
                                                  

 کمیسیون نظارت شهرستان شمیرانات

 اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

 شناسنامه رسته های صنفی

 

 شميرانات شهرستان فروشان اغذیه و پذیرایي خدمات اتحادیه: اتحادیه صنف

 553255 :کد رسته  دیزی سرا :رسته

 35/3/79:تاریخ جلسه کميسيون نظارت 565:نظارتشماره جلسه کميسيون 

 36/3/79:تاریخ نامه کميسيون نظارت 69676/55/559:شماره نامه کميسيون نظارت

به هرشخص حقيقي یاحقوقي که بارعایت قانون ومقررات نظام صنفي واخذ پروانه کسب  دریکي از فعاليت : فرد صنفي -5

، فروش ،توزیع، خدمات و خدمات فني سرمایه گذاری کندد و بده عندوان پيوده ور     های صنفي اعم از توليد، تبدیل ، خرید 

وصاحب حرفه وشغل آزاد، خواه به شخصه یابامباشرت دیگران محل کسبي دایر یدا وسديله کسدبي فدراهم آورد و تمدام یدا       

ي به مصرف کننده عرضه قسمتي ازکاال ، محصول یا خدمات خود را به طور مستقيم یا غير مستقيم و به صورت کلي یا جزئ

 .دارد، فرد صنفي اطالق مي شود

احراز شرایط و مدارک الزم عمومي و تخصصي برای صدور پروانه کسب وفق آیين نامه اجرایي نحوه صدور و تمدید  -3

 .پروانه کسب

 .اشد مي بعدسي، لوبيا ،املت  صبحانه شامل چای ، قهوه، نان و پنير، کره، مربا، عسل، سرشير، تخم مرغ،-2

 مدورد  شدرب  آب اینصدورت  غيدر  در اسدت  ضدروری  سراسدری  شدبکه  از سالم گرم و سرد آب کوي لوله سيستم داشتن-9

 .گيرد قرار استفاده مورد پزشکي آموزش درمان و بهداشت وزارت نظر با بایستي مي استفاده

 .الزاميست سپتينگ یا چاه سيستم به شو کف طریق از زاید آبهای هدایت -5

 بایستي مي وسایل و ظروف بقيه و( کوب گوشت و کاسه) آلومينيوم یا استيل آبگوشت سرو برای استفاده مورد ظروف -6

 . باشد ضدخش و مرغوب

 . الزاميست طوری نصب ها درب و ها پنجره جلوی حورات ورود از جلوگيری برای -9

 .مربع مي باشد متر30 حداقل مساحت الزم برای رسته شغلي دیزی سرا  -6

 .الزم به ذکر است که رسته دیزی سرا بدون عرضه قليان مي باشد-9

 .لوازم ، ابزارووسایل کار طبق عرف اتحادیه-51



افراد صنفي مکلفندقوانين ومقررات جاری کوور ، از جمله قوانين ومقررات نظام صدنفي ،انتظدامي، بهداشدتي،ایمني ،     -55

مربوط به نرخ گذاری کاال ها و خدمات را که از سوی مراجع قانوني حفاظت فني وزیباسازی محيط کار و دستورالعملهای 

 .ذی ربط ابالغ مي گردد، رعایت و اجراکنند

قانون نظام صنفي موضوع آیين نامه اجرایي نحدوه  (53)اصالحيه آیين نامه اجرایي ماده (55)این ضوابط به استناد ماده -53

 . يسيون نظارت رسيده استبه تصویب کم 55صدور و تمدید پروانه کسب در  بند

 


