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

 
 

ايط  اختصاصی و تعرفه حق عضویت سالیانه رسته هاي شغلی اتحاديه صنف هتلداران و اغذيه فروشان شهرستان  شر
 كميسيون نظارت   99/ 02/ 17بوشهرمصوب جلسه 

 
ی و جعبه كمكهاي اوليه 

 وجود كپسول آتش نشایی
ايط اختصاصی :    ساير شر

 

 isic   كد نام رسته  رديف

حداقل 

مساحت  

محل كسب  

 مترمربعبه 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت  

 سالیانه به ريال 

 20 552123 آش و حليم پزي  1
- 3،801،600 

2 
خرده  فروشر پرنده های زینتی )قناری و  

ه(  غیر
523832 12 

- 3،801،600 

رعایت ضوابط سازمان   12 552420 جگركی )جگر، دل و قلوه(  3
شیک ی  دامی 

1،900،800 

ی و سالن غذاخوريرستوران و  4  5،702،400 - 100 552113 چلوكبای 

ی  5
 12 552211 ساندوي    چ فروشر

- 2،851،200 

 6 552603 سمبوسه پزي  6
- 1،900،800 

ی انواع گوشت قرمز  7
رعایت ضوابط سازمان   12 522311 خرده فروشر

شیک ی  دامی 
3،801،600 

8 
چایخانه و قهوه خانه سنتی )عرضه قلیان  

 ممنوع است( 
552312 24 

- 1،900،800 

9 
ی از   ی و پذيرایی

خدمات تهيه غذا، غذارسایی

 مهيمانان در منازل و ادارات و مجالس
552111 40 

ی  
 4،752،000 شويس بهداشتی

ی  10  15 552122 كبای 
- 2،280،960 

دان پزي(  11 اب و شیر ی )كله، پاچه، سیر
 12 552411 طباخی

- 1،900،800 

ی از طريق  12
 3 525210 دكه ها خرده فروشر

 1،267،200 

كت آب و   50 930410 گرمابه داران  13 رعایت ضوابط شر
 فاضالب 

792،000 

ی انواع مرغ و ماهی و تخم مرغ  14
رعایت ضوابط سازمان   12 522312 خرده فروشر

شیک ی  دامی 
3،801،600 

رعایت ضوابط سازمان   - 551210 مسافرخانه و مهمانپذير  15
 
 

اث فرهنیک  میر
3،801،600 

16 
ی گاز مايع بصورت كپسول و  

خرده فروشر

 پيك نيك 
رعایت ضوابط سازمان   - 523875

 آتش نشایی  
2،280،960 
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 isic   كد نام رسته  رديف

حداقل 

مساحت  

محل كسب  

 مترمربعبه 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت  

 سالیانه به ريال 

17 
ی هاي  

ی و نوشيدیی
ی آب معدیی

خرده فروشر

 گازدار 
522911 

دفتر و 

 انبار 

 50جمعاً 

- 4،752،000 

18 
ی طبقه بندي  

ی و زياریی
خدمات آژانس سياحتی

 نشده در جاي ديگر 
630410 - 

رعایت ضوابط سازمان  
 
 

اث فرهنیک ،سازمان حج   میر
و زیارت )در موردآژانسهای  
( ، سازمان هواپیمایی  

زیاریی
)در موردآژانسهای فروش  

بلیط هواپیما( و سایر  
 سازمانها حسب مورد 

3،801،600 

ا 19 ی  15 552212 فروش انواع پییی
- 4،752،000 

 12 630215 خدمات شدخانه اي  20
- 3،801،600 

سيستم اعالم شقت و    12 630211 انبارداري و نگهداري كاالهاي عمومی  21
ی 
 حریق / شويس بهداشتی

4،752،000 

ی بجز ساختمان  22
ی لوازم تزييتی

 12 523884 خرده فروشر
 1،520،640 

 500 552112 تاالر برگزاري جشن و مراسم 23

سالنهاي مردانه و زنانه  
بهداشتی  جداگانه / شويس 

جداگانه زنانه و مردانه(/  
 نمازخانه / پارکینگ مناسب 

خانه  ی  آشی 

5،702،400 

رعایت ضوابط سازمان   - 551111 هتل 24
 
 

اث فرهنیک  میر
7،603،200 

رعایت ضوابط سازمان   - 551112 هتل آپارتمان  25
 
 

اث فرهنیک  میر
5،702،400 

رعایت ضوابط سازمان   - 551240 پانسيون  26
اث   میر

 
 فرهنیک

3،801،600 

ی ماهی  27
رعایت ضوابط سازمان   12 522316 خرده فروشر

شیک ی  دامی 
3،801،600 

ی مرغ و ماكيان  28
رعایت ضوابط سازمان   12 522315 خرده فروشر

شیک ی  دامی 
3،801،600 

29 
 مهمانخانه و مهمانرسا

551113 - 
رعایت ضوابط سازمان   

 . بدون حق 
 

اث فرهنیک میر
 فروش غذا و ساندوي    چ

6،336،000 

30 
 مرغ سوخاري

552214 50 
- 4،752،000 

31 
 فعالیتهای خدمایی مجالس جشن

930505 15 
- 4،752،000 
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 isic   كد نام رسته  رديف

حداقل 

مساحت  

محل كسب  

 مترمربعبه 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت  

 سالیانه به ريال 

32 
 خرده فروشر خوراک دام و طیور 

2/523839 24 
- 3،168،000 

مغز، فروش كله پاچه ، دل ، قلوه ،  33
دان بصورت خام اب و شیر  جگر ، سیر

سازمان   12 522313 ضوابط  رعایت 
شیک ی  دامی 

3،168،000 

سفره خانه سنتی )عرضه قلیان ممنوع   34
 است( 

552114 60 
- 3،168،000 

35 
 عمده فروشر انواع گوشت سفید

512712 

12 

متردفتر 

متر30+

سردخانه  

به 

ظرفیت 

 تن 15

- 7،920،000 

36 
 فروشر تخم مرغ عمده 

ی سیستم خنک کننده   25 512831 داشتی
 و تهویه مطبوع 

4،752،000 

37 
 باغ تاالر

ی شويس بهداشتی   1000 552116 داشتی
 جداگانه زنانه و مردانه

6،000،000 

خرده فروشر ماه های تزییتی و  38
 ملزومات آکواریوم 

رعایت ضوابط سازمان   20 523837
شیک ی  دامی 

3،000،000 

39 
 سلف شویس 

552119 20 
- 3،000،000 

40 
 خوابگاه های دانشجوی  

551241 - 
ایط اعالم شده از   احراز شر

سوی دانشگاه های  
سیستم اعالم    -مربوطه
ی مداربسته  -حریق   دوربتر

5،000،000 

41 
 تهیه غذا ترک

1/552609 35 
- 5،000،000 

42 
 عمده فروشر گوشت قرمز 

512711 80 
ی شدخانه   6،000،000 استاندارد داشتی

 خدمات برگزاری مراسم کودک  43

10/

552119 
150 

ی    -سیستم اعالم حریق  دوربتر
طبخ غذا ممنوع   -مداربسته

 است 

5،000،000 

44 
 دیزی پزی )عرضه قلیان ممنوع(

552311 30 
- 4،320،000 

45 
 مرغ بریان 

5/552609 15 
- 4،320،000 

46 
 جوجه شا 

552125 10 
- 4،320،000 

ا و مرغ سوخاری  47 ی فروش ساندوی    چ و پییی
 و ... )فست فود( 

552216 100 
- 7،000،000 
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 isic   كد نام رسته  رديف

حداقل 

مساحت  

محل كسب  

 مترمربعبه 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت  

 سالیانه به ريال 

48 
مجالس برگزاری  ها -خدمات  -همایش 

 مراسم جشن و ترحیم-نمایشگاهها-سمینار
1/749829 1500 

- 8،000،000 

49  
 

 12 523839 خرده فروشر ملزومات حیوانات خانیک
ایمتی  ت تاسیسات  و  ات  ی جهیر

بهداشتی   انتظام: ،  جعبه    و 
کپسول   و  اولیه  کمکهای 

 نشایی آتش

4،000،000 

 30 154831 تولید و عرضه فالفل 50

ابزارکار  و  دستگاه  :  وسایل 
فالفل  اتوماتیک  زن تمام 
 مورد تایید اداره استاندارد 

ایمتی   تاسیسات  و  ات  ی تجهیر
ی  ، بهداشتی و انتظام:   داشتی

ی  کپسول آتش  نشایی و دوربتر
 مداربسته 

5،000،000 

 
 ضوابط عمومی فعاليت  

 نصب قيمت كليه كاالهاوخدمات ارائه شده در معرض ديدعموم  •

ی ومقررات  • ،انتظامی و... مرتبطرعايت قوانتر ی
،بهداشتی ی

 صنفی

ی  •
ام به عرضه كاالهاوخدمات مجازوخودداري ازتداخل صنفی ی  الیی

 ممنوعيت استفاده ازمحوطه جلوي فروشگاه  •

ی ردیف  •
 9ممنوعيت شوغذادرمحوطه واحدصنفی

 21بیمه کردن کاالهای موجود درانبار)بیمه آتش سوزی،شقت( برای ردیف  •


