
شهردار شاهین شهر خبر داد: 

| طراحی و احداث حدود سی پروژه 
ح، برنامه   در واحد طر

گذاری شهرداری   صفحه 4 و سرمایه 

ورزش

 حسین شاهزاده فر؛ مربی توانمند
کرد: کاراته عنوان  کیوکوشین 

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه عنوان کرد:

سرشماری یک اصل بنیادین در تحقق 
اهداف دولت است

گزارشی کوتاه از عملکرد فرهنگی، ورزشی و عمرانی شهرداری گرگاب
میمه  و  شهر  شاهین  شهرستان  مهم  شهرهای  از  یکی  گرگاب   
کیلومتری مرکز استان می باشد. علت اصلی  که در فاصله 20  بوده 
گرگاب وجود آب در الیه های زیرین زمین بوده است  پیدایش شهر 
شهر  این  و  میکنند  پیدا  دسترسی  آن  به  قنات  حفر  طریق  از  که 
کشاورزی بوجود  بواسطه وجود قنوات و زمینهای دشتی مستعد ، 

آمده است.
مجاورت  در  و  شهر  شاهین  کیلومتری   5 حدود  فاصله  به  گرگاب 
شهر  است.  گرفته  قرار  تهران(   - اصفهان  )بزرگراه  معلم  آزادراه 
و  رسی  ک  خا بافت  دارای  و  گردیده  واقع  هموار  دشتی  در  گرگاب 
گرگاب از شمال به  ارتفاع آن از سطح دریا 1660 متر میباشد. شهر 
اراضی روستای محمودآباد رعیان )درمیان( و از جنوب به اتوبان 
اصفهانـ  تهران و از غرب به صنایع هلیکوپتر سازی )هسا( و از شرق 

گز محدود است . گرگاب و  کریم آباد  به اراضی 
 ، قدیمی  کنین  سا و  محلی  معتمدان  بگفته  گرگاب  تسمیه  وجه 
گرگاب  که از سمت مورچه خورت به سمت  بعلت زیادی آب قنوات 
و اصفهان جاری می شده است و تشبیه آب روان و فراوان آن به 

که در حال جنب و جوش زیاد است می باشد. گرگی است 
گرگاب از نظر مراحل توسعه هسته اولیه روستای  گیری  نحوه شکل 
کنون قسمتی از آن موجود میباشد  که هم ا گرگاب بصورت قلعه ) 
اراضی  و  اصلی محسوب می شده  و  اولیه  گاه  که سکونت  بوده   )
با رشد  زمان  و در طول  گردیده است  قلعه واقع  از  ج  زراعی در خار
تدریج  به   ، امنیت  برقراری  و  بیشتر  فضاهای  به  نیاز  جمعیت 
ج از قلعه ساخت و ساز انجام داده اند و با توجه به  کنین در خار سا
وجود اراضی زراعی در ضلع جنوب شرقی توسعه به سمت شمال و 

کرده است. شرق ادامه پیدا 

    آنچه می خوانید عملکرد این شهرداری در چند ماه اخیر 
است 

قرار  که  ع  موضو این  با  اشاره  با  گرگاب   شهرداری  عمومی  روابط 
آسان  دسترسی  امکان  و  اصفهان  ـ  تهران  اتوبان  حاشیه  در  گیری 
از طریق اتوبان مذکور و وجود جاذبه های تاریخی و منطقه ای از 

جمله حمام تاریخی و همچنین مسجد جامع قدیمی و سربازخانه 
گردشگر در این شهر دارد؛  مغولی قابلیتهای مناسبی جهت جذب 
گردیده و از نظر دسترسی بدلیل  گرگاب در دشت هموار واقع  گفت: 
همسطح  غیر  تقاطع  و  شهر  مجاورت  در  مذکور  بزرگراه  شدن  واقع 

در ورودی شهر ارتباط مناسب شهر را با مناطق و شهرهای مجاور 
فراهم ساخته است.

تاریخی شهر  و  را شامل: حمام قدیمی  این شهر  تاریخی مهم  آثار   
جامع  مسجد  است؛  شده  بازسازی  شهرداری  توسط  که  گرگاب 

کرد. تاریخی و سربازخانه مغولی معروف به یخچال عنوان 
 وی در خصوص آخرین وضعیت پروژه های شهرداری گرگاب گفت 
کمبود شدید اعتبارات شهرداری و وضعیت  : خوشبختانه با وجود 
و  کنیم  عملی  را  خود  های  وعده  از  بسیاری  توانستیم  مالی  بد 

کثر پروژه ها مناسب و قابل قبول است. پیشرفت فیزیکی ا
تمامی  که  ع  موضو این  بیان  با  شهرداری   این  عمومی  روابط   
بهتر  خدمات  ارائه  شهر،  شورای  اعضای  و  شهرداری  تیم  تالش 
بر  عالوه  آتی  سال  و  جاری  سال  طی  افزود:  است،  شهروندان  به 
کوچه های سطح شهر، سعی داریم از  رفع معضل آسفالت معابر و 
ارتقای سطح نشاط و سالمت جامعه  و  افزایش سرانه فضای سبز 
اقدام  دست  در  حوزه  این  در  را  عمده  پروژه  چند  و  نمانیم  غافل 

داریم.
کمبود فضای ورزشی در سطح شهر، ابراز امیدواری  وی با اشاره به 
جبران  را  مشکل  این  حدودی  تا  بتواند  گرگاب  شهرداری  که  کرد 
ارتقا  را  جوانان  ویژه  به  و  جامعه  سالمت  و  نشاط  سطح  و  کرده 

ببخشد.

این روابط عمومی  با اشاره به جایگاه عظیم »فرهنگ« در برنامه 
ما  فرهنگی  عملکرد  گفت:  گرگاب  شهرداری  محور  توسعه  های 
از معضالت  تمام شهروندان  که  کند  اقناع می  و  راضی  را  ما  زمانی 
هیچ در  باشند،  روانی  و  روحی  آرامش  در  و  امان  در   اجتماعی 

و  حق  ها  خانواده  همه  و  نباشد  مخدر  مواد  از  اثری  ای  خانواده   
کنند. حقوق شهروندی را بدانند و رعایت 

وی افزود: در سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« با وجود تمامی 
کارهای بزرگ  کاستی ها و پایین بودن سطح درآمدهای شهرداری؛ 

گرگاب انجام شد. و قابل توجهی در شهر 
گفت:  ایشان  با اشاره به ورود جدی شهرداری به مسائل اجتماعی 
اسالمی  شورای  راهبردی  و  فکری  ی  پشتوانه  با   95 سال  در  ما 
گرگاب، فرهیختگان شهر و ادارات و سازمان های دیگر توانستیم 
گونی را در عرصه مسائل اجتماعی شهر انجام بدهیم. اقدامات گونا
ارتقاء وضعیت شهر بسیار مهم دانسته  را در  وی نقش شهروندان 
کنند و ما  گفت: به عقیده ی من مردم می توانند بهتر از ما عمل  و 
و همچنین  نظرات مردم  نیازمند  گرگاب  توسعه همه جانبه  برای 
موقع  به  پرداخت  وسیله  به  شهرداری  از  آنها  جدی  پشتیبانی 

عوارض قانونی بوده و هستیم.
بودن  محور  فرهنگ  به  اشاره  با  گرگاب  شهرداری  عمومی  روابط 
گفت:  اخیر  سال  دو  در  گرگاب  شهرداری  های  برنامه  از  بسیاری 
البته ما هنوز با نقطه ی مطلوب فاصله داریم و علی رغم اقدامات 
رفع  جهت  باید  و  نیستیم  راضی  فرهنگی  وضعیت  از  شده  انجام 

کنیم. مشکالت متعدد فرهنگی در شهر تالش 
همیشه  همچون  که  خواست  گرگاب  شهروندان  از  پایان  در  وی 
و  فرهنگی  عمرانی،  های  برنامه  اجرای  در  شهرداری  یاور  و  یار 
خود خانه  کلمه  واقعی  معنای  به  را  خود  شهر  و  بوده   اقتصادی 

 بدانند.
سه  مبلغ  با  گرگاب  فاظالب  پروژه  در  شهرداری  این  مشارکت  از  و   
اورژانس 115،آسفاالت معابر،  اندازی  راه  کمک به  میلیارد تومان، 
گرگاب ،جشن عید غدیر و راه اندازی  برگزاری المپیاد ورزشی شهر 

مرکز روح االمین نیز خبر داد
و همچنین ضمن تشکر از فرماندار محترم شهرستان،نماینده مردم 
پایگاهای  مذهبی  هیات  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  شهرستان 
بسیج و  روحانیت این شهر حمایت و همکاری این عزیزان را مهم 

کرد ترین راه رسیدن به اهداف این شهرداری عنوان 

رزمی

سجاد مردانی قهرمان بین المللی 
کرد: شاهین شهر عنوان 

|شكست زمانی معنا پيدا می کند، که 
انسان را از حرکت باز دارد   صفحه 4

| بازگشت پرافتخار کاراته 

کارهای شاهین شهر   صفحه 4

|به ورزش حرفه ای توجه بیشتری شود  
صفحه 4

ویژه نامه شاهین شهر   || شنبه 08 آبان ماه 1395  || ضمیمه شماره 285 روزنامه کثیراالنتشار کیمیای وطنEskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

صفحه 2 و 3



همزمــان بــا بــه صــدا درآمــدن زنــگ آغــاز ســال تحصيلــي، زنــگ هشــتمين سرشــماري 
عمومــي نفــوس و مســکن نيــز در شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه طــي مراســم 

ويــژه اي بــه صــدا درآمــد تــا فصــل جديــدي از آمارگيــري در کشــور جهــت 
برنامه ريــزي بهتــر شــروع شــود. شــکي نيســت کــه بــدون ارائــه آمــار 

ــرفت  ــعه و پيش ــه توس ــوان ب ــت، نمي ت ــق و درس ــات موث و اطالع
پايــدار انديشــيد و ارزيابــي درســتي از وضعيــت حــال، اقدامــات 

صــورت پذيرفتــه و آگاهــي از احــواالت کلــي جامعــه و 
پيرامــون داشــت.

نقــش آمــار در تحقــق برنامه ريزي هــاي کالن اســتان 
و شهرســتان و در نهايــت تحقــق اقتصــاد مقاومتــي 
بــه  رهبــري  معظــم  مقــام  جــدي  توصيــه  کــه 
عمومــي  سرشــماري  از  دوره  ايــن  دســت اندرکاران 
نفــوس و مســکن اســت را نبايــد فرامــوش کــرد. اگــر 
در زمينــه اعتمادســازي مســئولين سرشــماري نفــوس 
و مســکن و نيــز آحــاد مــردم و سرپرســتان خانوارهــا، 
ــت و  ــار نادرس ــتخراج آم ــود، اس ــه وارد ش ذره اي خدش
ــه  ــار و برنام ــوزه آم ــد در ح ــي جدي ــود بحران ــط خ غل

ــود. ــد ب ــزي خواه ري
ارايــه و اســتخراج يــک آمــار دقيــق و شــفاف، در نهايــت 

منجــر بــه رشــد و پويايــي جامعــه خواهــد شــد و بــه 
مســئولين کمــک مي کنــد. کــه بــا شناســايي بهتــر وارزيابــي 

ــزي کالن، همــت و  ــن برنامه ري ــه، ضم ــت جامع ــر وضعي دقيق ت
ــد. ــع نماين ــن موان ــع اي ــراي رف ــري ب ــالش جدي ت ت

ــون کشــور موظــف اســت هــر5 ســال  ــا قان ــر ب ــران براب ــار ای ــز آم مرک
ــام  ــی انج ــطح مل ــکن را در س ــوس و مس ــی نف ــماری عموم ــار سرش یکب

دهــد. سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال 95 ، اطالعــات ارزشــمندی 
در خصــوص برنامــه ششــم توســعه در اختیــار دولتمــردان خواهــد گذاشــت و اطالعــات 

حاصــل از ایــن طــرح ملــی در برنامــه ریــزی هــای خــرد و کالن کشــور بســیار حائــز اهمیــت خواهــد بــود. 
ــدی در خصــوص برنامــه ششــم توســعه کشــور،  ــات مفی ــن سرشــماری، اطالع ــر اســاس ای ب
جمعیــت و ســاختار ســنی آن کــه تمــام برنامــه ریــزی هــای کشــور معطــوف بــر آن مــی 
باشــد، مشــخص مــی گــردد. بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه سرشــماری 95 در شهرســتان 
شــاهین شــهر و میمــه بــرای توســعه زیرســاخت هــای حیاتــی خواهــد داشــت،. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه برنامــه ریــزی جهــت مســکن و رونــق و رکــود بــازار آن، 
توســعه آمــوزش و رشــته هــای تحصیلــی نیــز کــه بدنبــال تعییــن جمعیــت 
و گــروه هــای ســنی آن حاصــل مــی شــود از دیگــر مــواردی اســت کــه 
ــی  ــات کامل ــرای آن اطالع ــزی ب ــه ری ــخیص و برنام ــماری در تش سرش

ارائــه مــی نمایــد.
ــا علیرضــا بصیــری  ــا ب ــم، ت ــده ای ــی از لطــف ندی ــن راســتا خال در ای
ــه گفــت و گــو نشســته و اقدامــات ایــن  ــدار ایــن شهرســتان ب فرمان

ــم ــت اطــالع انعــکاس دهی ــه جه ــن زمین ــداری را در ای فرمان

تمهیــدات صــورت گرفتــه در خصــوص  اجــرای مناســب طــرح 
سرشــماری در شهرســتان چــه بــوده اســت؟

همانطــور کــه مــی دانیــم طــرح سرشــماری عمومــی نفــوس و 
ــم  ــام معظ ــات مق ــر فرمایش ــوده و براب ــی ب ــرح مل ــک ط ــکن ی مس
رهبــری و فرمــان ریاســت محتــرم جمهــوری همــه بایــد بــا مرکــز آمــار 
ــی  ــا همگرای ــتان ب ــا در شهرس ــند م ــته باش ــکاری الزم را داش ــران هم ای
کــه وجــود دارد بــا تشــکیل کمیتــه هــای مختلــف  درحــوزه هــای تبلیغــات 
ــال  ــور فع ــت حض ــای الزم را جه ــزی ه ــه ری ــک برنام ــتیبانی و انفورماتی ،پش
مــردم در ایــن طــرح ملــی هــم بــه صــورت اینترنتــی و هــم بــه صــورت حضــوری 
ــالش  ــن ت ــن ای ــی مبی ــردم در طــرح اینترنت ــه مشــارکت خــوب م ــم ک انجــام دادی
ــد در  ــراد عالقمن ــت نامــی کــه اف ــر ثب ــز براب ــن سرشــماری نی اســت در خصــوص ماموری
ــرم  ــاون محت ــط مع ــه  توس ــش ،مصاحب ــل گزین ــد مراح ــام داده بودن ــار انج ــز آم ــایت مرک س
فنــی طــرح سرشــماری نفــوس و مســکن شهرســتان در چندیــن مرحلــه صــورت گرفــت و نهایتــا پــس 

ــه  ــر ک ــداد 68 نف ــون تع ــزاری آزم ــای آموزشــی و برگ ــزاری دوره ه ــراد واجــد شــرایط  و برگ از انتخــاب اف
همگــی آنــان را افــراد تحصیــل کــرده و بــا تجربــه تشــکیل میدهــد گزینــش شــدند و در مرحلــه حضــوری بــا  
مراجعــه بــه  درب منــازل از شــهروندان اخــذ آمــار مــی نماینــد ضمــن اینکــه تمــام تمهیــدات امنیتــی جهــت 

اجــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت

 به نظر شما این سرشماری تا چه میزان حائز اهمیت است؟
مــن بــه شــخصه دو مقولــه سرشــماری و انتخابــات را دارای یــک درجــه از اهمیــت مــی دانــم. همــان گونــه 
کــه مشــارکت در انتخابــات یــک وظیفــه ملــی و میهنــی اســت، مشــارکت در سرشــماری نیــز بــه واســطه 
نقــش مهــم آمــار و اطالعــات صحیــح در آینــده شهرســتان و بــه تبــع آن کل کشــور مهــم و ارزشــمند تلقــی 

مــی شــود.

 مشارکت مردم در ثبت نام اینترنتی در شهرستان  چگونه بوده است ؟
ــطح  ــودن س ــاال ب ــه و ب ــهر و میم ــاهین ش ــای ش ــت در خانواره ــاالی اینترن ــوذ ب ــب نف ــه ضری ــه ب ــا توج ب
معلومــات علمــی و فرهنگــی خانوارهــای ایــن شهرســتان برایــن اعتقــاد بودیــم  کــه رتبــه خوبــی در ثبــت 
نــام اینترنتــی در ســطح کشــور خواهیــم داشــت. بحمــدهللا همیــن امــر هــم محقــق گردیــد و طبــق آخریــن 
ــه  ــود ک ــی ب ــا 52 درصــد مشــارکت یکــی از شهرســتان های اطالعــات  شهرســتان شــاهین شــهر ومیمــه ب
ــت  ــه خــود اختصــاص داد . موفقی ــوار شــمارش شــده را  در اســتان ب ــی خان بیشــترین شــمارش اینترنت
ــا شهرســتان شــاهین  شهرســتان در بحــث سرشــماری اینترنتــی نفــوس و مســکن باعــث خواهــد شــد ت

ــاوری اطالعــات کشــور مطــرح کنــد. ــد خــود را در ردیــف شــاخص هــای فن شــهر و میمــه بتوان
سرشــماری اینترنتــی در ســاعت 24 ســی ام مهــر بــه پایــان رســید و 46.4 درصــد مــردم ایــران در آن شــرکت 
ــرده  ــی شــرکت ک ــن در سرشــماری اینترنت ــردم ژاپ ــط 37 درصــد م ــه در ســال 2015 فق ــی ک کردند.درحال

بودنــد کــه کشــورعزیز مــا از ایــن رقــم عبــور کــرد.

ــی هــای در خصــوص افشــای اطالعــات شــخصی خــود داشــته باشــند، چــه  شــاید بعضــی از مــردم نگران
ــد؟ ــن خصــوص داری ــی در ای صحبت

طبــق مــاده 7 قانــون مرکــز آمــار ایــران تمــام اطالعــات و آمــار خانوارهــا محرمانــه اســت و در اختیــار هیــچ 
نهــاد، ارگان و دســتگاه اجرایــی قــرار نگرفتــه و بــه صــورت کالن جهــت برنامــه ریــزی در اختیــار برنامــه ریــزان 
قــرار مــی گیــرد. تمامــی اطالعــات جمــع آوری شــده در ایــن سرشــماری بــه صــورت محرمانــه نــزد مرکــز 
آمــار ایــران باقــی خواهــد ماند.ســاکنان محتــرم نقــاط شــهری و روســتایی شهرســتان بــا اطمینــان خاطــر 

از محفــوظ بــودن اطالعــات خــود در ســازمان آمــار نســبت بــه مشــارکت در امــر سرشــماری اقــدام کننــد.

رشد جمعیت در شهرستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
 البتــه مــا بایــد منتظــر پایــان طــرح سرشــماری و اســتخراج آمــار باشــیم امــا آنچــه مشــهود اســت اینســت 
ــه  ــه  شاهین شــهر ب ــا رشــدمنفی جمعیــت و دربعضــی از شــهرها از جمل ــد ب کــه  در میمــه، وزوان و الی بی

علــت مهاجرپذیــر بــودن بــا رشــد مثبــت مواجــه هســتیم.

 راه انــدازی اتوبــوس سرشــماری یکــی از ابتــکارات شــما در ایــن دوره بــوده اســت، در ایــن خصــوص هــم 
توضیــح بفرماییــد؟

 تصمیمــات دقیــق مســتلزم دارا بــودن آمــار دقیــق اســت؛ از ایــن رو سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال 
جــاری بــرای دریافــت آمــار صحیــح در حــال اجرایــی شــدن اســت و مــا همــه تــالش خــود را بــرای بهینــه 
ــوس  ــدازی اتوب ــم راه ان ــوارد ه ــن م ــی از ای ــه یک ــم ک ــام داده ای ــماری انج ــردن سرش ــد ک ــازی و روزآم س
سرشــماری نفــوس و مســکن در شاهین شــهر بــود. ایــن اتوبــوس بــه شــهروندانی کــه در برخــی از محــالت 
شاهین شــهر امــکان اســتفاده از اینترنــت را نداشــتند خدمــات اینترنتــی ارائــه می نمــود. همچنیــن امــکان 
ثبت نــام راحــت و در دســترس بــرای کشــاورزان، کارکنــان مراکــز بهداشــت و درمــان و فرهنگیــان شهرســتان 
ــد.  ــی را صــورت دادن ــاران ایــن طــرح  فعالیتهــای خوب ــوان همی ــه عن فراهــم شــد و دانــش آمــوزان نیــز ب
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ضمــن اینکــه بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه دفاتــر پیشــخوان خدمــات الکترونیــک دولــت نیــز اقــدام بــه ثبت 
نــام رایــگان شــهروندان در سراســر شهرســتان نمودنــد کــه جــا دارد از همــه عزیزانــی کــه در اجــرای طــرح 

اینترنتــی مــا را یــاری دادنــد تقدیــر و تشــکر نمایــم.

 هــدف کلــی سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن چیســت؟هدف اصلــی ایــن سرشــماری همانگونــه کــه 
قبــال هــم گفتــم جمــع آوری داده هــا و اطالعــات پایــه ای تعداد،ســاختار و ویژگی هــای عمده افــراد جامعه و 

واحد هــای مســکونی کل کشــور ،در جهــت  کمــک به برنامــه ریــزان ،سیاســتگذاران ،دولتمردان ، پژوهشــگران 
برای توســعه و برنامه ریزی کشــور اســت ریشــه بســیاری از مشــکالت اعتباری و عمرانی در شــهرها و روستاها 
در عــدم دسترســی بــه اطالعــات صحیــح و به تبــع آن عــدم شــناخت نیازهــا و اولویت هــا اســت. بــر اســاس 
ــن  ــا تدوی ــد ب ــران و سیاســتگذاران می توانن ــزان، تصمیم گی ــوس و مســکن، برنامه ری ــج سرشــماری نف نتای
برنامه هــای توســعه اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی، کشــور را بــه ســمت وضعیــت مطلــوب ســوق دهنــد و 
پژوهشــگران و کارشناســان حوزه هــای جمعیت شناســی، علــوم اجتماعــی و علــوم اقتصــادی قــادر خواهنــد 
 بــود روندهــای گذشــته جمعیــت را شناســایی کــرده و مســیر تحــوالت آن را در آینــده تــا حــدودی پیش بینــی 

کنند.

 آیا این سرشماری به نحوه دریافت یارانه ها هم مرتبط است؟
 ایــن ســئوال ریشــه در انتشــار شــایعات توســط بعضــی از افــراد در شــبکه هــای اجتماعــی دارد. صراحتــا 
ــه  ــن سرشــماری هیچگون ــب منتشــر شــده در شــبکه هــای اجتماعــی ای ــم برخــالف مطال عــرض مــی کن
ــار هیــچ نهــادی قــرار نخواهــد گرفــت. سرشــماری  ــدارد و ایــن اطالعــات در اختی ــه هــا ن ــا یاران ارتباطــی ب
عمومــی نفــوس و مســکن بیســتر مربــوط بــه شــاخصه هــای اجتماعــی و فرهنگــی اســت و هیــچ ارتباطــی 

بــا مباحــث اقتصــادی بــه ویــژه مالیــات و یارانــه نــدارد.

 و کالم پایانی...
 سرشــماری یــک اصــل بنیادیــن در تحقــق اهــداف دولــت اســت. به همیــن خاطر از روســای 

ــی  ــط عموم ــئوالن رواب ــی مس ــدان محل ــاران ،معتم ــتا، دهی ــهر و روس ــوراهای ش ش
دســتگاههای اجرایــی بــه عنــوان افــراد مطلــع و موثــر جامعــه مــی خواهــم  تــا بــا 

انتقــال مفاهیــم سرشــماری بــه افــراد جامعــه، زمینــه مشــارکت حداکثــری 
 مــردم در سرشــماری اینترنتــی نفــوس و مســکن ســال 1395را فراهــم 

سازند. 
ان شــاء هللا مــردم در ارائــه آمــار و اطالعــات صــادق خواهنــد بــود و 

ــاری  ــت و بردب ــت داری ،صبر،متان ــت امان ــا رعای ــز  ب ــران نی آمارگی
خواهنــد  بیــرون  ســربلند  ســاز  حرکــت سرنوشــت  ایــن   از 

آمد.
در پایــان  جــا داردیکبــار دیگــراز مشــارکت مــردم عزیــز و فهیــم 
شهرســتان در طــرح اینترنتــی و همیــاری و همــکاری مســئولین 
دســتگاههای اجرایــی بــه ویــژه  از ائمــه محتــرم جمعــه و 
جماعــات بخشــداران ،شــهرداران ،دهیــاران ،شــرکت واحــد 
ــرورش  ــوزش و پ اتوبوســرانی و تاکســیرانی شــاهین شــهر،  آم
 وهمــه همــکاران عزیــز در ســتاد سرشــماری شهرســتان تقدیر ویژه 

نمایم.
ــکاری  ــماری هم ــن سرش ــا ماموری ــا دارم ب ــز تقاض ــردم عزی و از م

ــه اســتحضار خانوارهــای گرامــی مــی رســاند، هــم  ــن ب نمایندهمچنی
اکنــون امــکان اصــالح اطالعــات خانــوار و بازیابــی کدآمــاری در ســامانه 

فراهــم   https://www.sarshomari95.ir آدرس:  بــه   95 سرشــماری 
ــت: ــادآوری اس ــه ی ــل الزم ب ــوارد ذی ــن رو، م ــده. از ای ش

ــوار و  ــت خان ــی سرپرس ــاری، کدمل ــودن کدآم ــا وارد نم ــد ب ــی توانن ــا م * خانواره
ــامانه  ــپس س ــد و س ــت کنن ــی را دریاف ــنجی 5 رقم ــد اعتبارس ــراه، ک ــن هم ــماره تلف ش

ــرد. ــد ک ــار بازخواه ــرای یکب ــات ب ــش اطالع ــرای ویرای ــان را ب ــی آن دسترس

و  بازیابــی کدآمــاری  بــه  نســبت  تواننــد  مــی  یکبــار  تنهــا  خانوارهــا   *
امــکان  مرحلــه  ایــن  نماینــددر  اقــدام  خــود  اطالعــات  اصــالح 
وضعیــت  مســکن/  مشــخصات  تولــد/  تاریــخ  اصــالح 
وجــود  و...  ســواد/  وضعیــت  بیــکاری/  و   اشــتغال 

دارد.
کدآمــاری  هردلیلــی  بــه  کــه  خانوارهایــی   *
تنهــا  ندارنــد،  اختیــار  در  را  خــود  رقمــی   12
نمــودن کدملــی  وارد  بــا  تواننــد  مــی  یکبــار 
کــه  همراهــی  تلفــن  و  خانــوار  سرپرســت 
بــه ســامانه اینترنتــی  نــام  ثبــت   هنــگام 
 داده انــد، کــد خــود را بازیابــی نماینــد و 
ســپس بــه اصــالح اطالعــات خــود بپردازنــد.

ــه حــذف  ــد نســبت ب * خانوارهــا مــی توانن
یــا اضافــه نمــودن عضــو خانــوار اقــدام 

ــد. نماین
* امــکان اصــالح مشــخصات جغرافیایــی 

ــدارد. ــود ن ــوار وج ــکن خان مس
ــوار  ــت خان ــی سرپرس ــر کدمل ــکان تغیی * ام

ــدارد. ــود ن وج
ــوار  ــض سرپرســت خان ــا تعوی ــکان حــذف ی * ام

ــدارد. وجــود ن
* امــکان تغییــر شــماره تلفــن همــراه سرپرســت خانــوار 

وجــود نــدارد.
  

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه عنوان کرد:

سرشماری یک اصل بنیادین در تحقق اهداف دولت است 

3 شنبه  8  آبان ماه  1395
ـــمـــاره 285 ضمیمه  ݡسݒ

کیمیای شاهین شهر

- آمار دقيق و شفاف، در نهايت منجر به رشد و پويايي جامعه خواهد شد .

- بــر اســاس ايــن سرشــماری، اطالعــات مفيــدی در خصــوص برنامــه ششــم توســعه کشــور مشــخص 

مــی گــردد.

- برابــر فرمايشــات مقــام معظــم رهبــری و فرمــان رياســت محتــرم جمهــوری همــه بايــد بــا مرکــز آمــار 

ــران همــکاری الزم را داشــته باشــند. اي

- فرمانــدار شــاهين شــهرتاکيد کــرد :تمــام تمهيــدات امنيتــی جهــت اجــرای طــرح آمــار و ســر شــماری در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.

-  مشارکت در سرشماری يک وظيفه ملی و ميهنی است. 

ــران  ــار اي ــز آم ــزد مرک ــه ن ــه صــورت محرمان - تمامــی اطالعــات جمــع آوری شــده در ايــن سرشــماری ب

باقــی خواهــد مانــد.

- سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن بيســتر مربــوط بــه شــاخصه هــای اجتماعــی و فرهنگــی اســت و 

هيــچ ارتباطــی بــا مباحــث اقتصــادی بــه ويــژه ماليــات و يارانــه نــدارد.

ــاری  ــی و همي ــرح اينترنت ــتان در ط ــم شهرس ــز و فهي ــردم عزي ــارکت م ــهر : ازمش ــاهين ش ــدار ش - فرمان

ــز در ســتاد سرشــماری شهرســتان  و همــکاری مســئولين دســتگاههای اجرايــی وهمــه همــکاران عزي

تقديــر ويــژه نمايــم.

سوتیتر



حسین شاهزاده فر؛مربی توانمند کیوکوشین کاراته عنوان کرد

به ورزش حرفه ای توجه بیشتری شود

سجاد مردانی متولد10 تیر/1367 در شهرکرد است محل سکونت فعلی مردانی  
تحصیلی  مدرک  دارای  مردانی  است  آبادانی  اصالتا  و  است  شهر  شاهین 
وزن+80  در  و  است  قد  متر  سانتی   198 دارای  سجاد  است  برق  لیسانس 
المپیکی/+87 جهانی مبارزه می کندوی الگو ورزشی خود را محمد علی کلی 
می داند و الگو اخالقی را پدرو بهترین دوست خود را  اعضای خانواده عنوان 
می کند،تفریح مورد عالقه اش مسافرت است و رنگ مورد عالقه اش  سبز و 
سفیدتکواندو کار بلند قامت شهرمان ، کسی که موفق به کسب اولین سهمیه 
سنگین وزن کشورمان شده بود از 7 سالگی تکواندو را در شاهین شهر شروع 

کرد.
وی می گوید تکواندو تمام هم و غم من نیست و آینده زندگی ام را در آن نمی 
بینم چرا که خداوند به من استعداد هایی داده است که در مسیر های دیگر هم 

میتوانم به موفقیت برسم.
 سجاد تاکنون موفق به کسب 25 مدال بین المللی 15 مدال طال، 5 نقره و 
5 برنز شده است که از مهم ترین آنها میتوانیم به نقره مسابقات قهرمانی جهان 

]2013[ و طالی فاینال گرندپریکس ]2015[ اشاره کنیم 
پس از  شکست سجاد در المپیک او همچنان برای مردم شاهین شهر اسطوره 
ی قهرمان باقی ماند و شهروندان شاهین شهری از بنده به عنوان خبرنگار 
شاهین شهر درخواست مصاحبه با این قهرمان را داشتند مدت زمان زیادی 
این مصاحبه  اما فرصت چاپ  ایشان می گذرد  با  بنده  از مصاحبه  است که 
پیش نیامد تا اینکه سرمربی تیم ملی تکواندوی کشورمان از سجاد مردانی 
برای حضور در رقابت های فینال گرندپری و جام جهانی 2016 دعوت کرد و این 
 بهانه ای شد برای چاپ این مصاحبه ماحصل گفت و گویمان با قهرمان ملی

 شاهین شهر را با هم می خوانیم
بعدی  پیروزیهای  برای  پلی  تواند  این شکست می  آیا  اولین سوال  به عنوان 

شما باشد؟
اگر اینطور نباشد، می شود شكست واقعی یك انسان .

 شكست زمانی معنا پیدا می كند كه انسان را از حركت باز دارد .
مهمترین درسی که از ریو 2016 گرفتید؟

پیروزی خیلی شیرین است ولی شكست اگر انسان را به فكر بیاندازد و انسان 
سعی كند كامل شود بی شك منجر به پیروزی بزرگ انسان در زندگی میشود . 
درسهای بزرگی آموختم  كه در آینده با عمل  درسهای المپیك را بازگو میكنم .

برنامه شما برای آینده؟

هوشیارتر،قوی تر و محكمتر از قبل جلو خواهم رفت
مردم شاهین شهر قهرمان  خودشان را در هر حالتی دوست دارند، چه قولی به 

این مردم میدهی؟
من هم تك تك همشهری های عزیزم را دوست دارم و به آنها میگویم منتظر 

باشید و آماده برای آینده و احساس غرور كردن
آیا تجربه تلخ ریو باعث افزایش انگیزه های شما برای حضور جدی در صحنه 

های دیگر شده است؟
بله

جایگاه تکواندو ما در حال حاضر در آسیا و جهان کجاست؟  
قدرت ما به جهان ثابت شده است و با یك نتیجه بد جایگاهی تغییر نخواهد 
كرد ، كماكان با وجود این شكست هنوز در صدر بهترینها هستیم ، از این به 
بعد هم این جایگاه خوب تثبیت خواهد شد  .زندگی در جریان است و هیچ 
جایگاهی همیشگی نیست و باید نتایج بد را با تالش بیشتر به نتایج فوق 

العاده تبدیل بكنیم به امید پروردگار .

به  دعوتتان  و  برگزاری  ی  نحوه  از  ما  خوانندگان  اطالعات  برای  پایان  در  و 
مسابقات فینال جایزه بزرگ )گرند پری( برایمان توضیحاتی را بیان بفرمایید؟

مسابقات فینال جایزه بزرگ )گرند پری( و جام جهانی 19 و 20 آذرماه در شهر 
»باکو« آذربایجان برگزار می شود.

با اعالم بیژن مقانلو سرمربی تیم ملی تكواندوی كشورمان، آرمین هادی پور، 
فرزان عاشورزاده، ابوالفضل یعقوبی، بهنام اسبقی، مسعود حجی زواره، امید 
عمیدی، ، مهدی خدابخشی، سجاد مردانی، سعید رجبی، حسین قربان زاده، 
پوریا عرفانیان، فرشید شفیع خانی، سیاوش فخرایی، حمیدرضا بیات و مرتضی 
تیم ملی كشورمان  اردوی  اولین مرحله  به  تكواندوكار دعوت شده  شیری 15 

هستند كه از شنبه )یكم آبان ماه( تمرینات خود را آغاز کرده اند
مسابقات فینال گرندپری G8 است و به دارندگان مدال طال، نقره و برنز به 
ترتیب 80 امتیاز، 48 امتیاز و 28.8 امتیاز در سیستم رنكینگ المپیكی تعلق 
می گیرد.همچنین مسابقات جام جهانی دارای گرید G2( 2( است و به نفر اول 
هر وزن 20 امتیاز، نفر دوم 12 امتیاز و نفر سوم 7.20 امتیاز تعلق خواهد گرفت

در سال 1957 آموزشهای اویاماکه بسیار سخت، کاربردی و مناسب برای درگیری بود کیوکوشین نام گرفت.
در سال 1964 اویاما سازمان جهانی کیوکوشین کاراته )IKOK( را جهت سازماندهی مدرسه های مختلف کیوکوشین 
بنا نهاد. همچنین او مربیانی را به کشورهای متفاوت فرستاد تا نحوه مبارزه در هنر او را به جهانیان نشان دهند.با مرگ 
اویاما، همانطور که غالبا معمول است سبک های متعددی از کیوکوشین منشعب شد.کیوکوشین اولین سبک فول 
کنتاکت کاراته است به زبان دیگر هنر آموزان در این رشته بدون دستکش ، کاله و محافظ دیگری ) به استثنای کاپ( 
کامال با همدیگر درگیر می شوند تا شرایط یک مبارزه فیزیکی واقعی را شبیه سازی کنند ضربات مشت، ضربات پا و 

زانو ها در مبارزات کامال معمولی است.
در مبارزات کیوکوشین، انواع مختلف ضربات با قدرت کامل مجاز است ضربات دست به سر و گردن مجاز نیست در 

حالی که ضربات پا به سرو گردن مجاز است.
کیوکوشین هنر رزمی سختی است که تکیه اش بر روی حرکات دایره ای است تا بر روی حرکات خطی و با توجه به 
سابقه اویاما در شوتوکان ) بیشتر حرکات خطی( و گوجوریو ) بیشتر حرکات دایره ای( عناصر هر دو ورزش را می توان 
در کیوکوشین یافت.حسین شاهزاده فرد دبیر هیت کاراته شاهین شهر و میمه کمر بند مشکی دان۵کیوکوشین کاراته  
داور درجه یک ملی و کمک داور بین المللی و مربی درجه دو ملی از اداره تربیت بدنی)سابق(؛سرمربی تیم منتخب 
استان اصفهان؛دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق می باشد که 13 سال است در سمت مربیگری در حال خدمت به 

نوجوانان و جوانان شاهین شهری می باشد
درجه  داور  دان۵کیوکوشین کاراته   مشکی  بند  میمه کمر  و  شهر  شاهین  هیت کاراته  دبیر  فرد  شاهزاده  حسین 
اداره تربیت بدنی)سابق(؛سرمربی تیم منتخب استان  از  المللی و مربی درجه دو ملی  یک ملی و کمک داور بین 
اصفهان؛دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق است و مدت 13 سال است که نوجوانان و جوانان شاهین شهری را آموزش 
و تربیت ورزشی کرده  است .با روحیه ی فروتنی که از این مربی ارزشمند سراغ داشته ایم سراغ ایشان رفته ایم تا 

گفت و گویی کوتاه با ایشان داشته باشیم
ورزش ومربیگری راازچه زمانی شروع کردها ید ودراین زمینه تاکنون چه موفقیتهایی کسب کرده اید؟

کاراته  را از سال ۷۳ زیر نظر استاد خسرو زمانی که هم اکنون هم از وجود ایشان بهره مند می باشم شروع کرده و 
در سال های ۷۵الی ۷۹ در مسابقات استانی و کشوری مقام هایی بدست اوردم از سال ۸۱ کار مربیگری را با عالقه 
و انگیزه هایی که در خود میدیدم با کمک استادم شروع کردم و به خود ایمان داشتم که با تالش به جایگاه هایی که 
با وجود مشکالت خود دست نیافته ام هنرجویان و شاگردانم حتما خواهند رسید و در این راه با کمک خداوند متعال 
تا حدود قابل قبولی موفق بوده ام و از سال ۸۸تا کنون در اکثر مسابقات کشوری نام هنرجویان بنده )کاتا ومبارزه( 

در لیست قهرمانان استان اصفهان می درخشد که مجال بردن نام همه آنها نمیباشد و به همه آنها افتخار می کنم 
اما در سطوح جهانی و بین المللی نیز تعدادی از هنرجویان پرچم پر افتخاره کشور عزیزمان را به احتزاز در آورده اند 

اقایان محمد نظری؛مجید حق شناس؛علی شاه نظری و مهدی جوادنژاد از جمله این افراد می باشند
به عنوان یک ورزشکار و مربی چه توصیه ای به جوانان وهمچنین خانواده های آنان دارید؟

دعوت  و  نموده  دعوت  ورزش  به  را  همه  جا  همه  و  همیشه  شهر  شاهین  ورزش  جامعه  از  عضو کوچکی   بعنوان 
 خواهم کرد. قرار نیست همه کاراته کار کنند خدارا شکر آنقدر تنوع ورزشی داریم که هر نوجوان و جوان )دختران و پسران( 
می توانند به سوی یکی از انها بروند و جسم و روح خود را به سالمتی سوق دهند. ورزش باید یکی از برنامه های مهم 
هر فرد در زندگی اش قرار داشته باشد ؛ پیر و جوان و کوچک و بزرگ فرقی ندارد؛ یک پیاده  روی ساده با  کمترین 
هزینه محاسن بسیاری خواهد داشت که قول می دهم پشیمان نخواهید شد پس یا علی مدد گفته و از همین روز 

شروع کنید اگر هم ورزش کاراته را انتخاب کردید که چه بهتر.
شمابه عنوان یک داوربین المللی فعالیتهای خوبی داشته اید لطفا بفرمایید چطورشد به این موفقیتهادست پیداکرده اید؟واینکه 

تاکنون چه قضاوتهای بین المللی داشته اید؟
در  شرکت  و  و کشوری  استانی  مختلف  مسابقات  در  قضاوت  و  داوری  های  دوره  طی گذراندن  در   ۸۳ سال   از 
کالس های استاژ و ارتقا داوری موفق به اخذ مدرک  درجه یک ملی و در نهایت در سال ۲۰۱۳ در کشور اوکراین موفق 
به اخذ کمک داوری بین المللی گشتم و در مسابقات جهانی اوکراین ۲۰۱۳ و افریقای جنوبی۲۰۱۵ پرچم زدم که در 

این راه هم قطعا پیرو استاد زمانی عزیز که ایشان هم از داورهای بنام کشور میباشند بوده ام
درزمینه ورزش چه صحبتی بامردم ومسئولین دارید وچه راهکارهایی برای پیشرفت ورزش درشاهین شهردارید؟

در  ورزش  زمینه  در  اما  باشد.  می  ورزشی؛فرهنگی؛علمی  های  زمینه  تمام  در  پویا  و  زنده  شهری  شهر  شاهین 
ووشو  های کاراته؛  رشته  در  مثال  میباشد  سرامد  و کشور  استان  سطح  در  بگویم  میتوانم  جرات  به  ها  رشته  اکثر 
،تکواندو،بدنسازی،جودو،کشتی و رشته های دیگر قهرمانان المپیک جهانی ؛اسیایی و بین المللی داریم که این افتخار 
افرینان ملی چنان نگین میدرخشند و در این  جبهه پشت سر شهدای عزیزمان از نام مملکتمان دفاع میکنند. ای 
کاش ارزش واقعی ورزش را همه به خوبی  درک میکردند که چه فوایدی از نظر فردی ؛اجتماعی و فرهنگی دارد 
متاسفانه بحث ورزش در جامعه ما مظلوم واقع شده و انطور که بایدو شاید به این مقوله بها داده  نمیشود و اکثرا در 
حد شعار و به عنوان بحث تبلیغاتی به ان نگاه شده.با وجود تمام مشکالت خدارا شکر نسبت جمعیت ورزشی شهر ما 
در سطح خوبی قرار دارد و این را به فال نیک میگیریم و میطلبد مسئوالن شهر هر چه بیشتر به این امر مهم بها دهند 
و از مسئولینی که واقعا دلسوزانه پستیبان ورزشکاران هستند صمیمانه تشکر میکنیم. اگر به ورزش حرفه ای توجه 

بیشتری شود قطعا تاثیر بسزایی بر ورزش عمومی خواهد گذاشت و با یک تیر دونشان را هدف گرفته ایم 
درپایان اگرصحبت خاصی دارید بفرمایید؟

شاهین  کاراته  هیئت  رییس  زمانی  پیمان  اقای  و  شهر  شورای  محترم  اعضای  از  میکنم  تشکر  نهایت  در 
استان تیم  مربی  عبادی  ؛استاد  زمانی  استاد  و  ایشان  رئیس  نائب  شهرابادیان  خانم  سرکار  و  میمه   شهرو 

 اصفهان 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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ــون حــدود  ــک ســال گذشــته تاکن ــت: در ی شــهردار شــاهین شــهر گف
ــا  ــروژه در واحــد طــرح، برنامــه و ســرمایه گــذاری شــهرداری ب ســی پ
اعتبــاری بالــغ بــر 350 میلیــارد تومــان در ســطح شــاهین شــهر طراحــی 

و احــداث شــده اســت.
تجاری،خدماتــی  مجتمــع  اول  فــاز  از  ادامــه  در  امیــری  حســین 
 میــدان ســمبلیک بــازار هــای بــزرگ میــالد و فــدک، ســاخت و نصــب

 لمپوســت هــای تبلیغاتــی در ســطح شــهر، تابلــو تبلیغاتــی ســه وجهــی 

ــور، گلفروشــی و  ــی، رفاهــی ن گــردان فلکســی، مجتمــع تجاری،خدمات
گلخانــه ورودی بهشــت معصومــه، مجتمــع تجــاری ، تفریحــی ، ورزشــی 
خیابــان طالقانــی، بــازار بــزرگ میــوه و تــره بــار طالقانــی بعنــوان پــروژه 

هــای مشــارکتی احــداث شــده یــا در حــال احــداث خبــرداد.
امیــری احــداث مجتمــع تجــاری خیابــان مخابــرات، مجتمــع مســکونی 
ــر  ــل عاب ــی، پ ــی دیجیتال ــی ،فرهنگ ــه ورزش ــت، مجموع ــت بهش هش
ــی  ــه ورزش ــس و مجموع ــار گلدی ــره ب ــوه و ت ــازار می ــزه، ب ــاده مکانی پی

بولینــگ را از جملــه پــروژ هــای در دســت اقــدام ایــن واحــد در ســال 
ــوان نمــود. جــاری عن

شــهردار شــاهین شــهر همچنیــن پــروژه هــای ســرمایه گــذاری 
ــگاه  ــامل نمایش ــند را ش ــی باش ــی م ــه و طراح ــه مطالع ــه در مرحل  ک
ــارک  ــع در پ ــظ شــمالی، رســتوران واق ــارک حاف ــع در پ ــاه واق گل و گی
ــت و  ــگ شــرق، مرم ــودکان، کمپین ــک ک ــارک ترافی ــظ شــمالی، پ حاف
ــی  ــاری، خدمات ــروژه تج ــاز دوم پ ــی و ف ــرای عباس ــازی کاروانس بازس

ــت. ــین)ع( دانس ــام حس ــدان ام می
ــاس واش  ــگ غرب،ب ــای فردوســی، کمپین ــروژه تجــاری انته ــری پ امی
ترمینــال بــرون شــهری، تجــاری ورزشــگاه گلدیــس و پارکینــگ طبقاتــی 
ــکان  ــه ام ــای در مرحل ــروژه ه ــه پ ــریفی را از جمل ــهید ش ــان ش خیاب

ســنجی اقتصــادی عنــوان کــرد.
ــوان  ــهر بعن ــور ش ــذاری در اداره ام ــرمایه گ ــارکتهای س ــذب مش وی ج
پایــدار و متــوازن و توســعه  بــه توســعه  مهمتریــن مســأله،توجه 
ســرمایه هــای شــهری را از جملــه مباحــث پیرامــون ارزیابــی موقعیــت 
شــهرداریها عنــوان کــرد و گفــت: یقینــا« یکــی از راههــای ایجــاد ســرعت 
ــرمایه و  ــب س ــتغال، جل ــاد اش ــی و ایج ــادی و آبادان ــعه اقتص در توس
ــد موجــب  ــی توان ــذاران م ــب ســرمایه گ ــذاری اســت و جل ســرمایه گ
اصــالح نظــام مدیریتــی و تبــادل تجربیــات اقتصــادی و انتقــال دانــش 

ــک شــهر باشــد. ــد در ی ــوژی جدی ــن و تکنول نوی
شــهردار شــاهین شــهر همچنیــن بحــث ســرمایه گــذاری را یــک 
ضــرورت جــدی بــرای جامعــه شــهری قلمــداد کــرد و گفــت: ســرمایه 
گــذاری کالن در پــروژه هــای بــزرگ عمرانی،جامعــه و بدنبــال آن اســتان 

ــد. ــی دهن ــرار م ــی ق و شــهر را در مســیر پیشــرفت و آبادان
ــالمی  ــورای اس ــاعدتهای ش ــی از مس ــن قدردان ــان ضم ــری در پای امی
ــای  ــه ظرفیته ــا توجــه ب ــذاری در شــهر گفــت: ب در مباحــث ســرمایه گ
ــت  ــذاران جه ــرمایه گ ــهر،از س ــاهین ش ــذار در ش ــر گ ــب و تأثی مناس
مشــارکت در پــروژه هــای مختلــف شــهری حمایــت قاطــع را خواهیــم 

ــت. داش

شهردار شاهین شهر خبر داد:

طراحی و احداث حدود سی پروژه در واحد طرح ،برنامه و سرمایه گذاری شهرداری 

سجاد مردانی قهرمان بین المللی شاهین شهر عنوان کرد:

شكست زمانی معنا پیدا می كند، كه انسان را از حركت باز دارد

 کاراتــه کارهــای شــاهین شــهری در میــان اســتقبال 
شاهین شهر

 امید مصلحی
مدیران شهرستان به خانه بازگشتند

قهرمانــان شــاهین شــهری پــس از درخشــش در مســابقات بیــن 
 المللــی ارمنســتان مــورد اســتقبال علیرضــا بصیــری فرمانــدار شهرســتان 

شــاهین شــهر و میمــه ، محمــدی رییــس دادگســتری شــاهین شــهر 
ــه و  ــی عضــو شــورای اســالمی شــاهین شــهر و میم ، حســین ابراهیم
پیمــان زمانــی معــاون ورزشــی ســازمان فرهنگــی ، ورزشــی و تفریحــی 
شــهرداری شــاهین شــهر و روســای هیئــت هــای ورزشــی ، ورزشــکاران 

و آحــاد شــهروندان قــرار گرفتنــد.
ــال  ــیما س ــه ماتسوش ــین کارات ــبک کیوکوش ــی س ــن الملل ــابقات بی مس
۲۰۱۶ بــا حضــور ده کشــور از تاریــخ ۳۰ مهــر الــی ۳ آبــان ســال جــاری 
در ارمنســتان برگــزار شــد و تیــم ملــی اعزامــی از ایــران در ایــن رقابتهــا 
توانســتند ۱ مــدال طــال و ۴ مــدال نقــره و ۵ مــدال برنــز کســب نماینــد.
مقــام  کســب  بــا  صمدیــان  امیرحســن  و  رحیمــی  محمــد 
مقــام  عنــوان  بــه  یابــی  دســت  بــا  نعمتــی  ســعید  و  دوم 
عنــوان  ایــن  کســب  در  بســزایی  نقــش  مســابقات  ایــن   ســوم 

داشتند.
ــاره  ــا اش ــهر ب ــاهین ش ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــی عض ــین ابراهیم حس
ــودن شــاهین شــهر و حضــور صدهــا نخبــه ورزشــی ،  ــه نخبــه پــرور ب ب
فرهنگــی ، هنــری ، مذهبــی و علمــی در شــاهین شــهر خواســتار تدابیــر 

ــن ســرمایه هــا در شــهر شــد. ــرای حمایــت و بکارگیــری ای ــژه ب وی
ــال  ــیما س ــه ماتسوش ــین کارات ــبک کیوکوش ــی س ــن الملل ــابقات بی مس
۲۰۱۶ از تاریــخ ۳۰ مهــر الــی ۳ آبــان ســال جــاری در ارمنســتان برگــزار 

شــد.

بازگشت پرافتخار کاراته کارهای شاهین شهر


