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تٌا تِ تؼاریف تیي الولللللی     :  گزٍُ عیاعی  –خثزگشاری ؽثغتاى 

هٌطمِ آساد هحذٍدُ حزاعت ؽذُ تٌذری ٍ غیز تٌذری اعت کِ اس 

ؽوَل تزخی اس همزرات خاری کؾَر هتثَع خارج تَدُ ٍ تا تلْلزُ   

گیزی اس هشایایی ًظیز هؼافیتْای هالیاتی  تخؾلَدگلی علَد ٍ        

 .ػَارض گوزکی  ػذم ٍخَد تؾزیفات سایذ ارسی

   223شماره  -5231دی ماه  32پنجشنبه  گزیده اخبار خبرگزاری شبستان

 ۸۳تِ گشارػ خثزًگار پارلواًی خثزگشاری ؽثغتاى ًوایٌذگاى هدلظ ؽَرای اعالهی در اداهِ تزرعی خشییات الیحِ تزًاهِ ؽؾن تَعؼِ ٍ در هادُ                     

                ُ لاًَى هذیزیت خذهات     ۸5ٍ    5ّای هَضَع هادُ      ایي الیحِ هصَب کزدًذ  هدوَع ًاخالص دریافتی هاّاًِ هماهات ٍ هذیزاى ٍ کارکٌاى دعتگا

   ُ  67تزاتز حذاکثز حمَق ٍ هشایای هغتوز لاتل پزداخت تِ کارکٌاى هَضَع تثصزُ هادُ                2هذکَر  حذاکثز     ۸5ّای هَضَع هادُ      کؾَری اس ّوِ دعتگا

تَاًذ تا پیؾٌْاد رؤعای لَا  ٍسرا یا هؼاًٍاى            طثك تثصزُ یک ایي هادُ  ؽَرای حمَق ٍ دعتوشد هی            .تاؽذ  لاًَى هذیزیت خذهات کؾَری هی     

ُ     رئیظ ِ     خوَْر کِ ریاعت دعتگا  ۸3ػْذُ دارًذ  تزای هؾاغل تخصصی در ٍاحذّای ػولیاتی ٍ هٌاطك هزسی ٍ هحزٍم حذاکثز                    ّای اخزایی را ت

 .درصذ ػالٍُ تز عمف همزر در ایي هادُ هٌظَر ًوایذ

  ۰۲۰۲َسار میلیارد تًماوی تا سال۰۲۲درآمذ /درآمذزایی ایران از فىايری اطالعات

فٌاٍری اطالػات : گزٍُ عیاعی –خثزگشاری ؽثغتاى 

هتؾکل اس چْار ػٌصز اعاعی اًغاى  عاسٍکار  اتشار ٍ 

سهاى اعت تِ طَری کِ در ایي فٌاٍری  اطالػات اس 

طزیك سًدیزُ ارسؽی کِ اس تْن پیَعتي ایي ػٌاصز 

ؽَد خزیاى یافتِ ٍ پیَعتِ تؼالی ٍ تکاهل  ایداد هی

هٌاتغ اًغاًی  : اًغاى:دّذ عاسهاى را فزاراُ خَد لزار هی

لَاًیي  همزرات ٍ : هفاّین ٍ اًذیؾِ  ًَآٍری عاسٍکار

 رٍؽْا  عاسٍکارّای تْثَد ٍ رؽذ  عاسٍکارّای ارسػ گذاری ٍ هالی

 جان زوذگی در میان زيج َا ارتباط عاطفی است 

حدت االعالم ٍ الوغلویي  ػلی کزیوی هؾاٍرُ خاًَادُ 

ٍ اسدٍاج در گفتگَ تا خثزًگار اختولاػلی خلثلزگلشاری        

خاى سًذگی در هیاى سى ٍ ؽَّز یک اصل :  ؽثغتاى گفت

خاى سًذگی ارتثاط ػلاطلفلی    :  ٍی افشٍد. ٍ یک تزٍس دارد

تِ ػثارتی دیگز  طزفیي تذاًٌذ  در دل . هیاى سٍج ّا اعت

 .یکذیگز خای دارًذ ٍ تزای یکذیگز تا اّویت ّغتٌذ

 پىجمیه جشىًارٌ مذ ي لباض تسىیم افتتاح شذ 

تِ گشارػ خثزًگار ؽثغتاى  هدتثی ػثذاللْی  هلؼلاٍى   

اختواػی ٍ فزٌّگی ؽْزداری تْزاى در هزاعن افتلتلا    

پٌدویي خؾٌَارُ هذ ٍ لثاط تغٌین تا تیاى هطلة فلَق  

تَاًذ ًمؼ تغشایی در هیلاى   خؾٌَارُ تغٌین هی:  افشٍد

ؽْز ٍ ؽْزًٍذاى داؽتِ تاؽذ چزا کِ فؼالیت در حلَسُ  

ػفاف ٍ حداب ٍ تزٍیح عثک سًذگی ایزاًی اعالهی ًیاس 

اهزٍس خاهؼِ اعت کِ ایي ًوایؾگاُ تا ایلي رٍیلکلزد        

کٌذ ٍ در کٌار آى تَاًوٌذعاسی سًاى عزپزعت خاًَار اس دیگز دعتاٍردّای تلزگلشاری    فؼالیت هی

 .ایي ًوایؾگاُ اعت

 افسایش سُم ایران از بازار وفت شاپه 

 

در رٍاتط ایزاى ٍ صاپي اس :  گزٍُ عیاعی  –خثزگشاری ؽثغتاى 

ّای اللتلصلادی دارای       تذٍ تأعیظ تا تِ اهزٍس  ّوَارُ خٌثِ

اس یک طزف صاپي تِ ًفت ٍ تاسار ایزاى .  اعت اّویت ٍیضُ تَدُ

 .تاؽذ ًیاسهٌذ هی

 َای اجرایی مشخص شذ  سقف حقًق ماَاوٍ مذیران ي کارکىان دستگاٌ
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