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ايط بوشهرمصوب  شهرستانو درودگران  فلزكاران صنف اتحاديه شغلی  هاي رستهو تعرفه حق عضویت سالیانه اختصاصی   شر
 كميسيون نظارت   98/ 06/ 13جلسه 

 
ی و جعبه كمكهاي اوليه 

 وجود كپسول آتش نشایی
ايط اختصاصی    :  ساير شر

 

 isic كد نام رسته  رديف

حداقل مساحت  

محل كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

1  ) ی
استقرار کارگاه در منطقه  10 289312 چلنگري )آهنگري سنت 

 غیر مسکویی 
1،267،200 

استقرار کارگاه در منطقه  12 289311 آهنگري به جز درب و پنجره  2
 غیر مسکویی 

1،900،800 

3 
میکرس و  توليد و تعمیر مخزن و تانکر ، تراک 

 بونکر
استقرار کارگاه در منطقه  18 281211

 غیر مسکویی 
1،900،800 

ی حلب 4
استقرار کارگاه در منطقه  12 523894 خرده فروشر

 غیر مسکویی 
1،425،600 

استقرار کارگاه در منطقه  18 281111 آلومينيوم سازي درب و پنجره  5
 غیر مسکویی 

2،376،000 

استقرار کارگاه در منطقه  24 281112 درب و پنجره سازی آهتی  6
 غیر مسکویی 

2،376،000 

استقرار کارگاه در منطقه  30 361011 توليد و تعمیر انواع كابينت فلزي  7
 غیر مسکویی 

2،376،000 

ه   8  6 526093 کلید لوال فلزی  -تعمیر قفل و دستگیر
- 1،584،000 

ی و جوشكاري ساختمان  9
 6 452114 اسكلت بندي،آهن كشر

- 1،900،800 

10 

تولید سایر محصوالت فلزی طبقه بندی نشده  

 -درپوش و شپوش -در جای دیگر)دربطری

-ششیلنگ گاز -سبد-ساچمه  -وسایل شومینه

 شیر -سیتی -سطل
قلک -قرقره جرثقیل-صافی

 نردبان(   -لوال فلزی-تلفن

استقرار کارگاه در منطقه  12 289950
 غیر مسکویی 

2،376،000 

 12 291930 توليد و تعمیر انواع ترازو  11
- 1،584،000 

استقرار کارگاه در منطقه  35 291950 توليد شدخانه 12
 غیر مسکویی 

2،376،000 

 و صندلی فلزي 13
ی استقرار کارگاه در منطقه  20 361015 توليد و تعمیر انواع میر

 غیر مسکویی 
2،376،000 

استقرار کارگاه در منطقه  20 289911 كانال سازي كولر  14
 غیر مسکویی 

1،584،000 
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 isic كد نام رسته  رديف

حداقل مساحت  

محل كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

استقرار کارگاه در منطقه  18 281123 كركره سازي فلزي  15
مسکویی   غیر

1،584،000 

ی  16
استقرارکارگاه درمنطقه   10 452202 جوشكاري صنعت 

 غیر مسکویی 
1،584،000 

 281113 تولید وساخت انواع درب و پنجره دوجداره فلزی 17
/  6دفتر 

 18كارگاه 
استقرار کارگاه در منطقه 

 غیر مسکویی 
2،376،000 

 454013 نما سازی ساختمان  18
/  6دفتر 

 3،600،000 - 18كارگاه 

 35 342010 توليد اتاق وسيله نقليه 19
- 5،040،000 

 342030 كانتيیی سازي و توليد كاروان  20

متر دفتر /  6

متر  150

 كارگاه
- 5،040،000 

 281129 نرده استيل توليد  21
متر دفتر /  6

 3،168،000 - كارگاه  15

22 
ه به اشکال مختلف   ی تولید ورقهای فلزی گالوانیر

 برای مصارف ساختمان 
281126 

/  6دفتر

 4،320،000 - 30كارگاه 

23 
تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پالستییک  

 )یی وی ش و یو یی وی ش ( 
252092 

/ 9دفتر 

 5،040،000 - 25كارگاه 

 12 1/343019 تولید اگزوز خودرو   24
- 3،600،000 

 سيستم اعالم حريق  35 202210 درودگري )نجاري(                                                                25
 سيستم تهويه 

3،600،000 

ی شيشه و آيينه 26
 15 523473 خرده فروشر

 2،400،000 سيستم تهويه 

27 
ی   ی چوب ، الوار و لوازم چوی 

خرده فروشر

ی                     
 ساختمایی

 سيستم اعالم حريق  80 523471
 سيستم تهويه 

4،320،000 

 24 502056 نصب و تعويض شيشه اتومبيل                                                    28
 2،160،000 سيستم تهويه 
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 isic كد نام رسته  رديف

حداقل مساحت  

محل كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

 سيستم اعالم حريق  30 361024 توليد و تعمیر مبل و اثاثه غیر فلزي 29
 سيستم تهويه 

1،152،000 

30 
)باستثنای کارهای   رنگ کاری مصنوعات چوی 

 )  ساختمایی
361025 

 12دفتر 

 20انبار 
سيستم اعالم حريق و  

 تهویه براي انبار 
1،200،000 

 252060 توليد فايی  گالس  31
/ 12دفتر 

 30كارگاه 
سيستمهاي اعالم حريق  

 وتهويه 
2،880،000 

ی  32  210212 توليد كارتن مقوایی
/ 12دفتر 

 60كارگاه 
سيستمهاي اعالم حريق  

 وتهويه 
1،200،000 

 351212 تعمیر انواع لنج توليد و  33
  1500كارگاه 

 12دفتر  /

عدم استقرار كارگاه در  
ی 
  –مناطق مسكویی

رعایت ضوابط سازمان  
محيط زيست و اداره كل  

 بنادر و دريانوردي 

3،000،000 

 261103 تولید شیشه چند جداره ) دو جداره ( 34
/  12دفتر 

 3،000،000 - 140كارگاه 

سیستم تهویه ، کپسول   50 201010 چوب بری 35
 آتش نشایی 

3،600،000 

 50 5/361029 و کورین(  hplو   mdfتولید کابینت غیر چوی  ) 36
- 4،300،000 

 50 361028 تولید و تعمیر کابینت چوی   37
- 4،000،000 

 50 201020 پرس کاری چوب  38
- 4،000،000 

 30 202929 خرایط 39
- 2،000،000 

 30 202915 منبت کاری  40
- 2،000،000 

41 
تولید و عرضه مبل)شامل کالف سازی، منبت  

 )  کاری ،رنگ کاری، رویه کوی 
3/361029 50 

- 4،000،000 

 30 202931 حصیر بافی  42
- 2،000،000 

 30 222103 آلبوم سازی  43
 3،000،000 
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 isic كد نام رسته  رديف

حداقل مساحت  

محل كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

 50 210215 جعبه ساز مقوایی  44
- 4،000،000 

45 

پالستییک غیر از کفش و محصوالت تولید اجناس 

گالس   –طبقه بندی شده دیگر نظیر قویط  فایی 

ی  –  تابلو  –مالمیر

252091 80 
- 4،000،000 

 30 210927 تولید کارت و پاکت ساز  46
- 3،000،000 

 
 ضوابط عمومی فعاليت  

 خدمات ارائه شده در معرض ديدعموم كاالهاو نصب قيمت كليه   •

ی   رعايت • ،انتظامی  ومقررات قوانیر ی
،بهداشت  ی

 مرتبط... و  صنفی

ام • ی ی  ازتداخل مجازوخودداري  كاالهاوخدمات  عرضه به الی 
 صنفی

   فروشگاه جلوي ازمحوطه استفاده  ممنوعيت •


