روزانهم کثیراالاشتنر سراسری

پرداخت  29ميليبرد تًمبن
تسُيالت اشتغبل
ثٍ مذدجًیبن کميتٍ امذاد
آررثبیجبن شرلی
Ark Daily Newspaper

صفحٍ 9

* ديشىجٍ 52دی  62 *6931شاوًیٍ  * 5162سبل ثيست ي َشتم ( ایر می سگيسیىجی ایل )* شمبرٌ (سبیی) 2 * 2915 4صفحٍ 61111ریبل

تًافك َستٍ ای ایران
ثٍ مسير خًد ادامٍ می دَذ

ایميل ark.tabriz@yahoo.com 4

وشبوی الکتريويکی 4سبیت اختصبصی ريزوبمٍ ارن یب www.rooznameark.com

 211وفر مجمًع ثبزداشتی وبآرامی َبی
اخير کشًر 52 ،ته در اعتراضبت کشتٍ شذوذ

صفحه 2

صفحه 5

شبیستٍسبالری ،مالن عمل
اوتخبة مذیران  ،سُمی
ثٍ َيچکس وخًاَم داد

همین صفحه

یبدداشت
*مذیرمسئًل -محمّذ اشرالی

بیرلیک
ثیزلیه دئوه ّبهی ثیزدیز ،آرثبدیز
دٍرٍلَغب دٍغزٍچَ ثیز لبیذا دیز
لبًَى ائلی یَخالهبغب اؤلچَدٍر
دٍسلِ اگزی تبًیتوبغب گؤس گَدٍر
ّبهی گزن اؤلچَ ایلِ یبؽبیب
اؤس یئزیٌِ دٍسلَن ایلِ یبراؽب
ویوغِ گزن لبًَى ایلِ لَرًٍوبیب
پیغلیه لزی یئزعیش یًَگَل یَیَیلوبیب
ثئلِ اٍلوبعب آرتبر ائل دُ اٍغزٍلَق
ایؼ دى دٍؽز ائلیي ایچزُ دٍغزٍلَق
دٍسلز چؤًز اٍغزٍ اٍالر آچیمدب
ائلیي ایؾی چتیي اٍالر آیذیٌدب
ثیزلیه ایتز لبًَى الریي اؤًًَذُ
هظلَم الریي ائؾیتوشلز عؤسًٍذُ
ّبچبى اؤلىِ ثیزگَى چبتب ثَرایب
گزُ ولی دیز اؤلىِ لی لز اٍیبًب
لبًَى اٍال یبلٌیش اؤلچَ اؤلىِ دُ
دا لبلوبیب گیشلیي یَل الر دؤًگِ دُ
ثئلِ اٍلغب دٍسلَن اٍالر یبخچی لیك
ثَللَق اٍالر ،گیشلیي لبالر آخی لیك

ثبزگشت حيبت
ثٍ »تبالة لًریگل«

همین صفحه

صفحه 8

 211وفر مجمًع ثبزداشتی وبآرامی َبی اخير کشًر
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -عخٌگَی لَُ لنبییِ ثب ثیبى ایٌىِ اوٌَى
ً 044فز اس هعتزمبى ًبآراهی ّبی اخیز در ثبسداؽت ّغتٌذ وِ ً 04فففز
آًبى در تْزاى ثبسداؽت ؽذُ اًذ ،گفتً ٥0 :فز اس هزدم عبدی ٍ خفَدی
در اعتزامبت اخیز در وؾَر وؾتِ ؽذًذ وِ ثزاثز افبثت تیفز اس عفَی
ًیزٍّبی اهٌیتی ًجَدُ اعت.
ثِ گشارػ ایزًب ،حدت االعالم ٍالوغلویي غالهحغیي هحغٌی اصُ ای در
فذ ٍ ثیغت ٍ عَهیي ًؾغت خجزی افشٍد :افزادی ثعٌَاى هزتجط ثب خبرج
ٍ لیذرّب ٍ عزدعتِ ّبی ایي اغتؾبؽبت اخیز ثبسداؽت ؽذُ اًذ وِ در عِ
رٍس ًخغت ً ٢٥٥فز لزار ثبسداؽت هَلت ٍ ثزای تعذادی ًیش لزار ٍثیفمفِ
فبدر ؽذُ اعت ٍ اس ایٌْب ّن ،تعذادی آساد ؽذُ اًذ.
**عبلزٍس فزار ؽبُ:هعبٍى اٍل لَُ لنبییِ ثب یبدآٍری  ٥٢دی عفبلفزٍس
فزار ؽبُ اس وؾَر ،اظْبروزد :هثل چٌیي رٍسّبیی ثَد وِ پْلَی دٍم اس
وؾَر فزار وزد ٍ ٌَّس آى فذای اًمالثی هزدم در گَؽوبى ّغفت وفِ
دیَ چَ ثیزٍى رٍس فزؽتِ درآیذ؛ در ّفتِ ّبی اخیز ؽفزارت ّفبیفی اس
دؽوٌبى داؽتین وِ تَاًغتٌذ اغتؾبؽبتی در وؾَر ثَخَد آٍرًذ ثفِ سعفن
ثبطل خَدؽبى اگز هزدم درخَاعت ّبیی دارًذ ،هی تَاًٌذ ثز ایفي هفَج
عَار ؽذُ ٍ عَاهلی اس ًیزٍّبی خَد را ثیي هزدم ثغیح ٍ تْییح وزدُ تفب
احیبًب افزادی ّن در ایي هبخزاّب وؾتِ ؽًَذ**.هزدم َّؽیبر فف خَد
را اس اغتؾبػ گزاى خذا وزدًذهحغٌی اصُ ای ثب ثیبى ایٌىِ ویٌِ تَسی ٍ
دؽوٌی هغتوز اهزیىب ٍ فْیًَیغت ّب علیِ ایزاى اداهِ دارد ،افشٍد :آًفْفب
هتزفذ ثزای مزثِ سدى ثِ ًظبم ثَدًذ ٍ اس طزفی ؽبّذ َّؽفیفبری هفزدم
ثَدین ٍ ثِ هحل ایٌىِ هتَخِ ؽذًذ ایيً ،مؾِ دؽوي اعفت ٍ ایفدفبد

شبیستٍسبالری ،مالن عمل اوتخبة مذیران ،
سُمی ثٍ َيچکس وخًاَم داد
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ؽْزدار تجزیش ثب
تبویذ ثز ایيوِ تالػ ٍ خذهتگشاری ثبیذ رٍیفِ
عبسهبًی در ؽْزداری ثبؽذ ،گفت :هالن عول
در اًتخبة هذیزاى ،ؽبیغتِعبالری ٍ رعفبیفت
هٌبفع عوَهی اعت.ثِ گشارػ ؽْزیبر ،هٌْفذط
ایزج ؽْیيثبّز در فحي علٌی ؽَرای اعالهفی
ؽْز تجزیش ،ثب اؽبرُ ثِ ثز ایيوِ ًجبیذ ثفِ خفبطفز
ثزخی عمذُ گؾبیی ّب هزدم را ًفباهفیفذ وفٌفیفن،
افشٍد :ثبیذ ثِ خبی هبًذى در اًفشٍا ،هفزدم را
ثجیٌین ٍ اهیذ ثفِ خفبهفعفِ تفشریفك وفٌفیفنٍ.ی
خففبطففزًؾففبى وففزد :ؽففَرای پففٌففدففن فنففبی
اهیذٍاراًِ ای ثِ خبهعِ تشریك وزدُ اعت؛ ثفٌفذُ
دٍ هبُ اعت وِ ثب حوبیت ایي ؽفَرا ،ؽفْفزدار
ّغتن ٍ در ّویي هذت ،تَاًغتفن پفزٍصُ ّفبی
گذؽتِ را علی رغن هؾىالت ٍ ثذّی ّبیی وِ
گزیجبى گیز ؽْزداری ّبی وؾَر اعت ،ففعفبل
وٌن.ؽْزدار تجزیش امبفِ وفزد :تفالػ داریفن
ؽفبآ عبسی را هفزحلفِ ثفِ هفزحلفِ ٍ ثفذٍى
تعبرآ ،در ؽْزداری هحمك وٌین.ؽْیفي ثفبّفز
هتذوز ؽذ :احغبط هي ایي اعت وِ ثَدى یه
هذیز  ٥4عبل در یه هدوَعِ ،فحیح ًیغت ٍ
اعنبی ؽَرا ًیش ثبرّب در ایي خقَؿ ،تفذوفز

مصًثٍ جذیذ تلفيك
پرداخت یبراوٍ ومذی
ثٍ  25ميليًن وفر در سبل3۹

دادُ ثَدًذٍ.ی اظْبر داؽت :ایي وِ ثِ خفبطفز
تنبد تغییزات ثب هٌَیبت ؽخقی هفبى ،حفزففی
ثشًین ،تْوت ٍ افتزا اعت ٍ افزاد خبطی ثبیذ در
لجبل لبًَى پبعخگَ ثبؽٌذ.ؽْزدار تجفزیفش اداهفِ
داد :خَد را در لجبل ؽَرا پبعخگَ هی داًین اهفب
هعتمذم ثبیذ هٌبفع عوَهی را ثجفیفٌفیفن ٍ اس ًفبم
اؽففخففبؿ ،رفففیففك ثففبسی ٍ ثففبًففذثففبسی دٍر
ثبؽین.ؽفْفیفي ثفبّفز ثفب تفبوفیفذ ثفز ایفي وفِ
ؽبیغتِ عبالری ،هالن عفوفل ؽفْفزداری در
اًتخبة هذیزاى ثَدُ اعت ،گفت :هذیزاًی را ثز
عز وبر آٍردم وِ ثبرّب علیِ ثفٌفذُ در دٍراى
اًتخبثبت ،خلغِ تؾىیل دادُ ثَدًذ ،اهب اس تفوفبم
آى هغبئل ،فزآ ًظز وزدُ ٍ فزفبً تَاًوفٌفذی
افزاد را در ًظز گزفتِ امٍ.ی ّوچٌیي ثب اؽبرُ ثِ
گذؽت  ٢4رٍس اس دٍرُ هذیزیت خَد ،اس ارائفِ
گشارػ عِ هبِّ ثِ ؽَرا خجز داد.ؽْزدار تجزیفش
تبویذ وزد :هؾىالت سهبى اًتخبثبت ؽْزدار را
ًجبیذ ثِ ٍمعیت اهزٍس تغزی دّیفن ،چفزا وفِ
ؽْز ،ثیؼ اس پیؼً ،یبسهٌذ ّوذلفی ،تفففىفز ٍ
خیزخَاّی اعت.ؽْیيثبّز گفت :ثب حفوفبیفت
ؽَرا ،فزفبً ثِ دًجبل هٌبفع هزدم ّغتن ٍ ثیؼ اس
ایيّ ،یچ عْوی ثِ وغی ًخَاّن داد.

ًباهٌی ٍ اغتؾبػ هی وٌٌذ  ،ثب ووه ثِ ًیزٍی اًتظبهی ،فف خَد را اس
اغتؾبػ گزاى خذا وزدًذ ٍ ثعذ ایٌىِ  ،در همبثل ایي اغفتفؾفبػ گفزاى
هیلیَى ّب ًفز ٍارد خیبثبى ؽذًذ ٍ پیوبى عْذ هدذد ثغتٌذ تب ثفِ دؽفوفي
ثفْوبًٌذ هوىي اعت هؾىلی در وؾَر ثبؽذ اهب ّیچگفبُ در دام ًفوفی
افتٌذً **.مؼ دؽوي در اغتؾبؽبت اخیزهحغفٌفی اصُ ای درخقفَؿ
اغتؾبؽبت اخیز ،گفت :یىی ًمؼ دؽوي ثَد وِ تَعط ًیزٍّبی اهٌیفتفی
اطالعبتی ٍ لنبیی در حبل تعمیت ٍ ریؾِ یبثی اعت؛ عَاهلی وِ دخیفل
ثَدًذ چِ آًبًی وِ دعتگیز ؽذًذ یب آًبًی وِ دعتگیفز ًؾفذًفذ ٍ ثفبیفذ
ثبسداؽت ؽًَذ ،طجك لبًَى هدبسات هی ؽًَذٍ.ی امبفِ وزد :هزدهی وِ
ثزای اعتزاك چِ ثغب ثزای هطبلجبت ثیزٍى آهذُ اًذ اس ّوبى ًخفغفت ثفِ
ًیزٍّبی اطالعبتی ٍ اهٌیتی تبویذ ؽذ وِ ایي افزاد اس خَد هزدم ّغتٌذ ٍ
یب احیبًب خَاًی اعت وِ فزیت خَردُ ٍ یه عخي ًبهفٌفبعفجفی ّفن در
خیبثبى سدُ اهب هَخت تخزیت خبیی ًؾذُ ٍ هغدذ ،حغیٌیِ ٍ هغبسُ هزدم
را آتؼ ًشدُ اًذ ٍ ایي افزاد را خذا وٌٌذ ٍ اگز احیبًب دعتگیز ؽذُ اًفذ ٍ
ثِ سًذاى ًیبهذًذ؛ السم ًیغت ثزای آًبى عَعبثمِ درعت ؽَد.هعبٍى اٍل
لَُ لنبییِ گفت :افزاد هدزم تؾىیالتی ٍاثغتِ ثِ ثیزٍى ،ثلذ ّغتٌفذ وفِ
چْزُ هدزهبًِ خَد را هخفی وٌٌذ ٍ آدرط درٍغ دٌّذ ٍ ایي افزاد ثبیفذ
ؽٌبعبیی ؽًَذ .ثِ ّوِ ًیزٍّب تبویذ ؽذ ّز چِ عزیع تز پبالیؼ ؽًَذ تفب
افزاد فزیت خَردُ ثَیضُ ون عي ثعذ اس ؽٌبعبیی اٍلیفِ آساد ؽفًَفذٍ.ی
امبفِ وزد :لزار ؽذ در هزحلِ اٍلیِ تعذاد وثیزی اس ایفي اففزاد لفجفل اس
هعزفی ؽذى ثِ دادعزا ٍ سًذاى آساد ؽًَذ وِ چٌیي ؽذ ٍ ّوچٌیفي لفزار
ؽذ افزادی وِ ثِ دادعزا هعزفی ؽذُ اًذ ثب لزار وفبلت پذر آساد ؽًَذ.

ثرچست مصرف آة ثرای محصًالت
خبوگی اججبری میشًد

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -یه همبم هغفئفَل
گفتً :قت ثزچغت اعتبًفذارد هقفزآ آة در
آیٌذُ ًشدیه در هحقَالت خبًگی آةثز اخجبری
هیؽَد.
ثِ گشارػ ثبؽگبُ خجزًگبراى خَاى ،تفمفی عفجفبدی
هذیز ول دفتز اعتبًذاردّب ٍ طزح ّبی آة ٍ آثفبی
ٍسارت ًیزٍ ثب اؽبرُ ثِ ایٌىِ اخجبری ؽذى ایي طزح
اس اّویت سیبدی ثزخَردار اعت ،اظْبر وفزد :ایفي
طزح اخزایی ؽذُ ٍلی اخجبری ًؾذُ  ،الجتِ در حبل
پیگیزی اخجبری ؽذى ایي طزح ّغتین وِ ایي وفبر

هغتلشم سهبى اعت تب ّن ثزای تَلیذوٌٌذگبى ٍ ّفن
ثزای ٍاردوٌٌذگبى لطعی ؽَد.
ٍی اداهِ داد :پظ اس اخجبری ؽذى ایفي طفزح ،اس
ٍرٍد وبالّبی داخلی ٍ خبرخفی ففبلفذ ثفزچغفت
اعتبًذارد هقزآ آة ثِ ثبسار هوبًعت ثِ عول آهذُ
ٍ ثبیغتی ّوِ تدْیشات داخلی ٍ خبرخی هلفشم ثفِ
ًقت ایي ثزچغت ثبؽٌذ.هذیزول دفتز اعتبًذاردّفب
ٍ طزح ّبی آة ٍ آثفب ٍسارت ًفیفزٍ گفففت :تفب
سهبًیىِ ًقت ایي ثزچغت اخفجفبری ًؾفذُ اعفت،
ًقت آى ثز رٍی تدْیشات آة ثز تٌْب خٌجِ اطفال
رعبًی ٍ آگبّی ثخؾی ثِ خزیذاراى خَاّذ داؽفت
وِ تَلیذوٌٌذگبى هیتَاًٌذ ثِ فَرت داٍطلجبًِ ایي
ثزچغت را ثز رٍی هحقَالت خَد ًقت وٌٌذ.

پبیبن تلخ تراشدی سبوچی؛
وفتکش ایراوی غرق شذ

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارنً -فتىؼ عبًچی پظ اس
 ۹رٍس عَختي در آتؼ در ًْبیت در دل دریب فزٍ رففت
ٍ رًگ عفیذ اهیذٍاری سًذُ ثَدى  ٥۹پفزعفٌفل آى در
عیبّی دٍد غلیظی وِ ثذًِ وؾتی را در لحظبت آخز در
آغَػ گزفتِ ثَد خبى ثبخت.ثِ گشارػ ایغٌب ،یىفی اس
ًبدرتزیي اتفبلبت دریبیی ؽٌجِ ۶٢ ،دی هبُ ،عبعت  ٥4ثِ
ٍلت هحلی در آة ّبی عبحل ؽزق چیي ثفب ثفزخفَرد
یه ًفتىؼ ایزاًی ثِ ًبم عبًچی ثب ّ۶۳٢شار تي هعیبًبت
گبسی هتعلك ثِ ؽزوت هلی ًفت ایزاى ٍ وؾتی فلِ ثفز
چیٌی وِ حزیك ًفتىؼ ٍ هفمَد ؽذى  ۳٥پزعٌل آى را
در پی داؽت رلن خَرد ،حزیمی وِ آًمذر ؽعلِ وؾیفذ
وِ ّوِ طَل وؾتی را در آغَػ گزفتِ ٍ در ًفْفبیفت
هَخت غزق ؽذى وبهل آى ؽذ.اس  ۳٥پزعٌلی وفِ در
ایي حبدثِ هفمَد ؽذًذ ۳4 ،ایزاًی ٍ دٍ ثٌگالدؽی ،تٌْفب
پیىز عِ پزعٌل پیذا ٍ ثفزای تؾفخفیفـ ّفَیفت ثفِ
ؽبًگْبیی هٌتمل ؽذ .الجتِ عولیبت تخؾیـ َّیت ٌَّس
اًدبم ًؾذُ اعت .پیىز یىی اس پزعٌل داخل دریب ٍ پیىز
دٍ پزعٌل دیگز در خزیبى خغت ٍ خَی ًین عبعتِ تیفن
چیٌی ثِ ّوزاُ خعجِ عیبُ وؾتی پیذا ؽذ.خعجِ عیبُ ایفي
وؾتی ثزای ثبسخَاًی فعال ثِ ثٌذر ؽبًفگفْفبیفی چفیفي
هٌتمل ؽذُ اعت .الجتِ خعجِ عیبُ عبًچی ثفب تفَخفِ ثفِ
لَاًیي ثجت ؽذُ در وٌَاًغیَىّبی ثیيالوللی هجفٌفی ثفز
ایٌىِ خعجِ عیبُ هَخَد در وؾفتفی ّفب ٍ ؽفٌفبٍرّفبی
هَخَد در فنبی ثیيالوللی ثِ وؾَری وِ وؾفتفی در
آى ثِ طَر رعوی ثجت ؽذُ تحَیل دادُ ؽَد ،ثب تَخفِ
ثِ ایٌىِ ؽٌبٍر هذوَر در یىی اس ثٌبدر پبًبهفب ثفِ ثفجفت
رعیذُ اعت ثبیذ ثِ ایي وؾَر تحَیل دادُ ؽفَد.الفجفتفِ
هغئَالى پبًبهب طجك لَاًیي هَظفٌذ وِ اطفالعفبت ثفجفت
ؽذُ در ایي خعجِ را ثِ طَر وبهل ثِ ایزاى ارائِ وٌٌفذ ٍ
در ایي سهیٌِ تزدیذی ٍخَد ًذارد.ایي احفتفوفبل ٍخفَد
دارد وِ ایي خعجِ در ؽبًگْبیی ثبسخَاًی ؽَد.ثب ایٌفىفِ
عولیبت اطفبی حزیك عبًچی ثب حنَر تین ّبی صاپٌی ٍ
چیٌی در عِ الی چْبر رٍس اخیز تغزیع ؽفذُ ثفَد اهفب
ؽذت آتؼ ثب خزلِ ای رٍی عطح وؾتی ثیؾتز هی ؽذ
ٍ ثِ درخِ ایی رعیذ وِ ثب ایٌىِ  ۶٥تىبٍر ایزاًی ثفزای
تدغظ هفمَدیي ثِ هٌطمِ اطفبی حفزیفك اعفشام ؽفذُ
ثَدًذ ّزگش ًتَاًغتٌذ ٍارد آى ؽًَذ .آخزیي اخفجفبر ٍ
تقبٍیز حبوی اس آى ثَد وِ آتؼ ّوِ طَل عبًچفی را
در ثز گزفتِ ٍ ثبعث غزق ؽذى تذریدی آى ؽذ.
در ایي راعتب رئیظ عبسهبى ثٌبدر ٍ دریفبًفَردی خفبى
ثبختي  ۳٥پزعٌل ًفتىؼ عبًچی در آثْبی چیي را تبییذ
وزد.

