روزانهم کثیراالاشتنر سراسری

تطکلّبی هزدهی
در سهيٌِ تبزیش 8162
ًقص فؼبلی ایفب کٌٌذ
Ark Daily Newspaper

صفحِ 9

* پٌجطٌبِ 82دی < 62 *693صاًَیِ  * 8162سبل بيست ٍ ّطتن ( ایز هی سگيشیٌجی ایل )* ضوبرُ (سبیی) 2 * :91; 4صفحِ 61111ریبل

گَتزش 4اػتزاضبت
هسبلوت آهيش را حق هزدم
ایزاى هی داًين

ایويل ark.tabriz@yahoo.com 4

ًطبًی الکتزًٍيکی 4سبیت اختصبصی رٍسًبهِ ارک یب www.rooznameark.com

دضوٌبى اسالم هٌبفغ خَد را در اختالف
بيي هسلوبًبى جستجَ هیکٌٌذ

صفحه 2

صفحه 8

حذف یبراًِّب هٌتظز تصوين
هجلس،خطب در حذف
یبراًِبگيزاى سیبد بَد

کٌتزل درد بيوبراى بذٍى
استفبدُ اس دارٍّبی هخذر

صفحه 4

هٌظَم یبدداضت
*هذیزهسئَل -هحوّذ اضزاقی

آذربايجان
اٍدالس يَسدٍ آدلي سبًلي آرسثبيزبى
يبضيل ثبغلي اٍرب داغلي آرسثبيزبى
لبستبلالسيي يٍَاسيسبى آرسثبيزبى
لَچبق ثبثه  ،خيبثبًي  ،ستبسخبًيي
يَصلش ثبثب غبئت لِ ضوس ضْشيبسيي
دٍيمَ ثيليه اٍربغيسبى آرسثبيزبى
ثؤيَتوَسي لَربغيٌذا ايگيذلشسي
ايگيذليگي سي دًيبيب گتيشهيسي
آًب يَسدٍ يٍَاهيضسبى آرسثبيزبى
يبساضيملي تَسوزِ سٌِ ائل ديلي ديش
تَسولَگَهَص ائليويضُ سئَگيلي ديش
تَسن ائليٌيي لبالسيسبى آرسثبيزبى
ايطلِ يشيه چبليطبسيك اٍغشًٍذا ثيض
ٍاسيويضي پبياليبسيك يَلًَذا ثيض
ثبضيويضدا سٌِ لَسثبى آرسثبيزبى

لَيوبسيك ثيض دٍضوي سٌِ اگشي ثبخسيي
ايستِ يشيه علوِ گًَص سٌذى ضبخسيي
توذًِّ يَسد اٍالسبى آرسثبيزبى
آًذ ايچيشيه ٍاسليغيٌي لَسٍيبق ثيض
الجيش اٍلَة ائليي ديليي سبخاليبق ثيض
دًيب ثَيَ يبضبيبسبى آرسثبيزبى
بزًبهِ دفبع هَضکی ایزاى بِ ّيچ ٍجِ قببل
هذاکزُ ًيست
سشٍيس خجشي سٍصًبهِ اسن -سخٌگَي ٍصاست اهمَس
خبسرِ وطَسهبى گفتّ :وگبى آگبُ اًذ ثشًبهمِ دفمبا
هَضىي ايشاى ثِ ّيچ ٍرِ لبثمل همزاومشُ ًميمسمت.ثمِ
گضاسش هْش ،ثْشام لبسوي سمخمٌمگمَي ٍصاست اهمَس
خبسرِ ادعبي سٍصًبهِ اًگليسي فبيٌٌطبل تبيوض اًگلميمس
هجٌي ثش پزيشش ٍسٍد ثِ گفتگَيي فطشدُ ٍ رمذي دس
هَضَا ثشًبهِ هَضىي ٍ هسبئل همٌمغمممِ اي تمَسمظ
همبهبت وطَسهبى دس ًطست اخيش دس ثشٍوسل سا ضذيذاً
تىزيت وشد ٍ چٌيي ادعبيمي سا ثمي اسمبس داًسمت.
لبسوي دس ّويي استجبط اظْبس وشد :سيبست ٍ همَضمع
روَْسي اسالهي ايشاى دس خػَظ ثمشًمبهمِ دفمبعمي
هَضىي وطَس وبهال هطخع ٍ سٍضي است ٍ ديمگمش
وطَسّب ًيض ثِ خَثي اص ايي هَضع روْمَسي اسمالهمي
ايشاى آگبّي داسًذ .سخٌگَي ٍصاست اهمَس خمبسرمِ
افضٍد :هَضع روَْسي اسالهي ايشاى ثذٍى تمَرمِ ثمِ
رَسبصي ّب ،تْذيذات ،هَاضع ٍ ديذگبُ ّبي ايمبالت
هتحذُ آهشيىب ٍ ديگشاىّ ،يچ تغييشي ًىشدُ ٍ ّوچٌبى
وِ ثبسّب اعالم ضذُ است ثشًبهِ هَضىي ايمشاى ومبهمال
رٌجِ دفبعي ٍ ثبصداسًذگي داضتِ ٍ عليِ ّيمچ وطمَسي
ًيست ٍ عشح ادعبّبي ٍاّي ٍ ثي پبيِ ٍ اسبس ،تغييشي
دس ايي هَضع اغَلي ٍ اسبسي وطَس ايزمبد ًمخمَاّمذ
وشد.

»یبًبل«گشیٌِ اصلی
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دضوٌبى اسالم هٌبفغ خَد را در اختالف بيي هسلوبًبى جستجَ هیکٌٌذ
سشٍيس خجشي سٍصًبهِ اسن -سئيس روَْس ثب تأويذ ثش ايٌىِ دضمومٌمبى
ًوي خَاٌّذ وطَسّبي اسالهي دس وٌبس ّن ٍحذت ٍ يىپبسچگي داضتمِ
ثبضٌذ ،گفت :اسادُ رذي روَْسي اسالهي ايشاى تَسعِ سٍاثظ ثب عمومبى
است.
ثِ گضاسش خجشگضاسي هْش ثِ ًمل اص پمبيمگمبُ اعمالا سسمبًمي سيمبسمت
روَْسي ،حزت االسالم حسي سٍحبًمي دس ديمذاس سئميمس همزملمس
عوبى ،سٍاثظ دٍربًجِ تْشاى – هسمظ سا غويوبًِ ٍ سٍ ثمِ گسمتمشش
داًست ٍ گفت :هٌبسجبت دٍ وطَس ّوَاسُ ثب حىوت هسئَالى ايمشاى ٍ
عوبى دس هسيش تعبلي ٍ پيطشفت ثَدُ ٍ سٍاثظ سيبسي ٍ فشٌّگي هطتمشن
دس سغح ثسيبس عبلي لشاس داسد ٍ ثب فعبل وشدى ظشفيمت ّمبي المتمػمبدي
هَرَد ًيض هي تَاى سٍاثظ ٍ هٌبسجبت دٍ وطَس سا ثيص اص پميمص عمومك
ثخطيذ.سئيس روَْس تمَيت تجبدالت ثبًىي ٍ تسْيل فعبلميمت تمزمبس ٍ
سشهبيِ گزاساى دٍ وطَس سا دس حَصُ تمَيت سٍاثمظ المتمػمبدي حمبئمض
اّويت داًست ٍ گفت :روَْسي اسالهي ايشاى اص فمعمبلميمت سمشهمبيمِ
گزاساى عوبًي دس هٌبعك آصاد چبثْبس ٍ ربسه ٍ دس ثخصّبي هختلم
التػبدي ثَيژُ دس حَصُ تشاًضيت استمجبل هيوٌذ.سٍحبًمي دس اداهمِ ثمب
اضبسُ ثِ اّويت سيضدّويي وٌفشاًس هزبلس وطَسّبي عضمَ سمبصهمبى
ّوىبسي اسالهي دس تْشاى ،اظْبس داضت :دضوٌبى اسالم هٌبفع خَد سا دس
اختالف ثيي هسلوبًبى رستزَ هيوٌٌذ ٍ ًومي خمَاّمٌمذ هسملمومبًمبى ٍ
وطَسّبي اسالهي دس وٌبس ّن اتحبد ٍ ّوجستگي داضمتمِ ثمبضمٌمذ ،لمزا
گشدّوبيي ٍ گفتگَي سشاى وطَسّبي اسالهي ثب يىذيگمش دس صهميمٌمِ
هسبيل ٍ هطىالت هطتشن ٍ سسيذى ثِ تػويوبت هطتمشن همي تمَاًمذ

گبهي هؤحش دس ٍحذت ٍ تمَيت غلح ٍ حجبت دس هٌغمِ ثبضذ.
سئيس روَْس ّوچٌيي ثِ هسبيل ٍ هطىالت هشدم يوي اص لحبػ اهٌيتي ٍ
ثْذاضتي ٍ دسهبًي اضبسُ وشد ٍ گفت :اهشٍص هشدم ايي وطَس ثب هطىالت
فشاٍاى ًبضي اص ثوجبساى ٍ ثيوبسيّبي هسشي دست ثِ گشيجبى ّستٌذ ٍ دس
چٌيي ضشايغي ٍظيفِ اًسبًي التضبء هي وٌذ وِ ثِ ايمي همشدم اص لمحمبػ
غزايي ٍ داسٍيي ووه وٌين ٍ دس ايي ساستب عوبى هيتَاًذ هشوضي ثشاي
رزة ووه ّبي رْبًي اًسبًي ثشاي هشدم يوي ثبضذ ٍ ايمي اص لمحمبػ
تبسيخي ،اًسبًي ٍ ضشعي اّويت ثسيبس صيبدي داسد.
سئيس روَْس تالش ثشاي ايزبد غلح ٍ حجبت ٍ پبيبى رٌگ دس يمومي سا
هَسد تأويذ لشاس داد ٍ گفت :دس ايي صهيٌِ ّوىبسي وطَسّبي همٌمغمممِ
ثَيژُ ايشاى ٍ عوبى ،ثسيبس هْن است ٍ ّش دٍ وطَس هيتَاًٌذ ًمص ثسيمبس
اسصضوٌذي ايفبء وٌٌذ .هتبسفبًِ ثشخي وطَسّبي غشثي اص ٍرَد دسگيشي
دس هٌغمِ ثذليل فشٍش تسليحبت خَد ثسيبس خَضحبل ّستٌذ ٍ ثِ رَاًت
اًسبًي تَرْي ًذاسًذ ،اهب ثشاي هٌغمِ هْن است وِ وطَس يوي اهي ٍ ثمب
حجبت ثَدُ ٍ ضبّذ پبيبى رٌگ ٍ خًَشيضي دس ايي همٌمغمممِ ثمبضميمن ٍ
اهيذٍاسم هسمظ ًمص ثيطتشي دس ايي صهيٌِ ايفب وٌذ.
خبلذ ّالل ًبغش الوعوَلي سئيس هزلس عوبى ًميمض دس ايمي ديمذاس ثمب
هَفميت آهيض داًستي سيضدّويي وٌفشاًس هزمبلمس وطمَسّمبي عضمَ
سبصهبى ّوىبسي اسالهي دس تْشاى ،گفت :رمومْمَسي اسمالهمي ايمشاى
ّوَاسُ ًسجت ثِ حوبيت اص هظلَهيي ٍ هستضعفيي رْبى خػَغبً هسمألمِ
فلسغيي اّتوبم ٍيژُاي داضتِ است ٍ اهشٍص خَضجختبًِ هلتّبي اسالهمي
خغشي وِ هسلوبًبى ٍ لذس سا فشا گشفتِ ثِ خَثي دسن وشدُ اًذ.

تبزیش رتبِ اٍل احيبی ببفت حبضيِ ًطيي در کطَر

سشٍيس خجشي سٍصًبهِ اسن -ضْشداس تجشيض گفت :دس عمَل  11سمبل
گزضتِ دس ول وطَس وبس ثخػَغي ثشاي سفع هعضل حبضميمِ ًطميمٌمي
اًزبم ًگشفتِ است.
ثِ گضاسش ضْشيبس ،هٌْذس ايشد ضْيي ثبّش ومِ دس رملمسمِ هطمتمشن
اعضبي ّيئت ًوبيٌذگبى ٍ ّيئت سئيمسمِ اتمبق تمجمشيمض ثمب ضمْمشداس ٍ
اعضبي ضَساي ضْش تجشيض سخي هي گفت اظمْمبس داضمت :ثمش اسمبس
گضاسضي وِ هسىي ٍ ضْشسبصي اسائِ دادُ است دس ول وطَس فممظ دس
تجشيض ثشاي سفع هطىل حبضيِ ًطيٌي الذام عولي غَست گشفتِ ٍ آى ًميمض
احذاث ٍ 361احذ هسىًَي دس ثبفت حبضيِ ًطيي ثمَدُ اسمت.ضمْمشداس
تجشيض دس اداهِ ثب اضبسُ ثِ ايٌىِ ايي الذام ضْشداسي تجشيض تٌْب الذام عولمي

ثشاي سفع حبضيِ ًطيٌي ثَدُ است گفت :ثشاي سفع هعضل حبضيِ ًطيمٌمي
تٌْب احذاث ٍ 361احذ آپبستوبى دس تجشيض اتفبق افتبدُ است ٍ تجشيض ستمجمِ
اٍل دس صهيٌِ احيبي ثبفت حبضيِ ًطيي دس وطَس سا داسد ٍ.ي اداهمِ داد:
ايي ٍ 361احذ احذاث ضذُ دس عَل  11سبل دس همبثل ّ 21مضاس ٍاحمذ
خبًِ هَرَد دس ثبفت حبضيِ ًطيي عذد ثسيبس ووي است الجتِ دس اسمتمبى
ّبي ديگش يه ٍاحذ ّن دسست ًىشدُ اًذ .هٌْذس ضْيي ثبّش ثب تبوميمذ
ثش ايٌىِ ثب سٍش ّبي ربسي دٍلت ٍ ضْشداسيْب ًويتَاى هعضل حبضميمِ
ًطيٌي سا حل وشد افضٍد :هب ثذٍى ايٌىِ ًتبيذ سٍش ّبي ًبهٌبست گزضتِ
سا ثشسسي وٌين ٍ ثِ ربي تَرِ ثِ ًتبيذ آى ثش ارشاي آى سٍش ّب اغمشاس
هي وٌينٍ.ي افضٍد :ثب سٍش ّبي ثسيبس سبدُ هي تَاًين ثِ اغالح ثمبفمت
ّبي حبضيِ ًطيي الذام وٌين هب هي تَاًين ثب ّوىبسي اًزوي اًجَُ سمبصاى
ٍ سشهبيِ گزاساى ٍ وبسخبًِ داساى حَصُ سبخت ٍ سبص ثسيبسي اص وبسّمب
سا اًزبم دّين ثذٍى ايٌىِ ًيبصي ثِ ووه دٍلت داضتِ ثبضيمن .ضمْمشداس
تجشيض افضٍد :ثشاي احيبي ثبفت حبضيِ ًطيي وبس اضبفي ًيبص ًيست  .دٍلمت
اگش ثتَاًذ ثشخي هطىالت دست ٍ پبگيش سا حل وٌذ هي تَاى ايي هسئلمِ
سا حل وشد .يىي اص هْوتشيي هَضَعبت دس هٌبعك حبضيِ ًطيي ،ثمحمج
هبلىيت هٌبعك حبضيِ ًطيي است ضْشداسي ٍلتي الذام ثِ تولمه خمبًمِ
ّبي هَرَد دس ايي ثبفت هي ًوبيذ ،ثعذ اص تخشيت ٍ غبف ًوَدى خمبًمِ
ّب ساُ ٍ ضْشسبصي اعالم هيوٌٌذ وِ صهيي هتعلك ثِ دٍلت اسمت .ثمبيمذ
سَال وشد چشا دس ايي هذتي وِ هخال فشدي  11سبل دس ايي خبًِ سمبومي
ثَد چشا ًيبهذيذ ٍ ٍلتي ضْشداسي آى سا توله وشد حضَس هي يمبثميمذ
ايي يه هطىل اسبسي است ٍ ًوبيٌذُ دٍلت اص حك دٍلت ًوي گمزاسد
ٍ عوال ايي هَضَا هبًعي ثشاي ضْشداسي ثِ حسبة هي آيذ .

ّوَطٌبى بزای دریبفت
کبرت هلی َّضوٌذ بِ ادارات
پست هزاجؼِ کٌٌذ

سشٍيس خجشي سٍصًبهِ اسن -سخٌگَي سبصهبى حجت
احَال وطَس گفت :اوٌَى ثشاي  2هيليَى ًفش ومبست
هلي رذيذ غبدس ضذُ ٍ دس اداسات پست ثبلي همبًمذُ
است وِ تمبضب داسين افشاد صٍدتش ثشاي دسيبفت وبست
هلي خَد هشارعِ وٌٌذ.ثِ گضاسش ثبضگبُ خجشًمگمبساى
رَاى ،سي اهلل اثَتشاثي سخٌمگمَي سمبصهمبى حمجمت
احَال وطَس دسثبسُ چگًَگي فشآيٌذ تعَيض ومبست
همملممي اظممْممبس وممشد :ومملمميممذ ٍسٍد ثممِ دٍلممت
الىتشًٍيه ،وبست َّضوٌذ هلي است ٍ ّمومَعمٌمبى
ثشاي َّضوٌذ وشدى وبست هلي خمَدضمبى ثمبيمذ ثمِ
اداسات حجت احَال هشارعِ وٌٌذٍ.ي افضٍد :وسبًي وِ
اعتجبس وبست ّبيطبى سبل ّبي آيٌذُ اسمت ّمن همي
تَاًٌذ وبست ّبي خَد سا تعَيض وٌٌذ ،اهب اٍلَيت ثب
وسبًي است وِ اعتجبس وبستطبى تب پبيمبى اسمفمٌمذ 69
است.اثَتشاثي گفت :اوٌَى  2هيليَى ًفش وبست هملمي
رذيذضبى غبدس ضذُ است ٍ دس اداسات پسمت ثمبلمي
هبًذُ وِ تمبضب داسين صٍدتش ثشاي دسيبفت وبست هلي
خَد هشارعِ وٌٌذ.سخٌگَي سمبصهمبى حمجمت احمَال
وطَس اداهِ دادّ :وَعٌبى هي تَاًٌذ ثمب همشارمعمِ ثمِ
سبيت WWW.MCI.IRيه پيص حجت ًبم اًمزمبم
دٌّذ.اثَتشاثي دسثبسُ ّضيٌِ تعَيض وبست هملمي ّمن
گفت :دس هزوَا ّضيٌِ تعَيض وبست هلي ّ 13مضاس
تَهبى ثشآٍسد هي ضَدٍ.ي افضٍد :اوٌَى حذاوخش صهبى
ثشاي تعَيض وبست هلي يه هبُ پيص ثيٌي ضذُ است
ٍ سعي داسين تب  31سٍص ّن ثتَاًين ومبست سا غمبدس
وٌين.سخٌگَي سبصهبى حجت احَال گفت :تبوٌَى 31
ّضاس ًفش وبس حجت ًبم سا اًمزمبم دادُ اًمذ ٍ پمبيمگمبُ
اعالعبتي وطَس هشاحلي سا اًزمبم دادُ اسمت .اسائمِ
خذهت حجت احَال سىًَت هحَس ضذُ است ٍ 311
دسغذ خذهبت هب ثِ هشدم اسائِ دادُ هي ضَد.اثَتشاثمي
گفت :وبست هلي ثِ سَي وبسثشي ضذى پميمص همي
سٍد ٍ ّ 2ضاس ٍ ً 311مغِ حجت احَال هطغَل خذهبت
سسبًي ثِ هشدم ّستٌذٍ.ي افضٍد :ضوبسُ تملمفمي ّمبي
 -91612613 -91612631 -99631261اداسُ وممل
ثبصسسي هب است ٍ هب دس سبهبًِ اعالا سسبًي ثِ همشدم
اعالا سسبًي هي وٌين ،اهمب تمب صهمبًمي ومِ ومبست
َّضوٌذ هلي دس پَضص وبهل َّضوٌذ لشاس ًمگميمشد،
اغل ضٌبسٌبهِ هعتجش اسمت ٍ دس همشاحمل ثمعمذ همب
حتوبتعَيض ضٌبسٌبهِ سا دس دستَس وبس داسين.

