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 جناب آقای حشمتی- رئیس کل محترم دادگستری استان تهران 
جناب آقای القاصی مهر- دادستان محترم عمومی و انقالب تهران 
جناب آقای ریحانی- رئیس محترم سازمان اطالعات استان تهران 

سردار سرتیپ پاسدار رحیمی- فرمانده محترم انتظامی تهران بزرگ 
سردار سرتیپ دوم ظهیری- فرمانده محترم انتظامی  غرب استان تهران 
سردار سرتیپ دوم  عزیزی – فرمانده محترم انتظامی شرق استان تهران

جناب آقای فرهادی- معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان تهران 
جناب آقای عسگری- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی 

سردار حمیدی – رئیس محترم پلیس راهور تهران بزرگ 
جناب آقای دکترزالی- فرمانده محترم عملیات ستاد مدیریت بیماری کرونا کالنشهر تهران

جناب آقای دکتر کریمی – رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران 
جناب آقای دکتر کوهپایه زاده- رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران 

جناب آقای صادقی- رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران
جناب آقای یزدانی – معاون محترم خدمات شهری شهرداری تهران 

جناب آقای نوده فراهانی – رئیس محترم اتاق اصناف تهران

موضوع :  صورتجلسه
سالم عليكم

       با احترام،پیرو دعوتنامه شماره ١٣٠٨٨-م/٢٠٩/٣ مورخ ١٣٩٩/٠٨/٢٨ ستاد بیماری کرونا 
استان تهران با دستور "بررسی و تبادل نظر درخصوص اجرای مطلوب مصوبات و محدودیت های 
جدید ابالغ شده از ابتدای آذرماه" به ریاست استاندار محترم مصوبات زیر جهت صدور دستور اجرا 

به حضور ارسال می گردد.
مصوبات: -

١-  با عنایت به تعطیلی اصناف در سطوح استان تهران طبق مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا و مجوز فعالیت گروه های صنفی مشخص شده در  سطح یک(تا ساعت ٢٠)، مقرر 
گردید اصناف فعال صرفا در حوزه صنفی خود فعالیت نموده و فروشگاه های زنجیره ای نیز با 

اتخاذ تمهیدات الزم ضمن پیشگیری از ایجاد تجمع صرفا اقدام به عرضه مواد خوراکی نمایند و 
در این راستا سازمان صنعت معدن و تجارت ضمن نظارت کافی  را معمول متخلفین را به 

دستگاه قضایی معرفی خواهد نمود.
مالحظه:

گزارش اقدامات صورت پذیرفته توسط سازمان صمت به معاونت امنیتی و انتظامی  
به صورت روزانه جهت انعکاس به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد.

با توجه به ضرورت فعالیت برخی ادارات ملی و استانی در سطح استان تهران مقرر گردید  -٢
عالی ترین مقام دستگاه اجرایی استان ضرورت های کاری دستگاه مربوطه را به فرمانداری ها  
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اعالم و در سطح ملی نیز نوع و ضرورت کاری از قرارگاه مرکزی ستاد و یا سازمان امور 
استخدامی استعالم تا تمهیدات الزم اتخاذ گردد.

با توجه به تعطیلی اصناف و احتمال فعالیت دستفروشان در سطح استان تهران مقرر گردید  -٣
شهرداری های تهران و شهرستان ها(شهربان ها) نظارت کافی را در راستای جلوگیری از 
فعالیت این گروه اعمال و نیروی انتظامی نیز در راستای اجرای تفاهم نامه منعقد شده با 
شهرداری، همکاری الزم را معمول نماید.در اینخصوص مسئولیت هرگونه تخلف و تبعات آن 

متوجه شهرداری خواهد بود.
مالحظه:

نظارت بر حسن انجام فرآیند فوق با فرمانداری ها بوده و گزارش اقدامات جهت  
انعکاس به مبادی ذیربط توسط فرمانداری ها به معاونت امنیتی و انتظامی ارسال 

خواهد شد.
با توجه به مصوبات ستاد ملی و قرارگاه عملیاتی مدیریت بیماری کرونا  و ابالغیه های وزارت کشور در خصوص ممنوعیت های  -٤

تردد و ضرورت اجرای دقیق مصوبات توسط کلیه دستگاه ها و نهادها و با عنایت به لزوم جریمه و اعمال قانون  خودروهای متخلف  

توسط نیروی انتظامی بر اساس کد مصوب(٢١٧٧)  مقرر گردید اقدامات الزم توسط نیروی انتظامی(فاتب،فرماندهی انتظامی 

ویژه شرق وفرماندهی انتظامی ویژه غرب) در این راستا صورت پذیرفته و همچنین در صورت نیاز به تردد پرسنل 

برخی از ادارات ،مراکز بهداشتی،دستگاه ها و... در سطح شهر تهران (ساعت ٢١ الی ٤ بامداد) 
نیز مقرر گردید استانداری (معاونت امنیتی و انتظامی) یا فرمانداری تهران ضمن بررسی 
دقیق ضرورت تردد و در صورت تأیید درخواست، مطابق فرم پیوست(در قالب فایل اکسل) 
مراتب را به  شهرداری تهران(معاونت حمل و نقل و ترافیک)  و پلیس راهور اعالم تا فرآیند 
ثبت پالک های مجاز جهت تردد انجام پذیرد . ضمنا در صورت تردد خودروها از شهرستان 
های تابعه استان به شهر تهران پس از ساعت ممنوعیت  کلیه فرمانداری ها مکلفند موارد 
ضروری را طبق فرمت فوق به معاونت امنیتی و  انتظامی ارسال تا اقدامات بعدی در اینخصوص 

صورت پذیرد.
مالحظه:

در سایر شهرستان های تابعه که شرایط قرمز در خصوص آن های اعالم گردیده  
نیز مطابق فرآیند فوق اقدامات الزم صورت پذیرفته و شهرداری های شهرستان ها 
در صورت وجود سیستم پایش تصویری همکاری الزم را در این زمینه معمول و 
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نیروی انتظامی(فرماندهی انتظامی ویژه شرق و فرماندهی انتظامی ویژه غرب )نیز به صورت 
جدی با متخلفین برخورد(جریمه تسلیمی)  خواهد نمود.

با توجه به لزوم تردد پرسنل و مدیران برخی ادارات،دستگاه ها،شرکت ها ، افراد و... به تردد  -٥
بین استانی (به جز تهران و البرز) و بالعکس مقرر گردید ضرورت تردد توسط 
استانداری(معاونت امنیتی و انتظامی) و یا فرمانداری های تابعه مورد بررسی دقیق  قرار گرفته 
و در صورت تأیید مراتب به راهور ناجا(سردار حسینی جانشن محترم راهور ناجا) اعالم تا 
فرآیند ثبت پالک و مراحل بعدی صورت پذیرفته و مجوز تردد صادر گردد،الزم به توضیح است 
گزارش کلیه مجوز های صادر شده به صورت روزانه به معاونت امنیتی انتظامی  استانداری 

تهران جهت انعکاس به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد.
با توجه به ممنوعیت های اعالم شده مقرر گردید ادارات و دستگاه های اجرایی و کلیه شرکت  -٦
های خصوصی و... مستقر در استان تهران ضمن رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی از تشکیل 
جلسات غیر ضروری خودداری و در صورت لزوم برگزاری هر گونه جلسه کلیه موارد بهداشتی و 

تعداد اعضا نیز نبایستی از حد مجاز(١٥ نفر) باالتر باشد.
با توجه به لزوم نظارت کافی بر اجرای پروتکل های بهداشتی مقرر گردید تیمی با محوریت  -٧
فرمانداری ها و با حضور  نمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی، تعزیرات،اصناف، و شبکه 
بهداشت تشکیل و ضمن نظارت بر اصناف و برخوردهای قانونی الزم و گزارش آن به معاونت 

امنیتی و انتظامی  استانداری تهران به صورت روزانه ارسال نمایند.

رونوشت:
- جناب آقای دکتر محسنی بند پی –استاندار محترم  برای استحضار

جناب آقای ذوالفقاری –معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور جهت استحضار.

جناب آقای دکتر سامانی- معاون محترم هماهنگی وزارت کشور جهت استحضار.

-جناب آقای دکتر دین پرست-معاون محترم امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد مدیریت بیماری کرونا جهت استحضار.

-جناب آقای توکلی-معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری جهت آگاهی و صدور دستور اقدام الزم..

-فرمانداران محترم شهرستان های تابعه جهت اطالع و صدور دستور اقدام الزم.

- جناب آقای محمدی- مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی  برای اطالع.




