ویراش سوم متناسب با شرایط سوش جدید

لیست مشاغل گروه یک

ردیف

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

عمومی ،دفاتر شرکتها؛
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) و درونشهری؛

4

کرایه خودرو بدون راننده ،پارکینگ عمومی؛

5

مراکز نظامی ،انتظامی و امنیتی؛
فروشگاههای مواد غذای ،زنجیرهای (مشاغل مستقر در این مراکز تابع الزامات و محدودیتها وضعیت چهارگانه شهرهاست،).

6

سوپر مارکتها ،میوه فروشیها و سبزی فروشیها ،میادین میوه و ترهبار(با تاکید بر توسعه فروش
الکترونیک و خدمات غیرحضوری)؛
مراکز تولید ،نگهداری ،توزیع و فروش محصوالت پروئتینی و خدمات وابسته (با تاکید بر توسعه فروش

7

الکترونیک و خدمات غیرحضوری)؛
مراکز تولید و عرضه فرآوردههای لبنی و نانوایی (تولید فراوردههای نانوایی) (با تاکید بر توسعه فروش

8

الکترونیک و خدمات غیرحضوری)؛

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 صرفاً بیرونبر (شامل تمام گروههای غذایی

11
12

سرد ،گرم ،آشامیدنی،بستنی و آبمیوه ،خشکبار ،شیرینی و مشاغل مشابه)؛
خدمات اپراتورهای ارتباطی/خدمات الکترونیک /فعالیتهای پستی/دفاتر اسناد رسمی؛
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؛

23

فروش گل و گیاه تزیینی/طبیعی؛

24

فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی؛

25

سینما خودرو/تئاتر خودرو و موارد مشابه؛

26

مراکز اقامتی(شامل هتل ،متل ،مهمان پذیر ،پانسیون و مشاغل مشابه) *؛
* (مشاغل مستقر در این مراکز تابع الزامات و محدودیتها وضعیت چهارگانه شهرهاست).

27

فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی؛

28

فعالیت تیمهای ملی و لیگ های برتر وابسته در رشته های مختلف؛

29

غذا و ملزومات حیوانات خانگی/ملزومات و تجهیزات پزشکی و دامپزشکی؛

لیست مشاغل گروه دو

ردیف
1

بوستانها و مراکز تفریحی بدون فعالیتهای گروهی و جمعی؛

2

پاساژها ،بازارها ،مراکز خرید و فروش بزرگ و بازارهای موقت (در ساعت تعیین شده  11صبح تا )15؛

3

فروش انواع خودرو ،موتور و دوچرخه؛

4

مراکز شماره گذاری اتومبیل؛

5

آرایشگاههای مردانه و زنانه (صرفاً با تعیین وقت قبلی و بدون تجمع)؛

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 صرفاً در فضای باز در
غیر اینصورت فعالیت بیرون بر(شامل تمام گروههای مواد غذایی سرد ،گرم ،آشامیدنی ،بستنی ،آبمیوه،
خشکبار ،شیرینی)

13

ظروف یکبار مصرف؛

14

فروشندگان پرنده و ماهی های تزئینی.

15

وسایل ،ابزار و ملزومات شکار و صیادی.

16

فروشگاه ملزومات و تجهیزات بدنسازی و ورزشی.

17

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

18

رنگ ساختمانی ،صنعتی و خودرو.

19

ظروف ،صندلی ،میز و سایر ملزومات کرایه ای.

21

ابزار و یراق ،قفل و لوال،وسایل توزین،

21

فروش کاالهای دست دوم و سمساری.

22

آموزشگاههای رانندگی فقط مجاز به برگزاری کالس عملی و آزمون با رعایت پروتکل می باشند.

23

استخرهای روباز صرفاً با تعیین وقت قبلی و بدون تجمع با حداکثر پذیرش  31نفر در هر سانسی؛

24

مهدهای کودک

25

سینماها ،تئاترها (تعداد پذیرش تابع الزامات و محدودیتها وضعیت چهارگانه شهرها خواهد بود)؛

لیست مشاغل گروه سه

ردیف
1

تاالرهای پذیرایی؛

2

استخرهای سرپوشیده ،باشگاهها و سالنهای ورزشی با پذیرش حداکثر  31نفر و تعیین وقت قبلی؛

3

چایخانهها و قهوه خانهها؛

4

آموزشگاه های آزاد با حضور حداکثر  11نفر؛

5

مراکز تفریحی آبی روباز با پذیرش حداکثر  51نفر و تعیین وقت قبلی.

6

موزه ها(:تعداد پذیرش تابع الزامات و محدودیتها وضعیت چهارگانه شهرها خواهد بود)؛

لیست مشاغل گروه چهار

ردیف
باغ وحشها و شهرهای بازی سرپوشیده با پذیرش  71نفر و تعیین وقت قبلی؛
1
2

مراکز تفریحی آبی سرپوشیده با پذیرش  71نفر و تعیین وقت قبلی ؛

3

گیم نتها؛

