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ٍ اقتصبدی  فرٌّگی،ٌّری،ادثی،سیبسی،اجتوبعی،دیٌیهبٌّبهِ علوی ،   

 
 
 
 
 

F
in

d
 U

s in
         w

w
w

.F
a
ceb

o
o

k
.co

m
 /sh

a
h

rw
a

n
d

 

 
     W

eb
             

   w
w

w
.p

a
y
a
m

esh
a

h
rw

a
n

d
.b

lo
g
fa

.co
m

 

 

 ایپم

 در ایي ضوبرُ . . . 

 اخجبر تکٌبلَشی

) اضعبری ثِ رٍایت از حبجی اسوبعیل خبى کبسی ( ٌّر ٍ ادثیبت   

 ٌّرهٌذی کِ ثرای دٍستبًص هیخَاًذ ) خسرٍ ( فذا

 گسارش ادارُ ضْرداری چغچراى 

  دٍرُ ّبی آهَزضی 

 قضبٍت کَدکبًِ داستبى کَتبُ )  هحوذ دیي هحجت اًَری (

PRT 
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 HTC One X , One S عرضِ گَضی ّبی َّضوٌذ 
 

با قیمت  One Xباالخرٌ ایه گًشی َای قدرتمىد اودريیدی يارد بازار شدود تا 

یًري عىًان  415با قیمت  One Sیًري عىًان بُتریه گًشی اودريیدی ي  666

 One Xیکی از بُتریه ديَستٍ ای َای بازار را از آن خًد کىىد. بٍ طًر خالصٍ 

مگاپیکسلی، صفحٍ  8گیگاَرتسی، ديربیه  1.5دارای پردازودٌ چُارَستٍ ای 

دارای پردازودٌ  One Sي  Super IPS LCD2از وًع  HDایىچی  4.7ومایش 

 4.3مگاپیکسلی ي صفحٍ ومایش  8يربیه ، دS4گیگاَرتسی  1.5ديَستٍ ای 

 . باشىد می  Super AMOLEDاز وًع  qHDایىچی 

------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

 تراثبیتی ٍسترى دیجیتبل 2ّبرد ّبی اکسترًبل 
 

اگر از طرفداران فیلم َای سیىمایی با کیفیت َای باال ي یا بازی َای پرحجم باشید ي عالقٍ بٍ آرشیً کردن 

آوُا ي تبادل اطالعات داشتٍ باشید حتماً بٍ یک َارد اکستروال احتیاج پیدا خًاَید کرد. يسترن دیجیتال 

ترابایت  2ٍ اخیراً َارد َای اکستروال جدید خًد را تا ظرفیت پرطرفدارتریه برود در ایه زمیىٍ است ک

ویس برخًردار است ادعا می کىد کٍ  USB 3.0دالری کٍ از قابلیت  256معرفی کردٌ است. ایه َارد 

 ايلیه َارد دیسک اکستروال با ایه حجم است.
 

        -------- --------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 سریع تریي دٍ چرخِ
 

کیلًمتر بر ساعت حرکت کىید. َمچىیه می تًاوید با استفادٌ  45ایه ديچرخٍ الکتریکی لقب فراری ديچرخٍ َا را دارد ي می تًاود تا سرعت بیش از 

مسیر َای مستقیم ي صاف تجربٍ یک سفر کًَستاوی با ديچرخٍ را برایتان از پدال َا بٍ آن کمک کىید. جالب است بداوید ایه ديچرخٍ می تًاود در 

شبیٍ سازی  کىد.
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 حافظ:

 خَاجِ حبفظ ضیرازی
 اگر آى ترک ضیرازی ثذست آرد دل هب را 

ٌّذٍیص ثخطن سورقٌذ ٍ ثخبرا راثِ خبل   

 

جریسی:ئت تصب  
 

 اگر آى ترک ضیرازی ثذست آرد دل هب را 

 ثِ خبل ٌّذٍیص ثخطن سر ٍ دست ٍ تي ٍ پب را 

 ّرآًکس چیس هی ثخطذ ز هبل خَیص هی ثخطذ

 ًِ چَى حبفظ کِ هیجخطذ سورقٌذ ٍ ثخبرا را

 

 فبطوِ دریبئی:  
 اگرآى ترک ضیرازی ثذست آرد دل هب را 

 خَضب ثرحبل خَضجختص،ثذست آٍرد دًیب را 

 ًِ جبى ٍ رٍح هی ثخطن ًِ اهالک ثخبرا را 

ٌگبُ اهالکن چِ هعٌی دارد ایي کبراهگر ث  

 ٍ خبل ٌّذٍیص دیگر ًذارد ارزضی اصالً

 کِ ثب جراحی صَرت عول کردًذ خبل ّب را 

صبئت دست ٍ پبّب را  ًِ حبفظ داد اهالکی،ًِ   

 فقط هیخَاستٌذ ایٌْب ثگیرًذ ٍقت هب ّب را

  

 کبهراى سعبدتوٌذ:
 اگر آى ترک ضیرازی ثذست آرد دل هب را 

 ًِ اٍ را دست ٍ پب ثخطن ًِ ضْری چَى ثخبرا را 

 ّوبى دل ثردًص کبفی،کِ هي را ثی دلن کردُ 

 ًویخَاّن چَ طَطی هي ثگَین آى غسلْب را 

 غسل از حبفظ ٍ صبئت ٍ یب دریبئی ثی رٍق

 ٍ یب آى ضْریبر ترک کِ ثخطذ رٍح ٍ اجسا را 

 هیبى دلجر ٍ دلذار ًجبضذ حرف ثخطیذى

ذ هگَئیذ ایي سخي ّب را اگر دلذادُ هیجبض  
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ى اًگلیسی سال هیطَد کِ در ّویي لیسِ هعلن است.خسزٍ تِ ستا 10،اٍ ٍالیت ّزات اس لیسِ سلطاى هَدٍد چطتی ٍلسَالی اٍتِ 12سالِ است ٍ فارغ صٌف  29خسزٍ فذا 

یطَد تِ خطاطی ٍ داستاى ًَیسی دارد،ٍ تِ لَل خَدش پذر تشرگ ٍ اجذادش در عزصِ ٌّز فعالیت ّای داضتِ اًذ ٍهٌطمِ ای کِ خسزٍ در آى هتَلذ ه آضٌائی داضتِ ٍ دستی 

تِ هَسیمی رٍی  1385 اس سال اٍ ،تٌام هحل هیزسا ّا ضْزت دارد ٍاها اصل کار خسزٍ تِ ایي چیش ّا ختن ًطذُ ٍ کار ّایص در عزصِ هَسیمی آهاتَر چطن گیز است

َدُ ٍ اغلة تزای آٌّگ آٍرد ٍ تا کٌَى در ایي راُ تالش ّای خستِ گی ًاپذیزی ًوَدُ است،در عزصِ هَسیمی تذٍى ضک تزادرش ضفیك اٍتِ تثاراٍ را یاری فزاٍاى ًو

ٍ  حاهی تَدُ است ّویٌطَر استاد تصیز احوذ خَدضٌاس اس جولِ کساًی تَدُ است کِ خسزٍ را در  ّایص ضعز ٍ کوپَس هیساسد ،ضفیك اها ّویطِ خسزٍ را هطَق

خسزٍ اس دیگز اضخاظ چَى داکتز عشیش احوذ تَخی ، داکتز عیي الذیي راهص ٍ عاتذ تٌْا  تِ عٌَاى ّوکاراى ٍ ّوزاّاًص ًام  .راُ هَسیمی یاری ًوَدُ است

است  اریگذارم فصل تْار ٍ ... ّستٌذ.خسزٍ اها اس صذای گیزا ٍ رسائی تزخَردهیثزد.هطَْر تزیي آٌّگ ّایص چَى دل در کف دلذار است،دلن را تِ ًاهت تِ رُ ه

رت دارد. در صذای کِ تا رعطِ ای تاثیز گذار اس حٌجزُ اش تزٍاش هیکٌذ اٍ تِ سادگی صذای خَد را تا آالت هَسیمی ٍفك دادُ ٍ در تعاهل تا اٍساى ضعزی هْا

ٍ   خسزٍ هیتَاى یک عوك ٍ یک سلسلِ ای تْن پیَستِ را یافت کِ تذٍى ضک ریطِ دررگِ ّای اس یک ٌّز ارثی دارد.پطت کار در آیٌذُ ٍ ضٌیذى هَسیمی هلل دیگز

ٍ  رّائی اس سٌت گزائی ٍ تَجِ تِ ًگزش ّای ًَیي عالن هَسیمی هیتَاًذ راّگطای خَتی تزای  ٍ  اًتخاب دلیك خسزٍ تاضذ ٍ ایي دلت در اٍساى ٍ ضگزد ّای ضعز

هزدم  پز هحتَا،پیام رساى ن گفت: پیام ضْزًٍذ هجلِ ای استی. ٍلتی ّن اس اٍ در هَرد هاٌّاهِ پیام ضْزًٍذ سَال کزدتز تزای خسزٍ خَاّذ تَدهتضوي آیٌذُ رٍضي 

                                                                                                                                                                                        کِ هَضَعات خَتی در آى گٌجاًیذُ هیطَدٍ ّواًطَر کِ اس ًاهص پیذاست اًعکاس دٌّذُ پیام اجتواع است.  

 هنرمنذی که برای دوستانش میخوانذ

 خسرو   فـدا 



www.payameshahrwand.blogfa.com 

   پیبم ضْرًٍذ ضوبرُ 32 – 1391 ّجری ضوسی

 " 
 

  

 



www.payameshahrwand.blogfa.com 

   پیبم ضْرًٍذ ضوبرُ 32 – 1391 ّجری ضوسی

 ًظبم الذیي )حجیجی( سئیس احشسبة هحىوِ 

سحز چَوبر ٍسّجشی سیبسز هحششم هحىوِ اسشیٌبف ٍالیز غَس جذیذا ثِ فؼبلیز  1391سیبسز احشسبة هحىوِ اسشیٌبف دسسبل 

 داسد یىٌفشػضٍَدًٍفشهبهَسفؼالدسحبل اًجبم ٍظیفِ هیبضٌذ. (ًفشسطىل4آغبصوشدُ اسز ٍسؼذاد )

ز ٍحشاسز اصسغجیك اٍاهشالْی )ج( هیجبضذوِ دسصهبى سسَل وشین )ظ(ایي اداسُ سبسیس احشسبة جضءلضبء ثَدُ ثِ هؼٌی حفبظ

سبهیي اهٌیز ٍسفغ گشدیذُ اصّوبى ػصشسبالحبل دساوثشهوبله اسالهی جضءلضبء ثَدُ ٍثِ فؼبلیز خَیص اداهِ هیذٌّذوِ ثبػث 

 فسبداخاللی ٍهٌىشار دسجبهؼِ خَدضذُ اًذ.

 ثٌبثشایي ٍظبیف ٍصالحیز ّبی ایي سیبسز هطشول ثِ سِ ثخص ػوذُ ریل هیجبضذ.

ٍاهشثبلوؼشٍف ًٍْی ػي الوٌىشٍظیفِ ّویطگی  اٍل: دسثخص ػجبدار، دٍم:دسثخص هؼبهالر، سَم:دسثخص هٌىشار ٍهفبسذاخاللی،

 هیجبضذ. ایي سیبسز

سئیس احشسبة هحىوِ اصاثشذاءسبسیس ایي سیبسز سباوٌَى ثوذر اًذوی «حجیجی»ٍُ ثشفؼبلیز ّبی ایي ثشًبهْب هحششم ًظبم الذیي ػال

 فؼبلیز ّبی ریل سااًجبم دادُ اسز.

سیس هحىوِ اسشیٌبف غَسعی هىشَة هؼشفی سیبسز احشسبة « حٌیف»هغبثك الیحِ ٍظبیف ٍّذایز هحششم الحبج ػجیذاهلل  1

ّفشَاسیؼٌی ّفشِ یه سٍصاصعشیك سادیَسلَیضیَى هلی خص ًطشدیي ثِ آهشیز سادیَسلَیضیَى هلی غَسهؼشفی ٍثشًبهْبی ثخبعشد

 غَسهَػیظِ سسبلز دیٌی ٍفشٌّگی ٍاجشوبػی اًجبم ٍظیفِ هیٌوبین.

لز ٍچگًَگی سْن گیشی فؼبل دسًصبة سؼلیوی هؼبسف ًٍظبسر اصاهَسسذسیسی دسثؼط هىبست ٍهذاسس ٍثیبى ًوَدى اّویز ٍ 2

 هغبلؼِ ثشای ضبگشداى ٍسذسیس ثؼط هضبهیي دسداسالوؼلویي ػبلی غَسثغَسی افغخبسی اًجبم دادُ ام.

سالش دسجْز سضذسمَیز اسشؼذادّب ٍظشفیز ّبی جَاًبى ثبایجبد هشاوضسشثیَی اسالهی ٍهٌجولِ ثشگضاسی هسبثمبر لشآى ػظین  3

 دشسز هسئَل اًجوي اصالح ٍهؼشفز اًجبم ٍظیفِ ًوَدُ ام.(ثشج ثحیث سش5اًجوي اصالح ٍهؼشفز ٍثوذر )الطبى 

 سفبسش اصوٌذوبسی سؼلل اسسطبء ٍاخشالس دسثیي افشادجبهؼِ ٍدسثؼط اداسار دٍلشی اًجبم ٍظیفِ ًوَدُ ام. 4
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فلْا اال یا ایْاسالی هٌَر اس تَ هح  

 تذُ جاهی وِ ضذ خطه اس عطص تٌیاد ساحلْا

 ضة تا راست ٍ رُ دضَار ٍ طی ًا چار در یا تار

 تجش فضل تَ ًا پیذا تَد الصای هٌشلْا

 تویذاى ؼوص تی ّوت پیؽوثز تَفیك

  تصذیماى رُ ّزیه اتَجْل است حائلْا 

 توستی ًزدتاى عطك را تاال رٍی ٍرًِ

حاهلْاتسا در گام اٍل سیز لؽشیذًذ   

 جْاد ًفس عاصی فزض داى اس دی هثاش ایوي 

 وِ اس هىز ٍ حیل ساد است ّشاراى  عاظ ٍ اّلْا

 دم تیػ ستن خَى هی چىذ در ّز لذم تا حطز

 جشائی هیثزد آخز وِ تا در گاُ لاتلْا

در ایي هطْذ هزٍ تی تان تىطا دیذُ عثزت   

 وِ سیز ّز لذم گلچْزُ افتادست در گلْا

ؼذای جاى هطتالاى  هشاغ لعل ًَضیٌص  

 َّای سلف پزچیٌص ووٌذ گزدى دلْا
 

 

 

 اال یاایْاسالی تذُ جاهی سائلْا
تطَی اس خاطز دلْاؼثار هحٌت ٍ اًذٍُ   

 حیات الذّز ال یثمی ٍفا را سٍد تز تطتاب

 ثمات العطص فی الذًیا صفای تشم هحفلْا

 ضة تاری تِ دضَاری تِ اهَاج س اتحاری

 چساى سیي رهش پیىاری جْین اس داهي گلْا

 جْاى را چٌذ رٍس تایذ تِ ًاواهی ًاًجاهی

 وشیي عوز وَتِ رٍسی دراس ّستٌذ هٌشلْا

ؼَؼا ًِ اًذیطین ًِ پٌذارین خزٍش عزش را   

 صثاح عطك را تاًگی تشى در گَش ؼافلْا

 رٍاق طاق فیزٍسش تیه هیخاًِ ام تخطا

 وشیي وٌج وثَد رٍسی ًیٌذٍسین حاصلْا

 تِ ّوت دست اس گزدٍى تز اًذاسین یه رٍسش

 تمای هافیْا تاوی رٍد در دست عاهلْا

 گْز تی هٌت اهَاج درج درج الثال است

 تیا تٌطیي وِ تا رٍسی تپایت آٍرًذ خیلْا

 جْاى را هست رلصاًٌذ تا هیخاًِ عطاق

 سزٍد هست هی خَاًٌذ تز یادش سزافلْا

 تِ حافظ طثع تس هَسٍى رؼثت وله خادم را  

 لضا پیواًِ ای دادست ٍ افگٌذست حائلْا

 دریي هاتن سزا تا وی تیا ٍ چطن دل تگطا 

وِ خطه ّستٌذ ساحلْا هزٍ در گَضِ ی حزصص  

 حزیما ارث اسیي دًیا ًطایذ تزدًت واخز

 تثاسی رٍسی سیي هیذاى رٍی در داهي گلْا
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 گزارش کاری اداره شهر داری چغچران 
 

سوز سیس ضْشداسی چغچشاى سا  12/7/1391ضْشداس جذیذ ضْش چغچشاى هیجبضن وِ ثِ سبسیخ "ّوشاص "ایٌجبًت هحوذ اسحبق 

گشدیذم.ػْذُ داس  همبم ػبلی سیبسز جوَْسی عجك ّذایز اسگبًْبی هحل ٍ   

چغچشاى سا ػْذُ داس گطشن وبسّبی ٍ فؼبلیز ّبی ریل سا دس چَوبر لبًَى ثب ّوىبسی  ضْشداسیاص صهبًیىِ ثٌذُ سصذی دسز سیبسز 

 ٍ هطَسُ ّوىبساى ضبسٍالی ٍ سبیشدٍسشبى  اًجبم دادم.

دس آى هشحلِ فمظ  ضْشداسیز ٍ جَیجِ ّب داخل ضْش چغچشاى.)دس حبلیىِ سیبس ًذاصی ثیص اص سِ  ویلَهشش سشن ّب: جغل ا1

افغبًی ثَدجِ داضز.( 60000  

:  3ثصَسر هشست ٍ دٍاهذاس جْز ثش لشاسسبخشي ًظن ٍ دسذلیي  دس داخل اداسُ. ضْشداسی: ساُ اًذاصی جلسبر اداسی دس داخل اداسُ 2

 سبهیي سٍاثظ ًیه ثب سبیش اداسار دٍلشی هٌجولِ ثب همبم ٍالیز.

لسبر هْن وِ اص عشف همبم ٍالیز دایش هیطَد وِ ضبهل )جلسِ اداسی ، جلسِ ّوبٌّگی ثب هَسسبر : اضششان ثصَسر دٍهذاس دس ج4

 ّوىبس، جلسبر اهٌیشی ٍغیشُ...(

: اضششان دس جلسبر فشٌّگی ٍ ّوبٌّگی ثب ًْبد ّبی جبهؼِ هذًی، ضَسای ضْش، اًجوي ّبی جَاًبى، ًْبد ّبی اجشوبػی ٍ 5

 آهَصضی.

ر سّبیطی ٍ اهبوي سجبسسی وِ ثصَسر خَد سش اًجبم هیگشفز.: جلَگیشی اص سَصیغ ًوشا5  

: اضششان دس وٌفشاًس هلی ضبسٍال ّب دس ضْش وبثل .6  

 : سؼمیت ٍ دیگیشی لشٍض اداسُ ضبسٍالی وِ ثبالی سبیش اداسار اص سبل ّبی لجل هبًذُ ثَد7

: گشفشي هٌظَسی دالى دٌجن ضْشی اص همبهبر هشوضی.8  

ضبسٍال ّب صٍى غشة وِ ثِ اثشىبس دفشش ّوىبس سهخ آح سذٍیش گشدیذُ ثَد.: اضششان دس وٌفشاًس 9  

: اسایِ الیحِ سؼییي لیوز صهیي ّبی سّبیطی ثِ همبم ٍالیز ٍگشفشي سبییذی ٍ سصَیت جلسِ اداسی ٍالیز.10  

: جلت ّوىبسی هَسسبر ثیي الوللی ثب اداسُ ضبسٍالی چغچشاى اص جولِ :10  

فشش هحششم جبدبى همین ٍالیز غَس سشسیت ٍ سْیِ دشٍدَصل ٍ اسسبل ثِ سفبسر هحششم جبدبى ثشای اخز سبهیي اسسجبط ّوىبسی ثب د  -

 ووه ثال ػَض ثِ اداسُ ضبسٍالی چغچشاى.

ٍ اسایِ دیطٌْبدار ثشای اػوبس دشٍطُ ّبی اًىطبفی ٍ ػبم الوٌفؼِ ثشای اداسُ  ACF   ٍUN Habitatًطسز ّوشای هَسسبر  -

 ضْشدای چغچشاى.

 .1392دس سبل    RAMP-UPجلت ّوىبسی ثیطشش دفشش ّوىبس  -

 دس ثخص ّبی هخشلف.  ASGPجلت ّوىبسی هَسسِ   -

 :  دیطٌْبد سحز سیفَسم لشاسدادى وبسهٌذاى اداسُ ضْشداسی ثِ هشوض ٍ گشفشي سبییذی اسگبًْبی هحل.11
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                           PRT In Ghorدوره های آ

وِ  "اّویز ّوىبسی "وَسس سحز ًبم گشٍح ثضسي اص اضششان وٌٌذُ گبى  –( 2013، 29غَس، افغبًسشبى )جٌَسی 

دس ووخ دی آسسی سحز سّجشی لیشَاًیب همین دس ضْش چغچشاى ٍالیز غَس دایش گشدیذُ ثَد فبسؽ گشدیذًذ. ّذف ایي 

اضششان اسز. گشٍح ثَدُ  وَسس سبویذ ثش اّویز ّوىبسی ثِ هٌظَس سضذ هْبسر ّبی سّجشی ٍ هذیشیز )هٌجوٌز(

ی همبهبر هحلی، هَسسبر ثیي الوللی، هَسسبر غیش دٍلشی ٍ سسبًِ ّب ثَدًذ. وٌٌذُ گبى ثِ ضوَل اػضبی سّجش

ضوب فشاغز اص ایي چٌیي وَسس آهَصضی هذیشیز سا  ای هي ثسیبس خَضحبل هیجبضن ٍ افشخبس هیىٌن وِ ثِ ّوِ"

لیي وسبًی ّسشیذ وِ اص چٌیي وَسس فبسؽ هیطَیذ ثلىِ دس سجشیىی هیذّن. احشوبال ضوب ًِ سٌْب دس ٍالیز غَس اٍ

هیجبضیذ. سطىش اص اًگیضُ ٍ سوبیل سا وِ اص خَد دس سْن گشفشي ثِ ایي وَسس ًطبى دادُ ایذ.  اضخبظافغبًسشبى اٍلیي 

بى سا ایي سخٌ "اًشطی ٍ لیبلز ضوب صهیٌِ سا ثشای آیٌذُ ثب سؼبدر ٍ دسخطبى ثشای غَس ٍ افغبًسشبى هسبػذ هیسبصد

دگشٍال لیٌس وَثیلیس، لَهٌذاى سین دی آسسی همین چغچشاى دس حیي سَصیغ سصذیمٌبهِ ثشای اضششان وٌٌذُ گبى 

جٌَسی ضشٍع ضذ ٍ سب چْبس سٍص اداهِ داضز، وِ دس جشیبى ایي  26دس  "اّویز ّوىبسی "ایشاد فشهَد. ٍسوطبح 

شٌَع ثَدى سین ّب ثبػث هٍ سّجشی آضٌب گشدیذًذ وَسس اضششان وٌٌذگبى ثب ٍظبیف چَى هذیشیز، وبسّبی گشٍدی 

ّویز چٌیي فىشَس ّب سا ثِ ى اباضششا وٌٌذُ گسجبدل افىبس ٍ سجبسة سَدهٌذ دٍ جبًجِ هیطَد. دس جشیبى هجبحثِ 

صفز اسسجبعبر ٍ ّوىبسی ّبی هَثش ٍ ایي وِ چگًَِ اص سَدهٌذی وبس ثْشُ گیشی ًوبیٌذ سحلیل هیٌوَدًذ. ایي 

سیویه دی آسسی همین چغچشاى دایش گشدیذُ ثَد. عَسیىِ دشٍسِ اًشمبل دس جشیبى هیجبضذ، سین وَسس ثِ اثشىبس سین 

دی آسسی فؼبلیز ّبیص سا ثش سٍی ًظبسر، هطَسُ دّی ٍ ایجبد ظشفیز همبهبر هحلی سوشوض هیذّذ. سغجیك ٍ دایش 

سب آخش دٍسُ هبهَسیز سین ًوَدى چٌیي وَسس ّبی آهَصضی دس ساسشبی سؼلین ٍ سشثیِ ٍ حىَهز داسی لشاس اسز 

فؼلی یؼٌی سب هبُ هی سبل سٍاى هیالدی دٍام دیذا ًوبیذ. ّذف ًْبی ایي وَسسْب آهبدُ ًوَدى فبسغیي ٍسصیذُ هیجبضذ 

 وِ ثشَاًٌذ ثؼذ اص خشٍج دی آسسی هسئَلیز ّبی آهَصش سا ثِ ػْذُ گیشًذ                                                    

           .  
 

 

 

  

 

 



www.payameshahrwand.blogfa.com 

   پیبم ضْرًٍذ ضوبرُ 32 – 1391 ّجری ضوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 افق شرق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت هوائی افك شرق پرواز های منظم خود را در والیت غور آغاز نموده است این شرکت بطور منظم 

هر هفته دو پرواز به کابل و یک پرواز به والیت هرات دارد البته این پرواز ها به روز های شنبه و سه 

                     به شماره های ذیل میتوانید در تماس شوید :  شنبه صورت میگیرید،جهت دریافت تکت

0799464092  /0799464093 /0700464093  



www.payameshahrwand.blogfa.com 

   پیبم ضْرًٍذ ضوبرُ 32 – 1391 ّجری ضوسی

ه
 
اوت  ك ودك ان

 
ض
 
 ق

محبت اوًریمحمد دیه   
زًَچٌتز ٍاس اٍ ًذاضتٌذ تَد ًثَد دٍراًي تَد ًِ رٍس گارّوِ را تْذيذ ٍتَّيي هيٌزد ،دريٌي اس كاهيلْا ًَدًي َّضيار ٍتيذارهطـَل ًار خَدش تَد. ٍالذيي اٍ پس

ي دُ سال تَد ٍلي تزادراى ٍخَاّزاى اش ضٌايت هيٌزدًذ ٍتذيي سثة ًَدى َّضيار تزّوِ اػضاي خاًَادُ اسايام طللي تا ركتي تِ  هٌتة ًاسداًِ تَد ّزچٌذ اٍ سيز س

گلتٌذ ٍدٍستص داضتٌذ  ًِ پذر ها اٍرا سياد تز اسها دٍست دارد ٍتزايص هحثت هيذّذ. درًٌار دٍستي پذر ٍهادر خَاّزاى ٍتزادراًص ًيش اٍرا يٌذاًِ ًٍاسداًِ هي

تاسي ٍسزگزهي ًِ تا ّوذيگز پزخاش هيٌزدًذ كٌزهيٌزدًذ پذرضاى اس پسزَّضيارش تيطتزحوايت  ّويطِ تِ گًَِ اتزاس هحثت صَرت اٍرا هي تَسيذى ٍتٌْا در اٍهات

اٍياًِ توسين هيٌزد. هيٌٌذ درصحثت ًٍصيحت ّا اهتياس ٍتزتزي خاصي تزاي تچِ ًَچَلَ دادُ هيطذ ٍّوچٌاى هَهغ خزيذى ًاال ٍخَراًِ تاب پذرضاى ّوِ چيشّارا هس

لَاسم ٍاسثاب هٌتة ٍساهاى تاسي تزاي ّزيي اس ًَدًاى هطاتن سٍم ضاى تحلِ ٍّذيِ هيذاد ٍتزاي اػضاي خاًَادُ هي گلت: ّزچٌذ درٌّگام توسين گَضت ٍهيَُ  ٍ

ساختِ است ٍلي  ًِ پسزًَچي دللزية ٍػطَُ گز است  ٍلي ضيزيٌي گلتارش هارا تيطتز تسَي خَدهيٌطاًذ هثَل هيٌٌن اٍ تا ٌّز ًَدًاًِ اش سًذگي هارا ضيزيي

كتٌذ ٍهصزٍف ضـل  ٍستي ٍهحثت در تيي ها دريي حالت ٍتَاسى هزار داضتِ ٍخَاّذ داضت. دركاهيل ًِ پسزًَچَلَ سًذُ گي هي ًوَد توام اػضاي كاهيل هٌتة هي رد

تَد هيخَاست هحثت ٍصويويت تيي كاهيل ًٍار تَدًذ ٍتزاي آًچِ حالل تَد ًار هيٌزدًذ ٍ پاًي ٍصذاهت را پيطِ خَد ًزدُ تَدًذ. پذر خاًَادُ در اٍهات ًِ تا كاهيل 

ًوايٌذ ٍتزاي ضاى دػا  ضاى تيطتز ضَد ٍدر ًثَد خَد اسطزين تليلَى ّز رٍس اس چگًَگي ًار ٍآهَسش پسزاى ٍدختزاًص پزساى هيٌزد ٍآًْارا تطَين هي ًوَد تا تالش

د. اٍلتز اس ّوِ اس پسزًَچَلَيص هيپزسيذ ٍهيگلت اٍ تايذ ًذاًذ ًِ هاًٌذ هيٌزد. ٍاس ًَدًاى ٍخاًن خَد ًيش طلة ًوي ٍدػا تزاي خيز سلز ٍحل هطٌالت هي ًز

ًَادُ گي ًظزيات يي طلل است تلٌِ اٍرا هاًٌذ يي تشرٍ خاًِ تايذ داًست ٍتزايص احتزام ًزد ٍدرتؼضي هسايل اس ٍي هطَرُ هيخَاست ٍّويطِ در كيصلِ ّاي خا

ي هيٌزد ًِ هي را ًوي ٍياري ًٌٌذ تا هي ّوَارُ پذر هَي ٍراست ًار تاضن درچٌيي كضاي تاسصويويت  ٍّوذلي خَدرا تا توام اطلال ضزيي هيساخت ٍاس آًْا تواضا

سيذُ تَد ًِ اگز يٌي اس ّزيي تٌَتِ خَد تلٌذ اًذيص ٍتشرٍ گلتار تزتيِ ضذُ تَدًذ توام اػضاي كاهيل يار ٍياٍر ّوذيگز تَدًذ ايي طزيوِ ٍرٍش سًذُ گي تا جاي ر

ي ضاى تِ ادُ اضتثاُ ٍخطاي هي ًزد كَرآ ًَچٌتزيي ّا ًالًتز ّارا ًصيحت هيٌزدًذ ٍدرصذد اصالح اػوال ًٍزدارش تَدًذ. اگز ٍهتي ّن تٌص ٍتٌذي تياػضاي خاًَ

رسش هي گذاضتٌذ ٍاس تٌذي ٍخطًَت هي گزاييذ ٍيا يٌي اس پسزاى ٍدختزاى خَد سزي ٍيا اس هَاًيي خاًِ سزًطي هيٌزد دريي حالت ّوِ تِ آتزٍ ٍػشت خاًَادُ ا

جؼِ هي ًوَدًذ. طزين گلت ٍگَ تِ حل هطٌالت هي پزداختٌذ درصَرتيٌِ هٌاػت تيي ضاى حاصل ًويطذ تِ خاطز گزكتي ّذايت ٍكيصلِ ًْاي تِ پذر ؿوخَارضاى هزا

ّويخَاستٌذ تار ديگز اضتثاّات گذضتِ را ًسي تٌزار ًِ درآى اثٌا ّوِ ًَدًاى تا يويي ًاهل دستَر پذر را تزسخٌاى ّوذيگز تزتز هيذاًستٌذ ٍآًزا هثَل هيٌزدًذ ٍ

هتَجِ هيطَد ًِ در درس  ًوايذ ٍتاٍر ٍاطويٌاى اػضاي خاًَادُ ًسثت تِ پذر ضاى تخاطز صذاهت ٍػذالت اٍ تَد. الوصِ: پسزًَچَلَ رٍسي اس رٍسّا در هسيز راُ هٌتة

ارد ٍهي تيٌذ ٍلي ًويذاًذ ًِ چٌذ اكـاًيگي است اس خَضي تِ ًشد تزادر تشرگص هي رٍد ٍ اس رٍي ديَار يي ًاؿذ هطاتِ پَل اكـاًي ًْلتِ است اٍ ًاؿذ را تزهيذ

پس تزايص تذّذ تزادر اػتواد ًِ تِ اٍ داضت پَل ياكت ضذُ را تزايص ًطاى هيذّذ ٍهيگَيذ تزايص هلن ًٍتاتچِ ٍهَتزى ٍلَاسم ديگز تخزد اگز پَلص تاهي هاًذ ٍا

اكـاًي اضاكي را تزايص هيذّذ ٍهي گَيذ  05لَ هوذار ٍهثلؾ پَل را ًويذاًذ اضياُ هَرد ضزٍرت اٍرا خزيذاري ًزدُ ٍتزايص هيذّذ ٍهثلؾ تشرٍ ًِ هيذاًذ پسز ًَچَ

اكطاُ ًويطَد.  يي راس پَل ًِ تَ پيذا ًزدُ تَدي اسيي تيطتز ًويطَد. پسزى ّواى ٍهت خَضحال هيطَد ٍايي هؼاهلِ تيي دٍ تزادر تطٌل پٌْاًي صَرت هيگزد ٍهاًٌذ

تتز هيطَد رٍسي تؼذاس يي سال ًِ پسز ًَچَلَ اس صٌق اٍل تِ صٌق دٍم ًاهيثاب هيطَد تِ هضوَى رياضي تلذيت حاصل هيٌٌذ ٍضٌاخت اٍ اس ًَت ّاي اكـاًي خَ

اكـاًي است حاال تيا تا ّن حساب هيٌٌين پسز تشرٍ  05ي اكـاًي تَدُ ٍتَ هزا كزية دادي ٍگلت 055اس تزادرش هي پزسذ پَليٌِ هي پارسال ياكتِ تَدم ٍتزايت دادم ًاؿذ 

اكـاًي تَد ًٍاحن دػَا ًٌي ٍلي پسزًَچَلَ ًِ اس كزية ٍجؼل ًاري تزادرش آگاُ هيطَد سخت تا اٍ  05ًِ درٍؽ گلتِ تَد هي گَيذ تَ آى ٍهت ًويذاًستي ّواى ًاؿذ 

ز يشرٍ  ًِ پَل را حيق ٍهيل ًزدُ  ٍّيچ پَلي در جية ًذارد تز سخٌاى خَد اصزار هي ٍرسد اٍل دػَا هيٌٌذ ٍهي گَيذ حويوت هَضَع را تزاي خاًَادُ هيگَين پس

تشرٍ اػتزاف هيٌٌذ ًِ پسز هَضَع را تيي تزادراى ٍخَاّزاى هطزح هيٌٌذ تا تا هطَرُ ٍرٌّواي آًْا تِ هٌاػت دٍ تزادر پزداختِ ضَد. تؼذ اس جزٍتحث تاالخزُ تزادر 

ل است. ٍهي گَيذ  ضوا ًِ هزا هالهت ًزدُ ايذ كؼال هي پَل ًذارم چِ ًٌن  درػيي حال ديگزاى اس اٍ تاسجَي هيٌٌٌذ ٍهي پزسٌذ ًِ آًوذر پَ ًَچَلَ را كزية دادُ

جثَر ّستي َ هتزاي يي طلل چيشي سيادي  تَد چگًَِ تِ هصزف رساًذي؟ چزا تزاي پذر تسلين ًٌزدي؟ ٍاسيي هسلِ ًسي را خثزًٌزدي تٌآ جزم تَ سياد است ٍت

اكـاًي ساالًِ اس پَل ػيذي ات گطتاًذُ هيطَد ٍها ّوِ تزاي پذر هاى هيگَيين ًِ پَل ػيذي تزا تزاي پسز  055ّزطَري ضذُ اس پسزًَچَلَ هزضذارّستي ٍكوط هثلؾ 

َل را يٌسال هثل تا ركواين تِ هصزف رساًذم حاال ًَچَلَ تذّذ تاسّن پسز تشرٍ هٌاهطِ هي ًوايذ ٍهثَل ًوي ًٌذ ٍهي گَيذ ايي كيصلِ ضوا ؿيزػادالًِ است. هي پ

هي گَيذ ايي گًَِ اضتثاّات چطَر خسارُ تذّن تيآيذ هيزٍين ًشد پذر ًِ اٍ چِ ًظزدارد ٍهتي پذر اس دػَاي ًَدًاًص تاخثزهيطَد كيصلِ آًْا را ػادالًِ هي داًذ اها 

                               اطزيٌِ پٌذ تگيزدػلَُ ًٌذ ٍدٍتارُ هزتٌة چٌيي اضتثاُ ًطَد.تزاي ضوا درس است ٍلي تْتز است پسز ًَچَلَ جزم تزادر خَدرا تخ
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 صبحت اهتیبز : سیذ فریذ ضیبء

 هذیر هسئَل : سیذ ضکیت زیرک

 گسارضگر :حسبم الذیي فیرٍز کَّی 

0796330389ًبضر ٍ ّوأٌّگ کٌٌذُ : ضبُ هحوَد ضْبة   

 طراح :  سیذ ضکیت زیرک

 هذیر هسئَل در ٍیرایص هطبلت دست ثبزدارد.

ثذٍى سرهقبلِ ثقیِ ًَضتِ ّب صرفبً ًظر ًَیسٌذُ ثَدُ ًطریِ در زهیٌِ ّیچگًَِ هسئَلیتی 

 ًذارد.

ذُ ًویطَد.هطبلت دٍثبرُ ثبز گرداً  

 توبس :

0700400064هجبیل :   

 zerakshakeeb@yahoo.comایویل : 

 www.payameshahrwand.blogfa.comٍة : 

 www.facebook.com/payameshahrwandفیس ثَک : 

 تَیتر،گَگل پالس .

Find us In : facebook/payameshahrwand, google plus,  
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