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در جریان رقابتهای دو و میدانی قهرمانی جهان که مرداد 
ماه امســال در لندن برگزار شد، «حســین کیهانی» دونده 
کرمانشــاهی دوی ســه هزارمتر بامانع ایران، در مرحله 
مقدماتی، با ثبت رکــورد ۸ دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۷۶ صدم 
ثانیــه، در جایگاه یازدهــم گروه اول و جایگاه بیســت و 

چهارم رده بندی دور مقدماتی این مسابقات قرارگرفت...

«غالمحســین محبــی» عضــو هیئت امنــای انجمن 
عکاسان کرمانشــاه، متولد ۱۳۳۶ عکاس، کارگردان و 
تهیه کننده کرمانشــاهی اســت. محبی در سال ۱۳۵۸ 
مســئول واحد عکس جهاد سازندگی استان کرمانشاه 
بوده و ســال ۱۳۶۱ در کانون پرورش و فکری کودکان 

و نوجوانان به تدریس عکاسی فیلم سازی اشتغال...

سال چهاردهممرداد 96

حسین کیهاني رکورددار  سه هزار متر  با مانعغالمحسین محبی  از جادوي تصویر مي گوید
به سرعت
 برق و باد

عکاس ورد می خواند 
و تصویر ظاهر می شد

سید امیرحسین بنی اشراف

حرف اول

کرمانشاه، توسعه به مثابه 
پیمانکاری

واژه  دو  انگلیســی  زبــان  در 
را   «development» و   «expand»
می تــوان معادل با کلمه توســعه 
در فارسی دانســت؛ اما این دو، در 
انگلیســی هریک دارای کاربردهای متفاوتی هســتند، 
Expand واژه ایســت کــه متوجه توســعه به معنای 
پیشــرفت در یــک جنبه، محــور و موضوع اســت و
 development  توســعه بــه معنای یک شــکوفایی 
همه جانبه اســت؛ اما خطای بــزرگ در زبان و فرهنگ 
سیاســی ایــران آن اســت کــه معنــای اول در قالب 
پیشرفت های فنی و فیزیکی غالب شده  است.در فرهنگ 
لغات دهخدا نیز ذیل کلمه توسعه آمده است: «فراخی 
و فراخ کردن، فراخی و وسعت». بر همین اساس است 
که معنای کلمه توســعه را در زبان فارســی می توان 
مفهومــی ناقص و ناکافی دانســت؛ چراکــه با القای 
مفهوم پیشرفت، آنچه به ذهن متبادر می شود گسترش 
ســاختارهای فیزیکی و فنی نظیر گسترش کارخانه ها، 
ســاخت راه آهن، قطار شهری، آســمان خراش ها و … 
است. بدین ترتیب وقتی از توسعه حرف زده می شود، 
معناهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … یعنی روح 
این کالبد از این مفهوم کنار گذاشــته می شود.با چنین  
متدی ما دارای ابزار و تکنولوژی هایی هستیم که فرهنگ 
و توانایی استفاده از آن را نداریم. این مفهوم با نگاهی 
سطحی و بدون در نظر گرفتن بسترهای زمانی، مکانی، 
اجتماعی و… به کپی برداری ســطحی از مدرنیســم 
غربی می پــردازد، با ایــن امید که با گذاشــتن پا جای 
پای کشــورهای غربی روزی جامعه را به آن ســطح از 
توسعه می رساند. نگاهی که غرب را مدینه فاضله خود 
می داند و معتقد اســت با رســیدن به این پیشرفت ها، 
فرهنگ متناسب با آن نیز تولید خواهد شد؛ اما این امر 
هیچ گاه محقق نشد و پیشرفت های تکنولوژیکی نظیر 
کارخانه های خودروســازی، طرح های مسکن مهرو... 
بیش از فایــده اش، هزینه های اجتماعی ســنگینی را 
برای جامعه به همراه داشــت. رسوخ و نفوذ این نگاه 
در میان مسئولین، بخصوص در شهرهایی که به مراتب 
بافت فرهنگی متفاوت تری نسبت به مرکز دارند به دلیل 
وسعت و سرعت تغییرات قطعاً هزینه های سنگین تری 
را به همراه خواهد داشــت.در شهری که مردمش در 
یــک بافت فرهنگی خــاص به طبیعــت خوکرده اند، 
قطع به ناگاه درختان اش به بهانه ســاخت منوریل و 
جایگزینی اش با ســتون های بزرگ ســیمانی، به علت 
عدم وجود بســترهای فکری باعث ســوءظن مردم و 

حرف وحدیث های فراوان است...
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با شرق کرمانشاه طلوع  کنید
تلفن پذیرش آگهى

0918 830 0810 -08338212860
info@kshshargh.ir
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بهرنگ اعتمادی: شــوراي شــهر پنجــم در حالي 
به روزهــای آغاز فعالیــت خود نزدیك می شــود 
که شــایعات متعدد دست از ســر آن برنمی دارد. 
هنوز چند روزي از انتشــار گسترده اخباري مبني بر 
رایزنی های اعضاي شــوراي پنجــم، براي برکناري 
شــهردار کرمانشاه نگذشته اســت که این بار، خبر 
ایجاد شــکاف در میان اعضا بر سر ریاست شورا در 
فضاي مجازي منتشرشده است. شنیده ها حکایت 
از آن دارد که اعضاي شــوراي شــهر پنجم، بر سر 
انتخــاب آقایــان غالمرضا امیري و رســول آزادي 
به سمت ریاســت شــورا دچار اختالف شده اند و 
حتي برخي از شــکل گیری دو طیف در شــورا خبر 
می دهند. صحت ماجرا را از دو عضو شوراي پنجم 
جویا شــدیم..طیب حیدري عضو منتخب شورای 
شهر کرمانشاه، رایزني براي انتخاب رئیس را امري 
معمول می داند و بــا رد تلویحي وجود اختالف و 
دودستگی در میان اعضا، به شرق می گوید:«این که 
اعضای شورای شهر با تبادل نظر و رایزنی نظراتشان 
را به هم نزدیک کنند و درباره موضوعات مختلف 
به رایزنی و تبادل نظر بپردازند، نه تنها در شــورای 
شــهر، بلکه در همه جا مرسوم است و معمواًل به 
این شکل عمل می شــود.» حیدري اما رایزنی ها را 
غیررســمی می داند و معتقد است که وقتي بحثي 
غیررسمی باشد و اطالعات کافي در مورد آن وجود 
نداشــته باشــد، بازار شــایعات داغ می شود. او در 
این خصوص می گوید: «تاکنون  منتخبین شــورای 
شــهر به بحث انتخاب هیئت رئیســه و شــهردار 
ورود نکرده اند و به طور رســمی هیچ اظهارنظری 
در این زمینه صورت گرفته نشــده اســت.» طیب 
حیــدری در ادامه می افزاید:«البته طبیعی اســت 
فردی که کاندیدای ریاســت شــورای شــهر است 
به رایزنی با اعضای شــورا شــهر می پردازد تا نظر 
اعضای شــورا را جلب کنــد و در این میان ممکن 
است بحث هایی نیز مطرح شود.»حیدری در ادامه 
در خصوص کاندیداهاي ریاســت شــورا می گوید: 

«آقایان غالمرضا امیری و رســول آزادی دو گزینه 
احتمالی ریاســت شورای شهر هســتند. البته این 
تصور  بنده است و احتمال دارد فرد یا افراد دیگری 
نیز  برای ریاست شورای شــهر اعالم کاندیداتوري 
کنند. همچنین این احتمــال نیز در انتخاب رئیس 
شــوراي شــهر وجود دارد که  در لحظه  آخر یکی 
از کاندیداها یا هر دو انصراف دهند، اما درمجموع 
تــا برگزاري اولین جلســه شــورا، هیچ چیزی قابل 
پیش بینی نیســت.»حیدری  در ادامه در خصوص 
شایعه برکناري شــهردار و انتخاب شهردار جدید 
نیز می گوید: «به صورت غیررســمی افرادی تمایل 
خود را برای  تصدی شــهرداری  اعالم کرده اند اما 
این موضوع در  دومین جلسه شورای شهر به طور 
رسمی  مطرح می شود و درباره ابقا شهردار کنونی 

تصمیم گیری خواهد شد.»
عضو شــوراي شــهر پنجم در خصوص امکان 
ابقا یا عدم ابقاي شــهردار می گوید: «هنوز در این 
خصوص به نتیجه خاصی نرسیده ایم و هیچ یک از 
اعضاي شورا نمی دانند رضایی در سمت شهردار 
کرمانشــاه  ابقا خواهد شد یا نه.» غالمرضا امیری 
دیگر عضو منتخب شــورای شهر کرمانشاه که این 
روزهــا نامش به عنوان یکي از دو عضوي که براي 
ریاست شورا در حال رایزني است مطرح شده،  در 
پاسخی کوتاه  به شــرق، کاندیداتوری خود بر سر 
ریاســت شورای شــهر را تکذیب کرده و می گوید: 
«هنــوز بحث خاصــی درباره ریاســت شــورای 
شــهر مطرح نشــده و رایزنی به صــورت جدی و 
مــوردی  مطرح نیســت.»  او همچنیــن در ادامه 
دربــاره اســتمرار فعالیت شــهردار کنونی گفت: 
«در خصوص  شــهردار کنونی  نظر من به ایشــان 
مثبت  اســت، البته این  تنها نظر شــخصی است 
و ســایر اعضا هم نظرات خــود رادارند. همچنین 
در خصــوص ابقا یا عدم ابقــاي آرش رضایی، در 
شروع به کار  رسمی شــورای شهر  تصمیم گیری 

خواهد شد.»

اختالفات شوراي جدید، از شایعه تا واقعیت 

گمانه زنی و شــایعه تغییرات در ســطح مدیران اســتانی در دوران پس از انتخابات، به 
یک عادت همیشــگی برای مردم و فعالین سیاســی و اجتماعی کرمانشاه و بعضًا بهانه 
ای برای ســهم خواهی تبدیل شده اســت.  بعد از انتخابات سال ۱۳۹۶ و تمدید ریاست 
جمهوری حســن روحانی نیز به رسم همیشه بازار شایعات و گمانه زنی ها در مورد ابقا 
یا تعویض اســتاندار کرمانشاه در محافل سیاســی مختلف داغ شده است. بزودی بنا بر 
روال دوره های پیشــین با اتتخاب وزیر کشــور دولت دوازدهم این تالشها اوج می گیرد و 
سیاهه های زیادی از اسامی اســتانداران پیشنهادی به تهران ارسال می شود. اما تجربه 
نشــان داده اســت که نهایتًا در این اوضاع نا بســامان کســی انتخاب می شود که هیچ 
ارتباطی با این لیست ها ندارد.                           ادامه در صفحه ۲

استاندار مي رود
 یا مي ماند

بر سر «گنجینه هنر»سایه انحالل خواهرخوانده در روسیهکرمانشاه به دنبال 

سرمقاله

رویافروشي

در زبان انگلیســي  ضرب المثلي هســت که ترجمه فارسي اش 
چیزي نزدیك به این مي شــود: «خیلي بهتر از آن اســت که واقعي 
باشــد» در جهان رنگارنگي کــه پیرامون  ما را انباشــته و محکوم 
به زیســتن در آن هســتیم، بســیاري پدیده ها این گونه اند.صاحبان 
و مشــاوران تبلیغاتي این گونه کســب و کار، متخصص تشــخیص 
رویاهاي دست نایافتني مردمان اند. بسیاراني هنوز به یاد دارند چند 
ســال پیش را، زماني که تب «گلدکوئست» بر جان بخش بزرگي از 

نسل جوان افتاده بود و رعشه در آغوش کشیدن رویاهاي ناممکن، به جان جواني شان شعله 
مي کشید. کوشندگان آن راه، چنان به درستي آنچه مي کردند و رویایي که براي تحقق اش گام 
بر مي داشتند باور داشتند که هیچ سخن و استدالل، توان عبور از دیوار نفوذناپذیر ذهنشان را 
نداشــت. این کســب و کارالبته یك قانون آهنین و نقض نشدني دارد، رویاي فروخته شده به 

ادامه در صفحه ۲ هیچ وجه پس گرفته نمي شود، مي ماند بیخ ریشت...   

مازیار خسروي .سردبیر
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گلیم     و     دبهگلیم     و     دبهپرونده اي که پرونده اي که ۲۰۲۰ هزار شاکي دارد  هزار شاکي دارد 


