
در دیدار جمعی از 
سعید احمدیان
      گزارش

مدی�ران ورزش و 
بس�یج با خانواده 
شهید زمانی نیا از همرزمان سپهبد شهید حاج 
قاس�م س�لیمانی، تندیس قهرمان  ماندگار به 
خان�واده ای�ن ش�هید ورزش�کار اه�دا ش�د.

پنج ماه از بام��دادی ک��ه بالگردهای تروریس��ت 
امریکای��ی، 17 دی 98 را تبدیل به ی��ک روز تلخ 
برای ایرانی ها کردند، می گذرد تا آن بامداد تاریک 
که سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش 
آسمانی شدند، به عنوان یکی از غمبارترین روزهای 
تاریخ 40 سال اخیر ثبت شود. وحید زمانی نیا یکی از 
شهدای این عملیات تروریستی بود، یک شهید دهه 
هفتادی که ورزشکار و تکواندوکار بود و در حالی که 
تنها 27 سال داشت به عنوان محافظ در کنار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی به فیض شهادت نائل شد. 
همین بهانه ای شد تا جمعی از مدیران ورزش و بسیج 
کشور چهارشنبه شب گذشته در آستانه روز قدس 
و سالروز آزادسازی خرمشهر راهی شهرری شوند تا 
با خانواده شهید زمانی نیا دیدار کنند. از وزیر ورزش، 
معاونش و برخی از رؤس��ای فدراسیون ها تا رئیس 
سازمان بسیج ورزش��کاران و فرمانده سپاه استان 
تهران آمده بودند تا با پدر و مادر این شهید بزرگوار 
همدردی کنند و بگویند فرزندشان مایه افتخار ایران 

و الگوی جامعه ورزش است.

   افتخار جامعه ورزش به شهید زمانی نیا 
پدر و مادر شهید از وحید برای مهمانان می گویند؛ 
پدر می گوید به فرزندش افتخار می کند و اشک هایش 
را پاک می کند. مادر شهید هم از 24 ساعت قبل از 
شهادت فرزندش می گوید که انگار به دلش افتاده بود 
که قرار است اتفاقی بیفتد و بی تابی می کرده است و 
سرانجام صبح جمعه بود که خبر شهادت فرزندش 
را می شنود: »غالم حضرت زینب)س( بود و فدای 

حضرت امام حسین)ع(.«
در ادامه نوبت به مهمانان می رسد؛ مسعود سلطانی فر، 
وزیر ورزش در دیدار با خانواده شهید زمانی نیا که به 
عنوان شهید ش��اخص ورزش کش��ور در سال 99 
انتخاب شده است بر مجاهدت های سربازان مقاومت 
و نقش آنها در حفظ حاکمیت ارضی کشورمان تأکید 
و از این شهید به عنوان یکی از ش��هدای ورزشکار 
تمجید می کند: »حمله موشکی به پایگاه امریکایی ها 
باعث شد هیمنه امریکا در جهان فرو بریزد و این یک 
اتفاق تاریخی کم نظیر است که معادالت آینده را به 
نفع جریان مقاومت تغییر داد. خدمات شهدای مدافع 
حرم از جمله شهید ش��اخص ورزش کشور شهید 
وحید زمانی نیا در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت 
کشور افتخارآمیز است و جامعه ورزش به این شهید 

و دیگر شهدا افتخار می کند.«
   معرفی شهید زمانی نیا به جامعه ورزش

داوود آذرنوش، رئیس سازمان بس��یج ورزشکاران 

نیز در دیدار با خانواده ش��هید زمانی نیا با اشاره به 
انتخاب این شهید به عنوان شهید شاخص ورزش 
کشور می گوید: »شهید زمانی نیا هم ورزشکار و هم 
مربی رشته تکواندو بود و شاگردانی را در این رشته 
رزمی تربیت کرده بود؛ تصمیم بر این شد که سال 
99، ایشان به عنوان ش��هید شاخص ورزش کشور 

انتخاب شوند.«
آذرنوش درب��اره اقدامات��ی که ق��رار است برای 
معرفی ش��هید زمانی نیا به جامعه ورزش کشور 
صورت گیرد ه��م اینطور توضی��ح می دهد: »در 
ای��ن زمینه برای معرف��ی ش��هید زمانی نیا که از 
همرزمان سردار بزرگ اسالم سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی بود، عالوه بر فضاسازی که با نصب 
تصاویر ش��هید در اماکن ورزش��ی کشور صورت 
می گیرد، وصیتنامه و زندگینامه شهید زمانی نیا 
هم در اختیار ورزش��کاران در سطح کش��ور قرار 
می گیرد تا جامعه ورزش با سیره عملی این شهید 

بزرگوار آشنا شود و آن را سرلوحه قرار دهد.«
   اهدای تندیس قهرمان ماندگار 

فعالیت شهید ورزشکار زمانی نیا در رشته تکواندو 
سبب شده محمد پوالدگر، رئیس فدراسیون تکواندو 
هم از حاضرین دیدار با خانواده این شهید باشد، آن 
هم فدراسیونی که در زمین��ه برگزاری یادواره های 
شهدای ورزشکار پیش��گام بوده و به گفته مسئول 
بسیج ورزشکاران، فعالیت های برجسته ای در این 

حوزه برای معرفی شهدای ورزش��کار این رشته به 
نسل جدید داشته است.

پوالدگر هدف از برگزاری یادواره های شهدا را معرفی 
اسطوره ها و قهرمانان عنوان می کند: »یکی از اهداف 
ما این است که اسطوره ها و قهرمانان تاریخ معاصر 
کشورمان را بش��ناسیم و خدا را شکر می کنیم که 
در رشته ورزشی ما بسیاری از ورزشکاران از کسانی 
هس��تند که با نیت پاک به دفاع از کشور و انقالب 
پرداختند. بسیاری از شهدا سابقه فعالیت در رشته 
تکواندو را دارند و تاکنون ۵00 شهید تکواندوکار را که 
از اعضای سپاه بودند شناسایی کردیم و هر سال برای 

گرامیداشت این عزیزان یادواره برگزار می کنیم.«
رئیس فدراسیون تکواندو در ادامه از برگزاری یادواره 
ش��هدای ورزش تکواندو استان تهران با یاد شهید 
زمانی نیا خب��ر می دهد: »با توجه به اینکه ش��هید 
شاخص کشور در سال جاری از شهدای تکواندوکار 
تهران است، یادواره امس��ال را به ش��هدای تهران 

اختصاص خواهیم داد.«
در پایان این دی��دار هم تندیس قهرم��ان ماندگار 
مخصوص ی��ادواره ش��هدای تکوان��دوکار از سوی 
فدراسیون تکواندو به خانواده این ش��هید اهدا شد، 
تندیس��ی که پوالدگر درباره آن می گوی��د: »این 
قهرمانان ماندگار، قهرمانان تاریخ کشورمان هستند 
که می توانند الگو های ورزشکاران ما در حوزه ورزش 

قهرمانی باشند.«
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فریدون حسن 

دنيا حيدري 

شيوا نوروزي 

شانس 2 کاراته کاي ایران برای سهمیه المپیک 
اضافه ش��دن چند رویداد مهم به رقابت های گزینشی بازی های المپیک 
2020 یک بار دیگر هیجان را به کاراته بازگرداند. ویروس کرونا باعث شد 
ورزش دنیا به تعطیلی کش��یده ش��ود. لغو رقابت های بین المللی کاراته 
نیز بخش��ی از این تعطیلی بود. فدراسیون جهانی کاراته پس از نشس��ت 
ویدئوکنفرانس��ی که برگزار کرد، تصمیم گرفت مراحل جدیدی را برای 
گزینش نفرات در المپیک در نظر بگیرد. بر این اساس فدراسیون جهانی 
سیستم گزینشی ورزشکارانش را برای راهیابی به المپیک مرور می کند. 
کاراته وان مراکش 2021 و مس��ابقات قهرمانی اروپ��ا 2021 در سوئد دو 
رویداد اضافه شده به سیستم کسب سهمیه هستند. تغییرات جدید این 
فرصت را به دو کاراته کار ایران می دهد ت��ا برای گرفتن سهمیه بجنگند. 
رزیتا علیپور در وزن 61+ و ذبیح اهلل پورشیب در وزن 7۵+ با درخشش در 
رقابت های پیش رو شانس المپیکی شدن دارند. البته حمیده عباسعلی، سارا 
بهمنیار، سجاد گنج زاده و بهمن عسگری پیش از این چهار سهمیه گرفته اند، 
اما نکته جالب اینکه پورشیب، کاپیتان تیم ملی و گنج زاده برای تصاحب 
سهمیه وزن 7۵+ رقابت تنگاتنگی دارن��د. اگرچه امتیازات گنج زاده برای 
المپیکی شدن بهتر است، اما پورشیب در گفت وگو با مهر از تالش هایش 
برای حضور در تاتامی توکیو گفت: »این یک خبر خوشحال کننده برای من 
بود که در نزدیکی کسب سهمیه المپیک بودم و شیوع بیماری کرونا مانع 
از تحقق آن شده بود. مطمئن باش��ید که با تالش مضاعف برای حضور در 
این مسابقات آماده می شوم و باز هم مانند گذشته سخت تمرین می کنم. 
برای رسیدن به سهمیه المپیک من فقط به مبارزات خودم و وزنی که در آن 
حضور دارم توجه می کنم. همیشه برای رسیدن به یک هدف روی توانایی و 
قابلیت هایم متمرکز شده ام. در وزن 84- کیلوگرم نفر دوم رنکینگ هستم. 
با برگزاری رقابت های کاراته وان مراکش و کسب مدال در این رقابت ها از 
یک سو و مسابقات قهرمانی اروپا که برای رقبا حائز اهمیت است، می توانم 
مجوز حضور در المپیک را کسب کنم. از این پس سخت تمرین می کنم تا 
در رقابت های پیش رو حداقل ش��رمنده خودم نباشم که مبادا با کم کاری 

موقعیت رسیدن به بازی های المپیک را از دست بدهم.«

محمدي ماندگار شد کرونا تکلیف لیگ بسکتبال را روشن می کند
ن  سی��و ا ر فد      خبر
بس��کتبال در 
تالش است رقابت های فصل جدید لیگ برتر 
بس��کتبال را از اوایل ش��هریور آغاز کند. در 
حالی که ش��یوع کرونا باعث شد لیگ امسال 
نیمه تمام باقی بماند رامین طباطبایی، رئیس 
ای��ن فدراسی��ون در گفت وگو با مه��ر ابراز 
امیدواری کرد ش��رایط کش��ور اجازه عملی 
ش��دن برنامه را بدهد: »این آمادگی را داریم 
که فعالیت هایمان را آغاز کنیم. البته باید این 
را هم در نظر گرفت که برای شروع مسابقات 
در ه��ر رده ای س��ه، چهار م��اه فرصت برای 
آماده سازی تیم ه��ا الزم اس��ت. قطعاً فصل 
جدید مسابقات باشگاهی را مطابق با شرایط 
کشور و وضعیت کرونا برگزار خواهیم کرد و 
طبیعتاً ب��رای هر یک از رده های مس��ابقات 

استراتژی خاص خود را خواهیم داشت. این 
موضوع به شرایط کرونا در هر منطقه و شهر 
بس��تگی دارد. در نظ��ر داریم فص��ل جدید 
مسابقات را از اوایل شهریورماه برگزار کنیم. 
البته کرونا در این زمینه تعیین کننده است، 
اما این برنامه کلی فدراسیون است و بر مبنای 

آن پیش خواهیم رفت.«

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تغییر نمی کند. 

اشرف رامین 
پ��س از آنک��ه بح��ث رقابت ه��ای انتخابی       چهره

اختالف نظر ش��دید بین غالمرضا محمدی و 
علیرضا دبیر را علنی کرد، صبحت هایی در خصوص استعفا یا برکناری سرمربی 
مطرح شد. با این حال محسن کاوه، مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد در گفت وگو 
با ایسنا از ادامه همکاری با محمدی خبر داد: »محمدی به عنوان سرمربی 
به کارش ادامه می دهد. کمی کدورت پیش آمد و شاید هم یک سری 
از دوستان این وسط آتش بیار معرکه ش��دند. ما در گام نخست با 
رئیس فدراسیون صحبت کردیم و بعد از آن با سرمربی تیم ملی 
حرف زدیم. ان شاءاهلل در کنار هم هستیم و باید برای روزهای آینده 
برنامه ریزی کنیم. به هر حال اختالف نظرهایی در خصوص نحوه 
اجرای چرخه انتخابی وجود داشت. به اعتقاد من اولین نفری که باید 
جوابگوی تمام مسائل باشد رئیس فدراسیون است. شاید یک سری از 
دوستان بگویند اگر در المپیک نتیجه نگیریم، سرمربی تیم ملی است که 
باید پاسخگو باشد، اما من می گویم اولین نفری که در این مورد باید پاسخ 

بدهد، رئیس فدراسیون است. «

قهرمان ماندگار
گزارش»جوان« از دیدار مدیران ورزش و بسیج با خانواده شهید وحید زمانی نیا از همرزمان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

هر 5 روز از بازیکنان تست مي گیریم 
خلیلیان: نگران هستیم اما ترس نداریم 

مهرزاد خلیلیان، سرپرست فدراسیون پزشکی  ورزشی درباره امکانات 
بهداش��تی تیم های ورزش��ی گفت: »من این حرف  را قبول ندارم که 
تیم های ما امکان��ات کافی ندارند. با دقت کردن در اصول بهداش��تی، 
کشور ما یکی از موفق ترین کشورها بوده است. ما یک فرمی داریم که 
تمام فوتبالیست ها باید بنویسند که اگر عوارضی مثل تب، سرفه خشک 
و تنگی نفس داشتند آن را اعالم کنند. امروز گزارش مستندی آمد که 

تست دو فوتبالیست ما مثبت اعالم شده است.«
سرپرست فدراسیون پزشکی  ورزشی ادامه داد: »این دو نفر االن ناقل 
بیماری نیستند. برای تمرینات کار ما ساده تر است، در تیم ها ناظرانی را 
داریم که گواهی سالمت صادر می کنند. باشگاه ها اگر PCR بازیکنی 
مثبت اعالم شود باید او را قرنطینه کنند. هر پنج روز الی هفت روز یکبار 
از بازیکنان تست گرفته می ش��ود، باش��گاه ها باید آماده باشند. آقای 
مهدی گفت که ممکن است برخی باشگاه ها نتوانند که اگر اینطور باشد 
یک چالش جدید ایجاد خواهد شد. در هر صورت این دو بازیکنی که 
کرونا گرفته  بودند، می توانند فوتبال بازی کنند. جای نگرانی هست، اما 
جای فرار و حس ترس وجود ندارد. ممکن است تعداد تست های مثبت 
در روزهای بعد افزایش پیدا کند. اگر تعداد تست های مثبت در هر تیم 

به پنج نفر برسد، آن زمان کمیته انضباطی باید تصمیم بگیرد.«
خلیلیان در خصوص نحوه پوشش خبري و تصویري مسابقات هم اظهار 
داشت: »خبرنگاران و اصحاب رسانه نیاز نیست تست بدهند، ولی باید 

یکسری اصول را رعایت کنند. 

نمک پاشي سرخابي ها روي زخم دل مردم 
در روزهایي که جامعه ورزش کشور با اقدامي گسترده و تحسین برانگیز در 
رزمایش کمک مؤمنانه در رسیدگي به اقشار محروم جامعه پاي کار آمده و 
هر روز شاهد حضور مدال آوران و قهرمانان ورزش در این رزمایش هستیم، 
دیدن برخي تصاویر و شنیدن برخي اظهارنظرهاي فوتبالیست هاي شکم 

سیر و بیت المال خور سرخابي باعث تأسف و خجالت است.
در روزهایي که ملي پوشان، مربیان و پیشکسوتان  کشتي، کاراته، وزنه برداري، 
ووشو و حتي برخي از همین فوتبالی ها پابه پاي بچه هاي جهادي در طبخ 
غذا و رساندن بس��ته هاي کمکی ب��ه مردم نیازمند فعال هس��تند، برخي 
فوتبالیس��ت هاي دو تیم پایتخت هم در گزارش هایي زندگي الکچري و 
خانه هاي آنچناني خود را به نمایش عمومي درآورده اند و مثالً براي خودشان 
»عاشقانه« مي سرایند. آنهایی که اینقدر از پول بیت المال میلیاردي گرفته اند 
که هار شده اند و افسارگس��یخته مي تازانند و امروز که مردم کوچه و بازار 
دغدغه نان شب و کار دارند با ش��لوارک و لباس زیر تصاویرشان در خانه در 
حال نواختن و طبخ غذا پخش می شود تا زخمي باشد بر زخم دل مردم در 

این روزهاي سخت.
جاي تأسف دارد که بشنویم فالن بازیکن بگوید: »مبلغ یک ماشین خیلی 
عادی به 2 میلیارد تومان رسیده است؛ قرارداد م��ا 3 میلیارد تومان است 
و می گویند پول میلیاردی می گیرید. ش��رایط جامعه به گونه ای شده که 
کسی با حقوق 10، 1۵ میلیون تومان نمی تواند زندگی عادی داشته باشد و 
امیدوارم مشکالت اقتصادی برطرف شود.« توجه کردید در حالي که بسیاري 
از مردم کوچه و بازار با مبلغ خیلی خیلی کمت��ر از این روزگار مي گذرانند، 
آقاي فوتبالیست نمي تواند با 10یا 1۵ میلیون تومان در ماه زندگي عادي 
داشته باشد! هرچند که تعجبی هم ندارد، آنچه از تصاویر و بي قید و بندي 
این بازیکنان بیت المال خور دیده می شود، مؤید این نکته است که آنها اصاًل 
نمي دانند درد چیست و اینقدر سرگرم بریز و بپاش هاي خودشان هستند که 
درد این روزهاي مردم را نمي فهمند. آنها به مفت خوري عادت کرده اند و امروز 

1۵ میلیون درآمد ماهانه کفاف عیاشي ها و ولخرجي هاي شان را نمي دهد.
مایه ننگ ورزش کشور است که عده اي با شعار اینکه براي باشگاه و هوادارش 
کار مي کنند، اینگونه از جیب مردم ارتزاق کنند و وقیحانه درخواست بیشتر 
داشته باشند، چون نمي توانند با این پول ها زندگي عادي داشته باشند. مایه 
ننگ است و خجالت، وقتي مي ش��نوي که آن دیگ��ري مي گوید: »االن با 
3میلیارد پول مگر می شود کاری کرد؟ همین طوری می گذارمش کنار که 
هر روز بیشتر از روز قبل بی ارزش تر شود.« باز توجه کردید 3میلیارد براي این 
آقا که تا همین چند سال قبل سقف آرزویش چندده میلیون بود امروز پول 
محسوب نمي شود، چراکه نمي تواند با آن کاري انجام دهد! این در حالی است 
که همین 3 میلیارد مي تواند زخم زندگي بخش عظیمي از مردم را درمان 
کند، همان مردمي که دست این بازیکنان در جیب شان است و به صورت 

کامالً مستقیم از بیت المال براي شان هزینه مي شود.
همین چند روز قبل بود که پرونده فسادهاي مالي و مدیریتي و پرداخت هاي 
آنچناني این دو باشگاه در مجلس قرائت شد تا همه خوب بدانند که اشتهاي 
سیري ناپذیر این بیت المال خوران چگونه تأمین مي شود. افتادن پرده این 
همه فساد دردآور بود که امیدواریم با درایت و اقدام به موقع قوه قضائیه عوامل 
این همه فساد به پاي میز محاکمه کشیده شوند تا التیامي بر این درد باشد. 
اما شنیدن این حرف ها و دیدن آن تصاویر وقیحانه بسیار دردناک تر بود که 
باز هم امیدواریم کسي پیدا شود و به این مثاًل ورزشکاران بي درد و بي غم و 
عیاش بگوید حداقل اگر دردي دوا نمي کنید با حرف ها و تصاویرتان نمک 
روي زخم دل مردم در این روزگار سخت نپاشید. حداقل دهانتان را ببندید 
و به عیاشیتان برسید که کسي توقع ندارد مرام بچه هاي کشتي و کاراته و 
مدال آوران المپیک را در شمایي ببینند که حتي در ورزش هم چیزي جز 

شکست و حقارت نصیب ایران نکرده اید.

کرونا پا جای پای جنگ گذاشت!
المپیک برای چهارمین بار لغو می شود؟

تصمیم گیری در خصوص المپیک 2020 زمان زیادی برد، چراکه کمتر 
کسی تصورش را می کرد ویروس منحوس کرونا اینگونه دنیا را به زانو 
درآورد. هرچند دست آخر تعویق یک ساله المپیک را به دنبال داشت، اما 
این تعویق گویا قرار است در نهایت به کنسل شدن این رقابت ها بینجامد.

اوایل فروردین ماه بود که باخ، رئیس کمیته  بین المللی المپیک صراحتاً لغو 
این رقابت ها را رد کرد و گفت که این کمیته مصمم به برگزاری المپیک است 
و در حال بررسی سناریوهای مختلف هستند که لغو این مسابقات در میان 
آنها نیست. اگرچه او بعداً اعتراف کرد که گزینه لغو این بازی ها نیز روی میز 
بوده، اما تأکید داشت که IOC به هیچ عنوان طرفدار این گزینه نبوده، چون 
مأموریت آن اجازه دادن به ورزشکاران برای محقق کردن رؤیاهای شان است، 
اما با عدم پیشرفت دنیا برای مقابله  با این بیماری همه گیر حاال رئیس آلمانی
IOC  صراحتاً می گوید که اگر المپیک توکیو 2020 در سال 2021 هم 

قابلیت برگزاری نداشته باشد باید به صورت کامل لغو شود.
   شاید المپیک لغو شود

باخ امروز در حالی حرف از لغو المپیک توکیو می زند که پیشتر تأکید داشت 
نظر کمیته بین المللی المپیک روی برگزاری این رقابت هاست و جز این به 
چیز دیگری فکر هم نمی کند: »تعویق دائم رقابت ها و استخدام چندهزار نفر 
در کمیته سازماندهی المپیک امکانپذیر نیست. همچنین هماهنگی میان 
فدراسیون های جهانی رشته های مختلف ورزشی برای هر سال امکان  ندارد، 
زیرا ورزشکاران باید اطمینان خاطر داشته باشند. ما باید آماده سناریوهای 
مختلفی باشیم. امیدوار هستیم المپیک توکیو ژوئن 2021 برگزار شوند، اما 
اگر این اتفاق رخ ندهد باید این رقابت ها را لغو کنیم. البته نخست وزیر ژاپن 
هم اعالم کرده تابستان 2021 آخرین گزینه برگزاری المپیک 2020 خواهد 
بود: »شاید نیاز به اقدامات دیگری برای ساماندهی محیط امن داشته باشیم، 
حتی ممکن است برای ورزشکاران و سایر ش��رکت کنندگان در المپیک 
قرنطینه را در نظر بگیریم. امید ما این است که مسابقاتی که به سال آینده 
موکول شدند، در زمان پیش بینی شده برگزار شوند. اما این امکان وجود ندارد 

که در هر زمانی بتوانیم مسابقات را برگزار کنیم.«
نمی توانیم دوباره المپیک را به تعویق بیندازیم

هنوز هیچ راهی برای درمان و پیشگیری از شیوع کرونا در دنیا پیدا نشده و 
قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی برای کاهش شیوع کووید19 تنها راهکار 
دولت ها در سراسر جهان است. با وجود این ژاپنی ها حاضر به تعویق دوباره 
المپیک نیستند و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن صراحتاً می گوید بازی ها فقط 
در سال 2021 انجام می شود و ما نمی توانیم دوباره آن را به تعویق بیندازیم. 
ژاپنی ها ابتدا به تعویق دو ساله المپیک می اندیشیدند، اما 30 دقیقه قبل از 
جلسه موری، رئیس کمیته برگزاری بازی ها، شینزو آبه با گفتن اینکه قدرت 
تکنولوژی ژاپن کم نشده و واکس��ن جدید در دسترس خواهد بود تأکید 

می کند که المپیک تنها یک سال باید به تعویق بیفتد.
   باید فرض کنیم واکسنی وجود نخواهد داشت

صحبت های نخس��ت وزیر ژاپن واکنش جان کوتز، رئیس هیئت بازرسی 
IOC را به دنبال داشت: »ما مشکالت واقعی داریم، زیرا باید ورزشکاران از 
206 کشور مختلف به المپیک بیایند. دیروز 10 هزار مورد جدید در برزیل 
گزارش شد. تعداد بسیار کمی از کشورها از جمله استرالیا در مقابله با این 
ویروس پیشرفت کرده اند. کمیته برگزاری بازی های توکیو به خاطر کرونا با 
مشکالت جدی روبه رو خواهد شد. برگزارکنندگان بازی ها در صورت عدم 
وجود نشانه هایی در خصوص از بین رفتن ویروس کرونا باید در ماه اکتبر )مهر 
و آبان( برنامه ریزی برای آنچه می تواند المپیک بسیار متفاوتی باشد را  شروع 
کنند. تا اکتبر امسال اگر عالئمی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه ویروس از 
بین نمی رود، ما شروع به کار خواهیم کرد. اما صحبت های نخست وزیر ژاپن 
که گفته است بازی ها فقط در سال 2021 انجام خواهد شد و ما نمی توانیم 
دوباره آن را به تعویق بیندازیم درست نیست. باید فرض کنیم که واکسنی 
وجود نخواهد داشت یا اگر واکسنی وجود داشته باشد برای استفاده در سراسر 

جهان کافی نخواهد بود.«
   تصمیم سخت

بدون تردید سالمت ورزشکاران مهم ترین مسئله است و تا زمانی که تضمینی 
به برپایی بی خطر المپیک وجود نداش��ته باش��د، IOCنمی تواند ریسک 
برگزاری این بازی ها را به جان بخرد و ورزش��کاران را در معرض خطر قرار 
دهد. به همین دلیل است که باخ و دیگر اعضای کمیته بین المللی المپیک 
که پیشتر به برگزاری این رقابت ها تأکید داشتند، حاال به شکلی جدی در 
حال بررسی لغو این مسابقات هستند. تصمیمی که بدون شک ضربه مالی 

هنگفتی به ژاپن خواهد زد.

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى هاچ بك سيستم پژو تيپ 206مدل 
1397 رنگ  سفيد شماره پالك ايران 38 - 213ن 67  به شماره 
 NAAP13FEXJJ673480 172 و شماره شاسىB0034475 موتور
مفقود   5380027415 كدملى  با  بيگدلى  افشين  آقاى  متعلق 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پژو GLX-XU7 405 مدل 1392 به شماره 
انتظامى ايران 73-  629 د 57 به شماره موتور 124K0193718 و 
شماره شاسى NAAM01CA5DR526202 متعلق به آقاى جهان 
نورى فرزند على آقا با كدملى 22935999906 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سايپا تيبا 2 مدل 1396 به شماره 
پالك ايران 73 - 781د 84 به شماره موتور 15/8467591 
و شماره شاسى NAS821100H1112328  متعلق به آقاى 
اميد على عباسى  با كدملى 2490620118 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز
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