ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل 98

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ،ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﺪارس ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎل  98را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع دﻗﯿﻖﺗﺮ از ﺟﺰﺋﯿﺎت
اﯾﻦ اﺧﺒﺎر اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  17اﺳﻔﻨﺪ 98

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۹۸/۳۰۶۲ک ﺑﻪ
ﻣﻮرخ  ۹۸.۱۲.۱۷ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻋﻀﻮ
ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن از  ۷:۳۰ﺗﺎ  ۱۴:۳۰و ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ از  8ﺗﺎ  14اﺳﺖ.

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  15اﺳﻔﻨﺪ 98

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس ،آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  1398ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ادارات اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز  -ﺷﻨﺒﻪ  17اﺳﻔﻨﺪ
ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ادارات اﯾﻦ اﺳﺘﺎن روز ﺷﻨﺒﻪ  ۱۷اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺘﺎدﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺰ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن ،ادارات اﯾﻦ اﺳﺘﺎن روز ﺷﻨﺒﻪ  ۱۷اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  10اﺳﻔﻨﺪ 98

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﻟﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اداری اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﺑﻪ  8اﻟﯽ  13و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﺶ روز ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺑﻪ  8اﻟﯽ  12ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ ادارات ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ از ﺷﻨﺒﻪ دﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ادارات ﺳﺘﺎدی و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮬﻔﺘﻪ  ۱۵اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎہ از ﺳﺎﻋﺖ  ۷ :۳۰ﺗﺎ  ۱۲:۳۰ﺧﻮاﮬﺪ
ﺑﻮد

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ادارات ﺳﺘﺎدی و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎی اداری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﮐﺎدر اداری ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز از ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۳۰ﺗﺎ  ۱۳:۳۰ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۳و  ۳۰در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ،ﺑﻪ ﺟﺰ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ادارات ﻣﯽﺷﻮد

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری )ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۵اﺳﻔﻨﺪ( از ﺳﺎﻋﺖ ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۲:۳۰ﻇﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت دو
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﻤﻨﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ادارات ﺳﺘﺎدی و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎی اداری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﮐﺎدر اداری ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از ﻓﺮدا ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﻟﻐﺎﯾﺖ دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ ۹
ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۳ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ادارات و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ۱۰ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
از ﻓﺮدا ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۵اﺳﻔﻨﺪ ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ادارات اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﺒﺢﻫﺎ ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪﺟﺎی
ﺳﺎﻋﺖ  ۷از ﺳﺎﻋﺖ  ۹آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از دﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺗﺎ  ١٢و

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺗﺎ  ١٣اﺳﺖ.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪادی و درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۲:۳۰از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ  ۹۸ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اداری اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ از دﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۳۰آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻫﻤﺸﻬﺮی

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ.

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  05اﺳﻔﻨﺪ 98

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ

ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،زﻧﺠﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻫﻤﺪان ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ.

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺪارس ﯾﺰد ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اﯾﻼم،اردﺑﯿﻞ ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻗﻢ ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺳﻤﻨﺎن و ﺧﺮاﺳﺎنﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ
اﺳﺖ.

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ ،اﻟﺒﺮز ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻫﻤﺪان ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ.

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  03اﺳﻔﻨﺪ 98

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮔﯿﻼن:

ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ از  ۴ﺗﺎ  ۷اﺳﻔﻨﺪ ۹۸

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اراک:
ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آزاد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ 98

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻢ؛

ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ  ۴و  ۵اﺳﻔﻨﺪ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﮔﻠﺴﺘﺎن:
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ  ۴و  ۵اﺳﻔﻨﺪ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﻗﺰوﯾﻦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن  ۴و ۵اﺳﻔﻨﺪ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس زﻧﺠﺎن
ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻧﻮاﺣﯽ  ۱۴ﮔﺎﻧﻪ  ۴اﺳﻔﻨﺪ ﺻﺒﺢ وﻋﺼﺮ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس اردﺑﯿﻞ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس و آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آزاد و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ  ۴و  ۵اﺳﻔﻨﺪ

ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﺗﻬﺮان
ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۴و ۵اﺳﻔﻨﺪ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻣﺪارس ﺗﻤﺎﻣﯽ دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ /ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ ازاد /آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ۴و  ۵اﺳﻔﻨﺪ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﻫﻤﺪان
ﻣﺪارس ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۴و  ۵اﺳﻔﻨﺪ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس اﻟﺒﺮز
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ  ،ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻤﯽ آزاد و زﺑﺎن  ۴و  ۵اﺳﻔﻨﺪ

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  15ﺑﻬﻤﻦ 98

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ رﺳﻤﯽ ﺗﻬﺮان  16 -دی 98
اﻃﻼﻋﯿﻪ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،ﻣﺪارس ،و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻬﺮان روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  1398/10/16ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ
اﻋﻼم ﺷﺪ.

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  30ﺷﻬﺮﯾﻮر 98

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات ﭘﺎﯾﯿﺰ 98

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ادارات ﺗﻬﺮان ﺗﺎ  ۱۵ﻣﻬﺮ

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۹۸-۱۳۹۹و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﺷﻬﺮی و ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﯽ و ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺠﺎزﻧﺪ از اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ) (۹ﺻﺒﺢ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﺠﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺄﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮر دارﻧﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد.

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  20ﺷﻬﺮﯾﻮر 98

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  -ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 98
ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﭘﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﻨﺎورﺳﺎزی ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اداری
دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۹ﺻﺒﺢ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﻣﺮوز ) 30ﺷﻬﺮﯾﻮر  (98ﻗﻄﻊ ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺎت  7و  30ﺗﺎ  15و  30دﻗﯿﻘﻪ و
روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  7و  30ﺗﺎ  12و  30دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ  -ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 98
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﯾﮑﻢ ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،زﻣﺎن ورود ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۳۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور )ﺑﺎ ﺟﺒﺮان
ﮐﺴﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر ﺻﺒﺢ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻋﺖ اداری ﻫﻤﺎن روز( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ارﺑﺎب
رﺟﻮع و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز  -ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 98
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻟﺒﺮز ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰روز ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و روﺳﺎی ادارات ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری از ﯾﮑﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺳﺎﻋﺖ  ۷:۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۳۰ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  -ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 98
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ادارهﻫﺎ از روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺷﻬﺮﯾﻮر روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ
 ۶:۴۵ﺗﺎ  ۱۵:۳۵ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ روال ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ.

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ادارات اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  -ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 98
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﺗﺎ روز  ۱۳ﻣﻬﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر
ادارات ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ۸:۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ  98/7/13ﺳﺎﻋﺖ  7:30ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن -ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 98
ﺷﺮوع ﮐﺎر ادارات
ﻣﻬﺮﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﺮوع ﮐﺎر ادارات
ﻣﻬﺮﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

و
۸
و
۷

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﻬﺮﻣﺎه؛ از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﯾﮑﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺻﺒﺢ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻣﻬﺮﻣﺎه؛ از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ١١
و  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم از ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ روال ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  27ﺧﺮداد 98

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات  22اﺳﺘﺎن
ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺟﺒﯽ ﻣﺸﻬﺪی  -ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق -ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺻﻼح ﺳﺎﻋﺖ اداری  22اﺳﺘﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﯿﻼن ،اﯾﻼم ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،زﻧﺠﺎن ،ﯾﺰد ،ﻗﻢ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺪان ،اردﺑﯿﻞ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺳﻤﻨﺎن،
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﯾﮏ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات در ﺗﻬﺮان
وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ادارات در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﻌﻼ ً ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ادارات ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺳﺎﻋﺖ اداری ادارات ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.

اﺻﻼح ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات از ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
وی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﻋﺖ از ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را از ۱۵ﺧﺮدادﻣﺎه آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  13ﺧﺮداد 98

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ادارات ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺼﺮ ﯾﻜﺸﻨﺒﻪ ) 12ﺧﺮداد  (98ﺧﻮد ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت
ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ،ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی:
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
و ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻛﻪ دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  45درﺟﻪ دارﻧﺪ
اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﺳﺎﻋﺎت
ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻛﺎر ادارات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل را ﺑﻪ  6و 30دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 13و 30دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻛﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮق ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ

ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  10درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻛﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻠﺰم ﻛﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ در روز و ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎر روی ﺣﺪاﻗﻞ 25
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﻣﺎه ﻫﺎی ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد از ﺳﺎﻋﺖ  12:00اﻟﯽ
 18:00اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻛﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻛﺸﺎورزی ﻛﻪ دارای ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﯿﺶ از  100ﻛﯿﻠﻮوات ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  12:00ﺗﺎ  16:00ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻛﻞ و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و وزارت ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز و ﯾﺎ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات دوﻟﺘﯽ در روزﻫﺎی ﭘﺲ از ﺷﺐﻫﺎی ﻗﺪر
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۹و  ۲۳رﻣﻀﺎن ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺄﺧﯿﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و ﻣﻄﺎﺑﻖ روال ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،زﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﺎر ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ در روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۴و  ۸ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺪارس در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 98
رﯾﯿﺲ اداره اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﺪارس در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ 98
آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر وارﯾﺰ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﺎل 98
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ :ﻣﺴﻌﻮد ﺛﻘﻔﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ و رﺋﯿﺲ اداره اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس در اﯾﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﻋﻼم ﻧﮑﺮدﯾﻢ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای اﻋﻼم اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﺪارس ﻓﻘﻂ در ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﻮﯾﻢ
اﻣﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﭼﻨﺪان ﺑﺎ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪارس ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺪارد و ﺑﺎ اﯾﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﻼﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی اﻓﺰود :ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪارس ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪارس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن

اﻋﻼم ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری داﻧﺸﮕﺎه آزاد در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن98
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  98را ﺑﻪ رؤﺳﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎ،
واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ )ﺳﻤﺎ( اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ اداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ،واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ﺳﺎﻋﺖ
 ۷:۳۰ﺗﺎ  ۱۴:۳۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی درﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﺎم ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع آبوﻫﻮاﯾﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﯾﻦ
اﯾﺎم در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ درﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری در اﯾﺎم ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر
در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه درﺑﺎره ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺻﺪ درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارات دوﻟﺘﯽ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 98
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،درﺑﺎره ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارات دوﻟﺘﯽ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارات دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻮﺑﺨﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﻫﺎر از ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارات دوﻟﺘﯽ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ذﺧﯿﺮه و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮوﻧﺪ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 98
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  ۹۸ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ )ﺳﭙﻪ ،ﺻﺎدرات ،ﻣﺴﮑﻦ ،آﯾﻨﺪه
و (...در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  ۹۸ﺗﻐﯿﯿﺮی را در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ

ﺟﺪول ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 98
ﺑﺎﻧﮏ

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری در روزﻫﺎی ﻫﻔﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۴:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۳:۳۰ :

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۳:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۲:۳۰ :

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸ – ۱۴:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۳:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۲:۳۰ :

ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۷:۱۵ – ۱۴ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۷:۱۵ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۴:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۲ :

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۳:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۲:۳۰ :

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۳:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۲:۳۰ :

ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۳:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۲:۳۰ :

ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸:۳۰ – ۱۵ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸:۳۰ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸:۳۰ – ۱۵ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸:۳۰ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸ - ۱۵:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸ – ۱۵:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸ – ۱۲:۳۰ :

ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸ – ۱۶ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸ – ۱۲:۳۰ :

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۶ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸ – ۱۵ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۷:۴۵ – ۱۴ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۷:۴۵ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸ – ۱۵:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﯿﻦ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸ – ۱۴ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸ – ۱۵:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۷:۳۰ – ۱۶:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۷:۱۵ – ۱۳:۱۵ :

ﺑﺎﻧﮏ دی

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸ – ۱۵:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸ – ۱۳ :

ﺑﺎﻧﮏ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۸:۳۰ – ۱۳:۳۰ :
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ۸:۳۰ – ۱۳ :

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دوﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن رﻣﺰ ﯾﺎ اﻟﮕﻮی ﮔﻮﺷﯽ ،ﻗﻔﻞ آن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺲ از ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺒﺎرک ﻗﺪر ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  98ﻧﯿﺴﺖ
و زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن اﯾﺎم از ﻧﯿﻢ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻮﯾﻖ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
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