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 كمیسیون نظارت  17/08/1400جلسه بوشهرمصوب  رسته هاي شغلي اتحاديه صنف فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و ساعت  شهرستان و تعرفه حق عضويت سالیانه اختصاصي    شرايط

 

 وجود كپسول آتش نشاني و جعبه كمكهاي اولیه  
 :  سایر شرایط اختصاصي 

 

 

 isic كد رسته  نام رديف

 حداقل

  مساحت

  كسب  محل

 مترمربع به

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

 12 523851 جواهرات   و  طال  فروشي  خرده 1
 ( مداربسته)دوربين  امنيتي  سيستمهاي ضدسرقت و

 صندوق   گاو

 صفر   سه  ديجيتال  ترازوي  از  استفاده
4،320،000 

  اشتراك  /صفر  سه  ديجيتال  ترازوي  از  استفاده 12 526061 زيورآالت   انواع  آبكاري  و  تعمير 2

 صندوق   گاو/آب
4،320،000 

3 
  لوازمخرده فروشي انواع ساعت و  

 يدكي آن
)دوربين  امنيتي  سيستمهاي ضدسرقت و 12 523821

 گاوصندوق /مداربسته(
4،320،000 

 2،160،000 صندوق   گاو 12 523855 ينيتزئ  جاتيبدل  يفروش  خرده 4

5 
)ساخت النگو، انگشتر،    يطال ساز 

 ( ....گردنبند  
369111 20 

سيستمهاي ضد سرقت و امنيتي )دوربين مدار  

 (صفر  سه  ديجيتال  ترازوي  -  صندق  ،گاوبسته  

 آب   اشتراك/
4،800،000 

سيستمهاي ضد سرقت و امنيتي )دوربين مدار   12 523859 )خرده(   نقره  مصنوعات  يفروشندگ 6

 صفر  سه  ديجيتال  ترازوي  -  صندق  ،گاوبسته  
4،200،000 

 2،880،000 گاوصندوق  12 526083 ساعت   تعمير 7

 4،800،000 صندوق   امنيتي،گاو  و  ضدسرقت  سيستمهاي 12 749813 اتجواهر  و  طال  يطراح 8

 8 523852 خرده فروشي سكه طال  9

 امامي طرح جديد فروش سكه بهار آزادي  

خريد و فروش طال و جواهرات / تعمير و    ممنوعيت

 آبكاري طال و جواهر 

داشتن كد تي     –ترازوي ديجيتال سه صفر    داشتن

 ابزار محک زني   –و هلوگرام  

دوربين     –سيستمهاي ضد سرقت و امنيتي  

 داشتن گاو صندوق    –مداربسته  

4،000،000 

 12 289227 نقره  و  طال  از  غير  فلزي  ظروف  زني  قلم 10

  فلزي  ظروف  زني  قلم :  کاالها و خدمات قابل عرضه

 نقره   و  طال  از  غير

غیر  خدمات  و  عرضهکاالها  به  ممنوعيت  :  مجاز 

و فروش ساعت و طال سازي    -تعمير  تعميرات طال 

فروش بدليجات و   –خريد و فروش  طال و جواهر  –

4،000،000 
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 خريد و فروش طالي دست دوم و سكه   –نقره  

: تجهیزات و تاسیسات ایمنی ، بهداشتی و انتظامی

مدار  سيستم )دوربين  امنيتي  و  ضدسرقت  هاي 

 بسته(

 18 742212 نقره عيار سنجي طال و   11

عرضه قابل  خدمات  و  و  :  کاالها  طال  سنجي  عيار 

 نقره 

غیر  خدمات  و  عرضهکاالها  به  ممنوعيت  :  مجاز 

خريد و فروش طال و   –تعمير و فروش طال و جواهر 

نقره    –جواهر   خريد و فروش    –فروش بدليجات و 

 طالي دست دوم و سكه 
ابزار و  كوره ذوب يا    –صفر    6ترازوي  :  کاروسایل 

 كپسول اكسيژن و گاز   –القايي  

: تجهیزات و تاسیسات ایمنی ، بهداشتی و انتظامی

 –دوربين مداربسته    –سيستم ضد سرقت و امنيتي  

 كپسول آتشنشاني 

6،000،000 

 

 می باشد. ممنوعیت صدور کشوریدارای   671921با کد آیسیک  دفتر کارگزاری) واسطه گری ( ارائه انواع خدمات) فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... ( 

 ضوابط عمومی فعالیت  

 خدمات ارائه شده در معرض ديدعموم كاالهاونصب قيمت كليه  •

 مرتبط...  و  صنفي،بهداشتي،انتظامي  ومقررات  قوانين  رعايت •

 صنفي  ازتداخل  مجازوخودداري  كاالهاوخدمات  عرضه  به  التزام •

 فروشگاه   جلوي  ازمحوطه  استفاده  ممنوعيت •

 4و2  يفها يرد  يبرا رسيدبه مشتري مشتمل برنوع كاالي تحويل شده،تاريخ تحويل وتاريخ مراجعه اوليه مشتري    ارائه •

 


