
1 
 

  06/08/99جلسه بوشهرمصوب  شهرستان  موسسات حمل ونقل بارومسافر صنف اتحاديه شغلي هاي رستهوتعرفه حق عضويت سالیانه اختصاصي  شرايط

 كمیسیون نظارت 
 

ي و جعبه كمكهاي اوليه  
 وجود كپسول آتش نشان 

ايط اختصاصي    :  ساير شر

 isic كد نام رسته  رديف

حداقل 

مساحت محل  

كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

1 
دفتر خدمات ارسال بار و  

 کاالی سبک درون شهری 

602312 

 12دفتر 

پارکینگ  

100 
- 2،880،000 

2 

اتومبیل کرایه )خدمات  

حمل و نقل مسافر بوسیله  

 اتومبیل با راننده( 

602210 

 12دفتر 

پارکینگ  

100 
- 3،600،000 

3 

فعالیتهای مربوبط به اداره  

کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه  

 )پارکینگ( 

930503 

مجموع  

مساحت  

نگهبانی و  

پارکینگ: 

400 

داشتتتک کفشتتوف لستتفالی یتتا ستتیمانیش سیستتت  پی تتگیری ا   

ستترقی)دوربیک متتدار بسته(شکشستتول ارفتتاس حریتت ش ستتروی   

 بهداشتیش تهیه و تجهیز سیست  کامشیوتری

3،600،000 

4 

کرایه ماشیک لالت  

راهسا ی و ساختمانی با  

 اپراتور 

455012 

 12دفتر 

پارکینگ  

200 

داشتک حداقل کف پوف لسفالی یا سیمان برای توقفگاه ماشیک  

 لالت
4،320،000 

5 

خدمات باربری و حمل و  

نقل  مینی کاال بجز راه  

 لهک 

602311 

مجموع  

مساحت  

دفتر ، 

نگهبانی و  

 400انبار 

لسفالی یا سیمانیش سیست  پی گیری ا  سرقی  داشتک کفشوف  

)دوربیک مدار بسته(شکشستتول ارفتتاس حریتت  بتتا ناتتارت و تاییتتد  

سا مان لتش ن انیش سروی  بهداشتی ش تهیه و تجهیز سیستتت   

 کامشیوتری و نصب نرم افزار ویژه ورود و خروج کاال

4،032،000 

 باسكول داری  6
630910 

محوطه  

توزين  

ودفتراداري  

 100جمعاً 

کف پوف لسفالی یا سیمان برای محورتته تتتو یکش ارابتته قتتب   

 تو یک بار
3،600،000 

 1،728،000 فضای مناسب برای پارک موتورسیكلی 12 602318خدمات باربری پیک   7
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 isic كد نام رسته  رديف

حداقل 

مساحت محل  

كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

 موتوری 

8 
خدمات بسته بندی کاال و  

 بار به مناور حمل بار 

360920 12 - 2،400،000 

9 

برگزاری مراس  در  خدمات  

محل های مربوط به ت ییع 

 جنا ه 

 حداقل یک خودروی حمل جنا ه 12 930310

 فضای مناسب برای پارک به تناسب تعداد خودرو
2،400،000 

 4،032،000 - دفتر  10 641211 (  خصوصیخدمات پستی )   10

11 
کرایه یا اجاره اتومبیل بدون  

 راننده 
 4،320،000 - دفتر 12 711111

12 

فعالیی های مربوط به  

خدمات اداری و م اوره ای  

 وسایل نقلیه

 3،600،000 - دفتر 12 930504

13 
خدمات حمل و نقل مواد  

 غذایی و یخچالی 
 3،600،000 - 12دفتر  602319

14 

خدمات حمل و نقل مسافر  

بیک شهری اتوکار )اتوبوس  

 و مینی بوس( 

 3،600،000 - 14دفتر  602211

15 
خدمات باربری مصالح  

 ساختمانی  
 3،600،000 - 14دفتر  602314

16 
خدمات حمل و نقل بیک  

 المللی کاال
 3،600،000 - 18دفتر  602317

17 
دفتر حمل و نقل کاالی  

 شهری 
3/602319 

متر  20

 دفتر

تهیه و تجهیز سیست  کامشیوتری و نصب نرم افزار ویتتژه ورود و  

 خروجشارابه فاکتور با درج نام و ن انی واحد صنفی

 نصب دوربیک مدار بستهشنصب کشسول ارفاس حری 

 داشتک سروی  بهداشتی

3،000،000 

18 

دفتر حمل کنندگان مواد  

سوختنی و تانكرهای حمل  

 لب و فاضالب 

4/602319 

متر  20

 دفتر

متر  200

 پارکینگ 

نرم افزار ویژه ورود و  تهیه و تجهیز سیست  کامشیوتری و  نصب  

 خروج ش ارابه فاکتور با درج نام و ن انی واحد صنفی

نصب دوربیک مدار بسته ش نصب کشسول ارفاس حری  ش ستتروی   

 بهداشتی

4،200،000 

 15 7/602319 دفتر حمل و نقل خودروبر  19

 خودروبر  6بكارگیری حداقل  

ویتتژه ورود و  تهیه و تجهیز سیست  کامشیوتری و نصب نرم افزار  

 خروج

 ارابه فاکتور با درج نام و ن انی واحد صنفی

 نصب دوربیک مدار بسته

3،600،000 
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 isic كد نام رسته  رديف

حداقل 

مساحت محل  

كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

 نصب کشسول ارفاس حری 

 داشتک سروی  بهداشتی

 1/602319 حمل و نقل بار بیک شهری  20

متر  20

 دفتر

متر  100

 پارکینگ 

تهیه و تجهیز سیست  کامشیوتری و نصب نرم افزار ویتتژه ورود و  

 خروج

 ارابه فاکتور با درج نام و ن انی واحد صنفی

 نصب دوربیک مدار بسته

 نصب کشسول ارفاس حری 

 داشتک سروی  بهداشتی

4،200،000 

 2/602319 دفتر خدمات وانی بار  21

متر  15

 دفتر

متر  100

 پارکینگ 

تهیه و تجهیز سیست  کامشیوتری و نصب نرم افزار ویتتژه ورود و  

 خروج

 فاکتور با درج نام و ن انی واحد صنفیارابه  

 نصب دوربیک مدار بسته

 نصب کشسول ارفاس حری 

 داشتک سروی  بهداشتی

3،000،000 

 40 602216 تاکسی بی سی   22

ارابه تاییدیه سا مان تنای  مقررات و ارتبارات رادیتتویی جهتتی  

 نصب بی سی 

 رقمی  4تهیه و تجیهز دفتر مرکزی به شماره تلفک  

 سیست  کامشیوتری و نصب نرم افزار ویژه مدیریی و ناارت

 ارابه فاکتور با درج نام و ن انی واحد صنفی

 نصب دوربیک مدار بسته

 نصب کشسول ارفاس حری 

 داشتک سروی  بهداشتی

 خودرو  30بكارگیری حداقل  

4،200،000 

23 
مسافربری بیک شهری  

 سواری پالک نارنجی
602214 

متر  20

 دفتر

متر  100

 پارکینگ 

تهیه و تجهیز سیست  کامشیوتری و نصب نرم افزار ویتتژه ورود و  

 خروج

 ارابه فاکتور با درج نام و ن انی واحد صنفی

 نصب دوربیک مدار بسته

 نصب کشسول ارفاس حری 

 داشتک سروی  بهداشتی

3،600،000 

 20 602215 مسافر بری درون شهری  24

کامشیوتری و نصب نرم افزار ویتتژه ورود و  تهیه و تجهیز سیست   

 خروج

 نصب دوربیک مدار بسته

 نصب کشسول ارفاس حری 

 داشتک سروی  بهداشتی

3،600،000 

 50 22/502019 دفتر امداد خودرو  25
 صورت به معیوب نقلیه وسایل جابجایی و تخصصی تعمیرات

  کفی روی بر یدکی

 سیار خدمات کننده ارابه واحدهای دفاتر کار ابزار و وسایل-1

3،600،000 



4 
 

 isic كد نام رسته  رديف

حداقل 

مساحت محل  

كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

 سیستتت   :خودرو حمل امداد خدمات کنندگان ارابه و خودرو

 انجام جهی یكشارچه افزارهای نرم سیست  عنوان به عملیاتی

 - و رسیدگی ثبی ، ، کنترل

 .خودرو امداد شرکی خدماتی های فعالیی مدیریی کلیه

 و اداری، متتالی، یكشارچتته سیستتت  عنتتوان به سیمشا سیست 

 کلیتته و ارتبتتاط بتتوده در عملیتتاتی سیستتت  بتتا که پ تیبانی

 .گردد می ثبی لن در شرکی فرایندهای با مرتبط خودروهای

 موقعیتتی دهنتتده ت تتخی  سیستتت  عنوان به  GPSسیست   

 امكان وسیله عنوان به  AVLسیست    – امدادخواه و امدادگر

سیستتت    ارالعات ا  استفاده با عملیات مرکز در خودرو رویی

GPS 
.  
 امكان که محور امداد سیست  یک عنوان به رهیار سیست  -

 قتترار لن در امدادخودرو دفاتر که را شهرهایی نق ه م اهده

 .لورند می فراه  دارند

 هتتای فعالیتتی کلیتته که سیستمی عنوان به   UNIXسیست   

 ا  تعمیرگتتاه - انبتتارداری قطعات، قیمی شامل شرکی مجا 

 بتته مربتتوط متتالی متتوارد و خودرو ترخی  تا پذیرف مرحله

 .گردد می درج لنجا ها پرداخی

 ستتابقه لن در کتته سیستتتمی عنتتوان به   TELNETسیست   

 گارانتی دوره در و مجا  های تعمیرگاه در خودروها تعمیرات

 .اسی م اهده

  :ختتودرو ستتیار ختتدمات کننتتدگان ارابتته کار ابزار و وسایل-2

 سیستتت  دوررفتته، سی  بی دستگاه شامل ارتباری تجهیزات

 .غیره و یابی لدرس

 اندا ی راه و تعمیر جهی ال م امدادی لالت ابزار و تجهیزات -

 جتتک ختتودرو، یابی دستگاه عیب قبیل ا  معیوب خودروهای

 .غیره و مصرفی یدکی لوا م هیدرولیكی،

 حمتتل امتتداد ختتدمات کننتتدگان ارابتته کتتار ابزار و وسایل-3

 :خودرو

 سیست  دوررفه، سی  بی دستگاه شامل ارتباری تجهیزات -

 .غیره و یابی لدرس

 ثابتتی، میله قبیل ا  کش یدک خودروهای برای بكسل لوا م

 بكسل سی  و  نجیر مربوره، های پیک

 :خودرو استقرار جهی پارکینگ-4

 حو ه های جاده در خواه امداد درخواسی به رسیدگی :تبصره

 دفاتر عهده به استان، استحفاظی هر
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 isic كد نام رسته  رديف

حداقل 

مساحت محل  

كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

 .باشد می مربوره شهرستان و استان همان خودرو امداد

 انتاامی: و بهداشتی ایمنی، تاسیسات و تجهیزات

 ختتودرو حمتتل خدمات و خودرو سیار خدمات کنندگان ارابه

 هتتای جعبتته کمتتک  رد رنگ، گردان چراغ داشتک به موظف

 دنتتده( گتتوه  ن، چ تتمک چتتراغ ن انی، لتش کشسول اولیه،

 مخروط شب رنگ، مثلث ،)پنج

 متتی رنتتگ رو  و شتتب رنتتگ نتتوار و دستی قوه چراغ ایمنی،

 .باشند

 - 455018 جرثقیل سیار 26

  یک دستگاه جرثقیل:   وسايل و ابزاركار

احتترا   :  تجهیزات و تاسیسات ايمنییي ب بهداشییتي و انتظییامي

جرثقیل،کشستتتول  شتترایط بتتومی شهرستتتتان،احرا  مالكیتتی  

 ارفاسحری ،جعبه کمک های اولیه

8،000،000 

27 

ر خدمات کامیون و  دفت

مخصوص  کمشرسی داران )

 حمل مصالح ساختمانی( 

455014 12 

 کمشرسی-کامیون:   وسايل و ابزاركار

-رایانتته:  تجهیزات و تاسیسات ايمني ب بهداشییتي و انتظییامي

POS اولیتتهجعبتته کمتتک هتتای  -کشسول ارفاس حریتت -بانكی-

صدور کارت شناسایی رانندگان  یر مجموعه بتته  -فاکتور خدمات

 دوربیک مداربسته  –ریال     4،000،000مبلغ   

10،000،000 

28 

دفتر خدماتی کمشرسی و  

ماشینهای راه سا ی لودر،  

بلدو ر، بیل مكانیكی،  

 غلتک

455013 12 

کمشرستتی و ماشتتینهای راه ستتا ی لتتودر،  :   وسايل و ابزاركییار

 بلدو ر، بیل مكانیكی، غلتک

-رایانتته:  تجهیزات و تاسیسات ايمني ب بهداشییتي و انتظییامي

POS   جعبتته کمتتک هتتای اولیتته-کشسول ارفاس حری -بانكی-

صدور کارت شناسایی رانندگان  یر مجموعه بتته  -فاکتور خدمات

 دوربیک مداربسته  -ریال     4،000،000مبلغ   

10،000،000 

 - 455017 کامیون ) سیار(  29

 یک دستگاه کامیون:   وسايل و ابزاركار

احتترا   :  تجهیزات و تاسیسات ايمنییي ب بهداشییتي و انتظییامي

،کشستتتول  کامیونشتتترایط بتتتومی شهرستتتتان،احرا  مالكیتتتی  

 ارفاسحری ،جعبه کمک های اولیه

8،000،000 

30 
کرایه تریلی و کامیون بدون  

 راننده 
711120 12 

حتتداقل دو ختتودروی تریلتتی یتتا  داشتتتک  :    وسايل و ابزاركییار

 کامیون

-رایانتته:  تجهیزات و تاسیسات ايمني ب بهداشییتي و انتظییامي

POS   جعبه کمتتک هتتای اولیتته  -کشسول ارفاس حری -بانكی-  

 دوربیک مداربسته  -فاکتور خدمات  

10،000،000 

 12 455015 دفتر کرایه جرثقیل 31

 داشتک حداقل دو جرثقیل:   وسايل و ابزاركار

-رایانتته:  تجهیزات و تاسیسات ايمني ب بهداشییتي و انتظییامي

POS   جعبتته کمتتک هتتای اولیتته-کشسول ارفاس حری -بانكی-

صدور کارت شناسایی رانندگان  یر مجموعه به    -فاکتور خدمات

10،000،000 
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 isic كد نام رسته  رديف

حداقل 

مساحت محل  

كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

 دوربیک مداربسته  –ریال     4،000،000مبلغ   

 - 455016 کمشرسی ) سیار(  32

 یک دستگاه کمشرسی  :  ابزاركاروسايل و  

احتترا   :  تجهیزات و تاسیسات ايمنییي ب بهداشییتي و انتظییامي

،کشستتول  کمشرسیشتترایط بتتومی شهرستتتان،احرا  مالكیتتی  

 ارفاسحری ،جعبه کمک های اولیه

8،000،000 

 

 ضوابط عمومي فعاليت  

 خدمات ارابه شده در معرض دیدعموم کاالهاونصب قیمی کلیه  •

 مرتبط...   و صنفی،بهداشتی،انتاامی  ومقررات قوانیک رعایی •

 صنفی  ا تداخل مجا وخودداری  کاالهاوخدمات عرضه به التزام •

 فروشگاه  جلوی  ا محوره استفاده ممنوعیی •

 5و 3 یفهایرد یبرا یسو  لتش و ییمسئول  مهیداشتک ب •


