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فرد صنفی در این رسته شغلی به شخصی اطالق می شود که طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب  – 5ماده 

رستوران،چلوکبابی و سالن  این ضوابط خاص و تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت اشتغال بهو با رعایت ( قانون نظام صنفی 51موضوع ماده )

 .دایر نموده و شخصاً و یا بوسیله مباشر واجد شرایط مسئولیت آن واحد را به عهده گرفته است غذاخوری

 .باشد متر مربع می 80 حداقل مساحت الزم جهت ایجاد رسته شغلی مذکور – 1ماده 

مقرر گردید  5537/35/13وچهارمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان مورخ مصوب یکصدوشصت( 5)به موجب بند -5تبصره

برای احراز حداقل مساحت الزم ( سانتی متر 583حداقل ارتفاع)درصد بالکن13و( سانتی متر113حداقل ارتفاع)محاسبه مساحت کل زیرزمین

 .مالک عمل قرار گیرد

 :کاالها و خدمات قابل عرضه در این رسته شغلی عبارتند از -5ماده 

 ، انواع خوراک کباب ها، انواع چلوخورش، انواع پلوها و چلوها(انواع کباب ها و جوجه کباب ها)انواع چلو کباب . الف

باشد مشروط بر مجاز می.... امل میگو و ماهی ارائه انواع غذای فرنگی از قبیل پاستا، انواع ساالد فرنگی، استیک ، پنه وانواع غذاهای دریایی ش. ب

 .درصد منوی رستوران را شامل نگردد 53آنکه بیش از 

 .پخش موزیک سنتی با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مجوز اماکن. ج

 .درصد حق موسیقی در صورت داشتن مجوز از ارشاد 51الی  53دریافت . د

 .و همچنین انواع غذاهای سبک ( االد سزار و غیرهمانند س)سرو انواع ساالد . ه

 .رسته فوق مجاز به ارائه صبحانه می باشد. و

  :لوازم و اسباب کار براساس ضرورت و طبق عرف از قبیل – 4ماده 

دربند، درکه، فرحزاد، از سفره یکبار مصرف و یخچال یخساز و ماشین ظرفشویی و لوازم ضد حریق استفاده شود و درکوهپایه ها مانند . الف

و بخشهای تابعه استفاده از تخت یا میز و صندلی و برای سایر نقاط تحت پوشش ( و مناطق گردشگری توریستی)لواسانات، اوشان، و فشم و میگون 

 .فقط از میز و صندلی استفاده شود

 .تکش استفاده شودبرای کارکنان روپوش به رنگ روشن و شاغلین آشپزخانه به رنگ سفید با کاله و دس.ب

ه به از یخچال ایستاده و ویترینی استفاده شود تا مواد اولیه و هر آنچه عرضه میگردد قابل رویت باشد و همچنین تهیه وسایل و تجهیزات مربوط.ج

 .کافه مانند دستگاه اسپرسو و یخچال مربوط به نگهداری بستنی وغیره باشد

واد غذایی خشک و یخچالهای مناسب سردخانه جهت نگهداری مواد گوشتی و فاسدشدنی و ابزار و وسایل مورد رسته شغلی دارای انبار برای نگهداری م .د

 .استفاده مرغوب و چینی و استیل باشد

 .سیستم گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع در جای مناسب قرار گرفته باشد.ه

جمله قوانین و مقررات نظام صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و فرد صنفی مکلف است قوانین و مقررات جاری کشور از  – 1ماده 

 .گردد، رعایت و اجرا کند گذاری کاالها و خدمات را که از سوی مراجع ذیربط ابالغ می های مربوط به نرخ زیباسازی محیط کار و دستورالعمل

 .باشد می ریال  53333333حق عضویت فرد صنفی شاغل در این رسته شغلی مبلغ  -6ماده 

کمیسیون نظارت شهرستان  5537/55/35یکصدو هفتاد و دو مورخ   در جلسه  تبصره( 5)ماده و ( 7)این ضوابط خاص در – 7ماده 

مورد تصویب واقع گردید و اتحادیه صنف رستوران داران و چلوکبابی  آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب  براساس  شمیرانات

 .جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد  ستان شمیراناتشهر

 


