
 

                                                  

 کمیسیون نظارت شهرستان شمیرانات

 اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

 شناسنامه رسته های صنفی

 

 شمیرانات شهرستان فروشان اغذیه و پذیرایی خدمات اتحادیه: اتحادیه صنف

 111555 :کد رسته در منازل غذارسانی و پذیرائی از میهمانان, خدمات تهیه غذا: 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    ئیمحصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزکاال ، ا 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 

 کسذبی  محل در ر یرایی به مجا  و باشد می کسبی محل ا  خارج مصر  جهت فقط غ ا ارائه فوق شغلی رسته در -0

 .باشد نمی

 .الزامیست ضدخش ظرو  و مرغوب نوع ا  کار لوا م و وسایل ا  استفاده -4

 .الزامیست کارکنان برای کن رخت ، حمام ، بهداشتی سرویس داشتن -5

 مطبذوع  تهویذه  و فاضذالب  سیسذتم  داشذتن  و لم سا کشی لوله آب ا  استفاده و گرم و سرد کشی لوله آب سیستم -6

 . الزامیست

 فذردی  و کذار  محذیط  بهداشذتی  مقذررات  رعایذت  و غ ایی مواد نگهداری جهت مناس  سردخانه و یخچالها داشتن -7

 .الزامیست

 .می باشدمربع متر 41حداقل مساحت ال م برای رسته شغلی م کور -7

 .کار طبق عر  اتحادیهووسایل لوا م ، ابزار-3



افراد صنفی مکلفندقوانین ومقررات جاری کشور ، ا  جمله قوانین ومقررات نظام صنفی ،انتظامی، بهداشتی،ایمنی  -01

ع و خدمات را کذه ا  سذوی مراجذ   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 -00

 . بند به تصوی  کمیسیون نظارت رسیده است 00و تمدید رروانه کس  در  نحوه صدور

 


