
 دستورالعمل اقدامات کنترلی و نظارتی صنوف و امکان عمومی ویژه ماه مبارک رمضان

ر ه مبارک رمضان و شعائکلیه صنوف و اماکن عمومی واقع در حوزه استحفاظی موظف به حفظ حرمت ما -1

 باشند. اسالمی می

( به مشتریان  ای نانوایانبه استثن ) نده که به نوعی در آن مواد خوراکی و آشامیدنیزتمامی مراکز پذیرایی و پ -2

 باشند. مجاز به فعالیت نمی ( مغرب اذان صبح تا اذان ) گردد در طول اوقات شرعی روز عرضه می

ه صورت در طول روز صرفا مجاز به عرضه خدمات ب فروشی دارای پروانه کسب معتبر واحدهای صنفی اغذیه -3

 باشد. بندی ساندویچ سرد بوده و هر گونه پذیرایی و ارائه خدمات در داخل واحد صنفی ممنوع می پک بسته

حوزه استحفاظی پایگاه  ) محدوده بازار تهران فروشی واقع در واحدهای صنفی اغذیه :1تبصره 

باشند که در این  مجاز به فعالیت نمیتحت هیچ شرایطی  ،( از این امر مستثنی هفتم پاوا فاتب

 راستا جهت پرهیز از اعمال سلیقه محدوده مورد نظر به شرح پیوست مشخص گردیده است.

اند  رعایت ضوابط ابالغی را ننموده: تمامی واحدهای صنفی که سال گذشته تخلف داشته و 2تبصره 

 نیز حق فعالیت نخواهند داشت.

به صورت آن صورت غیر آماده تهیه به نحوی که محتویات ه بایست ب : ساندویچ سرد می3تبصره 

 بندی ارائه گردد. کامال مجزا و در پک بسته

وده و در نصب بنر، پخش تراکت توسط واحدهای صنفی مربوطه ممنوع ب : هرگونه تبلیغ،4تبصره 

 صورت مشاهده مراتب صورتجلسه و نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.

سحر  ) ( تا نیم ساعت قبل از اذان صبح افطار ) توانند از اذان مغرب کلیه واحدهای صنفی پزنده و پذیرایی می -4

 ( فعالیت و اقدام به ارائه خدمات نمایند.

بایست با  از اذان مغرب بوده و میسازی یک ساعت قبل  واحد صنفی جهت آماده بازگشایی تبصره:

 خواری و تخلف انجام گیرد. المی و جلوگیری از تظاهر به روزهرعایت کامل شعائر اس

خواری در واحدهای صنفی ضمن تعطیل و پلمپ محل کسب برابر قانون نظام  در صورت مشاهده تظاهر به روزه -5

 متصدیان امر نیز قاطعانه برخورد و به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.صنفی با 



)ع(  نینمالموربرگزاری هر گونه مراسم جشن و شادمانی در تاالرها و مراکز عمومی در ایام شهادت حضرت امی -6

 باشد. و لیالی قدر ممنوع می

همانهای یرائه سرویس به م( صرفا مجاز به ا همانپذیرها و غیرهیم آپارتمانها، ، هتلها هتل ) واحدهای اقامتی -7

بایست اکیدا  رهگذر و خارج از مراکز اقامتی میباشند و از ارائه خدمات به افراد  ها می مقیم در داخل اتاق

 خودداری نمایند.

 طول روز مجاز به ارائه خدمات که در اه آهنهای ر های مسافربری و ایستگاه صنوف پذیرایی واقع در پایانه -8

دار  ی از ارتکاب اعمالی که موجب خدشهمحل پذیراین امر توجیه تا ضمن استتار متصدیا ؛شناسایی ،باشند می

متعاقبا بر حسن اجرای آن نظارت و در صورت عدم ه مبارک رمضان شود به جد خودداری، شدن حرمت ما

 رعایت ضوابط، مقررات و شعائر اسالمی جهت اعمال قانون به این معاونت معرفی گردند.


