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 92/07/22شَرای اسالهی شْر اٍزآهَزشی 

  ،ٛٞضتٚ ثفای ؼستی تٞاٛیٖ ٗی ٗب ٝ قٛؽ ٗی ُفٟ كفؼا١ب ث٠ ـا ١بی٘بٙ ٓطظ٠ ٠ً غؽاٝٛؽی ٛبٕ ث٠
  ض٢فٝٛؽی ٝ ض٢ف كف١َٜ اػتالی خ٢ت ؼـ ٠ً ثبضیٖ ؼاضت٠ كف١َٜ ثب ١٘فا١بٛی ٝ یبـی ثفای پبیی
  ٝ ؼاـٛؽ ض٢فت كف١َٜ ٝ اؼة ٝ ػٖٔ ث٠ ثبق ؼیف اق ٠ً ض٢فٝٛؽاٛی .ؼاـٛؽ ٗی ثف ٗث٘فث٘ف ١بی ُبٕ
 ١٘یطِی ٝ پبیؽاـ ای ـیط٠ ٝعٜطبٙ ٝ قاؼُبٟ ث٠ ػفم ثبضٜؽ ٠ً غبًی ی ًفٟ ایٚ اق ُٞض٠ ١ف ؼـ
  آٙ ثف ١ٜفٜٗؽ ؼٝستبٛی ٝ ض٢فؼاـی ٝاالی ١٘ت ث٠ ٝ غؽاٝٛؽ یبـی ث٠ .ًٜؽ ٗی ثفهفاـ ؼ٢ٓبیطبٙ ؼـ

 توؽیٖ ض٢ف ١٘فا١بٙ ٝ ١٘ط٢فیبٙ ٝ ك٢یٖ ٗفؼٕ ض٘ب ث٠ ـا ض٢فٝٛؽ پیبٕ ی ٛطفی٠ اٝٓیٚ تب ایٖ ضؽٟ
  .ثبضیٖ ؼاضت٠ آثبؼ ض٢فی ثتٞاٛیٖ تبٙ، سبقٛؽٟ اٛتوبؼات ٝ پیط٢ٜبؼات ٝ ض٘ب یبـی ثب ٠ً ثبضؽ .ًٜیٖ

  ١بی ؼست ثب ٠ً ؼاـیٖ یویٚ ٗب ٝ است سبغتٜی ث٠ٌٔ ٛیست یبكتٜی غٞة ُفاٗی،ض٢ف ض٢فٝٛؽ
  ؼاضت٠ هؽـ ُفاٙ ض٢فٝٛؽ ض٘ب ضبٙ غٞـ ؼـ قیجب ض٢فی تٞاٛیٖ ٗی ض٘ب ثٜٔؽ ١بی ُبٕ ٝ تٞاٜٛ٘ؽ
  ث٠ تب ًٜیٖ تالش ٝ ًٜیٖ ضٔو٠ ١ٖ ث٠ ـا ١بی٘بٙ ؼست تٞاٛیٖ ٗی ٠ً ض٘بست یبـی ثب پس.ثبضیٖ
...تٞاٛیٖ ٗی ثب١ٖ ٠٘١ ٠ً ؼاٛیٖ ٗی ٗب ٝ ثبضیٖ ؼاضت٠ ـٝ پیص ؼـ ٢ٗفثبٛی ٝ ٢ٗف ـَٛ

ثفـسی، تؽٝیٚ ٝ تػٞیت آئیٚ ٛب٠ٗ ؼـٝٛی ً٘یسیٞٙ ٝ تبئیؽ ضٞـا    -1
ثفٛب٠ٗ ـیكی ثفای تطٌیْ خٔسبتی ثب ؼاٛص آٗوٞقاٙ خ٢وت ثفـسوی ػٔوْ اكوت       -2

تطػیٔی 
ثفٛب٠ٗ ـیكی ثفای تطٌیْ خٔسبتی ثب اٝٓیب ؼاٛص آٗوٞقاٙ خ٢وت ثفـسوی ػٔوْ      -3

اكت تطػیٔی 
ٛسووْ پٞیووب، : ثفُووكاـی خٔسوو٠ ثووب اٛد٘ووٚ ١ووبی كؼووبّ كف١ِٜووی ضوو٢ف ضووبْٗ -4

ؼٝستؽاـًٞؼى، ضٞـای عالة غوٞا١فاٙ، اٛد٘وٚ غٞضٜٞیسوی، اٛد٘وٚ ػٌبسوی،      
اٛد٘ٚ ٛٞاٛؽیطبٙ، اٛد٘وٚ غیفیو٠، ػػوفاٝق، ٗیوفاه كف١ِٜوی، اٛد٘وٚ ١٘وبیص،        

     ٚ ١وبی كف١ِٜوی   ¬اٛد٘ٚ ٗٞسیوی، ٗدت٘غ ؼیٜوی كف١ِٜوی اٗوبٕ ضوبكؼی، اٛد٘و
١ب ¬ؼاٛطِبٟ

ثفٛب٠ٗ ـیكی خ٢وت  ( ٛوبط هٞت ٝ ضؼق)ثفـسی خٔس٠ ثب اٛد٘ٚ ١بی كف١ِٜی  -5
تطٌیْ خٔس٠ ثب كؼبالٙ اخت٘بػی 

ثفٛب٠ٗ ـیكی ثفای ١٘بیص ـٝق اٝق  -6
ثفٛب٠ٗ ـیكی استوجبّ اق ٗؽیفاٙ آلاٛس ١بی ُفؼضِفی  -7
ثفـسی ثفٛب٠ٗ ثبقؼیؽ ٗؽیفاٙ آلاٛس ١بی ُفؼضِفی ٝ توؽإٝ ثفٛبٗو٠ ١وبی ـٝق     -8

ؼػٞت اق ـٝستب١بی ثػص  -اٝق
ثفُكاـی خٔسو٠ ثوب ؼسوت اٛوؽـًبـاٙ كؼبٓیوت كف١ِٜوی ٝ اخت٘وبػی ٝ ؼسوت          -9

اٛؽـًبـاٙ ـٝق اٝق ؼـسبّ ١بی ُؿضت٠ ثب ١ؽف ث٢وفٟ ُیوفی اق تدوبـة ٝ ٛظف١وبی     
آٛبٙ 

اٝقثفٛب٠ٗ ـیكی ثفای ؿفك٠ ١بی ٗػتٔق كف١ِٜی ٝ اهتػبؼی ؼـ ١٘بیص ـٝق  -10
ثفُكاـی خٔس٠ ثب اٛد٘ٚ ٛٞاٛؽیطبٙ ٝ ض٢فؼاـ اٝق  -11
توسیٖ ٝظبیق ٝ تؽٝیٚ ثفٛب٠ٗ ١بی ١٘بیص ـٝق اٝق  -12
كفٝـؼیٚ ؼـ پبـى ٛٞـٝق 9ٝ  8ثفُكاـی ١٘بیص ـٝق اٝق ؼـتبـیع  -13
ثفٛب٠ٗ ـیكی ثفای ٛوؽ ٝ ثفـسی ١٘بیص ـٝق اٝق  -14
ثفُكاـی ٗفاسوٖ ـٝق ضوٞـا١ب ٝ ٛووؽ ٝ ثفـسوی ١٘وبیص ـٝق اٝق ؼـ ًتبثػبٛو٠        -15

ػ٘ٞٗی 
ثفـسی ثفُكاـی ٗفاسٖ ثكـُؽاضت ز٢فٟ ١بی سفضٜبس ٝ ٗٞكن  -16
١وبی سو٠   ¬ثفٛب٠ٗ ـیكی ثفای تدٔیْ اق ؼاٛص آٗٞقاٙ ٗٞكن ًٌٜوٞـ ثوب ـتجو٠    -17

ـه٘ی 
پیِیفی ثفٛب٠ٗ ١بی ٗفاسٖ تدٔیْ اق ؼاٛص آٗٞقاٙ ٝ توسیٖ ٝظبیق  -18
ٛلف اق ؼاٛص آٗٞقاٙ ثفتف ًٌٜٞـ ؼـ ًتبثػب٠ٛ ػ٘ٞٗی  12تدٔیْ اق  -19
اٝقثفـسی اٝٓٞیت ـاٟ اٛؽاقی ٛطفی٠ ؼـ  -20
آؿبق سبّ ؼٕٝ كؼبٓیت ً٘یسیٞٙ ثب ضضٞـ اػضبی هجٔی ٝ خؽیؽ  -21
ض٢فؼاـی ( ُب١ٜب٠ٗ)ثفُكاـی خٔس٠ ثب ضضٞـ ؼست اٛؽـًبـاٙ ٛطفی٠  -22
ثفٛب٠ٗ ـیكی ثفای ثفُكاـی ٗسبثو٠ ًتبة، ـٝق ؼاٛص آٗٞق ٝ كف١ٜوَ ػ٘وٞٗی    -23
خٔس٠ تجبؼّ ٛظف ثب اػضبی ضٞـای ض٢ف خ٢ت ٗسبثو٠ ًتبة ٝ ـٝق اٝق  -24
ًتبةثفـسی پیط٢ٜبؼ١ب ٝ تؽٝیٚ ثفٛب٠ٗ ٗسبثو٠  -25

سخي اٍل

شهر خانه دوم

آینده ازآن کسانی است که به زیبا بودن رویاهای خود ایمان دارند

شهر خوب،شهر زیبا می خواهد و شهر زیبا شهروند خوب

ؼـ ضن اخت٘بع استاسفاف تػفیت اٗٞاّ ػ٘ٞٗی ،.



عالئم ، دالیل ، پیشگیری و درمان : عفونت ادراری 

دستگاه ادراری از قسمت های عفونت دستگاه ادراری به معنی عفونت در هر یکی از 

ادراری شامل قسمت عفونت های جمله کلیه ها ، مجاری ادراری و مثانه می باشد اکثر 

خطر ابتال به . براه می باشند پیش آ پایینی دستگاه ادراری یعنی عفونت مثانه و 

عفونت محدود به مثانه درد ناک و . عفونت ادراری در زنان بیشتر از مردان می باشد 

ناراحت کننده است اما اگر این عفونت ها به کلیه ها برسد ، خطر ناک وجدی 

. آنتی بیوتیک ها درمان اصلی این نوع عفونت ها می باشند . باشند می 

دالیل عفونت دستگاه ادراری 

از طریق مجرای باکتری ها عفونت دستگاه ادراری عموماً زمانی رخ می دهد که 

.  کنندادراری وارد دستگاه ادراری شده و شروع به رشد و حرکت به سمت مثانه می 

مهاجم های هر چند که دستگاه ادراری طوری طراحی شده که بتواند این 

نمی باشد جواب گو ، اما گاهی اوقات این دفاع نگه دارد را بیرون میکروسکوپی 

ادراریزمانی که باکتری ها وارد می شوند قادر به رشد و آلوده کردن دستگاه 

و مثانه را تحت پیش آبراه می باشند عفونت های ادراری عموماً در زنان رخ داده و  

.تاثیر قرار می دهند 

عوارض عفونت ادراری 

عفونت ادراری به موقع و به درستی درمان شود کمتر باعث ایجاد مشکل زمانی که 

جدیمی شود اما در صورت درمان نشدن عفونت دستگاه ادراری باعث مشکالت 

زنانی که عفونت عودکننده ، بخصوص در : می شود عوارض عفونت ادراری شامل  

آسیب دیدگی دایمی کلیه که بخصوص . بار و بیشتر دچار عفونت ادراری شده اند  3

در کودکان شایع تر می باشد افزایش خطر زائیدن کودک کم وزن و یا زایمان زودرس 

درمان خانگی عفونت ادراری 

عفونت دستگاه ادراری می تواند دردناک باشد اما با رعایت مواردی می شود تا 

. آنتی بیوتیک عفونت را از بدن پاک می کند ، عفونت ادراری را کاهش دادزمانیکه 

:این موارد شامل 

، مفید باکتری ها برای رقیق کردن ادرار و بیرون ریختن –زیادی مایعات مصرف -1

.می باشد 

اجتناب در مصرف نوشیدنی هایی که باعث –در نوشیدنی های ملتهب کننده اجتناب -2

التهاب مثانه می شوند همچون قهوه ، الکل و نوشیدنی های اسید و کافئین شدت بیماری 

.  خود را کاهش می دهید 

برروی شکم باعث کاهش ( نه داغ)گذاشتن پدهای گرم –از پدهای گرم استفاده -3

.  فشار برروی مثانه می شود 

٠٘١ ٗب ا١ؽاكی ؼاـیٖ آُب١ب٠ٛ یب ٛبآُب١ب٠ٛ ٝ ١ف ١ؽكی ٠ً ؼاضت٠ ثبضیٖ ثف  
. سفٛٞضت ٗبٙ ٗٞثف غٞا١ؽ ثٞؼ 

تٜظیٖ اغّٞ ؼستیبثی ث٠ ١ؽف ـاقی است ٠ً ٠٘١ اكفاؼ ٗٞكن ؼـ قٗی٠ٜ ١بی 
تؼییٚ ا١ؽاف ثبػث ایدبؼ ت٘فًك ٝ اِٛیكٟ ٝ  . تػػػی غٞؼ آٙ ـا ضٜبغت٠ اٛؽ 

١٘سٜیٚ ٗٞخت ایدبؼ ضٞـ ٝ اضتیبم ٝ ضفًت ثٞؼٟ ث٠ ٛطٞی ٠ً ثتٞاٛیٖ ؼـ 
.قٛؽُی غٞؼ ث٢تفیٚ ١ب ـا ث٠ ؼست ثیبٝـیٖ 

١٘سٜیٚ اٛتػبة ١ؽف ٗبٛغ اق ١ؽـ ـكتٚ قٗبٙ ٝ ١كی٠ٜ ١ب  ٗی ضٞؼ ٝ ثفای ثبال  
ؼست یبكتٚ ث٠ ا١ؽاف، ثػطی اق قٛؽُی  . ثفؼٙ هؽـت ؼـٝٛی ثسیبـ ا١٘یت ؼاـؼ 

است ٠ً ثبػث اككایص اػت٘بؼ ث٠ ٛلس ٝ ١٘ٞاـ ضؽٙ ٗسیف پیطفكت ضػػیت  
.ٗی ضٞؼ

ثبیؽ تٞخ٠ ؼاضت ٠ً ضتی ضػػیت آیٜؽٟ كفؼ ث٠ اٛتػبة ١ؽف ١بی اٝ ثستِی 
١٘سٜبٙ ٠ً قٛؽُی ًٜٞٛی ٗب ٛتید٠ ١ؽف ١بیی است ٠ً هجالً آُب١ب٠ٛ  . ؼاـؼ 

.اٛتػبة ًفؼٟ ایٖ 
اكفاؼی ٠ً پس اق ـسیؽٙ ث٠ سٚ ثٔٞؽ ٝ ٛٞخٞاٛی ثفای ؼاضتٚ یي قٛؽُی  

ٗٞكن ثفٛب٠ٗ ـیكی ًفؼٟ ٝ ا١ؽاف غٞؼ ـا ثفاسبس آـق١ٝبی ؼست یبكتٜی غٞؼ 
ُف ز٠ ؼـ ثفغی ٗٞاـؼ ٛیك ٌٗ٘ٚ  . ٗطػع ٗیٌٜٜؽ ، اكفاؼ ٗٞكن تفی ١ستٜؽ 

است اكفاؼ ث٠ ا١ؽاف غٞؼ ؼست پیؽا ٌٜٜٛؽ اٗب ث٠ ؼٓیْ ؼاضتٚ یي ١ؽف 
ؼـست ٝ ثفٛب٠ٗ ـیكی ضؽٟ ؼـ قٛؽُی ثبػث ٗی ضٞؼ ٠ً  كفؼ ثفای ـسیؽٙ ث٠  

١ؽف غٞؼ ً٘تف ؼزبـ اضتجبٟ ضؽٟ ؼـ ٛتید٠ قٗبٙ ٝ ١كی٠ٜ ً٘تفی اق ؼست  
.غٞا١ؽ ؼاؼ

ٗی تٞاٙ ُلت ١یر زیك ٗثْ ؼاضتٚ ١ؽف ٝ پیِیفی آٙ ث٠ قٛؽُی اٛسبٙ ٗؼٜی  
. ٝ سبقٗبٙ ٛ٘ی ؼ١ؽ ثب ١ؽف ث٠ قٛؽُی غٞؼ سبٗبٙ ٗی ؼ١یٖ 

ثیطتف اضػبظ ؼـ قٛؽُی ا١ؽاف ـٝضٜی ٛؽاـٛؽ ث٠ ١٘یٚ ؼٓیْ ٓؿت ً٘تفی اق  
. قٛؽُی غٞؼ ٗی ثفٛؽ 

آجت٠ ١ف ز٠ ١ؽف اق ٛظف كفؼ ٢ٖٗ ٝ ثب اـقش تف ثبضؽ اِٛیكٟ تالش ٝ ثفٛب٠ٗ  
. ـیكی ًفؼٙ ١ٖ ثیطتف ٗی ضٞؼ 

ٝ اُف ضػػی ١ؽف ٝ آـقٝیی ؼـ سف ؼاضت٠ ثبضؽ ٝٓی ؼـ غٞؼ تٞاٙ ـسیؽٙ ث٠  
. آٙ ـا اضسبس ٌٜٛؽ اِٛیكٟ ثفای تالش ٝ كؼبٓیت ١ٖ ؼـ ضػع پیؽا ٛ٘ی ضٞؼ 

ثب ؼاضتٚ ١ؽف آیٜؽٟ ـا اًٜٞٙ غٔن ٗی ًٜیٖ سفٛٞضت ٗبٙ ـا ١٘یٚ االٙ ـهٖ  
ٗی قٛیٖ اُف ا١ؽاف ٛبضبیستی ؼاضت٠ ثبضیٖ سفٛٞضت ثؽی ؼـ اٛتظبـٗبٙ غٞا١ؽ 

. ثٞؼ ٝ اُف ١ؽف ػبٓی ثبضؽ آٛس٠ ؼـ آیٜؽٟ ـظ ٗی ؼ١ؽ ػبٓی است 

ایستگبُ سالهت

تبثیر اّذاف برزًذگی هب چیست ؟ چرا بِ آى ًیبزهٌذین

:   1سوال 
خانن صودانی به نظز شوا علت بی هدفی در اکثز جواناى اهزوسی چیست ؟ 

:  پاسخ 
ٗطـّٞ ١ستٜؽ ؼزبـ ثی ١ؽكی ٝ ... ٗب اغٞالً ضػع ثی ١ؽف ٛؽاـیٖ ؼـ اغْ ١ؽف ُ٘طؽٟ ؼاـیٖ خٞاٙ ١بیی ٠ً ث٠ ًبـ١بیی اق هجیْ ضت ٛطیٜی ، ػؽٕ تالش ؼـ قٗی٠ٜ تطػیْ ٝ 

ی ًٜٜؽ ز٠ ٗبؼی ز٠ ٗؼٜٞی پس  ٠ ٗسفؼـُ٘ی ؼـ قٛؽُی ٗی ضٞٛؽ غٞؼ ضت ٛطیٜی ٝ ؼیِف ٗسبئْ ٛبٕ ثفؼٟ ثفای ایٚ ٠ُٛٞ اكفاؼ تجؽیْ ث٠ ١ؽف ضؽٟ است ٝ ؼـ ـاستبی ایٚ ١ؽف ١كیٜ
.  ٛتید٠ ٗی ُیفیٖ خٞاٛبٙ اٗفٝقی ـاٟ ـا ُٖ ًفؼٟ اٛؽ ٝ ـاٟ ٝ ١ؽف ـا ؼـست تطػیع ٛ٘ی ؼ١ٜؽ 

:   2سوال 
اس نظز شوا هحیط و خانواده و اجتواع چه تاثیزی بز هدف گذاری جواناى  دارد ؟ 

:پاسخ 
ؼاـی اق ٠ٛٞ٘ٛ ١بی ٗٞكن ٗی پؿیفٛؽ ثسیبـ  ثف غبٛٞاؼٟ هغؼبً ٛوص ث٠ سكایی ؼـ ؼستیبثی خٞاٛبٙ ث٠ ا١ؽاف غٞؼ ایلب ٗی ًٜٜؽ اٗب تبثیفی ٠ً خٞاٛبٙ اق اخت٘بع ٝ ؼٝستبٙ ٝ ١ٖ زٜیٚ آِٞ

ٝ ث٠  . ق غٞؼ ـا ث٠ آ٢ٛب ٝاُؿاـ ًٜٜؽ ظبیثیطتف اق غبٛٞاؼٟ است ٓؿا غبٛٞاؼٟ ٗی تٞاٛؽ ثب ١ؽایت خٞاٙ ث٠ س٘ت ا١ِٞٓبی ٗٞكن اق عفین ض٘بیت اق ٢ٛبؼ١بی كف١ِٜی سغص ض٢ف ثػطی اق ٝ
.  عٞـ ؿیف ٗستویٖ ایلبی ٛوص ًٜٜؽ 

:   3سوال 
شوا فکز هی کنید چه سنی هناسب هدف گذار ی هی باشد ؟

:پاسخ 
٠ كفقٛؽاٙ ث سبِٓی ٝآؽیٚ ثب ١ؽایت كفقٛؽاٙ غٞؼ ث٠ س٘ت ٗسبخؽ ٝ كؼبٓیت ١بی اخت٘بػی ٗبٜٛؽ كؼبٓیت ١بی ٝـقضی ٝ ١ٜفی ٝ ؼاؼٙ ٗسئٞٓیت ٝ ػطن ٝ ٗطجت 7اق سٚ ًٞؼًی ضؽٝؼ 

ٝ غالهیت ثب تطٞین ؼاٛص آٗٞقاٙ   ٝـی٠ً ز٢بـ ستٞٙ اغٔی ٗٞكویت یي ٛٞخٞاٙ ؼـ آیٜؽٟ ٗی ثبضؽ ٛوص غٞؼ ـا ایلبء ٗی ٛ٘بیٜؽ ٝ ١٘سٜیٚ آٗٞقش ٝ پفٝـش ٗی ثبیست ثفای تٞسؼ٠ ٛٞآ
.ین ٝ ایدبؼ اِٛیكٟ ؼـ آ٢ٛب  كفا١ٖ ًٜؽ تطٞغالم ٝ ٗجتٌفقٗی٠ٜ ٛٞآٝـی ـا كفا١ٖ ًٜؽ ٝ ثب اعالع ـسبٛی غٞة ٝ ث٠ ٗٞهغ ٝ اٛؼٌبس ٗٞكویت ١بی ؼاٛص آٗٞقاٙ ٗجتٌف ٝ غالم قٗی٠ٜ ثفای 

پرسش           
ٍ پبسخ

تَصیِ ّبی پسشکی

دکتز عبداهلل دانش

الهام صودانی



بب شْردار

گفت ٍ گَ

ػٞاـؼ اسٜبؼ ـس٘ی، ٗبٓیبت ثف اـقش اككٝؼٟ،ػٞاـؼ ٛٞسبقی، غٞؼـ١ٝبی سٞاـی،ػٞاـؼ ثف پفٝا٠ٛ ٝ ًست ٝ  ) 
(ٗجٔؾ ث٠ ـیبّ/)20/125:،خ٘غ ًْ 1393/05/31ٓـبیت  1392/12/01اق تبـیع ....( پیط٠ ٝ

:ضفش ١كی٠ٜ ١بی خبـی
ضوٞم ٝ ٗكایب،ًفای٠ ی ٗبضیٚ آالت،١كی٠ٜ ی آٗٞقضی ًبـًٜبٙ،تد٢یك ض٢فؼاـی ث٠ سیستٖ ًبٗپیٞتفی،تبٗیٚ  )

(ٗجٔؾ ث٠ ـیبّ)8/337/195/815:ث٠ تبـیع ٗؿًٞـ ،خ٘غ ًْ..(اػتجبـ ـضٞـا،١كی٠ٜ ی ثفم،ؼیٞٙ ٝ
:ضفش پفٝلٟ ١بی ػ٘فاٛی

ث٠ تبـیع ٗؿًٞـ،خ٘غ ...( ٛوط٠ ثفؼاـی،غفیؽ ٝٛػت تبثٔٞی ـا١ٜ٘ب،٠ٌٓ ُیفی آسلبٓت ًٞز٠ ١ب ٝ)
( ٗجٔؾ ث٠ ـیبّ)7/042/861/350:ًْ

شرح درآهذّب

عفش ؼػبٝی ضوٞهی ؼـ ؼاؼُبٟ ١بی ػ٘ٞٗی ٝ ضوٞهی ث٠ ٜٗظٞـ اضوبم ضن ض٢فؼاـی ث٠ ظفكیت اضػبظ .

تٜظیٖ ٝ اغؿ تؼ٢ؽٛب٠ٗ اق اضػبظ ؼـ ٗٞاـؼ القٕ ٝ ضفٝـی.

تٜظیٖ هفاـؼاؼ١بی ضوٞهی ض٢فؼاـی كی٘بثیٚ اضػبظ ضویوی ٝ ضوٞهی.

تٜظیٖ ٓٞایص ؼكبػی٠ ؼـ غػٞظ ضٌبیبت ٗفؼٕ ؼـ ضٞـا١بی ضْ اغتالف.

پیِیفی ًٔی٠ ی اٗٞـ ٗفثٞط ث٠ ٝاُؿاـی قٗیٚ اق اؼاـٟ خ٢بؼ ًطبٝـقی ٝ اؼاـٟ ٜٗبثغ عجیؼی الـستبٙ خ٢ت  .
اضؽاه پبـى ٗٞتٞـی ٝ ًطتبـ ؼإ

پیِیفی ٝغّٞ ٗغبٓجبت ض٢فؼاـی اق ضفًت ُبق استبٙ.

پبسع ُٞیی ث٠ سٞاالت اضػبظ ضویوی ٝ ضوٞهی.
اظ٢بـ ٛظف ؼـ ٗٞاـؼ القٕ ٝ ضفٝـی ؼـ غػٞظ پفٝٛؽٟ ١بی ٗفثٞط ث٠ ً٘یسیٞٙ ١بی ثؽٝی ٝ تدؽیؽ ٛظف  

ٗبؼٟ غؽ ض٢فؼاـی
پیِیفی ت٘ٔي اٗالى ٝاهغ ؼـ عفش اضؽاه غیبثبٙ ض٢یؽ اٛٞـ غبٓطی قاؼٟ.
آییٚ ٛب٠ٗ هبٛٞٙ ثجت اسٜبؼ ٝاٗالى ٛسجت ث٠ اٗالى ٝاهغ ؼـ عفش اضؽاه غیبثبٙ  45پیِیفی اػ٘بّ ٗبؼٟ .

ض٢یؽ اٛٞـ غبٓطی قاؼٟ 
پیِیفی اٗٞـ ٗفثٞط ث٠ تبسیس ضفًت تؼبٝٛی ًبـًٜبٙ ض٢فؼاـی.

1393شرح عولکرد ٍاحذ حقَقی  شْرداری اٍز در ًیوسبل اٍل  

عولکردّبی فرٌّگی شْرداری

ٗفاسٖ ًَٜٔ قٛی سبغت٘بٙ  
١لت٠ ٝضؽت–آتص ٛطبٛی 

سٞٗیٚ خٔس٠ ٗد٘غ ض٢فؼاـاٙ الـستبٙ ؼـ اٝق

ض٢فؼاـی كف١ِٜی ػٌ٘ٔفؼ١بی
كػٜٔب٠ٗ اٛتطبـ -
(اهؽإ ضبّ ؼـ)ض٢فؼاـی سبیت ـاٛؽاقی -
ض٢فؼاـی كف١ِٜی ضٞـای تطٌیْ -
آٙ اخفای ٝ ض٢فؼاـی ١بی قثب٠ٓ ٝكفؼ قٝج تلٌیي عفش -
ض٢ؽا هجٞـ ـٝثی ؿجبـ ٝ ٗوؽس ؼكبع ی ١لت٠ ؼاضت ثكـٍ ٝ ثفُكاـی -
پیبٗي اـسبّ ٝ 137 تٔلٚ ض٘بـٟ عفین اق ٗفؼٕ ٗطٌالت ـكغ ٝ ُٞیی پبسع -
ؼـغتٌبـی ـٝق ٗفاسٖ -
ػ٘ٞٗی ًتبثػب٠ٛ اق ٗبٓی ض٘بیت -
اٝق ـٝق ١٘بیص ثفُكاـی ؼـ اسالٗی ضٞـای ثب ١ٌ٘بـی -
ض٢ؽا ١بی غبٛٞاؼٟ ثب ؼیؽاـ -
  پیط٢ٜبؼات ٝ اٛتوبؼات غٜؽٝم ٛػت-
ٗسٌٞٛی ٜٗبقّ ٝ اغٜبف ـسبٛی اعالع ٜٗظٞـ ث٠ ثفٝضٞـ ٝ ثٜف اٛتطبـ ٝ ت٢ی٠ -

 اصول خصوص در مردم بیشتر آگاهی به توجه با امروزه

 قوانین و اصول شهروندان،رعایت بیشتر ی شهروندی،دغدغه

 شهردار با نشستی در مناسبت همین به است، آن به مربوط

.ایم پرداخته آن شرح به محترم

 گیاه ی رشته ارشد محصل 1356 سال متولد پور خادم نوید

 اجتماعی های فعالیت . جهرم اسالمی آزاد دانشگاه از پزشکی

 ومدیر مدیره هیات عضو سمت، این انتصاب از قبل در ایشان

 شورای عضو و مهرمحلی مسکن واحدی 372 ی پروژه عامل

 گروه مدیر و بوده (ماه شش مدت به چهارم، دوره )شهر اسالمی

 اوز شعبه سینا بیمه مدیریت ترافیک، و شهری خدمات کمیسیون

.باشد می سواری دوچرخه هیات عضو و

 شهربه اسالمی شورای در فعالیت و عضویت ماه شش از پس

 خصوصا شورا اعضای ی بقیه مشورت با رییس، نایب عنوان

 به و معتمدین از برخی و راستگو جعفر آقای شورا ریاست

. ام شده مسئولیت این دار عهده اجرایی، امور به عالقه خاطر

 های  جلسه امروز به تا فعالیتم آغاز از چندماه این طی در

 فرماندار استاندارو معاون فرماندار، جناب حضور با متعددی

 شهرداران مجمع اوز، بخشداری شورا، اعضای الرستان، ویژه

 امداد کمیته مسئول الرستان، شهرسازی و راه کل مدیر الرستان،

 هم شورا، یاوران محالت، شورای الرستان، (ره) خمینی امام

 برگزاری آن کنار در و نواندیشان انجمن با متعدد های اندیشی

  مختلف گروههای با شهر معضالت رفع جهت در هایی جلسه

 دار کامیون ، (کسبه های زباله کنترل و انضباط و نظم ) اصناف

...و(شهری های نخاله کنترل هدف با )ها

 سعی ادب، و فرهنگ دارای است شهری اوز، شهر که آنجا از

 از بتوانیم شهروندان، همدلی و همکاری با تا است این بر ما

 که چند هر .باشیم داشته اوز شان خور در شهری  ابعاد، بسیاری

 شهر ی زمره در نیز اکنون هم که گفت توان می صراحت به

 های پیشرفت شاهد زمینه این در رود می توقع اما هستیم  منظم

 مسئله به معطوف ها توجه اکثر خصوص این در .باشیم بیشتری

 با مدت، این در ایم توانسته که است شهری های زباله معضل و

 بنر، نصب طریق از سازی، فرهنگ و رسانی اطالع و آموزش

 همیار افتخاری گروه تشکیل و پیامک ارسال شهری، تلویزیون

 حمل جدید های ماشین اختصاص و شهر سطح در شهرداری

 جمع و کنترل ی مسئله به را مردم نظر زیادی حد تا زباله،

.کنیم جلب خود های زباله آوری

 سیمای سازی زیبا ی مسئله شهر، نظافت ی مسئله کنار در

 به داشته آن بر را ما و بوده اهمیت مورد خود جای در شهری

 گذر در  اوز فرهنگ و شهرسازی اصول بر منطبق تغییراتی

.بزنیم زمان

 و امور انجام جهت در را شهرداری اصلی ی دغدغه بتوان شاید

 است امید دانست، آن مالی درامد بودن ناکافی شهری های فعالیت

 و قوانین به احترام و عوارض موقع به پرداخت با شهروندان که

.گردد رفع نیز مشکل این شهرداری، مالی مقررات

 است این دارم جوانان خصوصا و مردم از که ای خواسته تنها

 همکاری نشاط وبا پویا شهری داشتن جهت در شهرداری با که

 فراوان اقتصادی های پتانسیل دارای شهرمان که آنجا از و نموده

  آتیه بی های مهاجرت از میرود انتظار جوانان از است

  .گیرند کار به اوز در را خود غم و هم و همت تمام و خودداری

 نظر مد فعالیتم دوره اتمام از پس آتی انداز چشم عنوان به آنچه

 با زیبا سیمایی با نمونه شهری باشیم توانسته که است این دارم

 لحاظ از که باشیم داشته شهری و ساخته شهروندان کمک

 شهرداری که کنیم دنبال را هدف این و باشد روز به ساختاری

 امکانات همراه به مفید و استعداد با نیروهای با باشیم داشته ای

 نشانی آتش خدماتی،) سنگین و سبک آالت ماشین شامل مناسب

.باشد (...و

 را خیرین همدلی و همکاری اهدافمان تحقق در بتوان است امید

 دلگرمی امر این که باشیم داشته کنارمان در همیشه چون

.داشت خواهد همراه به را مسئولین



53/000/000ٛوط٠ ثفؼاـی  .1
24/750/000غفیؽ ٝ ٛػت تبثٔٞ ٝ ـا١ٜ٘ب  .2
950/000/000ثفٛب٠ٗ ی خبٗغ ًبٗپیٞتفی  .3
٠ٌٓ278/000/000 ُیفی ٝآسلبٓت ًٞز٠ ١ب  .4
خ٘غ آٝـی ٛػب٠ٓ ١بی پفٝلٟ ١بی ػ٘فاٛی    .5

15/200/000
18/010/000پیبؼٟ ـٝ سبقی غیبثبٙ عب١فی  .6
107/061/000تٌ٘یْ غیبثبٙ ثٔٞاـ ض٢فؼاـی  .7
37/500/000تٌ٘یْ غیبثبٙ ثٔٞاـ غٔیح كبـس  .8
پْ ػفضی توبعغ غیبثبٙ ١ب ٝ ٗیبؼیٚ     .9

25/200/000
61/909/000ثستٚ توبعغ غیبثبٙ ١ب  ثب ٓج٠  .10
8/000/000ث٢جٞؼ تفاكیي  .11
1/259/770/000ایدبؼ كضبی سجك  .12
678/083/000ثفم ـسبٛی ثٔٞاـ١ب ٝٗیبؼیٚ  .13
224/551/900ث٢سبقی پبـى ٛٞـٝق  .14
1/727/120/000غفیؽ ٗبضیٚ ضْ٘ قثب٠ٓ   .15
545/000/000غفیؽ ٗبضیٚ سبیپب قثب٠ٓ  .16
ـَٛ آٗیكی ثٔٞاـ ١ب ٝ تي ٓج٠ ١ب     .17

45/308/000
اضؽاه سفٝیس ث٢ؽاضتی پبـى  .18

71/061/000ٗطلن
ث٢سبقی قٗیٚ كٞتجبّ غیبثبٙ عالیی   .19

3/400/000
تفٗیٖ ٝ ثبقسبقی سبغت٘بٙ ١بی ض٢فؼاـی   .20

46/474/00
15/800/000تفٗیٖ ًطتبـُبٟ .21
500/000تفٗیٖ ًبـغب٠ٛ آسلبٓت .22
847/307/550تؼ٘یف ٗبضیٚ آالت . 23

7/042/861/350خ٘غ ًْ  

(  قیوت ّب بِ ریبل)شرح پرٍشُ ّبی عوراى 
1393/05/31لغبیت 1392/12/01از 

ـكغ ٛوبط ضبؼث٠ غیك)خٔس٠ ثب ؼًتف غبًسبـ ؼًتفای تفاكیي 

بازسازی فلکه نون والقلم

غفیؽ سغْ قثب٠ٓ

ثكـُؽاضت ـٝق هؽس

ؿجبــٝثی ٗكاـ ض٢ؽا

ؼیؽاـ ثب غبٛٞاؼٟ ض٢ؽا

٠ٛٞ٘ٛ ثٜف١بی ٛػت ضؽٟ ؼـ ض٢ف

ٗفاسٖ تدٔیْ اق
ؼ ًتف ػجؽآؼكیك   

غضفی

نصب تلویزیون شهری

آؿبق ث٠ ًبـ غیبثبٙ ض٢یؽ غبٓطی قاؼٟ

برگزاری کالس آموزشی شهرداری  الکترونیک

یٌی اق خٔسبت
ؼاغٔی ًبـٜٗؽاٙ ض٢فؼاـی

١ٌ٘بـی ؼـ ثبقسبقی پبـى ٛٞـٝق  
ث٠ ١٘ت غیفیٚ

اؼا٠ٗ آسلبٓت ثٔٞاـ  
ض٢فؼاـی

ٛػت ٝسبیْ ثبقی ؼـ پبـى ٛٞـٝق 



فرٌّگی

فرٌّگ هفَْم

  ًبـ ث٠ ٝ آٗٞغت٠ ٗیطٞٛؽ، خبٗؼ٠ آٙ ٝاـؼ ٠ً ؼیِفاٙ تٞسظ ٗتٞآی ای ٠ُٛٞ ث٠ ٠ً است اكفاؼ اق ُف١ٝی ٗیبٙ ٗطتفى، سٜٚ ٝ ػبؼات ثبٝـ١ب، آٗٞغتٜی، ـكتبـ١بی اق ای ٗد٘ٞػ٠ كف١َٜ
 ـكتبـ١ب اّٝ ػبْٗ .است ُفؼیؽٟ ضٜبسبٙ خبٗؼ٠ سٞی اق تؼفیق ایٚ پؿیفش سجت ػٞاْٗ ١٘یٚ ٝ ؼاؼٟ هفاـ ٗؽٛظف كف١َٜ تؼفیق ؼـ ـا اغٔی غػٞغیت ز٢بـ تؼفیق، ایٚ ؼـ.ٗیطٞٛؽ ُفكت٠

  ؼـٝٛی اهٜبع تؼٔیٖ، عفق ث٠ ٝ تؼییٚ عفین اق ٠ً ؼست٠ آٙ اػتوبؼات ٝ ثبٝـ١ب ؼٕٝ .١ستٜؽ تؼٔی٘ی ٝ آٗٞقضی ١ٖ آ٢ٛب، پسٜؽ ٝ عجغ ٗٞـؼ ١ٖ ٠ً ُفٟٝ، ٝ هٕٞ یب ٗٔت یي ٗػتع ًفؼاـ١بی ٝ
  آٙ آیٜؽٟ ٝ ضبضف هجْ، ٛسْ تٞسظ آ٢ٛب ٗفض٠ٔ ث٠ ٗفض٠ٔ تٌبْٗ ٝ ـسیؽٙ اـه ث٠ غبغیت ز٢بـٕ .پؿیفش ٗٞـؼ ٝ ٗطتفى سٜت٢بی ٝ ػبؼات ٛٞع آٙ سٕٞ .ٗیِفؼؼ ضبغْ ایطبٙ ثف تدفثی ٝ

  .خبٗؼ٠

 یي غبظ كف١َٜ، ٗسأ٠ٓ قیفا ٛؽاـؼ، اٌٗبٙ غبظ ٗؼفكت یب ػٖٔ یي عفین اق كف١َٜ ٝاهؼی ٗل٢ٕٞ ضٜبغت
  ٗتٌلْ ػ٘ٔی ١ف ٝ ؼاـؼ ـیط٠ اٛسبٛی، ضیبت ضؤٝٙ ت٘بٗی ؼـ ٝ ٛیست ٗؼیٜی اخت٘بػی ُفٟٝ ٝ اٛسبٙ اق هطف

 ؼیؽُبٟ ٝ غبظ ثؼؽ اق كف١َٜ ث٠ ِٛفش ثٜبثفایٚ، .ثبضؽ ٗی غٞؼ ث٠ ٗػػٞظ قاٝی٠ اق اٛسبٙ ٛیبق ثفآٝـؼٙ
.است ٛبهع ٝ ٛبغطیص ٗطؽٝؼ،

  ٗی تأثیف خبٗؼ٠، آٙ ؼـ تٞٓیؽ ٛطٟٞ ثف یؼٜی خبٗؼ٠، آٙ ٗفؼٗبٙ ثف ای خبٗؼ٠ ١ف كف١ِٜی ٝ تبـیػی قٗی٠ٜ
.ُؿاـؼ

  .خبٗؼ٠ ؼـ ضبًٖ كف١ِٜی ِٛفش ث٠ است ٝاثست٠ ٗطبؿْ ضیثیت ٗیكاٙ ٝ ؼاـؼ ـا غٞؼ غبظ ٜٗكٓت ضـٔی ١ف

 

 كف١ِٜی غػٔت٢بی ٝ ػٞاْٗ ثب ٗیفٝؼ، ض٘بـ ث٠ تٞٓیؽ اغٔی اثكاـ اق ١ٜٞق قٗیٚ ٠ً ـضؽ ضبّ ؼـ ًطٞـ١بی ؼـ
  ٗطیظ ثب ثفغٞـؼ ی ٛطٟٞ ١٘سٜیٚ ٝ قٗیٚ اق ُیفی ث٢فٟ ٛظبٕ قٗیٚ، تػػیع :است غٞـؼٟ پیٞٛؽ سػت

.پیفاٗٞٙ

ًگبّی اجوبلی بر اّویت فرٌّگ 

ریشِ فرٌّگ در توبم شئًَبت زًذگی 

تأثیر زهیٌِ فرٌّگی بر ًحَٓ تَلیذ

تأثیر فرٌّگ بر هیساى هٌسلت هشبغل

تأثیر فرٌّگ بر هسبئل هربَط بِ زهیي 

كف١َٜ ثف ض٢فٗٚ سبی٠ ٗی اٛؽاقؼ

هعضالت فرٌّکی بِ رٍایت 
تصَیر

اضسبس ٗسٞٓیت ٛسجت ث٠ ـكبٟ ػ٘ٞٗی ،ػبْٗ اـتوبی كف١َٜ است.

ؼیٞاـ ٛٞیسی ١بی ؿیف هبٛٞٛی ٗؼضْ قیجب سبقی كضبی ض٢ف

ـٝضٜبیی ضبْٗ  اٜٗیت ٝ ػبٗٔی ثفای قیجب سبقی كضب١ب ٝ ایدبؼ ٗطیغی ٗغٔٞة.

ض٢فٗبٙ ٛ٘بیطِبٟ اكٌبـ ٝ كفٝضِبٟ ـكتبـ ض٢فٝٛؽاٙ است

ٗطیظ قسیت ٗیفاه پؽـاٛ٘بٙ ٛیست،ث٠ٌٔ اٗبٛت كفقٛؽاٛ٘بٙ است

ض٢ف ثؽٝٙ ض٢فٝٛؽ ٝ ض٢فؼاـی ثؽٝٙ ٗطبـًت ض٢فٝٛؽاٙ ٗؼٜبی ٝاهؼی ٛػٞا١ؽ ؼاضت.

ض٢فٝٛؽ پبی٠ ی اغٔی ض٢ف

ض٢فٗبٙ ٛ٘بیطِبٟ اكٌبـ ٝ كفٝضِبٟ ـكتبـ ض٢فٝٛؽاٙ است.

خذهبت اجرا  
شذُ در شْر

ًکبت کلیذی کِ ببیذ بِ خبطر داشتِ ببشین



سبلن چیست ٍ چِ ٍیصگی ّبیی دارد؟شْر 

ٜٗبثغ،    ض٢فی است ٠ً ث٠ عٞـ ٗؽإ ؼـ ـاستبی تٞسؼ٠ ی ٗطیظ قیست كیكیٌی ٝ اخت٘بػی ٝ تٞسؼ٠ ض٢ف سبٖٓ 
ث٠ ٛطٞی ٠ً ٗفؼٕ ـا هبؼـ ٗی سبقؼ ث٠ عٞـ ؼٝ خبٛج٠ اق یٌؽیِف ؼـ اخفای ًبـ١بی ًٜٜؽ ١ٌ٘بـی ٝ ٗطبـًت ٗی 

.قٛؽُی ٝ اـتوب تطون ضؽاًثف تٞاٙ ٢ٛلت٠ ی غٞؼ ـا ض٘بیت ًٜؽ
ض٢ف سبٖٓ، اغغالضی است ؼـ ضٞض٠ ی سالٗت ٝ ث٢ؽاضت ػ٘ٞٗی ٝعفاضی ض٢فی ٠ً ثف تبثیف ٝ ٛوص سیبست ثف  

.ث٢ؽاضت ثطف تبًیؽ ؼاـؼ
.استًبـآكفیٜی یٌی اق اثكاـ١بی ٢ٖٗ ؼـ تٞسؼ٠ ٝ سالٗت ٝ ث٢ؽاضت ػ٘ٞٗی ؼـ ض٢ف١ب تٞسؼ٠ ی 

:سغص ؼـ ٛظف ُفكت٠ ٗی ضٞؼز٢بـ  ثب ایٚ ضبّ ثف سالٗت 
 ؼـ آٙ ضػع ث٠ ػٜٞاٙ ٗطٞـ سالٗت ث٠ غٞؼ ٝ ضیٟٞ ی ضلظ سالٗت غٞؼ ٠ً : سغص سالٗت ضػػی .1

..(سبٖٓؼاضتٚ، ٝـقش، غفیؽ ثب تطفى )ٗی اٛؽیطؽ 
ؼـ ایٚ سغص اكفاؼ ٠ٛ كوظ ث٠ سالٗت كفؼی غٞؼ ث٠ٌٔ ث٠ سالٗت اخت٘بػی ١ٖ ٛیبق  : سغص سالٗت اخت٘بػی.2

...(سالٗت ٝاضسبس ٗسٞٓیت پؿیفی،ً٘ي ث٠ ؼیِفاٙ،آٗٞقش اغّٞ )ؼاـٛؽ 
ػؽٕ تٞٓیؽ قثب٠ٓ ١بی  )ضٞؼ ؼـ ایٚ سغص ث٠ سالٗت ٗطیظ قیست ٝ عجیؼت اٛؽیطیؽٟ ٗی : سغص سالٗت عجیؼی.3

...(آٓٞؼٟ ًفؼٙ ٗطیظ ٗضف، ػؽٕ 
است  ؼـ ایٚ هس٘ت كفؼ ث٠ ثػص ؿیف خس٘بٛی غٞؼ تٞخ٠ ؼاـؼ ٝ تالش ثفای ضلظ غلبت اٛسبٛی : سغص سالٗت.4

.ایٚ سغص اغالهیبت ث٠ ػٜٞاٙ اغّٞ سالٗت هٔ٘ؽاؼ ٗی ضٞؼؼـ 
  ،ػ٘ٞٗی ث٢ؽاضت ٝ سالٗت اق ض٘بیت ایدبؼ :اق ػجبـتٜؽ سبٖٓ ض٢ف ١بی ضفًت ؼـ ثٜیبؼیٚ ١بی ١ؽف ٗد٘ٞع ؼـ

  ثفای ٜٗبثغ تبٗیٚ ،٠٘١ ثفای سالٗت ٝ ث٢ؽاضت ثٜیبؼی ٛیبق١بی تبٗیٚ ٠٘١، ثفای قٛؽُی ًیلیت ث٠ ؼستیبثی
.ث٢ؽاضتی ١بی ٗفاهجت ث٠ ؼستفسی

ثف قٗی٠ٜ ١بی قیف  سالٗت، ثفٛب٠ٗ ی ض٢ف سبٖٓ ثفای اـتوب خبٗغ ٝ سیبست ُؿاـی سیست٘بتیي ٝ عفاضی ثفای 
:تبًیؽ ؼاـؼ

ضفٝـت ثفـسی ٝ ت٘فًك ثف كوف ض٢فی ٝ ٛبثفاثفی ض٢فٝٛؽاٙ اق ٛظف اٌٗبٛبت سالٗت-
ضفٝـت تٞخ٠ ث٠ ُفٟٝ ١بی آسیت پؿیف ض٢فی-
ضفٝـت ـضؽ ٗؽیفیت ١بی ٗطبـًتی-
تٞخ٠ ث٠ ػٞاْٗ ٝ ٗٞاٛغ اخت٘بػی،اهتػبؼی،قیست ٗطیغی ؼـ ثػص سالٗت ٝث٢ؽاضت-

اجتوبعی

٠ً ؼـ اثف ٛٞػی تٞاكن اضسبسی  ٗی ثٜؽؼ،اخت٘بػی ؼـ اّٝ سػٚ،قٗبٛی ٠ً غطجت اق ض٢ف ٝ ٗسبیْ اخت٘بػی آٙ ٗی ضٞؼ یي تػٞیف اق اخت٘بع ض٢فی ؼـ ضبٓت ًٔی ضبیؽ ؼـ ؾ١ٚ ٛوص 
اٛؽ ـَٛ ٝاهؼی تف ٗی ُیفؼ ٝ ٢ٖٗ تف اق   ـؼٟیب ػبعل٠ ی اكفاؼ،ٝضؽت ٗی یبثؽ ٝ ؼـ ًٜبـ آٙ خبٗؼ٠ ایی ٠ً ٗتطٌْ اق اكفاؼ اٛسبٛی ٠ً ثب ٛظبٗبت ٝ سٜٚ ٝآؼاة غبظ ث٠ یٌؽیِف پیٞٛؽ غٞ

استٗل٢ٕٞ ض٢ف ٝ ض٢فٝٛؽ ٠ً پبی٠ ی اغٔی تطٌیْ ایٚ زٜیٚ اخت٘بػبتی ١ب آٙ 
.. ٝالٟ ی ض٢فٝ ض٢فٝٛؽ ـا ٗی تٞاٙ ایٚ زٜیٚ تؼفیق ٝ غالغ٠ ًفؼٝ 

شْر
سیست٘ی است ٗتطٌْ اق ض٢فٝٛؽاٙ ،ٗطیظ ض٢فی ٝ ٗؽیفاٙ ض٢فی ٠ً تٞسؼ٠ ی آٙ ٗفثٞط ث٠ ـضؽ ٝ  

.اـتوب ی تٞاٗبٙ ٠٘١ ی اخكای آٙ است شْرًٍذ
ًسی ٠ً ا١ْ یي  :تؼفیق ٝالٟ ض٢فٝٛؽ ؼـ كف١َٜ كبـسی

ض٢ف یب ًطٞـ ثٞؼٟ ٝ اق ضوٞم ٗتؼٔن ث٠ آٙ ثفغٞـؼاـ ٗی 
ٝالٟ ًٔیؽی ض٢فٝٛؽ ٠ً آٙ ض٢ف ـا اق سبیف ٗػبؼین .ثبضؽ

ٗت٘بیك ٗی ًٜؽ ٝخٞؼ یي اغالم ٗطبـًت است

  ٛطست٠ ض٢فی ی ؼـٝاقٟ ثف ضٌیٖ سوفاط ـٝقی ُٞیٜؽ ٗی
  ض٢ف كالٙ سبًٚ ٗٚ:پفسیؽ ٝ ـسیؽ اٝ ث٠ ضػػی.ثٞؼ

  ػٞؼ ـا غٞؼ ض٢ف إ ُفكت٠ تػ٘یٖ سب٢ٓب اق پس ٝ ١ستٖ
  ثفای ض٢ف ایٚ ض٘ب ٛظف ث٠.ًٜٖ ًٞذ ؼیِفی ض٢ف ث٠ ٝ ًٜٖ

است؟ ض٢فی ز٠ِٛٞ ٢ٗبخفت
  ز٠ِٛٞ ض٘ب ض٢ف ا١بٓی:پفسؽ ٗی ضػع آٙ اق سوفاط
١ستٜؽ؟ ٗفؼٗی

  اٗبٛت ؼـ ٠ً ثیٚ،قٝـُٞ ثؽ ١ستٜؽ ٗفؼٗی:ُٞیؽ ٗی اٝ
.١ستٜؽ ٝثیِب٠ٛ ٛب٢ٗفثبٙ ١ٖ ث٠ ٛسجت ٝ ًٜٜؽ ٗی غیبٛت
  ٝ ١ستٜؽ ٗفؼٗی زٜیٚ ١ٖ ض٢ف ایٚ ا١بٓی:ُٞیؽ ٗی سوفاط

.ًفؼ ٜٗغ ض٢ف آٙ ث٠ ٢ٗبخفت اق ـا ضػع آٙ
  ضػع ثٞؼ ٛطست٠ ٗطْ آٙ ؼـ سوفاط ثؼؽ،٠ً ـٝق١بی ؼـ

  است ٜٗؽ ػاله٠ ُٞیؽ ٗی ٝ ًفؼ ٗفاخؼ٠ سوفاط ث٠ ؼیِفی
  غٞؼ هجٔی سٞاّ ١٘بٙ سوفاط.ًٜؽ ٗفاخؼ٠ ض٢ف ایٚ ث٠ ٠ً
  ز٠ِٛٞ غٞؼت ض٢ف ا١بٓی ٛظفت ث٠:پفسؽ ٗی ٝ ًفؼ تٌفاـ ـا

١ستٜؽ؟ ٗفؼٗی
  ثب ٝ ؼاـ غ٘ی٘ی،٢ٗفثبٙ،اٗبٛت ٗفؼٗی:ُٞیؽ ٗی ضػع آٙ

  ض٢ف ایٚ ا١بٓی:ُٞیؽ ٗی ٝ ُفؼؼ ٗی ثف سوفاط.اٛؽ ؼیبٛت
  آٙ ث٠ ٠ً ًٜؽ ٗی تطٞین ـا ضػع آٙ ٝ اٛؽ ٠ُٛٞ ایٚ ١ٖ

.ًٜؽ ٗفاخؼ٠ ض٢ف
  ض٢ف آٙ سفٛٞضت ؼـ ض٢فٝٛؽی ١ف ِٝٛفض٢بی ـكتبـ١ب
  ثكـٍ غبٛٞاؼٟ اق ػضٞیی ـا غٞؼ ٠ً ض٢فٝٛؽی..ؼاـؼ ؼغبٓت
  غٞثی ث٠ ـا ض٢فٝٛؽی ٝظبیق ١٘ٞاـٟ ٝ ؼاٛؽ ٗی ض٢فی
  ٝ ض٢فٝٛؽی ـكتبـ١بی ضٞؼ ٗی ثبػث ؼ١ؽ ٗی اٛدبٕ

 ٛطبٙ ٗغبٓؼبت.ؼ١ؽ پفٝـش ٛیك ـا ؼیِفاٙ ؼـ ضؽٟ اخت٘بػی
  ضوٞم ث٠ آضٜب ٝ پؿیف ٗسٞٓیت ض٢فٝٛؽاٙ ٠ً ؼ١ؽ ٗی

  اثف ؼـ ث٠ٌٔ ایؽ ٛ٘ی ٝخٞؼ ث٠ غٞؼ ث٠ غٞؼ ، ض٢فٝٛؽی
 كف١َٜ ثب آضٜبیی تطت ٝ خ٘ؼی ١بی ٢ٗبـت آٗٞقش

  ض٢ف یي ؼـ ز٠ِٛٞ  ثیٜٜؽ٠ً ٗی آٗٞقش ا١بٓی ض٢فٛطیٜی
  ٗطتفٕ ـا ؼیِفاٙ غػٞغی ضفیٖ ز٠ِٛٞ ًٜٜؽ، قٛؽُی
  ٗطبـًت ض٢ف یي اؼاـٟ ؼـ ز٠ِٛٞ ٢ٛبیت ؼـ ٝ ض٘بـٛؽ
ٛ٘بیٜؽ

حکبیت

یبؼٗبٙ ثبضؽ ١ف پس٘بٛؽٟ ای ٠ً ثف قٗیٚ 
ٗی اٛؽاقیٖ هبٗت یي ٗفؼ ـا غٖ ٗیٌٜؽ

آیب ٗی ؼاٛیؽ ثیطتف اكفاؼ ٗتٌؽی، تٞاٛبیی ًبـًفؼٙ ؼاـٛؽ؟

هویت اصلی شهر، تجلی گاه رفتار و کردار شهروندان است

ض٢ف غٞة    سبغتٜی است    ٠ٛ یبكتٜی

خ٘غ آٝـی سَ ١بی ِٝٓفؼ



با مجوز بخشدار محتر. 
 کوشش و مردمی تقاضای به توجه با اوز

 اعضای و اوز محترم بخشدار تالش و

 اداره با هماهنگی و اسالمی شورای

 و تجارت و معدن و صنعت محترم

 الرستان شهرستان اصناف اتاق رییس

 اصناف انتخابات92  سال ماه دی در

 در کسبه 300 از بیش شرکت با اوز

 بین از گزدید،و برگزار الزهرا سالن

 صنفی سرگروه برای نفر 13 کاندیداها

 دوهفته از پس آنها بین از و شدند انتخاب

 شورای و بخشداری نماینده حضور با

 انتخاب رییسه هیات شهردار، و اسالمی

 نژاد معصوم عبدهللا ترتیب به که گردید

 نائب مرادی حمید نمایندگی، دفتر مسئول

 امینی محمد و دبیر مولوی عارف رییس،

 عنوان به محمودپور نوشاد و دار خزانه

 مجوز با .گردیدند معرفی بازرس

 دفتر شهرداری، در اوز محترم بخشدار

 رسمی مجوز از پس و دایر اوز اصناف

  مورخه در الر اصناف اتاق از

 را خود رسمی فعالیت 1393/02/28

 ماهه 5 فعالیت حاصل که نمودند شروع

 بر نظارت اوز، اصناف اتاق نمایندگی

 و مغازه از بازرسی و شهر کسبه کلیه

 از قیمت اتیکت عدد 16000 حدود چاپ

 مغازه همه در که اوز اصناف طرف

  حدود کنون تا و شده نصب شهر های

 معتمدین و صنفی واحدهای با جلسه 42

 صنفی نظام قوانین با آگاهی برای

 با جلسات این حاصل که برگزارشده

 که صنفی های نامه نرخ تعیین اصناف،

 و شده داده صنفی   های گروه ی همه به

 است گردیده الزامی ها نامه نرخ رعایت

 کسب پروانه 139حدود امروز تا و

 آنها اکثر که شده صادر آن های استعالم

 دفتر به کسب، پروانه اخذ به موفق

 اصناف اتاق .نمایند مراجعه اوز اصناف

 شکایات به رسانی اطالع به توجه با اوز

 است توانسته و باشد می پاسخگو مردمی

 فصل و حل را مردمی شکایات اکثر

 نبوده حل قابل که آنها از بعضی و نموده

 شده داده گزارش شهرستان مرکز به

 در که داریم نظر در هم اکنون و است

 نماییم اندازی راه هفتگی بازار شهرمان

 شورای و شهرداری موافقت از پس که

 و صنعت اداره از اجازه کسب با اسالمی

 الرستان اصناف اتاق و تجارت و معدن

 پنج صورت به که هفتگی بازار یک به

 راه شاهللا ان بود خواهد بازار شنبه

 که صنوفی باالخص .شد خواهد اندازی

 برای همشهریان و ندارد وجود اوز در

 مشورت ما با توانند می جدید شغل

 کمک با شاهللا ان ما انداز چشم .نمایند

 مسئوالن توانمند بازوی همیشه که خیرین

 اینده در بتوانیم امیدواریم اند، بوده

 را اوز اصناف اتاق ساختمان نزدیک

.نماییم احداث

گسارشی
از بذٍ تبسیس ًوبیٌذگی اتبق اصٌبف  

ببشَرا

  ؼاـای ٝی .ثبضؽ ٗی هضبیی ضوٞم ـضت٠ ؼـ الـستبٙ اسالٗی آقاؼ ؼاٛطِبٟ اق آتطػیْ كبـؽ ،1356 سبّ ٗتٞٓؽ ـاستِٞ خؼلف آهبی
  استبٙ، كٜی ی ً٘یت٠ ػضٞ استبٙ، ًیًٞٞضیٚ ـئیس٠ ١یأت ػضٞ اٝق، ًبـات٠ ١یأت ـیبست :ػٜٞاٙ تطت ٝـقضی ١بی كؼبٓیت ٝ سٞاثن

  ٗؽیفٟ ١یأت ـیبست :خ٠ٔ٘ اق ٗؽیفیتی سٞاثن ؼاـای ١٘سٜیٚ اٝق سٞاـی ؼٝزفغ٠ ١یأت ػضٞ ٝ سفٗفثی استبٙ، ًبـات٠ سفٗفثی
  ٗی ض٢ف سغص ؼـ اخت٘بػی ٗػتٔق ١بی اـُبٙ ثب ١ٌ٘بـی ٝ سبّ یي ٗؽت ث٠ ٢ٗف ٗسٌٚ ثبقـس سبّ، س٠ ٗؽت ث٠ ٢ٗف ٗسٌٚ

.ثبضؽ
  اٛتػبة ضٞـا ـیبست ػٜٞاٙ ث٠ ضٞـا اػضبی ُیفی ـأی ث٠ تٞخ٠ ثب ُؿضت٠، سبّ ؼـ ض٢ف اسالٗی ضٞـای اٛتػبثبت ٛتبیح اػالٕ اق پس
.ضؽ

  آهبی ،(ضٞـا ـئیس ٛبئت) قاؼٟ ـض٘بٙ كف١بؼ ٢ٜٗؽس آهبی ،(ضٞـا ـئیس) ـاستِٞ خؼلف آهبی :اق است ػجبـت ضٞـا ـئیس٠ ١یأت
  غكا٠ٛ) ٢ٗفآٝـاٙ ٗطسٚ ٢ٜٗؽس آهبی ،(ضٞـا ٜٗطی) ٗفاؼی ض٘یؽ ٢ٜٗؽس ٝ ٗطجی ٗط٘ٞؼ آهبیبٙ ،(ضٞـا سػِٜٞی)ٗطجی ٗط٘ٞؼ

.ثبضٜؽ ٗی (ضٞـا اػضبی) ٛب٠ٗ عیج٠ غبٖٛ ٝ ٛبٗی ١٘بیٞٙ ٢ٜٗؽس آهبی ٝ (ضٞـا ؼاـ
 ـكغ تسفیغ ثفای غٞؼ ضفًت ٗسیف ؼـ ٝ ثٞؼٟ ًبـ ث٠ ٗطـّٞ تػػػی ثغٞـ غٞؼ، كؼبٓیت ضیغ٠ ؼـ ً٘یسیٞٙ ١لت آٙ، ًٜبـ ؼـ

  ؼاضت٠ ض٢ف اسالٗی ضٞـای ث٠ ضبیبٛی ١بی ً٘ي ـاستب ایٚ ؼـ اٛؽ تٞاٛست٠ ٝ ُفكت٠ ً٘ي ٗتػػع اكفاؼ اق ض٢ف، ٗطٌالت ٝ ٗسبئْ
.ضٞؼ ػْ٘ ٝاـؼ تف تػػػی ١ب، ً٘یسیٞٙ ایٚ ً٘ي ثب ٗٞخٞؼ، ٗسبئْ ضْ خ٢ت ؼـ اسالٗی ضٞـای ٝ ثبضٜؽ

  آهبی :ٗسئّٞ)ثٞؼخ٠ ٝ ثفٛب٠ٗ ،(٢ٗفآٝـاٙ ٗطسٚ ٢ٜٗؽس آهبی :ٗسئّٞ)اخت٘بػی-كف١ِٜی ً٘یسیٞٙ ضبْٗ ً٘یسیٞٙ ١لت ایٚ
  آهبی :ٗسئّٞ)اٗالى ٝ ضوٞم ،(٢ٗفآٝـاٙ ٗطسٚ ٢ٜٗؽس ٝ ـاستِٞ خؼلف آهبیبٙ :ٗسئٞالٙ)خٞاٛبٙ ٝ ٝـقش ،(ٗفاؼی ض٘یؽ ٢ٜٗؽس

  عیج٠ غبٖٛ :ٗسئّٞ)ثبٛٞاٙ ،(ٗطجی ٗط٘ٞؼ آهبی :ٗسئّٞ)ض٢ف اٗٞـ ،(ٛبٗی ١٘بیٞٙ ٢ٜٗؽس آهبی :ٗسئّٞ)ػ٘فاٙ ،(قاؼٟ ـض٘بٙ كف١بؼ
.ضٞٛؽ ٗی اٛتػبة سبال٠ٛ ثػٞـت ٛیك آٙ اػضبی ٝ ١ب ً٘یسیٞٙ ٗسئٞٓیٚ ٠ً ثبضٜؽ ٗی (ٛبٗی

:ثبضؽ ٗی ؾیْ ٗسبئْ پیِیفی ض٢ف، اسالٗی ضٞـای ٝظبیق اق ثفغی
ض٢فؼاـ ٝ ض٢فؼاـی ١بی كؼبٓیت ثف ٛظبـت ٝ ض٢فؼاـ اٛتػبة -
استبٙ ٝ ض٢ف ٗػتٔق ١بی اـُبٙ ٝ اؼاـات ثب تؼبْٗ -
 ١٘سٞٙ ٗػتٔلی ٝ ٗوغؼی ًبـ١بی ٝ ضٞـا یبٝـاٙ تطٌیْ :ٗبٜٛؽ ٛؽاـٛؽ؛ اـتجبط غبغی ١بی اـُبٙ ث٠ ٗستوی٘بً ٠ً ١بیی كؼبٓیت -

ثستي قؼُبٙ قٓك٠ٓ ث٠ ً٘ي
ض٢فستبٙ ث٠ ثػص اـتوبء اؼاـات، استوفاـ ٝ اـتوبء :ٗبٜٛؽ ض٢ف؛ ٢ٖٗ ٗسبئْ پیِیفی -
ض٢ف ؼاغٔی ١بی اـُبٙ ٝ ؼست كفا ١بی اـُبٙ ثب تؼبْٗ عفین اق آ٢ٛب ـسبٛؽٙ ٛتید٠ ث٠ ٝ ض٢ف ٢ٖٗ ٗسبئْ ث٠ ـسیؽُی -
  اٗٞـ ؼـ سبقی كف١َٜ ١بی قٗی٠ٜ ؼـ ٠ً ـاستِٞ خؼلف آهبی ـیبست ثب اسالٗی ضٞـای ًٌ٘ی ثبقٝی ػٜٞاٙ ث٠ ضٞـا یبٝـاٙ تطٌیْ -

.١ستٜؽ كؼبٓیت ث٠ ٗطـّٞ قیست ٗطیظ ضلظ ی قٗی٠ٜ ؼـ كؼبٓیت ض٢ف، ٛظٖ ضلظ ٝ اٛضجبعی ٗسبئْ ث٠ ً٘ي ٗػتٔق،
.ُفؼؼ تأٗیٚ ض٢فؼاـی ـخٞع اـثبة ٜٗبكغ ٠ً ای ٠ُٛٞ ث٠ تؽثیف ثب ض٢فؼاـی ػٞاـؼ ٝ هٞاٛیٚ تػٞیت -
ض٢ف ٗؽثفا٠ٛ ٗؽیفیت ٝ هٞاٛیٚ تػٞیت ؼـ ؼهت -

  ـخٞع اـثبة ضبّ ـكبٟ ثفای خؽیؽ ١بی عفش ١٘سٞٙ اؼاـی اٗٞـات ث٠ ٗؼغٞف ض٢ف اسالٗی ضٞـای كؼبٓیت ثیطتفیٚ ٛػست سبّ ؼـ
  پیِیفی ث٠ ضفٝع ؼٕٝ سبّ ؼـ ٝ ض٢ف سغص ؼـ اخت٘بػی ٝ كف١ِٜی ٗسبئْ پیِیفی خؽیؽ، اؼاـات استوفاـ پیِیفی ض٢فؼاـی، ث٠

.ثبضٜؽ ٗی ٗسئ٠ٔ ؼٝ ١ف پیِیف ١٘سٜبٙ ضبضف ضبّ ؼـ ٝ است ؼاضت٠ ض٢ف، پیطفكت ثفای ػ٘فاٛی ٗسبئْ
  اق اٗف ٗتػػػیٚ ً٘ي ثب ض٢ف ثٔٞاـ١بی ٝ ٗیبؼیٚ ًفؼٙ استبٛؽاـؼ ثطث ضبضف، ضبّ ؼـ ضٞـا ٗؽت ثٜٔؽ ٝ ٗؽت ٗیبٙ ١بی ثفٛب٠ٗ
  ثبضؽ، ٗی اهؽإ ؼست ؼـ ١ٜٞق ٠ً ثبـ تفٟ ٝ ٗیٟٞ ٗیؽاٙ :ٗثْ خؽیؽ ػ٘فاٛی ١بی عفش آ٢ٛب، سبغتبـ ؼـ اسبسی تـییفات ایدبؼ ٝ ت٢فاٙ
  اضؽاه خ٢ت ٛطبٛی آتص سبغت٘بٙ قٛی ًَٜٔ ٝ خؽیؽ ١بی غیبثبٙ ایدبؼ استبٛؽاـؼ، ثٔٞاـ١بی تؼؽاؼ اككایص خؽیؽ، سجك كضبی ایدبؼ

.است اهؽإ ؼست ؼـ ٠ً آٙ
  ػٔت ث٠ سبّ آغف تب ٝ ضؽٟ اـسبّ ًطٞـ ٝقاـت ث٠ ثبـ اٝٓیٚ ثفای اٝق ی پفٝٛؽٟ ُلت ثبیؽ ض٢فستبٙ، ث٠ اٝق ثػص اـتوبء ثطث ؼـ

.پؿیفؼ ٗی غٞـت القٕ ١بی پیِیفی آٙ اق ثؼؽ ٝ ٗبٛؽٟ ٗسٌٞت اسالٗی ضٞـای ٗدٔس ٝ ؼٝٓت الیط٠ ٗػٞثبت
  ؼًتف ٝآ٘سٔ٘یٚ االسالٕ ضدت آهبی خٜبة خ٢٘ٞـ ٗطتفٕ ـیبست ثب ؼیؽاـ ث٠ تٞاٙ ٗی ض٢ف اسالٗی ضٞـای ـٝیؽاؼ١بی تفیٚ ٢ٖٗ اق

  اٗب ًٞتبٟ، ١فزٜؽ) ٗدٔس كف١ِٜی ً٘یسیٞٙ ٗطتفٕ اػضبی ثب ؼیؽاـ ػٔٞی، ٗط٘ٞؼ سیؽ اعالػبت ٝقیفٗطتفٕ ثب ًٞتبٟ ؼیؽاـ ـٝضبٛی،
  استبٛؽاـ ثب ٗتؼؽؼ خٔسبت ،(ـسبٜٛؽ ٗسئٞٓیٚ ُٞش ث٠ ضلب١ی ٝ ٌٗتٞة غٞـت ث٠ ـا اٝق ٗفؼٕ ١بی غٞاست٠ تٞاٛست٠ اسالٗی ضٞـای
 ؼًتف آهبی خٜبة الـستبٙ ٗطتفٕ كفٗبٛؽاـ خؼلفپٞـ، ؼًتف آهبی خٜبة ٗدٔس ٗطتفٕ ٛ٘بیٜؽٟ اض٘ؽی، ؼًتف آهبی كبـس ٗطتفٕ
.ٛ٘ٞؼ اضبـٟ استبٙ ًْ ٗؽیفاٙ ثب ؼیؽاـ ٝ قاؼٟ ٛدیت
  ٝ اٛؽ ثٞؼٟ ٗب یبٝـ ٝ یبـ ١٘یط٠ ٠ً قاؼٟ هبضی ػجؽآؼكیك ضیع آهبی خٜبة اٝق ٗطتفٕ ی خ٘ؼ٠ اٗبٕ اق تطٌف ض٘ٚ ـاستِٞ خؼلف آهبی

  ثفهفای ثػبعف اٝق ك٢یٖ ٗفؼٕ ٝ ـٝضبٛیت اؼاـات، غبؼٗپٞـ، ٛٞیؽ ٢ٜٗؽس آهبی خٜبة اٝق ض٢فؼاـ كفاق، آتص آهبی خٜبة اٝق ثػطؽاـ
 ١٘ؽٓی ثب ٝ ُف١ٝی ثػٞـت ض٢ف اسالٗی ضٞـای كؼبٓیت ٝ ػٌ٘ٔفؼ١ب ت٘بٕ ٠ً ؼاضت اظ٢بـ ؼاـٛؽ ٝ اٛؽ ؼاضت٠ ٗب ثب ٠ً غٞثی تؼبْٗ
  اٗٞـات تسفیغ ٝ ـسیؽُی ٝ ض٢فؼاـی ٗطیظ ؼـ ـا ث٢تفی كضبی ٝ ٛظٖ ض٢فؼاـ، ً٘ي ثب ٗؽت ایٚ ؼـ است تٞاٛست٠ ٝ ثٞؼٟ اػضبء
.آٝـؼ ثٞخٞؼ ـخٞع اـثبة

  اق ٗفؼٕ ٠ً ثغٞـی آٝـیٖ، خبی ث٠ ـا ٗفؼٕ ٛ٘بیٜؽُی ضن ثتٞاٛیٖ ٠ً است ایٚ ایٜدبٛت ٛظف ث٠ ٛوص تفیٚ ٢ٖٗ ُلت ثبیؽ پبیبٙ ؼـ
  ٠ً ای ث٠ِٛٞ ١ستیٖ ٗفؼٕ ٝاهؼی ی ٛ٘بیٜؽٟ ٗب ٠ً ثفسٜؽ ٛتید٠ ایٚ ث٠ ض٢فی اٗٞـات اٛدبٕ عی ؼـ اسالٗی ضٞـای ١بی كؼبٓیت

  ً٘بّ ُؿضت٠ ضٞـا١بی ١٘سٜیٚ ٝ  ض٢فؼاـی ١بی پفسْٜ ٝ ضٞـا اػضبی ت٘بٗی قض٘بت اق آٙ ًٜبـ ؼـ ٝ ؼاـٛؽ ضضٞـ غط٠ٜ ؼـ غٞؼ
.ؼاـٕ ـا تطٌف

بِ بْبًِ برتری دٍرُ چْبرم 
اسالهی شْر اٍز در شْرستبى الرستبىشَرای 


