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 كمیسیون نظارت  26/12/99جلسه بوشهرمصوب  شهرستان  سازان   موزاییك و سازان  بلوك صنف اتحادیه  شغلی های  رستهو تعرفه حق عضویت سالیانه اختصاصی   شرایط

ي و جعبه كمكهاي اوليه  
 وجود كپسول آتش نشان 

ايط اختصاصي    :  ساير شر
 

 isic كد نام رسته  ردیف

حداقل مساحت  

محل كسب به  

 مترمربع 

 سایرشرایط اختصاصی
 حق عضویت سالیانه به ریال 

 452111 خدمات نصب و اجاره داربست  فلزي 1
/   10دفتر

 30انبار

استقرار انبار درمنطقه غير  

 مسكوني
3،110،400 

 269512 توليد تيرچه و بلوك و قطعات بتوني 2
/   10دفتر

 600كارگاه  

استقرار كارگاه در منطقه 

 غير مسكوني

 سرويس بهداشتي 
4،665،600 

 269511 موزاييك سازي  3
/   10دفتر

 400كارگاه  

استقرار كارگاه در منطقه 

 غير مسكوني

 سرويس بهداشتي 
3،110،400 

 2،488،320 - 12 452320 تخليه چاه 4

 269611 سنگ بري  5
 /   10دفتر  

 140كارگاه  

استقرار كارگاه در منطقه 

 غير مسكوني

 
6،220،800 

 4،665،600 - 12 452201 احداث و تعمير ساختمانهاي زيربنايي  6

 452112 خدمات عايق كاري ساختمان 7
/   10دفتر

18انبار    
- 3،110،400 

 454011 گچ بري پيش ساخته آيينه كاري و شومينه  8
/   10دفتر

18كارگاه    
- 3،110،400 

 269621 حجاري و توليد مصنوعات سنگي تزئيني 9
دفتروكارگاه 

 50جمعاً   
 3،110،400 سرويس بهداشتي 

 453112 لوله كشي گاز و نصب لوازم گازسوز 10
/   10دفتر

 18انبار  

رعايت ضوابط سازمان نظام  

مهندسي ساختمان و  

 سازمان فني و حرفه اي
3،110،400 

 3،110،400 - 24 749824 خدمات تزيين و دكور داخلي منزل 11

 453111 فاضالبلوله كشي آب و  12
دفتر و انبار 

 متر  12جمعاً   
- 3،110،400 

 4،665،600 - 12 742123 مشاور فني ساختمان 13

 452113 خدمات آرماتوربندي  و بتون ريزي ساختمان 14
دفتر و انبار 

 18جمعاً 
- 4،665،600 
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15 
احداث و اجراي ساختمان به استثناي 

 ساختمانهاي زيربنايي 
452117 18 - 4،665،600 

 60 3/269519 بتن فوم اجراي و  فروش توليد، 16

تجهیزات و تاسیسات ایمنی ،  

دوربين  : بهداشتی و انتظامی

كپسول  -مداربسته  

 آتشنشاني

7،500،000 

   : ضوابط عمومي فعاليت

 قیمت كلیه كاالهاوخدمات ارائه شده در معرض ديدعموم نصب قیمت  •

 صنفي،بهداشتي،انتظامي و... مرتبط قوانین ومقررات رعایت  •

 به عرضه كاالهاوخدمات مجازوخودداري ازتداخل صنفي التزام  •
 استفاده ازمحوطه جلوي فروشگاه ممنوعیت  •

 9و   4قراردادبین مشتري ومتصدي واحدصنفي بجزرسته های ردیفهای  تنظیم  •

 

 


