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 كمیسیون نظارت   26/12/99جلسه بوشهرمصوب بستنی فروش شهرستان    بستنی ساز و رسته های شغلی اتحادیه صنف قنادان و و تعرفه حق عضویت سالیانه اختصاصی   شرایط

 

ي و جعبه كمكهاي اوليه 
 وجود كپسول آتش نشان 

ايط اختصاصي :    ساير شر
 

 isic كد رسته  نام ردیف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 اختصاصی سایرشرایط 
حق عضویت سالیانه به  

 ریال 

 - 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 ردیف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 اختصاصی سایرشرایط 
حق عضویت سالیانه به  

 ریال 

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
انتظامی 12 523899/ 18 و  بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  جعبه   :  تجهیزات 

 كپسول آتشنشانی  –كمکهای اولیه 
1،500،000 
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 isic كد رسته  نام ردیف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 اختصاصی سایرشرایط 
حق عضویت سالیانه به  

 ریال 

25 
خرده فروشي گياهان  

 523111 دارويي 
15 

- 2،880،000 

26 
انواع شيريني  توليد  

 40 154619/ 8 سنتي

ابزار  و  صنعتي:  کاروسایل  بلندر  يا  شيکر  ،  ميکسر 

ساز،برقي يخ  صنعتي،  دستگاه  كامل ،  يخچال  ست 

ماركتي هايپر  شيريني  و  كيك  ويترين ،  يخچال 

و رل كن شيريني    فر شيريني پزي،    شيريني فروشي

 و نان،اتاق بخار 

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  :  انتظامیتجهیزات 

بسته   مدار  نشاني  -دوربين  آتش  جعبه    كپسول  و 

 كمکهاي اوليه 

4،000،000 

 552322 كافه نان 27

 متر دفتر  18

 متر كارگاه 30

ابزارکار: بلندر صنعتي  وسایل و  دستگاه  ،  ميکسر يا 

قهوه برقي،  آسياب  ساز،  شيکر  يخ    تاپينگ ،  دستگاه 

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

ويترين  ،  كامل يخچال كيك و شيريني هايپر ماركتي

رل كن شيريني و   -  فر شيريني پزي،    فروشيشيريني

 نان، اتاق بخار 

انتظامی و  بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  :  تجهیزات 

كپسول آتش    -ترازوي ديجيتال    -دوربين مداربسته  

 نشاني و جعبه كمك هاي اوليه 

4،000،000 

 154829/ 14 قهوه   فرآوري 28
متر و   15دفتر  

 متر   50كارگاه 

ابزارکار و  خردكن  :  وسایل  و  آسياب    – دستگاه 

 بندي خودكار دستگاه بسته   –دستگاه بوجاري  

انتظامی و  بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  :  تجهیزات 

مداربسته    ديجيتال    -دوربين  كپسول    -ترازوي 

 هاي اوليه جعبه كمك  –آتشنشاني  

4،500،000 

29 
  و فروش  بنديبسته

 15 151923 زعفران

بندي بصورت دوخت  دستگاه بسته:  وسایل و ابزارکار

افقي   اسکين   –دستي  و  شيرينك   –پك  دستگاه  پك 

 وكيوم 

انتظامی و  بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  :  تجهیزات 

مداربسته    ديجيتال    -دوربين  كپسول    -ترازوي 

 هاي اوليه جعبه كمك  –آتشنشاني  

3،500،000 

 

 ضوابط عمومی فعالیت  

 خدمات ارائه شده در معرض ديدعموم كاالهاونصب قيمت كليه  •

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

 صنفي  ازتداخل  مجازوخودداري  كاالهاوخدمات  عرضه  به  التزام •
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 فروشگاه   جلوي  ازمحوطه  استفاده  ممنوعيت •

 تال يجيد  يازترازو   استفاده •
 


