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نهمین نمایشگاه گردشگری پارس در شیراز آغاز به کار کرد

سعید رضا امیرآبادیـ روزنامهنگار

بزنگاه اقتصادی

بنمایههــای مدنــی بر پایه اقتصاد اســتوار
است .با شــکلگیری رکود اقتصادی ،سیلی
از آســیبهای اجتماعــی ،جامعــه را در بر
خواهد گرفــت و ارائه راهحلهای دســتوری به منظور از
میان برداشتن آنها چارهساز نیست .چنانچه احوال اقتصاد
مدنی شرایط خوبی را تجربه کند ،میتوان به آینده عناصر
آن جامعه امید بســت و شــرایط را برای جهاناولی شدن
مناســب دید ،اما همیشه دولتها مســبب اصلی رکود یا
رونــق چرخه مالی ملتها نیســتند .یکی از وظایف اصلی
ســردمداران مملکتی همانا ارائه آموزشهای الزم به عموم
جامعه اســت تا در بزنگاههای اقتصادی تصمیمات صوابی
اتخاذ کرده و سود جمعی را به منفعت فردی ترجیح دهند.
جامعهای که به چنین بلوغ فکری رسیده باشد ،بهطور حتم
آینده روشنی پیشرو خواهد داشت و دشوارترین برهههای
اقتصادی را با سربلندی طی میکند...
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در آیین تجلیل از
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 ۷۵میلیون نفر
مخاطب
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گردشگریفارسجاندوبارهگرفت
دژبد ،دبیر اجرایی نهمین نمایشــگاه بینالمللی گردشگری پارس ،ضمن اشاره به حضور ســفرا و کارداران سفارتخانههای کرهجنوبی ،سوریه،
تاجیکستان ،مالزی ،آفریقای جنوبی و اتریش ،گفت :بخشی از این نمایشگاه به صنایع دستی اختصاص یافته است
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رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شیراز اعالم کرد:

صفحه 2
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بهکارگیری تمام ظرفیتها
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تلفن همراه تا
پایان سال
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مدیرکل میراث فرهنگی فارس
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سایر بخشهای
صنعت توریسم
است
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ناوگان
اتوبوسرانی
صدرا
متحول شد

صفحه 3

پایان نیمفصل نخست لیگ دسته اول فوتبال ایران

گلهای زیبای خردمند و آریاکیا درآخرین دقیقه پرپرشد
پایان خوش برای فجریها با پنجمین گل شاهین مجیدی

شیرازنوین ـ گروه ورزش:

هفته پایانی نیمفصل نخست رقابتهای
لیگ دســته اول فوتبال ایران در فصل
 97-96دیروز با برگزاری هفت دیدار به
پایان رســید و در مهمترین بازیها برق
جدید در خانه متوقف شد و فجرسپاسی
به یک پیروزی خارج از خانه دست یافت.
در هفته هفدهم رقابتها ،حساسترین
دیــدار هفته بین تیمهــای برق جدید
فارس و خونهبهخونه بابل در ورزشــگاه
شهید دستغیب شیراز برگزار شد .در این
مسابقه که از ساعت  14دیروز آغاز شد،
داوود مهابــادی این بازیکنان را بهعنوان
بازیکنان اصلی به میدان فرستاد :مهرداد
بشــاگردی ،پوریا زارع ،مجید بهروزی،
وحید جاللینیا ،وحید ســبزی ،مجیــد جاللیفر ،رضا
فیروززاده ،ایمان شوریابی ،پوریا آریاکیا ،رسول بهاروندی
و سعید خردمند.
روی نیمکــت ذخیــره بازیکنان برق جدیــد نیز این
بازیکنان حضور داشــتند :حســین ملکعلیایی ،وحید
شاکر ،مجتبی زارعی ،مرتضی سنجانکی ،حمید نوری،
ایمان کیانی و سجاد خوگر.
در ســوی مقابل هم این یازده بازیکن از ســوی جواد
نکونــام در ترکیب اصلــی خونهبهخونه قــرار گرفتند:
میکائیل ایمن توراج ،ســجاد آشــوری میدانی ،روحاله
باقری ،مهدی حنفی ،حمیدرضا دیوســاالر ،سیدمحمد
قریشی ،محمد قاسمینژاد ،هادی خیری ،مهران امیری،
سیدمحمد میری و وفا هخامنش.
در دقیقه ســیزدهم ،اولین موقعیت خطرناک بازی به
وجود آمد و به گل تبدیل شد! ارسال یک ضربه دروازه
توسط مهرداد بشاگردی باعث شــد تا سعید خردمند
در میانــه میدان صاحب توپ شــود و با یک اســتارت
تماشایی از مدافع حریف عبور کرده و خود را به محوطه
جریمه برســاند .خردمند با یــک ضربه دیدنی توپ را
به گوشــه باالی دروازه فرســتاد و پنجمین گل فصل
خود را به ثمر رســاند .در ادامه این خونهبهخونه بود که
با ارســالهای بلند و پرتابهای اوت ،حمالتی را روی
دروازه میزبــان ترتیب داد اما بهندرت صاحب موقعیتی
برای گلزنی شــد .اما در طــرف مقابل این برق جدید
بود که باز هم با ارســال دروازهبانش به گل رســید .در
دقیقه سیوسوم مهرداد بشاگردی یک ضربه دروازه را به
زمین خونهبهخونه ارسال کرد .ایمان شوریابی به بهترین

شکل روی توپ اثر گذاشت و پوریا آریاکیا را در محوطه
جریمــه صاحب توپ کرد .پوریا هم با یک ضربه دیدنی
پای چپ توپ را به ســقف دروازه میکائیل ایمن توراج
چسباند تا او هم مانند خردمند  5گله شود و برق جدید
را در آستانه کسب آخرین پیروزی نیمفصل قرار دهد.
نیمه نخســت با نتیجه دو بر صفر به سود برق جدید به
پایان رسید .در شروع نیمه دوم اولین فرصت خطرناک
بــرای خونهبهخونه به وجود آمد اما خروج بشــاگردی
فرصت تکبهتک را از فسفریپوشــان گرفت .در دقیقه
 65ضربه رســول بهاروندی به شکل خطرناکی از روی
دروازه میهمــان به بیرون رفت .ســه دقیقه بعد پاس
خوب آریاکیا ،شــوریابی را در آستانه زدن گل قرار داد
اما ضربه او را میکائیل ایمن توراج بهسختی برگشت داد.
در دقیقه  75اولین تعویض برق جدید شــکل گرفت و
حمید نوری به جای رسول بهاروندی وارد زمین شد .در
دقیقه  81باالخــره پرتابهای اوت خونهبهخونه نتیجه
داد .روی یکــی از پرتابهــای اوت ،مدافع برق توپ را
برگشــت داد و سجاد آشوری با شوتی سنگین از داخل
محوطه جریمه ،گل اول میهمان را به ثمر رساند تا بازی
به اوج حساسیت برســد .در لحظه به ثمر رسیدن این
گل ،پای یکی از بازیکنان خونهبهخونه به ســر مهرداد
بشاگردی برخورد کرد و مصدومیت این دروازهبان باعث
توقفی طوالنی شــد .در دقایقی که در بازی وقفه ایجاد
شــده بود ،درگیری لفظی بین نیمکت دو تیم به وجود
آمد که منجر به اخراج مهدی هاشمینسب کمکمربی
خونهبهخونه و رســول بهاروندی بازیکن تعویض شده
بــرق جدید شــد .در دقیقه  90مســابقه ،داور بازی 8
دقیقه وقت تلف شده اعالم کرد و در اولین دقیقه وقت

اضافه بود که ارســال یــک توپ بلند از
زمین خونهبهخونه بــه محوطه جریمه
برق جدیــد با غفلت عجیــب مدافعان
برق مواجه شــد و رضا آقابابایی با قطع
توپ روی خط شــش قدم ،گل تساوی
میهمان را به ثمر رســاند و ورزشگاه را
غرق در سکوت کرد .در ادامه برق جدید
در دقایق  95و  97دو بار صاحب فرصت
گلزنی شد که هر دو موقعیت از دست
رفت و بــرق جدید برای چهارمین بازی
متوالــی در زمین خود موفق به کســب
سه امتیاز مســابقه نشد .بدین ترتیب و
با توجه به پیروزی نساجی در دقیقه 91
بازی همزمان مقابل راهآهن ،برق جدید
به رتبه چهارم جدول سقوط کرد و با 30
امتیاز و عملکردی درخشان ،نیمفصل را به پایان رساند.
اما در دیگر دیدار مهم ،تیم فجرسپاسی در زمین صبای
قم با تکگل دقیقه  59شاهین مجیدی که از روی نقطه
پنالتی به ثمر رســید ،میزبانش صبای قم را از پیشرو
برداشت و با  28امتیاز در رتبه هفتم جدول باقی ماند.
در صورتی که ملوان در بازی عقب افتاده خود که جمعه
این هفته در انزلی برگزار می شود ،بتواند مس رفسنجان
را شکســت دهد ،فجر با رتبه هشتمی نیمفصل نخست
را به پایان خواهد رســاند؛ ضمن اینکه شاهین مجیدی
هم با گلی که به ثمر رساند با  5گل زده بهترین گلزن
فجرسپاسی در رقابتهای نیمفصل اول معرفی شد.
در ســایر دیدارهای عصر دیروز تیم بادران تهران موفق
شد با دو گل ماشینســازی تبریز را شکست دهد و با
 33امتیــاز رتبه دوم خــود را تثبیت کند .مس کرمان
هم دو بر یک ایرانجوان بوشــهر را برد و در جای هشتم
ایستاد .اکســین البرز دو بر صفر آلومینیوم اراک را برد
و ششم شد.
شــهرداری ماهشهر هم پس از هفتهها ناکامی ،گلگهر
سیرجان را شکست داد و به رتبه یازدهم جدول صعود
کرد .لیگ دسته اول فوتبال ایران پس از بازیهای دیروز
به مدت  22روز تعطیل شــد .در شروع مجدد رقابتها
تیم برق جدید فارس در شیراز میزبان ملوان بندر انزلی
خواهد بود و فجرسپاســی در تهران بــه مصاف بادران
خواهد رفت .تیم نفت مسجدســلیمان علیرغم توقف
روز شــنبه در رفسنجان ،با کســب  38امتیاز بهعنوان
صدرنشین مقتدر رقابتها ،نیمفصل نخست را به پایان
رساند.
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