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 تعریف کافه کتاب : 

 60متر مربع است که از این متراژ مساحت حداقل  70کتابفروشی که حداقل مساحت آن 

درصد محلی برای عرضه محصوالت  10درصد صرفاً اختصاص به بخش کتابفروشی، 

احت برای احداث کافه اختصاص یابد. هر مکانی که با رعایت درصد از مس 30فرهنگی و 

شرح وظایف کمیسیون فنی( و تایید اتحادیه ناشران و  9ماده  2وابط کمیسیون فنی )بند ض

کتابفروشان واجد شرایط احداث کتابفروشی باشد، امکان برقراری کافه کتاب در آن مکان 

 باشد.نیز مقدور می

 

 

 صدور پروانه کسب و جواز کافه کتاب خاص شرایط

 

 فرم پیوست( داشتن شرایط صدور جواز کتابفروشی ) -1

مبنی بر پذیرش مسئولیت متقاضی پروانه کسب کافه کتاب دریافت تعهد محضری از  -2

 .باشدحقوقی ناشی از برقراری کافه کتاب الزامی می

 .رعایت شئونات اسالمی -3

متر سانتی 90ها حداقل باید در طبقات، عرض راهرو و پله واحد صنفی در صورت واقع شدن -4

 .باشد

 مخفی ممنوع است.نصب هرگونه دوربین  -5

ها یک اتحادیه صنفی دارند که قیمت خدمات را تعیین و اعالم شاپاز آنجایی که کافی -6

با توجه به تعرفه قیمت صنف یاد شده برای خدمات  کلفندکند. دارندگان کافه کتاب ممی

 خود تعیین قیمت نمایند.

  و پخت و پز نیستند.عرضه غذای گرم  ها مجاز بهکافه کتاب -7

سانتی  270)در زمینه ارتفاع کمتر از  موازین و مقررات وزارت بهداشت الزامی است. رعایت -8

گردد لذا مشروط به تهویه متر با توجه به اینکه عمل طبخ و پخت در محل انجام نمی

سانتی متر قابل قبول  250ارتفاع حداقل  مناسب محل و عدم امکان تامین ارتفاع الزم

 است.(

   باشد.افه کتاب ممنوع میاستعمال دخانیات در ک -9

سال حداقل  50دیپلم و در مورد افراد باالی آخرین مدرک تحصیلی با حداقل گواهی  ئهراا -10

 الزامی است. سال فعالیت کتابفروشی10سیکل با سابقه 

  9203180/134تکمیل چک لیست شماره  -11

 تاییده استعالم وزارت  بهداشت و آموزش پزشکی  -12
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)کتابفروشی( و جواز شرایط و مدارک صدور پروانه کسب  

 
 کتابفروشیتاسیس مدارک ثبت درخواست                                 

 

 تکمیل فرم درخواست پروانه کسب یا تمدید پروانه کسب  .1

 فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه و پایان کار   .2

  سری کاملدو و کارت ملی تمامی صفحات فتوکپی شناسنامه  -قطعه  6عکس جدید  .3

 فتوکپی کارت پایان خدمت  .4

 آخرین مدرک تحصیلی  .5

 تعهد محضری  .6

 رضایت شریک یا شرکا  .7

    ه مالیاتیتشکیل پرونداظهارنامه مالیاتی و یا   .8

 گواهی کد پستی  یه تایید .9

 در صورت داشتن پروانه کسب قبلی، ارائه فتوکپی جواز کسب الزم است .10

 

 

 شرایط دریافت جواز کتابفروشی

 

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران   .1

ارایه گواهی عدم و  د مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیگواهی عدم اعتیاد به موا .2

 سوء پیشینه

  موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی .3

 فیش های واریزی   .4

 نصب دوربین مدار بسته  .5

  نشانیآتش ندار سازمانانشانی طبق استشالزام تهیه و نصب وسایل مقدماتی آت .6

 باشدساعت کاری مطابق با ساعت رسمی و اعالمی اتاق اصناف و یا اداره اماکن می .7

  کالس اصناف    .8

 
 

 

 


