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ندارد

(سال جهش تولید)

رؤسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور                                                                              آنی- حائز اهمیت 

موضوع: طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید- ۱۹ در شهرهای کشور

با سالم 

    احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۳۳۷۵۶ مورخ ۹۹/۸/۲۷ وزیر محترم کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، به پیوست طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری 
کووید-۱۹ در شهرهای کشور مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا در برگیرنده جزئیات طرح شامل وضعیت 
شهرها از لحاظ میزان بروز بحران(زرد،نارنجی و قرمز) و همچنین گروه بندی مشاغل مجاز و غیر مجاز به فعالیت 

ارسال می گردد.
شایسته است ضمن اطالع رسانی مراتب به اتحادیه ها و واحدهای صنفی تحت پوشش با اجرای دقیق مفاد و 

نظارت بر حسن اجرا نسبت به ارائه گزارشات عملکرد به اتاق اصناف ایران اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

                 
           

                      
    

             
             

         
          

                    
                

                
                  

                   

رونوشت :
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی فرمانده محترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا کشور 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 دکتر جمشیدی دبیر محترم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا جهت استحضار.
جناب آقای معتمد وزیری سرپرست محترم مرکز اصناف و بازرگانان ایران جهت استحضار..

اعضای محترم هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران جهت استحضار.
جناب آقای مجتبایی دبیرکل محترم اتاق اصناف ایران جهت اطالع.

جناب آقای کالنتری طالقانی رئیس محترم اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و تولیدکنندگان گازهای طبی و صنعتی جهت اطالع و اقدام .
جناب آقای کرمی رئیس محترم اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی جهت اطالع و اقدام الزم.

جناب آقای فخریان رئیس محترم اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای جهت اطالع و اقدام الزم.
جناب آقای محمودیان رئیس محترم اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته جهت اطالع و اقدام الزم.

جناب آقای ابریشمی رئیس محترم اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته جهت اطالع و اقدام الزم.
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  ها محدودیتهوشمند  مدیریت طرح

  کشور درشهرهاي 19 کووید بیماري روند و وضعیت با متناسب
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 مقدمه

با فراز تا کنون 19بیماري کووید از زمان شیوع روند مدیریتی طی شده در جمهوري اسالمی ایران و فرایند 
گیر را براي  هاي همه از مدیریت بحران يید و ارزشمندو فرودهایی همراه بوده که در نوع خود تجربه جد

گیري متمرکز،  تشکیل ستاد ملی در باالترین سطح نظام اجرایی با هدف تصمیم .کشور رقم زده است
نشان از اهمیت موضوع سالمت شهروندان در نظام اسالمی  ،ها و ارکان همه دستگاه منسجم و هماهنگ

بررسی  .تهدید جدي در حوزه سالمت و امنیت روانی جامعه را مدیریت نمایدداشته تا این ساختار بتواند یک 
 آوري تاب، افزایش ستاد ملیاصلی اولویت ؛ هاي غیر انسانی علیرغم تحریم دهد نشان می مسیر طی شده

شرایط فعلی بیماري در کشور و  .است  مردم بوده یانت از جاناقتصادي، اجتماعی و بهداشتی در راستاي ص
 9با بررسی روند  تاه ن داشتآرا بر  ستاد ملیکرونا به یک معضل مزمن ویروس ري یگ شدن همه تبدیل

هوشمند تجمع و تردد  تیریمد طرح جامع«تجربیات موفق جهانی، ماهه گذشته، مرور مصوبات ابالغی و 
کارشناسی،  را با برگزاري جلسات»در شهرهاي کشور 19 دیکوو يماریب و روند تیمتناسب با وضع یعموم

 .نمایدتهیه بخشی  بیننظران و جمع بندي  اخذ نظر صاحب

  فاهدا
ü قطع زنجیره انتقال بیماري. 
ü کاهش ترددهاي غیرضرور. 
ü مدیریت تجمعات. 
ü هاي هدفمند و پویا اعمال محدودیت. 
ü گذاري افزایش فاصله. 
ü هاي ابالغی نظارت دقیق بر اجراي پروتکل.  
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 هاي طرح دالیل توجیهی و ویژگی

شدن   به مزمن با توجه در مدیریت بیماري ها محدودیت اعمال کار هوشمند براي و ساز نمودن  اهمفر -۱
 .بیماري

۲- روند بیماري و مستمر به دلیل تغییر رفتار يِزا محدودیت ایجاد مداخالت. 

 اجتماعی، حمل و نقلاداري، خدماتی و تجاري، آموزشی و فرهنگی و  هاي رستهفعالیت  محدودسازي -۳
 .با روند بیماريمتناسب 

 .به صورت یکپارچه و پیوسته ها جریمهبودن نوع محدودیت، مدت زمان محدودیت و  مشخص -۴

 .برآورده نمودن انتظارات جامعهدر جهت زمانبندي ا تعیین رویکرد برنامه محور طرح ب -۵

 .ومیبه منظور پاسخگویی به افکار عمروند بیماري در شهرها هاي مختلف یکصدایی در شرایط و موقعیت -۶

 .ارزیابی استانی وکار سازو فراهم نمودن  سازي از روند بیماري با تعیین معیارهاي مشخص شاخص -۷

 .هاي اداري جهت هماهنگی با مرکز حذف بروکراسی و رفت و برگشت -۸

 .هاي اضافی در هزینه جویی وصرفه) اپیدمیک(گیر  هاي همه انعنوان مولفه مهم در بحر به زمان مدیریت -۹

 .سبک زندگی در شرایط کرونایی اصالحتصمیمات در میان جامعه با هدف سازي  نهادینه -۱۰

 ویروسزیستی با  هم ها در چگونگی رسانه و گیران، مجریان، مردم تصمیم میان مشترك درك ایجاد -۱۱
 .کرونا

 .اقناع افکار عمومی و هدایت ،اثرگذار براي همراه کردن مردم هاي امکان طراحی و اجراي برنامه -۱۲

 .يصمیمات در صحنه اقدام و عمل با هدف تاثیرگذاراجرایی شدن ت -۱۳
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 خالصه مدیریتی طرح   

ها و  حوزه .نماید می قرمز تقسیم نارنجی و به سه دسته زرد، را این طرح وضعیت شهرها در کل کشور
آموزشی و موسسات تجاري، خدماتی و بازرگانی،  مشاغل ادارات،شامل هاي مشمول این طرح  فعالیت

 هر فعالیتمتناسب با وضعیت تاثیرگذاري  .است شهري و ترددهاي درون شهري و بین ذهبیفرهنگی و م
و ناظر براي هر بخش به  مسئولضمانت اجراء،  .شود و اعمال می ها تعیین نوع محدودیت ،بر روند بیماري
وضعیت هر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت هفتگی . استشده  تعیین صورت مجزا

  .شود میتی ها عملیا حدودیتکند و بر این اساس م می را اعالم ر شه

 جغرافیاي طرح   

 شهرهاي سراسر کشور   •

 اجراي طرحشروع زمان 

  1399سال آذرماه  اول •

 مجري طرح

 قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت بیماري  •

  ناظر طرح
تقر در وزارت هاي ابالغی ستاد ملی مس کمیته عالی نظارت بر فرایند اجراي پروتکل •

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 الزامات اجراي طرح

لزامات اجراي ا 30/08/99هاي تخصصی ستاد ملی موظف هستند تا تاریخ  کمیته •
 :فراهم آورندبه شرح زیر طرح را 

o ها در اجراي  اجرایی وظایف دستگاه دستورالعمل تدوین:وانتظامی امنیتی،اجتماعی کمیته
 .طرح

o یو آموزش یرسانی، اقناع تدوین پیوست اطالع: انی و مدیریت جو روانیرس کمیته اطالع. 
o تهیه بسته حمایتی: کمیته اقتصادي. 
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 جزئیات طرح

در شهرهاي  19متناسب با وضعیت و روند بیماري کووید  ها طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت
 .برابر جداول سه گانه ذیل تبیین و اجرایی خواهد شدکشور

 

 
 
 
 
 

 شهرهاي زرد

 ها فعالیتها و  حوزه ها الزامات و محدودیت ضمانت اجرا و ناظر مسئول
شاخص 
 تعیین

سازمان اداري و استخدامی  -
 )ناظر(
معــاون توســعه مــدیریت و  -

ها و  خانه منــابع وزارت
 )مسئول( ها سازمان

معــاون توســعه مــدیریت و  -
 )مسئول(ها  منــابعاستانداري

مدیرکل دستگاه /رئیس -
 )مسئول(وطمرب

روساي ادارات در سطح  -
 )مسئول(ها شهرستان

 

بر اساس بخشنامه شماره  -
  5/6/99مورخ   290823

سازمان اداري و استخدامی 
 .کشور

حضـــور تمامی کارکنـــان ادارات  -
دهنده خدمات ضروري و  هاي ارائه دستگاه

  هاي اساسی مرتبط بـا ماموریت

 ها دستگاهکارکنان   تا حضور -

 .فوريهاي اداري غیر  وریتلغو مام -
برگزاري جلسات  در فضاي سربستهبا  -

 )نفر 30حداکثر (رعایت الزامات 

  
  

 :فعالیت ادارات و کارکنان
  

هاي  ها و سازمان دستگاه
قانون مدیریت   2موضـوعماده 

استثناي نیروهاي  به(بحران
 )مسلح
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 )ناظر(زارت بهداشتو -
 )مسئول(وزارت صمت -
 )همکار(نیروي انتظامی -
 )همکار(اتاق اصناف ایران  -
 )همکار(اتحادیه مربوط  -

 هفته یکپلمپ به مدت 
هفته و قابل تسهیل و  2به مدت تعطیلی 

تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص 
 وزارت بهداشت

  
  :تجاري، بازرگانی و خدماتی

  
 مشاغل 4گروه 

 )ناظر(بهداشتوزارت  -
 )مسئول(وزارت علوم -
وزارت آمـوزش و  -

 )مسئول(پـرورش
مدیریت حوزه هاي  -

 )مسئول(علمیه

اول تذکر کتبی به مدیر  بار - ۱
/ رئیس دانشـگاه /مدرسه

 مـدیریت حـوزه

دوم انفصال از خدمت  بار - ۲
مدیران (ماه یک بـه مـدت

 )دولتی مربوط

 جریمه نقديبار سوم  - ۳
موسسات آموزشی بخش 

میلیون  2مبلغ  به خصوصی 
 تومان

 تعطیلی کامل

  
  :آموزشی

  
 مدارس

دانشگاه ها وموسسات 
  عالی آموزش

 ي خصوصیها آموزشگاه
 هاي علمیه حوزه

 تیریمد یستادهاي استان -
 )ناظر(ماريیب
ائمه جمعه  استگذاريیشوراي س -

 )مسئول(
 غاتیسازمان تبل -

 )مسئول(یاسالم
 )مسئول(مرکز امور مساجد -
 )مسئول(فسازمان اوقا -
  
 

اول تـذکر کتبـی بـه  بار  - ۱
 .سـتاد برگـزاري نمـازجمعه

جریمه  اعمالدوم  بار - ۲
میلیون تومانی   2فردي

 .برایبرگزارکنندگان

 .اعالم عمومیسوم  بار - ۳

 تعطیلی کامل

  
 :فرهنگی و اجتماعی

  
  

  نمازهـاي جمعـه
  آئینـی مراسـم
  مذهبیمراسم 
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 نارنجیشهرهاي 

 ها ها و  فعالیت حوزه ها الزامات و محدودیت ضمانت اجرا مسئول  و ناظر
شاخص  

 تعیین

سازمان اداري و استخدامی  -
 )ناظر(
معــاون توســعه مــدیریت  -

ها و  خانه و منــابع وزارت
 )مسئول( ها سازمان

معــاون توســعه مــدیریت  -
 )مسئول(ها استانداري و منــابع

مدیرکل دستگاه /رئیس -
 )مسئول(مربوط

سطح  روساي ادارات در -
  )مسئول(ها شهرستان

بر اساس بخشنامه شماره 
سازمان 5/6/99مورخ  290823

 اداري و استخدامی کشور

 

هـاي  کارکنـان  دسـتگاه  تا حضور -
و مرتبط با  ضروري دهنده خدمات ارائه

با تشخیص  خدمات اساسی در محل کار
 .باالترین مقام مسئول دستگاه

   تا ها دستگاهسایرحضور کارکنـان  -
 .فوريهاي اداري غیر لغو ماموریت -
در  برگزاري جلسات با رعایت الزامات -

 .)نفر 20حداکثر (فضاي سربسته

  
  

 :فعالیت ادارات و کارکنان
  

هـاي ها و سازماندستگاه
قانون  2موضـوع مـاده 

  مدیریت بحران
 )استثناي نیروهاي مسلح  به(

ت 
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ستادهاي اسـتانی مـدیریت  -
 )  ناظر(بیمـاري

 )  مسئول(وزارت صمت -
 )ناظر(وزارت بهداشت -
 )   همکار(نیروي انتظامی -
 )  همکار(اتاق اصناف ایران -
 )همکار(اتحادیه مربوط -

  روز 15پلمپ به مدت 
 

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

 رت بهداشتتشخیص وزا

  :تجاري، بازرگانی و خدماتی
  

  هاي  مشاغل گروه
 4و  3

 

 )ناظر( وزارت بهداشت -
 )  مسئول (وزارت علوم -
وزارت آمـوزش و  -

 )  مسئول(پـرورش
هاي  مدیریت حوزه -

 )    مسئول (علمیه
 

اول تذکر کتبی بـهمدیر  بار - ۱
/ رئیس دانشگاه/ مدرسه

 مدیریت حوزه 

دوم انفصــال ازخدمت  بار - ۲
 ماه دومدت به 

 جریمه نقديبار سوم  - ۳
موسسات آموزشی بخش 

میلیون تومان  2به مبلغ  خصوصی 

 تعطیلی کامل

  
 :آموزشی

  
 مدارس

دانشگاه ها وموسسات 
  عالی آموزش

 ي خصوصیها آموزشگاه
 حوزه هاي علمیه

ستادهاي اسـتانی مـدیریت  -
 )  ناظر(بیمـاري

شوراي سیاستگذاري ائمـه  -
 )  مسئول(جمعـه 

ان تبلیغات سازم -
 )   مسئول(اسالمی

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

اول تـذکر کتبـی بـه  بار -1
و  سـتاد برگـزاري نمـازجمعه

 ها تولیت/ امناي مساجد هیـات
 5اعمال جریمه فـردي دوم  بار -2

ــون ــراي میلیــ ــانی بــ  تومــ
  برگزارکنندگان

 اعالم عمومیسوم  بار -3
هاي  قطع بسته چهارمبار -4

 مدت یک ماه یتی بهحمـا

 تعطیلی کامل

  
 :اجتماعیفرهنگی و 

  
  نمازهاي جمعه

  مساجد
  مراسم آیینی

 مذهبی  مراسم
 

ستادهاي استانی مدیریت  -
 )  ناظر(بیماري 

پلیس راهنمایی و رانندگی  -
 )  مسئول(نیروي انتظامی

 هزار تومانی 500اعمال جریمه 
 ساعت 24در هر  یکبار

اي شخصی با پالك ورود خودروه -1
به سایر شهرها  نارنجی بومی شهرهاي

 .ی باشدم ممنـوع
ورود خودروهاي شخصی با پالك  -2

غیـربــومی بــه شــهرهاي نارنجی 
 .ممنــوعمی باشد

  
  :ترددها 

  
 شخصی يخودروها
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 قرمزشهرهاي 

 ها ها و  فعالیت حوزه ها الزامات و محدودیت ضمانت اجرا مسئول  و ناظر
شاخص  

 تعیین

داري و استخدامی سازمان ا -
 )ناظر(
معــاون توســعه مــدیریت  -

ها و  و منــابع وزارتخانه
 )مسئول (ها سازمان

معــاون توســعه مــدیریت  -
 )مسئول(ها و منــابعاستانداري

مدیرکل دستگاه /رئیس -
 )مسئول (مربوط

روساي ادارات در سطح  -
 )مسئول(ها شهرستان

بر اساس بخشنامه شماره 
سازمان  5/6/99مورخ  290823

 اداري و استخدامی کشور

 

هاي  رکنان دستگاهکا  حداکثر  حضور  -
ضروریو مرتبط ارائه دهنده خدمات 

با اساسی در محل کار  هاي ماموریتبا
 ترین مقام تشخیص باال

 ها دستگاهسایر کارکنان   حداکثر  حضور -

 فورياداري غیـر هاي لغو کلیه ماموریت -
بـا  ستهبرگزاري جلسـات در فضاي سرب -

 )نفر 15حداکثر (الزامات  رعایـت

  
  

  :فعالیت ادارات و کارکنان
  

دستگاه ها و سازمان هـاي  -
  قانون مدیریت  2ماده  موضـوع

  بحران
 )استثناي نیروهاي مسلح به (

 

ت 
تس

 با 
ري

ست
ب

PC
R

 
انه

روز
ثبت

م
10 

فر
ن

  
نفر

زار 
د ه

 ص
هر

ء  
 ازا

به
 

 )ناظر(وزارت بهداشــت  -
 )مسئول(وزارت صمت -
 )همکار(اصناف اتاق -
 )همکار(اتحادیه مربوط -
 )همکار(نیروي انتظامی -

 روز 15پلمپ به مدت 
هفته و قابل تسهیل و  2به مدت تعطیلی 

تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص 
 وزارت بهداشت

  
 :تجاري، بازرگانی و خدماتی

  
  هاي مشاغل گروه

 4و  2،3

 )ناظر(وزارت بهداشت -
 )مسئول(وزارت علوم -
وزارت آمـوزش و  -

 )مسئول(پـرورش
مدیریت حوزه هاي  -

 )مسئول(علمیه
  

اول تذکر کتبی به  بار - ۱
/ رئیس دانشگاه/ مـدیرمدرسه

 حوزه مـدیریت

دوم انفصال از خدمت به  بار - ۲
مـدیران مربـوط   (مدت سه مـاه 

 )دولتی

ــوم  - ۳ ــار س ــديب ــه نق  جریم
موسســات آموزشــی بخــش   

ــه خصوصــی ــغ  ب ــون 2مبل میلی
  تومان

  تعطیلی کامل

  
 :وزشیآم

  
 مدارس

ت دانشگاه ها و موسسا
  عالی موزشآ

 ي خصوصیها آموزشگاه
 حوزه هاي علمیه

  

ســتادهاي اســتانی  -
 )ناظر(بیماري مــدیریت

شــوراي سیاســتگذاري  -
 )مسئول(جمعه  ائمــه

ســازمان تبلیغــات  -
 )مسئول(اســالمی  

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

 کر کتبـی بـهاول تـذ بار -1
هیـات امنـاي مسـاجد و 
/ سـتادبرگزاري نماز جمعه

 ها تولیت
اعمال جریمه فردي بار دوم  -2

میلیون تومانی براي  10
 برگزارکنندگان

 اعالم عمومیبار سوم  -3

  تعطیلی کامل

  
 :اجتماعیفرهنگی و 

  
  نمازهاي جمعه

  مساجد
  مذهبی مراسم

  مراسم آیینی
 

ســتادهاي اســتانی  -
 )ناظر(ماريبیمــدیریت 

پلــیس راهنمــایی و  -
راننــدگینیروي 

 )مسئول(انتظامی
وزارت راه و شهرسازي  -

  )مسئول (

تومانی  میلیون یکاعمال جریمه  -
براي خودروهاي شخصی 

ساعت حداکثر  24در ( متخلف
  )یکبار اعمال شود

خودروهاي شخصی با پالك بومی از  ورود -
ــزشــهرهاي  ــه دیگــر شـــهرهاي  قرم ب

 .باشد کشـورممنوع می
ورود خودروهـــــاي شخصـــــی بـــــا  -

 قرمـز غیربـومی بـه شــهرهاي  پــالك
  .باشد ممنـوع می

  
  
  

  :ترددها 
  

  شخصی يودروهاخ
  
  

 هزار200اعمال جریمه  -
تردد خودروهاي براي  تومانی

 4تا  21شخصی از ساعت 
  صبح در سطح شهر 

تا  21تردد خودروهاي شخصی از ساعت  -
به (است  صبح در سطح شهر ممنوع 4

استثناي خودروهاي مجاز به تائید 
 )فرمانداري
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  :  مالحظات مهم 
 .شود در این طرح مشاغل از نظر اعمال محدودیت به چهار دسته تقسیم می .1

 :شوند ینم لیتعط گانه هاي سه یک از وضعیت چیه در که لیبه شرح ذ يضرورمشاغل  :یکگروه  مشاغل

 ؛و خدمات وابستهو معدنی، کشاورزي، شیالت مراکز صنعتی تولیدي، هاي کارخانه .1

هاي برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتو توزیع آب،  تامینزیرساختی و حیاتی، مراکز مراکز  .2
  ؛سوخت عرضه هايجایگاهها و  پاالیشگاهو تهویه هوا،  تصفیه

 ؛ودریایی اي جاده،ریلی،هوایی شامل برونشهري مسافرِ و کاال عمومی ونقل حمل .3

 ؛درونشهري عمومی ونقل حمل .4

  ؛يستادادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادي و  .5
 ؛بار وتره وهیم نیادیها، میو سبزي فروش ها یفروش وهیها، مسوپر مارکت،ايرهیهاي زنج فروشگاه .6

 ؛و خدمات وابسته غذاییو  فروش محصوالت  عیتوز ،ينگهدار د،یتولمراکز  .7

  ؛)هاي نانوایی تولید فراورده(نانواییو  یهاي لبنفرآورده وعرضه دیتول مراکز .8
  ؛دولتی و خصوصیآمبوالنس  نیتام و ، امدادي، اورژانسدرمانی،مراکز بهداشتی .9

 ؛سنتی وداروهاي يعطار،پخش دارو هاي دامپزشکی، ها، مراکز و فروشگاهداروخانه .10

  ؛بربیرون و آماده ییغذا مواد و توزیع تولید ،مراکز تهیه .11
 ؛یپست هاي خدمات الکترونیک و فعالیت، مات اپراتورهاي ارتباطی خد .12

هاي خدماتی مبتنی بر  و شرکت هاي اینترنتی فروشگاه ،اعم از تامین کنندگان اینترنت(هاي خدمات اینترنتی شرکت .13

 ؛)اینترنت

 ؛و مشاغل مشابههاي مکتوب و برخط  رسانه .14

 ؛هاشگاهیآسابخشی و مراقبتی،  ، مراکز توانازان ، جانبنیسالمندان، معلولو خدماتی نگهداري  مراکز .15

 ؛یکیالکترونالکتریکی و ، یلوازم خانگ،خودروانواع  يها رگاهیتعم .16

 ؛یدکیلوازم  وقطعات انواع  يها فروشگاه .17

 ؛آالت وآهن یساختمانمصالح انواع  يها گاهشفرو .18

 ؛)و مشابه آن يوتراشکار يجوشکارمانند (یصنعت يها کارگاه .19

  ؛ها چاپخانه .20
 .ها ییخشکشو .21

 .ها آرامستان .22
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 :استشده  نییهاي تع تیمحدود مشمول لیبه شرح ذ :دو گروه مشاغل

  ؛ها و مراکز تفریحی بوستان .1
بازارهاي  و غذایی  غیرمواددر  بزرگفروش  و مراکز خرید ،سرپوشیده بازارهاي،وسربسته سرباز يپاساژها .2

  ؛موقت
  ؛گذاري اتومبیل شماره خودرو، مراکز انواع فروش هاي ها و نمایشگاهبازار .3
  ؛سازي هاي بدن هاي ورزشی، سالن باشگاه .4
  ؛هاي مردانه آرایشگاه .5
  ؛لوازم آرایشی و بهداشتیمراکز فروش  .6
  ؛تزیینات داخلی ساختمان مبلمان، پرده، پارچه، ،لوازم خانگی ت،فروش فرش و موک مراکز .7
  ؛ریالتحر لوازم ،يباز اسباب ،کادویی مراکزفروش .8
  ؛یاطیخ ،يخراز ،کیف و کفش،پوشاكانواع مراکز فروش  .9

  ؛آتلیه و عکاسی .10
  ؛آژانس مشاور امالك .11
  ؛خدمات چاپ دیجیتال .12
 هشبان ساعات درکل گروه نیا( یدخان مواد عرضه با ها خانه قهوه ،مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتري .13

  ؛ )باشندیم لیتعط روز
  .مشابهو مشاغل  ب میوه و بستنی فروشی،آو خشک رپزي ت وشیرینی قنادي .14

 :استشده  نییهاي تع تیمحدود مشمول لیبه شرح ذ: سه گروه مشاغل

  هاي خصوصی؛ شرکت .1
  ؛و مشاغل مشابه مراکزتفریحی و ها بوستان .2
  ؛کودك هايمهد .3
  ؛ )شودنمی بر بیرون شامل( هارستوران پـذیرائی، تاالرهـاي .4
  ؛زیبـایی هـايسـالن و زنانـه هـايآرایشگاه .5
  ؛هاتئاتر ،هاسینما ها،موزه .6
  ؛پربرخورد ورزشی هايباشگاه و سرپوشیده استخرهاي .7
 .)باشند  می روزتعطیل شبانه ساعات درکل اینگروه( مواددخانی باعرضه ها خانه قهوهو ها چــایخانــه .8
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  :استشده  نییهاي تع تیمحدود مشمول لیبه شرح ذ :چهار گروه مشاغل
  ؛هو مشاغل مشاب تفریحی مراکز و ها بوستان .1
  ؛پربرخورد يها ورزش و یشورز يها باشگاه .2
  ؛يباز يهاو شهر ها باغ وحش .3
 .یسالن یورزش يها باشگاهو  دهیسرپوش ياستخرها و یآب يها ورزش کزمرا .4

  
  :بحران مدیریت قانون 2 ماده موضوع هاي دستگاه .2

 دولتی، هاي وشرکت موسسات ها،سازمان  ها،وزارتخانه از اعم ایران اسالمی جمهوري گانهسه ايقو
 و دولتی بیمه هايشرکت  دولتی، اعتباري موسسات و هابانک  دولت، به بستهوا انتفاعی موسسات
 انقالب هاينهاد و هابنیاد  عمومی، موسسات  غیردولتی، عمومی نهادهاي و موسسات همچنین
 اذن با رهبري معظم مقام زیرنظر نهادهاي کلیه  وانتظامی، امنیتی  نظامی، نیروهاي اسالمی،
 از اعم ،است نام تصحیح یا ذکر مستلزم برآنها قانون شمول که واحدهایی و ها دستگاه و له معظم
 هاي شرکت و موسسات و کنند تبعیت عام مقررات و قوانین از یا داشته را خود خاص قانون اینکه
 .باشندمی طرح این مشمول ،آنها تابع یا وابسته

 طیدر شرادر محل کار  )یپزشک وآموزش بهداشت،درمان وزارت فیبرابر تعر(اي پرخطره گروهحضور  .3
  .باشد یمع ونمم قرمز و ینارنج

مستمر،  یرسان نمودن بستر مناسب اطالع ضمن فراهم یدرمان و آموزش پزشکوزارت بهداشت،  .4
 اتخاذ و شهرها تیوضع رصد جهت یمل بط ر يهاي ذو دستگاه یالزم ستادهاي استان یدسترس
 .نمود خواهد فراهم ماسک شنیکیاپل در را تیوضع هر با متناسب ماتیتصم

متر  4حداقل  تیرعا شامل قرمزو  ینارنجالزامات برگزاري جلسات در فضاي سربسته در شهرها زرد،  .5
 يبا هوا ینیگزیو جا هیبار تهو 6 حداقل براي هر ساعت(مناسب  هیمربع فاصله براي هر فرد، داشتن تهو

 .است محل جلسهدرهاي ورود و خروج مناسب و وجود در) تازه

ها، رسانه در اعالم ضمن و مشخص را کشور شهرهاي تیوضع روزهاي دوشنبهوزارت بهداشت هر هفته  .6
در هفته  شهر هر تیتا بر مبناي وضع کند می ها اعالم ها و استانبه سازمان ها، وزارتخانه را مراتب
 .گردد اعمال بعد هفته تا ها تیمحدود گذشته،

و  فرمانداران ،استاندارانبوده و   يماریب تیریمد یاستان يها با ستادها طرح در استان ياجرا تیمسئول .7
فوق  یابالغدر چارچوب ضوابط  یعلوم پزشک يها از جمله دانشگاه یعضو ستاد استان يها دستگاه

 شدت به طرح در یابالغ يها تیخارج از محدودرسانی  و اطالعو برنامه  میهرگونه تصم از و نمودهاقدام 
 .ندینما زیپره
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 برابر را مثبت تست داراي کردن افراد قرنطینه طرح ربط يهاي ذ دستگاهبا همکاري  وزارت بهداشت .8
را رعایت نکنند براي  نهیقرنطشرایط  ی کهدر صورتاین افراد ؛ دینما یم ییاجرا یمل ستاد یقبل ضوابط
و براي رفتن به  مهیهزار تومان جر ستیدوبراي هر بار مبلغ  خود در داخل شهر محل سکونت تردد

 قرارگاه بهشوند؛ مراتب اعمال جرایم  می مهیهزار تومان جر صدیشهرها مبلغ س گرید بهمسافرت 
 .شود می منعکس

 آگاهی از که با وجودرا  يافراد ربط يبا همکاري دستگاههاي ذ یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک .9
کند؛ مراتب  می مهیهزار تومان جر ستیمبلغ دو دینما یمکتمان ، بیماري خود را 19کووید ماريیبابتال به 

 .شود می منعکس قرارگاه بهاعمال جرایم 

آگاهی افراد را با وجود در صورتی که مسلح  روهايین و نهادها ها، سازمان در افراد میمستق نیمسئول .10
بهبود و  از قبل تا را آنها ای و ندیمان یبه حضور در محل کار م ي آنان، ملزمتست کرونا بودن مثبتاز 
 تست داشتن بدون ای و داده قرار کار محل در حضور براي اداري فشارهاي تحت ،کرونا تست شدن یمنف
و درج در پرونده و در  یتذکر کتب بادهند، در مرحله اول یم کار محل در حضور اجازه آنها به یمنف

ساي مربوطه ؤر مجازات نیا ياجرا نمسئوال( شوند یم مجازاتمرحله دوم به سه ماه انفصال از خدمت 
توانند ینفع در صورت مشاهده تخلف ميدر سطوح شهرستان ـ استان و مرکز خواهند بود و افراد ذ

 دستگاه مسئول مقام نیتریعال به مراتب قیتا از آن طرندینمابه سامانه وزارت بهداشت اعالم را  مراتب
انجام  مرتکب یخصوصبخش  انیکه کارفرما یدر صورت. )دنیاقدام را اخذ نما جهیو نت شده اعالم

 .شود یم اعمال مهیرج الیر ونیلیم پنجاه فرد هر يازا تخلفات باال بشوند، به

ـ  ییهوا یحمل و نقل عموم سامانهدر  یبهداشت یابالغهاي پروتکل تیرعا بروزارت راه و شهرسازي  .11
برابر مقررات  ربط، يذ يها شرکتدر صورت عدم توجه  را اعمال و  يحداکثر نظارتشهري  نیو ب  یلیر

 .دینمااعالم  یاتیبه قرارگاه عمل را جهیاقدام و نت یستاد مل یابالغ

 و یردولتیغ بخش یحقوق و یقیحق اشخاص ،)اعم از لشگري ـ کشوري(یهاي دولت همه دستگاه .12
 .هستند يماریب تیریمد چارچوب در یابالغ يها دستورالعملمکلف به اجراي  يدیتول

ي را که در تماس افرادموظف است به صورت حداکثري،  یپزشک آموزش و بهداشت،درمان وزارت .13
هاي دولتی و  در این مسیر همه بخش .گري و تست قرار دهد اند مورد غربال نزدیک با مبتالیان بوده

و در صورت عدم خصوصی، نهادهاي عمومی و نظامی موظف به همکاري با وزارت بهداشت هستند 
 .ستاد ملی اعالم و با متخلفان برخورد خواهد شدنظارت  تهیکم مراتب به،همکاري

و  باشد یم ها الزامی در همه وضعیتشهرها د درهمه پرترد یعموماستفاده از ماسک در اماکن  .14
 .متخلفان مطابق مصوبات ستاد جریمه خواهند شد

) قرمز و ینارنجزرد، (ها تیوضع همه در)یالملل نیب و ی،تخصصیعموم(شگاهینما هرگونه يبرگزار .15
 .باشد یم ممنوع
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11

و  یزرد، نارنج(ها تیوضع همه در رهیغ و ی،ورزشی،فرهنگی،اجتماعیاسیس تجمع هرگونه يبرگزار .16
 .باشد یم ممنوع) قرمز

وزارت بهداشت  یقبل یابالغ هاي دستورالعملبرابر   یارتیز هو اماکن مقدس هبقاع متبرک تیفعالادامه  .17
 .خواهد بود

 کشوروزارت  اریهاي مجري طرح در اختدستگاهمحل طرح جامع براي کمک به  از یافتیدر میجرا .18
 .ردیگ یم قرار
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