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

 
 

ايط كاران صنف اتحاديه شغلی  هاي رستهو تعرفه حق عضویت سالیانه اختصاصی   شر   اتومبيلو فروشندگان لوازم یدیک  تعمير
 كميسيون نظارت    99/ 02/ 17جلسه بوشهرمصوب  شهرستان

 
ی و جعبه كمكهاي اوليه 

 وجود كپسول آتش نشایی
ايط اختصاصی    :  ساير شر

 

 isic كد رسته  نام رديف

 حداقل

  محل مساحت

  به  كسب

 مترمربع 

 حق عضويت سالیانه به ريال  اختصاصي سايرشرايط 

 اتومبيل  كولر   و  بخاري تعويض   و  نصب 1
502024 25 

- 1،200،000 

2 
ی و   آهن کشر انواع خودرو   آهنگری و  سنگیر

ی   نیمه سنگیر

502057 25 
- 1،500،000 

 ( )کارواش شستشو و خشکشویی اتومبیل 3
  شويس دارابودن 150 502053

ی 
 بهداشت 

1،500،000 

ی ضايعات فلزات  4
 عمده فروشر

514780 30 

ی  در 
  اوراق  به كه  صوری 
ی   خودرو  بدنه   كردن   نير

  باشد  داشته اشتغال
  مي    50 مساحت  حداقل

 مرب  ع 

1،500،000 

5 
  برق خدمات انواع و  یباتر  فروش  و  ير تعم
 ل یاتومب

502029 25 
 1،500،000 

ی  6
 آپارای 

502051 20 
- 1،500،000 

 چرخه  سه و  دوچرخه تعمير  7
526092 12 

- 600،000 

8 
  انواع  تعمير 

ولوازم  آن   يدیکی  پمپ،موتورپمپ،سوپاپ،شير
291211 20 

- 1،500،000 

9 
تعمير و نگهداری انواع موتور )  

 و ...(   موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی
504020 20 

- 1،000،000 

 موتور  روغن ضیتعو  و  فروش 10
5/502059 30 

- 2،000،000 

اگزوز  و  تعويض 11  تعمير
502052 30 

- 1،500،000 

، تعویض و نصب رادیاتور  12  تعمير
502012 30 

- 1،500،000 

سازي   و  صافكاري 13  گلگير
502031 40 

- 2،500،000 

 كالچ   و  ترمز  تعويض و  تعمير  14
502042 25 

- 1،500،000 

 سبک  اتومبيل مكانيكی  15
502014 30 

- 2،250،000 



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

 
 

 isic كد رسته  نام رديف

 حداقل

  محل مساحت

  به  كسب

 مترمربع 

 حق عضويت سالیانه به ريال  اختصاصي سايرشرايط 

ی  16
 خودرو  انواع نقاشر

502033 40 
- 2،250،000 

 فلزات  الست پ سند  17
 دفتر  12 289212

- 1،500،000 

18 
درجه  ی)تراشکار  لیاتومب موتور  تراشكاري

 يك ( 
502011 80 

- 3،000،000 

19 
  به ستون ی پ موتور  لندر یشس ير تعم و  د یتول
 درجه دو (  ی )تراشکار  هینقل  لیوسا جز 

291115 50 
- 2،000،000 

 درجه سه ( ی )تراشکار  فلزكاري  و  تراشكاري 20
289221 30 

- 1،500،000 

21 
ی فروش 

 
  فروش از  پس خدمات و نمايندیک
ی سنگ و  سبک یخودروها  یر

501019 1000 

ی  ی  شويس داشی 
 بهداشت 

ی    نگهداري انبار  داشی 
 قطعات
ی   سيستمهاي

  حفاظت 
ي   شقت  از   وپيشگير
 حريق   واعالم

5،000،000 

 موتور  میتنظ 22
1/502019 25 

- 1،500،000 

 تعويض جلوبندي خودرو تعمير و  23
502041 25 

- 1،500،000 

 تعمير سير اتومبيل  24
502043 12 

- 1،500،000 

 جوشكاري فلزات 25
289222 20 

- 1،500،000 

ی  هاي  خودرو  مكانيكی  26 ی  نيمه و  سنگیر  سنگیر
ی  شويس وجود  100 502015

  در  بهداشت 
 نفر   پنچ از   بيش هاي كارگاه

2،000،000 

 آمير  تعويض 27
502022 12 

- 1،200،000 

 هيدروليكی  جكهاي  تعمير  و  توليد  28
291512 30 

- 1،500،000 

 هوا  و  روغن لي  یف د یتول 29
343016 30 

- 1،500،000 

ی   قطعات انواع  گري  ريخته 30
ی  و  آهتی

 چدیی
ی  شويس وجود  100 273121

  در  بهداشت 
 نفر   پنچ از   بيش هاي كارگاه

3،000،000 

31 
 جز  به ديزلی   هاي موتور  تعمير  و  توليد 
 نقليه  وسايل

ی  شويس وجود  150 291114
  در  بهداشت 

 نفر   پنچ از   بيش هاي كارگاه
2،500،000 

 شيلنگ  و  لوله انواع  پرس  و  تعمير  32
369941 20 

- 1،200،000 

 یفلز  پالک  رول و  خیم  مهره ، چیپ  د یتول 33
289942 30 

- 750،000 



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

 
 

 isic كد رسته  نام رديف

 حداقل

  محل مساحت

  به  كسب

 مترمربع 

 حق عضويت سالیانه به ريال  اختصاصي سايرشرايط 

 ق یقا و  لنج  موتور  انواع  ير تعم 34
351220 150 

اژجهت   لنج  موتور  انواع   مي 
 مرب  ع  مي   130

اژجهت   قی قا  موتور  ير تعم  مي 
 مرب  ع  مي    20
اژ    انواع   ير تعم جهت  مي 

  150 ق یقا  و  لنج یموتورها 
 مرب  ع  مي  

2،250،000 

35 

  مجتمع )  خودرو  فتی  خدمات انواع ارائه
 ( 1) درجه ( كیمکان

9/502019 200 
 10،000،000 شغل  4  حداقل

  مجتمع )  خودرو فتی  خدمات انواع ارائه
 ( 2) درجه ( كیمکان

9/502019 150 
 7،000،000 شغل  3  حداقل

  مجتمع )  خودرو  فتی  خدمات انواع ارائه
 ( 3) درجه ( كیمکان

9/502019 100 
 4،500،000 شغل  2  حداقل

 روغتی  ضیتعو  و  یير پنچرگ 36
7/502059 40 

- 3،500،000 

 خودرو  رنگ خدمات مشاوره  و  بررش  37
2/930509 25 

  خدمات  و  کاالها   با  یی آشنا
  صی تشخ به عرضه  مورد 
 ه یاتحاد  فتی  ون ی سیکم
  کارشناش  به  مربوط امور  هی کل

  نظر   اظهار  و )  خودرو  رنگ
  تی صالح در ( رسیم

  یم  یدادگسي    کارشناسان 
 باشد 

3،000،000 

38 
  شارژ   سوپر   و  انژکتور  و  پمپ  تنظیم و  تعمير 
 خودرو  انواع

291213 20 
- 1،500،000 

 اتومبیل شویی   قطعه و  شویی  موتور  39
11/502059 12 

- 1،500،000 

 تعمير کامپیوتر اتومبیل 40
13/502019 12 

ایسیو   تسي  : کار وسایل و ابزار 
 (icu )-   منبع   –پروگرامر ایسیو

 اوش لوس کوپ  –تغذیه 
ات و تاسیسات ایمتی ،   ی تجهير

ی  : بهداشت  و انتظایم دوربیر
 مداربسته

3،500،000 

 واکس و پولیش اتومبیل  41
502034 30 

وی انتظایم   اجرای ضوابط نير
خصوص خودروهای  در 

ی مدار    -تصادفی  ی دوربیر داشی 
 بسته

2،500،000 

 معاینه فتی خودرو  42
502059 

برای  

خودروهای  

  500سبک 

متر و برای  

ی مداربسته  ی دوربیر  5،000،000 داشی 



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

 
 

 isic كد رسته  نام رديف

 حداقل

  محل مساحت

  به  كسب

 مترمربع 

 حق عضويت سالیانه به ريال  اختصاصي سايرشرايط 

خودروهای  

سنگین و  

نیمه سنگین  

 متر  1000

 اتومبيل  تزئينات 43
502032 12 - 

2،040،000 

44 
ی دوچرخه و سه چرخه و لوازم 

خرده فروشر
 يدیکی آن 

523883 20 - 
1،560،000 

ی  خرده 45
 موتور  روغن فروشر

505002 12 - 
2،040،000 

 سبك ماشينهاي  يدیکی   لوازم فروش 46
503013 12 - 

2،040،000 

47 
و موتور   یو موتور گاز  کلتی فروش موتور س

 و لوازم آنها  برف   کلت یس
504011 15 

سيس                        تمهاي  نص                        ب
ی 
ي و  حف         اظت   از  پيش         گير
 قیاعالم حر  و  شقت

ص   ورت ف   روش موت   ور  در 
 مرب           ع م         ي   30س         يكلت 

 حداقل به نمايشگاه  براي
 ميشود اضافه مساحت

2،880،000 

ی  48
 الستيك فروشر

503011 20 
ی و 

  سيستمهاي حفاظت 
ي    و  شقت از  پيشگير

 حريق  اعالم

2،880،000 

49 
،نیمه   ی ی های سنگیر فروش لوازم یدیک ماشیر
، موتورهای دریایی و ماشینهای راه  

ی سنگیر
 سازی و کشاورزی 

503014 15 
ی   سيستمهاي

  و  حفاظت 
ي    و  شقت از  پيشگير

 حريق  اعالم
3،600،000 

بکس 50  عمده فروشر روغن موتور و گير
514101 15 - 

2،880،000 

51 
ی آالت   فروش لوازم یدیک خودرو و ماشیر

 )عمده فروشر ( 
1/503019 100 

ی مدار بسته    -دوربیر
کپسول آتش نشایی و  
 جعبه کمک های اولیه 

4،800،000 

 
 ضوابط عمویمی فعاليت  

 در معرض ديدعموم خدمات ارائه شده  كاالهاو نصب قيمت كليه   •

ی   رعايت • ،انتظایمی  ومقررات قوانیر ی
،بهداشت  ی

 مرتبط... و  صنفی

ام • ی ی  ازتداخل مجازوخودداري  كاالهاوخدمات  عرضه به الي 
 صنفی

   فروشگاه جلوي ازمحوطه استفاده  ممنوعيت •

ي رسيدبه ارائه • ي اوليه مراجعه وتاري    خ تحويل شده،تاري    خ تحويل  دستگاه برنوع مشتمل مشي   مشي 

ی   اعالم • ايط كتت  ،نگهداري شر شده  دستگاه  تعمير ي به وسايرضوابط تعمير  رسيداوليه  درپشت  مشي 


