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فرهاد و شاگردانش با بازوهای
آماده جام را باالی سر می برند

قهرمانی با
بازوهایآماده!

نوبت به عمل کردن وعده رسید؛ باال بردن جام با
بازوهای آماده .استقالل در یکی از حساسترین
دیدارهای خــود ،شب گذشته در اهــواز فــوالد را
شکست داد تا به لطف شکست رقیب دیرینه خود
پرسپولیس از سپاهان با نتیجه دو بر یک بتواند
قهرمانی را قبل از پایان فصل از آن خــود کند .
فرهاد مجیدی ستاره محبوب هواداران استقالل
پیش از فینال دو سال قبل حذفی مقابل تراکتور از
بازیکنان خود خواسته بود درسالن بدن سازی و در
مسیرآمادگیفیزیکیبرایباالبردنجام،تمرینات
پشتبازو داشته باشند و حاال تصاویر منتشر شده از
جشن پیروزی استقالل نشان میدهد او خودش

بیشازتمامیمجموعهباشگاهاستقالل،برایفتح
جام آماده بوده است.
آبــی هــای پایتخت در مهمترین دی ــدار خــود در
هفتههای پایانی لیگ توانستند با ارائه یک بازی
خوب و دیدنی دست به کار بزرگی بزنند و فوالد را
در اهواز و ورزشگاه شهدای فوالد شکست دهند
و منتظر نتیجه بازی پرسپولیس با سپاهان بمانند
تا شادی پیروزی ارزشمند خود را تکمیل کنند .

وزیر کار خبر داد:

ثبت یک میلیون و ۵۰هزار اعتراض یارانهای
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :در چهار روز اجرای طرح اصالح
یارانهها ۲میلیون تماس و مراجعه به سایت حمایت معیشتی انجام شده و
اعتراضات یکمیلیون و ۵۰هزار نفر ثبت شده که در حال بررسی است.
به گزارش تسنیم ،حــج ـتا ...عبدالملکی درخــصــوص بــازدیــد روز
گذشته «محمد مخبر» معاون اول رئیسجمهور از سامانه تلفنی رسیدگی
به شکایات و ســواالت مردمی در اجــرای طرح «مردمیسازی و توزیع
عادالنه یارانهها» ،اظهار کرد :اجرای این طرح ملی سواالت و دغدغههایی
را برای مردم به وجود آورد که نیازمند شفافسازی و همراهی همهجانبه
است.
عبدالملکی بیان کــرد :همزمان با پرداخت ایــن یارانه بــرای مــردم،
تیمهای پاسخ گویی به سواالت مردم در سامانه تلفنی مستقر شدند.
وی بر بهروزرسانی و پشتیبانی از سامانه تأکید کرد و گفت :در چهار روز
اجرای طرح  2میلیون تماس و مراجعه به سایت انجام شده و اعتراضات
یکمیلیون و  50هزار نفر ثبت شده که در حال بررسی است .سامانه
 6369وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای راهنمایی و پاسخ گویی
مردمی است که از دریافت یارانهها در طرح جدید دولت جا ماندهاند و
سایر سواالت یارانهای ،در سه شیفت و با  120اپراتور که از جامعه معلوالن
کشور هستند .افراد میتوانند برای ثبت شکایتها به سایت حمایت
معیشتی بهآدرس  https://hemayat.mcls.gov.irو تلفن گویای
 09200006369مراجعه کنند.

این بازی با حمالت استقالل آغاز شد .ابتدا و در
دقیقه دوم ارسال حسینزاده در دهانه دروازه پیش
از این که به یامگا برسد ،توسط عارف آقاسی راهی
کرنر شد .سپس کرنر ارسالی با ضربه سر یامگا به
مدافعفوالدبرخوردکردوبهشکلبسیارخطرناکی
و با فاصله اندک از کنار تیرک دروازه به بیرون رفت.
درابتداینیمهدومهماشتباهعارفغالمینزدیک
بودمنجربهموقعیتخطرناکیبرایساسانانصاری
شود که حسینی با خروج به موقع از دروازه ،توپ را
دفع کرد .دقایقی پس از این موقعیت ،باالخره قفل
دروازه فوالد باز شد .حرکت خوب صالح حردانی
از راست و ارسال او به روی دروازه ،با کنترل خوب
حسینزاده همراه شد و این بازیکن با یک شوت
محکم و روی پا و دیدنی دروازه فوالد را باز کرد .پس
از این گل نیز فوالد برای به تساوی کشاندن بازی
حمالتی را به روی دروازه استقالل خلق کرد اما
این موقعیتها هیچگاه به فرصت خطرناکی تبدیل
نشدند تا این که حردانی با شوتی زیبا اختالف را
به عدد دو رساند .پاس خوب مهدیپور در سمت
چپ به حردانی رسید و این بازیکن با یک حرکت
در عرض و شوتی دیدنی ،توپ را به گوشه دروازه

گردان چسباند و بازی را دو بر صفر کرد .استقالل
تا این جای فصل و از  27بازی قبلی خود باختی
در کارنامه نداشته و قطعا در پی حفظ این رکورد تا
پایان فصل خواهد بود .شاگردان "فرهاد مجیدی"
در لیگ فصل جاری تمامی رکوردها را یکی پس از
دیگر ی شکسته و ازآن خود کرده اند.جالب این که
وقتیاستقاللآخرینباردرفصل ۹۱-۹۲قهرمان
لیگبرترشد،دراردیبهشتهمانسالوطیهفته
ماقبلپایانیباگلجوادنکونامدرخوداهوازفوالدرا
بردوقهرمانیخودرامسجلکرد.حاالشکستتیم
نکوناموپیروزیسپاهانبرپرسپولیسقهرمانفصل
رامشخصکردوجامآبیشد.
فرهاد مجیدی با استفاده از سیستم 3-4-2-1
و استفاده از دو هافبک با ویژگیهای دفاعیتر در
میانه میدان ،همانند مسابقات دشوار این فصل
ل پاسهای
خود بنا را بر ارائه فوتبال عمودی و ارسا 
زمینی و مستقیم قرار داد .شاید تمامی دقایق این
بازی با برنامه مد نظر فرهاد مجیدی پیش رفت
و فوالد که معموال در خانه خودش تیم برتر زمین
بهشمار میآید ،به جز حمالت دقایق پایانی بازی
حرف خاصی برای گفتن نداشت.

نظارتمیدانیدربازار،اینبارمخبردراسالمشهر
یک روز پس از نظارت میدانی رئیسجمهور از بازار مواد
غذایی تهران ،معاون اول رئیسجمهور نیز در بازدید
میدانی از بازار مواد غذایی در اسالمشهر ،وضعیت عرضه
مواد غذایی پس از حذف ارز  4200را بررسی کرد.
به گزارش ایسنا ،محمد مخبر در این بازدید که با همراهی
استاندار تهران انجام شد ،ضمن گفتوگوی صمیمانه با
مردم و کسبه این بازار به طور مستقیم از چگونگی تغییر
قیمتها و فراوانی و توزیع کاالهای اساسی مورد نیاز مردم
به ویژه لبنیات ،روغن ،مرغ و تخم مرغ پس از اجرای طرح
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه مطلع شد.
معاون اول رئیسجمهور در این بازدید میدانی که بیش از
دو ساعت به طول انجامید ،پس از شنیدن مشکالت و درد
د لهای مردم و اصناف مختلف با اطمینان بخشی  نسبت
به توزیع و فراوانی کاالها در کشور ،دستورات الزم را برای
حل مشکالت و درخواستهای آنان صادر کرد .مخبر در
حاشیه این بازدید در گفتوگویی با خبرنگاران با اشاره به
اثرات اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها بر
زندگی مردم تاکید کرد :یارانهای که به بخش زیادی از مردم
داده شده ،بیشتر از هزینه خانوار است و البته دولت در تالش
است تا با فراهم کردن تمهیدات الزم هیچ هزینه اضافهای
به اکثریت مردم تحمیل نشود .در کاالهای اساسی مردم
مشکلی وجود نــدارد و البته تغییر قیمتها باعث شده که

تقدم و تأخر در توزیع کاالها به وجود آید اما ظرف روزهای آینده
به نقطه مطلوب خواهیم رسید.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد :هم اکنون در توزیع مرغ
مشکلی نداریم و روغــن نیز در کشور در حــال توزیع اســت و
کاالهای مورد نیاز مردم با فوریت در دسترس ایشان خواهد
بود .معاون اول رئیسجمهور همچنین در نشست ستاد تنظیم
بازار با تاکید بر لزوم فراوانی کاالهای اساسی ،گفت :وزارت
جهاد کشاورزی و وزارت صمت ،تامین و توزیع کاال را عالوه بر
فروشگاههای بزرگ زنجیره ای ،در خرده فروشیها هم با جدیت
در دستور کار خود قرار دهند.
به گزارش فارس ،محمد مخبر تشدید نظارتها و بازرسیها در
بازار را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد :نظارتها باید به شکل
محسوس انجام شود تا حضور دولت در بازار احساس شود و مردم
به نظارت بر بازار اطمینان پیدا کنند .در همین حال به گزارش
فارس ،پس از کاهش قیمت مرغ در عمده فروشی ها ،بعد از ظهر
قیمت در خردهفروشیها هم کاهش داشت و کیلویی  56هزار
تومان به فروش میرود .در همین حال یک روز پس از تهدید
رئیسی به برکناری مدیران متخلف در صورت قصور در انجام
وظایف خود برای مدیریت بازار ،احمد اصانلو ،رئيس سازمان
تعزيزات حكومتى گفت :مدیرعامل شرکت کشت و صنعت
کارون بهدلیل امتناع این شرکت از عرضه ِشکر ،به انفصال از
خدمات دولتی محکوم شد.

اخبار

11

افتدالربهکمتراز 30هزارتومان

وزارت اطالعات 9200 :حساب بانکی  545دالل ارزی
با گردش  60هزار میلیاردی شناسایی و مسدود شد
اگــرچــه دالر بــا تــزریــق ارز از ســوی بانک
مرکزی به کانال  29هزار تومان بازگشت
اما دالر فردایی همچنان در کانال  30هزار
تومان باقی ماند.
به گزارش خراسان ،روز گذشته نرخ خرید و
فروش نقدی دالر در بازار تهران به 29900
تومان کاهش یافت ،با این حال نر خهای
فردایی همچنان باالتر از  30هزار تومان
درج میشود.
در همین حــال وزارت اطــاعــات اعــام
کــرد :با رصــد و رهگیر یهای اطالعاتی
ایــن وزارتــخــانــه ،ضمن اش ــراف بــر شبکه
دالالن غیرمجاز ارزی ،معامالت پنهان و
مشکوک ارزی و رمزارز کشور ،با همکاری
بانک مرکزی و با دستور مقام قضایی،
حسا بهای بانکی  ۵۴۵نفر از عوامل

غیرمجاز ارزی در کشور شناسایی و مسدود شد.
بـا اجـرای طـرح برخـورد بـا عوامـل داد و سـتد
غیرمجـاز ارزی در مـدت اخیـر ۹۲۱۹ ،فقـره
حسـاب بانکـی بـا گـردش بیـش از  ۶۰۰هـزار
میلیـارد ریـال از ایـن عناصـر در کشـور مسـدود
شـد .
وزارتاطالعاتضمناعالمپایشدقیقومستمر
فعالیتهای غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز
ارز ،به مردم شریف ایران اطمینان میدهد که
عالوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در
بازار ارز ،همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام
م ّلی مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها،
اجازه سوء استفاده از فضای معامالت غیرقانونی
و قاچاق کاالهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ
تالشی برای حفظ آرامش و ثبات بازارهای مرتبط
با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد.

مدیرعاملپتروپارسدرپاسخبهخراسان:

ایجادتونلدریاییدرخلیجفارسشدنیاست
حسین بردبار :مدیر عامل گروه پتروپارس
از دنبـال کـردن روشهـای فشـار افزایی در
مخـازن نفتـی بـا اسـتفاده از ظرفیـت علمی
داخـل کشـور بـه عنـوان یکـی از اهـداف
دانشبنیـان خبـر داد و بـا اشـاره بـه اجـرای
 300کیلومتـر حفـاری دریایی دربـاره حفر
تونـل دریایـی در خلیـج فـارس بیـن ایـران و
قطر انجام چنیـن طرحـی را به لحـاظ فنی و
مهندسـی قابـل انجـام دانسـت.
شمس الدین موسوی در نشست خبری در
محلبیستوششمیننمایشگاهبینالمللی
صنعت نفت در پاسخ به پرسش خراسان
دربـــاره اقــدامــات ایــن گــروه بــرای تحقق
تولید دانش بنیان با اشاره به مطالب فوق
افزود :ما این موضوع را با استفاده از توان
پار کهای علمی و فناوری و شرکتهای
دانــش بنیان داخلی بــرای فاز  11پارس
جنوبی دنبال میکنیم.
به گفته وی درصــورت تحقق این موضوع،
اقدامی خارق العاده صورت گرفته است که
فناوری آن در اختیار چند کشور خاص است.
مــدیــرعــامــل گـــروه پــتــروپــارس از اجــرای
سناریوی تولید زودهنگام فاز  11پارس
جنوبی در این شرکت خبر داد و گفت :پس

از خروج توتال و سپس شرکت سی ان پی سی
چین ،تولید از فاز  11بر عهده گروه پتروپارس
افتاد و با تولید زودهنگام تا پایان امسال حدود
 500میلیون فوت مکعب از این میدان تولید
خواهد شد.
موسوی با تاکید بر این که اولویت اجرای پروژهها
در شرکت پتروپارس بر مبنای ارتقای سطح
توانمندی شرکتهای دانش بنیان و رویکرد
بومی ســازی اســت ،گفت :راهبری حــدود 28
میلیارد دالر قرارداد و اجرای موفقیت آمیز آن
با توان  100درصد ایرانی ،از اقدامات مجموعه
پتروپارس است.
وی از اجرای  300کیلومتر حفاری دریایی خبر
داد و در پاسخ به خراسان دربــاره امکان فنی
حفاری تونل دریایی بین قطر و ایران که پیشتر
در سفر رئیسجمهوری به این کشور مطرح شد،
افزود :ایجاد تونل در خلیج فارس در سال  77در
گروه قرارگاه خاتم مطرح شد.
ایــن مــوضــوع مباحث فنی و تخصصی بسیار
پیچیدهای دارد ولی دربــاره این که آیا این کار
انجام پذیر هست یا نه باید گفت که هر کاری در
دنیا در حوزه فنی و مهندسی قابل انجام است
ولی طبیعتا موضوعات فنی و سیاسی و اقتصادی
در امکان سنجی آن موثر است.

