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اتحادیه قنادان: در جشنواره 
نوروزی شیرینی تا ۱۵ درصد 

تخفیف عرضه می شود
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی 
و کافه قنادی تهران  اعالم کرد با هماهنگی های انجام 
شــده تمــام واحدهــای صنفی قنــادان مشــارکت کننده 
در ایــن جشــنواره در تهــران شــیرینی جــات مــورد نیــاز 
مردم را در شــب عید با ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف عرضه 

خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری بازار، علی بهره مند، با اشاره 
به مزیت های برگزاری این جشــنواره توســط تشکل های 
صنفــی بــا مشــارکت اتاق اصنــاف ایران در گفــت وگو با 
خبرنــگار بــازار اظهــار کــرد: هــر واحــد صنفی کــه تمایل 
داشــته باشــند می تواننــد در اجــرای ایــن جشــنواره بــا 
اتحادیــه قنادی و شــیرنی فروشــی تهــران و اتاق اصناف 

ایران همکاری کنند.
اعضــای  مشــارکت  شــرایط  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
واحدهــای صنفــی شــیرینی فروشــی در تهــران در ایــن 
طبــق  گفــت:  اســت،  شــده  رســانی  اطــاع  جشــنواره 
برنامه ریزی هــای انجــام شــده قــرار اســت کــه واحدهای 
صنفــی قنــادان بــا اســتفاده از بنرهــای متعلــق بــه اتاق 
اصناف ایران شــیرینی مورد نیاز مردم در این جشــنواره 

عرضه کنند.

 آغاز جشنواره فروش نوروزی

از اول اسفند
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شــیرینی فروشی 
و کافــه قنــادی تهــران افــزود: مقرر شــده اســت که این 
جشــنواره از اول اســفند =ســال جاری تا ۱۵ فروردین = 

در سطح کشور برگزار شود.
وی با بیان اینکه این جشنواره توسط اتاق اصناف 
ایــران و اتحادیه هــای صنفــی برگــزار مــی شــود، گفــت: 
تمام واحدهای صنفی شیرینی فروش در صورت تمایل 
می تواننــد در ایــن جشــنواره مشــارکت جمعی داشــته و 
شــیرینی های شــب عیــد را بــا تخفیــف در اختیــار مردم 

قرار دهند.
بهــره منــد در ادامــه در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار 
بــازار در خصــوص تحویــل روغــن مخصــوص قنادهــا به 
واحدهای صنفی این اتحادیه در شهر تهران برای تولید 
شیرینی خشک ایام شب عید بیان کرد: با وجود اینکه 
۴۵ روز از تحویــل آخریــن مورد توزیــع روغن قنادان در 
تهران گذشــته اســت، اما تاکنون پیگیــری برای دریافت 
ســهمیه بعــدی قنادان تهران از شــرکت بازرگانی دولتی 

هنوز به جایی نرسیده است.

 تهیه روغن جامد مخصوص قنادان

با ۳ برابر قیمت واقعی
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شــیرینی فروشی 
و کافــه قنــادی تهــران گفــت: هــم اکنون تمــام همکاران 
 مــا روغــن مــورد نیــاز خــود را بــا ســه برابــر قیمــت تهیــه

مــی کنند تا بتوانند شــیرینی جات مــورد نیاز مردم را در 
شب عید آماده کنند.

بهره منــد بیــان کرد: با توجه به کمبود توزیع روغن 
مخصــوص قنــادان هــم اکنــون همــکاران مــا یــک حلــب 
روغــن قنــادی را که ۱۲۰ هزار تومان به حدود ۵۰۰ هزار 

تومان از بازار آزاد خریداری می کنند.
عضــو جشــنواره فــروش ویژه نــوروزی یادآور شــد: 
برای آماده کردن شــیرینی خشــک شــب عید هم اکنون 
بایــد روغــن مخصوص قنــادی در بیــن واحدهای صنفی 
مــا توزیــع شــود در غیــر ایــن صــورت، اگــر اســفند مــاه 
ایــن روغــن را بــه مــا تحویــل دهند بــه درد همــکاران ما 

نمی خورد.
رئیــس اتحادیــه قنــادی، شــیرینی فروشــی و کافه 
قنادی تهران بیان کرد: این در حالی اســت که دالالن و 
واسطه ها با چندین برابر قیمت روغن مخصوص قنادی 

را در بازار به فروش می رسانند.

 دالالن روغن مخصوص قنادان

را ۵۰۰ هزار تومان می فروشند
بهره مند افزود: برخی از دالالن حلب های ۱۰ کیلو 
روغــن نباتــی مخصــوص قنــادان را که ۱۲۰ هــزار تومان 
قیمت دارد در بازار آزاد به بیش از ۵۰۰ هزار تومان به 

فروش می رسانند.
وی گفــت: آخریــن بــار ســهمیه ۳۵۰ تنــی در بیــن 
واحدهای صنفی قنادان در تهران توزیع شــده اســت و 
از آن پس دیگر نتوانستیم روغن تهیه کنیم و همکاران 
مــا در شــیرینی پزی هــا بــا کمبــود شــدید روغــن مواجــه 

هستند.
بهره مند در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر 
اینکــه قیمت شــیرینی افزایش می یابــد، گفت: تا پایان 
ســال قیمــت شــیرینی در واحدهــای صنفی مــا افزایش 

نخواهد یافت.

ماهانه ۸۰ هزار کیلوگرم نیاز روغن 
مخصوص قنادان تهران

این مقام مســئول در اتحادیه قنادان تهران اظهار 
کرد: هم اکنون چهار هزار واحد صنفی شــیرینی پزی و 
قنــادی در اســتان تهــران منتظر توزیــع روغن مخصوص 
قنــادی هســتند و اگــر هــر یــک از این واحدهــای صنفی 
روزانــه ۲۰ کیلوگــرم روغــن نیــاز داشــته باشــند بــه طور 
بیــن  بایــد در  متوســط ماهانــه ۸۰ هــزار کیلــو روغــن 

واحدهای صنفی ما توزیع شود.
رئیــس اتحادیــه قنادان تهــران بیان کــرد: زمان برای 
تولیــد شــیرینی خشــک شــب عیــد بــه ســرعت در حــال 
سپری شدن است و این اتحادیه تاکنون نتوانسته روغن 

مخصوص قنادان را از مراجع قانونی ذیصاح تهیه کند.

ثبت خرید و فروش تلفن 
همراه در سامانه جامع 

تجارت پیش نیاز فعال سازی 
در سامانه همتا

فعــال ســازی تلفن همــراه نیازمند ثبــت هر گونه 
خرید و فروش در ســامانه جامع تجارت اســت و بدون 

این اقدام ممکن نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی اتاق اصناف ایران، 
با شــروع ســال ۹۹ طــرح افــق )استانداردســازی فاکتور 
و نظــارت بــر قیمــت( بــرای تلفــن همراه اجرایی شــد. با 
اجرایــی شــدن ایــن طرح، در صورتی کــه خرید و فروش 
تلفــن همراه توســط بخش هــای مختلف زنجیــره تامین 
)از قبیــل وارد کننــده، عمــده فروش و خرده فروش( در 
ســامانه جامع تجارت ثبت نشــود از فعال ســازی آن در 

سامانه همتا جلوگیری خواهد شد.
از آنجایــی کــه با اجرای این طــرح، صرفا واحدهای 
دارای پروانه کســب معتبر که در ســامانه جامع تجارت 
ثبت نام کرده اند امکان ثبت خرید و فروش را خواهند 
داشــت، لذا الزم اســت واحدهای مرتبط جهت دریافت 
پروانه کســب و ثبت نام در ســامانه جامع تجارت اقدام 

کنند.
همچنیــن تاکیــد مــی شــود کــه واحدهــای صنفــی 
از  عمــده فروشــی و خــرده فروشــی جهــت جلوگیــری 
مشــکات آتــی بــا مراجعــه بــه ســامانه جامــع تجــارت و 
اســتفاده از فایــل راهنمایــی کــه بــه پیوســت ارائــه مــی 
شــود، از نحــوه ثبــت نام آگاه و هرگونــه خرید و فروش 

تلفن همراه را در این سامانه ثبت کنند.

پیش بینی اتحادیه گوشت 
گوسفندی از افزایش قیمت 
گوشت قرمز در هفته جاری

تــداوم بارندگی هــا در غرب کشــور، عرضــه دام را 
بیش از روزهای گذشــته کاهش داده اســت. به گفته 
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی در هفتــه پیش رو 
باید منتظر افزایش قیمت گوشت قرمز در پی کاهش 

عرضه باشیم.

بــه گــزارش ایلنــا؛ معمــوال مــاه آخــر ســال زمانــی 
بــرای تامیــن کاالهــای پر مصرف ایام نــوروز بوده و یکی 
از این کاالها گوشــت قرمز اســت. اکنون گوشــت قرمز 
از گران تریــن منابــع پروتئینی برای خانواده ها به شــمار 

می رود و برخی امکان خرید آن ها را ندارند.
بــا نزدیــک شــدن بــه ایــام نــوروز ماننــد یک ســنت 
نانوشــته قیمــت ایــن کاال رو بــه افزایــش می گــذارد کــه 
نتیجــه جــو بازار نــوروز و افزایش تقاضا اســت. امســال 
شــرایط متفــاوت اســت به دلیــل کرونا، افزایــش تقاضا 
کــه بــر بــازار تاثیرگــذار اســت رخ نــداده، امــا دامــداران 
زیــان دیــده از گرانــی نهاده ها تصمیــم گرفته اند به امید 
افزایش قیمت در روزهای پایان ســال دام خود را کمتر 
عرضه کنند که خود موجب افزایش قیمت شده است.
بــه گفتــه فعــاالن بــازار گوشــت قرمــز، از چند روز 
پیــش دلیــل تــازه ای بــرای افزایــش قیمــت ایــن کاال در 
بــازار پیــدا شــده اســت. بارندگــی در کشــور به ویــژه در 
غــرب کشــور موجــب شــده عرضــه دام توســط دامداران 
بــه بازارهــای شــهرهای بــزرگ از جملــه پایتخت کاهش 

بیشتری داشته باشد.
گوشــت  اتحادیــه  رئیــس  ملکــی،  اصغــر  علــی 
اینکــه در  بیــان  بــا  ایلنــا  بــا  گوســفندی، در گفت وگــو 
توســط  دام  عرضــه  کاهــش  شــاهد  اخیــر  هفته هــای 
دامــداران هســتیم، اظهــار کــرد: امیــد بــه بهبــود بــازار 
گوشــت قرمــز در ایــام منتهــی بــه نــوروز موجــب شــده 

دامداران نسبت به عرضه دام خود تعلل کنند.
ملکی ادامه داد: دامداران روزهای سخت اقتصادی 
را در ســال جــاری پشــت ســر گذاشــتند چراکــه هزینــه 
پــرورش دام افزایــش قابل توجهی داشــت و همزمان با 

آن تقاضا به دلیل شیوع کرونا کاهش یافت.
 وی بــا تاکیــد بــر اینکه دامــداران به دنبــال جبران 
زیان هستند، افزود: دامداران به خیال اینکه نوروز این 
فرصــت را در اختیــار آن ها قرار می دهد عرضه دام خود 

را کاهش داده اند
ملکــی بــا اشــاره به بارندگی های اخیر در کشــور از 

کاهش بیشتر دام به بازار خبر داد.
وی گفت: اکنون مســیرهای که دام از غرب کشــور 
از طریق آن ها به بازار شهرهای بزرگ از جمله پایتخت 
عرضــه می شــد، بســته یا عبــور از آن ها به کنــدی انجام 
می شــود. ملکــی افــزود: به طور مثال گردن اســدآباد در 
غرب کشــور که مســیر تامین دام پایتخت بود به دلیل 

بارش سنگین تقریبا مسدود شده است.
وی پیــش بینــی کــرد کــه در هفته پیش رو شــاهد 
افزایــش بیشــتر قیمــت دام و در نتیجــه گوشــت قرمــز 

باشیم.
ملکی قیمت عمده هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 

برای مراکز عرضه را ۱۱۵ تا ۱۱۸هزار تومان عنوان کرد.
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی اظهــار کــرد: 
متوســط قیمــت هــر کیلوگــرم شــقه بدونــه دنبــه بــرای 
مصــرف کننــده معموال ۱۰ درصد بیشــتر از قیمت عرضه 

عمده و بیش از ۱۳۰ هزار تومان است.
بــر اســاس ایــن گــزارش؛ ابتــدای بهمــن قیمت هر 
کیلوگــرم شــقه بدونــه دنبــه گوســفندی بــرای مصــرف 
کننــده در حــدود ۱۲۰ تــا ۱۳۰ هــزار تومان بــود، در نیمه 
مــاه بــه حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان و اکنون به بیش 

از ۱۳۰ هزار تومان رسیده است.

اخبـــــــــــــــــارخبـــــــــــــــــر

در  روحانــی  حســن  جمهــوری  رئیــس 
جلســه روز چهارشــنبه )۲۹ بهمــن ( پــس از 
گــزارش طــرح قــرارگاه عملیاتــی ســتاد ملی 
مقابلــه بــا کرونــا درباره ســفرهای نــوروزی، 
از مــردم مصرانــه خواســت بــا رعایــت دقیق 
بهداشــتی،  دســتورالعمل های  مســتمر  و 
مانــعِ آغــاز مــوج جدیــدی از ویــروس کرونــا 
در کشــور و در نتیجــه تحمیــل یک سلســله 

محدودیت ها در رفت و آمدها نشوند
به گزارش ایســنا، روحانی گفت : طرح 
قــرارگاه عملیاتــی کــه بــا کمــک دســتگاه های 
ذیربــط درخصــوص ســفرهای نــوروزی آماده 
شــده اســت، بــرای تصویب نهایی به جلســه 
آتی ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه می شود.
ایــن ســخن، یعنی هنوز طرح ســفرهای 
نــوروزی در ســتاد ملی کرونــا تصویب و تایید 
نداشــتن  و  احتمــاالت  ایــن  اســت.  نشــده 
در  نــوروزی  ســفرهای  برقــراری  در  قطعیــت 
مصاحبــه رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری نیــز 
تکــرار شــده اســت؛ محمــود واعظی چنــد روز 
پیــش گفتــه: بنــا داریــم تــا جایــی کــه ممکــن 
اگــر  و  دهیــم  ادامــه  را  ســختگیری ها  اســت 
اســتانداری ها  و  اســتانی  ســتادهای  مــردم، 
کمک کردند و وضع در پایان اســفند مناســب 
باشــد، ممکــن اســت ســاز وکار جدیــدی برای 
تعطیــات نــوروز داشــته باشــیم تــا مــردم که 
در یــک ســال گذشــته ســفر نرفته انــد، از این 
فرصــت اســتفاده بهتــری ببرنــد. ســاز و کاری 
هــم داشــته باشــیم تــا برخــاف گذشــته فقط 
چند شــهر شــمال، مشــهد، اصفهان و شــیراز 
هــدف ســفر نباشــند و بــا تراکــم خیلــی زیــاد 

روبه رو نشوند.
میــراث  وزیــر  مونســان  علی اصغــر 

فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی هــم 
در آخریــن اظهارنظــری کــه درباره ســفرهای 
زده  حــرف  احتمــاالت  از  داشــته  نــوروزی 
اســت. او گفتــه جلســه ای در کمیتــه امنیتــی 
ـ اجتماعــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا برگــزار و 
مفصل در این باره صحبت شــده اســت. یک 
سال است که از شیوع این ویروس می گذرد 
و تأثیراتی را روی گردشــگری گذاشــته است. 
بــه همیــن خاطر در آن جلســه مفصل بحث 
شــد که درباره نوروز و سفرهای »احتمالی« 

نوروزی چگونه باید برنامه ریزی کنیم.
مونسان گفت: خوشبختانه پروتکل های 
دقیــق بهداشــتی در حــوزه گردشــگری رعایت 
می شــود. وزارت بهداشــت دربــاره ســفرهای 
انجــام  مــا  نظــارت  تحــت  کــه  مدیریت شــده 
می شــود نگرانــی نــدارد. آن چــه مــورد نگرانی 
آن هاســت ســفرهای انبوهی اســت که خارج 
از ضابطــه و بــدون مدیریــت درحــال انجــام 
اســت. یعنی این که هرکســی با ماشــین خود 
به ســفر می رود و معلوم هم نیســت در کجا 
اقامــت می کنــد. ایــن موجــب نگرانــی اســت. 
البته اگر افراد با ماشین شخصی سفر بروند 
امــا در مراکــز اقامتــی تحت نظــارت ما اقامت 
کننــد ایــن نیــز قابل قبول اســت و نگرانی در 

این خصوص کمتر است.
ولــی تیموری، معاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
نیز چندی پیش از متقاعد شــدن ســتاد ملی 
کرونــا دربــاره برقــراری ســفرهای نــوروزی و 
مدل هایی برای ســفر که در این ســتاد مورد 
توافــق قــرار گرفتــه ســخن گفتــه کــه از آن 
برداشت شده بود این ستاد مجوز سفرهای 
نوروزی را هرچند مشروط صادر کرده است.

تیمــوری گفتــه بــود: بــه دلیــل ناپایــدار 
بودن شــرایط کشور به واسطه شیوع کرونا، 
ســفرهای نــوروزی همچون ســال گذشــته با 
وزارت  امــا  اســت،  مواجــه  محدودیت هایــی 
برنامه هــا  تبییــن  و  تشــریح  بــا  گردشــگری 
دو  معرفــی  بــا  و  به عمل آمــده  تمهیــدات  و 
راهــکار ســبز بــرای ســفرهای ایمــن، اعضــای 
ستاد را برای انجام سفرها در قالب تورهای 
مســافرتی و نیز با رزرو مراکز اقامتی شــامل 
بوم گردی هــای  و  مهمانپذیرهــا  هتل هــا، 
دارای مجــوز از ســوی وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی متقاعد کرد.
علیرضــا  کــه  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
رئیســی، ســخنگوی ســتاد ملــی کرونــا تاکید 
کــرده رفــع محدودیت هــا و برقراری ســفر در 
تعطیــات نوروزی مشــروط به این اســت که 
تــا پایان ســال، شــرایط مناســب نگه داشــته 
شــود. تیموری، معاون گردشــگری قبا تایید 
نــوروزی  برقــراری ســفرهای  کــه  بــود  کــرده 
در کشــور  کرونــا  ویــروس  نشــدن  حــاد  بــه 
مشــروط شــده اســت، هرچند که این ســتاد 
مصوبه هایی در ارتباط با ممنوعیت ســفر به 
شــهرهای قرمــز و نارنجی در تعطیات نوروز 
دارد و ســفر به نقاط دیگر کشــور را به ارائه 

»رزرو اقامتگاه« منوط کرده است.
در حقیقــت، ســتاد ملــی کرونا نســبت 
میــراث  وزارت  پیشــنهادی  مدل هــای  بــه 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بــرای 
نــوروزی توجیــه و متقاعــد شــده  ســفرهای 
امــا همچنان شــیوه مدیریت ســفرهای انبوه 
شــخصی که هر ســال در تعطیات نوروز رخ 
می دهــد محــل پرســش و ابهــام اســت. طبق 
گزارش هــای مرکــز آمــار در بهــار ســال ۹۸ از 

مجموع ۱۰۲ میلیون ســفری که انجام شــده 
حــدود ۵۴ درصــد بــدون اقامت شــبانه و ۴۶ 
درصــد بــا اقامــت شــبانه بــوده که حــدود ۶۰ 
درصــد ســفرهایی که اقامت شــبانه داشــته، 
بــه انگیــزه دیــدار دوســتان و بســتگان انجام 

شده است.
رئیس پلیس راهور ناجا بدون اشاره به 
مدل های پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری اعام کرده برای سفرهای نوروزی 
با حجمی که پیش بینی می شود، دو سناریو 
دیگــر طراحــی کــرده و بــا وزارت کشــور هــم 

درباره آن ها مذاکره کرده است.
ســردار هادیانفر گفته ســناریو نخســت 
ایــن اســت کــه کرونــا ماننــد شــرایط کنونــی 
باقــی بماند ولی شــدت بیمــاری افزایش یابد 
کــه البتــه تحلیل هــای وزارت بهداشــت ایــن 
اســت کــه اگــر بــا ایــن رونــد کاهــش اجــرای 
دســتورالعمل ها پیــش برویــم با مــوج چهارم 
مواجــه می شــویم، اگــر این طــور باشــد قطعا 
محدودیت هــا بیشــتر می شــود. ما پیشــنهاد 
کردیــم محدودیت هــا برای شــهرهای هدف و 
مســافرپذیر مانند گیان، مازندران، یا مراکز 
اســتان هایی مثل اصفهان و جنوب کشــور یا 

مناطق زیارتی بیشتر شود.
ســناریو دوم به زعم پلیس راهور ناجا، 
در صورت کاهش بیماری و فراگیری واکسن 
قابل اجرا است که هر دو آن ها هفته جاری 

با ستاد ملی کرونا مطرح می شود.
همــه این گزینه هــا و احتماالت درحالی 
وزارت  کــه  اســت  کرونــا  ســتاد  میــز  روی 
بهداشــت چنــد روزی اســت، زنــگ خطر خیز 
صــدا  بــه  را  کشــور  در  کرونــا  چهــارم  مــوج 

درآورده است.

فهرســت مشــاغل مجــاز بــه فعالیت در 
شــهرهای قرمــز و شــرایط و ضوابــط فعالیــت 

کسب و کارها به روز شد.
به گزارش اتاق اصناف ایران ، بر اساس 
مدیریــت هوشــمند  طــرح  اصاحیــه  آخریــن 
محدودیت هــای متناســب بــا وضعیــت و روند 
بیماری کووید-۱۹ در شهر های کشور )مصوبه 
پنجــاه و دومیــن جلســه ســتاد ملی مبــارزه با 
کرونــا، مــورخ ۲۰ دی ۹۹( مشــاغل گروه ۱ که 
فهرست آن ها در ادامه می آید، در شهر هایی 
کــه در وضــع قرمــز قــرار گرفته انــد مجــاز بــه 
فعالیــت بــوده و گروه هــای شــغلی ۲، ۳ و ۴ 
بــه مــدت ۲ هفتــه )قابــل تســهیل و تشــدید 
در صــورت تغییــر شــرایط با تشــخیص وزارت 
بهداشت( تعطیل و واحد های صنفی متخلف 

به مدت ۱۵ روز پلمپ خواهند شد.
مســئول پیگیــری اجرای ایــن محدودیت ها 
وزارت صمــت، ناظــر بــر آن وزارت بهداشــت و 
نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه های 

مربوط به عنوان همکار اعام شده اند.
فهرســت مشــاغل گــروه یــک )مجــاز به 
در  حتــی  تمامــی شهرســتان ها  در  فعالیــت 

شرایط قرمز(
۱. کارخانه هــا و کارگاه هــای تولیــدی، مراکــز 
شــیات،  کشــاورزی،  معدنــی،  و  صنعتــی 

کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی
۲. مراکــز زیر ســاختی و حیاتــی، مراکز تامین 
و توزیــع آب، بــرق، گاز، مدیریــت پســماند، 
فاضــاب و فعالیت های تصفیــه و تهویه هوا، 

پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت
مســافر  و  کاال  عمومــی  نقــل  و  حمــل   .۳
برون شــهری شــامل ریلــی، هوایی، جــاده ای و 

دریایی.
پارکینــگ  راننــده،  بــدون  خــودرو  کرایــه   .۴

عمومی
۵. مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی

زنجیــره ای،  غذایــی،  مــواد  فروشــگاه های   .۶
ســبزی  و  میوه فروشــی ها  ســوپرمارکت ها، 

فروشی ها، میادین میوه و تره بار
۷. مراکــز تولیــد، نگهــداری، توزیــع و فــروش 

محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته
۸. مراکــز تولیــد و عرضــه فرآورده های لبنی و 

نانوایی )تولید فراورده های نانوایی(
و  اورژانــس  درمانــی،  بهداشــتی،  مراکــز   .۹
و  خصوصــی  و  دولتــی  آمبوالنــس  تامیــن 

مشاغل مشابه
فروشــگاه های  و  مراکــز  داروخانه هــا،   .۱۰
دامپزشــکی، پخــش دارو، عطــاری و دارو های 

سنتی و بذر
۱۱. مراکــز تهیــه، تولیــد و طبــخ مــواد غذایی و 
خوراکی آماده و صرفا بیرون بر )شــامل تمام 
آشــامیدنی،  گــرم،  ســرد،  غذایــی  گروه هــای 
و  شــیرینی  خشــکبار،  آبمیــوه،  و  بســتنی 

مشاغل مشابه(
ارتباطــی، خدمــات  اپراتور هــای  ۱۲. خدمــات 

الکترونیک و فعالیت های پستی
از  )اعــم  اینترنتــی  ۱۳. شــرکت های خدمــات 
فروشــگاه های  اینترنــت،  کننــدگان  تامیــن 
اینترنتــی و شــرکت های خدماتــی مبتنــی بــر 

اینترنت(
۱۴. رســانه های مکتــوب و بــر خــط و مشــاغل 

مشابه
ســالمندان،  خدماتــی  نگهــداری  مراکــز   .۱۵
و  توان بخشــی  مراکــز  جانبــازان،  معلــوالن، 

مراقبتی و آسایشگاه ها
لــوازم  خــودرو،  انــواع  تعمیرگاه هــای   .۱۶
خانگــی، الکتریکــی، الکترونیکــی، کامپیوتــر، 

تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش
۱۷. فروشگاه های انواع قطعات، لوازم یدکی، 
الکتریکــی، الکترونیکی، صیادی، کشــاورزی و 

تاسیساتی و سایر ملزومات مورد نیاز تولید
۱۸. فروشــگاه های انــواع مصالــح ســاختمانی 
و  لولــه  ســرامیک،  ســیمان،  گــچ،  قبیــل  از 
و  )آهــن  فــوالدی  محصــوالت  اتصــاالت(، 
نظیــر  تخصصــی  پاســاژ های  و  آلومینیــوم( 
الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر 

)به اســتثناء پوشــاک، کیف، کفش و موبایل( 
و آهن آالت

۱۹. کارگاه هــای صنعتــی و ســاختمانی )مانند 
جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن(

۲۰. لیتوگــراف، تایــپ و تکثیــر و دفاتــر فنــی 
مرتبــط، دفاتــر آگهــی تبلیغاتی، فروشــندگان 

کاغد و مقوا
۲۱. خشکشویی ها

۲۲. مراکز فروش عینک های طبی
۲۳. فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی

۲۴. فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی
۲۵. سینما خودرو/ تئاتر خودرو

متــل،  هتــل،  )شــامل  اقامتــی  مراکــز   .۲۶
مهمان پذیر، پانسیون و مشاغل مشابه(

۲۷. فروشــگاه های مــواد شــیمیایی بــا کاربرد 
صنعتی و کشاورزی

۲۸. فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته 
در رشته های مختلف

خانگــی،  حیوانــات  ملزومــات  و  غــذا   .۲۹
ملزومات و تجهیزات دامپزشکی

گروه های مجاز به فعالیت در شهر های نارنجی:
۱. بوستان ها و مراکز تفریحی

۲. پاســاژ های ســرباز و سربســته، بازار هــای 
سرپوشــیده، مراکــز خریــد و فــروش بــزرگ و 

بازار های موقت )بازار های روز و محلی
۳. فروش انواع خودرو، موتور و دوچرخه

۴. مراکز شماره گذاری اتومبیل
۵. آرایشگاه های مردانه و زنانه

۶. مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی
۷. مراکز فروش فرش و موکت، کف پوش ها، 
لــوازم خانگــی، تشــک، پتــو و رو انــداز، حولــه 
و ملحفــه، پارچــه پــرده، مبلمــان و ملزومــات 
مرتبط )اداری- منزل( لوستر و چراغ، کابینت، 
در و پنجــره، تهویــه، صنایــع دســتی، تزئینات 

داخلی ساختمان
بــازی و  اســباب  فــروش کادویــی،  ۸. مراکــز 
)چینــی،  ظــروف  التحریــر،  لــوازم  ســرگرمی 
مامیــن(  بلورجــات،  پاســتیک،  کریســتال، 

لــوازم التحریــر، کتــاب و مجلــه، محصــوالت 
فرهنگی و کمک آموزشــی تجهیزات مهندسی 

و نقشه برداری
۹. مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، 

چرم و مصنوعات چرمی، خرازی و خیاطی
۱۰. آتلیه و عکاسی و خدمات فیلمبرداری

۱۱. آژانس مشاور اماک
۱۲. مراکــز تهیــه، توزیــع و طبــخ مــواد غذایی، 
پذیــرش مشــتری  بــا  کافــی شــاپ،  خوراکــی 
)شــامل تمــام گروه هــای مــواد غذایــی ســرد، 
گرم، آشــامیدنی، بســتنی، آبمیوه، خشــکبار، 

شیرینی(
۱۳. ظروف یکبار مصرفی

۱۴. فروشندگان پرنده و ماهی های تزئینی
۱۵. وسایل ابزار و ملزومات شکار و صیادی

تجهیــزات  و  ملزومــات  فروشــگاه های   .۱۶
بدنسازی و ورزشی

نقــره،  جواهــر،  طــا،  فروشــندگان   .۱۷
سنگ های قیمتی، بدلیجات و ساعت

۱۸. رنگ ساختماتی، صنعتی و خودرو
۱۹. ظــروف، صندلــی، میــز و ســایر ملزومــات 

کرایه ای
۲۰. ابزار و یراق، قفل و لوال و وسایل توزین
۲۱. فروش کاال های دست دوم و سمساری

۲۲. آموزشگاه های رانندگی
مجاز به فعالیت در شهر های زرد و آبی:

تمامــی مــوارد ذکر شــده در لیســت نارجی و 
قرمز+

۱ .تاالر های پذیرایی
باشــگاه های  و  سرپوشــیده  .اســتخر های   ۲

ورزشی
۳ .چایخانه هــا و قهــوه خانه هــا بــدون عرضــه 
مواد دخانی )این گروه در کل ســاعات شبانه 

روز تعطیل هستند(
۴ .آموزشــگاه های موســیقی و زبــان با حضور 

۱۰ نفر
۵ .موزه ها، سینما ها، تئاتر ها

۶. مهد های کودک

فهرست به روز شده مشاغل مجاز به فعالیت در دوره شیوع کرونا

بالتکلیفی سفرهای نوروزی
تا هفته آخر اسفند

مجوز قطعی برای سفرهای نوروزی صادر نشده و همه صحبت ها و سناریوها 
برپایه احتماالت و اما و اگر است.


