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 «هوالعلیم»

 شهرستان شمیرانات براصناف کمیسیون نظارت

 اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

 های صنفی شناسنامه رسته

 غذیه فروشان شهرستان شمیرانات خدمات پذیرایی و ا: اتحادیه صنف

 

 112255:رستهک سیآی کد                                                               مرغ سوخاری   : رستهعنوان 

 22/6/5500:تاریخ جلسه کمیسیون نظارت                                             202:      شماره جلسه کمیسیون نظارت

 55/2/5500:رتتاریخ نامه کمیسیون نظا                         255/20/5500:       شماره نامه کمیسیون نظارت

 

ه شغلی به شخصی اطالق می شود که طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه اجراییی نویوص صی ور و ید یی      در این رستفرد صنفی  – 5ماده 

و با رعایت این ضوابط خاص و یوصیل پروانه، مول کسب مناسبی جهیت اشیتغاب بیه    ( قانون نظام صنفی 52موضوع مادص ) پروانه کسب

 .را به عه ص گرفته است واح ط مسئولیت آن بوسیله مباشر واج  شرای دایر ندودص و شخصاً و یامرغ سوخاری  ارائه خ مت

یا متصی ی واحی     از جانب کارشناس یولی  به اشتی/فنی ولیت یولی منوط به قبوب مسئارائه خ مت /یولی /در صوریی که یوزیع -5 تبصره

 .الزامی است( ایوادیه مربوطه)ع ص ور پروانه کسب نوشت برابر اصل قبوب سدت و مسئولیت نامبردص به مرج، ارائه روباش خود کارشناس 

  .باش  مترمربع می 20ح اقل مساحت الزم جهت ایجاد رسته شغلی مذکور مشتدل بر   – 2ماده 

متیر مشیروط بیه     یسانت 500درص  مساحت بالکن با ح اقل اریفاع  20متر و  یسانت 220با ح اقل اریفاع  نیزم ریمساحت کل ز -تبصره

 .گردد یش ص باش ، جزء ح اقل مساحت الزم مواسبه م  یمنافع ق ایو منفعت و  نیع تیناد مالکآنکه در اس

  :ین  ازکاالها و خ مات قابل عرضه در این رسته شغلی عبار -2ماده 

 و ساالد  سیب زمینی صبه هدرا و بریانی  ارائه مرغ بصورت سوخاری -5

دیگیر وسیایل الزم    و، کاریخوان  و بریانی  سرخ کن،وسایل سوخاریلوازم و اسباب کار براساس ضرورت و طبق عرف از قبیل  – 5ماده 

  .می باش 

نیی، حفاتیت   وانین و مقررات نظام صنفی، انتظامی، به اشتی، ایدفرد صنفی مکلف است قوانین و مقررات جاری کشور از جدله ق – 1ماده 

گردد، رعایت و  گذاری کاالها و خ مات را که از سوی مراجع ذیربط ابالغ می های مربوط به نرخ ط کار و دستورالعدلفنی و زیباسازی موی

 .اجرا کن 

 .باش  ریاب می0000000مبلغ حق عضویت فرد صنفی شاغل در این رسته شغلی  -6ماده 

آیش نشانی و یا سیستم اعیالم و اطفیاء حرییق بیه اسیت ناء       کپسوب: رسته مذکور عبارین  ازضوابط، یجهیزات و یاسیسات ایدنی  -2ماده 

 .های یجاری، جعبه کدک های اولیهمجتدع

 مقررات و ضوابط ادارص به اشت  وسایر کفشور ،هواکش: ت به اشتی رسته مذکور عبارین  ازضوابط، یجهیزات و یاسیسا -0مادص 

 و یجهیزات وابسته دوربین م اربسته : ازرین  ضوابط، یجهیزات و یاسیسات انتظامی رسته مذکور عبا -9مادص 

شهرستان شیدیرانات  براصناف جلسه کدیسیون نظارت  ...................................در   یبصرص( 2)مادص و ( 50) این ضوابط خاص در –50ماده 

خی مات  صینف   و ایوادیه ع گردی واقمورد یصویب  آئین نامه اجرایی نووص ص ور و ید ی  پروانه کسب  براساس.................. رخ در مو

 .جهت ص ور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باش  شهرستان شدیراناتپذیرایی و اغذیه فروشان 


