»یداﷲ محبی« از مسابقات انتخابي
تیم ملي ميگوید:

فضل اﷲ رنجبر ،فرماندار کرمانشاه:

در برابر بی اخالقی ها
سکوت کردم

من پسر کاظم هستم

انتخابات ریاســت جمهوري و شــوراي شــهر گذشته
اســت و دیگر حال و هــواي انتخابات جــاي خود را
به بحثهای داغ کابینه و اولویتهای شــوراي شــهر
جدید دادهاند .اما انتخابات شــوراي شــهر کرمانشــاه
این بــار حرفوحدیثهای زیادي را به دنبال داشــت.
بحثهایي که شاید باوجود گذشت دو ماه از پایان ...

دوران کشــتی فوق ســنگین در ایــران ،با نســل اول این
ســبک از کشــتی ،یعنــی »ابوالفضل انوری« و »مســلم
اســکندرفیالبی« آغاز شد و پس از افت و خیزهای فراوان
و چرخیدن بین »سلیمانی«» ،جدیدی«» ،علیرضا خادم«
و با ظهور »پرویز هادی« و »کمیل قاسمی« روزگار تازهای
را رقم زد.
صفحه ۶

صفحه ۲

ﻣﺮداد 96

ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

افتتاح ایستگاه راهآهن ؛ نمایشي یا واقعي

نایب رییس شوراي سیاستگذاري اصالحطلبان
استان کرمانشاه

سازگاری کرمانشاهی

قطار خالي سیاست

برخي احزاب داللي
ميکنند
صفحه ۲

ﺳﯿﺪاﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﯽ اﺷﺮاف

تحلیل وضعیت بازار

ﭼﺮا ﻣﺴﮑﻦ راﮐﺪ اﺳﺖ
صفحه ۳

سازي که
همچنان پشت
میلهها مينوازد
صفحه ۵

ﻋﮑﺲ:رﺿﺎ رﺟﺎﯾﯽ ،ﺷﺮق ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ
از دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ
صفحه ۷

شبدیز به میزبانی
کرمانشاه
صفحه ۸

مرحوم مهندس بــازرگان در
کتاب »ســازگاري ایراني« )(۱۳۵۷
که به عنــوان فصل الحاقي کتاب
»روح ملــت هــا« نوشــته آندره
زیگفروید ،به آن اضافه شده است
با ارائه ي مفهوم سازگاري ایراني ،سعي در پیداکردن
ریشــه عقب ماندگي هاي جامعه ایراني دارد .از نظر
زیگفروید شناســایي کیفیات و روحیات و امکانات یک
ملت بدون مراجعه به پایه هاي جغرافیایي و ریشــه
هاي تاریخي و بدون مطالعه و کشف تاثیرهاي مادي
و معنــوي که عوامل محلي و جریان هاي تاریخي در
تکوین و تحول آن قوم داشته اند میسر نیست .از نظر
مهندس بازرگان آنچه که به شخصیت هرکس بیش
از همه شکل مي بخشد شغل اوست .بنابراین درباره
ي خلقیــات ایرانیان هم باید گفت که بخش زیادي از
آن متوجه ي شیوه ي معیشتي ایرانیان است که به آن
ها خوي صلح جویي ،مالیمت گري ،زیستن خواهي و
 ...را القا مي کند .شیوه ي امرار معاش ایرانیان نیز به
علت موقعیت جغرافیایي غالباً کشاورزي بوده است.
و آنچه از دیرباز در فرهنگ ایران نقش داشــته است
»ده« و »کشــاورزي« اســت .حتي اگر به تاریخ ایران
بنگریم نخبگان علما و  ...همگي از روستاها برخاسته
اند ,و اســامي بسیاري از علما و سیاسیون این را نشان
مي دهــد :کریم ســنجابي ,آیت ا ..کنــي ,قائم مقام
فراهاني ,کریم خان زند و ....
بر همین اســاس شــیوه ي زندگي ایرانیان ویژگي
هاي اخالقي زیر را به آنها تحمیل مي کند .ویژگيهایي
نظیر بردباري ،شلختگي و بي برنامگي ،تقدیرگرایي و
وارهاي بدان معنا که در این سیستم تالش فرد رابطه
مستقیمي با زحمتي که مي کشد؛ ندارد.
ادامه در صفحه ۸

صفحه ۴

ﻫﻤﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻃﯿﺒﻪ ﺣﯿﺪرى
درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺛﺮ ﻣﺎ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﺑﺮاﯾﺘﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺻﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ و ﺑﺮاى آن ﻋﺰﯾﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﻏﻔﺮان و رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ در ﺷﺮق ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺰﯾﺰى
ﺿﺎﯾﻌﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﻰﮔﻮﯾﯿﻢ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاى آن ﻏﻨﭽﻪ ﻧﺎﺷﮑﻔﺘﻪ
ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
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از ﻃﺮف ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺷﺮق ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﻰ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺟﻮدﮐﻰ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻼش وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران ،ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎدرم
» ﺻﻔﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪى« را ارج ﻣﻰ ﻧﻬﻢ .ﺣﺴﻦ اﺧﻼق وﻓﺮوﺗﻨﻰ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى
ﻣﻐﻤﻮم ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻮﺟﺐ آزردﮔﻰ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن از ﻣﻨﺶ واﻻى
اﻧﺴﺎﻧﻰ و روح ﻟﻄﯿﻒ و آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎ دارد .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺳﺮ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل و ﺳﻼﻣﺘﻰ را آرزوﻣﻨﺪم.

» ﺷﻬﺮﯾﺎر ﮐﺮﯾﻤﻰ«
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www.mahak-charity.org

