
 شهرهای زرد

شاخص  

 تعیین
 مسئول و ناظر ضمانت اجرا هاالزامات و محدودیت هاها و  فعالیتحوزه
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 فعالیت ادارات و کارکنان:

هـای ها و سازماندستگاه

قانون  2موضـوع مـاده 

 مدیریت بحران 

استثنای نیروهای )به

 مسلح(

های حضـــور کارکنـــان ادارات دستگاه  -

دهنده خدمات ضروری و مرتبط ارائه

 های اساسیبـاماموریت

سوم کارکنان سایر کاهش حضور یک  -

 هادستگاه

 های اداری غیر ضرورلغو ماموریت  -

برگزاری جلسات  در فضای سربسته با رعایت   -

 نفر( 03الزامات )حداکثر 

بر اساس بخشنامه شماره  -

سازمان   5/6/22مورخ   223020

 اداری و استخدامی کشور.

 سازمان اداری و استخدامی )ناظر(  -

معــاون توســعه مــدیریت و منــابع  -

 ها )مسئول(ها و سازمانخانهوزارت

معــاون توســعه مــدیریت و منــابع  -

 ها )مسئول(استانداری

 رئیس/مدیرکل دستگاه مربوط )مسئول(-

تجاری، بازرگانی و 

 خدماتی:

 مشاغل گروه

 چهار

هفته و قابل تسهیل و  2تعطیلی به مدت   -

تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص 

 وزارت بهداشت

 پلمپ به مدت یک هفته  -

 وزارت بهداشت)ناظر(  -

 وزارت صمت)مسئول(  -

 نیروی انتظامی)همکار(  -

 اتاق اصناف ایران )همکار(  -

 اتحادیه مربوط )همکار(  -

 آموزشی:

 مدارس

دانشگاه ها و موسسات 

 عالیآموزش

 آموزشگاه ها

 مدارس

حضور پایه اول و دوم و 

دروس کارگاهی شاخه 

های کار و دانش به صورت 

 نفر( 03)حداکثر اختیاری
مرحله اول تذکر کتبی به مدیر   -

/ مدرسه / رئیس دانشـگاه 

 مـدیریت حـوزه

مرحله دوم انفصال از خدمت   -

بـه مـدت یک ماه)مدیران دولتی 

 مربوط(

جریمه نقدی موسسات   -

آموزشی بخش خصوصی  به مبلغ 

 میلیون تومان 2

 وزارت بهداشت)ناظر(  -

 وزارت علوم)مسئول(  -

 وزارت آمـوزش و پـرورش )مسئول(-

 مدیریت حوزه های علمیه )مسئول(-

سوم به باال تعطیلی پایه 

 )غیر حضوری(کامل
دانشگاه ها و

موسسات 

 عالیآموزش

 

)غیر تعطیلی کامل

 حضوری(

 نفر 03حداکثر با حضور  آموزشگاه ها

 فرهنگی و اجتماعی:

نمازهای جمعه، مساجد، 

نمازهای جماعات یومیه، 

مراسم های آیینی،  

 مذهبی

ظرفیت  %53برگزاری نمازهای جمعه با  -

 مکان

مرحله اول تـذکر کتبـی بـه   -

 سـتاد برگـزاری نمـازجمعه.

 اعالم عمومیمرحله دوم   -

 ستادهای استانی مدیریت بیماری )ناظر(-

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه  -

 )مسئول(

 سازمان تبلیغات اسالمی )مسئول(-

 مرکز امور مساجد )مسئول(  -

 سازمان اوقاف )مسئول(  -

 برگزاری نمازهای یومیه )انفرادی/ جماعات(:

 ظرفیت %53فضای باز تا  -0

نفر )با  53تا  03فضای بسته حداکثر  -2

 رعایت چهار متر فاصله(

های آیینی و مذهبی در برگزاری مراسم -

تا  03متر با  4فضای بسته با رعایت فاصله 

 نفر 53

فعالیت سینماها، تئاترها و موسیقی با  

نفر در امکان سربسته و  53تا  03حضور 

 متری 4رعایت فاصله 

 ترددها :

 

 خودروها شخصی  -

ورود خودروهای شخصی با پالک غیر بومی به -

مسافرپذیرشهرهای با وضعیت زرد استان و 
* 

 ممنوع می باشد.

 هزار تومانی 533اعمـال جریمه  -

پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی  -ساعت 24در هر 

 )مسئول(انتظامی 

ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا -

 )همکار(

تردد خودروهای شخصی در سطح شهرهای زرد 

لغایت  20از ساعت هزار نفر  233با جمعیت باالی 

ممنوع است. )به استثنای خودروهای  صبح 0

 مجاز به تایید فرمانداری(

هزار تومانی  233اعمال جریمه 

از برای تردد خودروهای شخصی 

در سطح  صبح 0لغایت  20ساعت 

 شهر

هاي مازندران، گیالن و گلستان و همچنین شهرهاي مشهد، شیراز، اصفهان، بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم در ایام ل استانپذیر شام شهرهاي مسافر *

 و نوروزتعطیالت چند روزه 


