
 

                                                  

 کمیسیون نظارت شهرستان شمیرانات

 اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

 شناسنامه رسته های صنفی

 

 شمیرانات شهرستان فروشان اغذیه و پذیرایی خدمات اتحادیه: اتحادیه صنف

 115255 :کد رسته (قلیانبا ممنوعیت عرضه )چایخانه و قهوه خانه سنتی : 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

 

دریکهی ا    اخذ پروانهه کسه     و مقررات نظام صنفی هرشخص حقیقی یاحقوقی که بارعایت قانون وبه : فرد صنفی -0

به عنهوان   فعالیت های صنفی اعم ا  تولید، تبدیل ، خرید ، فروش ،تو یع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و

 مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد با شغل آ اد، خواه به شخصه یا صاح  حرفه و پیشه ور و

به مصرف  ئیخدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزکاال ، محصول یا ا قسمتی  تمام یا و

 .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 پروانه کس  -1

 .پروانه کس 

 تخهم  شهیرخامه،  سرشهیر،  عسل، مربا، پنیر، کره، نان، صبحانه،)  قلیان ، چای املش شغلی رسته دو هر در پذیرایی -0

 ... و بزباش و غذای سنتی مانند آبگوشت نهار،( .املت و نیمرو مرغ

 ، ظرفشهوئی  شهغلی  رسهته  دو ههر  در و باشهد  مهی و صهندلی   تخهت  ا  اسهتفاده  به مجا  خانه قهوه شغلی رسته در-4

 .گیرد قرار استفاده مورد بایست می کن رخت و دستشوئی

 مهورد  شهرب  آب اینصهورت  غیر در است ضروری سراسری شبکه ا  سالم گرم و سرد آب کشی لوله سیستم داشتن -5

 .گیرد قرار استفاده مورد پزشکی آمو ش درمان و بهداشت و ارت نظر با بایستی می استفاده

 .الزامیست سپتینگ یا چاه سیستم به شو کف طریق ا   اید آبهای هدایت -6

 بهرای  اسهتفاده  مهورد  ظروف و باشد مصرف یکبار آن گیر ل  و بهداشتی بایست می قلیان در استفاده مورد وسایل -7

 . باشد ضدخش و مرغوب بایستی می وسایل و ظروف بقیه و( کوب گوشت و کاسه) آلومینیوم یا استیل آبگوشت سرو

 . الزامیست طوری نص  ها درب و ها پنجره جلوی حشرات ورود ا  جلوگیری برای -7



 و اخالقهی  و عرفهی  مهوا ین  با همگون تزئینات سایر و ها مجسمه و تابلوها و ها گچبری سنتی مکانهای در خصوصاً -3

 .باشد ایران اسالمی جمهوری اجتماعی

 .می باشد مربع متر 51 سنتی خانه قهوه رسته برایغلی حداقل مساحت ال م برای رسته ش -01

 .کار طبق عرف اتحادیهوسایل  و ابزار لوا م ،-00

مقههررات نظههام صههنفی ،انتظههامی،  مقههررات جههاری کشههور ، ا  جملههه قههوانین و قههوانین و افههراد صههنفی مکلفنههد-01

و خدمات را که ا  ها بهداشتی،ایمنی ، حفاظت فنی و یباسا ی محیط کار و دستورالعملهای مربوط به نرخ گذاری کاال 

 .گردد، رعایت و اجراکنند ط ابالغ میقانونی ذی ربع سوی مراج

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

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

 


