روزانهم کثیراالاشتنر

ٍاگزاسی > 8پشٍطُ
دس آرسببیجبى ششقی
بِ بخش غيشدٍلتی
Ark Daily Newspaper

صفحِ 51

*سِ شٌبِ > 8دی ;? 5= * 59طاًَیِ = * 815سبل بيست ٍ ّفتن ( ایش هی یئذیٌجی ایل )* شوبسُ (سبیی)@  58 * :188صفحِ 51111سیبل

تحشینّب اداهِ هییبفت
چبسُای جض بشقشاسی
سيستن کَپٌی ًذاشتين

ایويل @ ark.tabriz@yahoo.com

ًشبًی الکتشًٍيکی @سبیت اختصبصی سٍصًبهِ اسک یب www.rooznameark.com

اص طشح ّبی اعتالی فشٌّگی
استبى حوبیت هی کٌين

همین صفحه

صفحه 11

تکبليف جذیذ دٍلت بشای
استخذام،حقَق شبغالى،ببصًشستگبى
ٍکبّش بيکبسی

صفحه 4

تحشینّب اداهِ هییبفت
چبسُای جض بشقشاسی
سيستن کَپٌی ًذاشتين

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضنٍ-لی اهلل ؾیف ضئیؽ ول باًکه
هطوعی گفت :اگط تحطینّا ازاهِ هکی یکاتکت رکاضُ ای جکع
بطلطاضی ؾیؿتن وَپٌی ًساقتین ،وكَضّای هکحکسٍزی اظ هکا
ًفت هیذطیسًس ٍ ها هجبَض بَزین زض اظای آى اظ آى وكَضّکا
واال ٍاضز وٌین.ضٍظًاهِ ایطاى زض ٍیػُ ًاهِ ای وکِ بکا وکٌکَاى
بطجام ٍ لفلْایی وِ گكَز اًتكاض زازُ بکا ؾکیکف زض هکَضز
اٍضاع التهازی زض زٍضُ هٌتْی بِ بطجام ٍ اتفالاتی وِ پؽ اظ
اجطای آى اتتاز بِ گفت ٍ گَ ًكؿتِ اؾت وِ هكطٍح آى زض
پی هی آیس.ؾیف زض ٍاوٌف بِ واضبطز لفظ تمطیکبک ها ّکیک زض
ؾفط آهطیىا گفت :ایي طبیعی اؾت وِ زض هَاجِْ بکا طکط
ذاضجی ،واؾتی ّا ٍ ًَالم اهط بِ ایكاى تصوکط زازُ قکَز ٍ
ذَاؾتاض ضتع ایي ًَالم باقین ،اها ایي بسیي هعٌا ًکیکؿکت وکِ
بطجام اهطی اقتباُ بَزُ اؾت -.یه ؾال پؽ اظ اجطای بطجکام
ٍضعیت ضتع تحطینّای باًىی ٍ گكایفّای حانلِ زض ًتیجِ
باظ قسى هؿیطّای ًمل ٍ اًتمال هالی بیف اظ ّط ظهاى زیکرکطی
هَضز بحث هحاتل ؾیاؾی ٍ ضؾاًِای اؾت .بِ اشواى همکاهکا
التهازی ٍ زیپلواتیه وكَضهاى تحطینّا اوکٌکَى زض ّکوکِ
حَظُ ّا ضتع قسُ ٍ هَاًع تجاض ٍ هبازال بکطزاقکتکِ قکسُ
اؾت اها تٌْا زض بطذی حَظُّای باًىی ّوچٌکاى هكکىک تکی
ٍجَز زاضز .ضئیؽ ول باًه هطوعی هکی گکَیکس زض زٍضاى
تحطین ،ضٍابط باًىی ها هحسٍز بِ هعسٍزی وكَضّا هکی قکس
وِ تبازال ذَز ضا با ها لطع ًىطزُ بَزًسٍ .ی هی گکَیکس زض
ایي زٍضاى ضٍابط ها تٌْا بِ حَظُ تطٍـ ًفت بکَز وکِ ٍجکِ
حانل اظ آى ضا بِ اضظ هلی ذَز زض حؿکا ّکای هکا زض آى
وكَضّا ٍاضیع هی وطزًس ٍ ها هجبَض بَزیکن بکا ّکوکاى ٍجکِ
ٍاضزا واال ضا تمط اظ ّواى وكَضّا زاقتکِ بکاقکیکن .ؾکیکف
هیگَیس زض آى زٍضاى باًه ّای هحسٍزی وِ بکا هکا ضابکطکِ
زاقتٌس بِ زلرَاُ ذَز ضٍابط ذَز ضا تٌکیکیکن هکی وکطزًکس ٍ
تعطتِ ّای ؾٌریٌی ضا بابت اضائِ ذسها بِ هكکتکطیکاى ایکطاًکی
تحویل وطزًس وِ بعضاه اظ هطظ  01زضنس وبَض هکی وکطز .بکِ
اوتماز ٍی اگط تحطینّا ازاهِ هییاتت ًاراض بکَزیکن وکِ بکاض
ضا زض وكَض پیازُ وٌین.
زیرط ؾیؿتن تَظیع وَپٌی اٍل اًم
 یىی اظ هؿائلی وِ بِ نَض ضٍقي زض ذهَل ابعکاز آىتَضیحاتی زازُ ًكسّ ،عیٌِ ّای ًمل ٍ اًتماال پکَلکی هکا زض
زٍضاى تحطینّا بَز .هؿائلی وِ ها زض ایي ذهَل گطتتاض آى
بَزین ،التهاز وكَض ضا ًیع هتأثط وطزُ بَز .بِ نَض ههسالی
ٍ اتعایف ّعیکٌکِ ّکا اقکاضُ
اگط بِ رٌس ًوًَِ اظ ایي هكى
وٌیس قایس بطای هطزم هلوَؼتط باقسّ .وچٌیي بفطهاییس زض ایي
زٍضاى ًمل ٍ اًتمال اظ رِ ططلی اًجام هیقس؟زض زٍضاى تحطین
اؾتفازُ اظ اوتباضا اؾٌازی وِ هکطکوک کي تکطیکي ابکعاض بکطای
پطزاذت ٍجِ واالّای ٍاضزاتی ٍ نازضاتی اؾت هحسٍز قس،
اؾتفازُ اظ بطٍا اؾٌازی ّن تمطیباه هٌؿَخ قس ٍ حَالِ ٍجکِ،
جای ایي ابعاضّا ضا گطتت ٍ ضیؿه باالیی ضا بط ٍاضزوٌٌسگاى
تحویل وطز ٍ آًْا ضا زض تعاهل با تطٍقٌسگاى واالّا زض هَضع
ًابطابط لطاض زاز؛ نطاتیّا زض ظهیٌِ ًمل ٍ اًتمال اضظ تعال قسًکس
اضظی اظ وٌتطل ذاضج قس ٍ قفاتیکت
ٍ بِ ایي تطتیب هعاه
ذَز ضا اظ زؾت زاز.

اٍليي هيضببًی تشاکتَس
هذل ليگ < 5دس ٍسصشگبُ
بضسگ یبدگبس اهبم (سُ)
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اص طشح ّبی اعتالی فشٌّگی استبى حوبیت هی کٌين
ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضن -اؾتاًساض آشضبایجاى قطلی گفکت:
ّط ططحی وِ زض ضاؾتای اوت ی تطٌّری اؾتاى ٍ هٌطمِ بکاقکس،
حوایت هی وٌین ٍ ضطٍضی اؾت ایي تعالیت ّکا بکسٍى ّکیک
ٍلفِای زًبال قَز.
بِ گعاضـ ضٍابط ووَهی ازاضُ ول تطٌّگ ٍ اضقکاز اؾک هکی
اؾتاى ،اؾواویل جباضظازُ زض زیساض با اوضای قَضای ولوی بٌیکاز
تطٌّگٌّ ،ط ٍ از آشضبایجاى ،اتعٍز :تواهی تعالیت ّکای ایکي
بٌیاز زض ضاؾتای اّسا ًیام همسؼ جوَْضی اؾ هکی ایکطاى ٍ
اًؿجام هلی ٍ ًیع تمَیت َّیت زیٌی ،تطٌّری ،ازبکی ٍ ّکٌکطی
هٌطمِ آشضبایجاى اؾت.
ٍی ازاهِ زاز :قىل گیطی ٍ تعالیت ایي بٌیاز زض وٌاض بطًاهِ ّای
گؿتطزُ بطای احیای زضیارِ اضٍهیِ اظ هکْکن تکطیکي ٍوکسُ ّکای
ضیاؾت هحتطم جوَْضی بِ هطزم زض جطیاى ؾفط بِ ایکي اؾکتکاى
بَزُ اؾت.
جباضظازُ با بیاى ایيوِ تحمك ایي ٍوسُ آثاض ٍ بطوا اضظقکوکٌکس
تطٌّریٌّ ،طی ٍ ازبی زض وطنِّای هرتلف بکِ ّکوکطاُ زاضز،
ذاططًكاى وطز :حضَض اؾاتیس بطجؿتِ آشضبایجاى زض ایي بکٌکیکاز
ًكاى اظ جایراُ اضظقوٌس آى ًعز اتىاض ووکَهکی اؾکت؛ ضکوکي

ایي وِ زیرط هطاوع ولوی ٍ پػٍّكی وكَض ًیع ایي بٌیاز ضا یکه
هجوَوِ ی هطجع هحؿَ هی وٌٌس.
ٍی اظ اجطای ططح ّای ووسُ ٍ هْن ٍ تسٍیکي زٍ هکجکوکَوکِ
'زایطُ الوعاض آشضبایجاى' ٍ 'یىؿاىًَیؿی ولوکا تکطوکی
آشضبایجاًی' زض بٌیاز تطٌّگٌّ ،ط ٍ از آشضبایجاى اؾتمبکال ٍ
اظْاض ذطؾٌسی وطز ٍ گفت :اجطای ططح یىؿاىًَیؿی بایؿتکی
همسم بط تسٍیي زایطالوعاض آشضبایجاى باقس ٍ ها زض ایي هؿیط اظ
ّی هؿاوستی زضیػ ًرَاّین وطز.
اؾتاًساض آشضبایجاى قطلی بط تسٍیي ؾیاؾتّای هکیکاى هکس ٍ
بلٌسهس ٍ اجطای بطًاهِ ّای تاذط ٍ اضظقوٌس تکأوکیکس وکطز ٍ
اتعٍز :ایي بٌیاز هی تَاًس هلجأ ٍ جایراُ حضَض ٍ تعالیت ولوی ٍ
تىطی توام تطّیرتراى ٍ ًربراى باقس.
ٍی هعطتی ،تجلیل ٍ تىطین هفاذط ٍ هكاّیط آشضبکایکجکاى ضا اظ
زیرط ٍظایف ایي بٌیاز زاًؿت ٍ گفت :آشضبایجاى اظ پکیکكکیکٌکِ
تاضیری ٍ تطٌّری ؼٌی ٍ اتتراض آهیعی بکطذکَضزاض بکَزُ ٍ زض
طَل تاضید ذَز قرهیت ّای تأثیطگصاض بطجؿتِ ای ضا تحَیکل
جاهعِ بكطی زازُ اؾت وِ الظم اؾت بِ طَض قایؿتِ هَضز تجلیل
ٍ تىطین لطاض گیطًس.

جْتگيشی بَدجِ <? ،بش هبٌبی سفع ًيبصّبی شْش ٍ کيفیسبصی خذهبت
ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضن -قْطزاض تبطیع گفت :بَزجِ  98بکا
ًراّی ٍالعبیٌاًِ ،ضتع ًیاظّای قْط ٍ ویفی ؾاظی اهَض اجطایی ضا
هَضز تَجِ لطاض زازُ اؾت.
بِ گعاضـ قْطیاض ،زوتط نازق ًجفی ذاططًكاى وکطز :هکبکٌکای
ولی بَزجِ  ،98تىویل پطٍغُ ّای زض زؾکت اجکطا ٍ اضتکمکای
قاذمّای ذسهاتی ٍ اجطایی اؾت.
ٍی هتصوط قس :طبك ضزیف ّای همطض زض ذهَل تعالیت هٌاطك
ٍ ؾاظهاى ّا ،ضٍیىطزّای ووطاًی ؾال آتی ،با تَجِ بِ تکطنکت
اًسن تا هَوس تبطیع  ،7106هعطَ تىویل پطٍغُّای زض زؾکت
اجطا ذَاّس قس.
قْطزاض تبطیع با یازآٍض قسى الساها اثطبرف قْطزاضی تکبکطیکع
زض هْاض آؾیبّای اجتواوی ،ازاهِ زاز :حَظُّای تکطّکٌکرکی ٍ
اجتواوی بَزجِ  ،98حوایت انَلی اظ گطٍُّای هکطزم ًکْکاز ٍ
اؾتوطاض بطًاهِّای وولیاتی ضا زض حَظُّای اجتواوی هکس ًکیکط
لطاض زازُ اؾت.
زوتط ًجفی ،با اقاضُ بِ ایي وِ آضاؾتری ٍ ظیبایی قْکط تکبکطیکع،
ّوَاضُ هَضز اشواى هیْواًاى زاذلی ٍ ذکاضجکی اؾکت ،اظکْکاض
زاقت :ت ـ قسُ تا ایي جایراُ اضظقوکٌکس زض بکَزجکِ  98بکا
تمَیت ًاٍگاى هىاًیعُ ذسهاتی ،اضتمای ٍضکعکیکت ظیکبکاؾکاظی،
ویفیؾاظی بطًاهِ ّای تٌییف ٍ ذسها قْطی ،زض بطًاهِ ؾکال
آتی ،نیاًت قَز.
ٍی اظْاض زاقت :حَظُ تضای ؾبع قْط ،زض بَزجِ ؾال آتکی بکا
اٍلَیت بْیٌِ ؾاظی هٌابع آ  ،تمَیت آبطؾاًی ّکای هکىکاًکیکعُ،
تاهیي گًَِ ّای هماٍم ٍ ظیبا ٍ ذَاتىکایکی هکٌکاطکك زض بکرکف
گلواضی هَضز تَجِ لطاض گطتتِ اؾت.
قْطزاض تبطیع با اقاضُ بِ توْیسا حولًٍمل زض بَزجِ  98گفت:
ًَؾاظی ٍ تجْیع ًاٍگاى اتَبَؼضاًی ٍ تاوؿیضاًی ،تىویل تکاظ

ؾَم ذط یه هتطٍ ٍ ازاهِ حفاضیّا زض ذط زٍم ،اظ برفّکای
پیفبیٌیقسُ زض ذهَل پطٍغُ لطاض قْطی تبطیع اؾت.
زوتط ًجفی ازاهِ زاز :بطًاهِّای ظیطؾاظی ،آؾکفکالکت ضؾکاًکی،
تحىین هؿیطّای انلی زض بطًاهِ ؾکال  ،98ظیکطؾکاذکت ّکای
حولًٍمل قْطی ضا تمَیت ذَاّس وطز.
ٍی بِ جْتگیطی بَزجِ زض بطًاهِ ؾال  98اقاضُ ٍ ذکاطکطًكکاى
وطز :هسیطیت انَلی ّعیٌِّا ،واّف ّعیٌِّای جاضی ،اتعایف
بَزجِّای ووطاًی ٍ ذسهاتی ٍ ایجاز تطنت تحمك زضآهکسّکای
پایساض ،ؾوتٍؾَی ولی بَزجِ  98اؾت.
قْطزاض تبطیع ذاططًكاى وطز :بَزجِ  98قْطزاضی تبطیع وِ ضٍظ
گصقتِ تمسین نحي ولٌی قَضای اؾ هی قکْکط قکس ،پکؽ اظ
بطضؾی ٍ تهَیب قَضا ٍ ّوچٌیي تائیس تطهاًکساضی تکبکطیکع ،بکِ
قْطزاضیّای هٌاطك ٍ ؾاظهاىّا اب غ ذَاّس قس.

تعشیف بيش اص سِ هيليبسد
دالس طشح فبیٌبًس خبسجی
بشای آرسببیجبى ششقی

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضن -هسیطول اهکَض الکتکهکازی ٍ
زاضایی آشضبایجاى قطلی گفت :بطای اؾتاى ؾِ هیلکیکاضز ٍ 68
هیلیَى زالض پطٍغُ ّای هرتلف با تاهیي هٌابع هالی (تایکٌکاًکؽ
ذاضجی تعطیف قسُ اؾت.
بِ گعاضـ ایطًا ،ضضا حؿیٌی زض گفت ٍ گَ بکا ذکبکطًکرکاضاى
اتعٍز :زض حَظُ تاهیي هٌابع هالی (تایٌاًؽ زاذلی ًکیکع قکف
پطٍغُ با  437هیلیاضز ضیال تعطیف قسُ اؾت.
ٍی ازاهِ زاز :وولىطز اؾتاى زض اذص هجَظ ؾکطهکایکِ گکصاضی
ّای ذاضجی زض  9هاُ اهؿال  880هیلیَى زالض اؾت وِ بیف اظ
زٍ بطابط ؾْویِ تعطیف قسُ اؾت.
حؿیٌی تاویس وطز :اظ نٌسٍق تَؾعِ هلی پٌج پطٍغُ ًیع با 74
هیلیاضز ٍ  34هیلیَى ضیال ٍ زض حَظُ اضظی ّن بطای ًکیکطٍگکاُ
ّطیؽ گكایف اوتباض اؾٌازی ایجاز قسُ  742هیکلکیکَى یکَضٍ
بَزُ اؾتٍ.ی اظْاض وطز :زض حَظُ اؾٌاز ذعاًِ اؾ هکی 474
هیلیاضز ضیال جص قسُ وِ  889هیلیاضز ضیکال آى بکطای ضاُ
آّي تبطیع -هیاًِ بَزُ اؾت.هسیطول اهَض التهازی ٍ زاضایکی
آشضبایجاى قطلی اتعٍز :زض حَظُ لطاضزازّای بی اٍ تی ًیع 88
هیلیاضز ضیال ٍ  791هیلیَى زالض اضظی زض حَظُ ووطاى قْکطی
جص زاقتِ اینٍ.ی ازاهِ زاز 32 :هیلیَى یَضٍ اظ ططیك باًکه
تَؾعِ اؾ هی جص قسُ ٍ هٌابع زاذلی زض حسٍز زٍ ّعاض ٍ
 749هیلیاضز ضیال ٍ قف هیلیَى  62هیلیَى زالض هکی بکاقکس.
حؿیٌی با اقاضُ بِ تعالیت واضگطٍُ تضای وؿکب ٍ وکاض زض
اؾتاى اتعٍز :بطای قفا ؾاظی زض حَظُ ؾطهایِ گکصاضی زض
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