۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۷/۲۴۱/۱۴۸۶۱
ﻧﺪﺍﺭﺩ
)ﺳﺎﻝ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ(
ﺭﺅﺳﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ
ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ﻃﺮﺡ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻮﻭﯾﺪ۱۹-
ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ)ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺭﺥ (۹۹/۱۰/۲۰

ﺳﻼﻡ ﻋﻠﯿﮑﻢ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ،ﭘﯿﺮﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۷/۲۴/۱۰۶۴۰ﻣﻮﺭﺥ  ۹۹/۸/۲۸ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﻃﺮﺡ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻮﻭﯾﺪ ۱۹-ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ" ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۱۸۳۱۶۵ﻣﻮﺭﺥ  ۹۹/۱۱/۱۸ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ 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
 ۱-۵ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺭﺥ  ۹۹/۱۰/۲۰ﺗﻬﯿﻪ 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  ۱۸۳۱۶۵ﻣﻮﺭﺥ
 ۹۹/۱۱/۱۸ﺟﻬﺖ 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 ﻻﺯﻡ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ.
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺮﻣﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ.
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺻﻨﻒ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﻃﺒﯽ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ
ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ.
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﻮﺩﯾﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ.
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ.
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻓﻀﻠﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ.
ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ.
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻨﯿﻌﯽ ﺩﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﺮﻭﻧﺎﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ  :ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻨﯿﻌﯽ ﭘﻮﺭ

شهرهای آبی
شاخص
تعیین

حوزهها و فعالیتها

فعالیت ادارات و کارکنان:
دستگاهها و سازمانهـاي
موضـوع مـاده  2قانون
مدیریت بحران (بهاستثناي
نیروهاي مسلح)

الزامات و محدودیتها

تشخیص و مسئول

ضمانت اجرا

حضور تمامی کارکنان دستگاهها (ضروري وغیرضروري).

التزام به رعایت دستورالعملهاي

-ماموریتهاي اداري ضروري با تشخیص مقام

بهداشتی و مقررات مصوب بنا به

تشخیص و با مسئولیت ستاد

مجاز.

تشخیص و با مسئولیت ستاد

استانی

-برگزاري جلسات در فضاي سربسته با رعایت

استانی

الزامات (حداکثر  05نفر)
-

بستری با تست  PCRمثبت روزانه  2نفر به ازاء هر صد هزار نفر با لحاظ روند نزولی

تجاری ،بازرگانی و
خدماتی:

التزام به رعایت دستورالعملهاي
بهداشتی و مقررات مصوب بنا به

تشخیص و با مسئولیت ستاد

تشخیص و با مسئولیت ستاد

استانی

استانی

حضور اختیاري پایه اول و دوم
دبستان و دروس کارگاهی

مدارس

شاخه هاي کار و دانش

آموزشی:

(حداکثر  05نفر)

مدارس

التزام به رعایت دستورالعملهاي

پایه سوم به باال به صورت غیر

بهداشتی و مقررات مصوب بنا به

تشخیص و با مسئولیت ستاد

حضوري

تشخیص و با مسئولیت ستاد

استانی

دانشگاه ها و موسسات
آموزشعالی
آموزشگاه ها

استانی

دانشگاه ها و
موسسات

(غیر حضوري)

آموزشعالی
آموزشگاه ها

حداکثر با حضور  05نفر

فرهنگی و اجتماعی:

تمامی فعالیتهاي فرهنگی و مذهبی به شرط

التزام به رعایت دستورالعملهاي

نمازهاي جمعه ،مساجد،

التزام به رعایت دستورالعملهاي بهداشتی و

بهداشتی و مقررات مصوب بنا به

تشخیص و با مسئولیت ستاد

نمازهاي جماعات یومیه،

مقررات مصوب بنا به تشخیص و با مسئولیت

تشـخیص و با مسـئولیت ستاد

استانی

ستاد استانی قابل بازگشایی است.

استانی

مراسم هاي آیینی ،مذهبی

ترددها :

تردد خودروهاي شخصی در سطح شهرهاي آبی
از ساعت  20لغایت  3صبح ممنوع است( .به

خودروهاي شخصی

استثناي خودروهاي مجاز به تایید فرمانداري)

التزام به رعایت دستورالعملهاي
بهداشتی و مقررات مصوب بنا به

تشخیص و با مسئولیت ستاد

تشخیص و با مسئولیت ستاد

استانی

استانی

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

شهرهای نارنجی
شاخص
تعیین

الزامات و محدودیتها

حوزهها و فعالیتها

مسئول و ناظر

ضمانت اجرا

کاهش حضــو تا یکســو کا کنــــان
فعالیت ادارات و

دســتگاه هـاي ا ائه دهنده خدمات ضرو ي

کارکنان:

و مرتبط با خدمات اســاســ د محر کا با

دستگاهها و سازمانهـاي
موضـوع مـاده  2قانون
مدیریت بحران
(بهاستثناي نیروهاي
مسلح)

تشخیص باالترین مقا مسئول دستگاه.
کاهش حضو کا کنـان سایر دستگاهها به
میزان یک دو .
لغو مامو یتهاي ادا ي غیر ضرو .

سازمان ادا ي و استخدام کشو

بر اســاب بخشــنامه ه ـ ا ه
228022

مــو

22/6/5

سـازمان ادا ي و اســتخدام

معـاون توســعـه مدیریت و مناب
وزا ت خانه ها و سازمان ها.
معـاون توســعـه مدیریت و مناب
استاندا ي ها .

کشو

ئیس(مدیرکر)دستگاه مربوط

برگزا ي جلسـات با اایت الزامات د فضاي
سربسته (حداکثر  02نفر).

تجاری ،بازرگانی و

وزا ت ر ت (مسئول)

بستری با تست  PCRمثبت روزانه  6نفر به ازاء هر صد هزار نفر با لحاظ روند نزولی

خدماتی:

تعطیل به مدت  2هفته وقابر تسهیر

مشاغر گروههاي

و تشــدید د رــو ت تغییر هــرایط با

سه و چها

وزا ت بهداهت (ناظر)

پل پ به مدت  55وز

نیروي انتظام (ه کا )
اتاق ارناف ایران(ه کا )

تشخیص وزا ت بهداهت

اتحادیه مربوط(ه کا )

مرحله اول تذکر کتب بـه
مدیر مد سـه /ئیس دانشــگاه/

آموزشی:

مدیریت حوزه

مدا ب
دانشگاه ها و موسسات

مرحلــــــه دو انفلــال

تعطیل کامر

آموزشاال

ازخدمت به مدت دو ماه

آموزهگاه ها

-2جری ـه نقدي موســســات

حوزه هاي ال یه

آموزهــ بخش خلــورــ

به

وزا ت الو (مسـئول دانشگاه ها
و موسسات وابسته)
وزا ت

آمــــــــــوزش

و

پـرو ش(مسئول مدا ب و موسسات
وابسته)
مــدیــریــت حــوزه هــاي
ال یه(مسئول حوزه ها

مبلغ  2میلیون تومان
 -1مرحله اول تـذکر کتبـ

ستادهاي اســـتان مـــدیریت

فرهنگی و اجتماعی:

بـــه ســـــتاد برگـــزا ي

ن ازهاي ج عه ،مساجد،

ن ـــازج عه و هیـــات امناي

تعطیل کامر

ن ازهاي ج ااات یومیه،

مساجد /تولیتها

مراسم هاي آیین ،
مذهب

بی ـا ي کرونا (مسئول)
هـو اي سـیاسـتگذا ي ائ ـــه
ج عـه و ج ااات (ه کا )

 -2مـرحلـه دو قـطـ

سازمان تبلیغات اسالم (ه کا )

بســتههاي ح ـــایت به

مرکز امو مساجد(ه کا )
سازمان اوقاف

مدت یک ماه
و ود خود وهـاي هــخلــ با پالم بومههرهاي نا نج به سایر ههرها م نـوع م
باهد.
ترددها :

-و ود خـود وهـاي هــخلــ

اا ال جری ه  588هزا تومانبـا پـالم

د هر  22ساات

غیــربــــوم بــــه هــهرهاي نا نج

انتظام (مسئول)

م نــوع م باهد.
خود وها هخل
 تردد خود وهاي هـخل از ساات  25تا 2ربح د سطح ههر م نوع است (به استثناي
خود وهاي مجاز به تاید فرماندا ي)

-5

پلیس اهن ـای

و اننـدگ

نیروي

ســتادهاي اســتان مدیریت بی ا ي

 اا ال جری ه  288هزاتومان براي تردد خود وهاي
هخل از ساات  25تا 2ربح
د سطح ههر

کرونا(ه کا )

شهرهای قرمز
شاخص
تعیین

حوزهها و فعالیتها

فعالیت ادارات و
کارکنان:
دستگاهها و سازمان-
هـاي موضـوع مـاده
 2قانون مدیریت
بحران (بهاستثناي
نیروهاي مسلح)

الزامات و محدودیتها

مسئول و ناظر

ضمانت اجرا

کاهش حضور کارکنان دستگاه هاي ارائه دهنده
خدمات ضروري تا یکدوم و مرتبط با ماموریت
هاي اساسی در محل کار با تشخیص باال ترین مقام
کاهش حضور کارکنان سایردستگاهها به میزان
دوسوم.
لغو کلیه ماموریت هاي اداري غیـرضرور
برگزاري جلسـات در فضاي سربسته بـا

بخشنامه

سازمان اداری و استخدامی کشور

بر

اساس

228022

مورخ  22/6/1سازمان

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت خانه ها و
سازمان ها.

اداري و استخدامی

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ها .

شماره

رئیس(مدیرکل)دستگاه مربوط

کشور

رعایـت الزامات (حداکثر  51نفر)

تجاری ،بازرگانی و
خدماتی:

وزارت صمت (مسئول)
تعطیلی به مدت  2هفته و قابل تسهیل و
تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص

بستری با تست  PCRمثبت روزانه  01نفر به ازاء هر صد هزار نفر با لحاظ روند نزولی

مشاغل گروه دو و

وزارت بهداشت (ناظر)
نیروي انتظامی(همکار)

پلمپ به مدت  51روز

اتاق اصناف ایران(همکار)

وزارت بهداشت

اتحادیه مربوط(همکار)

سه و چهار
مرحله اول تذکر کتبی
بـه مدیر مدرسه /رئیس

آموزشی:

دانشگاه /مدیریت حوزه

مدارس

مرحلــه

دانشگاه ها و
موسسات

تعطیلی کامل

آموزشعالی

دوم

انفصــال ازخدمت به
مدت دو ماه
-2جریمه

آموزشگاه ها

نقدي

موسسات آموزشی بخش

حوزه هاي علمیه

خصوصی

وزارت علوم(مسئول دانشگاه ها و موسسات
وابسته)
وزارت آمـوزش و پـرورش(مسئول مدارس و
موسسات وابسته)
مدیریت حوزه هاي علمیه(مسئول حوزه ها

به مبلغ 2

میلیون تومان
مرحله
کتبـی

فرهنگی و اجتماعی:

جماعات یومیه،

بـه

سـتاد

برگـزاري نمـازجمعه و

نمازهاي جمعه،
مساجد ،نمازهاي

اول

تـذکر

تعطیلی کامل

مراسم هاي آیینی،

هیـات امناي مساجد/
تولیتها
 -2مرحله دوم قطع

مذهبی

بستههاي حمـایتی به
مدت یک ماه
ورود خودروهاي شخصی با پالك بومی از شهرهايقرمز به دیگر شـهرهاي کشـور ممنوع می باشد.

ترددها :

ورود خودروهــاي شخصــی بــا پــالكغیربـومی بـه شــهرهاي قرمز ممنـوع میباشد.

خودروها
شخصی

سطح شهر ممنوع است (به استثناي خودروهاي مجاز به
تاید فرمانداري)

(مسئول)
شوراي سیاستگذاري ائمـه جمعـه و
جماعات (همکار)
سازمان تبلیغات اسالمی(همکار)
مرکز امور مساجد(همکار)
سازمان اوقاف

 اعمال جریمه یکمیلیون تومانی بـــراي
خودروهـــاي
شخصـــی متخلف

تومانی
خودروهاي

براي
شخصی

پلــیس راهنمــایی و راننــدگی نیروي
تردد
از

ساعت  25تا  2صبح در
سطح شهر

ســتادهاي اســتانی مــدیریت
بیماري(ناظر)

 اعمال جریمه  288هزار-تردد خودروهاي شخصی از ساعت  25تا  2صبح در

ستادهاي اسـتانی مـدیریت بیمـاري کرونا

انتظامی(مسئول)
وزارت راه و شهرسازي (مسئول )

شهرهای زرد
شاخص
تعیین

الزامات و محدودیتها

حوزهها و فعالیتها

فعالیت ادارات و کارکنان:
دستگاهها و سازمانهـای

بـاماموریتهای اساسی

مدیریت بحران
(بهاستثنای نیروهای
مسلح)
تجاری ،بازرگانی و
خدماتی:
مشاغل گروه
چهار

ضمانت اجرا

 حضـــور کارکنـــان ادارات دستگاههایارائهدهنده

موضـوع مـاده  2قانون

مسئول و ناظر

-

ضروری

خدمات

و

مرتبط

کاهش حضور یکسوم کارکنان سایر

دستگاهها

 -سازمان اداری و استخدامی (ناظر)

 بر اساس بخشنامه شماره 223020مورخ  22/6/5سازمان
اداری و استخدامی کشور.

 -لغو ماموریتهای اداری غیر ضرور

 معــاون توســعه مــدیریت و منــابعوزارتخانهها و سازمانها (مسئول)
 معــاون توســعه مــدیریت و منــابعاستانداریها (مسئول)
-رئیس/مدیرکل دستگاه مربوط (مسئول)

 برگزاری جلسات در فضای سربسته با رعایتالزامات (حداکثر  03نفر)

 -وزارت بهداشت(ناظر)

 تعطیلی به مدت  2هفته و قابل تسهیل وتشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص

 -وزارت صمت(مسئول)

 -پلمپ به مدت یک هفته

 نیروی انتظامی(همکار) -اتاق اصناف ایران (همکار)

وزارت بهداشت

 -اتحادیه مربوط (همکار)

حضور پایه اول و دوم و
دروس کارگاهی شاخه
بستري با تست  PCRمثبت روزانه  4نفر به ازاء هر صد هزار نفر با لحاظ روند نزولی

مدارس

های کار و دانش به صورت

 -مرحله اول تذکر کتبی به مدیر

اختیاری(حداکثر  03نفر)

مدرسه  /رئیس دانشـگاه /

آموزشی:

پایه سوم به باال تعطیلی

مدارس

کامل(غیر حضوری)

دانشگاه ها و موسسات
آموزشعالی
آموزشگاه ها

مـدیریت حـوزه
 مرحله دوم انفصال از خدمتبـه مـدت یک ماه(مدیران دولتی

دانشگاه ها و

مربوط)

موسسات

تعطیلی کامل(غیر

آموزشعالی

حضوری)

آموزشگاه ها

حداکثر با حضور  03نفر

-

جریمه نقدی موسسات

 وزارت بهداشت(ناظر) وزارت علوم(مسئول)وزارت آمـوزش و پـرورش (مسئول)-مدیریت حوزه های علمیه (مسئول)

آموزشی بخش خصوصی به مبلغ
 2میلیون تومان

 برگزاری نمازهای جمعه با  %53ظرفیتمکان
برگزاری نمازهای یومیه (انفرادی /جماعات):
فرهنگی و اجتماعی:
نمازهای جمعه ،مساجد،
نمازهای جماعات یومیه،
مراسم های آیینی،
مذهبی

 -0فضای باز تا  %53ظرفیت

-ستادهای استانی مدیریت بیماری (ناظر)

 -2فضای بسته حداکثر  03تا  53نفر (با

 -شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

رعایت چهار متر فاصله)
 برگزاری مراسمهای آیینی و مذهبی درفضای بسته با رعایت فاصله  4متر با  03تا

 مرحله اول تـذکر کتبـی بـهسـتاد برگـزاری نمـازجمعه.
 -مرحله دوم اعالم عمومی

(مسئول)
سازمان تبلیغات اسالمی (مسئول) مرکز امور مساجد (مسئول) -سازمان اوقاف (مسئول)

 53نفر
فعالیت سینماها ،تئاترها و موسیقی با
حضور  03تا  53نفر در امکان سربسته و
رعایت فاصله  4متری
-ورود خودروهای شخصی با پالک غیر بومی به

*

استان و شهرهای با وضعیت زرد مسافرپذیر

ترددها :
 -خودروها شخصی

*

ممنوع می باشد.

اعمـال جریمه  533هزار تومانیدر هر  24ساعت

 پلیس راهنمایی و رانندگی نیرویانتظامی (مسئول)

تردد خودروهای شخصی در سطح شهرهای زرد

اعمال جریمه  233هزار تومانی

با جمعیت باالی  233هزار نفر از ساعت  20لغایت

برای تردد خودروهای شخصی از

 0صبح ممنوع است( .به استثنای خودروهای

ساعت  20لغایت  0صبح در سطح

مجاز به تایید فرمانداری)

شهر

ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا(همکار)

شهرهاي مسافر پذیر شامل استانهاي مازندران ،گیالن و گلستان و همچنین شهرهاي مشهد ،شیراز ،اصفهان ،بندرعباس ،بوشهر ،کیش و قشم در ایام

تعطیالت چند روزه و نوروز

لیست مشاغل گروه یک

ردیف

کارخانهها و کارگاههای تولیدی ،مراکز صنعتی و معدنی ،کشاورزی ،شیالت  ،کشتارگاه ،انبار و سردخانه
1

عمومی؛
مراکز زیرساختی و حیاتی ،مراکز تامین و توزیع آب ،برق ،گاز ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای

2

تصفیه و تهویه هوا ،پاالیشگاهها و جایگاههای سوخت؛

3

حمل ونقل عمومی کاال و مسافرِ برون شهری شامل ریلی ،هوایی ،جادهای و دریایی؛

4

کرایه خودرو بدون راننده ،پارکینگ عمومی

5

مراکز نظامی ،انتظامی و امنیتی؛
فروشگاههای مواد غذای ،زنجیرهای ،سوپر مارکتها ،میوه فروشیها و سبزی فروشیها ،میادین میوه

6

و ترهبار؛

7

مراکز تولید ،نگهداری ،توزیع و فروش محصوالت پروئتینی و خدمات وابسته؛

8

مراکز تولید و عرضه فرآوردههای لبنی و نانوایی (تولید فراوردههای نانوایی)؛

9

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

11

داروخانهها ،مراکز و فروشگاههای دامپزشکی ،پخش دارو ،عطاری ،داروهای سنتی و بذر؛
مراکز تهیه ،تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی آماده و صرفا بیرونبر (شامل تمام گروههای غذایی

11
12

سرد ،گرم ،آشامیدنی،بستنی و آبمیوه ،خشکبار ،شیرینی و مشاغل مشابه)؛
خدمات اپراتورهای ارتباطی  ،خدمات الکترونیک و فعالیتهای پستی؛
شرکتهای خدمات اینترنتی(اعم از تامین کنندگان اینترنت ،فروشگاههای اینترنتی و شرکتهای

13

خدماتی مبتنی بر اینترنت)؛

14

رسانههای مکتوب و برخط و مشاغل مشابه؛

15

مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان ،معلولین ،جانبازان  ،مراکز توانبخشی و مراقبتی ،آسایشگاهها؛
تعمیرگاههای انواع خودرو،لوازم خانگی ،الکتریکی ،الکترونیکی  ،کامپیوتر و تاسیساتی ،کلیه خدمات

16

فنی و کارواش ؛
فروشگاههای انواع قطعات ،لوازم یدکی ،الکتریکی ،الکترونیکی ،صیادی ،کشاورزی و تاسیساتی و

17

سایر ملزومات مورد نیاز تولید؛
فروشگاههای 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(به
استثنا پوشاک ،کیف و کفش و موبایل) و آهنآالت؛

19

کارگاههای صنعتی و ساختمانی (مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)؛

21

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

21

خشکشوییها.

22

مراکز فروش عینک های طبی؛

23

فروش گل و گیاه تزیینی/طبیعی؛

24

فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی؛

25

سینما خودرو/تئاتر خودرو؛

26

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

27

فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی؛

28

فعالیت تیمهای ملی و لیگ های وابسته در رشته های مختلف

29

غذا و ملزومات حیوانات خانگی ،ملزومات و تجهیزات دامپزشکی

لیست مشاغل گروه دو

ردیف
1

بوستانها و مراکز تفریحی؛

2

پاساژهای سرباز و سربسته،بازارهای سرپوشیده ،مراکز خرید و فروش بزرگ و بازارهای موقت (بازارهای
روز و محلی)؛

3

فروش انواع خودرو ،موتور و دوچرخه؛

4

مراکز شماره گذاری اتومبیل؛

5

آرایشگاههای مردانه و زنانه؛

6

مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی؛

7

مراکزفروش فرش و موکت ،کف پوش ها ،لوازم خانگی ،تشک ،پتو و روانداز ،حوله و ملحفه ،پارچه،
پرده ،مبلمان و ملزومات مرتبط(اداری -منزل)،لوستر و چراغ ،کابینت ،درب و پنجره ،تهویه ،صنایع
دستی ،تزیینات داخلی ساختمان؛

8

مراکز فروش کادویی ،اسباب بازی و سرگرمی ،لوازم التحریر؛ ظروف (چینی ،کریستال ،پالستیک،
بلورجات ،مالمین) ،لوازم التحریر ،کتاب و مجله ،محصوالت فرهنگی و کمک آموزشی ،تجهیزات
مهندسی و نقشه برداری.

9

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

11

آتلیه و عکاسی؛و خدمات فیلمبرداری؛

11

آژانس مشاور امالک؛

12

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

13

ظروف یکبار مصرف؛

14

فروشندگان پرنده و ماهی های تزئینی.

16

وسایل ،ابزار و ملزومات شکار و صیادی.

18

فروشگاه ملزومات و تجهیزات بدنسازی و ورزشی.

21

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

22

رنگ ساختمانی ،صنعتی و خودرو.

24

ظروف ،صندلی ،میز و سایر ملزومات کرایه ای.

52

ابزار و یراق ،قفل و لوال،وسایل توزین،

52

فروش کاالهای دست دوم و سمساری.

52

آموزشگاههای رانندگی.

لیست مشاغل گروه سه

ردیف
1

تاالرهای پذیرایی؛

2

استخرهای سرپوشیده و باشگاههای ورزشی؛

3

چــایخانــهها و قهوه خانه ها بدون عرضه مواد دخانی (این گروه در کل ساعات شبانه روز تعطیل
میباشند) ؛

4

آموزشگاه های موسیقی و زبان با حضور  11نفر؛

5

موزهها،سینماها،تئاترها؛

6

مهد های کودک؛

ردیف
باغ وحش ها و شهرهای بازی؛
1
2

مراکز تفریحی آبی؛

3

گیم نتها؛

لیست مشاغل گروه چهار

