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*اصالذ ّ تکویل اؼالػات فزظی ّ تیوَ ای ظر ایزاى
ضْظرّ  .هؼاًّت هٌاتغ اًظاًی اػالم کزظ :فزهِای
هزتْغ تَ اؼالػات فزظی ّ ّاتظتگاى ایؼاى ظر لالة
فزم ػوارٍ یک ،چاپ ّ آهاظٍ تْسیغ اطت کَ ُوکاراى
هی تْاًٌع ایي فزهِا را اس کارگشیٌی ُا ّ ّازعُای
ضعهات پؼتیثاًی هؼاًّت ضْظ ظریافت کٌٌع .
ًؼزیَ ظاضلی گزٍّ صٌؼتی ایزاى ضْظرّ 55/4/11

*تاس ضْرظ ططٌاى ًدن العیي هعیز ػاهل ایزاى ضْظرّ
تز کارگزاى  :ؼزذ ضزطٌع طاسی ظر هیاى کارگزاى
تثعیل تَ یک لؽیفَ ػعٍ اطت  .کارگزاى هی گْیٌع %03
افشایغ آکْرظ هثلغ لاتل تْخِی ًوی ػْظ اگز ًدن
العیي راطت هی گْیع زك ػیفت راپزظاضت کٌع ّ پایَ
.
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کارگزاى ایزاى ضْظرّ 55/4/11
*آهارػغ هاَُ اّل طال تَ گشارع گوزک ایزاى :
5/6هیلیارظ ظالر صاظرات ظر هماتل  10/3هیلیارظ ظالر
ّارظات.
طزهایَ 55/4/11
 آهار فْق ًؼاًگزطْظُای تاظآّرظُایظت کَ طزهایَظاری اًگل تداری تا ًاتْظی صٌؼت هلی تعطت هیآّرظ.
*ظر ًؼظت ًوایٌعگاى هدلض ّفؼاالى تطغ ضصْصی ػٌْاى
ػع:ایزاى تِؼت ّارظات ػعٍ اطت  .هسوع پارطا رییض
ُیات هعیزٍ طٌعیکای صٌؼت تزق گفت :اکٌْى لیوت توام
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ػعٍ کاالی ایزاًی گزاى اطت ّ لیوت ارس ثاتت ًیش
کؼْر را تثعیل تَ تِؼت ّارظات کزظٍ اطت  .ػلی ػوض
ارظکاًی ًیش گفت :هتاطفاًَ ظر کؼْر ها تْلیع
کٌٌعگاى هداسات هی ػًْع .
کارّکارگز 55/4/11
*پاػٌَ صٌؼت ُ 2شار طالَ کفغ ظر ایزاى ػکظتَ اطت .
صٌؼت کفغ کاهال فلح ػعٍ اطت ّ ظر طَ طال گذػتَ چِار
ُشار کارگاٍ هزتْغ تَ صٌؼت کفغ تؼؽیل ػعٍ اًع .
خْاظ ػِثاسی کارگز کفاع ّ تْلیع کٌٌعٍ کفغ ضْاطتار
زوایت ظّلت اس ایي صٌؼت ػع اّ هی گْیع  :تْلیع
کٌٌعگاى کفغ ایتالیا کَ ززف اّل ایي صٌؼت را ظر
ظًیا هی سًٌع هْرظ زوایت ّیژٍ ظّلت ضْظ ُظتٌع ّ
ظّلت اس تاساریاتی گزفتَ تا طایز کارُارا تزای
تْلیع کٌٌعگاى ضْظ اًدام هی ظُع اها ظر کؼْرها
اّظاع ایي گًَْ ًیظت.
کارّکارگز 55/4/11
*تَ هٌاطثت رّس خِاًی اػتغال هٌاطة  :تشرگتزیي
اتساظیَ کارگزی رّطیَ ظر زوایت اس اػتغال ّ اػتزاض
تَ اضزاج کارگزاى ّ کاُغ اطتاًعارظ سًعگی  ،ؼی چٌع
رّس آیٌعٍ راُپیوایی ُا ّ تظاُزاتی را طاسهاًعُی
کزظٍ اطت  .کارّکارگز 55/4/11
 12هِزهاٍ رّس خِاًی اػتغال هٌاطة اطت .کارگزاى فلشکارهکاًیک
*طلیواى چلثی رییض طٌعیکای کارگزاى اًمالتی تزکیَ ّ
اس لعیوی تزیي طٌعیکاُای کارگزی تزکیَ تزّر ػع .
چلثی اس ًازیَ پا هْرظ اصاتت گلْلَ لزار گزفت ّ تَ
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تیوارطتاى هٌتمل ػع .
کارّکارگز 55/4/11
کارگزاى فلشکارهکاًیک تزّر طلیواى چلثی را هسکْمهی کٌٌع .
کارگزی
کاًًِْای
اظؽزاری
ًؼظت
اس
*گشارػی
تاسًؼظتگاى کؼْر  .کاًْى تاسًؼظتگاى ّ هظتوزی
تگیزاى طاسهاى تاهیي اختواػی  1/133/333ػعْ ظارظ .
ظرآضزیي رّسُای کاری ظّلت ًِن تصْیة ػع تا اضتصاؽ
 1/233هیلیارظ تْهاى اػتثار اس طْی هدلض ّ رییض
خوِْری  ،زمْق تاسًؼظتگاى تاهیي اختواػی تا طایز
تاس ًؼظتگاى کؼْری ُوظاى ػْظ  .ػلی اکثز ضثاسُا
رییض کاًْى تاسًؼظتگاى تِزاى هی گْیع:ایي رلن تزای
طال  55اطت ّ تزای طال  56تْظخَ خعا گاًَ ای تصْیة
ظر زالی کَ هدلض ایي تْظخَ را تصْیة
ػعٍ اطت .
کزظ هعیز ػاهل طاسهاى تاهیي اختواػی ظر گزفتي ایي
تْظخَ تؼلل هی کٌع ها فمػ ضْاطتار اخزای لْاًیي
هصْب ػعٍ ُظتین  .لاظریاى ًوایٌعٍ کاًْى اس ُوعاى
 :تواهی تیوارطتاًِای طاسهاى تاهیي اختواػی اس
پذیزع تیواراى ضْظظاری هی کٌٌع چزا کَ طاسهاى
تاهیي اختواػی تَ تطغ ظرهاى تعُکار اطت ّ ایي طثة
ػعٍ تَ ػطصیت تاسًؼظتگاى تُْیي ػْظ  .رهعاًی
ًوایٌعٍ کاًْى اس اطتاى ضزاطاى رظْی :چزا تایع اگز
تاسًؼظتَ ای فْت کٌع زمْلغ ًصف ػْظ ظر زالی کَ ایي
ضالف لاًْى اطت  .اطعی ًوایٌعٍ کاًْى اس لشّیي :
اگز  1233هیلیارظ تْهاًی را کَ تصْیة ػع تَ تؼعاظ
تاسًؼظتگاى تمظین کٌین تایع ُ 142شار تْهاى ُز هاٍ
تَ زمْق آًِا اظافَ هی ػع اها تا هیاًگیٌی کَ فؼال
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پزظاضت ػعٍ ُ 11شار تْهاى طِن ُز ًفز تْظٍ اطت  .ظر
پایاى خلظَ رّطای کاًْى ُا تیاًیَ ای را کَ ظر آى
ضْاطتَ ُای کاًْى تاسًؼظتگاى اػالم ػعٍ تْظ اهعا
کزظًع ظر ایي تیاًیَ آهعٍ اطت  :پی گیزی ظر تظزیغ
ُوظاى طاسی زمْق تاسًؼظتگاى  ،هزتفغ ػعى فاصلَ
زمْلی تاسًؼظتگاى طالِای گذػتَ تا تاسًؼظتگاى
اهزّسی ،تزگؼت ظارُّای زذف ػعٍ تَ طثع ظارّیی تیوَ
ػعگاى  ،اخزایی کزظى لاًْى الشام ظرهاى ّ ،ام لزض
السظٌَ ّ ،ام هظکي ...هْارظی اس ایي ضْاطتَ ُا تْظ
طزهایَ 55/4/12
.
*ُؼعار ػْرای هزکشی ضاًَ ُای صٌؼت ّ هؼعى تَ ظّلت
 :ضصْصی طاسی ظچار اًسزاف ػعٍ اطت ّ اگز لزار اطت
ضصْصی طاسی تعیي هٌْال صْرت پذیزظ ُواى تِتز کَ
تصعی گزی ّ هالکیت ّ هعیزیت تٌگاُِا ظریع لعرت
ظّلت تواًع .
طزهایَ 55/4/13
*اًتؼار ظّظٍ ُای کٌار کْرٍ تَ ظاضل کاتیي کارکٌاى
ظر طالي ّکض تاػث آلْظگی ُْا ّ تیواریِای ریْی ّ
چؼوی ّ پْطتی تزای کارکٌاى ایزاى ضْظرّ ظر طالي
ّکض ضْاُع ػع هتاطفاًَ هعیزیت ایزاى ضْظرّ ظر ایي
هْرظ اُوال هی کٌع .هعیزیت تٌعر تَ اػتزاض کارکٌاى
چٌیي پاطص ظاظٍ اطت  :تاکٌْى چٌعیي العام اصالزی
تزای زل هؼکل اخزا ػعٍ ّ یک طزی ػولیات اصالزی
ظیگزی ًیش ظر ظطت الع ام اطت .
کارگزاى ایزاى ضْرّ
*کؼتی آهزیکایی زاهل گاُّا ظر تٌعر تْػِز پِلْ
گزفت  .ایي گاُّا پض اس تطلیَ ّ لزًؽیٌَ تَ همصع
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ػزکت پگاٍ ززکت کزظٍ اطت .
55/4/13
طزهایَ
 پض اس چای طزیالًکایی ّ اًگلیظی کَ کؼاّرساىچایکار الُیداًی را اس صسٌَ کؼاّرسی ضارج کزظ ّ
ُوچٌیي تزًدِای آلْظٍ ٌُعی کَ ًاتْظی هشارع تزًح
را ظر پی ظاػت  .چؼوواى تَ گاّ آهزیکایی رّػي کَ
لعم رًدَ کزظٍ اًع تا ظاهعاری ایزاى را ًاتْظ کٌٌع
ّ.ارظات ُوچٌاى تیعاظ هی کٌعّ طزهایَ ظاری اًگل
تداری اطتمالل کؼْرهاى را ًؼاًَ گزفتَ اطت .
کارگزاى فلشکارهکاًیک
*اػالم آهاظگی ازوعی ًژاظ تزای ضزیع طْضت ُظتَ ای
اس آهزیکا  .طزهایَ 55/4/13
* 1433کارگز ّاگي پارص اراک ظطت تَ اػتصاب سظٍ ّ
خاظٍ ّرّظی ػزکت را هظعّظ کزظًع  .هسوعرظا هعازی
ًایة رییض ػْرای اطالهی کار ػزکت ّاگي پارص اراک
گفت  :تؼع اس گذػت ًشظیک تَ طَ هاٍ کَ زمْق ظریافت
ًکزظٍ این تَ ًاچار اهزّس تا تدوغ خاظٍ ّرّظی ػِز
اراک را هظعّظ کزظین تا ػایع فزیاظ رطی پیعا ػْظ .
تی تْخِی تَ پزظاضت طٌْات تاسًؼظتگاى ّ ػعم پزظاضت
هثلغ تاسًؼظتگی تَ تاهیي اختواػی هْخة ػع تا
کارگزاى ایي ػزکت تزای ًِویي تار ظر ؼْل  3هاَُ
طال خاری فزیاظ اػتزاض ضْظ را تلٌع کٌٌع  .تا تْخَ
تَ ّرّظ گزُّی اس کؼْر لشالظتاى تزای تاسظیع ػزکت
هعیزاى ّ هظّْالى ػزکت طؼی ظر هتفزق طاضتي کارگزاى
را ظاػتٌع تَ ُویي ظلیل کارگزاى تا تدوغ ظر هماتل
طالي غذا ضْری ظطت تَ اػتصاب غذا سظًع ّ تا سهاًی
کَ هظّْلیي ّ ًوایٌعگاى اطتاى ّ هعیزاى ػزکت تَ
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ّػعٍ ّ تؼِعات ضْظ ػول ًکٌٌع ظطت اس اػتصاب غذا
ًطْاٌُع کؼیع .
کارّکارگز 55/4/15
* کلیات الیسَ ُعفوٌع طاسی یاراًَ ُا ظر هدلض تصْیة
ػع .ظرایي الیسَ ُ 113شارتْهاى یاراًَ ًمعی تزای ُز
ضاًْظٍ پٌح ًفزٍ ظرًظزگزفتَ ػعٍ اطت.
55/4/13
طزهایَ
* هسدْب ظر هْرظ الیسَ ُعفوٌعطاسی رایاًَ ُا گفت :
هي تزای فمزا ّ ُوَ کظاًی کَ اس فمزا ؼزفعاری هی
کٌٌع اػالم ضؽز هی کٌن  .ظر ایي الیسَ طؼی ػعٍ ضْظ
را تَ التصاظ تیي الوللی گزٍ تشًین  .هْظْع لیوت
ضعهات ّ کاالُا اس  03طال پیغ اس طْی صٌعّق تیي
الوللی پْل ّ تاًک خِاًی هؽزذ تْظ ّ چٌیي ؼزذ ُایی
ظر ُوَ کؼْرُا تدزتَ ػعٍ اػت  .اهزّس تاًک خِاًی
ضْظ هؼتزف اطت آثار هٌفی چٌیي العاهاتی تیغ اس
آثار هثثت آى اطت  .تَ ُویي ضاؼز تَ اصالذ طیاطتِای
ضْظ پزظاضتَ تا کثافتکاری اخزای ایي طیاطت ظر
کؼْرُایی چْى ٌُع ّ هکشیک را خثزاى کٌع  .اگز
ظطتوشظُا ػٌاّر ًؼْظ هزظم آطیة هی تیٌٌع .
کارّکارگز 55/4/13
 کارگزاى فلش کار هکاًیک چٌیي ؼززی را سیاًثار ّظعکارگزی ظاًظتَ ّ ظر طال گذػتَ ػٌْاى کزظین
چٌاًچَ لیوتِا خِاًی ػْظ تایع ظطتوشظُا ًیش خِاًی
ػْظ .
* پارص ظارّ ظر آطتاًَ اًتمال تَ اصفِاى  ،کارگزاى
ًگزاى تیکار ػعى  .تٌِا اًگیشٍ تزای اًتمال ػزکت ،
اطتفاظٍ اس سهیي ُ 12شارهتزهزتغ سهیي اطت کَ ارسع
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افشّظٍ سیاظی پیعا کزظٍ اطت  .ػزکت پارص ظارّ
ُوْارٍ طْظ ظٍ تْظ ّ کْچکتزیي هؼکل هالی ًعارظ .
ظر زال زاظز  143کارگز ّ کارهٌع ظر ایي ػزکت هؼغْل
کارًع .
کارّکارگز 55/4/13
* تزق تی طزّصعا گزاى ػع.اّلیي اثزات الیسَ ُعفوٌع
کزظى یاراًَ ُا.
کارگزاى فلشکارهکاًیک
* ططتی کار ظر ػزکت ایزاى پْیا ظر زال اًدام اطت
کَ اس ضْاطتِا ّ هؽالثات کارگزاى اس گذػتَ ّ زال
هی تاػع  .تؼعی اس لظوتِای کارضاًَ اس لثل ایي
اهتیاس را تعطت آّرظٍ اًع  .اها چْى ُز طَ طال
تایع تاسًگزی ّ توعیع ػْظ ،هعیزیت ػزکت تست فؼار
کارگزاى اس هاهْریي تاهیي اختواػی ظػْت ًوْظٍ تا
لظوتِای هطتلف را اس ًظز ًْر ّ صعا ّ آلْظگی را
تزرطی کٌٌع  .هاهْریي تاهیي اختواػی  1تار آهعٍ
اًع ّ اس تیظت رّس پیغ تَ ایي ؼزف ظیگز ضثزی اس
کارگزاى ایزاى پْیا
آًاى ًیظت .
اساػعای ُیات هعیزٍ کاًْى

* هسوعرظارظایی گزکاًی
صٌفی هؼلواى تاسظاػت ػع.
رّسًاهَ اػتواظ 55/4/10

 کارگزاى فلشکارهکاًیک ظطتگیزی ایي فؼال ُّوَفؼالیي ػزصَ صٌفی راهسکْم کزظٍ ّایي ظطتگیزی ُا را
ًمط آػکار اصْل  01 ّ 13لاًْى اطاطی هی ظاًع ّ ،
ػمیعٍ ظارظ ایي رفتارُای ظع لاًْى اطاطی ًوی تْاًع
هاًغ ظطتیاتی تَ زمْق اطاطی ّ صٌفی سزوتکؼاى تاػع.
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* ًاى لْاع 23ظرصع گزاى ػع .ؼی چٌع رّس اضیز لیوت
ًاى لْاع طفیع(هاػیٌی)اس  13تَ  03تْهاى افشایغ
یافتَ ایي ظر زالی اطت کَ اتتعای طال ًیش لیوت ایي
ًْع ًاى تا  12ظرصع افشایغ اس  12تَ  13تْهاى رطیعٍ
تْظ .تزضی ًاًْایی ُای صٌؼتی ًیش لیوت هسصْالت ضْظ
را تاال تزظٍ اًع .تفاّت لیوت ًاى طٌتی طٌگک اس 133
تا  1333تْهاى ًیش هْخة تؼدة هصزف کٌٌعگاى ػعٍ اطت.
طزهایَ 55/4/12
* تسزاى ّرػکظتگی ػزکتِای ظارّیی ظر پیغ اطت .
تَ
ای
ًاهَ
ظر
صعر
العیي
ػِاب
ظکتز
ازوعًژاظ:هؽالثات ایي ػزکتِا اس ّازعُا ّ هزاکش
پشػکی تطغ ظّلتی زعّظ طَ ُشارّ 011هیلیارظ لاير اػالم
ػعٍ اطت  .ظّلت تاکٌْى اس پزظاضت ایي هثلغ تَ
ػزکتِای ظارّیی اهتٌاع کزظٍ اطت.
کارّکارگز 55/4/12
* هسدْب تا اًتماظ اس الیسَ ُعفوٌع کزظى یاراًَ
ُا:تزضی فکز هی کٌٌع تا راُکارُای طزهایَ ظاری هی
تْاًٌع هؼکل التصاظ را زل کٌٌع .تا پایاى اخزای
ُعفوٌعکزظى یاراًَ ُا،تْرم  0رلوی ضْاُع ػع .فمػ
ًزش تزق  2تزاتز هی ػْظ .اکثز ًوایٌعگاى تَ ظلیل
فؼاری کَ ظّلت ّارظ هی کٌع هی ضْاٌُع الیسَ را
تصْیة کٌٌع .کارّکارگز55/4/12
الثتَ چْى آلای هسدْب فیغ تزق راضْظپزظاضت ًویکٌعاؼالع ًعارًعکَ زذف یاراًَ ًزش تزق را  6تزاتز
هیکٌع.

5

* ظتیزکل ضاًَ کارگز ػلی رظاهسدْبّ 233:ازع تْلیعی
ظر طال گذػتَ تؼؽیل ّ ُ 123شار ًفز تیکار ػعًع.
کارّکارگز 55/4/13
* ػعْاتاق تاسرگاًی تا اًتماظ اس کؼف فمػ  13ظرصع
ّارظات لاچاق :طاالًَ  13هیلیارظ ظالر لاچاق ّارظ
کؼْر هی ػْظ .کظی ًیظت کَ التصاظ کؼْر را ظیعٍ
تاًی کٌع .تزکیَ تاسار پْػاک ایزاى را ظر اضتیار
کارّکارگز 55/4/13
گزفتَ اطت .
* ُعفوٌع کزظى یاراًَ ُا تاػث افشایغ اضزاج
کارگزاى هی ػْظ .کاظن فزج الِی :تعّى ػک ظر خزیاى
آساظ طاسی،ظطتوشظ کارگزاى ّ زعالل تگیزاى ثاتت هی
هاًع کَ ظر ایي صْرت اس لعرت ضزیع ایي لؼز کن
55/4/14
کارّ کارگز
ضْاُع ػع.
* ػثعهللا هطتاری رییض اتساظیَ کارگزاى ػِزظاری تِزاى
 :ؼزذ ُعفوٌع طاسی یاراًَ ُا سًعگی کارگزاى را فلح
هی کٌع.زذف یاراًَ ظّلت ظر لثْض آب،تزق ّ گاس،تْرم
هْخْظ را افشایغ ضْاُع ظاظ ّ ظر ایي هیاى تؽْرلؽغ
تیؼتزیي آطیة تَ هصزف کٌٌعگاى ّ کارگزاى ّارظ
55/4/14
کارّکارگز
ضْاُع ػع.
* ػعْ ػْرای هزکشی ضاًَ کؼاّرسّ :ارظات تی رّیَ
کؼْر را تَ تیگاًگاى ّاتظتَ هی کٌع.
55/4/14
کارّکارگز
* تزًح ُن اس آهزیکا ّارظ ػع .تزای اّلیي تار ّ
تؽْر هظتمین پض اس  03طال .
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طزهایَ

55/4/14

* تصوین ًاگِاًی ُیات اخزایی کارضاًَ ػالالعیي تزای
تؼؽیلی ایي ّازع صٌؼتی .کارگزاى اس صثر ظیزّس تا
ظرُای تظتَ هسل کار ضْظ هْاخَ ػعًع .هعیزیت اػالم
کزظًٍ :ظز تَ اتوام فصل تْلیع کْلز ّ تَ هٌظْر
خلْگیزی اس ُشیٌَ ُای اظافی همزر ػع تا ػزّع هدعظ
فؼالیت پزطٌل تْلیعی ّ ّاتظتَ تَ تْلیعاستاریص
 55/4/14تا اؼالع ثاًْی اسهزاخؼَ تَ کارضاًَ ضْظظاری
کارّکارگز55/4/15
کٌٌع.
* ُعفوٌع طاسی یاراًَ ُا تا پزظاضت ظطتوشظ خِاًی
اًدام ػْظ.غٌیوی فزظ رییض ضاًَ صٌؼت ّ هؼعى:اگز
لزار اطت کاالُا تز اطاص لیوت خِاًی ّ ّالؼی تَ
هصزف کٌٌعگاى ظاظٍ ػْظ،تٌاتزایي تایع ظطتوشظُا ًیش
ػْظ.
ظاظٍ
خِاًی
ًزش
تَ
55/4/15
کارّکارگز
* افشایغ ظطتوشظُا هتْلف ػْظ ُ .اظی لْاهی ًوایٌعٍ
هدلض ضْاطتار تْلف افشایغ زمْق ّ ظطتوشظُا ظر الیسَ
ُعفوٌع کزظى یاراًَ ُا ػع ّ گفت :ظر غیز ایي صْرت
،کؼْر گزفتار هارپیچ تْرم -ظطتوشظ هی ػْظ.
55/4/15
کارّکارگز
* فزُاظ هطتاری رییض اتساظیَ ًاى فاًتشی پش اُْاس:
12ظرصع ًیزّی کار صٌف اضزاج ػعٍ اًع.
55/4/15
کارّکارگز
* هعیز کل ظفتز تیوَ تیکاری ّسارت کار اػالم
کزظ:تؼعاظ همزری تگیزاى تیوَ تیکاری ؼی ػغ هاَُ
13

ًطظت اهظال تَ هیشاى
55/4/15
کارّکارگز
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ظرصع

افشایغ

یافت.

* زاظثَ ظیعگاى اًفدار ضیاتاى رّظطز کارگزاى  13تا
 12طالَ تْظًع ّ.هتاطفاًَ ظر ایي زاظثَ یک ًفز اس
کارگزاى  10طالَ ّ ظارای ػغل خْػکاری اس تیي رفت.
55/4/15
کارّکارگز
* رییض تؼاًّی اتساظیَ فزّػٌعگاى هیٍْ ّ طثشیدات:
افشایغ  44ظرصعی ًزش هیٍْ ُای تاتظتاًی.
55/4/16
طزهایَ
* فزهاًعٍ اًتظاهی تِزاى تشرگ :افشایغ  10ظرصعی
طزلت ظر تِزاى 55/4/16.
 اهام ػلی هی گْیعّ :لتی فمز اسیک ظر ّارظ ػعاسظر ظیگز ایواى تیزّى ضْاُع رفت .
* اخزای کاهل الیسَ ُعفوٌع کزظى یاراًَ ُا هْخة
تْرم  33تا  42ظرصعی ّ ُشیٌَ هاُاًَ 1/533/333
ُشارتْهاًی ضاًْار هی ػْظ .ازوع تْکلی ًوایٌعٍ
هدلض :گشارع ُای هْطظات هؼتثز ظاضلی ّ ضارخی اطاطا
تْرم تاالی  03تا  33ظرصعی را تا اخزای ؼزذ ُعفوٌع
کزظى یاراًَ ُا پیغ تیٌی کزظٍ اًع ّ تٌِا ایي کار
گزٍّ ؼزذ تسْل ظّلت اطت کَ هساطثاتغ ػعظ تْرم 12/4
ظرصع را ًؼاى هی ظُع .تاًک خِاًی تْرم اظافَ تز
تْرم طاضتاری ظر کؼْر ظر اثز اخزای ُعفوٌع کزظى
یاراًَ ُا را  03/2ظرصع ،تاًک هزکشی ایزاى هؼاظل
 13/3ظرصع ّ هزکش پژُّغ ُا ًیش تا فزض گشیٌَ الیسَ
ظّلت ایي تْرم را26/3ظرصعهساطثَ کزظٍ اطت.
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55/4/16

طزهایَ

* ّػعٍ ُای هظّْالى ّ اًصزاف تی طاتمَ هتماظیاى
هظکي هِز.زاج ػلی ضاًی هعیز ػاهل اتساظیَ تؼاًّی
ُای هظکي اطتاى تِزاى  :ظر اطتاى تِزاى تزضالف
ظطتْر صزیر رییض خوِْری تَ تواهی ًِاظُا ّ طاسهاى
ُای هزتثػ تا پزّژٍ هلی هظکي هِز ّ تاکیع تزطزػت
ؼزذ ،تٌِا تَ  5ػزکت
تطؼیعى تَ پیؼزفت فیشیکی
تؼاًّی اس هدوْع  132ػزکت تؼاًّی فؼال هظکي هِز
سهیي تسْیل ػعٍ  .اگز طاسهاى هظکي ّ ػِزطاسی ظر
تسْیل سهیي هؼکلی ًعارظ پض چزا اس گذػت  1طال 65
ظرصع تؼاًّی ُای تالی هاًعٍ فالع سهیي ُظتٌع.
55/4/03
کارّکارگز
* رییض طاسهاى ػیالت ٌُْ :س رّطیَ تا صاظرات خِاًی
ضاّیار ایزاى هْافمت ًکزظٍ اطت .
55/4/03
کارکارگز
 زال تزای هظاﺌل التصاظی کؼْرهاىتیگاًگاى تزایواى تؼییي تکلیف کٌٌع.

ُن

تایع

* کارگزاى ػزکت لْلَ طاسی اُْاس  6هاٍ زمْق ًگزفتَ
اًع  .کارگزاى رّس گذػتَ ظر هیعاى ػِعای ایي ػِز
تدوغ کزظًع .کارگزاى تا ًْػتي ػؼار «هزگ تز ایي
سًعگی»رّی کاغذُای تشرگی اػتزاض ضْظ را اػالم
کزظًع .کارگزاى ً 133فز تْظًع کَ هْخة تظتَ ػعى
ػعًع.
اؼزاف
ضیاتاًِای
55/4/03
طزهایَ
* هسدْبُ :عفوٌع کزظى یاراًَ ُا ظایزٍ اػتثاُات
التصاظی را کاهل هی کٌعُ.ن اکٌْى هِوتزیي کاالی
11

اطاطی کَ تَ آى یاراًَ تؼلك هی گیزظ ًاى اطت .هگز
الؼار ثزّتوٌع هزفَ چمعر ًاى هی ضْرظ کَ تا زذف
یاراًَ آرظ ّ ًاى تتْاى تَ اُعاف هْرظ ًظز رطیع.
ُوچٌیي هاظٍ  10الیسَ ُعفوٌع کزظى یاراًَ ُا کَ تَ
هْظْع تْلف افشایغ هشظی کارگزاى ّ کارهٌعاى ػاغل ّ
تاسًؼظتَ اػارٍ کزظٍ اطت.
کارّکارگز

55/5/1

* رییض اتساظیَ تٌکعاراى هْاظ غذایی تِزاى :افشایغ
رّسافشّى ّارظات هْاظغذایی تَ کؼْر.
55/5/1
کارّکارگز
* خوؼیع پژّیاى رییض ػْرای رلاتتّ :ارظات تی رّیَ
کاالُای چیٌی ظزتَ تشرگی تَ تْلیع کٌٌعگاى ظاضلی
کارّکارگز
سظٍ اطت .
55/5/1
* لٌثزی ًوایٌعٍ هدلض ظر هْرظ ُعفوٌعکزظى یاراًَ
ُا ّ یا تَ تؼثیزی خزازی التصاظی  :هی تزطین خزازی
التصاظ تَ فْت تیوار ضتن ػْظ ّ تْلف افشایغ هشظ
کارگزاى ًتیدَ ای خش گظتزع فمز ًعارظ.
55/5/1
کارّکارگز
* کثزیتِای پاکظتاًی ّ چیٌی ظر تاسارُای ایزاى :
کارضاًَ ُای کثزیت طاسی کؼْر ظر آطتاًَ ی
ّرػکظتگی.
55/5/0
طزهایَ
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