
 

                                                  

 کمیسیون نظارت شهرستان شمیرانات

 اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

 شناسنامه رسته های صنفی

 

 شمیرانات شهرستان فروشان اغذیه و پذیرایی خدمات اتحادیه: اتحادیه صنف

 552216 :کد رسته فست فود: رسته

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

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

 

به هرشخص حقیقی یاحقوقی که بارعایت قانون ومقررات نظام صنفی واخذ  رروانذه کسذد  دریاذی ا      : فرد صنفی -0

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

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

یا جزئی به مصذر   تمام یا قسمتی ا کاال ، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی 

 .کننده عرضه دارد، فرد صنفی اطالق می شود

احرا  شرایط و مدارک ال م عمومی و تخصصی برای صدور رروانه کسد وفق آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید  -1

 .رروانه کسد

 .د استفاده قرار گیردآب لوله کشی سرد و گرم سالم، ظرف شویی از نوع استیل، دستشویی از نوع چینی می بایست مور -3

کلیه درب ها و پنجره ها عالوه بر قابل شستشو بودن باید دارای توری باشد و رخت کن در محل مناسب قرار گرفته  -4

 .باشد

سیستم گرما و سرما و تهویه مطبوع در جای مناسب قرار گرفته باشد و از یخچال ویترینی و ایستاده استفاده شود تا مواد  -5

 .عرضه می گردد قابل روئیت باشد  آنچهاولیه و هر 

 .در رسته های شغلی مذکور از میز و صندلی استفاده می شود -6

مانند سوسیس و کالباس و همبرگر و پنیر پیتزا و قارچ و )تهیه هرگونه فرآورده های مورد استفاده رسته های شغلی فوق  -7

 .شان استاندارد عرضه می نمایندباید از مراکزی تهیه شود که کاالهای فوق را با ن( غیره



 .واحدهای صنفی اغذیه فروش مجاز به خرده فروشی محصوالت گوشتی و سوسیس و کالباس و همبرگر می باشد -8

میله فر ایستاده طبخ می شود منوط به اجازه اتحادیه مربوطه و   فروش هرگونه کباب یا مرغ یا مخلوط آن که توسط -9

 .صرفاً محل استقرار دستگاه داخل محل واحد صنفی و با پوشش کامل از لحاظ بهداشتی می باشد

کف محیط صنفی از سنگ روشن و دیوارها از سنگ یا کاشی مرغوب بدون ترک خوردگی و دارای راه فاضالب  -01

 .باشدرو با شیب مالیم 

   دراین رسته شغلی مجاز به ارایه انواع غذاهای فرنگی شامل مرغ و ماهی سوخاری ،استیک، -00

 .که آماده طبخ بوده و بسرعت در اختیار مشتریان قرار میگیرد.... فینگر فودو

 .می باشدمتر مربع 51حداقل مساحت ال م برای رسته شغلی م کور -01

 .عر  اتحادیهلوا م ، ابزارووسایل کار طبق -00

افراد صنفی مالفندقوانین ومقررات جاری کشور ، ا  جمله قوانین ومقررات نظام صنفی ،انتظامی، بهداشتی،ایمنی  -04

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

 .اجراکنندقانونی ذی ربط ابالغ می گردد، رعایت و 

قانون نظام صنفی موضوع آیین نامه اجرایذی  (01)اصالحیه آیین نامه اجرایی ماده (00)این ضوابط به استناد ماده -05

 . بند به تصوید کمیسیون نظارت رسیده است 05نحوه صدور و تمدید رروانه کسد در 

 


