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 كمیسیون نظارت  02/10/99جلسه مصوب بوشهرشهرستان   دستباف   شرسته هاي شغلي اتحاديه صنف فر وتعرفه حق عضويت سالیانه اختصاصي  شرايط

 

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 

توليد فرش و قالي  

 دستباف 
 

سيستم اعالم حريق   50 172411

و تهويه مطبوع و  
 سرويس بهداشتي 

700،000 

2 

  –قالی شویی )قالی 

تابلو   -موکت –قاليچه  

 فرش( 

930111 

 100محل شستشو  

انبار مسقف براي نگهداري  

 12فرش 

سيستم اعالم حريق  

تهويه مطبوع و  و 

 سرويس بهداشتي 

4،800،000 

3 
مرمت ، روفه گری و  
 دفه زنی تابلو فرش 

172425 10 
- 1،200،000 

4 

رنگرزی و شستشوی  
کرک و   –نخ خامه 

پشم و ابریشم ) مواد  

اوليه فرش و تابلو  
 فرش( 

171212 10 
- 1،200،000 

5 
خرده فروشی فرش  

 دستباف 

523511 10 
- 2،400،000 

6 
طراحی و نقشه کشی  

 قالی

749814 10 
- 2،400،000 

 قاب سازي چوبي  7
202922 12 

 1،440،000 سيستم تهويه 

8 
لحاف و تشک و بالش  

 و پشتي دوزي 

 30دفتر و كارگاه جمعاً   172112
 1،800،000 سيستم اعالم حريق 

 دوزندگي لباس نظامي  9
181042 12 

- 1،800،000 

 رنگرزي لباس  10
930115 20 

- 600،000 

11 
خرده فروشي فرش  

 ماشيني 

داشتن حداقل ارتفاع    36 523512

متر برای نمایش   3
 فرش 

2،500،000 

12 
خرده فروشی پوشاک  

 نظامی 

523242 10 
 2،070،000 داشتن اتاق پرو

 خرده فروشی چرم 13
523841 12 

 2،000،000 سيستم اعالم حريق 
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 isic كد نام رسته  رديف 
حداقل مساحت محل كسب به  

 مترمربع 
 سايرشرايط اختصاصي 

 حق عضويت سالیانه به ريال 

14 

  چرمی محصوالت توليد 

_    ساعت  بند نظير
  کوله –  زین  –  شالق

  – دولچه –  پشتی

  و تسمه – دان جامه
 کمربند  و جلد – افسار

191221 
15 

  –وسایل و ابزارکار : کاتر  

صفحه برش   –نخ سوزن 
  –چرم   –ميز دوزندگی  –

 سمبه  –چاقو 

داشتن دوربين مدار  
 بسته  

3،000،000 

 

 ضوابط عمومي فعاليت  
 شده در معرض ديد عموم نصب قيمت كليه كاالها و خدمات ارائه  •
 رعايت قوانين و مقررات صنفي،بهداشتي،انتظامي و ... مرتبط  •
 التزام به عرضه كاالها و خدمات مجاز و خودداري از تداخل صنفي  •
 ممنوعيت استفاده از محوطه جلوي فروشگاه  •
 ریال 400،000مبلغ صدور کارت قالی بافی  •
 


