
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۷/۲۴۱/۱۴۸۶۱

ندارد

(سال جهش تولید)

رؤسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور

موضوع: اصالحیه طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید-۱۹ 
در شهرهای کشور(مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی مورخ ۹۹/۱۰/۲۰)

سالم علیکم

         احتراماً، پیرو نامه شماره ۷/۲۴/۱۰۶۴۰ مورخ ۹۹/۸/۲۸ با موضوع "طرح مدیریت هوشمند    
محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید-۱۹ در شهرهای کشور" به پیوست تصویر نامه 
شماره ۱۸۳۱۶۵ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مشتمل بر جدول 
الزامات و نحوه فعالیت در شهرهای با وضعیت آبی، تغییرات مندرج در جداول شهرهای با وضعیت زرد، 

نارنجی و قرمز و همچنین جداول تغییر یافته گروه بندی چهارگانه و مشاغل که در راستای اجرای بند   
۵-۱ مصوبات پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ تهیه و تنظیم شده، ارسال می شود.

مورد انتظار و تاکید است موضوع توسط کلیه اتاقها، اتحادیه ها و افراد صنفی مورد اجرا و رعایت واقع 
گردیده و ضمن تشدید بازرسی ها و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، گزارش اقدامات صورت پذیرفته 

به اتاق اصناف ایران ارسال گردد.



۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۷/۲۴۱/۱۴۸۶۱

ندارد

رونوشت :
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا کشور  بازگشت به نامه شماره ۱۸۳۱۶۵ مورخ 

۹۹/۱۱/۱۸ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر رزمحسینی وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت  جهت استحضار.

جناب آقای دکتر ذوالفقاری معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا  
جهت استحضار.

جناب آقای معتمد وزیری سرپرست محترم مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت وزارت صنعت،معدن و تجارت  جهت استحضار.
جناب آقای مجتبایی  دبیرکل محترم اتاق اصناف ایران  جهت آگاهی.

جناب آقای فخریان رئیس محترم اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای  جهت آگاهی و اقدام الزم و ابالغ به اعضای تحت پوشش.
جناب آقای کرمی رئیس محترم اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی  جهت آگاهی و اقدام الزم و ابالغ به اعضای تحت پوشش.

جناب آقای کالنتری طالقانی رئیس محترم اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و تولیدکنندگان گازهای طبی و صنعتی  جهت آگاهی و اقدام الزم و ابالغ به 
اعضای تحت پوشش.

جناب آقای محمودیان رئیس محترم اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته  جهت آگاهی و اقدام الزم و ابالغ به اعضای تحت پوشش.
جناب آقای ابریشمی رئیس محترم اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته  جهت آگاهی و اقدام الزم و ابالغ به اعضای تحت پوشش.

جناب آقای فضلی سرپرست محترم روابط عمومی  جهت آگاهی و اطالع رسانی.
اعضاء محترم کمیته مدیریت بیماری کرونا اتاق اصناف ایران  جهت آگاهی و اقدام الزم.

سرکار خانم صنیعی دبیر محترم کمیته مدیریت بیماری کرونااقدام کننده : خانم صنیعی پور
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 فعالیت ادارات و کارکنان:

هـاي ها و سازماندستگاه

قانون  2موضـوع مـاده 

 استثنايبحران  )بهمدیریت 

 نیروهاي مسلح(

حضور تمامی کارکنان دستگاهها )ضروري و -

 غیرضروري(.

هاي اداري ضروري با تشخیص مقام ماموریت-

 مجاز.

برگزاري جلسات در فضاي سربسته با رعایت -

نفر( 05الزامات )حداکثر 

 هايالتزام به رعایت دستورالعمل

مصوب بنا به  بهداشتی و مقررات

و  با مسئولیت ستاد  تشخیص

 استانی

و  با مسئولیت ستاد  تشخیص

استانی

تجاری، بازرگانی و 

 خدماتی:

 -

 هايلتزام به رعایت دستورالعملا

مصوب بنا به  بهداشتی و مقررات

و  با مسئولیت ستاد  تشخیص

 استانی

و  با مسئولیت ستاد  تشخیص

استانی

 آموزشی:

 مدارس

موسسات دانشگاه ها و

 عالیآموزش

 آموزشگاه ها

 مدارس
 

 پایه اول و دوماختیاري حضور 

و دروس کارگاهی دبستان 

  شاخه هاي کار و دانش
 هايالتزام به رعایت دستورالعمل نفر( 05)حداکثر 

مصوب بنا به  بهداشتی و مقررات

و  با مسئولیت ستاد  تشخیص

 استانی

مسئولیت ستاد و  با  تشخیص

استانی

به صورت غیر پایه سوم به باال 

 حضوري
دانشگاه ها و

موسسات 

 عالیآموزش

 )غیر حضوري( 

 نفر 05حداکثر با حضور  آموزشگاه ها

 فرهنگی و اجتماعی:

نمازهاي جمعه، مساجد، 

نمازهاي جماعات یومیه، 

 مراسم هاي آیینی،  مذهبی

فرهنگی و مذهبی به شرط هاي فعالیت یتمام 

هاي بهداشتی و التزام به رعایت دستورالعمل

مقررات مصوب بنا به تشخیص و با مسئولیت 

 ستاد استانی قابل بازگشایی است.

 هايالتزام به رعایت دستورالعمل

مصوب بنا به  بهداشتی و مقررات

و  با مسـئولیت ستاد   تشـخیص 

استانی

و  با مسئولیت ستاد  تشخیص

استانی

 ترددها :

 

 شخصیي خودروها  

تردد خودروهاي شخصی در سطح شهرهاي آبی  

صبح ممنوع است. )به  3لغایت  20از ساعت 

 استثناي خودروهاي مجاز به تایید فرمانداري(

 هايالتزام به رعایت دستورالعمل

مصوب بنا به  بهداشتی و مقررات

و  با مسئولیت ستاد  تشخیص

 استانی

با مسئولیت ستاد  و  تشخیص

استانی

 را تدوین و ابالغ می نماید. در شهرهای آبی  هامالحظه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروتکل های بهداشتی مرتبط با فعالیت



 نارنجیشهرهای 
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فعالیت ادارات و 

کارکنان:

هـاي ها و سازماندستگاه

قانون  2موضـوع مـاده 

  مدیریت بحران

استثناي نیروهاي )به

 (مسلح

کا کنــــان  ســو   تا یک  حضــو کاهش  

ضرو ي   ا ائه دهنده خدماتدســتگاه هـاي  

ــ  د  محر کا  ــاس با  و مرتبط با خدمات اس

تشخیص باالترین مقا  مسئول دستگاه.

به  هادستگاه سایرحضو  کا کنـان  کاهش 

دو .میزان یک 

.هاي ادا ي غیر ضرو غو مامو یتل 

د  فضاي برگزا ي جلسـات با  اایت الزامات 

.نفر( 02)حداکثر سربسته

بر اســاب بخشــنامه هــ ا ه 

 5/6/22مــو        228022

سـازمان ادا ي و اســتخدام   

کشو 

سازمان ادا ي و استخدام  کشو  

ــعـه مدیریت و مناب      معـاون توس

.خانه ها و سازمان ها وزا ت

ــعـه مدیریت و مناب      معـاون توس

.استاندا ي ها 

 ئیس)مدیرکر(دستگاه مربوط 

تجاری، بازرگانی و 

 خدماتی:

 هايمشاغر گروه

 سه و چها 

 

هفته وقابر  تسهیر  2به مدت تعطیل  

و تشــدید د  رــو ت تغییر هــرایط با 

 تشخیص وزا ت بهداهت

  وز 55پل پ به مدت 
 

)مسئول( وزا ت ر ت 

(ناظر) وزا ت بهداهت 

نیروي انتظام )ه کا ( 

اتاق ارناف ایران)ه کا ( 

 اتحادیه مربوط)ه کا (

آموزشی:

 مدا ب

موسسات دانشگاه ها و

 اال آموزش

 آموزهگاه ها

 حوزه هاي ال یه

 تعطیل  کامر

حله اول تذکر کتب  بـهمر 

مدیر مد سـه/  ئیس دانشــگاه/  

مدیریت حوزه

مرحلــــــه دو  انفلــال  

ماه دوازخدمت به مدت 

ــات  جری ـه نقدي -2 ــس موس

به  آموزهــ  بخش خلــورــ  

 میلیون تومان 2مبلغ 

 وزا ت الو )مسـئول دانشگاه ها  

(و موسسات وابسته

ــوزش و   ـــــــ وزا ت آمـ

مدا ب و موسسات پـرو ش)مسئول 

(وابسته

ــاي      ــوزه ه ــت ح ــری ــدی م

ها حوزهال یه)مسئول 

:اجتماعیفرهنگی و 

، مساجد ،ن ازهاي ج عه

ن ازهاي ج ااات یومیه، 

مراسم هاي آیین ،  

مذهب 

 تعطیل  کامر

مرحله اول تـذکر کتبـ   -1

برگـــزا ي  ســـــتاد بـــه 

ــازج عه ــاتو  ن ـ امناي هیـ

 ها/ تولیتمساجد

دو  قـطــ   مـرحلـه   -2

هاي ح ـــایت  به بســته

 مدت یک ماه

ــدیریت   ــتان  مـ ستادهاي اسـ

)مسئول( کرونابی ـا ي

ــه      هـو اي سـیاسـتگذا ي ائ ـ

)ه کا ( ج اااتج عـه و

سازمان تبلیغات اسالم )ه کا ( 

مرکز امو  مساجد)ه کا ( 

 سازمان اوقاف

 ترددها :

 

 خود وها هخل  

ـ - ــ  با پالم بوم  و ود خود وه ــخل اي ه

  م به سایر ههرها م نـوع نا نج ههرهاي

 .باهد

ــ  بـا پـالم      - ــخل و ود خـود وهـاي ه

غیــربــــوم  بــــه هــهرهاي نا نج       

 .م  باهد م نــوع

 هزا  تومان  588اا ال جری ه -

ساات 22د  هر 
پلیس  اهن ـای  و  اننـدگ  نیروي    -5

انتظام )مسئول(

ــتان  مدیریت بی ا ي  ــتادهاي اس س

 کرونا)ه کا (
 2تا  25از ساات تردد خود وهاي هـخل    -

د  سطح ههر م نوع است )به استثناي  ربح

 خود وهاي مجاز به تاید فرماندا ي(

هزا   288اا ال جری ه  -

تومان  براي تردد خود وهاي 

 ربح2تا  25از ساات هخل  

 د  سطح ههر
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فعالیت ادارات و 

کارکنان:

-ها و سازماندستگاه

هـاي موضـوع مـاده 

قانون مدیریت  2

استثناي )به  بحران

 (نیروهاي مسلح

ارائه دهنده رکنان دستگاه هاي کاحضور کاهش  

ماموریت  و مرتبط با  دومیکتا  ضروري خدمات 

با تشخیص باال ترین مقاماساسی در محل کار  هاي

به میزان هادستگاهسایر حضور کارکنان کاهش 

سوم.دو

لغو کلیه ماموریت هاي  اداري غیـرضرور 

بـا ت در فضاي سربستهبرگزاري جلسـا 

نفر( 51حداکثر الزامات )رعایـت

بر اساس بخشنامه 

     228022شماره 

سازمان  1/6/22مورخ 

اداري و استخدامی 

کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور 

خانه ها و  معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 

.سازمان ها

.معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ها  

رئیس)مدیرکل(دستگاه مربوط 

تجاری، بازرگانی و 

 خدماتی:

دو و  مشاغل گروه

 سه و چهار

و قابل تسهیل و هفته 2به مدت تعطیلی 

با تشخیص تشدید در صورت تغییر شرایط

وزارت بهداشت

روز 51پلمپ به مدت 

)مسئول( وزارت صمت 

(ناظروزارت بهداشت ) 

نیروي انتظامی)همکار( 

ایران)همکار(اتاق اصناف  

 اتحادیه مربوط)همکار(

آموزشی:

 مدارس

دانشگاه ها و

موسسات 

 عالیآموزش

 آموزشگاه ها

 حوزه هاي علمیه

 

 تعطیلی کامل

حله اول تذکر کتبی مر 

مدیر مدرسه/ رئیس بـه

دانشگاه/ مدیریت حوزه

مرحلــه دوم  

انفصــال ازخدمت به 

ماه دومدت 

 جریمه نقدي-2 

موسسات آموزشی بخش 

 2به مبلغ  خصوصی 

 میلیون تومان

و موسسات  وزارت علوم)مسئول دانشگاه ها 

(وابسته

مدارس و وزارت آمـوزش و پـرورش)مسئول  

(موسسات وابسته

ها حوزهمدیریت حوزه هاي علمیه)مسئول  

:اجتماعیفرهنگی و 

 ،نمازهاي جمعه

، نمازهاي مساجد

جماعات یومیه، 

آیینی،  مراسم هاي 

مذهبی

 

 تعطیلی کامل
 

مرحله اول تـذکر  

 سـتادکتبـی بـه 

و  برگـزاري نمـازجمعه

/ امناي مساجدهیـات

هاتولیت

دوم قطع مرحله -2 

هاي حمـایتی به بسته

مدت یک ماه

 کروناستادهاي اسـتانی مـدیریت بیمـاري 

)مسئول(

شوراي سیاستگذاري ائمـه جمعـه و 

)همکار( جماعات

تبلیغات اسالمی)همکار( سازمان 

مرکز امور مساجد)همکار( 

 سازمان اوقاف

 ترددها :

 

خودروها  

 شخصی

خودروهاي شخصی با پالك بومی از شهرهاي  ورود-

.ممنوع می باشد به دیگر شـهرهاي کشـور قرمز

پــالك  بــا شخصــی خودروهــايورود -

.باشدممنـوع می قرمزغیربـومی بـه شــهرهاي 

اعمال جریمه یک  -

 میلیون تومانی بـــراي

 ودروهـــايخ

متخلف شخصـــی 

ســتادهاي اســتانی مــدیریت  

(ناظربیماري)

نیروي  پلــیس راهنمــایی و راننــدگی 

انتظامی)مسئول(

(وزارت راه و شهرسازي )مسئول   در صبح  2تا  25از ساعت تردد خودروهاي شخصی -

استثناي خودروهاي مجاز به سطح شهر ممنوع است )به 

 تاید فرمانداري(

هزار  288اعمال جریمه  -

تومانی براي تردد 

خودروهاي شخصی از 

در  صبح 2تا  25ساعت 

 سطح شهر



 شهرهای زرد

شاخص  
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 فعالیت ادارات و کارکنان:

هـای ها و سازماندستگاه

قانون  2موضـوع مـاده 

 مدیریت بحران 

استثنای نیروهای )به

 مسلح(

های حضـــور کارکنـــان ادارات دستگاه  -

دهنده خدمات ضروری و مرتبط ارائه

 های اساسیبـاماموریت

سوم کارکنان سایر کاهش حضور یک  -

 هادستگاه

 های اداری غیر ضرورلغو ماموریت  -

برگزاری جلسات  در فضای سربسته با رعایت   -

 نفر( 03الزامات )حداکثر 

بر اساس بخشنامه شماره  -

سازمان   5/6/22مورخ   223020

 اداری و استخدامی کشور.

 سازمان اداری و استخدامی )ناظر(  -

معــاون توســعه مــدیریت و منــابع  -

 ها )مسئول(ها و سازمانخانهوزارت

معــاون توســعه مــدیریت و منــابع  -

 ها )مسئول(استانداری

 رئیس/مدیرکل دستگاه مربوط )مسئول(-

تجاری، بازرگانی و 

 خدماتی:

 مشاغل گروه

 چهار

هفته و قابل تسهیل و  2تعطیلی به مدت   -

تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص 

 وزارت بهداشت

 پلمپ به مدت یک هفته  -

 وزارت بهداشت)ناظر(  -

 وزارت صمت)مسئول(  -

 نیروی انتظامی)همکار(  -

 اتاق اصناف ایران )همکار(  -

 اتحادیه مربوط )همکار(  -

 آموزشی:

 مدارس

دانشگاه ها و موسسات 

 عالیآموزش

 آموزشگاه ها

 مدارس

حضور پایه اول و دوم و 

دروس کارگاهی شاخه 

های کار و دانش به صورت 

 نفر( 03)حداکثر اختیاری
مرحله اول تذکر کتبی به مدیر   -

/ مدرسه / رئیس دانشـگاه 

 مـدیریت حـوزه

مرحله دوم انفصال از خدمت   -

بـه مـدت یک ماه)مدیران دولتی 

 مربوط(

جریمه نقدی موسسات   -

آموزشی بخش خصوصی  به مبلغ 

 میلیون تومان 2

 وزارت بهداشت)ناظر(  -

 وزارت علوم)مسئول(  -

 وزارت آمـوزش و پـرورش )مسئول(-

 مدیریت حوزه های علمیه )مسئول(-

سوم به باال تعطیلی پایه 

 )غیر حضوری(کامل
دانشگاه ها و

موسسات 

 عالیآموزش

 

)غیر تعطیلی کامل

 حضوری(

 نفر 03حداکثر با حضور  آموزشگاه ها

 فرهنگی و اجتماعی:

نمازهای جمعه، مساجد، 

نمازهای جماعات یومیه، 

مراسم های آیینی،  

 مذهبی

ظرفیت  %53برگزاری نمازهای جمعه با  -

 مکان

مرحله اول تـذکر کتبـی بـه   -

 سـتاد برگـزاری نمـازجمعه.

 اعالم عمومیمرحله دوم   -

 ستادهای استانی مدیریت بیماری )ناظر(-

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه  -

 )مسئول(

 سازمان تبلیغات اسالمی )مسئول(-

 مرکز امور مساجد )مسئول(  -

 سازمان اوقاف )مسئول(  -

 برگزاری نمازهای یومیه )انفرادی/ جماعات(:

 ظرفیت %53فضای باز تا  -0

نفر )با  53تا  03فضای بسته حداکثر  -2

 رعایت چهار متر فاصله(

های آیینی و مذهبی در برگزاری مراسم -

تا  03متر با  4فضای بسته با رعایت فاصله 

 نفر 53

فعالیت سینماها، تئاترها و موسیقی با  

نفر در امکان سربسته و  53تا  03حضور 

 متری 4رعایت فاصله 

 ترددها :

 

 خودروها شخصی  -

ورود خودروهای شخصی با پالک غیر بومی به -

مسافرپذیرشهرهای با وضعیت زرد استان و 
* 

 ممنوع می باشد.

 هزار تومانی 533اعمـال جریمه  -

پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی  -ساعت 24در هر 

 )مسئول(انتظامی 

ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا -

 )همکار(

تردد خودروهای شخصی در سطح شهرهای زرد 

لغایت  20از ساعت هزار نفر  233با جمعیت باالی 

ممنوع است. )به استثنای خودروهای  صبح 0

 مجاز به تایید فرمانداری(

هزار تومانی  233اعمال جریمه 

از برای تردد خودروهای شخصی 

در سطح  صبح 0لغایت  20ساعت 

 شهر

هاي مازندران، گیالن و گلستان و همچنین شهرهاي مشهد، شیراز، اصفهان، بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم در ایام ل استانپذیر شام شهرهاي مسافر *

 و نوروزتعطیالت چند روزه 



 لیست مشاغل گروه یک ردیف

1 
، کشتارگاه، انبار و سردخانه مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیالت تولیدی،  هایها و کارگاهکارخانه

 عمومی؛

2 
های برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتو توزیع آب، تامین زیرساختی و حیاتی، مراکز راکز م

 ؛های سوختجایگاهها و پاالیشگاهو تهویه هوا،  تصفیه

 دریایی؛ و ایریلی، هوایی، جاده شامل شهری برون مسافرِ کاال و عمومی ونقل حمل 3

 کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی 4

 و امنیتی؛ مراکز نظامی، انتظامی 5

6 
 وهیم نیادیها، میو سبزی فروش هایفروش وهیها، مسوپر مارکت ،ایرهیزنجمواد غذای، های فروشگاه

 ؛باررهت و

 ؛و خدمات وابسته ینیو  فروش محصوالت پروئت عیتوز ،ینگهدار د،یتولمراکز  7

 ؛های نانوایی()تولید فراورده نانوایی ی و های لبنفرآورده عرضه و دیتول مراکز 8

 و مشاغل مشابه؛ (دولتی و خصوصی)آمبوالنس  نیوتام ، اورژانسدرمانی،مراکز بهداشتی 9

 سنتی و بذر؛ داروهای ی،عطار، های دامپزشکی، پخش داروها، مراکز و فروشگاهداروخانه 11

11 
های غذایی )شامل تمام گروه بربیرون صرفا آماده و یی و خوراکیمواد غذا و طبخ تولید ،مراکز تهیه

 مشابه(؛سرد، گرم، آشامیدنی،بستنی و آبمیوه، خشکبار، شیرینی و مشاغل 

 ی؛های پستخدمات الکترونیک و فعالیت، خدمات اپراتورهای ارتباطی  12

13 
های و شرکت های اینترنتیفروشگاه ،های خدمات اینترنتی)اعم از تامین کنندگان اینترنتشرکت

 ؛(خدماتی مبتنی بر اینترنت

 ؛های مکتوب و برخط و مشاغل مشابهرسانه 14

 ؛هااهشگیآسابخشی و مراقبتی، ، جانبازان ، مراکز تواننیسالمندان، معلولو خدماتی نگهداری  مراکز 15

16 
ی ، کامپیوتر و  تاسیساتی، کلیه خدمات کیالکترونالکتریکی، ، یلوازم خانگ،خودروانواع  یهارگاهیتعم

 فنی و کارواش ؛

17 
صیادی، کشاورزی و تاسیساتی و ی، کیالکترونی، الکتریکی، دکیلوازم ،قطعات انواع  یهافروشگاه

 سایر ملزومات مورد نیاز تولید؛

18 

ی)از قبیل گچ، سیمان، سرامیک، لوله و اتصاالت(، محصوالت ساختمانمصالح انواع  یهاگاهشفرو

فوالدی)آهن و آلومینیوم( و پاساژهای تخصصی نظیر الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر)به 

 ؛آالتآهن و فش و موبایل(استثنا پوشاک، کیف و ک



 ؛(ی و مشابه آنتراشکار و یجوشکارمانند )ی و ساختمانی صنعت یهاکارگاه 19

 لیتوگراف، تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط، دفاتر آگهی تبلیغاتی، فروشندگان کاغذ و مقوا 21

 .هاییخشکشو 21

 مراکز فروش عینک های طبی؛  22

 تزیینی/طبیعی؛فروش گل و گیاه  23

 فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی؛ 24

 سینما خودرو/تئاتر خودرو؛ 25

 ؛ )شامل هتل، متل، مهمان پذیر، پانسیون و مشاغل مشابه(مراکز اقامتی 26

 فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی؛ 27

 های مختلف های ملی و لیگ های وابسته در رشتهفعالیت تیم 28

 غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی 29



 لیست مشاغل گروه دو ردیف

 ؛ها و مراکز تفریحیبوستان 1

ی )بازارها بازارهای موقت وبزرگ بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش ،پاساژهای سرباز و سربسته 2

 روز و محلی(؛

 ، موتور و دوچرخه؛خودرو انواع فروش 3

 ؛مراکز شماره گذاری اتومبیل 4

 و زنانه؛ های مردانهآرایشگاه 5

 ؛لوازم آرایشی و بهداشتیمراکز فروش  6

 پارچه،تشک، پتو و روانداز، حوله و ملحفه،  ،لوازم خانگیکف پوش ها،  ت،مراکزفروش فرش و موک 7

لوستر و چراغ، کابینت، درب و پنجره، تهویه، صنایع ،منزل( -و ملزومات مرتبط)اداری مبلمان پرده،

 ؛تزیینات داخلی ساختماندستی، 

؛ ظروف )چینی، کریستال، پالستیک، ریالتحر لوازم ،ی و سرگرمیباز اسباب ،کادویی فروش مراکز 8

بلورجات، مالمین(، لوازم التحریر، کتاب و مجله، محصوالت فرهنگی و کمک آموزشی، تجهیزات 

 مهندسی و نقشه برداری.

 ی؛اطیخ ،یخرازچرم و مصنوعات چرمی، ،کیف و کفش ،انواع پوشاکمراکز فروش  9

 ؛و خدمات فیلمبرداری؛آتلیه و عکاسی 11

 ؛آژانس مشاور امالک 11

 های)شامل تمام گروه با پذیرش مشتری مواد غذایی،خوراکی، کافی شاپ، طبخ ، توزیع و مراکز تهیه 12

 مواد غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی، آبمیوه، خشکبار، شیرینی( 

 ظروف یکبار مصرف؛ 13

 .فروشندگان پرنده و ماهی های تزئینی 14

 .وسایل، ابزار و ملزومات شکار و صیادی 16

 .ملزومات و تجهیزات بدنسازی و ورزشیفروشگاه  18

 .فروشندگان طال، جواهر، نقره، سنگ های قیمتی، بدلیجات، ساعت 21

 .رنگ ساختمانی، صنعتی و خودرو 22

 .ظروف، صندلی، میز و سایر ملزومات کرایه ای 24

 ابزار و یراق، قفل و لوال،وسایل توزین، 52



 .کاالهای دست دوم و سمساری شفرو 52

 .آموزشگاههای رانندگی 52

  



 لیست مشاغل گروه سه ردیف

 ؛تاالرهای پذیرایی 1

 ورزشی؛ هایباشگاه و سرپوشیده استخرهای 2

 تعطیل روز شبانه ساعات کل در این گروه) دخانی مواد بدون عرضه ها خانه قهوه و هاچــایخانــه 3

 ؛ (باشندمی

 نفر؛ 11آموزشگاه های موسیقی و زبان با حضور  4

 ؛ها،تئاترهاها،سینماموزه 5

 مهد های کودک؛ 6



 لیست مشاغل گروه چهار ردیف
 باغ وحش ها و شهرهای بازی؛ 1

 مراکز تفریحی آبی؛  2

 ؛هاگیم نت 3

 

 

 

 


