
 شميرانات شهرستان فروشان اغذیه و پذیرایي خدمات اتحادیه: اتحادیه صنف

 138451 :کد رسته توليد و عرضه فالفل: رسته

 4/2/5931:تاریخ جلسه کمیسیون نظارت 571:شماره جلسه کمیسیون نظارت

 51/2/5931:تاریخ نامه کمیسیون نظارت 5331/55/557:شماره نامه کمیسیون نظارت

 

فرد صنفی در این رسته شغلی به شخصی اطالق میشود که طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی  -5ماده

و با رعایت این ضوابط خاص و تحصیل ( قانون نظام صنفی 52موضوع ماده ) نحوه صدور و تمدید پروانه کسب 

بوسویله مباشور واجود     پروانه کسب، محل کسب مناسبی جهت تولید و عرضه فالفل دایر نمووده و شخصواو و یوا   

 .  شرایط مسئولیت آن واحد را به عهده گرفته است

حداقل مساحت  61/56/5939مطابق مصوبه یکصد و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ  -2ماده 

 . مترمربع می باشد 1الزم جهت ایجاد رسته شغلی مذکور مشتمل بر 

 : عبارتند ازکاالهای قابل عرضه در این رسته شغلی  -9ماده 

 فالفل  -5

 ساالدها و ترشی ها  -2

لوازم و اسباب کار بر اساس ضرورت و طبق عرف از قبیل گاز فردار، یخچال ویترینی، سرخ کن، ظورف   -4ماده 

 . نگهداری مواد اولیه، ظروف مخصوص ساالد و ترشی و دیگر وسایل الزم می باشد

 . قابل عرضه ضروری است از یخچال ویترینی استفاده گردد جهت رویت مواد اولیه طبخ و مواد غذایی -تبصره

 . ضروری است کلیه درب ها و پنجره ها قابل شستشو و دارای توری باشند -1ماده 

 . سیستم هواکش الزم جهت تهویه هوا نصب شده باشد -1ماده 

 . تمامی دیوارها و کف از جنس سنگ و سرامیک نصب شده و دارای راه فاضالب رو با شیب مالیم باشد -7ماده 

 . آب لوله کشی سرد و گرم سالم داشته و از ظرفشویی مناسب مورد استفاده قرار گیرد -1ماده 

ذیصالح پیش بینوی شوده   در صورتی که طبق سایر قوانین و مقررات، اخذ هرگونه مجوزی از نهادهای  -3ماده 

 . باشد، مقدم بر دریافت پروانه کسب، ارائه آن به مرجع صدور پروانه کسب الزامی است

 کميسيون نظارت شهرستان شميرانات

 اتاق اصناف شهرستان شميرانات

 شناسنامه رسته های صنفي



 

قوانین ومقررات جاری کشور ، از جمله قوانین ومقررات نظام صنفی ،انتظوامی،  فرد صنفی مکلف است  -56ماده 

و خودمات  ها ای مربوط به نرخ گذاری کاال زیباسازی محیط کار و دستورالعمله بهداشتی،ایمنی ، حفاظت فنی و

 .گردد، رعایت و اجراکنند ربط ابالغ میع ذیرا که از سوی مراج

 . ریال می باشد 666/666/4حق عضویت فرد صنفی شاغل در این رسته شغلی مبلغ  -55ماده 

کمیسویون نظوارت بور    4/2/31جلسوه موورخ   571تبصره در ( 55)ماده و ( 52)خاص در این ضوابط  -52ماده 

مورد تصویب واقع گردید و اتحادیه صنف خودمات  و تمدید پروانه کسب  به آیین نامه اجرایی نحوه صدوراساس 

 . پذیرایی و اغذیه فروشان جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد

 


