۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۷/۲۴۱/۳۹۴۰
دارد
)سال تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها(
رؤسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور
موضوع  :بازنگری سوم طرح جامع مدیریت هوشمند بیماری کرونا متناسب با وضعیت شهرها
سﻼم علیکم

احترامـاً ،عطف به نامه  ۲۷۸۷۵مورخ  ۱۴۰۰/۲/۲۵فرمانده محترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با
کرونا با موضوع بازنگری سوم طرح جامع مدیریت هوشمند بیماری کرونا متناسب با وضعیت شهرها به
پیوست تغییرات درگروه بندی چهارگانه مشاغل به انضمام تغییرات مندرج در جداول شهرها با رنگ
بندی قرمز ،نارنجی ،زرد ،آبی ارسال می گردد.
مورد انتظار است ضمن اطﻼع رسانی شایسته به مبادی ذیربط اجرای دقیق طرح جامع مذکور )ویرایش
سوم( که از مصوبات شصت و سومین جلسه کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا مورخ  ۱۴۰۰/۱/۱۶می باشد ،دردستور کار کلیه اتاق ها و اتحادیه های صنفی واقع و گزارش
بازرسی ها و نظارت بر واحدهای صنفی در بازه زمانی هفتگی به اتاق اصناف ایران ارسال گردد.

ویرایش سوم  -مصوبه جلسه 1400/1/16
کمیته امنیتی  -ابالغیه  27875مورخ 1400/2/25

تعیین

شاخص

شهرهای قرمز
حوزهها و فعالیتها

الزامات و محدودیت ها

ضمانت اجرا

تغییرات

مسئول و ناظر

تغییرات

تغییرات

 -کاهش حضور کارکنان دستگاههای ارائه

فعالیت ادارت و

دهنده خدمات ضروری تا یک دوم و مرتبط

کارکنان:

با مأموریت های اساسی در محل کار با

…..........

-سازمان اداری و استخدامی کشور

…..........

تشخیص باالترین مقام

دستگاهها و سازمان
های موضوع ماده 2

براساس بخشنامه شماره

 -کاهش حضور کارکنان سایر دستگاهها به

…..........

میزان دو سوم

 290823مورخ 99/6/05
سازمان اداری و استخدامی

…...............

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه ها و سازمان ها

…..........

کشور

قانون مدیریت بحران

-معاون توسعه مدیریت و منابع

…..........

( به استثنای نیروهای  -لغو کلیه مأموریت های اداری غیرضروری

استانداریها

…..........

مسلح)
…..........

0

تجاری،بازرگانی و
خدماتی:

تعطیلی به مدت  2هفته و قابل تسهیل و
تشدید در صورتت غییر شرایط با تشخیص

…….............

پلمپ به مدت  15روز

…..............

مشاغل گروه دو و سه وزارت بهداشت

-رئیس (مدیرکل) دستگاه مربوط

…..........

-وزارت صمت( مسئول)

…..........

-وزارت بهداشت (ناظر)

…..........

-نیروی انتظامی (همکار)

…..........

-اتاق اصناف ایران( همکار)

و چهار

-اتحادیه مربوط ( همکار)

آموزشی:
مدارس ،دانشگاهها و

بستری با تست  PCRمثبت روزانه  10نفر به ازاء هر صدوهزار نفر با لحاظ روند نزولی

تعطیلی کامل

…….............

موسسات آموزش

-مرحله اول تذکر کتبی به

-وزارت علوم(مسئول دانشگاهها و

مدیر مدرسه/مدیریت حوزه

موسسات وابسته)

مرحله دوم انفصال ازخدمت به مدت دو م ماه

….................

-جریمه نقدی موسسات

عالی آموزشگاهها

مدارس و موسسات وابسته)
-مدیریت حوزه های علمیه( مسئول

آموزشی بخش خصوصی به

حوزههای علمیه

-وزارت آموزش و پرورش( مسئول

حوزه ها

مبلغ  2میلیون تومان

…..........

…..........

…..........

…..........

نماز جماعت
فضای باز

-مرحله اول تذکر کتبی به

پذیرش حداکثر  70نفر به ازاء

ستاد برگزاری نمازجمعه و

 4مترمربع برای هر نفر در

هیأت امنای مساجد /تولیت

زمان 30دقیقه با رعایت

ها

….............

ستادهای استانی مدیریت بیماریکرونا(مسئول)

….............

پروتکل های بهداشتی
نمازجمعه

فرهنگی و اجتماعی:

فضای باز

نمازهای جمعه،

پذیرش حداکثر  70نفر به ازاء

مساجد ،نمازهای

 4مترمربع برای هر نفر در

تعطیلی کامل

جماعات یومیه،

….............

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و
جماعات ( همکار)

….............

زمان 30دقیقه با رعایت
پروتکل های بهداشتی

مراسم های آیینی،

….............

-سازمان تبلیغات اسالمی ( همکار)

….............

 -مرحله دوم قطع بسته های

مذهبی ملی

حمایتی به مدت یکماه

-مرکز امور مساجد( همکار)

مراسم و هیئات

….............

فضای باز
پذیرش حداکثر  70نفر به ازاء

….............

سازمان اوقاف

 4مترمربع برای هر نفر در
زمان 60دقیقه با رعایت
پروتکل های بهداشتی

….............

-ورود خودروهای شخصی با پالک بومی از

ترددها:

اعمال جریمه یک

شهرهای قرمز به دیگر شهرهای کشورممنوع
می باشد.

…............

-ورود خودروهای شخصی با پالک غیر بومی

 -اعمال جریمه یک میلیون

میلیون تومانی برای

تومانی برای خودروهای

خودر های شخصی

شخصی متخلف

متخلف در هر 24

به شهرهای قرمز ممنوع می باشد

ساعت

هیئات امنای سایر ادیان
رسمی ( ناظر) اضافه گردیده

-ستاد استانی مدیریت بیماری ( ناظر)

پلیس راهنمایی و رانندگی نیرویانتظامی ( مسئول)
…............

خودروهای شخصی

تردد خودروهای شخصی از ساعت  21تا 3صبح در سطح شهر ممنوع است( به
استثنای خودروهای مجاز به تایید
فرمانداری)

تردد خودروهای شخص از
ساعت  22تا  3صبح در سطح
شهر ممنوع است ( به استثنای
خودروهای مجاز به تایید
فرمانداری

 اعمال جریمه  200هزارتومانی برای تردد خودروهای
شخصی از ساعت  21تا 3
صبح در سطح شهر

اعمال جریمه 200هزار
تومانی برای تردد
خودروهای شخصی از -وزارت راه و شهرسازی ( مسئول)
ساعت  22تا  3صبح
در سطح شهر

ویرایش سوم  -مصوبه جلسه 1400/1/16
کمیته امنیتی  -ابالغیه  27875مورخ 1400/2/25

شاخص تعیین

شهرهای نارنجی
حوزهها و فعالیتها

الزامات و محدودیت ها

ضمانت اجرا

تغییرات

مسئول و ناظر

تغییرات

تغییرات

 -کاهش حضور تا یک سوم کارکنان

فعالیت ادارت و

دستگاههای ارائه دهنده خدمات ضروری

کارکنان:

و مرتبط با خدمات اساسی در محل کار با

............

............

-سازمان اداری و استخدامی کشور

............

تشخیص باالترین مقام مسئول دستگاه
براساس بخشنامه شماره 290823

 -کاهش حضور کارکنان سایر دستگاهها

دستگاهها و سازمان

............

به میزان یک دوم

مورخ 99/06/5سازمان اداری و

............

معاون توسعه مدیریت و منابعوزارت خانه ها و سازمان ها

............

استخدامی کشور

های موضوع ماده 2
قانون مدیریت بحران (  -لغو کلیه مأموریت های اداری غیرضروری

............

............

معاون توسعه مدیریت و منابعاستانداریها

............

به استثنای نیروهای
مسلح)

 -برزگرای جلسات در فضای سربسته با

............

رعایت الزامات ( حداکثر  20نفر)

............

تجاری،بازرگانی و
خدماتی:
تعطیلی به مدت  2هفته و قابل تسهیل و
تشدید در صورت شرایط با تشخیص

مشاغل گروه سه و چهار

............

............

-وزارت صمت( مسئول)

............

............

-وزارت بهداشت (ناظر)

............

پلمپ به مدت  15روز
............

وزارت بهداشت

بستری با تست  PCRمثبت روزانه  10نفر به ازاء هر صدوهزار نفر با لحاظ روند نزولی

مدرسه /رئیس دانشگاه/مدیریت

............

-اتاق اصناف ایران( همکار)

............

-اتحادیه مربوط ( همکار)

............

............

حوزه

مدارس ،دانشگاهها و

مرحله دوم انفصال از خدمت به............

تعطیلی کامل

مدت دو م ماه

-نیروی انتظامی (همکار)

............
............

-مرحله اول تذکر کتبی به مدیر

آموزشی:

-رئیس (مدیرکل) دستگاه مربوط

............

............

وزارت علوم(مسئول دانشگاهها وموسسات وابسته)
وزارت آموزش و پرورش( مسئولمدارس و موسسات وابسته)

............

............

موسسات آموزش عالی
آموزشگاهها

-جریمه نقدی موسسات آموزشی

حوزههای علمیه

بخش خصوصی به مبلغ  2میلیون

............

تومان

مدیریت حوزه های علمیه( مسئولحوزه ها

............

نماز جماعت
فضای باز
پذیرش حداکثر  100نفر به ازاء 4

فرهنگی و اجتماعی:

مترمربع برای هر نفر در زمان
40دقیقه با رعایت پروتکل های

مرحله اول تذکر کتبی به ستادبرگزاری نمازجمعه و هیأت امنای

............

مساجد /تولیت ها

ستادهای استانی مدیریت بیماریکرونا(مسئول)

بهداشتی
نمازجمعه
فضای باز
............

پذیرش حداکثر100نفر به ازاء 4
تعطیلی کامل

مترمربع برای هر نفر در زمان

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه وجماعات ( همکار)
اضافه شدن هیئات امنای سایر

40دقیقه با رعایت پروتکل های

نمازهای جمعه ،مساجد،

ادیان رسمی ( ناظر )

بهداشتی

............

نمازهای جماعات یومیه،

-سازمان تبلیغات اسالمی ( همکار)

 -مرحله دوم قطع بسته های

مراسم های آیینی،

مراسم و هیئات

مذهبی

حمایتی به مدت یکماه

............

-مرکز امور مساجد( همکار)

فضای باز
پذیرش حداکثر 100نفر به ازاء 4
مترمربع برای هر نفر در زمان75
............

دقیقه با رعایت پروتکل های

سازمان اوقاف

بهداشتی
-ورود خودروهای شخصی با پالک بومی از

ترددها:

............

شهرهای نارنجی به سایرشهرهای ممنوع
می باشد.

............

-ورود خودروهای شخصی با پالک غیر

 اعمال جریمه  500هزار تومانیدر هر  24ساعت
............

بومی به شهرهای نارنجی ممنوع می باشد

پلیس راهنمایی و رانندگی نیرویانتظامی ( مسئول)
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا (همکار)
............

خودروهای شخصی

تردد خودروهای شخصی از ساعت  21تا 3صبح در سطح شهر ممنوع است( به
استثنای خودروهای مجاز به تایید
فرمانداری)

اضافه شدن بند اعمال

بند تردد خودروهای شخصی از
ساعت  22تا  3صبح در سطح

اعمال جریمه  200هزار تومانی

جریمه  200هزار تومانی

شهر ممنوع است( به استثنای

برای تردد خودروهای شخصی از

برای تردد خودروهای

خودروهای مجاز به تایید

ساعت  21تا  3صبح در سطح شهر شخصی از ساعت  22تا 3

فرمانداری)

صبح در سطح شهر

ویرایش سوم  -مصوبه جلسه 1400/1/16
کمیته امنیتی  -ابالغیه  27875مورخ 1400/2/25

شهرهای زرد
تعیین

شاخص

حوزهها و فعالیتها

الزامات و محدودیت ها

فعالیت ادارت و

 -حضور کارکنان ادارات دستگاههای ارائه دهنده

کارکنان:

خدمات ضروری و مرتبط با ماموریت های اساسی

دستگاهها و سازمان

 -کاهش حضور یکسوم کارکنان سایر دستگاه ها

تغییرات

سازمان اداری و استخدامی کشور(ناظر)براساس بخشنامه شماره
 290823مورخ 05/06/99

های موضوع ماده 2
قانون مدیریت بحران (
به استثنای نیروهای
مسلح)

ضمانت اجرا

تغییرات

............

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت خانه ها و سازمانها(مسئول)

سازمان اداری و استخدامی
کشور

 -لغو کلیه مأموریت های اداری غیرضروری

-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداریها(مسئول)

 -برزگرای جلسات در فضای سربسته با رعایت

-رئیس/مدیرکل دستگاه مربوط( مسئول )

الزامات ( حداکثر  30نفر)
تجاری،بازرگانی و

-وزارت صمت( مسئول)

خدماتی:

-وزارت بهداشت (ناظر)

تعطیلی به مدت  2هفته و قابل تسهیل و تشدید
مشاغل گروه چهار

مسئول و ناظر

تغییرات

در صورت شرایط با تشخیص وزارت بهداشت

............

پلمپ به مدت یک هفته

.............

-نیروی انتظامی (همکار)

............

اتاق اصناف ایران( همکار)اتحادیه مربوط ( همکار)حضور پایه اول ودوم دروس

-مرحله اول تذکر کتبی به مدیر

کارگاهی شاخه های کار و دانش

آموزشی:

مدرسه /رئیس

به صورت اختیاری ( حداکثر
مدارس

مدارس ،دانشگاهها و

دانشگاه/مدیریت حوزه

10نفر)

-مرحله دوم انفصال از خدمت

پایه سوم به باال تعطیلی کامل (

موسسات آموزش عالی

به مدت یک ماه( مدیران دولتی

غیر حضوری)

آموزشگاهها

مربوط)

دانشگاه ها
موسسات

............

-وزارت علوم( مسئول)

............

جریمه نقدی موسساتآموزشی بخش خصوصی به

تعطیلی کامل ( غیر حضوری)

بستری با تست  PCRمثبت روزانه  4نفر به ازاء هر صدوهزار نفر با لحاظ روند نزولی

آموزش عالی
آموزشگاه ها

-وزارت بهداشت(ناظر)

-وزارت آموزش و پرورش ( مسئول)

مبلغ  2میلیون تومان
-مدیریت حوزه های علمیه ( مسئول)

حداکثر با حضور  10نفر

فرهنگی و اجتماعی:

ستادهای استانی مدیریت بیماری (ناظر)اضافه شدن هیئت

برگزاری نمازهای جمعه
-برگزاری نمازه های جمعه با  %50ظرفیت مکان

با اولویت فضای باز به

-مرحله اول تذکر کتبی به

ازاء 4مترمربع برای هر

ستاد برگزاری نمازجمعه

نفر حداکثر  100نفر

امنای مساجد
/تولیت ها /هیئات

-شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ( مسئول)

امنای سایر ادیان
رسمی
-سازمان تبلیغات اسالمی ( مسئول)

برگزاری نمازهای یومیه ( انفرادی/جماعات):

مرکز امور مساجد( مسئول)فضای باز به ازاء4

-1فضای باز تا %50ظرفیت
نمازهای جمعه ،مساجد،

سازمان اوقاف( مسئول)

مترمربع برای هر نفر

امنای سایر ادیان

حداکثر  100نفر

نمازهای جماعات یومیه،
مراسم های آیینی،

-2فضای بسته حداکثر 30تا  50نفر (بارعایت

مذهبی

4متر فاصله)

بسته با رعایت فاصله  4متر با  30تا 50نفر

رسمی ( ناظر)

فضای بسته به ازاء4
مترمربع برای هر نفر
حداکثر 40نفر
برگزاری مراسم های

-برگزاری مراسم های آیین و مذهبی در فضای

اضافه شدن هیئات

مرحله دوم اعالم عمومی

آیینی و مذهبی ملی در
فضای بسته با رعایت
هر  4مترمربع برای هر
نفر حداکثر  30نفر

فعالیت سینما ها،تئاترها و موسیقی با حضور30تا 50نفر در امکان سربسته و رعایت فاصله 4
متری
ترددها:

ورود خودروهای شخصی با پالک غیربومیبه استان و شهرهای با وضعیت زرد مسافر پذیر

پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ( مسئول)حدف گردیده

 اعمال جریمه  500هزارتومانی در هر  24ساعت

حذف گردیده
-ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا ( همکار)

ممنوع می باشد

وزارت راه و
ترددخودروهای
خودروهای شخصی

اعمال جریمه

-تردد خودروهای شخصی درسطح شهرهای زرد

شخصی از ساعت 22تا

 -اعمال جریمه  200هزار

با جمعیت باالی  200هزار نفر از ساعت  21تا 3

 3صبح در سطح شهر

تومانی برای تردد خودروهای

صبح ممنوع است ( به استثنای خودروهای مجاز

ممنوع است به

به تایید فرمانداری)

استثنای خودروهای
مجاز به تأیید فرمانداری

200هزار تومانی
برای تردد

شخصی از ساعت  21تا  3صبح خودروهای شخصی
از ساعت 2 2تا 3
در سطح شهر
صبح در سطح شهر

شهرسازی (
مسئول ) اضافه
گردیده
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شاخص

شهرهای آبی
حوزهها و فعالیتها
فعالیت ادارت و کارکنان:

الزامات و محدودیت ها

ضمانت اجرا

 حضور تمامی کارکنان ادارات دستگاههای (ضروریو غیرضروری)

التزام به رعایت
دستورالعمل های

دستگاهها و سازمان های موضوع
ماده  2قانون مدیریت بحران ( به

مسئول و ناظر

تغییرات

 ماموریت های اداری ضروری با تشخیص مقام مجاز بهداشتی و مقرراتمصوب بنا به تشخیص و

استثنای نیروهای مسلح)

 -ماموریت های اداری ضروری با تشخیص مقام مجاز

تشخیص و با مسئولیت
ستاد استانی

با مسئولیت ستاد استانی
التزام به رعایت
دستورالعمل های

تجاری،بازرگانی و خدماتی

تمامی گروه های چهارگانه مشاغل فعال می باشند

بهداشتی و مقررات
مصوب به تشخیص و با

 تشخیص و بامسئولیت ستاد استانی

مسئولیت ستاد استانی
بستری با تست  PCRمثبت روزانه  2نفر به ازاء هر صدوهزار نفر با لحاظ روند نزولی

حضور اختیاری
پایه اول ودوم
آموزشی:

دبستان و دروس
کارگاهی شاخه
مدارس

های کار و دانش

التزام به رعایت دستور

( حداکثر 10نفر)

العمل های بهداشتی و
مقررات مصوب بنا به

پایه سوم به باال به تشخیص و با مسئولیت
صورت غیر حضوری ستاد استانی

مدارس ،دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی آموزشگاهها

دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی
آموزشگاه ها

فرهنگی و اجتماعی:

نمازهای جمعه ،مساجد ،نمازهای
جماعات یومیه ،مراسم های آیینی،
مذهبی

مسئولیت ستاد استانی

( غیر حضوری)
حداکثر با حضور
 10نفر

برگزاری نمازه های جمعه با  %50ظرفیت مکانتمامی فعالیت های فرهنگی و مذهبی به شرط التزام
به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مقررات
مصوب بنا به تشخیص و با مسئولیت ستاد استانی
قابل بازگشایی است

ترددها:

خودروهای شخصی

 -تشخیص و با

حذف گردیده
التزام به رعایت
دستورالعمل های
بهداشتی و مقررات

تشخیص و با مسئولیت
ستاد استانی

مصوب بنا به تشخیص و
با مسئولیت ستاد استانی
التزام به رعایت دستور

 -تردد خودروهای شخصی درسطح شهرهای آبی از

العمل های بهداشتی و

ساعت  21تا  3صبح ممنوع است ( به استثنای

مقررات مصوب بنا به

خودروهای مجاز به تایید فرمانداری)

تشخیص و با مسئولیت
ستاد استانی

تشخیص و با مسئولیت
ستاد استانی

حذف گردیده
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لیست مشاغل گروه یک

ردیف

1

2

کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ،مراکز صنعتی و معدنی ،کشاورزی ،شیالت ،کشتارگاه ،انبار و
سرخانه عمومی؛
مراکز زیرساختی و حیاتی ،مراکز تأمین و توزیع آب ،برق ،گاز ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیت
های تصفیه و تهویه هوا ،پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت؛

تغییرات
اضافه شدن دفاتر شرکت ها
بدون تغییر

3

حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برون شهری شامل ریلی ،هوایی ،جاده ای و دریایی؛

اضافه شدن درون شهری

4

کرایه خودرو بدون راننده ،پارکینگ عمومی

بدون تغییر

5

مراکز نظامی ،انتظامی و امنیتی؛

بدون تغییر

6

فروشگاه های مواد غذای ،زنجیره ای  ،سوپر مارکت ها ،میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها ،میادین
میوه و تره بار

بدون تغییرو تأکید بر توسعه فروش الکترونیک و خدمات غیرحضوری

7

مراکز تولید ،نگهداری ،توزیعی وفروش محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته

بدون تغییر و تأکید بر توسعه فروش الکترونیک و خدمات غیرحضوری

8

مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی و نانوایی ( تولید فراورده های نانوایی)

بدون تغییرو تأکید بر توسعه فروش الکترونیک و خدمات غیرحضوری

9

مراکز بهداشتی ،درمانی ،اورژانس و تأمین آمبوالنس( دولتی و خصوصی) و مشاغل مشابه

بدون تغییر

10

داروخانه ها ،مراکز و فروشگاه های دامپزشکی  ،پخش دارو ،عطاری ،داروهای سنتی و بذر

بدون تغییر

11

12

13

مراکز تهیه ،تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی آماده و صرفاً بیرون بر( شامل تمام گروه های غذایی
سرد ،گرم ،آشامیدنی ،بستنی و آبمیوه ،خشکبار ،شیرینی و مشاغل مشابه)

خدمات اپراتور های ارتباطی ،خدمات الکترونیک و فعالیت های پستی
شرکت های خدمات اینترنتی ( اعم از تأمین کنندگان اینترنت ،فروشگاه های اینترنتی و شرکت های
خدماتی مبتنی بر اینترنت)

بدون تغییر

اضافه شدن دفاتر اسناد رسمی

بدون تغییر

14

رسانه های مکتوب و برخط و مشاغل مشابه

بدون تغییر

15

مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان ،معلولین ،جانبازان ،مراکز توان بخشی و مراقبتی ،آسایشگاه ها

بدون تغییر

16

17

تعمیرگاه های انواع خودرو  ،لوازم خانگی ،الکتریکی ،الکترونیکی ،کامپیوتر و تأسیساتی ،کلیه
خدمات فنی و کارواش
فروشگاه های انواع قطعات ،لوازم یدکی ،الکتریکی ،الکترونیکی ،صیادی ،کشاورزی و تأسیساتی و
سایرملزومات مورد نیاز تولید

بدون تغییر

بدون تغییر

فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی( از قبیل گچ ،سیمان ،سرامیک ،لوله و اتصاالت) ،محصوالت
18

فوالدی ( آهن و آلومینیوم) و پاساژهای تخصصی نظیر الستیک ،قطعات یدکی ،آهن آالت ،کامپیوتر ( بدون تغییر
به استثناء پوشاک  ،کیف و کفش و موبایل) و آهن آالت

19

کارگاه های صنعتی و ساختمانی ( مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)

بدون تغییر

20

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

بدون تغییر

21

خشکشویی ها

بدون تغییر

22

مراکز فروش عینک های طبی

بدون تغییر

23

فروش گل و گیاه تزئینی /طبیعی

بدون تغییر

24

فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی

بدون تغییر

25

سینما خودرو  /تئاتر خودرو

موارد مشابه اضافه شده

26

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

بدون تغییر

27

فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی

جدید اضافه شده

28

فعالیت تیم های ملی و لیگ های برتر وابسته در رشته های مختلف

جدید اضافه شده

29

غذا و ملزومات حیوانات خانگی  /ملزومات و تجهیزات پزشکی و دام پزشکی

جدید اضافه شده
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لیست مشاغل گروه دو

ردیف

1

2

بوستان ها و مراکز تفریحی
پاساژهای سرباز و سربسته ،بازارهای سرپوشیده ،مراکز خرید و فروش بزرگ و بازار های موقت (
بازارهای روز محلی)

تغییرات
بدون تغییر( بدون فعالیت های گروهی )

پاساژها  ،بازارها  ،مراکز خرید و فروش بزرگ و بازارهای موقت ( در ساعت تعیین شده 10صبح تا )15

3

فروش انواع خوردو ،موتور و دوچرخه

بدون تغییر

4

مراکز شماره گذاری اتومبیل

بدون تغییر

5

آرایشگاه های مردانه و زنانه

بدون تغییر

6

مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی

بدون تغییر

مراکز فروش فرش و موکت ،کف پوش ها ،لوازم خانگی ،تشک ،پتو و روانداز ،حوله و ملحفه ،پارچه،
7

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

بدون تغییر

دستی ،تزئینات داخلی ساختمان

مراکز فروش کادویی ،اسباب بازی و سرگرمی ،لوازم التحریر؛ ظروف( چینی ،کریستال ،پالستیک،
8

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

بدون تغییر

مهندسی و نقشه برداری

9

مراکز فروش انواع پوشاک  ،کیف و کفش ،چرم و مصنوعات چرمی ،خرازی ،خیاطی

اضافه شدن چرم و مصنوعات چرمی

10

آتلیه و عکاسی؛ و خدمات فیلمبرداری

بدون تغییر

11

آژانس مشاور امالک

بدون تغییر

12

مراکز تهیه ،توزیع و طبخ مواد غذایی ،خوراکی ،کافی شاپ ،با پذیرش مشتری ( شامل تمام گروه
های مواد غذایی سرد ،گرم ،آشامیدنی ،بستنی ،آبمیوه  ،خشکبار ،شیرینی)

بدون تغییر

13

ظروف یکبار مصرف

بدون تغییر

14

فروشندگان پرنده و ماهی تزئینی

بدون تغییر

15

وسایل ،ابزار و ملزومات شکار و صیادی

بدون تغییر

16

فروشگاه ملزومات و تجهیزات بدنسازی و ورزشی

بدون تغییر

17

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

بدون تغییر

18

رنگ ساختمانی ،صنعتی و خوردو

بدون تغییر

19

ظروف  ،صندلی ،میز و سایر ملزومات کرایه ای

بدون تغییر

20

ابزار و یراق ،قفل و لوال  ،وسایل توزین

بدون تغییر

21

فروش کاال های دست دوم و سمساری

بدون تغییر

22

آموزشگاه های رانندگی

بدون تغییر

23

استخرهای روباز صرفاً با تعیین وقت قبلی و بدون تجمع با حداکثر پذیرش 30نفر در هر سانسی

جدید اضافه شده

24

مهدهای کودک

جدید اضافه شده

25

سینما ها  ،تئاترها (تعداد پذیرش تابع الزامات و محدودیت ها وضعیت چهار گانه شهرها خواهد شد.
)

جدید اضافه شده
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ردیف

تغییرات

لیست مشاغل گروه سه

1

تاالرهای پذیرایی

بدون تغییر

2

استخرهای سرپوشیده و باشگاه های ورزشی

با پذیرش حداکثر 30نفر با تعیین وقت قبلی

3

چایخانه ها و قهوه خانه ها

بدون تغییر

4

آموزشگاه های موسیقی و زبان با حضور  10نفر

آموزشگاه های آزاد با حضور حداکثر 10نفر

5

موزه ها ،سینما ها ،تئاترها

سینما و تئاتر به گروه دو انتقال پیدا کرده

6

7

مراکز تفریحی آبی روباز با پذیرش حدا کثر 50نفر و
تعیین وقت قبلی

مهد های کودک

اضافه شده

به گروه دو انتقال یافته
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لیست مشاغل گروه چهار

ردیف

تغییرات

شهرهای بازی سرپوشیده با پذیرش 70نفر و

1

باغ و حش ها و شهرهای بازی

2

مراکز تفریحی آبی

سرپوشیده با پذیرش 70نفر و تعیین وقت قبلی

3

گیم نت ها

بدون تغییر

تعیین وقت قبلی

