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

و با رعایت این ضوابط خاص و تحصیل ( ظام صنفیقانون ن 11موضوع ماده )نحوه صدور و تمدید پروانه کسب 

دایر نموده و شخصاً و یا بوسیله  (کله،پاچه،سیراب و شیردان پزی)طباخی پروانه، محل کسب مناسبی جهت اشتغال به

 .مباشر واجد شرایط مسئولیت آن واحد را به عهده گرفته است

متر مربع و سیرابی  12پز و سیرابی فروشی حداقل مساحت الزم جهت ایجاد رسته شغلی مذکور کله – 1ماده 

 .باشد مترمربع می 11فروش

وچهارمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان مورخ مصوب یکصدوشصت( 1)به موجب بند-1تبصره

درصد 11و(سانتی متر111حداقل ارتفاع)مقرر گردید محاسبه مساحت کل زیرزمین 1931/11/13

 .برای احراز حداقل مساحت الزم مالک عمل قرار گیرد( مترسانتی  181حداقل ارتفاع)بالکن

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

 ارائه کله،پاچه،سیراب شیردان.الف

  :لوازم و اسباب کار براساس ضرورت و طبق عرف از قبیل –2ماده 

و صندلی قابل شستشو و بشقاب چینی و چنگال و  لوازم و اسباب کار طبق عرف شامل دیگ استیل و میز.الف

 .نمکدان و کاسه چینی و سایر تجهیزات ضروری است

فرد صنفی مکلف است قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات نظام صنفی، انتظامی،  –5ماده 

گذاری کاالها و خدمات را  نرخهای مربوط به  بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل

 .گردد، رعایت و اجرا کند که از سوی مراجع ذیربط ابالغ می

 .باشد ریال می 2111111حق عضویت فرد صنفی شاغل در این رسته شغلی مبلغ  -6ماده 

یکصدو هفتاد و دو مورخ   در جلسه در جلسه  تبصره( 1)ماده و ( 1)این ضوابط خاص در –1ماده 

آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه   براساس  سیون نظارت شهرستان شمیراناتکمی1931/11/19

جهت صدور   مورد تصویب واقع گردید و اتحادیه صنف رستوران داران و چلوکبابی شهرستان شمیرانات کسب

 .پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد

 


