
  شیرازتولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیکی اسباب بازی و ظروف یکبارمصرف   اتحادیه صنف 

 

 زِٛیذوٙٙذٌاٖ ٚ فشٚضٙذٌاٖ ٔصٙٛعاذ خالسسیىی ، اسثاب تاصی ٚ ظشٚف یىثاس ٔصشف ضیشاصازحادیٝ صٙف 

 )فشٚش ٔٛاد ٚ ٔصٙٛعاذ خالسسیىی( عٙٛاٖ سسسٝ : خالسسیه ٚ ٔطٕع 

 ضشح ضغّی :

ٍواًدَا وفدهرُوّدپالوتیفد    وووووخرید وٍوردرٍ ووو و،َموکٌپ ررشدد و،وردوکهپدَ وتیفد    وو،ووطلد و ٍه د الووو،تپ چدِواالوو،وی بدپ وهرددر و
طپقچددِوتددَ وتپ چددِواالوٍووو،ش شددِوهددپ وکدديوچرددب وٍو ٍکددپن ٌ  وو،وووسٚٔیززضی خالسززسیىی ٚ خاسیززٝ ای ،و ٍکددپن ٌ  وتددپی الو،و
ٍوکدپٍ وتیفد    واًدَا والبردِو،کدلو،وشدلَا و،وهدپً َوٍوووووووونرقد ووکدپٍ وتیفد    ولدَا موووو،و ٍتش  وٍو ٍیخچپل وو،کفوف ٌ وو،تیف    و

ک رددِوّددپالوو،وٍونردد ِونٌدد الوک لددَ  و،وک رددِوّددپالو نپلددِو ٍلدد ،و ٍکددهوادد او،ورَیددآوولَه ٌ ددَموو،ویفدد  هوّددپالوتیفدد    و،...(
و،وک ردِوّدپالوفدلهًَ ونرد ِونٌد الوٍوک لدَ  ووووووو،وک ردِوّدپالوًدپیلًَ ونرد ِونٌد الوٍوک لدَ  ووووووو،و ٍل و،ونرد ِونٌد الوٍوک لدَ  ووو ال رری 

تپکدلووو،وتپکدلوکپاد الوٍوتپ چدِواالوووو،وجلد وک دپن ووٍوعدری ووو،ًدپیلَىوّدپالوکشدپٍ  الووووو،ک رِوّپالوًپیل رد ونرد ِونٌد الوٍوک لدَ  ووووو
ًد وّدپالوتیفد    ونرد ِوووووو،ونرد ِونٌد الوٍوک لدَ  ووووطٌدپ وتیفد    وو،نرَ  وهش رکوندپوررٍشدٌ نپىولدَا موخدپً  و(و،وووووجپ ٍونرق و

خزیص تٙزذ خالسزسیىی ٚ    و،ندًَ وتیفد    ووو،ووتدَ الوتیفد    ووو،ٚ آتیزاسی  ضیًّٙ آب ٚ ٌزاص و،وً وال پ وتیفد    و،ووالوٍوک لَ  نٌ 
 و یراًدد ا وتیفدد    و،ر ل ددروّددَیوو،وفددپکوخریدد وتیفدد    و،وصیززح،ووفدد نوفررشددَ  وافدد پووٍو،یموکٌدد ووشددپ خپًِوو،وخاسیززٝ ای

و،کدهوّدپالوتیفد    وافد ٌپ وووووو،ودسزسٍاٜ ٔحزافه ٞزای وزص    و،و،وحر روتیف    ونرَ  وهشد رکوندپوت دَوٍوافدهٌووردرٍ (ووووو
ک ردِوّدپالوچدپ وووو –یسزة ٘زٛاسی  ،وتد و،تدل(وهپیتدپ وووو،و هد يوشدَالوووٍوچرخشد ووتد ووو،جپ ٍ وٍویف ِوهرنَطدِووو،وًپیلَىوحبپ ویا 

یٕززٗ ،وویفدد  پُوتددر وک رددِوّددپالوتیفدد    ٍووون  ددروتیفدد    و،ودسززسٕاَ وایزززیو،ترددوِوتیفدد    ونرددلوٍو،ویا وٍرددپً  الو
 ،وش  وتَ الوفپیبپىو،وتَ وهرا وتیف    و،وتَ الوتٌجرُوٍوتَ وهحپرظوتیف    وؤصٙٛعی

وصتاِٝ ٚ فشیضس ، ٔحافه تٟذاضسی یزافٛیُ آِٛٔیٙیْٛ ، ویسٝ (ا٘ٛاع خری وٍوررٍ و
 

 ضٛاتط خاظ :

 ٔسش ٔشتع 01ٔساحر :  ٔسشاط 

 اسزفاع 



  شیرازتولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیکی اسباب بازی و ظروف یکبارمصرف   اتحادیه صنف 

 

 

 زِٛیذوٙٙذٌاٖ ٚ فشٚضٙذٌاٖ ٔصٙٛعاذ خالسسیىی ، اسثاب تاصی ٚ ظشٚف یىثاس ٔصشف ضیشاصازحادیٝ صٙف 

 خالسسٛفْٛ ٚ عٙٛاٖ سسسٝ : یِٛ٘ٛیر 

 

 ضشح ضغّی :

ٔاور ٚ دسر ساخسٝ ٞای    -ا٘ٛاع طّك ٚ ا٘ٛاع وشیسساَ   –ٚسق ٞای خّی وشتٙاذ ، ا٘ٛاع ایشا٘یر ٚ فایثش ٌالس   – واسزٗ خالسر-ٚسلٟای خالسسیىی -ا٘ٛاع فْٛ –ا٘ٛاع یِٛ٘ٛیر 

 یِٛ٘ٛیسی ٔخصٛظ ٔشاسٓ عشٚسی ٚ جطٗ زِٛذ

 ش ا٘ٛاع یِٛ٘ٛیر خشیذ ٚ فشٚ

 خشیذ ٚ فشٚش ا٘ٛاع فْٛ ، ٚسلٟای خالسسیىی ، ٔحصٛالذ ٚسق واسزٗ خالسر 

 زِٛذ( خشیذ ٚ فشٚش ا٘ٛاع خّی وشتٙاذ ، ایشا٘یر ٚ فایثش ٌالس ، طّك ٚ وشیسساَ ، ٔاور ٚ دسر ساخسٝ ٞای یِٛ٘ٛیسی ٔخصٛظ ٔشاسٓ  جطٗ )عشٚسی ٚ

ٞا ، ٔخاصٖ اسیذ ، سمف وارب ٚ خشیذ ٚ فشٚش ا٘ٛاع  ٚسلٟای خی  ٚی سی )ٔٛسد ٔصشف جٟر ساخر ویٛسه ، زّفٗ ، سٚص٘أٝ ، سشٚیس تٟذاضسی ازٛتٛس ،  لطاس  ، ساخر ٔاور سذ

 خاسزیطٗ ، خٛضص ٔصٙٛعاذ فّضی دیٛاس خٛش ، ضشتٝ ٌیشٞای تیٕاسسسا٘ی ٚ ساصٔاٖ ٞا 

 

 

 

 

 

 ضٛاتط خاظ :

 (ا٘ثاس یا واسٌاٜ ٔسش 01 ٚ فشٚضٍاٜ ٔسش 01) ٔسشٔشتع 01 ٔسشاطٔساحر :  ٔسشاط 

 



  شیرازتولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیکی اسباب بازی و ظروف یکبارمصرف   اتحادیه صنف 

 

 زِٛیذوٙٙذٌاٖ ٚ فشٚضٙذٌاٖ ٔصٙٛعاذ خالسسیىی ، اسثاب تاصی ٚ ظشٚف یىثاس ٔصشف ضیشاصازحادیٝ صٙف 

 )فشٚش ِٛاصْ تسسٝ تٙذی ٚ ظشٚف یىثاس ٔصشف( عٙٛاٖ سسسٝ : ظشٚف یىثاسٔصشف 

 

 ضشح ضغّی :

 –ا٘ٛاع ِیٛاٖ ج ج  –ا٘ٛاع ظشٚف تسسٙی  –ا٘ٛاع ظشٚف فْٛ  _ا٘ٛاع ظشٚف یزا   –ا٘ٛاع خیاِٝ ج ج  –ا٘ٛاع خیاِٝ وشیسساَ  –ا٘ٛاع خیاِٝ ٞایٓ خه   –ا٘ٛاع خیص دسسی  –ا٘ٛاع تطماب 

 –٘ی ٘ٛش   –٘یٓ خشس  ا٘ٛاع  –ٔحافه یزا ا٘ٛاع  –فٛیُ  –یىثاس ٔصشف سفشٜ ا٘ٛاع   –واسٝ ج ج  –واسٝ ٞایٓ خه  - دیس –واسد –یٍٙاَ  –لاضك –ِیٛاٖ وایزی  –ا٘ٛاع ِیٛاٖ فْٛ 

ا٘ٛاع ِیٛاٖ خاج  –ا٘ٛاع جاْ ٞا  –ا٘ٛاع فٙجاٟ٘ا  -ا٘ٛاع ظضٚف ٔاوشٚفشی  - آِٛٔیٙیْٛ ظشٚف   -دسسٕاَ وایزی   –ظشٚف ٞٛاخیٕایی   –دسسىص یىثاسٔصشف  –ظشٚف تسسٝ تٙذی 

 ا٘ٛاع واسٝ ٞای آضی ٚ ِثٙیازی سفیذ ٚ ضفاف  –ا٘ٛاع خشس یزا   –ی ا٘ٛاع ِیٛاٖ سس –ا٘ٛاع ظشٚف تسسٝ تٙذی ٌٛضر ٚ ٔشغ  –وشٖ 

 

 

 

 

 

 

 ضٛاتط خاظ : صذٚس خشٚا٘ٝ وسة ٔٙٛط تٝ زأییذ ٔشوض ٔحسشْ تٟذاضر ٔی تاضذ .

 

 ٔسش01ٔساحر :  ٔسشاط 

 



  شیرازتولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیکی اسباب بازی و ظروف یکبارمصرف   اتحادیه صنف 

 

 زِٛیذوٙٙذٌاٖ ٚ فشٚضٙذٌاٖ ٔصٙٛعاذ خالسسیىی ، اسثاب تاصی ٚ ظشٚف یىثاس ٔصشف ضیشاصازحادیٝ صٙف 

 )فشٚش اسثاب تاصی ٚ ٚسایُ سشٌشٔی ٚ تاصی(عٙٛاٖ سسسٝ : اسثاب تاصی 

 

 ضشح ضغّی :

ّٞىٛخسش سادٜ  –ٞٛاخیٕای سادٜ ٚ تاطشی داس ایشا٘ی ٚ خاسجی  –عشٚسه ٞای خضداس ایشا٘ی ٚ خاسجی  –حیٛا٘اذ خِٛیص ایشا٘ی ٚ خاسجی  –عشٚسه ایشا٘ی ٚ خاسجی ا٘ٛاع : ))

دٚستیٗ ضىاسی  –ستیٗ اسالیذ ایشا٘ی ٚ خاسجی دٚ –ٌیساس ایشا٘ی ٚ خاسجی  –اسي ایشا٘ی ٚ خاسجی  –ٔاضیٗ سٛاسی سیض سادٜ ٚ تاطشی داس ایشا٘ی ٚ خاسجی  –ایشا٘ی ٚ خاسجی 

زّفٗ سادٜ ٚ  –تطماب خش٘ذٜ  –زٛج خالسسیىی  –داسذ اتشی ٚ ٔغٙاطیسی ایشا٘ی ٚ خاسجی  –زیشٚ وٕاٖ ایشا٘ی ٚ خاسجی   –ٔٙچ  ٚ ٔاسخّٝ  –ضطش٘ج ایشا٘ی ٚ خاسجی  –ایشا٘ی ٚ خاسجی 

تاصی  –زفًٙ زشلٝ ای  –وّر زشلٝ ای  –ساخسٕاٖ ساصی –وأیٖٛ ٚ وٕدشسی خالسسیىی  –واِسىٝ عشٚسه  –عیٙه تچٝ ٌا٘ٝ  –جغجغٝ دسسی ٚ تاال زخسی  –وّر زٛج ا٘ذاص  –تاطشی داس 

 –اطشی داس ٔٛزٛسسیىّر سادٜ ٚ ت –ِٛدس تاطی داس  ٚ سادٜ  –ویسٝ تىس  –جاسٚ تشلی سادٜ ٚ تاطشی داس  –یخچاَ  –لٕمٕٝ  –تاغ ٚحص ویسٝ ای  –زٛج  –آزاسی دسسی  –ٞای واسزی 

 –خاصَ  –زشیّش  –حیٛا٘اذ ٚ عشٚسه ٞای تادی –آدٔه ٞای اسدایذس  –زخر عشٚسه  –سشٚیس دسسثٙذ خّیس  –سدش ٚ ضٕطیش  –سشٚیس تخاسی  –سشٚیس دوسشی  –آدْ آٞٙی 

ٔاسه  –وّر آب خاش  –خٛخر  –جٛسییٗ ٞای خالسسیىی  –اب تاصی ٔٛتایُ اسث –وّثٝ تادی دوٛسی  –ٔسّسُ ٞای تاطشی داس  –زشٖ ٚ لطاس سادٜ ٚ تاطشی داس  –حیٛا٘اذ تاطشی داس 

سشسشٜ خّی ازیّٗ  –اسسخش زٛج خّی ازیّٗ  –زُٛ٘ ٞای تاصی خّی ازیّیٗ  –وّثٝ ٞای خّی ازیّٗ وٛدواٖ  –ٔاضیٗ ضاسطی  –داسذ  –فٛزثاَ دسسی  –سٚسٚن  –ٔٛزٛسٞای ضاسطی  –ساور   –

ٌِٛٛ ایشا٘ی   -وٛاد وٛخسش وٙسشِی  -00دٚیشخٝ زا سایض -اسىٛزش -تچٍا٘ٝ صٙذِی خّی ازیّٗ –سشسشٜ  –زشأدّیًٙ  –اسسخش ضٗ  –سخش زٛج تادی اس –لّعٝ تادی  –االوًّٙ خّی ازیّٗ  –

 –ٛا٘اذ ٚ یشخٟای عصائی حی -سشٚیص ٞای آش خضخا٘ٝ   –ٔاٞیٍیش تاطشی خٛس ٚ واسزی  –تی سیٓ  –ٔاضیٗ فّضی دوٛسی  –ّٞی وٛخسش خشداصی  –ٚ خاسجی تا طشح ٞای ٔخسّف 

 زفًٙ ٞای زیش اسفٙجی  ٚ طِٝ ای تی خطش ( –تِٛیًٙ   –ِثاس حیٛا٘اذ  –خٙىٝ تاطشی خٛس  –اتضاسٞای خالسسیىی  –خیٕٝ ٚ یادس تاصی 

 

 ضٛاتط خاظ : 

 

 ٔسش  01ٔساحر :  ٔسشاط 

 



  شیرازتولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیکی اسباب بازی و ظروف یکبارمصرف   اتحادیه صنف 

 

 زِٛیذوٙٙذٌاٖ ٚ فشٚضٙذٌاٖ ٔصٙٛعاذ خالسسیىی ، اسثاب تاصی ٚ ظشٚف یىثاس ٔصشف ضیشاصازحادیٝ صٙف 

 شٚف ٚ ِٛاصْ خالسسیىی(ظ)فشٚش عٙٛاٖ سسسٝ : خالسسیه ٚ ٔالٔیٗ 

 ضشح ضغّی :

 –ظشٚف سثضیجاذ  –ظشٚف ٚ لٛطی ٞای حثٛتاذ   –ظشٚف  ٚ لٛطی ادٚیٝ جاذ  -سشٚیس ٞای جٟیضیٝ یٙذ خاسیٝ   –تطىٝ خالسسیىی  –سثذ خالسسیىی  –زطر خالسسیىی  –ا٘ٛاع : ))سطُ خالسسیىی 

آٚیض سخر  –ِٛاصْ حٕاْ  –لّه ٞای خالسسیىی  –ظشٚف ٔالٔیٗ  –آٚیض  –یٛب ِثاسی وفی  –جا وفطی خالسسیىی  –جاظشفی  -لٕمٕٝ فّض ی ٚ طّمی   –ظشٚف ضیطٝ ای دسب داس  –ظشٚف آضدضخا٘ٝ 

جعثٝ اتضاس   –ٔیض ٚ صٙذِی ٚ یٟاس خایٝ ٚ وشسی خالسسیىی   –ِیٛاٖ خالسسیىی   –صٙذٚق ٔیٜٛ  –دسب تاصوٗ  –س٘ذٜ ٞای خالسسیىی  –فایُ ٞای خاٍ٘ی  -جا خیاصی   –زضئیٙاذ یخچاَ  –خطه وٗ  

دٚش ٞای   -یشخ خشیذ فّضی ٚ خالسسیىی  -جا ٔیٜٛ ای –ص٘ثیُ خشیذ –خاسچ خالسسیىی  –تا٘ىٝ ٞای زشضی  –دتٝ جاذ وٛیه ٚ تضسي  –حٛض ضٛی -یٛب ِثاس ایسسادٜ –سثذ خشیذ  –خالسسیىی 

ٕ٘ه خاش  –ٌّذاٖ ٚ صیشٌّذاٖ  –ٚاٖ تچٝ  –لفسٝ ٞای خالسسیىی  –ظشٚف ٔخصٛظ فشیضس سادٜ ٚ لفُ داس  –زٛس خالسسیىی  –واٚس ِثاس  –جاوفطی  –واصیٝ خالسسیىی  –وشوشٜ خالسسیىی  –یىی خالسس

 –جا اسىایی  –سٝ ٌٛش حٕاْ  –زخسٝ ٌٛضر خالسسیىی  –سثضی خشد وٗ  –س یای خٛسی سشٚی –سر آتّیٕٛ خٛسی  -آب ٔیٜٛ ٌیش خالسسیىی   –ضىشخاش  –ٞای فّضی ، ییٙی ، تّٛس ٚ خالسسیه 

 –آب خاش  –جا ٔایع دیٛاسی  –جا خٛدسی  –جا ٔسٛاوی  –سثذ ٘اٖ  –خالسىٛ ٚ ٔالٔیٗ  –لصشی تچٝ   –سثذ سخر   –سثذٞای خیه ٘یه   –سثذ سیٙه سیٙی  –ضیًّٙ آتی ٚ ٌاصی  -آب یه –جاصاتٛ٘ی 

 –یٛب ِثاسی  –خٕح ٘فر  –تٙذ سخر  –جا وفطی سٚوص داس  –جاظشفی سٚوص داس  -آب جٕع وٗ  –سطُ ٞای یشخ داس   –سطُ ٞای صتاِٝ صٙعسی ٚ ساخسٕا٘ی –آیٙٝ ٞای دیٛاسی  –ٌالب خاش 

 -تطشی ٞای آب خر ٚ ٚاٖ   –ٔیض ازٛ  -سسیىی ٔخصٛظ حٕاْ ٚ آضدضخا٘ٝ دٔدائی خال –واٚس ِٛاصْ تشلی  –سثضی ضٛس  –سثضی خطه وٗ  –خالسسیىی  جعثٝ وٕه ٞای اِٚیٝ  –فالسه یای  –تادوٙه 

دسسٕاَ ٞای  –زی حِٛٝ ای ٔعِٕٛی ٚ ٘ا٘ٛ  –زی ٘خذاس  –زی ضٛی یشخطی   –زی صٔیٗ ضٛی   –جاسٚب ٚ دسسٝ ٔشتٛطٝ  -خاسیٝ خالسسیىی    30ٚ  88ٚ 88ٚ 02ٚ03ٚ  00ٚ  8سشٚیسٟای    -جای ٘اٖ

 دسسٕاَ ٞای ٘ا٘ٛ ٔیىشٚفایثش ٔخصٛظ ضیطٝ ، سطٛح ، اَ سی دی ٚ اَ ای دی (( –ٚ خاسیٝ ای ٌشد ٌیش تسسٝ ای ، سِٚی 

 ضٛاتط خاظ :.

 

 ٔسش  01ٔساحر :  ٔسشاط 

 
 



  شیرازتولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیکی اسباب بازی و ظروف یکبارمصرف   اتحادیه صنف 

 

 زِٛیذوٙٙذٌاٖ ٚ فشٚضٙذٌاٖ ٔصٙٛعاذ خالسسیىی ، اسثاب تاصی ٚ ظشٚف یىثاس ٔصشف ضیشاصازحادیٝ صٙف 

 عٙٛاٖ سسسٝ : زِٛیذ ٚسایُ ضا٘سی

 ضشح ضغّی :

 ٚسایُ ضا٘سیا٘ٛاع زِٛیذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضٛاتط خاظ :

 

 ٔسش 01ٔساحر :  ٔسشاط 

 
 

 



  شیرازتولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیکی اسباب بازی و ظروف یکبارمصرف   اتحادیه صنف 

 

 زِٛیذوٙٙذٌاٖ ٚ فشٚضٙذٌاٖ ٔصٙٛعاذ خالسسیىی ، اسثاب تاصی ٚ ظشٚف یىثاس ٔصشف ضیشاصازحادیٝ صٙف 

 (فشٚش ٔیض ٚ صٙذِی اِیثشذ ) خّی ٔشی () عٙٛاٖ سسسٝ : ٔیض ٚ صٙذِی خالسسیىی

 ضشح ضغّی :

 ٔیض ٚ صٙذِی فایثشٌالس-خالسسیىیٔیض ٚ صٙذِی 

 

 

 

 

 

 

 ضٛاتط خاظ :

 

 ٔسش 01ٔساحر :  ٔسشاط 

 
 

 



  شیرازتولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیکی اسباب بازی و ظروف یکبارمصرف   اتحادیه صنف 

 

 زِٛیذوٙٙذٌاٖ ٚ فشٚضٙذٌاٖ ٔصٙٛعاذ خالسسیىی ، اسثاب تاصی ٚ ظشٚف یىثاس ٔصشف ضیشاصازحادیٝ صٙف 

 عٙٛاٖ سسسٝ : سٌاَ ٚ ٔا٘ىٗ

 ضشح ضغّی :

 

 ا٘ٛاع سٌاَ ٚ ٔا٘ىٗ ٚ ٔاور 

 

 

 

 

 

 ضٛاتط خاظ :

 

 ٔسش 01ٔساحر :  ٔسشاط 

 
 

 



  شیرازتولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیکی اسباب بازی و ظروف یکبارمصرف   اتحادیه صنف 

 

 زِٛیذوٙٙذٌاٖ ٚ فشٚضٙذٌاٖ ٔصٙٛعاذ خالسسیىی ، اسثاب تاصی ٚ ظشٚف یىثاس ٔصشف ضیشاصازحادیٝ صٙف 

 عٙٛاٖ سسسٝ : خالسسیه ساصاٖ

 

 ضشح ضغّی :

 

و:وفرٍ وٍولَا موتیف    وٍوهیه يو،وفب وتیف    و،وً وًَشپنِو،واف پوو،وهرٌَعپ وتیف    و،و ٍلوًپیلَىو،و ٍلوتیف  کوتَل  واًَا و 

 جا کفشی و غیره  –فروشندگان و سازندگان انواع لوازم روکش پالستیک از قبیل جا ظرفی 

 تبدیل کنندگان و فروشندگان رولهای پالستیکی 

 

 

 

وه ر(و4شپهآوکپ نپُو،و خ  يوٍوفرٍیسونْ اش  ووٍوا تهپ وهٌپفبونپوتَجِونِوا تهپ ویف  پُوّپالوهَ یواف هپیُوح اقآو ه روهرنعو06ه راژو،

 

 

 

 ضٛاتط خاظ :

 

 ٔسش 8حذ الُ ٔسش ٔشتع ٚ اسزفاع زا سمف 31ٔسشاط ٔساحر :  ٔسشاط 

 
 


