
ینم لیتعط گانههای سهیک از وضعیت چیه در که لیبه شرح ذ یضرورگروه یک: مشاغل  مشاغل

 :شوند

 ؛مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیالت و خدمات وابستهتولیدی، هایکارخانه .1

برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتو توزیع آب، تامین زیرساختی و حیاتی، مراکز مراکز  .2

 ؛های سوختجایگاهها و پاالیشگاهو تهویه هوا،  ههای تصفی

 دریایی؛ و ایریلی،هوایی،جاده شامل شهری برون مسافر   کاالو عمومی ونقل حمل .3

 شهری؛ درون عمومی ونقل حمل .4

 ی؛ستادادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادی و  .5

 ؛بار تره و وهیم نیادیها، میزی فروشو سب هایفروش وهیها، مسوپر مارکت،ایرهیهای زنجفروشگاه .6

 ؛و خدمات وابسته ینیو  فروش محصوالت پروئت عیتوز ،ینگهدار د،یتولمراکز  .7

 ؛های نانوایی(نانوایی)تولید فراورده یهای لبنفرآورده عرضه و دیتول مراکز .8

 ؛آمبوالنس دولتی و خصوصی نیوتام ، امدادی، اورژانسدرمانی،مراکز بهداشتی .9

 سنتی؛ داروهای و یعطار ،های دامپزشکی، پخش داروا، مراکز و فروشگاههداروخانه .10

 ؛برآماده و بیرون ییمواد غذا و توزیع تولید ،مراکز تهیه .11

 ی؛های پستخدمات الکترونیک و فعالیت، خدمات اپراتورهای ارتباطی  .12

های و شرکت های اینترنتیفروشگاه ،های خدمات اینترنتی)اعم از تامین کنندگان اینترنتشرکت .13

 ؛(خدماتی مبتنی بر اینترنت

 ؛و مشاغل مشابههای مکتوب و برخط رسانه .14

 ؛هاشگاهیآسابخشی و مراقبتی، ، جانبازان ، مراکز تواننیسالمندان، معلولو خدماتی نگهداری  مراکز .15

 ؛یکیالکترونالکتریکی و ، یلوازم خانگ،خودروانواع  یهارگاهیتعم .16

 ی؛دکیلوازم  وقطعات انواع  یهافروشگاه .17

 ؛آالتآهن و یساختمانمصالح انواع  یهاگاهشفرو .18

 ؛(و مشابه آن یتراشکار و یجوشکار)مانند یصنعت یهاکارگاه .19

 ؛هاچاپخانه .20

 .هاییخشکشو .21

 

 

 



 :استشده  نییهای تع تیمحدود مشمول لی: به شرح ذدو گروه مشاغل

 ؛ها و مراکز تفریحیبوستان .1

 در غیر مواد غذایی وبزرگ بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش ،پاساژهای سرباز و سربسته .2

 ؛بازارهای موقت

 ؛خودرو، مراکز شماره گذاری اتومبیل انواع فروش هایها و نمایشگاهبازار .3

 ؛سازیهای بدنهای ورزشی، سالنباشگاه .4

 ؛های مردانهآرایشگاه .5

 ؛لوازم آرایشی و بهداشتیمراکز فروش  .6

 ؛تزیینات داخلی ساختمان مبلمان، پرده، پارچه، ،لوازم خانگی ت،کمراکزفروش فرش و مو .7

 ؛ریالتحر لوازم ،یباز اسباب ،کادویی فروش مراکز .8

 ی؛اطیخ ،یخراز ،کیف و کفش ،انواع پوشاکمراکز فروش  .9

 ؛آتلیه و عکاسی .10

 ؛آژانس مشاور امالک .11

 ؛خدمات چاپ دیجیتال .12

 ساعات درکل گروه نی)ایدخان مواد عرضه با اه خانه،قهوهمراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری .13

 ؛ (باشند یم لیتعط روز شبانه

 .ب میوه و بستنی فروشی و مشاغل مشابه،آشیرینی پزی تر و خشک و قنادی .14

 :استشده  نییهای تع تیمحدود مشمول لی: به شرح ذسه گروه مشاغل

 ؛و مشاغل مشابه تفریحی مراکز و هابوستان .1

 موقت؛ سرپوشیده،بازارهای بازارهای وسربسته، سرباز پاساژها .2

 کودک؛ مهدهای .3

 ؛ (شودنمی بر بیرون شامل)هاپـذیرائی،رستوران تاالرهـای .4

 زیبـایی؛ هـایسـالن و زنانـه هـایآرایشگاه .5

 ؛ها،تئاترهاها،سینماموزه .6

 برخورد؛ پر ورزشی هایباشگاه و سرپوشیده استخرهای .7

 تعطیل روز شبانه ساعات کل در گروه این) دخانی وادم باعرضه ها خانه قهوه و هاچــایخانــه .8

 .(باشندمی

 



 :استشده  نییهای تع تیمحدود مشمول لی:به شرح ذچهار گروه مشاغل

 ؛هو مشاغل مشاب تفریحی مراکز و هاپارک .1

 ؛برخورد پر یورزشها و یورزش یها باشگاه .2

 ؛(باشندمی تعطیل روز شبانه ساعات درکل گروه این)یدخان مواد عرضه با هاخانهیو چا هاخانهقهوه .3

 ی؛باز یهاو شهر هاباغ وحش .4

 ی.سالن یورزش یها باشگاهو  دهیسرپوش یو استخرها یآب یهاورزش مراکز .5

 


