روزانهم کثیراالاشتنر

افتتبح 2111هيليبرد
ریبل پزٍصُ طی دِّ
فجز در تبزیش
Ark Daily Newspaper

صفحِ 51

*شٌبِ  2بْوي  25 * 5931صاًَیِ  * 2152سبل بيست ٍ ّفتن ( ایز هی یئدیٌجی ایل )* شوبرُ (سبیی) 52 * 5121 :صفحِ 51111ریبل

 5511هيليبرد دالر سزهبیِ
گذاری خبرجی پس اس بزجبم
صَرت گزفتِ است

ایويل ark.tabriz@yahoo.com :

ًشبًی الکتزًٍيکی :سبیت اختصبصی رٍسًبهِ ارک یب www.rooznameark.com

لشٍم هشبرکت ّوِ آحبد جبهعِ
بزای تبهيي فضبّبی آهَسشی

همین صفحه

صفحه 9

هسجد چَبی ضد سلشلِ
(هسجد دّکدُ چَبی)

خَاة جدید دٍلت
بزای یبراًِ بگيزاى

صفحه 4

 5511هيليبرد دالر سزهبیِ
گذاری خبرجی پس اس
بزجبم صَرت گزفتِ است

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ؼب ٖٚسئیسیغ هیٕیٟیٛسی ٚ
سئسغ ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدهٌ ٝفت :پغ اص تٛافمٙبٔی ٝثیشهیبْ
ٔ ..11سّسبسد دالس ػشٔبیٌ ٝزاسی خبسهی دس وـیٛس كیٛس
ٌشفت ٝاػت1
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب ٔحٕذ ثبلش ٘ٛثخت دس هشیبٖ ػفش یىیشٚص ٜثیٝ
ٕٞذاٖ دس هّؼٚ ٝیظ ٜؿٛسای ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚتٛػؼ ٝایٗ اػیتیبٖ
دس ؿٟش اػذآثبد اثتذا ث ٝاٍ٘سض ٜدِٚت تذثیسیش  ٚأیسیذ دس ثیٝ
ػشا٘جبْ سػب٘ذٖ ثشهبْ پشداخت  ٚافضٚد :ػّت تبوسیذ سئیسیغ
هٕٟٛسی ثش اهشایی ؿذٖ ثشهبْ ایٗ ثٛد و ٝایٗ ّٔت ثضسي ٚ
ثب فش ًٙٞثی هٟت دس یه حّم٘ ٝبهٕ٘ٛشداٌ٘ ٝشفت ٝثیٛد تیب
هبیی و ٝثشای اػتفبد ٜاص ٔٙبثغ ثب ٔحذٚیت ٞبیی ٔٛاهی ٝؿیذٜ
ثٛدیٓ1
ٚی اضبف ٝوشدٞ :ش فشص٘ذ غسٛس ایشاٖ ایٗ سا لجٕ٘ َٛی وٙذ ویٝ
ایٗ ّٔت ثذ ٖٚػّت ثب یه اتٟبْ ٚاٞی ٔجٙی ثش ایٙى ٝفؼیبِیسیت
ٞؼت ٝای  ٚػّٕی ایشاٖ ٘ظبٔی اػت  ٚپش٘ٚذ ٜایشاٖ ث ٝؿیٛسای
أٙست اسػبَ ؿذ ٚ ٜپٙج لطؼٙبٔی ٝػیّیسی ٝاییٗ وـیٛس كیبدس
ؿٛدٚ 1ی یبدآٚسی وشد :آطا٘غ ثسٗ إِّّی ػبَ ٌیزؿیتی ٝثیٝ
كشاحت اػالْ وشد و ٝاؿتجب ٜوشد ٜا٘ذ  ٚفؼبِست ٞؼتی ٝاییشاٖ
٘ظبٔی ٘سؼت ثٙبثشایٗ تٕبٔی لطؼٙبٔٞ ٝب دس ؿٛسای أٙست ِیویٛ
ؿذٛ٘ 1ثخت ِو ٛلطؼٙبٔٞ ٝب سا ییه دػیتیبٚسد ثیضسي ثیشای
وـٛس دا٘ؼت  ٚافضٚد :یىی اص آحبس ایٗ دػتبٚسد ثیضسي ػیش
سیض ؿذٖ ٚاسدا سیُ  ٚفؼبِست ٞبی كٛس ٌشفت ٝاػتٚ 1ی
افضٚد :دس ػبَ ٌزؿت ٝثسٗ یه ٔسّس ٖٛتب یه ٔسّیسی033 ٚ ٖٛ
ٞضاس (ثـى٘ )ٝفت ٔ ٚبیؼب ٌبصی داؿتسٓ و ٝایٗ آٔبس دس آرس
ٔب ٜػبِجبسی ثٔ 2 ٝسّسٞ 063 ٚ ٖٛضاس ثـى ٝسػیسیذ وی ٝاییٗ
افضایؾ تِٛسذ ٔحل َٛثشهبْ اػتٔ 1ؼب ٖٚسئسغ هیٕیٟیٛسی
تلشیح وشد :ثسؾ اص ٔ ..11سیّیسیبسد دالس ػیشٔیبییٌ ٝیزاسی
خبسهی دس یىؼبَ ٌزؿت ٝكٛس ٌشفت ٝو ٝآحبس ػیبص٘یذٚ ٜ
اسصؿٕٙذ داؿت ٝاػتٚ 1ی خطبة ث ٝآٟ٘بیی و ٝػٛٙاٖ ٔی وٙٙذ
و ٝوجبػت ایٗ ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔب ٔی خیٛاٞیسیٓ آحیبس اییٗ
ػشٔبیٌ ٝزاسی ٞبی سا ثجٙسٓ؟ ٌفت :ثبؽ تب كجح دِٚتت ثذٔذ
 وبیٗ ٛٙٞص اص ٘تبیج ػحش ػت1**  .33دسكذ اػتجبسا ػفش سئسغ هٕٟٛسی ثٞ ٝیٕیذاٖ تیب
پییییبیییییبٖ ػییییبَ اخییییتییییلییییبف ٔییییی یییییبثییییذ
ٔؼب ٖٚسئسغ هٕٟٛسی  ٚسئسغ ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدهٌ ٝفیت:
دِٚت ٔلٕٓ اػت  .333دسكذ اػتجبسا ٔلٛة ػفش ٞسیب
دِٚت ث ٝاػتبٖ ٕٞذاٖ سا لیجیُ اص پیبییبٖ ػیبَ اخیتیلیبف
دٞذٛ٘ 1ثخت افضٚد :ثسؾ اص ٞـت ٞضاس ٔسّسبسد سیبَ اػتجبس دس
ػفش سئسغ هٕٟٛسی ثٕٞ ٝذاٖ ٔلٛة ؿذ ٜثٛد و ٝوٕیتیش اص
ٔ 633سّسبسد سیبَ آٖ تخلسق ٘سبفت ٝاػت1
ٚی اضبف ٝوشد :ثذ ٖٚدس ٘ظش ٌشفتٗ  44طشح ٔلٛة دس ػفیش
ٞسب دِٚت ثٕٞ ٝذاٖ ٔذیشاٖ ثبیذ ثب فشاػت  ٚوسبػت ث ٝهبی
دسٌسش وشدٖ وـٛس ث ٝطشح ٞبی وٛچه و ٝػبیذی چٙذا٘یی
ثییشای اػییتییبٖ ٘ییذاسد طییشح ٞییبی وییالٖ اسائیی ٝدٞییٙییذ1
ٚی ثسبٖ وشد :طشح ٞبی وٛچه ثطٛس ػسؼتٕبتسه دس ویٙیبس
اهشای طشح ٞبی والٖ اهشایی ؿذ ٜثٙبثشایٗ ٘سبصی ثٔ ٝیطیشح
وشدٖ آٟ٘ب ٘سؼت1
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پزٍتئيي هزدم اس ًبى تبهيي
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لشٍم هشبرکت ّوِ آحبد جبهعِ بزای تبهيي
فضبّبی آهَسشی
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -اػیتیب٘یذاس آرسثیبییجیبٖ ؿیشلیی
ثشٔـبسوت  ٕٝٞآحبد هبٔؼ ٝثشای تبٔسٗ فضبٞبی آٔٛصؿی تبوسذ
وشد1
ثٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚاػتبٖ ٞبی ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ هٛاٖ اص تجشیض؛
هجبسصاد ٜدس ٘ـؼت ؿٛسای آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ آرسثبیجبٖ ؿشلیی
ٕٞضٔبٖ ثب ٞفت ٝؿٛسای آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ثیباؿیبس ٜثی ٝاییٙیىیٝ
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ صیشػبخت  ٚپبی ٝتٛػؼ ٝای ٞشوـٛسی اػت
افضٚد :تٛػؼ ٝپبیذاس وـٛس ٔش ٖٛٞػشٔیبییٌ ٝیزاسی دس حیٛصٜ
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػت  ٚتٛه ٝهذی ثی ٝتیبٔیسیٗ ٘یسیبص ٞیبی
آٔٛصؿی ثٛیظ ٜتٛػؼ ٝفضبٞبی آٔٛصؿی ٔی تٛا٘ذ وـیٛس سا ثیٝ
ػٕت تٛػؼ ٝپبیذاس ػٛق دٞذ1
سئسغ ؿٛسای آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػتبٖ ٕٞچٙسٗ ثیب تیبویسیذ ثیش
إٞست آٔٛصؽ ٞبی فٙی  ٚحشف ٝای تٛه ٝث ٝایٗ ثخؾ سا ٌبٔیی
ٔٛحش ثشای سفغ ثسىبسی  ٚایجبد اؿتوبَ دا٘ؼت  ٚافیضٚدٚ :صاس
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ثبیذ ثب سٚیىشد تمٛیت آٔٛصؽ ٞبی فیٙیی ٚ
حشف ٝای ٘ؼجت ثٛ٘ ٝػبصی أىب٘ب  ٚتجٟسضا الصْ الذاْ وٙذ تب
ثب تمٛیت ایٗ آٔٛصؽ ٞب صٔس ٝٙاؿتوبَ ثسـتش فشا ٓٞؿٛد1
ٔذیش وُ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػتبٖ  ٓٞدس ایٗ هّؼٌ ٝفت:
دس ػبَ هبسی آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػتبٖ دس تٕبٔیی حیٛصٞ ٜیبی
آٔٛصؿی  ٚتشثستی پسـتبص اػت1

پبؿبیی افضٚد  :أؼبَ ثسؾ اص ٞفتبد ٔسّسبسد تٔٛبٖ ثشای تٛػؼ ٝفضب
ٞبی آٔٛصؿی اص ػٛی خسشیٗ تمجُ ؿذ ٜاػت و ٝدس ٘ٛػیبصی ٚ
ثبصػبصی ٚاحذ ٞبی آٔٛصؿی تبحسش ٌزاس خٛاٞذ ثٛد)1
ٕ٘بیٙذٔ ٜشدْ وّسجش خذا آفشیٗ ٛٞ ٚسا٘ذ دس ٔیجیّیغ ؿیٛسای
اػالٔی  ٓٞدس ایٗ ٘ـؼت ثشضشٚس اكالح ثشخی اص لیٛا٘یسیٗ
ثشای وٕه ث ٝاستمب آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ وـٛستبوسذ وشد 1اهلل لّی
صادٌ ٜفتٕ٘ :بیٙذٌبٖ ٔشدْ دس ٔجّغ ؿیٛسای اػیالٔیی ثیشای
تمٛیت صیشػبخت ٞبی تؼّسٓ  ٚتشثست آٔبد ٜاكیالح ثیشخیی اص
لٛا٘سٗ  ٚتلٛیت لٛا٘سٗ هذیذ ٞؼتٙذ1
فشٔب٘ذاس تجشیض ٌ ٓٞفت :دس ؿٟشتجشیض دس حبَ حبضیش ثیسیؾ اص
ٚ 233احذ آٔٛصؿی غسش ٔؼتحىٓ ٚهٛد داسد وی ٝثیبییذ الیذاْ
هذی ثشای ٘ٛػبصی  ٚثبصػبصی آٖ كٛس ٌسیشد 1ؿیٟیشتیی فیش
افضٚد  :ث ٝسغٓ ٚهٛد لٛا٘سٗ الصْ ٔتبػفب٘ ٝثشخی اص ؿشوت ٞیبی
تؼب٘ٚی ٔ ٚؼىٗ ػبصاٖ ث ٝدِسُ ٚهٛد خالء لب٘٘ٛی اص ا٘جبْ تؼٟیذ
لب٘٘ٛی دس احذاث ٚاحذ ٞبی آٔٛصؿی ػشثبص ٔی ص٘ٙیذ  ٚحیٛصٜ
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ سا دچبس ٔـىُ ٔی وٙٙذ1حؼسٙی ٔذیشوُ فٙی
 ٚحشف ٝای ٚصاس آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٌ ٓٞفت :تٛه ٝثٟٔ ٝبس
ٞبی فٙی  ٚحشف ٝای سٚیىشد اكّی ایٗ ٚصاس خیب٘ی ٝاػیت ٚ
أؼبَ ثشای افضایؾ ایٗ ٟٔبس ٞب آٔٛصؽ ٞبی ٞیٙیشػیتیب٘یی اص
دٚػبَ ث ٝػ ٝػبَ افضایؾ یبفت ٝاػت 1

رًٍد رٍ بِ تَسعِ سیزسبختّبی ٌّزّبی ًوبیشی استبى
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ؿٟشداس تجشیض ثب اؿبس ٜث ٝس٘ٚذ سٚ
ث ٝتٛػؼ ٝصیشػبخت ٞبی ٙٞشٞبی ٕ٘بیـی اػتبٖ ٌفت :ثب افیتیتیبح
ٔشوض ٕٞبیؾ ٞبی ثسٗ إِّّی تجشیض و ٝأىبٖ ٔسضثب٘ی ٕٞضٔیبٖ 2
ٞضاس ٘فش سا داسد ثخؾ ثضسٌی اص ٘سبصٞبی ٙٞشی ؿٟیش سفیغ ٔیی
ؿٛد1ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس ث٘ ٝمُ اص ػیبصٔیبٖ فیشٞیٙیٍیی ٞیٙیشی
ؿٟشداسی تجشیض دوتش كبدق ٘جفی دس آییسیٗ اخیتیتیبْ دٔٚیسیٗ
هـٛٙاس ٜاػتب٘ی تئبتش فجش ٔؼضال اهتٕبػی سا سیـ ٝدس تیٛهیٝ
٘ىشدٖ ث ٝفش ًٙٞاكسُ ایشا٘ی  ٚاػالٔی دا٘ؼت  ٚافضٚد :ثبیذ دس
ایٗ ػشك ٝفؼبِست ثسـتشی ا٘جبْ داد  ٚث ٝلـیش ٞیٙیشٔیٙیذ تیٛهیٝ
ثسـتشی وشد٘1جفی ثب تـشیح ٚیظٌی ٞبی ٔذ٘ی  ٚتبسیخی تجیشییض
اظٟبس داؿت :اص هّٕ ٝآحبس تبسیخی داسای لذٔت ایٗ ؿٟیشػیتیبٖ
سثغ سؿسذی تجشیض ثب ثسؾ اص ٞ ۰13ضاس لذٔت اسن ػیّیسیـیبٚ ٜ
ٔمجش ٜاِـؼشا اػت و ٝفش ٚ ًٙٞتٕذٖ ایٗ ٔیشدْ سا ٘ـیبٖ ٔیی
دٙٞذٚ1ی ثب تبوسذ ثش ضشٚس حف ٛٞیت  ٚهبیٍب ٜتجشیض اظٟیبس
وشد :دس ایٗ ساػتب دس ٘مبطی اص ؿٟش و ٝتیجیشییض دس صٔیبٖ ٞیبی
لذیٕی پبیتخت ایشاٖ ثضسي ثٛد ٕ٘بدٞیبی ٔیشویض حیىیٔٛیتیی
احذاث ٔی ؿٛد تب هٛا٘بٖ ثذا٘ٙذ و ٝچٙسٗ صٔب٘ی ٔمش حىیٔٛیتیی
كفٛی ٝلش ٜلٛیّٞٛ٘ٛب  ٚایّخب٘سبٖ ثٛدٜاػت1ؿٟشداس تجشیض ثب ثیسیبٖ
ایٙى ٝدس صٔبٖ ٞبی ٔختّف تبسیخ تجشیض هض .3 ٚؿٟش د٘سب اص ٘ظش
هٕؼست  ٚػبیش أٛس ثٛد یبدآٚسی وشد ٕٝٞ :ثٚ ٝیظ ٜهٛا٘بٖ ثبیذ
ثذا٘ٙذ ؤ ٝشدْ تجشیض اص ٘ؼُ ػالٔٞ ٝب ؿٟشیبسٞب ػیتیبسخیبٖ ٚ
ثبلشخبٖ  ٚفشص٘ذاٖ ٕٞ ٚشصٔبٖ ثبوشی ٞؼتٙذ  ٚا٘تـبس ایٗ آٌبٞیی

ث ٝػٟذٙٞ ٜشٔٙذاٖ اػت٘1جفی ثب اؿبس ٜثٚ ٝظسفٔ ٝؼیئیٛالٖ ثیشای
حٕبیت اص ٙٞشٔٙذاٖ ادأ ٝداد :تجشیض ثبیذ ثٞ ٝیٛییت  ٚهیبییٍیبٜ
پشافتخبس ٌزؿت ٝخٛد ثبصٌشدد  ٚثٕٞ ٝسٗ ػّت ٘سض ایٗ ؿیٟیش ثیٝ
ػٛٙاٖ اِٚسٗ پبیتخت ٌشدؿٍشی هٟیبٖ اػیالْ دس ػیبَ 23.۲
ا٘تخبة ؿذ ٜاػتٚ1ی ٌفت :ثشای ؿشٚع تٛػؼ ٝپشػشػت تجشییض
اص ػبَ ٙٞ ٕٝٞ 23.۲شٔٙذاٖ ثبیذ دس ػیشكی ٝفیشٞیٙیٍیی فیؼیبَ
ثبؿٙذ؛ دس ایٗ كٛس ٔیتٛاٖ ث ٝتحمك ؿؼبس ٞش ؿٟش٘ٚیذ ییه
ٔسضثبٖ ثسـتش أسذٚاستش ثٛد٘1جفی اص ٙٞشٔٙذاٖ ثی ٝػیٙیٛاٖ ا٘ؼیبٖ
ٞبی آٌب ٚ ٜداسای احؼبع یبد وشد  ٚافضٚد :الـبس فشٞیٙیسیخیتیٝ
ػال ٜٚثش دا٘بیی احؼبػی داس٘ذ وٞ ٝش ِحظٔ ٝی تیٛا٘یٙیذ ٘یمیؾ
احشٌزاس دس هبٔؼ ٝایفب وٙذ1

سيبست ًظبم جوَْری
اسالهی ایزاى بزقزاری
حج است

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٚ-صیش فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػیالٔیی
ٌفتٚ :صیش حج ػشثؼتبٖ ثب اسػبَ ٘بٔ ٝای اص ٔٗ دػ ٛویشد
تب افشادی اص ایشاٖ ثشای ٔزاوش ٜدس خلٛف حج ث ٝایٗ وـیٛس
ػفش وٙٙذ و ٝدس كٛس ٘تسج ٝثخؾ ثیٛدٖ ٔیزاویشا حیج
ثشلشاس خٛاٞذ ؿذ صیشا ػسبػت ٘ظبْ هٕٟٛسی اػالٔیی اییشاٖ
ثشلشاسی حج اػت دسغسش ایٗ كٛس ػشثؼتبٖ ٔؼئ َٛكذ ػٗ
ػجسُ اهلل خٛاٞذ ثٛد1
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب ػسذ سضب كبِحی أسشی دسدیذاس ثب آییت اهلل
ٔىبسْ ؿسشاصی ضٕٗ اثالؽ ػالْ سئسغ هٕٟٛسی ث ٝایٗ ٔشهغ
تمّسذ اظٟبس داؿت :دس ثبسٛٔ ٜضٛع حج پٙج ٘فش ث ٝػشپیشػیتیی
آلبی ٔحٕذی( ػشپشػت ػبصٔبٖ حج  ٚصیبس ) ثیب ِیحیب
ؿشایطی و ٝدس چبسچٛة تبوسذا سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة اػت ثب
ٔؼئٛالٖ حج ػشثؼتبٖ ٔزاوشٔ ٜی وٙٙذ  ٚاٌش ٘تبییج حیبكیُ
ؿٛد حج ثشلشاس خٛاٞذ ؿذٚ1ی ٕٞچٙسٗ اظٟبس وشد وی ٝویٓ
ٔؼبِ ٝتشیٗ دٚساٖ ٔطجٛػب ایٗ دٚس ٜاػت و ٝث ٝدِسُ ٘ظبس
ٍ٘ ٚب ٜحشف ٝای ٘ ٚظٓ حبوٓ ثش ٔجٕٛػ ٝوٓ تشیٗ ٔـىیُ دس
ایٗ حٛصٔ ٜـبٞذٔ ٜی ؿٛد ٕ٘ ٚبیٙذٌیبٖ دادػیتیب٘یی حیٛصٜ
ػّٕس ٚ ٝػبیش دػتٍبٞ ٜب ث ٝسیبػت ثٙذٞ ٜشٌٔ ٝ٘ٛؼیبِی ٝای سا
دسایٗ ثخؾ ٔٛسد تٛه ٝلشاس ٔی دٙٞذ1
ٚصیش فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی تبوسذ وشد و ٝسیـٞ ٝب  ٚثبٚسٞب
 ٚاػتمبدا دیٙی ٔب ثٔ ٝجب٘ی اػالٔی ثشٔی ٌشدد و ٝپشچیٕیذاس
آٖ ٔشاهغ تمّسذ ٞؼتٙذ**1آسأؾ  ٚحجب دس فضبی فشٍٙٞی ٚ
پشٞسض اص ٔٙبلـب ٚی ادأ ٝداد :اص سٚص ٘یخیؼیتیی وی ٝثیشای
حضٛس ثٙذ ٜدس ٚصاس فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی طیشح ٔؼیبِیٝ
ؿذ ٘ 2ىت ٝایجبد آسأؾ  ٚحجب دس فضبی فشٍٙٞی وـٛس ٚ
پشٞسض اصٔٙبلـب ث ٝخلٛف دس ٔجبحج ػسبػی ٔٛسد تٛهٟیٓ
ثٛد چشاو ٝوبس فشٍٙٞی ثبیذ دس آسأؾ كیٛس ٌیسیشدٚ1ی
اضبف ٝوشد٘ :ىت ٝدیٍش سفغ دغذغٞ ٝبی سٞجش ٔؼظٓ ا٘میالة ٚ
ٔشاهغ تمّسذ دس حٛص ٜفش ًٙٞثٛد و ٝایٗ ٔؼبِٛٔ ٝسد تیبویسیذ
دِٚت تذثسش  ٚأسذ اػت1كبِحی أسشی ثب تـىش اص ٔحجت ٞیب
٘لبیح ٘ ٚمذٞبی ٔشاهغ تمّسذ ٌفتٛٞ :یت دیٙی  ٚا٘یمیالثیی
٘ظبْ ٔب ٔجتٙی ثش ٔجب٘ی دیٙی اػت  ٚهٟت حفی اسصؽ ٞیبی
اػالٔی ٟ٘بیت تالؽ خٛد سا ث ٝوبس خٛاٞسٓ ٌشفت1

