
                                              

 شميرانات شهرستان فروشان اغذیه و پذیرایي خدمات اتحادیه: اتحادیه صنف

 331555 :کد رسته  دفتر کافه خودرو : رسته

 31/1/3118:تاریخ جلسه کمیسیون نظارت 381:کمیسیون نظارتشماره جلسه 

 0:تاریخ نامه کمیسیون نظارت 0:شماره نامه کمیسیون نظارت

دریکذی ا    واخذ  رروانذه کسذ      هرشخص حقیقی یاحقوقی که بارعایت قانون ومقررات نظام صنفیبه : فرد صنفی -3

به عنذوان   ،تو یع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گ اری کند وفعالیت های صنفی اعم ا  تولید، تبدیل ، خرید ، فروش 

 و ریشه ور وصاح  حرفه وشغل آ اد، خواه به شخصه یابامباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد

رف به مصذ  ئیکاال ، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزا قسمتی  تمام یا

 .اطالق می شودکننده عرضه دارد، فرد صنفی 

وفق آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید  احرا  شرایط و مدارک ال م عمومی و تخصصی برای صدور رروانه کس  -2

 .رروانه کس 

مدیریت دفتر کافه خودرو باید حداقل یک کافه خودرو را تحت پوشش قرارداده و این دفتر مسئول پشتیبانی ،نظارت و -3

. مناسب برای استقرار وسایل سیار تحت پوشش می باشد بر فعالیت و عملکرد کافه خودرو از جمله ساعت کارو مکان یابی

به نشانی محل معرفی شده با رعایت قوانین و مقررات جاری  صدور پروانه کسب برای کافه خودرو درمحل ثابت صرفاً

   .صورت میپذیرد

براساس کاربری قید شده در شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از سوی ( کافه خودرو)یارکاربری وسیله نقلیه س -3-1

 .راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی احراز می گردد

دارای پروانه کسب فروشنده واحدهای صنفی مرجع حل اختالف صنفی بین دارنده پروانه کسب دفتر کافه خودرو و -4

 .می باشد فروشان اغذیه و پذیرایی خدمات اتحادیه صنفیمحصوالت مشابه 

مساحت کافه خودرو نیز باید با توجه به محل نگهداری و آماده  .مربع می باشدمتر 06حداقل مساحت دفتر کافه خودرو -5

آمباده سبازی مبواد اولیبه     مناسبب ببا تیییبد اداره بهداشبت ببرای      معرفی آشپزخانه . سازی محصول و نیازهای عملیاتی باشد 

محل آشپزخانه باید قاببل ورود و دسترسبی ببرای     .الت قابل ارائه به مشتری در رسته های صنفی مذکور الزامی است محصو

مراجعه بازرسین اتحادیه، اتاق اصناف و سایر نهادها و دستگاه های ذی صالح باشد؛ به نحویکه ورود به محل جهبت انابا    

 . امور نظارتی دارای دارای موانع قانونی نباشد

 -بانک مشخصات ررسنل و کافه خودروها -کار دفتر عبارت است ا  دوربین مداربستهوسایل  و لوا م ، ابزار -6

 .یوری اس-تجهیزات حفاظتی-رایانه سیستم - گسیستم مونیتورین -گاوصندوق

 کميسيون نظارت شهرستان شميرانات

 اتاق اصناف شهرستان شميرانات

 شناسنامه رسته های صنفي



اشتی،ایمنی ، افراد صنفی مکلفندقوانین ومقررات جاری کشور ، ا  جمله قوانین ومقررات نظام صنفی ،انتظامی، بهد -7

ع و خذدمات را کذه ا  سذوی مراجذ    هذا  حفاظت فنی و یباسا ی محیط کار و دستورالعملهای مربوط به نرخ گ اری کاال 

 .گردد، رعایت و اجراکنند قانونی ذی ربط ابالغ می

 .به ا ای هر خودرو می باشد میلیون ریال 7حق عضویت این رسته صنفی  -8

قانون نظام صنفی موضوع آیذین نامذه اجرایذی نحذوه      (32)آیین نامه اجرایی ماده  (33)این ضوابط به استناد ماده  -1

 . مورد تایید می باشد بند ( 1)و تمدید رروانه کس  در  صدور

 


