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1 

 

 كاالهاوخدمات  غیرمجاز به عرضه كاالهاوخدمات مجاز به عرضه  isicكد رسته اتحادیه ردیف

1)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

 523461 خرده فروشی پروفیل آهن  
ي، زهوار، تسمه   انواع پروفيل شامل چارچوب ، دري، سپر

ي وسياه شماره  
  2وقوطي دراندازه كوچك، ورق روغن 

وكمپر   ميليمپر

ي ،ورق،تسمه 
آهن آالت ساختمان 

ي ، ميلگرد    8وقوطي شماره 
به باال ،ناودان 

،ابزارآالت ي
 ، نبشی

2)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي 
 ساختمان 

 یونولیت سقف  و انواع فوم )یونولیت( 4/523879 خرده فروشی یونولیت 
 مصالح ساختمان   –ابزار آالت صیادی  

 

3)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي 
ي ابزارآالت ساختمان 

 523411 خرده فروشی
انواع ابزارويراق آالت ازقبيل، قفل، لوال،آچار، بيل، كلنگ،  
اتور ، سیم جوش و...  ، پمپ آب ، موتور برق ، جپ   تورسيمي

 یراق آالت

4)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي اتصاالت فلزي،غپر 
ي  خرده فروشی

فلزي و چدن 
 و پليكا 

523453 
آالت،   انواع لوله هاي فلزي پلي اتيلن )رول وشاخه(، شپر

شيلنگ پالستيكي ،اتصاالت فلزی و غپر فلزی ، چدن  ، پلیکا و  
... 

آبگرمکن ،کاالی بهداشنر ،سينك  
ي     ظرفشوني

5)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي آلومنيوم 
 523465 خرده فروشی

، ورق دراندازه هاي  پروفيل ساخت   دروپنجره،انواع قوطي
 مختلف 

یراق آالت ،پرچ ولوال وقطعات اتصال  
 دهنده ، ميلگرد 

6)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي آهن آالت
 523461 خرده فروشی

آهن زنبوري وساده، تسمه، ورقهاي   ، تپر ي
ميلگردكالف، نبشی

، قوطي 2شماره  ي، ورق  به باال،  8* 8ميل وبيشپر ، سپر ي
ناودان 

ه كركره وساده   گالوانپر 
 پروفیل آهن  

7)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي تخت، كمد، مپر  و قفسه
 ابزار ویراق آالت فروش انواع قفسه هاي فلزي  523323 خرده فروشی

8)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي درب هاي ضد رسقت
 در و پنجره نر وی ش   روکش دار و آماده درب ضد رسقت ، درب  523477 خرده فروشی

9)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

 ) ي
ي رنگ )ساختمان 

 523472 خرده فروشی
، ضدزنگ،   ، تيپ  ي

ي وروغن 
 

ي واتومبيل، بتونه سنك
رنگ ساختمان 

ي، سيلروكيلر، كاردك وليسه بتونه،   مل، روغن جال، رنگهاي اسپر
 كاغذسمباده، برس رنگ 

 ابزار آالت 

10)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي سيمان 
 فروش مصالح ساختمان   سیمان سیاه ، سیمان سفید ، پودر خاک سنگ ، گچ   523424 خرده فروشی
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11)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي و رساميك 
ي كاشی

، پودر چسب ، کاشی استخری  523425 خرده فروشی ، رسامیک، چسب کاشی  کاال ی بهداشنر  کاشی

12)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي ساختمان 
ي كاالهاي بهداشنر

 523451 خرده فروشی
،فالش   ي

 
،سنگ توالت فرنك ي ي وروشوني سنگ دستشوني

ي ، رسويس  
ي ودستشون 

آالت مربوط به روشون  تانك،شپر
ي حمام 

 بهداشنر
 کاشی و رسامیک

13)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي به 
ي مصالح ساختمان 

استثناي  خرده فروشی
 سيمان 

 کلیه مصالح ساختمان   523422
سیمان سیاه و سفید ، پودر خاک سنگ  

 ، گچ

14)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي يراق آالت
 523413 خرده فروشی

ه درب،لوالی کابینت،قفل،جک ام دی اف   ه ،دستگپر دستگپر
 و... 

 ابزار فروشی 

15)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي )شن و   دفپر فروش محصوالت شن شوني
 ماسه ( 

514415 
فروش عمده قلوه سنگ،ماسه شسته،ماسه شكسته،شن  

، شن نخودي، قلوه سنگ   بادامي
سیمان سیاه ، سیمان سفید ،پودر  

 خاکسنگ ، گچ 

16)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

 موزاییک ،کاشی و رسامیک آجركار،آجرنما، سفال سقف وبدنه، پوكه 514413 عمده فروشی انواع آجر

17)  
ابزار و يراق و مصالح  

ي  
 ساختمان 

ي  
ات ساختمان  كرايه دادن ماشير  آالت و تجهپر 

ي بدون راننده 
 وعمران 

ه ، پیکور ، دریل ، میکرس ، جک بير  ، باال بر و ...  712200  فروش ابزار و ماشير  آالت ویپر

 154831 تولید و عرضه فالفل فروشان وهتلداران اغذیه   (18
تولید و عرضه انواع فالفل ، ناگت، کتلت ، فیش اند  

 بندی چیپس بصورت بسته
 

 رسو در محل 
 

  اغذیه فروشان وهتلداران   (19
 

 523839 خرده فروشی ملزومات حیوانات خانك

اسباب بازی   –دی آموزشی کتب و ش   –باکس و قفس 
لوازم   –ظروف آب و غذا    –حیوانات پوشاک   –حیوانات 
لوازم   –انواع مکمل ، غذای خشک و کنرسو  –شستشو 
 جاننر 

 

 و پرند 
 

های  هفروش حیوانات خانك
 زیننر 

 نگهداري کاالهای تجاری بیمه شده برای مدت معير   630211 انبارداري و نگهداري كاالهاي عمومي   اغذيه فروشان و هتلداران     (20
قاچاق،احتکار،خرده  نگهداری کاالی 

 فروشی 
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 كاالهاوخدمات  غیرمجاز به عرضه كاالهاوخدمات مجاز به عرضه  isicكد رسته اتحادیه ردیف

دان   انواع آش و حليم  552123 آش و حليم پزي   اغذيه فروشان و هتلداران     (21 اب و شپر  طبخ و عرضه كله پاچه سپر

بان  صاحبخانه 551240 پانسيون   اغذيه فروشان و هتلداران     (22  اجاره کوتاه مدت مکان اقامنر به مپر 
ایط احرازمصوب  خدمات مغایربارسی

 واماکن 
 

اث فرهنك  مپر

ي  اغذيه فروشان و هتلداران     (23
ا فروشی  552212 پيپر 

ا وساندوي    چ ،ساالد و نوشیدن  های مجازواسنک  انواع پيپر 
 وپاستاوالزانیا 

 مرغ سوخاری  

 برگزاري جشن و مراسم 552112 تاالر برگزاري جشن و مراسم   اغذيه فروشان و هتلداران     (24

ی جهت: معرف    اجبار مشپر
دار،کرایه سفره عقد،گل   فیلمپر

،سفره آراني و  
ین  فروشی ،شپر فروشی

،غذا   تزیینات،گروه موسیفر

 552420 جگركي )جگر، دل و قلوه(   اغذيه فروشان و هتلداران     (25
طبخ و عرضه جگر،دل و قلوه، طبخ وعرضه انواع کباب تهیه  
شده از گوشت قرمز و سفید)حالل( انواع درس،نان و نوشیدن   

 مجاز های 

طبخ وفروش آش وحليم ،انواع گوشت  
 قرمز و سفید)حالل(، كله پاچه خام

ي   اغذيه فروشان و هتلداران     (26
 552312 چايخانه و قهوه خانه سننر

طبخ و عرضه انواع صبحانه،نوشیدن  های گرم،اجرای موسیفر  
 زنده 

طبخ و عرضه انواع كباب،انواع  
ا و ساندوی    چ،   چلو،انواع خورشت، پیپر 

 عرضه قلیان ممنوع است 

 اغذيه فروشان و هتلداران     (27
ي طبقه بندي  

ي و زيارنر
خدمات آژانس سياحنر
 نشده در جاي ديگر  

 عرضه بلیط سفرهای داخل و خارجر ،برگزاری تورهای سیاحنر  630410
ایط احرازمصوب  خدمات مغایربارسی

 واماکن 
 

اث فرهنك  مپر

 اغذيه فروشان و هتلداران     (28
ي از   ي و پذيراني

خدمات تهيه غذا، غذارسان 
 مهيمانان در منازل و ادارات و مجالس 

552111 
ینگ فروش غذا بصورت جزن  و   طبخ وعرضه انواع غذاها ،کپر

 غذارسان  عمده جهت منازل ،ادارات ومجالس

ممنوعیت رسو غذا در محوطه واحد 
 صنف    

 

ي و پروتئین  دررسدخانه  630215 خدمات رسدخانه اي   اغذيه فروشان و هتلداران     (29  خرده فروشی مواد غذان  و مواد پروتئین   نگهداري موادغذاني

 اغذيه فروشان و هتلداران     (30
خرده فروشی مایه های تزیین  و ملزومات  

 اکواریوم 
523837 

،غذاي   ي ي مرتبط،پمپ ولوازم جاننر
عرضه آكواريم،كتب آموزشی

ین  و آب شور، صنایع   ،انواع مایهي آكواريم آب رسی مایهي
ات آکواریوم،تعمپر و نصب انواع آکواریوم،عقد   ،تجهپر  دسنر

 تزئینات دریاني 
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 كاالهاوخدمات  غیرمجاز به عرضه كاالهاوخدمات مجاز به عرضه  isicكد رسته اتحادیه ردیف

قرارداد جهت رسویس و نگهداری آکواریوم در محل،خرید و  
،  صخره های زنده و گیاهان دریاني

آکواریوم آب  ledفروشی
ین و آب شور   شپر

ي از طريق دکه ها   اغذيه فروشان و هتلداران     (31
 عرضه انواع اغذیه بسته بندی شده و انواع نوشیدن  های مجاز  525210 خرده فروشی

ي ، ميوه  
كاالهاي دخان 

یات،رسو و عرضه انواع غذای   وتربار،نرسی
گرم و رسد،رسو انواع نوشیدن  های گرم  

 و رسد 

ي انواع گوشت قرمز   اغذيه فروشان و هتلداران     (32
 522311 خرده فروشی

عرضه انواع گوشت قرمز گرم و منجمد )حالل( شامل: گوساله،  
، بز و...   گوسفند، شپر

 مرغ وتخم مرغ، مایهي 

ي انواع مایهي   اغذيه فروشان و هتلداران     (33
 522316 خرده فروشی

منجمد)حالل(،ميگوي تازه،ميگوي  عرضه انواع مایهي گرم و 
 بسته بندي شده وميگوي خشك 

 گوشت گوساله ،گوسفند ومرغ

ي انواع مرغ و مایهي و تخم مرغ  اغذيه فروشان و هتلداران     (34
 522312 خرده فروشی

 عرضه انواع مرغ و مایه گرم و منجمد)حالل(،تخم مرغ 
گر،سوسيس، كالباس، كباب لقمه، گوشت بسته بندي   همپر

گوسفند، گوساله، مرغ و مایهي ، ميگوي بسته بندي شده،  شده  
گوشت بسته بندي شده پرندگان حالل گوشت ،شنسیل،تن 

 مایه 

 انواع لبنیات

ي و نوشيدنيهاي گازدار   اغذيه فروشان و هتلداران     (35
ي آب معدن 

 522911 خرده فروشی
فروش خرده و عمده انواع نوشابه و،آب معدن  ، دلسپر ، آب  

 میوه،دوغ 
 انواع موادلبن  خوارباروپروتئین  

ه(  اغذيه فروشان و هتلداران     (36 )قناری و غپر ي پرنده های تزیین 
 523832 خرده فروشی

عرضه پرندگان زیننر ازقبيل قناري ، بلبل،کاسکو،فنچ، كبوترو...  
، عرضه خوراک دام و طیور    قفس،کتب آموزشی

- 

 اغذيه فروشان و هتلداران     (37
ي گاز مايع بصورت كپسول و پيك  

خرده فروشی
 نيك  

523875 
ي ،شارژ و فروش كپسول گاز  

 
شارژ و فروش كپسول گاز مايع خانك

 پيك نيك 
 فروش کپسول انواع خودروشارژ و 

ي  اغذيه فروشان و هتلداران     (38
ي گازهاي ايمن 

ي  523876 خرده فروشی
ي ،فروش لباس وكاله ايمن 

 ابزارويراق آالت شارژ وفروش كپسول آتش نشان 

ي   اغذيه فروشان و هتلداران     (39
ي گازهاي صنعنر

ن  523871 خرده فروشی ی  ابزارويراق آالت شارژ و فروش كپسول اكسپر
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ي بجز ساختمان  اغذيه فروشان و هتلداران     (40
ي لوازم تزيين 

 523884 خرده فروشی
،مایه   ي ي مرتبط،پمپ ولوازم جاننر

عرضه آكواريم،كتب آموزشی
،صنایع دسنر   آکواریوم،غذاي مایهي

 مایه آکواریوم 

ي مرغ وماكيان   اغذيه فروشان و هتلداران     (41
 522315 خرده فروشی

منجمد)حالل(،تخم مرغ،دل و  عرضه انواع مرغ و ماکیان گرم و  
 جگر و سنگدان 

انواع گوشت قرمز و مایه و مواد 
 پروتئین  

 

يفات مجالس اغذيه فروشان و هتلداران     (42  برگزاری مراسم در محل واحدصنف    ارائه خدمات برگزاری مجالس وهمایش ها  930505 دفپر خدمات برگزاري ترسی

ي و سالن غذاخوري  اغذيه فروشان و هتلداران     (43  552113 رستوران و چلوكبانر

:انواع كباب تهیه شده از   طبخ وعرضه انواع خوراک ها نظپر
گوشت قرمز و سفید)حالل(،انواع خورشت،انواع چلو ،انواع  
ساالدها، انواع درسها و انواع نوشیدن  های مجاز،كرايه سالن 

ها ومناسبت هاي  براي برگزاري جشن ها،همايش 
ي و غذارسان  عمده جهت  

مختلف،فروش غذا بصورت جزن 
 منازل ،ادارات ومجالس

 عرضه قلیان 

ي  اغذيه فروشان و هتلداران     (44
 عرضه انواع ساندوي    چ ،اسنک، انواع نوشیدن  های مجاز  552211 ساندوي    چ فروشی

ا و مرغ سوخاری،مایه مرکب و   پیپر 
 خرچنگ 

 552114 سفره خانه سننر  اغذيه فروشان و هتلداران     (45
طبخ و عرضه انواع غذاهای سننر ایران  و بوم منطقه  

،انواع درس،انواع نوشیدن  های مجاز  جغرافیاني
 موسیفر زنده 

ا و ساندوی    چ، عرضه قلیان   انواع پیپر 

ا و سوخاری پكورا،سمبوسه،فالفل،اسنک عرضه شامي يا  552603 سمبوسه پزي   اغذيه فروشان و هتلداران     (46  انواع ساندوي    چ،پيپر 

 اغذيه فروشان و هتلداران     (47
شارژ و فروش کپسول های آتش نشان  و لوازم  

 جاننر 
2،523879 

ي و  
ي ،فروش لباس وكاله ايمن 

شارژ وفروش كپسول آتش نشان 
،عرضه انواع جعبه های فایپر باکس آتش   لوازم جاننر

فته ،کپسول   پیرسی ،نصب و راه اندازی انواع سیستم دزدگپر نشان 
،گاراننر دوره ای   ،پودر مرصف  ،گاز مرصف  آتش نشان 

ساالنه،تست هیدرواستاتیک،راه اندازی ورسویس و نگهداری  
ستم های اعالم حریق،نصب و رسویس دوربير  مدار  سی

 سایرابزاراالت  
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(،گازهای  co2بسته،خاموش کننده پودر و گاز،خاموش کننده) 
 ( fe36،fm200،ig50،ic55مجاز و پارک)

دان پزي(  اغذيه فروشان و هتلداران     (48 اب و شپر ي )كله، پاچه، سپر
 552411 طباج 

اب   دان ،نان و  طبخ و عرضه كله ،پاچه، سپر ،مغز،زبان و شپر
 نوشیدن  های مجاز 

طبخ وعرضه انواع آش وحليم ،گوشت،  
 كله پاچه خام 

ي تخم مرغ  اغذيه فروشان و هتلداران     (49
 عمده فروشی تخم مرغ  512831 عمده فروشی

انواع مرغ و ماکیان گرم و منجمد، انواع  
 گوشت قرمز،انواع مایهي 

ي مرغ و ماكيان  اغذيه فروشان و هتلداران     (50
 انواع مرغ و ماکیان گرم و منجمد)حالل( 512712 عمده فروشی

مرغ زنده، انواع گوشت قرمز، انواع 
،تخم مرغ  مایهي

 522511 فروش خوراك دام و طيور  اغذيه فروشان و هتلداران     (51

ه،پری   عرضه خوراک دام و طیور شامل : انواع کنسانپر
،کربنات کلسیم،یونجه،جو،گندم،تخم   استارتر،پودر چرنر

،پودر مایه،انواع روغن،انواع تفاله،سبوس،انواع   کتان،کولير 
 کنجاله و...، عرضه پرندگان زیننر 

- 

 اغذيه فروشان و هتلداران     (52
فروش كله پاچه ، دل ،قلوه ، مغز، جگر ،  

دان بصورت خام  اب و شپر  سپر
522313 

دان بصورت  کله  اب و شپر پاچه،دل،قلوه،زبان،مغز،جگر،؛سپر
 خام

مرغ وتخم مرغ، مایهي ،انواع گوشت  
قرمز گرم و منجمد)حالل(شامل  

 :گوسفند، گوساله، شپر و... 

ي   اغذيه فروشان و هتلداران     (53  552122 كبانر
طبخ وعرضه انواع کباب تهیه شده از گوشت قرمز و  

جگر،دل و قلوه، و انواع درس و  سفید)حالل( ، طبخ و عرضه 
 نوشیدن  های مجاز 

 انواع چلو

 عرضه انواع اغذیه  در اختيار گزاردن محل استحمام بصورت نمره يا عمومي  930410 گرمابه داران   اغذيه فروشان و هتلداران     (54

 552214 مرغ سوخاري اغذيه فروشان و هتلداران     (55
یجات  عرضه انواع سوخاری مرغ میگو مایه و   سپر 
 ،کنتایک،کباب ترك و نوشیدن  های مجاز 

ا و ساندوی    چ   انواع پیپر 

 551210 مسافرخانه و مهمانپذير   اغذيه فروشان و هتلداران     (56
( به مسافرين  رسويس دیهي )تامير  محل اقامت،عرضه غذاو.. 

 براي مدت محدود 

ایط احراز مصوب  عدم اجرای رسی
 و اداره  

 
اث فرهنك نظارت بر  سازمان مپر

 اماکن عموم 
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 551113 مهمانرسا  اغذيه فروشان و هتلداران     (57

( به مسافرين  رسويس دیهي )تامير  محل اقامت،عرضه غذاو.. 
براي مدت محدود در خارج از شهر یا در کنار جاده خروجر  

شهرطبخ و عرضه انواغ غذا،انواع درس،نوشیدن  های گرم و رسد 
 مجاز

ایط احراز  مصوب عدم اجرای رسی
 و اداره نظارت بر  

 
اث فرهنك سازمان مپر

 اماکن عموم 

 551111 هتل  اغذيه فروشان و هتلداران     (58
اجاره اتاق وسوئیت به مسافرین،اجاره اتاق ویژه مالقات ها و  
جلسات تجاری،داشير  رستوران،کافه تریا،رسو انواع نوشیدن   

 مجاز،برگزاری جشن ها و ضیافت های مردم  

ایط احراز مصوب  عدم اجرای رسی
 و اداره نظارت بر  

 
اث فرهنك سازمان مپر

 اماکن عموم 

 551112 هتل آپارتمان   اغذيه فروشان و هتلداران     (59

( به مسافرين  رسويس دیهي )تامير  محل اقامت،عرضه غذاو.. 
براي مدت محدود ،اجاره اتاق ویژه مالقات ها و جلسات  

تجاری،داشير  رستوران،کافه تریا،رسو انواع نوشیدن   
 مجاز،برگزاری جشن ها و ضیافت های مردم 

ایط احراز  مصوب  عدم اجرای رسی
 و اداره نظارت بر  

 
اث فرهنك سازمان مپر

 اماکن عموم 

ایشگران زنانه  (60  اپیالسیون بدن، فروش وسایل یکبار مرصف ذیربط  930211 اپيالسيون  آرایشگران وپپر
ممنوعیت فروش لوازم بهداشنر و 

آرایشی ،پوشاک،خدمات آرایشگری 
 وآموزش  

ایشگران زنانه  (61  930211 2آرايشگري زنانه درجه  آرایشگران وپپر

،پارافير    ،کراتير 
کاشت مژه وناخن،فرمژه،رنگ مژه،صاف 

،کوتایه،پاکسازی)همراه با مدارک تخصیص(،تاتو)همراه با   ترانر
تخصیص(،ماساژ،کرایه تاج،انواع رنگ و  مدرک 

مش،براشینگ،آرایش صورت،شنیون،انواع  
بافت،اکستیشن،بابلیس مو،فرمو،ویتامینه،اصالح ابرو و صورت  

همراه با ماسک،شمع،دکلره دست و صورت،آرایش  
با تخت(،فروش وسایل یکبار    2عروس،اپیالسیون)حداکپر

 مرصف ذیربط 

آرایشی و  ممنوعیت خرید و فروش لوازم  
،پوشاک،کرایه لباس و سفره  بهداشنر

عقد، آموزش در واحد  
ر،تزریق بوتاکس  ،لپر  ولپر  ،الکپر صنف 

 صورت،خال برداری

ایشگران زنانه  (62  930211 آرايشگري زنانه درجه یک   آرایشگران وپپر
،پارافير    ،کراتير 

کاشت مژه وناخن،فرمژه،رنگ مژه،صاف 
،کوتایه،پاکسازی)همراه با مدارک تخصیص(،تاتو)همراه با   ترانر

مدرک تخصیص(،ماساژ،کرایه تاج،انواع رنگ و  

ممنوعیت خرید و فروش لوازم آرایشی و  
،پوشاک،کرایه لباس و سفره  بهداشنر

عقد، آموزش در واحد  



 واصالحات بعدی آن  کمیسیون نظارت  96.7.11اتاق اصناف مرکزاستان بوشهرو 96.2.14مورخه قانون نظام صنفی مصوب اجالس   37فهرست کاالهاوخدمات صنفی موضوع بند ک ماده 

 

8 

 

 كاالهاوخدمات  غیرمجاز به عرضه كاالهاوخدمات مجاز به عرضه  isicكد رسته اتحادیه ردیف

مش،براشینگ،آرایش صورت،شنیون،انواع  
بافت،اکستیشن،بابلیس مو،فرمو،ویتامینه،اصالح ابرو و صورت  

ره دست و صورت،آرایش  همراه با ماسک،شمع،دکل
با تخت(،فروش وسایل یکبار    2عروس،اپیالسیون)حداکپر

 مرصف ذیربط 

ر،تزریق بوتاکس  ،لپر  ولپر  ،الکپر صنف 
 صورت،خال برداری

ایشگران زنانه  (63  930211 آرايشگري زنانه ممتاز  آرایشگران وپپر

،پارافير    ،کراتير 
کاشت مژه وناخن،فرمژه،رنگ مژه،صاف 

،کوتایه،پاکسازی)همراه با مدارک تخصیص(،تاتو)همراه با   ترانر
مدرک تخصیص(،ماساژ،کرایه تاج،انواع رنگ و  

مش،براشینگ،آرایش صورت،شنیون،انواع  
و صورت  بافت،اکستیشن،بابلیس مو،فرمو،ویتامینه،اصالح ابرو 
همراه با ماسک،شمع،دکلره دست و صورت،آرایش  

با تخت(،فروش وسایل یکبار    2عروس،اپیالسیون)حداکپر
 مرصف ذیربط 

ممنوعیت خرید و فروش لوازم آرایشی و  
،پوشاک،کرایه لباس و سفره  بهداشنر

عقد، آموزش در واحد  
ر،تزریق بوتاکس  ،لپر  ولپر  ،الکپر صنف 

 صورت،خال برداری

ایشگران زنانه  (64  ماساژ  930423 ماساژ آرام بخش زنانه آرایشگران وپپر

های مربوط به امور  استفاده از دستگاه 

ارائه خدمات   –ای پزشك و ورزش حرفه

استفاده از مواد آرایشی و   –آرایشگری 

 های پزشكعدم ارائه مشاوره  –تقوینر 

 

ایشگران مردانه   (65 ايشگري  آرایشگران وپپر  930212 مردانه پپر
اصالح رس وصورت،شستشوي رسو سشوارمو، صاف وفركردن  

 مو
 

 اصالح ابرو، اصالح به سبكهاي مبتذل 
 

 شستشوی انواع پتو و پرده  تولید انواع تابلو فرش ، فرش دستباف  172411 تولید فرش و قایل دستباف  بافندگان فرش دستباف  (66



 واصالحات بعدی آن  کمیسیون نظارت  96.7.11اتاق اصناف مرکزاستان بوشهرو 96.2.14مورخه قانون نظام صنفی مصوب اجالس   37فهرست کاالهاوخدمات صنفی موضوع بند ک ماده 

 

9 

 

 كاالهاوخدمات  غیرمجاز به عرضه كاالهاوخدمات مجاز به عرضه  isicكد رسته اتحادیه ردیف

 پوشاک ،چرم فروش  انواع چرم و پارچه چرم  523841 خرده فروشی چرم   بافندگان فرش دستباف  (67

 فروش فرش ماشین  وموکت  فروش انواع فرش دستباف  523511 خرده فروشی فرش دستباف  بافندگان فرش دستباف  (68

ي پوشاك نظامي  بافندگان فرش دستباف  (69
نظام،کیف و کفش مشابه فروش انواع پوشاک ارتشی و نظام و اقالم  523242 خرده فروشی  پوشاک غپر

ي  بافندگان فرش دستباف  (70
ي فرش ماشين 

 523512 خرده فروشی
انواع فرش و موکت ، قالیچه ، کنار فرشی ، تابلو فرش ، زیلو ،  

 پشنر  
فرش دستباف ، گلیم ، گبه ، تشک های  

ی و خوش خواب    فپ 

ي لباس نظامي  بافندگان فرش دستباف  (71
 

 دوخت و تعمپر انواع لباس نظام  181042 دوزندك
فروش لباس نظام و دوخت پوشاک  

 عموم 

 بافندگان فرش دستباف  (72
کرک و پشم و   –رنگرزی و شستشوی نخ خامه 

 ابریشم ) مواد اولیه فرش و تابلو فرش(
 فروش فرش وتابلوفرش  رنگرزی وشستشوی مواداولیه فرش 171212

 تعمپر البسه و فروش منسوجات   رنگ کردن انواع لباس   930115 رنگرزي لباس  بافندگان فرش دستباف  (73

 فروش فرش دسنر وماشین  وموکت طراج ونقشه کشی فرش  749814 طراج و نقشه کشی قایل  بافندگان فرش دستباف  (74

ي  بافندگان فرش دستباف  (75  202922 قاب سازي چونر
ساخت و فروش انواع چارچوب قاب های چونر و نر وی  

و کارت پستال     ش،فروش پوسپر
ی مصنوعات چونر 

 درودگری ورنگ آمپر 

 930111 قالیشوني  بافندگان فرش دستباف  (76
شستشوی انواع فرش ماشین  ودستباف ، موکت ، قالیچه کنار  

 فرشی 
 شستشوی انواع پتو و پرده  

ي دوزي بافندگان فرش دستباف  (77
 فروش منسوجات  دوخت تشک و بالش و لحاف   172112 لحاف و تشک و بالش و پشنر

 فروش فرش وتابلوفرش  مرمت انواع فرش وتابلوفرش  172425 مرمت ، روفه گری و دفه زن  تابلو فرش  بافندگان فرش دستباف  (78

) خرده( پارچه فروشان   (79 ي
 چرم ،پوشاک   انواع پارچه  523211 پارچه فروشی

،چرم  لوازم جاننر کفش   523829 خرده فروشی لوازم جاننر کفش  پارچه فروشان   (80  کفش،انوع کفش ورزشی
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 پارچه فروشان   (81
ي اسباب بازي و وسايل رسگرمي و  

خرده فروشی
 بازي 

 پوشاک بچه گانه   اسباب بازی   523815

ي  پارچه فروشان   (82
ي كفش به استثناي كفش ورزشی

 پوشاک  کیف ،کفش ،انواع کفش ورزشی  523253 خرده فروشی

ي كيف  پارچه فروشان   (83
 پوشاک   کیف و کفش و انواع کفش ورزشی   523254 خرده فروشی

ي  پارچه فروشان   (84
ي لوازم و آالت موسيفر

 پوشاک،کیف وکفش لوازم و آالت موسیفر   523345 خرده فروشی

 فروش لباس مجلش   کرایه لوازم عقد و عروش   713030 كرايه لوازم عقد و عروشي  پارچه فروشان   (85

86)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي 
 502051 آپارانر

ي كامل خودروهاي سبك وسنگير  متور سیکلت و   پنچرگپر
ي  دوچرخه ، تعويض الستيك وتيوپ، باالنس چرخها، تاب گپر

 رينگها  
 فروش لوازم یدك ،الستیک نو

87)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي انواع خودرو  

های خودرو و سیستم   502057 آهن گري و آهن كشی ات خودرو ،فروش لوازم یدك  تعلیق خودرو تعمپر شاش، فپ   سایر تعمپر

88)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ی و تعویض روغن  7/502059 پنچرگپر

ي كامل خودروهاي سبك وسنگير  موتور سیکلت و   پنچرگپر
ي  دوچرخه ، تعويض الستيك وتيوپ، باالنس چرخها، تاب گپر

 رينگها 
ات خودروالستیک نو ،سایر   تعمپر

89)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 343020 تبديل موتورهاي اتومبيل به گاز سوز 

(  و  CNGنصب و تعمپر سیستم گاز خودروهای دوگانه سوز ) 
متعلقات مربوط به سیستم گاز خودروها، عیب یانر با دستگاه ،  

مجوز  بازرش ادواری،نصب کپسول )شخص در صورت داشير  
از مراجع مربوطه م تواند در این رسته فعالیت صنف  داشته  

 باشد( 

کت مل نفت   برابر مقررات رسی
ایران،خدمات غپر مجاز این رسته 

مشخص میگردد ، نصب و خدمات 
 LPGسیستم 

90)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 502011 (1تراشكاري موتور اتومبیل ) تراشکاری درجه 

انواع کارهای خدمانر و تراشکاری قطعات متفرقه و خورده کاری  
، مجاز به تراش کلیه قطعات اتومبیل های سبک و سنگير  ،  

 تعمپر و تراش انواع جک های سبک و سنگير  
 فروش لوازم يدكي اتومبيل 
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91)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 289221 (3تراشكاري و فلزكاري ) تراشکاری درجه 

ي ، تراشكاري  
 

تراشكاري موتورسيكلت، تراشكاري قطعات خانك
قطعات متفرقه وخرده كاري ، وینچ سازی ، تعمپر و تراش انواع  

 جک های سبک و سنگير  

فروش لوازم يدكي اتومبيل ، کلیه تراش  
 کاری قطعات موتور خودرو  

92)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 502032 تزيينات اتومبيل 

فروش ونصب انواع روکش صندیل،کف پوش،روکش 
ی های   فرمان.انواع خوشبو کننده های اتومبیل، انواع اسپر

رسویس اتومبیل، انواع سیستم های صونر اتومبیل،برچسب  
 شیشه دودی،انواع تزئینات فضای داخل و خارجر اتومبیل. 

  ، لوازم یدك خودروهای سبک و سنگير 
 طری اتومبیل. روغن موتور،الستیک ، با

93)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
تعمپر و فروش باتری و انواع خدمات برق  

 اتومبیل   
502029 

، بخاري،   ،آمپر كيلومپر ي كامل،تعمپر
تعمپر دينام،استارت،سيم كشی

كامل چراغ   موتور برف پاكن، فن هاي جلو موتور، تعمپر
ين داخل باك، شارژ باطري، تعمپر شيشه باال بر   بپ   آمپر ها،تعمپر

 و فن كولر ، مجاز به فروش انواع باطری ماشير   

ات  فروش لوازم يدكي وسايرتعمپر
 لر اتومبیل اتومبيل، تعمپر کو 

94)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
انواع موتورهای لنج و قايق  انواع موتورهای لنج و قايق  351220 تعمپر  فروش لوازم یدك   تعمپر

95)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 لوازم یدك و تعمپر موتور سیکلت فروش  تعمپر انواع دوچرخه و سه چرخه  526092 تعمپر دوچرخه و سه چرخه 

96)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 502043 تعمپر سپر اتومبيل 

های اتومبیل های سبک و سنگير  و   تعمپر و بازسازی انواع سپر

 داشبورد 
ات اتومبيل ،فروش لوازم یدك    سايرتعمپر

97)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 369941 پرس انواع لوله و شيلنگ تعمپر و 

پرس کاری شیلنگ های فشار ضعیف و قوی و ساخت انواع  
 لوله های هیدرولیک و گاز  

ات اتومبیل   سایر تعمپر

98)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 502042 تعمپر و تعويض ترمز و كالچ 

ینگ ،   تعمپر و تعویض سیم و پمپ کالچ ، دیسک صفحه ، بلپر
 تعمپر سیستم ترمز و لنت ها  

ات اتومبیل    سایر تعمپر

99)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ات اتومبیل تعمپر انواع موتورسیکلت   504020 تعمپر و نگهداري موتور سيكلت و موتور گازي   تعمپر
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100)  
کاران  وفروشندگان لوازم  تعمپر

 یدك اتومبیل 
 502041 تعمپر وتعويض جلوبندي خودرو 

تعمپر سیستم تعلیق ، جلوبندی کامل  ، جعبه فرمان ، کمک ها  

ها    و اکسل عقب و فپ 

ات  فروش لوازم یدك ، سایر تعمپر

اتومبیل ، تعمپر پلوس ها و تعویض لنت  

 ترمز  

101)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 502022 تعويض آمپر 

تعویض و تعمپر کامل کیلومپر آنالوگ ،تعویض سیم کیلومپر  
،تعمپر و تعویض کامل قطعات کیلومپر    کیلومپر

،تعویض چوپوفر
، سیم کشی   LEDدیجیتال، تعویض المپ های  صفحه کیلومپر

 کیلومپر دیجیتال 

دستکاری کیلومپر ، فروش لوازم یدك 
 خودرو 

102)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 502052 تعويض و تعمپر اگزوز 

 
 جوشكاري اگزوز،تعويض كامل اگزوز

ات اتومبيل  سايرتعمپر

103)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 502012 تعويض و تعمپر رادياتور اتومبيل 

ورسويس رادياتور، فروش رادياتور)درصورت داشير    تعمپر
 ) ي
 

 نمايندك
 

ات اتومبيل فروش لوازم يدكي   وسايرتعمپر
 

104)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 1/502019 تنظیم موتور 

عیب یانر و تنظیم با دستگاه ، تعویض انواع سنسورهای ماشير   
ین ، رسویس سوزن   های سبک و سنگير  ،تعویض فیلپر بپ  

ماشير    bsiانژکتور ، تعمپر و تعویض ایسیو ، تعمپر و تعویض 
ونیك ماشینهای مولنر   206پژو  ، تعمپر و تعویض سیستم الکپر

 پلکس   

 فروش لوازم یدك اتومبیل 

105)  
کا  ران وفروشندگان لوازم  تعمپر

 یدك اتومبیل 
ین و فیلپر هوای اتاق 343016 تولید فیلپر روغن و هوا  ات اتومبیل تولید و ساخت فیلپر هوا،روغن ،بپ    تعمپر

106)  
کاران وفروشندگان لوازم    تعمپر

 یدك اتومبیل 
 فروش لوازم یدك اتومبیل  فلزي توليد پيچ . مهره.ميخ و رول پالك  289942 توليد پيچ . مهره.ميخ و رول پالك فلزي 

107)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
توليد و تعمپر انواع پمپ، موتور پمپ،  

 سوپاپ، شپر و لوازم يدكي آن 
291211 

تنظيم وتعمپر پمپ انژكتور، رسويس وتست پمپ وسوزن  
،و توليد و تعمپر انواع پمپ،   ین  انژكتور و تعمپر انژکتورهای بپ  

 موتور پمپ، سوپاپ، شپر و لوازم يدكي آن 
ات اتومبيل  سايرتعمپر
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108)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 291512 توليد و تعمپر جك هاي هيدروليكي 

ي وهيدروليك ، جك هاي جرثقيل  
تولید و تعمپر جك هاي روغن 

بوسپر ترمز   ، تعمپر
 فروش لوازم یدك اتومبیل 

109)  
کاران  وفروشندگان لوازم  تعمپر

 یدك اتومبیل 
توليد و تعمپر رسسيلندر موتور و پيستون به 

 (2جزء وسايل نقليه ) تراشکاری درجه 
291115 

انواع کارهای خدمانر و تراشکاری قطعات متفرقه و خورده کاری  
 ، تعمپر و تراش انواع جک های سبک و سنگير  

تراش میل لنگ ،سیلندر ،شاتون اتومبیل  
،آب بندی آنها ، فروش لوازم یدك  

 اتومبیل  

110)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
توليد وتعمپر انواع موتورهاي ديزیلي بجز  

 وسايل نقليه
291114 

تعمپر ماشير  آالت راهسازي نظپر لودر،بلدوزر،گريدر،غلطك ،  
 باالبروماشينهاي مشابه تعمپر جرثقيل، 

 

خدمات خودرو هاي سبك و سنگير   
مانند:  کامیون ،اتوبوس ،مین  بوس  

 ،کشنده تریلر ، فروش لوازم يدكي خودرو 

111)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 289222 جوشكاري فلزات

جوشکاری انواع قطعات آلمنیوم و چدن  خودرو مربوط به  

 سیلندر و رس سیلند و متعلقات مربوط به آن   
 فروش لوازم یدك  

112)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي دوچرخه و سه چرخه و لوازم 

خرده فروشی
 يدكي آن 

523883 

فروش انواع دوچرخه،سه چرخه،ماشير   
شارژی،موتورشارژی،اسکوتر.فروش لوازم یدك دوچرخه،سه  

چرخه،ماشير  شارژی،موتور شارژی و اسکوتر،تیوپ و الستیک  
 دوچرخه. 

  ، لوازم یدك خودروهای سبک و سنگير 
روغن موتور،الستیک ، باطری ،تزئینات  

 اتومبیل 

113)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي روغن موتور 

 505002 خرده فروشی
،روغن های    انواع روغن موتور،روغن های دریاني

خرده فروشی
،گریس.   صنعنر

قطعات یدك خودروهای سبک و 
،فروش باطری  ،الستیک فروشی سنگير 

 اتومبیل،تزئینات اتومبیل. 

114)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي 
ي و چدن 

 273221 ريخته گري انواع قطعات آهن 
ي ريخته گري 

ي و چدن 
 انواع قطعات آهن 

 
 فروش لوازم یدك  

115)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 289212 سند پالست فلزات 

زنگ زداني و تمپر کاری قطعات و بدنه اتومبیل و سایر متعلقات  
 خودرو 

 فروش لوازم یدك  

116)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 502053 شستشوي اتومبيل

ي  
، داخل شون  ي

، روشون  رسويس كامل خودروهاي سبك وسنگير 
 اطاق وصندوق عقب، شستشوي موتور 

ي وپاشیدن پرایم ، فروش لوازم  
قپر پاشی

 يدكي خودرو 
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117)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
سازي   502031 صافكاري و گلگپر

هاي عقب   ،تعويض سپر ي صافكاري بدنه بصورت كلي وجزني
وجلو،تعويض كف اتومبيل، تعويض باك، تعويض اطاق اتومبيل  

 ، تعویض و باز سازی بدنه اتومبیل

ات  فروش لوازم يدكي  وسايرتعمپر
 اتومبيل 

118)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي روغن موتور 

 روغن موتور خرده فروشی  عمده فروشی انواع روغن موتور و فرآوردهای نفنر  514101 عمده فروشی

119)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي ضايعات فلزات 

 فروش لوازم يدكي نو  اوراق کردن اتومبیل ، فروش لوازم مستعمل   514780 عمده فروشی

120)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 503013 فروش لوازم يدكي ماشينهاي سبك

های سبک،فروش باطری  فروش انواع لوازم یدك ماشير  
 اتومبیل ،بدنه اتومبیل 

،فروش   قطعات یدك ماشير  های سنگير 
،تزئینات   روغن موتور،الستیک فروشی

 اتومبیل 

121)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي و   فروش لوازم يدكي موتورهاي درياني

 ماشينهاي راه سازي و كشاورزي 
503014 

،ماشير  های راه  فروش انواع لوازم یدك  ماشير  های سنگير 
 .  سازی و کشاورزی،موتورهای دریاني

لوازم یدك خودروهای سبک،فروش  
، تزئینات   روغن موتور،الستیک فروشی

 اتومبیل. 

122)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
فروش موتور سيكلت و موتور گازي و لوازم  

 يدكي آن 
 لوازم یدك موتور سیکلت  موتورسیکلت با حجم موتور مجاز فروش انواع  504010

123)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي موتور 

 5/502059 فروش و تعويض روغن 
بكس، روغن ديفرانسيل، روغن  تعويض و فروش روغن گپر

هوا ، روغن و تهویه ی هوای   موتور، گريس كاري، تعويض فيلپر
 اتاق خودرو  

كليه خدمات مكانيكي اتومبيل غپر از  
 موارد گفته شده  

124)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي 
 باطری اتومبیل  ماشير  های سبک و سنگير  فروش انواع الستیک و رینگ  503011 الستيك فروشی

125)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 9/502019 1مجتمع مكانيكي درجه 

ات انواع خودروهای سنگير  و نیمه سنگير     شوني و تعمپر
ماشير 

ات موتورهای دریاني    و تعمپر
 فروش لوازم یدك 

126)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 9/502019 2مجتمع مكانيكي درجه 

ات انواع خودروهای سنگير  و نیمه سنگير     شوني و تعمپر
ماشير 

ات موتورهای دریاني    و تعمپر
 فروش لوازم یدك 
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127)  
کاران وفروشندگان لوازم    تعمپر

 یدك اتومبیل 
 9/502019 3مجتمع مكانيكي درجه 

ات انواع خودروهای سنگير  و نیمه سنگير     شوني و تعمپر
ماشير 

ات موتورهای    دریاني و تعمپر
 فروش لوازم یدك 

128)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 مكانيكي اتومبيل 

 

502014 

 

بکس ،دیفراسیل ، سیستم ترمز   تعمپر و تعویض کامل موتور ، گپر
و خودرو    و کالچ ، سیستم سوخت رسان  ، متعلقات انتقال نپر

 مانند گاردن و پالس چرخ ها 

فروش لوازم یدك ، جلوبندی و سیستم  
 برق خودرو 

129)  
کاران وفروشندگان لوازم    تعمپر

 یدك اتومبیل 
 نيمه سنگير  مكانيكي خودرو هاي سنگير  و 

502015 

 

تعمپر ماشير  آالت سنگير  و نیمه سنگير  مانند کشنده تریلر ،  

 کامیون ، اتوبوس ، انواع خاور ، مین  بوس و وانت دیزل  
فروش لوازم یدك ، تعمپر ماشير  آالت 

 راهسازي  

130)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
 502024 نصب و تعويض بخاري و كولر اتومبيل 

،نصب و شارژ گاز و روغن کولر،تعمپر و تعویض کامل   عیب یانر
قطعات و متعلقات کولر شامل  

،پیستون،میلنگ،سوپاپ ،پوسته،و   کالچ،پویل،بوبير 
 والفها،تعویض تسمه کولر،پویل هرزه گرد

 فروش لوازم یدك 

131)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي انواع خودرو 

 502033 نقاشی
،تركيب وساخت رنگ   ي ي اتومبيل بصورت كلي وجزني

نقاشی
ي كامل 

پاشی  اتومبيل،قپر
فروش لوازم يدكي اتومبيل ، واکس و 

 پالیش

132)  
کاران وفروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبیل 
ي فروش وخدمات پس ازفروش  

 
نمايندك

 خودروهاي سبك و سنگير   
501019 

تعمپر اتومبيلهاي ساخت كارخانه مربوط،فروش قطعات  

اتومبيلهاي ساخت كارخانه مربوط،فروش اتومبيلهاي ساخت  

 كارخانه مربوط 
 تعمپر وفروش ساير خودروها 

133)  
كاران و فروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبيل 
 13/502019 کامپیوتر اتومبیلتعمپر  

ونیك خودروهای    –( icuتعمپر ایسیو ) یونیت و بردهای الکپر

 سبک و سنگير  

 ( icuفروش ایسیو )

 

134)  
كاران و فروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبيل 
فروش لوازم یدك خودرو و ماشير  آالت  

 )عمده فروشی ( 
 عمده عرضه انواع لوازم یدك خودرو فقط بصورت  1/503019

 
 خرده فروشی لوازم یدك اتومبیل 

 

135)  
كاران و فروشندگان لوازم   تعمپر

 یدك اتومبيل 
بکس    –تست کلیه قسمتهای خودرو )موتور   502059 معاینه فن  خودرو   تعمپر خودرو  –ها چراغ  –گپر
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 سیستم سوخت رسان   –سیستم کالچ و ترمز  

 

 

136)  
كاران و فروشندگان لوازم   تعمپر

 اتومبيل یدك 
 ریکاوری خودرو  502034 واکس و پولیش اتومبیل 

ی خودرو  تعمپر و    –نقاشی  –رنگ آمپر 

 تعویض قطعات خودرو 

 

137)  
خدمات رايانه اي و ماشینهای  

 اداری
 انجام کلیه بازی های رایانه ای سال و مجاز 924911 بازی های رایانه ای 

کرایه دستگاه آتاری، فروش فیلم و ش 
 دی 

138)  
رايانه اي و ماشینهای  خدمات 
 اداری

 323017 تعمپر دستگاههای بازی های رایانه ای   
 ایهای رایانههای بازای تعمپر انواع کنسول 

 

های  های بازای فروش کنسول 
 ایرایانه 

 

139)  
خدمات رايانه اي و ماشینهای  

 اداری
 300010 تولید ماشير  آالت اداری و رایانه 

ات  ماشير  های اداری،رایانه و قطعات  تولید و فروش و تعمپر
 مربوطه 

 ارائه خدمات نرم افزاری رایانه 

140)  
خدمات رايانه اي و ماشینهای  

 اداری
خدمات مشاوره ای سیستمها و نرم افزارهای  

 کامپیوتری 
 فروش و نصب خدمات رایانه ای  مشاوره و برنامه ریزی سیستم ها و نرم افزارها  722914

141)  
ماشینهای  خدمات رايانه اي و  

 اداری
خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر  

 فعالیت های مرتبط آن 
729012 

فروش،نصب،راه اندازی و تعویض قطعات کامپیوتر و وسایل  
 جاننر آن،فروش نرم افزار،فروش فیلم و ویدئو 

 تایپ و تکثپر 

142)  
خدمات رايانه اي و ماشینهای  

 اداری
 فروش کلیه قطعات رایانه و لوازم جاننر آن  523711 جاننر خرده فروشی کامپیوتر و لوازم 

 
ات رایانه و لوازم جاننر   خدمات و تعمپر

 آن 

143)  
خدمات رايانه اي و ماشینهای  

 اداری
 523744 فروش ماشير  های اداری و رایانه 

های اداری ، قطعات و لوازم جاننر  مجاز به فروش ماشير  
 آن   
 

ات ماشير   های اداری  و  خدمات و تعمپر
 لوازم جاننر آن 

144)  
خدمات رايانه اي و ماشینهای  

 اداری
 642112 کاف  نت 

نت،خدمات   اک اینپر ننر حضوری،فروش اشپر ارائه خدمات اینپر
ننر   تلفن اینپر

ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری  
رایانه ای، فروش قطعات و لوازم جاننر  
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 رایانه 

 خواربار و لبنیات فروشان   (145
خرده فروشی انواع ریسمان ،اسفنج ،زغال  

 چوب
 ذغال ،تنباکو ،منقل ،انپر ،قلیان و ملحقات آن و اقالم مشابه  523896

میوه و تربار ،مواد غذاني ،آجیل ،مواد  
 پروتئین  و لبن  

 گندم ،جو ،سویا،علوفه،کاه ،یونجه ،ارزن و مشتقات مشابه 522225 خرده فروشی غالت خواربار و لبنیات فروشان   (146
مواد غذاني از قبیل برنج ،شکر ،روغن 
،آجیل ،ذغال و تنباکو ،مواد پروتئین  و  

 لبن  ،میوه و تربار 

 522314 خرده فروشی فرآورده های گوشنر  خواربار و لبنیات فروشان   (147
خرده و عمده فروشی فرآورده های گوشنر نظپر سوسیس  
گر ،تن مایه و مایه و میگو ومرغ و مشتقات   ،کالباس ،همپر

 مشابه بصورت بسته بندی  

خرده و عمده فروشی اقالم خواربار و  
مواد غذاني و آجیل و خشکبار و عطار و  

 میوه و تربار 
 

 کلیه فرآورده های لبن  و موارد مشابه  522231 لبن  خرده فروشی فرآورده های  خواربار و لبنیات فروشان   (148

حبوبات ،آجیل ،میوه و تربار ،مواد 
غذاني از قبیل برنج ،روغن و شکر  

،گوشت ،مایه و میگوی تازه ،مرغ آماده  
به طبخ ،مواد شوینده و بهداشنر و  

 پروتئین  

 خواربار و لبنیات فروشان   (149
شیمیاني  خرده فروشی کود و سم و داروهای 

 برای محصوالت کشاورزی 
 

سموم کشاورزی ،وسایل باغبان  ،کود و داروهای تقوینر گیاهان   523114
وکش و بذر گل و گیاه   ،حرسی

 گندم ،جو ،ارزن ،سایر ابزار آالت 

خارجر ،مواد  خرده فروشی کلیه اقالم مواد خواربار ایران  و  522241 1خواربارفروشی درجه  خواربار و لبنیات فروشان   (150
 شوینده و بهداشنر 

لبنیات ،آجیل ،مواد پروتئین  ،میوه و  
تربار بجز واحدهای مستقر در محالت و  
کوچه ها ،محصوالت قنادی ،گوشت  
 ،مایه و میگوی تازه ،مرغ آماده طبخ

خواربار ایران  و خارجر ،مواد  خرده فروشی کلیه اقالم مواد  522241 2خواربارفروشی درجه  خواربار و لبنیات فروشان   (151
 شوینده و بهداشنر 

لبنیات ،آجیل ،مواد پروتئین  ،میوه و  
تربار بجز واحدهای مستقر در محالت و  
کوچه ها ،محصوالت قنادی ،گوشت  
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 ،مایه و میگوی تازه ،مرغ آماده طبخ

 خواربار و لبنیات فروشان   (152
 1سوپر مواد غذاني درجه 

 
اقالم مواد غذاني و لبن  و پروتئین  ،مواد  خرده فروشی کلیه  522248

 شوینده و بهداشنر 

آجیل ،میوه و تربار محصوالت قنادی  
،گوشت ،مایه و میگوی تازه ،مرغ آماده  

 به طبخ 

 کلیه اقالم مواد غذاني و لبن  و پروتئین  ،مواد   522248 2سوپر مواد غذاني درجه  خواربار و لبنیات فروشان   (153
خرده فروشی

 شوینده و بهداشنر 

آجیل ،میوه و تربار محصوالت قنادی  
،گوشت ،مایه و میگوی تازه ،مرغ آماده  

 به طبخ 

یت ،تنباکو ،قلیان و ذغال  512941 عمده فروشی دخانیات  خواربار و لبنیات فروشان   (154  سیگار ،توتون ،کپر
قلیان و ملحقات آن ، مواد غذاني ،میوه  

 و تربار  

 خواربار و لبنیات فروشان   (155
 عمده فروشی مواد و  

 و پخش  
 

محصوالت غذاني بصورت نمایندك
(2) 

 کلیه اقالم مواد غذاني ،مواد شوینده و بهداشنر و   512971
عمده فروشی

 لبن  بسته بندی مواد گوشنر و پروتئین  و زغال و تنباکو و مواد 

 کلیه اقالم مواد غذاني و  
خرده فروشی

آجیل ،عمده و خرده فروشی گوشت  
 ،مایه و میگوی تازه ،مرغ آماده به طبخ

 

 خواربار و لبنیات فروشان   (156
 مواد و محصوالت غذاني  

عمده فروشی
 و پخش آن)

 
 ( 1بصورت نمایندك

 کلیه اقالم مواد غذاني ،مواد شوینده و   512971
بهداشنر و  عمده فروشی

 بسته بندی مواد گوشنر و پروتئین  و زغال و تنباکو و لبن  

 کلیه اقالم مواد غذاني و  
خرده فروشی

آجیل ،عمده و خرده فروشی گوشت  
 ،مایه و میگوی تازه ،مرغ آماده به طبخ

ي     (157  سایرکاالها تولیدوفروش  بازیافت ضایعات کاغذی  372021 بازیافت ضایعات کاغذی  خياطان و خشكشوني

ي     (158  تولید انواع پوشاک   تولید انواع کیف و کفش و پوتير   526032 تعمپر كيف و كفش و پوتير   خياطان و خشكشوني

ي     (159  تودوزی صندیل اتومبیل و تودوزی زین موتورسیکلت   172114 تودوزي انواع خودرو  خياطان و خشكشوني
ل و تعمپر   تودوزی مبلمان و صندیل مپ  

 ژایه صندیل 

ي     (160  تولید ظروف و وسایل یکبار مرصف 252094 تولید  ظروف و وسایل یکبار مرصف خياطان و خشكشوني
 

 تولیدوفروش سایرکاالها 

ي     (161 (  خياطان و خشكشوني  تولیدوعرضه سایرالبسه تولید کفش 192021 تولید کفش )ماشین 
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ي     (162 دار و   210921 تولید ماسک خياطان و خشكشوني  بدون فیلپر تولید ماسک فیلپر
 

 تولیدوعرضه سایرالبسه

ي     (163 ي  خياطان و خشكشوني
 دوخت پوشاک مردانه   دوخت و تعمپر انواع پوشاک   181025 توليد مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشی

ي     (164  دوخت سایرالبسه   تولید لباس فرم   181041 توليدي لباس كار  خياطان و خشكشوني

ي     (165  تولید جوراب  173200 جوراب باف   خياطان و خشكشوني
 

 تولید کفش و پوشاک 
 

ي     (166 ي  خياطان و خشكشوني ي ولباس شوني  930114 خشك شوني
خشکشوني و آبشوني واطوی البسه پرده و چادر ماشير  و  

 روکش صندیل  
 رنگرزی و شسير  قایل و موکت 

ي     (167  خياطان و خشكشوني
دوخت و تعمپر انواع چادر و خيمه، دور دوزي  

 پتو و توليد كمربند خودرو  
172117 

دوخت چادرماشير  وچپر سایبان وپرده های برزننر روکش موتور  
سیکلت و موتور قایق وسایبان لنج و چادر اسکلنر و روگش 

 دستگاههای مختلف  

تودوزی ماشير  و مبلمان و فروش  
 منسوجات 

ي     (168  فروش منسوجات دوخت و تعمپر انواع پرده های پارچه ای و کرکره ای  172115 دوخت و نصب و تعمپر انواع پرده خياطان و خشكشوني

ي     (169  تک دوزی   تولید انواع پوشاک  181021 رسي دوزي لباس زنانه  خياطان و خشكشوني

ي     (170  تک دوزی   تولید انواع پوشاک   181012 رسي دوزي لباس مردانه  خياطان و خشكشوني

ي     (171  دوخت پوشاک   طراج لباس و گلدوزی پوشاک   172921 طراجي و دوخت و گلدوزي خياطان و خشكشوني

ي     (172  دوخت پوشاک زنانه   دوخت و تعمپر انواع پوشاک مردانه  181014 كت و شلوار دوزي  خياطان و خشكشوني

 743014 تابلوهاي تبليغات و چاپ ديجيتال عکاسان و چاپخانه داران     (173
، چاپ دیجیتال ، طراج لوگو و ....   های تبلیغانر چاپ بپ 

،چاپ رسبرگ،چاپ بروشور،چاپ تقویم،تابلوهای تبلیغات در  
 سطح شهر 

  فتوکنر  
، گرفير  صحاف 
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 252070 توليد تابلو پالستيكي   عکاسان و چاپخانه داران     (174

پارچه نویش،ساخت انواع تابلوها)فلزی،نئون برجسته،فلزی  
برجسته،ال ای دی و ....( شعار نوبش روی دیوارو  

نگ نویش روی   نگ آیینه،تهیه کلیشه،شپر طراج،شپر
 شیشه،اتیکت رسدر اتاق،پالک نویش

طراج کارت و پوسپر های تبلیغانر ،  
 حکایک

 173122 چاپ تريكو )چاپ سيلك اسكرين( عکاسان و چاپخانه داران     (175
چاپ تصویر بر روی انواع اجناس) لباس،لیوان،خودکار،کیف و  

 .....( چاپ بپ  ، چاپ طالکوب 
چاپ افست ،چاپ دیجیتال و تولید  

 تابلو 

ي و خدمات نرسی  عکاسان و چاپخانه داران     (176
 222230 حروف چين 

تایپ، تایپ پایان نامه،پرینت،رایت ش دی ،طراج گرافیك  
 بروشور و ......  

،گرفير    چاپ هرگونه کتاب ،صحاف 
 فتوکنر 

 222101 خدمات چاپ عکاسان و چاپخانه داران     (177
یات،اوراق  ،نرسی همه خدمات چاپ )چاپ کتاب،دفپر

،جزوه،صحاف  و تجلید کتاب   اداری،بروشور،آگیه های تبلیغانر
 و جزوه 

  فتوکنر 
 گرفير

داري   عکاسان و چاپخانه داران     (178  749410 خدمات عکاشي و فيلمپر

داری از مجالس،چاپ عکس در ابعاد   داری و فیلمپر عکسپر
دیجیتایل، چاپ عکس از روی ش دی و فلش،  مختلف،آتلیه 

بازسازی عکسهای قدیم،آتلیه کودک،میکس و منتاژ  
فیلم،فروش آلبوم و قاب عکس، فروش باطری و  
 و سیاه سفید و.... 

 
داری پرسنل رنك  فیلم،عکسپر

  فتوکنر  
 گرفير

 فروش لوازم عکاش ، چاپ عکس میکس فیلم، تبدیل فیلم ویدیو به ش دی و بلعکس مونتاژ و   921111 خدمات مونتاژصداوتصويرفيلم عکاسان و چاپخانه داران     (179

 عکاسان و چاپخانه داران     (180
ات ولوازم عكاشي   ي دستگاه ،تجهپر 

خرده فروشی
داري   و فيلمپر

523720 
داری،فروش فیلم، فروش   داری و عکسپر فروش دوربير  فیلمپر
ات عکاش و   باطری،فروش قاب عکس و البوم و کلیه تجهپر 

داری    فیلمپر
، میکس و تبدیل فیلم    فتوکنر

 گرفير

ي عينك  عکاسان و چاپخانه داران     (181
،فروش لپ    523822 خرده فروشی ،فروش عینک های طنر  عینک ، ساخت عینک طنر تعیير  نمره  فروش عینک آفتانر

ي عينك، شيشه و قاب عينك  عکاسان و چاپخانه داران     (182
 513632 عمده فروشی

فروش عمده قاب عینک ، فروش عمده شیشه ، فروش عمده  
 عینک آفتانر و طنر 

 ساخت عینک طنر ، تعیير  نمره عینک  
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 369942 مهر و پالك سازي عکاسان و چاپخانه داران     (183
ژالتير  و فلزی،گراور عکس،پالک  ساخت مهر های 

،حکایک   هویت،اتیکت، برچسب اموال،ساخت تابلوهای برنجر
 بر روی فلزات و .... 

  فتوکنر 
 گرفير

 523825 خرازي   فروشندگان پوشاك و خرازان    (184
دکمه ،زیپ ،کش،قیجر ،نخ ،سوزن،انواع لوازم خیاط و  

ی و   انواع گل رس گلسازی و انواع لوازم بافتن  و لوازم هپ 
فروش پوشاک ،لوازم آرایش و بهداشنر  

 ،کیف و کفش ،بدلیجات 

ي پوشاك زنانه    فروشندگان پوشاك و خرازان    (185
 کیف و کفش ،لوازم آرایشی و بهداشنر   انواع پوشاک زنانه  523234 خرده فروشی

ي پوشاك مردانه    فروشندگان پوشاك و خرازان    (186
 کیف وکفش ،لوازم آرایشی و بهداشنر  انواع پوشاک مردانه 523222 خرده فروشی

ي پوشاك نوزاد و بچه گانه  فروشندگان پوشاك و خرازان    (187
 انواع پوشاک نوزاد وبچگانه 523241 خرده فروشی

کیف وکفش ،لوازم آرایشی و بهداشنر  
 ،پوشاک زنانه و مردانه  

 فروشندگان پوشاك و خرازان    (188
ات پزشكي  ي كاال و تجهپر 

خرده فروشی
ي ،آزمايشگایهي و ارتوپدي  

 وبيمارستان 
523131 

فروش انواع لوازم پزشك و بیمارستان  ،آزمایشگایه ،ارتوپدی  
 وطنر 

بهداشنر  دارو ،عینک،لوازم آرایشی و  
دندان ،شامپو ،کرم   ازقبیل خمپر

ي   فروشندگان پوشاك و خرازان    (189
ي لوازم ورزشی

 523816 خرده فروشی
انواع البسه ورزشی ،سایر لوازم ورزشی ازجمله : توپ ،تور  

 ،راکت،تنیس ... تردمیل و اقالم مشابه  
پوشاک غپر ورزشی ،کیف وکفش ،لوازم 

 آرایشی و بهداشنر 

ي  فروشندگان پوشاك و خرازان    (190
ي مواد و لوازم بهداشنر

 523121 خرده فروشی
،ادکلن ،کرم  لوازم بهداشنر ، لوازم آرایشی ،عطریات 

ه کشها،پوشک   دندان ،مسواک و مواد شوینده حرسی ،شامپو،خمپر
 ،دستمال کاغذی  واقالم مشابه 

فروش کاالهای پزشك ،فروش دارو 
 ،فروش پوشاک ،کیف و کفش 

ي پوشاك زنانه فروشندگان پوشاك و خرازان    (191
 فروش انواع پوشاک زنانه بصورت عمده  513132 عمده فروشی

،کیف و کفش ،لوازم  خرده فروشی 
 آرایشی وبهداشنر 

ي پوشاك مردانه  فروشندگان پوشاك و خرازان    (192
 فروش انواع پوشاک مردانه  بصورت عمده  513121 عمده فروشی

خرده فروشی ،کیف و کفش ،لوازم  
 آرایشی وبهداشنر 

ي لباس نوزاد و بچه گانه فروشندگان پوشاك و خرازان    (193
 513144 عمده فروشی

انواع پوشاک نوزاد و بچگانه و لوازم کودک بصورت  فروش 
 عمده 

خرده فروشی ،لوازم آرایشی و بهداشنر  
 ،پوشاک زنانه و مردانه

 فروشندگان پوشاك و خرازان    (194
ات پزشكي ، جراجي   ي لوازم و تجهپر 

عمده فروشی
ي  ي و كفشهاي طنر

 ، بيمارستان 
515621 

،بیمارستان  ،کفش طنر فروش انواع لوازم پزشك ،جراج 
 بصورت عمده 

خرده فروشی ،دارو ،عینک  ،لوازم  
 آرایشی و بهداشنر 
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ي  فروشندگان پوشاك و خرازان    (195
ي لوازم ورزشی

 فروش انواع البسه و لوازم ورزشی بصورت عمده  513612 عمده فروشی
خرده فروشی ،پوشاک غپر ورزشی ،کیف  

 و کفش ،لوازم آرایشی و بهداشنر 

ي  فروشندگان پوشاك و خرازان    (196
ي و بهداشنر

ي مواد آرايشی
 فروش انواع لوازم آرایشی و بهداشنر بصورت عمده  513422 عمده فروشی

فروش کاالی پزشك ،فروش دارو ،فروش  
 پوشاک ،کیف و کفش ،خرده فروشی 

 لوازم آرایشی ،پوشاک ،کیف وکفش فروش انواع عطریات  523123 فروش عطریات فروشندگان پوشاك و خرازان    (197

 فروشندگان پوشاك و خرازان    (198
ي و صيد آبزيان و خدمات   لوازم ماهيگپر

 وابسته
50100 

تورصیادی،کائوچو،روغن قایق ،جلیقه نجات ،قالب و اقالم 
 مشابه 

 فروش قطعات یدك شناورهای دریاني 

199)  
فروشندگان لوازم التحریر و  

 فروشان کتاب 
 خدمات فتوکنر   فروش انواع سیم کارت همراه. شارژ   642910 خدمات جننر تلفن همراه  

200)  
فروشندگان لوازم التحریر و  

 کتاب فروشان 
 سیاه وسفید ، اوزالید ، پرس کارت ، فتوکنر ، نقشه  749712 خدمات فتوکنر زیراکس واوزالید  

 
 فتوکنر رنك

قاب  فروش انواع نوشت افزار وکتاب ، 
یات ، تایپ وتکثپر   عکس ، نرسی

201)  
فروشندگان لوازم التحریر و  

 کتاب فروشان 
خدمات مربوط به تهیه وتوزی    ع آگیه های  

 تبلغانر  
743011 

تهیه پوسپر و کارت های تبلیغانر ، تهیه ی تابلوهای دیواری،  
، تهیه ی پیامهای تبلیغانر ، مشاوره   تهیه آرم های تبلیغانر

، تهیه بپ     تبلیغانر

  فتوکنر ، فروش کتاب و نوشت  
گرفير
 افزار

202)  
فروشندگان لوازم التحریر و  

 کتاب فروشان 
، کارت  523626 خرده فروشی قاب عکس    تولید قاب های چونر وفلزی پوستال ، فروش قاب های چونر وفلزی پوسپر

203)  
فروشندگان لوازم التحریر و  

 کتاب فروشان 
 کتاب ، کتاب های درش ، جزوات آموزشی  523612 خرده فروشی کتاب  

  فتوکنر ، فروش نوشت افزار ،  
گرفير

 تایپ وتکثپر 

204)  
فروشندگان لوازم التحریر و  

 کتاب فروشان 
 فتوکنر ،فروش کتاب   فروش انواع لوازم آموزشی فکری ، ذهن  کودکان  523625 فروشی لوازم کمک آموزشی خرده 

205)  
فروشندگان لوازم التحریر و  

 کتاب فروشان 
 
 

 713010 خرده فروشی محصوالت فرهنك
فروش کلیه فیلم وکارتون های مجاز ، ش دی خام ، ش دی  

 فیلم و کارتون بازیهای کامپیوتری ،کرایه انواع 
خدمات فتوکنر ، فروش کتاب و نوشت  

 افزار

206)  
فروشندگان لوازم التحریر و  

 کتاب فروشان 
 فتوکنر وزیراکس عکس وپوسپر  فروش روزنامه و مجالت  523740 خرده فروشی مطبوعات اداری  
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207)  
فروشندگان لوازم التحریر و  

 کتاب فروشان 
 523621 خرده فروشی نوشت افزار 

انواع نوشت افزار:دفپر کاغذ،مداد،پاکن، خودکار،  
دفاتراداری،کالسور،پوشه، ماشير  حساب ،تونر دستگاههای  
، مقوا، زونکن ،کاغذ های کادوتابلوهای وایت   فتوکنر وتکثپر

 برد، 

خدمات فتوکنر ، فروش کتاب ،تایپ  
 وتکثپر 

208)  
فروشندگان لوازم التحریر و  

 کتاب فروشان 
 صحاف  وتجلید جزوه  222220 صحاف  

  فتوکنر 
یات وکتاب، گرفير چاپ نرسی

 ،چاپ واوراق واطالعیه وتایپ وتکثپر 

209)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ونیك  تعمپر تلفن همراه و تلفن ثابت  526075 تعمپر تلفن ثابت و همراه  یك و الکپر  تعمپر سایر لوازم الکپر

210)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
شكتعمپر دستگاه   6/526099 های پزشك و دندانپر 

شكتعمپر انواع دستگاه   های پزشك و دندانپر 

 

یك و برفر سایر دستگاه   های الکپر

 

211)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
لوازم صونر و تصویری    526022 تعمپر

ي وتصويري تعمپر وتعويض 
 قطعات دستگاههاي صونر

 
ي وتصويري

 فروش دستگاههاي صونر
 

212)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
 526091 تعمپر اجاق گاز و بخاري 

مدارگاز، تعويض سنگ، تعويض كليدهاوتنظيم هوا،   تعمپر
رسويس اجاق گاز، تعمپر فر، تعويض شعله پخش كن فر،  

 تعويض مهره ماسوره 

 اجاق گاز، فروش قطعات يدكي فروش 
 

213)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
، خياطي و گلدوزي  ي

 
 ،خیاط ، گلدوزی و چرخ رسدوز   526040 تعمپر انواع چرخ بافندك

 
 تعمپر انواع چرخ بافندك

 ، خیاط و  
 

فروش انواع چرخ بافندك
 گلدوزی 

214)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي 
 526073 تعمپر لوازم ارتباطي و مخابرانر

،رسويس تلفن هاي   ي
ات گوشی تعمپر تلفن هاي ثابت و تعمپر

 همراه، فروش وتعويض باطري تلفن همراه

تلفن  فروش قطعات ، فروش تلفن، تعمپر
ونيكي تلفن 

همراه و فروش قطعات الكپر
تلفن هاي ثابت  همراه وثابت ، فروش 

 وهمراه 

215)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي  
ل بجز لوازم صونر ي مپ  

تعمپر لوازم كوچك برفر
 و تصويري 

526021 
ي  
، ريش تراش، پنكه سقف  ي

آسياب برفر ي نظپر
لوازم برفر تعمپر

ي ودستگاههاي  
ي، سشوار،اتوي برفر ي،آب ميوه گپر ورومپر 

 مشابه 

لوازم فروش دستگاههاي  ذكرشده، تعمپر

كولرويخچال ي وتصويري ، تعمپر
 صونر
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216)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي   لباسشوني

ي  526024 تعمپر ماشير 
ي وجاروبرفر

 تعمپر انواع لباسشون 
ات  ،تعمپر ي

ي وجاروبرفر
فروش لباسشون 
ي 
 

 ساير لوازم خانك

217)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
 725020 تعمپر و نگهداري ماشير  آالت اداري

ماشينهاي اداري ازقبيل ماشير  تحرير،ماشير    تعمپر
و..   حساب،دستگاههاي تكثپر

 فروش لوازم وقطعات ماشينهاي اداري

218)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
 526023 تعمپر يخچال. فريزر . يخچال فريزر  

ي لوله ها، تعويض  
رسويس كولر ويخچال، شارژ گازوگرفير  نشنر

سور وفن، تعويض رسدخانه ولوله ساكشن وكندانسور،شارژ   كمپر
ي مدار يخچال وكولر وتعويض كليدها،  

گازكولر ماشير  ، سيم كشی
ي يخچال رنگ   آمپر 

فروش كولر ويخچال ،فروش قطعات  
 يدكي  

 

219)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي 
 293001 تولید لوازم برفر

،جاروبرفر و دستگاه   ،لباسشون  تولید کولر،آبرسدکن،ظرفشون 
 های مشابه 

 تولید دستگاه های صنعنر 

220)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
 تولید کلید ، پریز و سیم  تولید انواع المپ های کم مرصف و فوق کم مرصف 315010 توليد المپ هاي كم مرصف و فوق كم مرصف

221)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي 
تزئین  ،لوسپر و تولید المپ های ال ای  تولید انواع چراغ های  315020 توليد لوسپر و چراغهاي تزيين 

 دی 
 فروش قطعات

222)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
وموتور   311030 توليد و تعمپر الكپر

وموتور انواع الكپر ي وتعمپر  سيم پيجر
 

 فروش قطعات
 

223)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
توليد و تعمپر تابلوهاي برق فشار قوي و  

ي 
 ضعيف صنعنر

 تولید و تعمپر تابلو های فشارقوی و ضعیف صنعنر  312011
تولید تابلو های پالستیك و تابلو های ال  

 ای دی 

224)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ونيك منبع تغذيه  ونیك و منبع تغذیه  331212 توليد و تعمپر دستگاه الكپر  فروش قطعات تولید و تعمپر کیت های الکپر

225)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
 فروش قطعات جوشکاری بدنه های پالستیك انواع دستگاه ها   252050 جوشكاري پالستيك 

226)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي ساختمان

 453211 خدمات تاسيسات برفر
سیم کشی کامل ساختمان و نصب کلیه مدارهای مرصف کننده  

 برفر 
 فروش لوازم برفر 
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227)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
 دستگاه های تصفیه آبفروش و نصب   تصفیه و فروش آب آشامیدن   410011 خدمات تصفيه آب 

228)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي آن  ات جاننر ي تلفن همراه و تجهپر 

 523432 خرده فروشی
ي تلفن همراه ، باطري ، شارژر، كيف و جلد  

انواع گوشی
ي تلفن همراه ، خريدوفروش سيم كارت  

 وسايرمتعلقات گوشی

فروش تلفنهاي ثابت، فروش وتعمپر  
ات انواع   رايانه وماشينهاي اداري، تعمپر

ي هاي تلفن همراه وثابت 
 گوشی

229)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي لوازم ا

ي خرده فروشی
يكي و برفر

يكي از قبيل سيم ، كابل، المپ، كليد، پريز و….  523431 لكپر
 كليه لوازم الكپر

ي ساختمان 
 سيم كشی

 

230)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع

 فروش دستگاه پکیج،شوفاژ و تهویه مطبوع 523441 خرده فروشی
تهویه تولید دستگاه پکیج و شوفاژ و 

 مطبوع

231)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ونيكي  

يكي و الكپر
ي لوازم يدكي الكپر

 523315 خرده فروشی
ونيكي 

 فروش انواع قطعات الكپر
 

ي 
فروش وتعمپر دستگاههاي صونر

 وتصويري 
 

232)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
، آباژور، آيينه و  ي لوسپر

 تولید لوسپر آباژور و آئینه و شمعدان  انواع لوسپر آباژور ،آیینه و شمعدان  523343 شمعدان خرده فروشی

233)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
عمده فروشی انواع تلفن همراه)تبلت،  

 فبلت،موبایل، سلفون( 
515214 

 عمده فروشی انواع تلفن همراه)تبلت، فبلت،موبایل، سلفون( 

 

 فروشی تلفن همراه خرده 

 

234)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي و  

ي و برودنر
نصب و تعمپر سيستم هاي حرارنر

 تهويه مطبوع بجز رسدخانه 
 لوازم و قطعات  نصب و تعمپر کولر ، یخچال ، فریزر ، بخاری و پکیج  453114

235)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي 
 319012 نصب و راه اندازي سيستم هاي حفاظنر

نصب و راه اندازی کلیه سیستم های امنینر و حفاظنر و دوربير   
 مداربسته و زنگ هشدار 

 تولید انواع سیستم های حفاظنر 

236)  
يكي و  

فروشندگان لوازم الكپر
ونيكي    

 الكپر
ي 
آسانسوروباالبربرفر  قطعات آسانسور طراج ، مونتاژ ، راه اندازی و تعمپر آسانسور و باالبر برفر   453213 نصب وتعمپر

ي   (237
 

ي )كاالهاي دست دوم (  فروشندگان لوازم خانك
 524011 امانت فروشی

 و غپر برفر ، صونر  
 برفر

 
فروش انواع کاالهای دست دوم خانك

 و کاالهای  
 

ل ، مپر  و صندیل اداری و خانك تصویری ، مبلمان مپ  
 و غپر برفر ، 

 برفر
 

 انواع کاالهای خانك
ل نو   صونر تصویری ، مبلمان مپ  
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 مشابه 

ي   (238
 

) خرده(  فروشندگان لوازم خانك ي
 523212 پتوفروشی

رو تخنر ، ملحفه ، رو بالشنر ، انواع تشک ،  فروش انواع پتو ، 
ی و کاالی   بالشت ، پشنر ، انواع حوله ، روکش مبل ، رو مپر 

 مشابه 

فرش و موکت ، تولید بالشت و تشک ،  
 
 

 کاالهای خانك

ي   (239
 

خانه فروشندگان لوازم خانك ات آشپر   14/523319 خرده فروشی تجهپر 

 و صنعنر ،فر گاز ،
 

فرهای صنعنر ،   فروش انواع اجاق گاز خانك
بخار پز ، گاز صفحه ای ، سینک ، ظروف و لوازم پخت و پز  
ین  صنعنر ، تصفیه آب    و صنعنر ، یخچال و فریزر ویپر

 
خانك

  
 

 و صنعنر ، آب رسدکن ، کپسول گاز ، هود و تهویه خانك
 

خانك
 ، ترازو های دیجیتایل و سایر کاالهای مشابه 

  انواع ظروف چین  ، بلور و کریستال ،
چرخ خیاط ، صونر تصویری ، کرایه  

 ظروف برگزاری مجالس  

ي   (240
 

خانه فروشندگان لوازم خانك  523338 خرده فروشی ظروف و لوازم آشپر 

خانه ، چای ساز ،   فروش انواع لوازم استیل و پالستیك آشپر 
 قهوه ساز ،  

ی ، چرخ گوشت ، ظروف تفلون و رسامیک  ،   آب میوه گپر
ی خردکن ، توسپر ، کیک پز ، کباب پز ، اجاق و فر گاز های   سپر 
خانه ، رسخ کن ، ماکروفر و کاالهای    ، فندک ، ترازو آشپر 

 
خانك
 مشابه  

خانه های صنعنر ،   لوازم و وسایل آشپر 
کولر ، یخچال و فریزر ، لوازم صونر  

 لوازم   تصویری ، کرایه

ي   (241
 

ي ظروف و لوازم پالستيكي  فروشندگان لوازم خانك
 523332 خرده فروشی

انواع لوازم و ظروف پالستیك ، منبع آب پل اتیلن یا پالستیك ،  
 جارو دسته دار و سایر کاالهای مشابه 

ظروف چین  ، استیل و بلور ، ظروف و 
 لوازم یکبار مرصف 

ي   (242
 

 فروشندگان لوازم خانك
ي و شيشه اي  خرده 

ي ظروف و لوازم چين 
فروشی

 و كريستال وبلور 
523335 

انواع ظروف بلور ، چین  ، کریستال  ، شیشه ای ، سفایل ، اطو  
ی ، هم زن ، قهوه ساز ، چای ساز ، قاشق و   ، آب میوه گپر

 چنگال و سایر کاالهای مشابه 

کولر ، یخچال فریزر ، لوازم صونر  
 تصویری 

ي فروشندگان لوازم   (243
 

ي ظروف و لوازم فلزي بجز نقره خانك
 523331 خرده فروشی

انواع ظروف روني ، آلومینیوم ، استیل ، معاوضه ظروف 
 اسقاط کهنه با نو و سایر کاالهای مشابه 

انواع ظروف چین  ، بلور و کریستال ،  
 لوازم پالستیك  

ي   (244
 

ي ظروف يكبارمرصف فروشندگان لوازم خانك
 523865 خرده فروشی

انواع ظروف یکبار مرصف ، انواع دستمال تنضیف ، انواع  
کیسه نایلکس یکبار مرصف ، انواع سفره و مواد شوینده یکبار  

 مرصف و سایر کاالهای مشابه 

 با دوام  
 

ظروف و کاالهای پالستیك خانك
 و سایر کاالهای مشابه  
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ي   (245
 

ل  فروشندگان لوازم خانك ي مپ  
ي كابينت وكاالهاي تزيين 

 523344 خرده فروشی

ل ، کاغذ دیواری ، گچ بری های تزئین    کابینت فلزی و چونر مپ  
، لوسپر ، آباژور ، ساعت دیواری و ایستاده ، آیینه و شمعدان ، 
) گرامافون ، رادیو ،    سننر و تزئین 

 
تابلوهای تزئین  ، لوازم خانك

تلفن ، ظروف و..( ، عتیقه فروشی ، انواع مپر  و صندیل تزئین  و 
 کوری لوازم د 

انواع مصنوعات دسنر ، فرش و موکت ،  
ل  پرده های پارچه اني و مبلمان مپ  

ي   (246
 

ي و تصويري فروشندگان لوازم خانك
ي لوازم صونر

 523341 خرده فروشی

ل   نده دیجیتال ، انواع کنپر انواع تلویزیون ، دستگاههای گپر
نده صونر تصویری ، چراغ اضطراری ،   تلویزیون ، آنير  های گپر
گوش تلفن ثابت ، دوربير  های فیلم برداری ، انواع باند های  
بلندگو و آمپل فایر ، میکروفون ، لوازم جاننر سیستم های  

میکروفون و... ( انواع  صونر و تصویری ) سیم ، فیش ، پایه 
ونیك ، مپر  تلویزیون   ل الکپر  باطری دستگاههای کنپر

انواع یخچال و فریزر ، جارو برفر ،  
 ) چین  ، بلور استیل و 

 
ظروف خانك

تفلون ( لباسشوني ، کولر ، المپ  
 روشناني  

ي   (247
 

ل فروشندگان لوازم خانك ي مبلمان مپ  
 523324 خرده فروشی

ل ، رسویس خواب ، مپر  و صندیل   انواع رسویس مبلمان مپ  
اداری ، ناهار خوری ، مپر  تلویزیون ال ش دی و ال ای دی ،  
کمد و رسویس آرایش ، تشک و خوشخواب ، دکوری چونر و  

 مشابه  

ات مبل و صندیل ، خرید و فروش   تعمپر
کاالهای چونر دست دوم ، فروش لوازم  

مبل و  چونر و فلزی اداری ، کرایه
 صندیل  

ي   (248
 

ي و سفایلي  فروشندگان لوازم خانك
ي مصنوعات گلي و دسنر

 فروش کلیه کاالهای صنایع دسنر  523861 خرده فروشی
تولید مصنوعات دسنر ، فروش فرش و  
موکت ، مبلمان ، مصنوعات فلزی و  

 
 

 خانك

ي   (249
 

 و صندیلي اداري  فروشندگان لوازم خانك
ي مپر 

 523321 خرده فروشی
مپر  و صندیل اداری شامل : فایل ، صندیل مدیرینر  فروش انواع 

، مبلمان اداری ، قفسه های بایگان  ، انواع کمد های بایگان  ،  
 کمد و کاالهای مشابه 

 ، 
 

 انواع مبلمان و مپر  و صندیل خانك
 ، صونر تصویری ، خرید و  

 
لوازم خانك

 فروش کاالهای دست دوم  

ي   (250
 

ي وس فروشندگان لوازم خانك
ي خرده فروشی

ي برفر
 

 523311 ايل خانك

 برفر از قبیل : کولر ، یخچال فریزر ،  
 

انواع کاالهای خانك
 ، لباسشوني ، چرخ گوشت ، آب  

 
دستگاه تصفیه آب خانك

خانه ، چرخ    ، اطو ،هود آشپر 
ی ، پنکه ، جارو برفر میوه گپر

خیاط دسنر و صنعنر ، ال ای دی ، بخاری ، مپر  اطو ،  

انواع گل مصنویع ، فرش و موکت ،  
ظروف روني ، کرایه لوازم برگزاری 

مجالس ، گوشی تلفن ثابت ، آمپل فایر  
دوربير    ، باند بلندگو و اکو ، میکروفون ، 
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، بلور  رسویس قاشق چنگال ، ظروف چین  ، استیل ، رسامیک 
ی خردکن ، زودپز ، بخارپز ، فرگاز ،گاز صفحه  و کریستال  ،سپر 
 ای ، سماور ، ماکروفر ، اجاق گاز ، پکیج و سایر کاالهای مشابه 

 های فیلم برداری  

ي   (251
 

 713040 كرايه لوازم برگزاري مجالس  فروشندگان لوازم خانك
کرایه انواع ظروف ، مپر  و صندیل ، سیستم های صونر ، ریسه  
های چراغ ، فرش ، مبل ، اجاق گاز ، کپسول گاز و سایر کاالهای  

 مشابه  

 ، صونر و تصویری ،  
 

انواع اقالم خانك
فرش ، مبلمان ، ظروف یکبار مرصف و 

 مشابه  

ي   (252
 

ي  فروشندگان لوازم خانك
 523891 گل فروشی

های طبییع و مصنویع ، گلدان ، بذر گل و گیاه  فروش انواع گل 
 و تزئير  ماشير  وسایر فعالیت های مشابه

 ، گل زن 
 ابزار آالت باغبان  

يجات  فروشندگان ميوه و تربار     (253  151922 پاك ، خرد ، خشك و منجمد كردن سپر 

یجات خرد شده بصورت تازه ، منجمد و خشک   فروش سپر 
یجات و  ،فروش حبوبات پخته شده بسته  بندی،فروش سپر 

یجات شسته بسته   حبوبات رسخ شده بسته بندی،فروش سپر 
 بندی شده 

 مرکبات

 522224 خرده فروشی خرما  فروشندگان ميوه و تربار     (254
 فروش انواع خرما و رطب به صورت بسته بندی و کیلوني 
ه خرما و ارده و کنجد و اقالم مرتبط با خرما   فروش شپر

 مرکبات و صیف  جات 

ي جات فروشندگان ميوه و تربار     (255
ي انواع ميوه وصيف 

 خرده فروشی مرکبات و صیف  جات  522102 خرده فروشی
 ترشیجات 

ي  فروشندگان ميوه و تربار     (256 ي سپر 
یجات تازه  522101 خرده فروشی  فروش سپر 

 ترشیجات 

ي انواع ميوه و مركبات فروشندگان ميوه و تربار     (257
یجات تازه و صیف  جات و مرکباتفروش عمده  512610 عمده فروشی  سپر 

یجات  خرده فروشی میوه و سپر 

 فروشندگان ميوه و تربار     (258
منجمد و خشک و بسته بندی  و سورتینگ  

 میوه جات 
151915 

  –ای جات بصوت منجمد و خشک و حبهعرضه میوه 
یجات بندی میوه بسته جات عرضه میوه  –جات و سپر 

کیفیت عرضه پودر  بندی از لحاظ درجه و  بصورت بسته
 لواشک میوه و پودر میوه  –میوه مغزدانه 

 

یجات تازه   فروش میوه و سپر 
 بندی بصورت غپر بسته 
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259)  
فروشندگان و سازندگان طال و  

 جواهر و ساعت  
 فروش انواع زیور آالت بدیل ،فروش ساعت بدل  523855 بدليجات 

فروش طال و جواهر و ساعت مارک دار  
 ، البسه، لوازم 

 
 خانك

260)  
فروشندگان و سازندگان طال و  

 جواهر و ساعت  
ي ،ديواري( ي ،رومپر  ات ساعت ، فروش باطری و تعویض بندساعت  526081 تعمپر انواع ساعت )مجر  فروش ساعت  تعمپر

261)  
فروشندگان و سازندگان طال و  

 جواهر و ساعت  
ات انواع طالو  526061 تعمپر و آبكاري انواع زيورآالت  جواهر، تعمپر عینک ،آبکاری قاب تعمپر

فروش طالو جواهر ،فروش انواع نقره و  
 بدلیجات 

262)  
فروشندگان و سازندگان طال و  

 جواهر و ساعت 
 فروش سکه بهار آزادی امام طرح جدید  523852 خرده فروشی سکه طال 

 
ممنوعیت خرید و فروش طال و  

 جواهرات / تعمپر و آبکاری طال و جواهر

263)  
فروشندگان و سازندگان طال و  

 جواهر و ساعت  
ي انواع ساعت و قطعات يدكي آن 

ات ساعت  خرید فروش انواع ساعت   523821 خرده فروشی  تعمپر

264)  
فروشندگان و سازندگان طال و  

 جواهر و ساعت  
ي انواع نقره

 فروش مصنوعات نقره 523854 خرده فروشی
فروش و ساخت طال و جواهر ، تعمپر و  

آبکاری زیور آالت ، فروش بدلیجات 
 تزئین  

265)  
فروشندگان و سازندگان طال و  

 جواهر و ساعت  
ي طال و جواهرات

 خرید وفروش و تعویض طال و جواهرات 523851 خرده فروشی
خرید و فروش ساعت ، تعمپر آبکاری  

زیور آالت، فروش طالی دست  
 دوم،خرید و فروش دالر و درهم و..... 

266)  
فروشندگان و سازندگان طال و  

 جواهر و ساعت  
ات طال و جواهر  ساخت انواع طال و جواهر ،آبکاری طال و جواهر 369111 طال سازي   تعمپر

 فلزکاران ودرودگران   (267
اسکلت بندی ،آهن کشی و جوشکاری  

 ساختمان 
 جوشکاری ساختمان  ،آهن کشی و اسکلت بندی  452124

پنجره،تعمپر قفل و آهنگری درب و 
ه کلید لوال فلزی تولید،و تعمپر   دستگپر

 انواع کابینت فلزی و.... 

 تولیدمحصوالت آلومینیوم  281111 آلومينيوم سازي درب و پنجره  فلزکاران ودرودگران   (268
تولید رسدخانه،تولید و تعمپر انواع مپر  و  

 صندیل فلزی،کانال سازی کولرو ........ 
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 جوشکاری مصنوعات دریاني  289311 آهنگري به جز درب و پنجره  فلزکاران ودرودگران   (269

آلومینیوم سازی درب و پنجره،آهنگری  

درب و پنجره،تولید و تعمپر انواع کابینت  

 فلزی و . 

 تولیددرب و پنجره آهن   281112 آهنگري درب و پنجره  ودرودگران فلزکاران   (270

تولید و تعمپر مخزن و تانکر تراک میکرس  

و بونکر،تولید رسدخانه،تولید اتاق وسیله  

 نقلیه و... 

ه کلید لوال فلزی فلزکاران ودرودگران   (271 ه کلید لوال فلزی 526093 تعمپر قفل و دستگپر  تعمپر قفل و دستگپر

تعمپر مخزن و تانکر تراک میکرس  تولید و 

و بونکر،چلنگری،خرده فروشی حلنر و 

... 

 فلزکاران ودرودگران   (272
تولید و ساخت انواع درب و پنجره دوجداره  

 فلزی
 تولید محصوالت دو جداره فلزی  281113

تولید و تعمپر انواع کابینت فلزی،تولید و  

تعمپر مخزن و تانکر تراک میکرس و بونکر  

،انواع ترازو و...... تولید و   تعمپر

ش و وانت  342010 توليد اتاق وسيله نقليه فلزکاران ودرودگران   (273  کمپر

تولید و تعمپر مخزن و تانکر تراک میکرس  

و بونکر ،تولید و تعمپر انواع کابینت  

 فلزی خرده فروشی حلنر و..... 

 فلزکاران ودرودگران   (274
توليد انواع درب و پنجره پيش ساخته 
) ي وي شي ي وي شي و يو نر  پالستيكي )نر

252092 
ي وي شي و يو   توليد انواع درب و پنجره پيش ساخته پالستيكي )نر

 ) ي وي شي  نر

تولید و تعمپر انواع کابینت فلزی،تولید و  

تعمپر مخزن و تانکر تراک میکرس و  

( و.......    بونکر،چلنگری)آهنگری سننر
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 فلزکاران ودرودگران   (275
محصوالت فلزي طبقه بندي  توليد ساير 

 نشده در جاي ديگر 
289950 

دربطری،درپوش و رسپوش،وسایل 
،صاف    شومینه،ساچمه،سبد،رسشیلنگ گاز،سطل،سین 

،قرقره جرثقیل،قلک تلفن،لوال فلزی،نردبان   شپر

تولید و تعمپر انواع کابینت فلزی،تولید  

 رسدخانه،کانال سازی کولر و.. 

 تولید انواع شیشه چند جداره  261103 توليد شيشه چند جداره )دوجداره (  فلزکاران ودرودگران   (276
 نصب و انجام خدمات شیشه 

گالس فلزکاران ودرودگران   (277  252061 توليد فايپر
گالس ،ساخت تانکر   ساخت ،فروش وتعمپر قایق و کشنر  فایپر

گالس   آب ،یخچال ،صندیل وکانکس فایپر
ی مصنوعات چونر 

 درودگری ،رنگ آمپر 

ي  فلزکاران ودرودگران   (278  تولید انواع کارتن های بسته بندی و مقوا  210212 توليد کارتن مقواني
تولید کلیه وسایل پالستیك ویک بار  

 مرصف

 مصنوعات استیل  281129 توليد نرده استيل  فلزکاران ودرودگران   (279

تولید و تعمپر انواع کابینت فلزی،تولید و  

تعمپر مخزن و تانکر تراک میکرس و  

 بونکر،تولید رسدخانه و.... 

 توليد و تعمپر انواع كابينت فلزي  361011 توليد و تعمپر انواع كابينت فلزي  فلزکاران ودرودگران   (280

ه کلید لوال   تعمپر قفل و دستگپر

فلزی،تولید اتاق وسیله نقلیه،تولید و  

 تعمپر انواع مپر  و صندیل فلزی و ........ 

گالس 351212 توليد و تعمپر انواع لنج  فلزکاران ودرودگران   (281  تولید وتعمپر انواع لنج های چونر و فایپر
 تولید کشنر های فلزی 

 فلزکاران ودرودگران   (282
تعمپر مخزن و تانکر تراک میکرس و  توليد و 
 بونکر

 تولیدمخزن های فلزی و نر وی ش 281211

اسکلت بندی ،آهن کشی وجوشکاری  

ساختمان،تولید و ساخت انواع درب و 

 پنجره دوجداره فلزی،چلنگری و ........ 
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 361024 توليد وتعمپر مبل و اثاثه غپر فلزي فلزکاران ودرودگران   (283
تولید مبل راحنر واستیل ، تعمپر انواع مبلمان که شامل تعویض  

 تمام پارچه ، چرم ،چوب کاری و رویه کونر  
ی چوب   درودگری ، رنگ آمپر 

 فلزکاران ودرودگران   (284
ه به اشكال مختلف   توليد ورقهاي فلزي گالوانپر 

 براي مصارف ساختمان 
 ورق کاری 281126

اسکلت بندی ،آهن کشی وجوشکاری  

ساختمان ،تولید و ساخت انواع درب و  

پنجره دوجداره فلزی،آلومینیوم سازی  

 درب و پنجره و...... 

 توليدرسدخانه  291550 توليدرسدخانه  فلزکاران ودرودگران   (285

تولید و تعمپر انواع مپر  و صندیل فلزی 

،کرکره سازی فلزی،دفپر فن  خدمانر  

 و..... ساختمان 

انواع ترازو  فلزکاران ودرودگران   (286  قپان سازی و ترازو معمویل و دیجیتایل  291930 توليدوتعمپر
خرده فروشی حلنر ،تولید رسدخانه،  

 کانال سازی کولرو......  

وصندیلي فلزي فلزکاران ودرودگران   (287
انواع مپر  وصندیلي فلزي 361015 توليدوتعمپر

انواع مپر   توليدوتعمپر
تولید رسدخانه،کانال سازی کولر،تولید و  

 تعمپر انواع ترازو و ...... 

ي  فلزکاران ودرودگران   (288
 جوشکاری سیلندرو رسسیلندر،آرگون، آلومینیوم و چدن  452202 جوشكاري صنعنر

کرکره سازی فلزی،کانال سازی  

 کولر،خرده فروشی حلنر و..... 

(  فلزکاران ودرودگران   (289 ي
 آهنگری سننر  289312 چلنگري)آهنگري سننر

،تولید و تعمپر مخزن   خرده فروشی حلنر

و تانکر تراک میکرس و بونکر،تولید و 

 تعمپر انواع کابینت فلزی و......  
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 فلزکاران ودرودگران   (290
ي   ي چوب ، الوار و لوازم چونر

خرده فروشی
ي 
 ساختمان 

523471 

،نئوپان ،انواع صفحه های ام  فروش انواع چوب ،سه الني ،فیپر 
دی اف، انواع صفحات کابینت ،قرنپر  ،پروفیل ام دی اف و  
انواع محصوالت ام دی اف، انواع درب های پیش ساخته 

 ،زهوار چونر ،روکش از جنس طبییع ،نوار نر وی ش 

ی مصنوعات چونر 
 درودگری ،رنگ آمپر 

ي شيشه و آيينه    فلزکاران ودرودگران   (291
 523473 خرده فروشی

فروش و نصب شیشه سکوریت ،آئینه ،شیشه ساختمان  ،آئینه  
 و طلق 

 
 کاری شیشه و دکوراسیون،شیشه های رنك

 

 تولید انواع شیشه

ي  فلزکاران ودرودگران   (292 ي مصنوعات حلنر
ي  523894 خرده فروشی  ساخت وفروش انواع مصنوعات حلنر

تولید و تعمپر انواع ترازو،تولید و تعمپر  

انواع مپر  و صندیل فلزی،تولید اتاق 

 وسیله نقلیه و..... 

ون  202210 درودگري )نجاري(   فلزکاران ودرودگران   (293  ساخت انواع مصنوعات چونر و ام دی اف ولپر
ی مصنوعات  ،رنگ آمپر  چوب فروشی

 چونر ،قاب سازی  

ي خدمات ساختمان  فلزکاران ودرودگران   (294
 جوشکاری سیار  453114 دفپر فن 

تولید و تعمپر انواع ترازو،تولید و تعمپر  

انواع مپر  و صندیل فلزی،کانال سازی  

 کولرو..... 

ي  فلزکاران ودرودگران   (295 ی کلیه مصنوعات چونر رنگ  361025 رنگ كاري مصنوعات چونر  آمپر 
 درودگری ،چوب فروشی 

 كانال سازي كولر  289911 كانال سازي كولر  فلزکاران ودرودگران   (296

تولید و تعمپر انواع مپر  و صندیل فلزی 

،تولید و تعمپر انواع ترازو،جوشکاری  

 صنعنر و ....... 
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 تولیدکانتیپ  و کاروان  342030 كانتيپ  سازي و توليد كاروان  فلزکاران ودرودگران   (297

ه کلید لوال   تعمپر قفل و دستگپر

فلزی،تولید و تعمپر انواع مپر  و صندیل  

 فلزی ،کرکره سازی فلزی و.... 

 ساخت ورق های کرکره  281123 كركره سازي فلزي  فلزکاران ودرودگران   (298
کانال سازی کولر،جوشکاری صنعنر  

 ،تولید اتاق وسیله نقلیه و...... 

 502056 نصب و تعويض شيشه اتومبيل  فلزکاران ودرودگران   (299

الستیک دور درب اتومبیل ،الستیک درب صندوق عقب ،زهوار  
سقف اتومبیل ، آب بندی شیشه اتومبیل ،تعویض و نصب  

اتومبیل وفروش چسب  آئینه بغل اتومبیل ،تعویض کلیه شیشه 
 آکواریوم 

 فروش سایر اقالم لوازم یدك اتومبیل

 سقف کاذب ،کامپوزیت و نر وی ش  454013 نما سازي ساختمان  فلزکاران ودرودگران   (300

آلومینیوم سازی درب و پنجره،آهنگری  

درب و پنجره ،اسکلت بندی ،آهن کشی  

 وجوشکاری ساختمان و.... 

301)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

)خرده(  ي
ه 522221 آجيل و خشکبار فروشی ین   انواع تخمه،پسته،کشمش،انجپر و غپر  خرده فروشی شپر

302)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش

ین  و خشکبار  بستن  ،فالوده و آبمیوه  152005 بستن  ،فالوده و آبمیوه   فروش شپر

303)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

ي 
ي فروشی

 عرقیات گیایه  انواع بستن  سننر   552512 بستن 

304)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش

ین  سننر  ین  کره ای،   8/154619 تولید انواع شپر )کاک، شپر ین  سننر تولید و فروش انواع انواع شپر
 کلوچه"کلوبه"خاتون پنجره، نخودجر و. 

های تافتون، لواش، بربری، نان انواع 
 سنگیک ، باگت 

305)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش

 انواع خرما و عسل تولیدروغن کنجد،ارده،زیتون و...  151412 تولید روغن از دانه های روغن  
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306)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

ي و آبليمو  
 فروش بستن  و آبمیوه  عرقیاتآبغوره ،ترشیجات و  151912 توليد آبغوره و ترشی

307)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

 - یخ پودر شده و قالنر  154812 توليد يخ 

308)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

 نوشیدن  های رسد  نوشیدن  های گرم  522243 خرده فروشی چای،قهوه ،کاکائو 

309)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

ي 
ين  ي انواع شپر

ین  جات تر و خشک ،شکالت 522212 خرده فروشی  انواع تخمه،پسته،آجیل و خشکبار انواع شپر

310)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

ي داروهاي گيایهي )براي مرصف  
خرده فروشی
 انسان( 

 داروهای گیایه ادویه و عرقیات گیایه  523111
های شیمیای،انواع داروهای قرص 

 شیمیاني 

311)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

ي عرقيات گيایهي 
 آبمیوه و بستن   انواع عرقیات و ترشیجات  523115 خرده فروشی

312)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

ي لوازم قنادي 
 لوازم قنادی ،ظروف یکبار مرصف 523887 خرده فروشی

ین  جات  بسته بندی  فروش انواع شپر
 شده 

313)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

عمده فروشی نقل ، نبات ، آبنبات ، گز ،  
ین  خشک   شکالت وشپر

ین  و شکالت 512952 ین  جات تر و خامه ای خرده فروشی شپر  فروش شپر

314)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

ي لوازم قنادي 
ین  جات بستن  بندی شده  آرد،شکر،روغنفروش  519013 عمده فروشی  فروش شپر

315)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

ي پزي 
ين  ین  تر،خشک،شکالت 154617 قنادي و شپر  شپر

فروش انواع ظروف یکبار مرصف و 
 تزئینات

316)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش

 552323 کاف  شاپ
،ساندوی    چ و غذاهای کافه  رسو انواع نوشیدن  های رسد و گرم 

 ای
 پخت غذا )چلوکباب ،چلو مرغ و...( 

317)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

ي   ،کاک و نان خرماني  154614 كارگاه توليد فرآورده هاي خرماني ین  و آجیل و خشکبار نان برنجر  فروش شپر
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318)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

 552320 كافه تريا 
ین  ،کیک و نوشیدن  گرم و رسد و  رسو و خرده  فروشی شپر

 غذاهای کافه ای 
ین  جات کیلوني   فروش شپر

319)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

اشك 154622 كلوچه پزي   انواع تخمه،پسته،آجیل و خشکبار انواع کلوچه،بیسکویت خشک،پپر

320)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

ین  جات کماچ تر و خشک،سوخاری 154612 كماج پزي   فروش انواع شپر

321)  
ي  
ي ساز و بستن 

قنادان و بستن 
 فروش  

 انواع تخمه،پسته،آجیل و خشکبار انواع کیک  154621 كيك پزي

322)  
مشاورین امالک ونمایشگاه  

 داران اتومبیل
، لنج و   شناورهای دریاني

قایق و   خرده فروشی
 لوازم یدك آن 

خرید و فروش و اجاره کلیه شناورهای دریاني تمام تناژها و کلیه   523897
 موتورهای دریاني 

ات  عرضه و فروش لوازم یدك  و تجهپر 
 دریاني 

323)  
مشاورین امالک ونمایشگاه  

 داران اتومبیل  
خريد، فروش و حق العمل كاري انواع خودرو  

 هاي سبك 
501011 

انواع خودرو،تنظيم قولنامه، كارشناشي قيمت  خريد وفروش 
 خودرو 

 كرايه دادن اتومبيل، حمل ونقل كاال
 

324)  
مشاورین امالک ونمایشگاه  

 داران اتومبیل  
خريد، فروش و حق العمل كاري انواع  

 خودروهاي سنگير  و نيمه سنگير  
501012 

خريد وفروش انواع خودرو،تنظيم قولنامه، كارشناشي قيمت  
 خودرو 

 كرايه دادن اتومبيل، حمل ونقل كاال
 

325)  
مشاورین امالک ونمایشگاه  

 داران اتومبیل
ي 
وي انسان  ي وخصوصي  749120 فعاليتهاي مربوط به تامير  نپر

ي موردنيازدربخشهاي دولنر
وي انسان   خريدوفروش كاال تامير  نپر

326)  
مشاورین امالک ونمایشگاه  

 داران اتومبیل  
 702010 مشاوره امالك و مستغالت

خريد ، فروش، رهن واجاره انواع ملك ، كارشناشي امالك ،  
 تنظيم قولنامه

 كرايه دادن اتومبيل، حمل ونقل كاال
 

327)  
مشاورین امالک ونمایشگاه  

 داران اتومبیل  
 501011 نمايشگاه اتومبيل 

انواع خودرو،تنظيم قولنامه، كارشناشي قيمت  خريد وفروش 
 خودرو 

 خريدوفروش خط تلفن

ي  موزاييك سازان و بلوك سازان    (328  452201 احداث و تعمپر ساختمانهاي زير بناني
اجرای پروژه های ساختمان  در حد رتبه پیمانکاری و فروش  

 واحدهای ساخته شده 
انجام پروژهای ساختمان  در حدود رتبه  

کتهای مهندش بندی   رسی

 موزاييك سازان و بلوك سازان    (329
انبوه ساز مسكن و ساختمان احداث 

ساختمانهاي سبك توليد سازه هاي سبك  
ي 
 ساختمان 

 فروش مصالح ساختمان   احداث ساختمان و سازه های سبک در حد رتبه بندی  452117
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 لوله( تخلیه چاه  452320 تخليه چاه  موزاييك سازان و بلوك سازان    (330
 

 فاضالب و باز کردن لوله )رفع گرفتك
، فروش مصالح   سایرخدمات ساختمان 

 ساختمان  

ي  موزاييك سازان و بلوك سازان    (331
چه وبلوك و قطعات بتون   موزائیک ،سایر قطعات بتون  و سنگهای   تولید و عرضه بلوک های دیواری و سقف  و آجر سیمان   269512 توليد تپر

ي  موزاييك سازان و بلوك سازان    (332
ي تزيين 

 
 حکایک و فروش انواع سنگ قپر  269621 حجاري و توليد مصنوعات سنك

سنگ نمای ساختمان،کاشی و رساتمیک 
 و بلوک و موزائیک

ل موزاييك سازان و بلوك سازان    (333  و دكور داخلي مپ  
ل و اداره  749824 خدمات تزيير   کلیه خدمات تزئير  و دکور داخل مپ  

،فروش فرش و   انواع مصنوعات تزئین 
 موکت،پرده پارچه ای ، مبلمان 

 بلوک و موزائیک فروش و نصب عایق ساختمان  452112 خدمات عايق كاري ساختمان  موزاييك سازان و بلوك سازان    (334

 نصب و اجاره داربست فلزی  452111 خدمات نصب و اجاره داربست فلزي موزاييك سازان و بلوك سازان    (335
اجرا پروژه های ساختمان  و فروش  

 مصالح ساختمان  

ي ( موزاييك سازان و بلوك سازان    (336
ي ) عمده فروشی

 عرضه هر نوع مواد معدن  مربوط به ساختمان  514210 دفپر فروش مواد معدن 
، فروش مصالح   سایرخدمات ساختمان 

 ساختمان  

 گچ بری ، گچ کاری و فروش تزئینات گجر ساختمان  454011 سفيدكاري و گچ كاري و آيينه كاري موزاييك سازان و بلوك سازان    (337
،بلوک و موزائیک، کاشی  سنگهای تزئین 

 رسامیک و قطعات بتون  

 269611 سنگ بري  موزاييك سازان و بلوك سازان    (338
سنگ نما، سنگ پله ،سنگ قیجر و باد بر ، نصب سنگ نما و  

 برش سنگ
 کاشی و رسامیک

ه  453111 لوله کشی آب و فاضالب موزاييك سازان و بلوك سازان    (339  و غپر
 فروش لوله و اتصاالت اجرای لوله کشی آب ساختمانهای مسکون 

ي گاز و نصب لوازم گازسوز موزاييك سازان و بلوك سازان    (340
ه 453112 لوله كشی  و غپر

 فروش لوله و اتصاالت اجرای لوله کشی گاز مسکون 

 موزاييك سازان و بلوك سازان    (341
ي  
)مشاور فن  ي

مجريان سازه هاي ساختمان 
 ساختمان ( 

742123 
شده  نقشه کشی و طراج معماری و اسکلت بندی و برآورد تمام  

 قیمت پروژه 
، فتوکنر   تایپ و تکثپر

 اجرا انواع سقف های جدید  452113 مجريان سقفهاي نوين ساختمان  موزاييك سازان و بلوك سازان    (342
، فروش مصالح   سایرخدمات ساختمان 

 ساختمان  



 واصالحات بعدی آن  کمیسیون نظارت  96.7.11اتاق اصناف مرکزاستان بوشهرو 96.2.14مورخه قانون نظام صنفی مصوب اجالس   37فهرست کاالهاوخدمات صنفی موضوع بند ک ماده 

 

38 

 

 كاالهاوخدمات  غیرمجاز به عرضه كاالهاوخدمات مجاز به عرضه  isicكد رسته اتحادیه ردیف

چه و  تولید و عرضه موزائیک  269511 موزاييك سازي  موزاييك سازان و بلوك سازان    (343  قطعات بتون  بلوک،تپر

344)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
 جابجاني مسافران فرودگاه  602210 ارائه خدمات مسافر بري به مسافران فرودگاه 

ارائه خدمات مسافربری به جز مسافران  
 فرودگاه  

345)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
 توزین انواع خودرو  630910 باسكول 

تهیه کامیون جهت حمل کاال،کرایه 
 خودرو 

346)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
كتهاي مسافر بري بير  شهري  ي رسی

 اجاره  خودرو،جابجاني مسافر  فروش بلیط  602211 بليط فروشی

347)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
 602318 خدمات باربري پيك موتوري 

حمل و نقل کاال بوسیله موتورسیکلت در محدوده شهری،حمل  
 بار مجاز،حمل تک رسنشير  

 نقل کاال بوسیله خودرو  حمل و 

348)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
ي 
 حمل و نقل مصالح ساختمان   602314 خدمات باربري مصالح ساختمان 

،کرایه  خرید و فروش مصالح ساختمان 
 وانت جهت حمل کاال 

349)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
ي كاال بجز  

خدمات باربري و حمل و نقل زمين 
 راه آهن

 کرایه وانت ،کرایه موتورسیکلت  نقل کاال،نگهداری کاال در انبار،تخلیه بار حمل و  602311

350)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
خدمات برگزاري مراسم در محل هاي مربوط  

 به تشييع جنازه 
 حمل و نقل کاال،فروش کاال فعالیت های مربوط به حمل جنازه،برگزاری مراسم 930310

351)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
 بسته بندی کاال برای حمل بار  360920 خدمات بسته بندي کاال به منظور حمل بار 

حمل و نقل کاال،کرایه وانت جهت حمل  
 کاال

352)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
 حمل بار  641211 خدمات پسنر خصوص )تیپاکس(

کرایه خودرو جهت حمل بار،نگهداری  
 کاال،فروش کاال

353)  
ونقل  موسسات حمل 

 بارومسافر 
 جابجاني مسافر  جابجاني کاال،کرایه وانت جهت انجام خدمات شهری  602312 خدمات تاكشي بار 

354)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
ي  
خدمات حمل و نقل مسافر ) اتوبوس و مين 

ي (
 بوس با راننده بدون برنامه زمان 

 اتوبوس و مین  بوس بدون راننده کرایه  جابجاني مسافر با اتوبوس و مین  بوس  602211

خرید و فروش خودرو،حمل و نقل   جابجاني مسافر  602210خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با  موسسات حمل ونقل    (355
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(  بارومسافر  ي
 کاال،کرایه خودرو بدون راننده  راننده )بدون برنامه زمان 

356)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
ل  602311 شهري دفپر حمل و نقل كاالي   جابجاني مسافر  حمل و نقل اثاث مپ  

357)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
ي و يخچایلي   حمل و نقل مواد غذاني

 حمل و نقل مواد غذاني و یخچایل 602319 دفپر
حمل و نقل کاال به جز مواد غذاني و  

 یخچایل،نگهداری مواد غذاني 

358)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
 المللي دفپر خدمات حمل و 

 حمل و نقل بير  الملل  602317 نقل بير 
خدمات حمل و نقل بير  شهري،حمل و 

 نقل درون شهری 

359)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
 خدمات حمل و نقل بير  شهري 1/602319 دفپر خدمات حمل و نقل بير  شهري

حمل و نقل درون شهری،حمل و نقل 
 بير  الملل 

360)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
فعاليت هاي مربوط به اداره كاروانرسا و گاراژ و  

 توقفگاه )پاركينگ( 
 فروش خودرو،کرایه یا اجاره خودرو  نگهداری خودرو  بصورت ساعنر و شبانه روزی 930503

361)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
فعاليت هاي مربوط به خدمات اداري و  

 مشاوره اي وسايل نقليه
930504 

ات جزني  حمل  خودرو بوسیله ی خودروبر و کشنده،تعمپر
 بصورت سیار 

 خرید و فروش خودرو 

362)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
ي با  

كرايه ماشير  آالت راهسازي و ساختمان 
 اپراتور 

 خرید و فروش ماشير  آالت راهسازی  اجاره ماشير  آالت راهسازی نظپر لودر،بلدوزر،غلتک  455012

363)  
موسسات حمل ونقل  

 بارومسافر 
 جابجاني مسافر  اجاره خودرو  711111 كرايه يا اجاره اتومبيل بدون راننده  

 فروش آرد  آسیاب کردن گندم وجو 153111 آسیاب کردن گندم  نانوایان   (364

،نان روغن  پزی  154516 بربری سننر  نانوایان   (365 ،بربری ماشین   بربری سننر
،سنگک  تافتون ولواش،سنگک ماشین 

ی ،نانهای حجیم وفانپر   سننر

،نان روغن  پزی  154527 بربری ماشین   نانوایان   (366 ،بربری سننر  بربری ماشین 
،سنگک  تافتون ولواش،سنگک سننر

ی  ،نانهای حجیم وفانپر   ماشین 

 نان تافتون ونان لواش  154523 تافتون ماشین   نانوایان    (367
،سنگک  ،بربری سننر بربری ماشین 
،نان روغن    ،سنگک سننر ماشین 
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ی   پزی،نانهای حجیم وفانپر 

 تولید نانهای سننر تافتون  154537 تولید انواع نان تافتون سننر بصورت آزادپز  نانوایان   (368
 

 سایرنانها 

ی  نانوایان   (369 اشك،کیک یزدی وکرس،نان  انواع نان حجیم،نان  154521 تولید نانهای حجیم وفانپر  مال،پپر شپر
 سوخاری

ین  بیسکویت وآجیل  شپر

 سنگک سننر  154513 سنگک سننر  نانوایان   (370
،بربری  تافتون ولواش،بربری ماشین 
،نانهای حجیم  ،سنگک ماشین  سننر

ی   وفانپر 

 سنگک ماشین   154522 سنگک ماشین   نانوایان   (371
،بربری  تافتون ولواش،بربری ماشین 
،نانهای حجیم  ،سنگک سننر سننر

ی   وفانپر 

،بربری سننر ینان روغن  پزی،بربری ماش 154512 نان  روغن  پزی  نانوایان   (372  ن 
تافتون ولواش،سنگک سننر سنگک 

ی  ،نانهای حجیم وفانپر   ماشین 
 


