
 111555:کد رسته                                                                                  سفره خانه سنتی: عنوان رسته 

 5937/55/39:نظارتتاریخ جلسه کمیسیون                                                                       571: شماره جلسه کمیسیون نظارت

 5937/55/59:تاریخ نامه کمیسیون نظارت                                                 557/55/73355: شماره نامه کمیسیون نظارت

  

تمدید فرد صنفی در این رسته شغلی به شخصی اطالق می شود که طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه صدور و  – 1ماده 

و با رعایت این ضوابط خاص و تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت اشتغال به ( قانون نظام صنفی 11موضوع ماده )پروانه کسب 

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

 .باشد متر مربع می 08رسته شغلی مذکور حداقل مساحت الزم جهت ایجاد  – 1ماده 

مقرر  1931/81/13وچهارمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان مورخ مصوب یکصدوشصت( 1)به موجب بند-تبصره

برای احراز ( سانتی متر 108حداقل ارتفاع)درصد بالکن18و(سانتی متر118حداقل ارتفاع)گردید محاسبه مساحت کل زیرزمین

 .الزم مالک عمل قرار گیرد حداقل مساحت

 :کاالها و خدمات قابل عرضه در این رسته شغلی عبارتند از -9ماده 

قلوه،دیزی -دل-توزیع انواع غذاهای سنتی از قبیل انواع چلوها،انواع پلوها،انواع کباب و جوجه کباب،انواع چلوخورش،جگر. الف

 ....(شربت توت فرنگی و غیره:شربتها)د ایرانی،خوراک های سنتی ایرانی و دسرجات و شربت ها و انواع ساال

درصد  11همچنین اخذ حداکثر . با اخذ مجوز الزم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بالمانع است( زنده)پخش موزیک سنتی .ب

 .بابت پخش موزیک بالمانع است

 .واهد بودرسته فوق مجاز به ارائه صبحانه می باشد و سفره خانه مجاز به عرضه قلیان نخ. ج

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

و بقیه ظروف و وسایل می بایستی مرغوب و (کاسه و گوشت کوب)ظروف مورد استفاده برای سرو آبگوشت استیل یا آلومینیوم.الف

 .ضدخش باشد

 .استفاده از تخت جهت پذیرائی از مشتریان بالمانع می باشد.ب

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

گذاری کاالها و خدمات را که از سوی مراجع ذیربط ابالغ  های مربوط به نرخ حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل

 .گردد، رعایت و اجرا کند می

 .باشد میریال  18888888عضویت فرد صنفی شاغل در این رسته شغلی مبلغ حق  -6ماده 

کمیسیون نظارت شهرستان 1931/11/89یکصدو هفتاد و دو مورخ   در جلسه  تبصره( 1)ماده و ( 1)این ضوابط خاص در – 1ماده 

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

 .جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد  چلوکبابی شهرستان شمیرانات

 


