رﯾﯿـﺲ اﺗـﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾـﺮان :ﺻـﻨﻒ
آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪﻧﺪ
رﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺻﻨﻒ آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﯾﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و از
اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺗﺎق اﺻﻨﺎف
اﯾﺮان ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻒ آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۷
ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﯾﮏ) ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ
و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻃﯽ راﯾﺰﻧﯽ
ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺻﻨﻒ
ﻗﻨﺎدی ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﮐﺎﻓﻪ ﻗﻨﺎدی و آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ
ﯾﮏ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻒ ﻗﻨﺎدی ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﻓﺮوﺷﯽ و ﮐﺎﻓﻪ ﻗﻨﺎدی ﺻﺎدر ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﻣﺠﺪد آﺟﯿﻞ
وﺧﺸﮑﺒﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻒ آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ و زرد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ دو ﻣﺤﻮر ﺳﻼﻣﺖ و ﺿﺮورت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۸در اﯾﺮان ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ وﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اوج ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗـﺪرت اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺑـﻪ  ۱۰ﺑﺮاﺑـﺮ ،ﺳـﺘﺎد ﻣﻠـﯽ ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﮐﺮوﻧـﺎ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای آن از آذرﻣﺎه ﺟﺎری اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ای در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﻣﺰ و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻧﺎرﻧﺠﯽ و زرد اﺳﺖ.

اﺻﻨﺎف در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و اﺻﻨﺎﻓﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﻣﺰ را دارﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
ﻧﯿﺰ

در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺻﻨﺎف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﺮوه اول اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺗﻌﻤﯿﺮات
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﺪﮐﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در روزﻫﺎﯾﯽ
اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ را دارﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

