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خوشنویســی در فرهنگ ایران زمین همواره از جایگاه 
واالیی برخوردار بوده اســت. تعادل بین اجزا و تک تک 
عناصر تشــکیل دهنده آن در کنار زیبایی اشعاری چون 
حافــظ و دیگر شــاعران ســرآمد، تاکیدی بــر تکینگی 
و زیبایی این هنر در این ســرزمین است.نمایشــگاه آثار 
خوشنویســی «عبداهللا جواری» به همراه آثار تذهیب و 
نقاشی دخترش «آزاده جواری» در نگارخانه دانشگاه...

هوشــنگ بازوند اســتاندار جدید کرمانشاه که از همان 
زمان ورودش به کرمانشاه و حضور سؤال برانگیز تعداد 
زیادي از مدیران اســتان لرستان در مراسم معارفه اش، 
به تیتر اول اخبار اســتان بدل شــد، هفتــه ای پرکار  و 
البته اقتصادي را پشــت ســر گذاشــت تا از همان اول 
به قول معــروف خشــت را کج ننهد و به مردم اســتان 

بگوید که براي کار و رفع مشکالت آمده ...
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سید امیرحسین بنى اشراف

آموزش موسیقی کودک
تئوری، سلفژ بلز، فلوت رکوردر

با شرق کرمانشاه طلوع کنید
تلفن پذیرش آگهی 
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مشاوران جوان؛ 
فرصت سازی 
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بحران بهره ورى
 در کرمانشاه

نجات از قصاص 
با وساطت ارتش 

و شورای حل اختالف

نگاهی به عملکرد 
ورزشکاران استان در 
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حزب 
یا بنگاه کاریابی

مونولوگی 
با صورتک
 دیالوگ!

بن بست شهرداری

روی آوردن به شهر و شهرنشینی 
و  تمــدن  نشــانه های  از  یکــی 
شهر بســتری برای شــکل گیری 
ذهنیــات و رفتار افراد اســت. بر 
همین اساس است که نظام های 
اندیشــگی همــواره بــرای شــهر به عنوان بســتر 
شــکل گیری تفکرات و خلق وخوی افراد اهمیت و 
جایگاه ویژه ای قائل بوده اند. در نظام های اندیشگی 
کالسیک، شــهر موجودی است که عالوه بر جسم 
دارای روح اســت. بنابراین شــهر چیــزی بیش از 
خیابان ها و ســاختمان ها، ماشین ها و... است . روح 
حاکم بر این پیکره مســائل فرهنگی، هنری است. 
فرقی ندارد که از منظر ســنتی به شــکل گیری یک 
شــهر نگاه می کنیم یا از نگاه مدرن. فصل مشترک 
هر دو نگاه این است که باید نظمی بر شکل حاکم 
باشــد که حاصل تطابق روح و جسم شهر است و 
البته در اندیشــه اســالمی هم بیشتر بر معنویات و 
اهمیت روح شــهر تأکید می شــود. یعنی یک شهر 
باید چنان باشــد که زمینه نزدیکی انســان به خدا 
و ســالمت معنوی او را فراهــم آورد. اگر به زبان 
خودمانــی بخواهیم بگوییم فصل مشــترک تمام 
این نگاه ها این اســت که شــکل گیری، ســاخت و 
مدیریت یک شهر حساب وکتاب دارد.  مدیریت شهر 
تخصص می خواهد و تشــخیص این تخصص هم 
با خودش نیســت. با مدیریت شــهری االبختکی و 
هرچه پیش آید خوش آید نمی توان انتظار مردمی 
را داشت که از لحاظ فکری و معنوی سالم هستند. 
در شــهری که یک شــبه درخت هــای اصلی ترین 
بلــوارش را می کنیــم، و جایش ســتون های بتنی 
می گذاریم نمی توان انتظار مردمانی را داشــت که 
کمــا فی الســابق در آن خیابــان رفت وآمد کنند و 
لبخند بزنند. در شهری که همواره اکثریت اعضای 
شــورای شــهرش به عنوان برنامه ریزان شــهری 
فاقــد هرگونه تخصــص الزم بوده اند و همیشــه 
دعواهایشان سوژه رســانه ها، نمی توان انتظار آمار 
پایین جرم و جنایت داشــت. درحالی که شهرداری 
کرمانشــاه حقــوق کارکنانش را به ســختی تأمین 
می کند و شایعه چهار ماه عدم پرداخت حقوق به 
کارمندانش بر ســر زبان هاســت و از اداره خودش 
قاصر، نمی توان انتظار داشــت که بــه فکر رفاه و 
سالمت روان مردمش باشد.(اگرچه روابط عمومي 
شــهرداري خبر حقــوق معوقــه را تکذیب کرده 
اســت.) در حوزه های فرهنگی به علت بکر بودن 
چــه درآمدهایی نهفته نیســت. وقتی شــهرداری 

مدیریتش را به صورتی فن ساالرانه ...
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«کاوه رضایی»
  بهترین بازیکن سپتامبر

« شارلوا»  بلژیك
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آلزایمر 
شهری...
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رویا  بدره اي :
من می توانم
 اگر بگذارند!
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جذب سرمایه 
راه حل بیکاری
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