
                                                          

 کمیسیون نظارت شهرستان شمیرانات

 اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

 شناسنامه رسته های صنفی

 

 شمیرانات شهرستان فروشان اغذیه و پذیرایی خدمات اتحادیه: اتحادیه صنف

 115555 :کد رسته تاالر برگزاری جشن و مراسم: رسته

 01/00/0035:تاریخ جلسه کمیسیون نظارت 051:شماره جلسه کمیسیون نظارت

 4/01/0035:تاریخ نامه کمیسیون نظارت 57773/00/007:شماره نامه کمیسیون نظارت

 

دریکذی ا    واخذ  رروانذه کسذ      هرشخص حقیقی یاحقوقی که بارعایت قانون ومقررات نظام صنفیبه : فرد صنفی -0

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

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

به مصذر    ئید را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزکاال ، محصول یا خدمات خوا 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  -1

 .رروانه کس 

 کذه  نشانه و تابلو هرگونه و الزامیست منطقه شهرداری مجو  با کرایه ظرو  شغلی رسته جهت مناس  انبار داشتن -0

 .گردد ح   کسبی محل ا  باشد غ ا تهیه و رز و رخت نشانگر

 .باشد دیگر طبقات یا همکف طبقه در تواند می که دارد نیا  مربع متر 01 حدودأ کاری دفتر ر یرایی تاالر -4

 میبایسذت  و سانتیمتر 71/1 حداقل سقف ارتفاع با مربع متر 011 کدام هر مساحت به مجزا سالن 1 حداقل دارای -5

 .باشد جداگانه بهداشتی سرویس و دستشویی نما خانه، ، مجزا درب دو دارای

 کذن  رخذت  و کذافی  حد به و سالم عر  مطابق ال م ابزارهای و وسایل و مطلوب مطبوع تهویه سیستم با آشپزخانه -6

 بذرای  ثابذت  یذا  متحرک سردخانه داشتن و خشک مواد نگهداری برای انباری و میباشد ال م حمام و خوابگاه و جداگانه

 .است ضروری شدنی فاسد غ ایی مواد نگهداری

 سرد آب کشی لوله و محیط کف سنگ و فاضالب آبروی و حریق ضد وسایل و سرمایش و گرمایش سیستم داشتن -7

 .الزامیست م کور شغلی های رسته برای بهداشتی سالم گرم و

 .است ضروری صندلی و میز ا  استفاده و ظرفشویی ماشین و سردخانه و یخچال ر یرایی تاالر شغلی رسته برای -7



 .است ضروری تاالرها شغلی رسته برای مناس  رارکینگ داشتن -3

 جذدا  هذم  ا  را هذا  سذالن  اشرافیت که باشد طریقی به تزئینات و معماری نوع ر یرایی تاالرهای شغلی رسته برای -01

 .نماید

 .شود استفاده آسانسور ا  حتمأ باشند گرفته قرار باالتر مجتمعی دوم طبقه ا  ر یرایی های سالن چنانچه -00

 فرسذودگی  و رریدگی ل  و رارگی بدون و مرغوب ابزارهای و وسایل ا  کرایه ظرو  و تاالرها شغلی های رسته در -01

 .شود استفاده

 ا  کذه  آشپزخانه ررسنل ا  غیر نمایند استفاده الشکل متحد لباسهای ا  میبایست کارکنان تاالرها شغلی رسته در -00

 .نمایند می استفاده کاله با سفید روروش

 تاالرهذا  شذغلی  هذای  رسذته  در تزئینذی  آثار دیگر و تابلوها و ها کاری کنده و ها مجسمه و ها گچبری و تزئینات -04

 .باشد اسالمی شئونات با متعار  میبایست

 .کار طبق عر  اتحادیهوسایل  و لوا م ، ابزار-05 

افراد صنفی مکلفندقوانین ومقررات جاری کشور ، ا  جمله قوانین ومقررات نظام صنفی ،انتظامی، بهداشتی،ایمنی  -06

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

 .گردد، رعایت و اجراکنند قانونی ذی ربط ابالغ می

قانون نظام صنفی موضوع آیین نامه اجرایذی  (01)اصالحیه آیین نامه اجرایی ماده (00)این ضوابط به استناد ماده -07

 . بند به تصوی  کمیسیون نظارت رسیده است 07و تمدید رروانه کس  در  نحوه صدور

 


