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 كمیسیون نظارت   20/07/1400جلسه بوشهرمصوب  شهرستان  نانوايان  رسته هاي شغلي اتحاديه صنف قنادان و و تعرفه حق عضويت سالیانه اختصاصي   شرايط

 

 وجود كپسول آتش نشاني و جعبه كمكهاي اولیه  
 :  سایر شرایط اختصاصي 

 

 isic كد رسته  نام رديف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

 - 18 552512 فروشيبستني   1
4،140،000 

2 
  عرقيات  فروشي  خرده

 گياهي
523115 15 - 

2،160،000 

3 
  لوازم  فروشي  عمده

 قنادي 
519013 20 - 

3،450،000 

4 
 انيقل)عرضه    تريا  كافه

 ( است  ممنوع
552320 20 - 

4،140،000 

 1،656،000 - 15 154612 پزي   كماچ 5

 154617 پزي   شيريني  و  قنادي 6

  40 كارگاه

 / 

گاه  شفرو

18 

- 4،140،000 

7 

و    ليآج  يخرده فروش

خشکبار )خام و بو داده  

) 

522221 15 - 4،140،000 

 154812 يخ  توليد 8

   كارگاه

600  /

فروشگاه  

و دفتر  

24 

- 4،140،000 

 2،484،000 - 20 154621 پزي   كيك 9

 1،656،000 - 15 154622 پزي   كلوچه 10

11 
  انواع  فروشي  خرده

 شيريني
522212 15 - 4،140،000 
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 isic كد رسته  نام رديف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

12 
  نان  و  يبرنج  نان  ديتول

 ي پز   كاک  و  ييخرما
154614 

  /  15  دفتر

  كارگاه

30 

- 3،600،000 

13 

  يفروش  عمده

  و  نقل،نبات،آبنبات،گز

  ينيريش  و  شکالت

 خشك 

/  15دفتر 512952

 20  كارگاه
- 3،450،000 

14 
  و  يترش  و  آبغوره  ديتول

 مو يآبل
151912 

  /  15دفتر

  كارگاه

30 

- 3،312،000 

  /  20دفتر 152002 ي بند  ماست 15

 30كارگاه
- 2،940،000 

16 
ي ،  چا  يفروش  خرده

 كاكائو ،    قهوه
522243 12 - 4،140،000 

17 
  دانه  از  روغن  ديتول

 يروغن  يها
151412 12 - 4،200،000 

18 
  ،  وهيآبم  فروش  و  ديتول

 فالوده   و  يبستن
152005 24 - 3،000،000 

 3،000،000 - 12 522211 عسل   يفروش  خرده 19

20 
  لوازم  يفروش  خرده

 ي قناد
523887 20 - 4،140،000 

   حلوا  و  حلو  ديتول 21

 ارده 
154315 15 - 3،000،000 

 3،600،000    مداربسته نيدورب 30 552324 سرا   قهوه 22

 3،600،000 - 20 552323 كافي شاپ 23

  يخرده فروش 24

 تولد   يكاال
18 /523899 12 

: عرضه  قابل  خدمات  و  تولد  کاالها  كارت    -آویز    -ریسه 

یادگاری   ،نوش،برگه  ،تشکر  راهنما    –دعوت    –فلش 

با طرح مختلف    –قیف تنقالت   تاج    –حلقه دستمال 

كارتونی  شخصیت   – طرح  –های  با  لیبل  های انواع 

1،500،000 
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 isic كد رسته  نام رديف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

مصرف   یکبار  ظروف  روی  بر   –بادكنک    –ویژه 

 گاز هلیوم  –بمب شادی  –بنز طرح تولد  –فشفشه 

 –فروش لوازم قنادی    کاالها و خدمات غیر مجاز به عرضه :

 كیک تولد و نوشیدینی 
انتظامی و  بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  جعبه    :   تجهیزات 

 كپسول آتشنشانی  –اولیه  كمکهای

25 
خرده فروشي گياهان  

 523111 دارويي 
15 

- 2،880،000 

26 
توليد انواع شيريني  

 40 154619/ 8 سنتي

عرضه  قابل  خدمات  و  انواع    :کاالها  فروش  و  توليد 

اي،   كره  شيريني  سنتي)كاک،  شيريني  انواع 

 نخودچي و.خاتون پنجره،  "كلوبه"كلوچه

عرضه به  مجاز  غیر  خدمات  و  نان  :کاالها  هاي  انواع 

 تافتون، لواش، بربري، سنگکي ، باگت 

ابزار  و  صنعتي:  کاروسایل  بلندر  يا  شيکر  ،  ميکسر 

ساز،برقي يخ  صنعتي،  دستگاه  كامل ست  ،  يخچال 

ماركتي هايپر  شيريني  و  كيك  ويترين ،  يخچال 

و رل كن شيريني    فر شيريني پزي،    شيريني فروشي

 و نان،اتاق بخار 

انتظامی و  بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  :  تجهیزات 

بسته   مدار  نشاني  -دوربين  آتش  جعبه    كپسول  و 

 كمکهاي اوليه 

4،000،000 

 552322 كافه نان 27

 متر دفتر  18

 متر كارگاه 30

عرضه  قابل  خدمات  و  انواع    :کاالها  فروش  و  توليد 

خاتون  "كلوبه"اي، كلوچهشيريني )كاک، شيريني كره

و    پنجره، حلوا  نخودچي  شيرمال،  پيچ،  انگشت  حلوا 

باسلق، معجون، شيريني چاي،   الحلقوم،  زرده، راحت 

قندي، شيريني دارتول، گل قند، شيريني شيريني نان

هاي كوچك و  سپه ساالري، ساالد، ساندويچتخته اي، 

اي،  هاي مختلف، نان روغني، كشمشي تختهنوشيدني

باگت،   خرمايي،  شيريني  گزآردي،  سنل،  شيريني 

هاي  خرماي گردودار، اجاق كاري، خشکه پزي، شربت 

 سنتي و مرباي سنتي

عرضه به  مجاز  غیر  خدمات  و  و    :کاالها  پلو   كباب، 

 اش،بربري،سنگکي .انواع نان هاي تافتون،لو 

ابزارکار: و  بلندر صنعتي  وسایل  دستگاه  ،  ميکسر يا 

قهوه برقي،  آسياب  ساز،  شيکر  يخ    تاپينگ ،  دستگاه 

ست ،  يخچال صنعتي،  وافل ساز و كرپ ساز، بستني

4،000،000 
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 isic كد رسته  نام رديف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

ويترين  ،  كامل يخچال كيك و شيريني هايپر ماركتي

رل كن شيريني   -  فر شيريني پزي،    فروشيشيريني

 و نان، اتاق بخار 

انتظامی و  بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  :  تجهیزات 

كپسول آتش    -ترازوي ديجيتال    -دوربين مداربسته  

 نشاني و جعبه كمك هاي اوليه 

 154829/ 14 فرآوري قهوه  28

 متر  9دفتر  

 متر  25كارگاه  

عرضه قابل  خدمات  و  رست    :کاالها  و  دانه  فرآوري 

بسته   ، و ساييده شده  بوداده  قهوه  پودر  بندي،  قهوه، 

انواع   و  قهوه،  خام  مواد   ، كردني  دم  قهوه  پودر 

 هاي قهوه افزودني 

غیر  خدمات  و  عرضهکاالها  به  و    :مجاز  فرآوري 

 بندي مواد غذايي بجز قهوه بسته

  –دستگاه پرس    –ستگاه رستر  : دوسایل و ابزارکار  

 آسياب   –دستگاه وكيوم  

انتظامیتج و  بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و    :هیزات 

مداربسته   ديجيتال    -دوربين  كپسول    -ترازوي 

 هاي اوليه جعبه كمك  –آتشنشاني  

 

4،000،000 

29 

  بنديبسته   و  توليد

  و  گياهي  داروهاي

 سنتي
242312 

متر و   15دفتر  

 متر   50كارگاه 

عرضه قابل  خدمات  و  گياهان  :  کاالها  انواع  فرآوري 

دارچين و ...(،    –زنجبيل    –دارويي و سنتي )آويشن  

 هاي گياهي عصاره و اسانس 

غیر  خدمات  و  عرضهکاالها  به  و    :مجاز  فرآوري 

افزودني بسته و  غذايي  مواد  گياهان  بندي  بجز  ها 

 دارويي 

ابزارکار و  خردكن  :  وسایل  و  آسياب    –دستگاه 

 بندي خودكار دستگاه بسته   –دستگاه بوجاري  

و   انتظامیتجهیزات  و  بهداشتی   ، ایمنی  :  تاسیسات 

مداربسته    ديجيتال    -دوربين  كپسول    -ترازوي 

 هاي اوليه جعبه كمك  –آتشنشاني  

4،500،000 

30 
  و فروش  بنديبسته

 15 151923 زعفران

عرضه قابل  خدمات  و    –جداسازي  :  کاالها 

 بندي و آسياب زعفران بسته

بندي بصورت دوخت  بستهدستگاه :  وسایل و ابزارکار

افقي   اسکين   –دستي  و  شيرينك   –پك  دستگاه  پك 

 وكيوم 

انتظامی و  بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  :  تجهیزات 

مداربسته    ديجيتال    -دوربين  كپسول    -ترازوي 

3،500،000 
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 isic كد رسته  نام رديف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

 هاي اوليه جعبه كمك  –آتشنشاني  

31 

  توليد نانهاي حجيم و

  ،  ، ساندويچي  فانتزي

 رژيمي و طبي ،    قندي

154521 80 

  صنفي  واحد  براي كف  حداقل كف پوش سنگ سفيد

  سقف سررراميك  تا  ديوارها  براي سقف و سيمان سفيد

استفاده  ،برق اضطراري  ژنراتور،شيشه اي  درب واحد  ،

پالررت   استفاده از،آرد  انبار سيستم خنك كننده در  از

 براي نگهداري كيسه هاي آرد

3،000،000 

 80 154523 ماشيني تافتوني   32

  براي كف واحد  حداقل كف پوش سنگ سفيد

سقف    تا  ديوارها  براي سقف و  سيمان سفيد،صنفي

پالت براي    استفاده از،درب واحدشيشه اي   ،  سراميك

سيستم خنك    استفاده از،نگهداري كيسه هاي آرد 

تهويه مطبوع  ،سرويس بهداشتي،آرد    انبار  كننده در

 كارگران خوابگاه مستقل براي  ،

 برق اضطراري   ژنراتور

3،000،000 

 80    154512 پزي   روغني  نان 33

  صنفي  براي كف واحد  حداقل كف پوش سنگ سفيد

سقف    تا  يوارهاد  براي سقف و  سيمان سفيد  ،

برق    ژنراتور  ،اي   شيشه  ،درب واحد  سراميك

آرد    انبار  استفاده ازسيستم خنك كننده در،اضطراري

 براي نگهداري كيسه هاي آرد پالت    استفاده از،

3،000،000 

 3،000،000 ديوار تا سقف باسراميك و كف باسنگ پوشيده شود  80 153111 گندم   كردن  آسياب 34

 70 154513 سنتي   يسنگک  نان 35

كف پوش سنگ سفيد براي واحدهاي صنفي ، سراميك  

ديوارها تا سقف و سقف سيمان سفيد/ پالت زير آرد  

 برق اضطراري   ژنراتور/واحدهاي خبازي

 

3،000،000 

 70 154522 ماشيني  يسنگک  نان 36

كف پوش سنگ سفيد براي واحدهاي صنفي ، سراميك  

ديوارها تا سقف و سقف سيمان سفيد/ پالت زير آرد  

 برق اضطراري   واحدهاي خبازي/ ژنراتور

3،000،000 

 70 154516 سنتي   بربري  نان 37

واحدهاي صنفي ، سراميك  كف پوش سنگ سفيد براي  

ديوارها تا سقف و سقف سيمان سفيد/ پالت زير آرد  

 برق اضطراري   واحدهاي خبازي/ ژنراتور

 

3،000،000 

كف پوش سنگ سفيد براي واحدهاي صنفي ، سراميك   70 154527 ماشيني  بربري  نان 38

ديوارها تا سقف و سقف سيمان سفيد/ پالت زير آرد  
3،000،000 



 . صنوف شهری است %50حق عضویت باراول وحق عضویت سالیانه وحق آموزش برای واحدهای صنفی روستایی  
 
 

 isic كد رسته  نام رديف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

 برق اضطراري   واحدهاي خبازي/ ژنراتور

 80 154524 ينيماش  لواش  نان 39

  واحدهاي  براي  سفيد  سنگ  پوش  كف  داشتن

  سيمان  سقف  و  سقف  تا  ديوارها  سراميك،صنفي

 سفيد 

  يا  گيري  خمير  رسته  در  اي  حرفه  و  فني  گواهي  ارائه

  هماهنگي  با  اتحاديه   فني  كميته  تائيد  يا  ،  شاطري

  ترازوي  داشتن،اي  حرفه  و  فني  سازمان

  واحدهاي  آرد  زير  پالت  داشتن،ديجيتال

 برق   قطع  مواقع  جهت  ژنراتور  داشتن،خبازي

3،000،000 

40 
  توليد نانهاي ماشيني

 ()صنعتي
154520 70 

داشتن كف پوش سنگ سفيد براي واحدهاي صنفي  

ارائه  ،ديوارها تا سقف و سقف سيمان سفيد، سراميك  

گواهي فني و حرفه اي در رسته خمير گيري يا  

اتحاديه با هماهنگي  شاطري ، يا تائيد كميته فني  

 حرفه اي   سازمان فني و

اشتن پالت زير آرد د،  داشتن ترازوي ديجيتال

ژنراتور جهت مواقع قطع  داشتن  ،واحدهاي خبازي 

 برق 

3،000،000 

41 
تافتون   نان  انواع  توليد 

 سنتي بصورت آزادپز 
154537 80 

 تولید نانهای سنتی تافتون  کاالها و خدمات قابل عرضه :
: ابزارکار  و  گلی    وسایل  یا  گازی  موتور    –تنور 

 انبر –ناوند  –خمیرگیری 
و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  سرویس    :  انتظامیتجهیزات 

نگهداری    –بهداشتی   برای  پالت  از  استفاده 

آرد  كیسه مستقل   خوابگاه  –مطبوع  تهویه    –های 

دارا بودن سند مالکیت یا اجاره نامه    –برای كارگران  

داشتن كف پوش سنگ سفید برای   -ساله    3الی    5

سقف   –دیوار سرامیک شده تا سقف    –واحد صنفی  

 سیمان سفید

3،000،000 

 20 522226 نان   انواع  فروشي  خرده 42

خرده فروشی انواع نان  :  کاالها و خدمات قابل عرضه

 (فانتزی -ماشینی  –)محلی 

غیر  به عرضه کاالها و خدمات  و فروش :  مجاز  تولید 

 نان و شیرینی

 ترازوی دیجیتال –ویترین : کاروسایل و ابزار

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  :  انتظامیتجهیزات 

مداربسته    آتشنشانی    -دوربین  كارت   –كپسول 

 سرامیک كف و دیوارهای محل كسب  –بهداشت 

3،000،000 

 

 ضوابط عمومی فعالیت  
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 خدمات ارائه شده در معرض ديدعموم كاالهاونصب قيمت كليه  •

 مرتبط...  و  صنفي،بهداشتي،انتظامي  ومقررات  قوانين  رعايت •

 صنفي  ازتداخل  مجازوخودداري  كاالهاوخدمات  عرضه  به  التزام •

 فروشگاه   جلوي  ازمحوطه  استفاده  ممنوعيت •

 تال يجيد  يازترازو   استفاده •
 


