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

 نظارت  17/08/1400جلسه بوشهرمصوب  شهرستانرسته هاي شغلي اتحاديه صنف خیاطان و خشكشويي  وتعرفه حق عضويت سالیانه اختصاصي  شرايط
 

 وجود كپسول آتش نشاني و جعبه كمكهاي اولیه  

 :  سایر شرایط اختصاصي 
 

 isic كد نام رسته  رديف

حداقل مساحت  

محل كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

 3،000،000 - 30 930114 خشك شويي و لباس شويي  1

 1،800،000 - 15 172114 تودوزي انواع خودرو  2

 60 181012 تولید پوشاک مردانه  3
سرويس   و  حريق  اعالم  سیستم 

 بهداشتي
2،400،000 

 60 181021 زنانهتولید پوشاک  4
اعالم   سرويس  سیستم  و  حريق 

 بهداشتي
2،400،000 

5 
دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه ،  

 1،800،000 سیستم اعالم حريق 12 172117 دور دوزي پتو و تولید كمربند خودرو

 2،400،000 - 12 181014 كت و  شلوار دوزي  6

7 
تولید مانتو و شلوار و لباس زنانه  

 2،400،000 - 12 181025 سفارشي

 172112 تشك و بالش و پشتي دوزي لحاف و   8
دفتر و كارگاه  

 1،800،000 سیستم اعالم حريق  30جمعاً  

 600،000 - 20 930115 رنگرزي لباس  9

10 
دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده و  

 172115 لوازم مربوطه 

دفتر و  

نمايشگاه 

/كارگاه   20

30 

- 4،200،000 

 1،800،000 - 12 181042 دوزندگي لباس نظامي 11

 1،440،000 سیستم تهويه 12 202922 قاب سازي چوبي  12
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متر براي نمايش    3داشتن حداقل ارتفاع    36 523512 خرده فروشي فرش ماشیني  13

 فرش 
2،500،000 

  و تهويه مطبوع    اعالم حريق و  سیستم 50 172411 تولید فرش و قالي دستباف  14

 بهداشتي   سرويس
700،000 

15 
  -موكت  –  قالیچه  –قالي شويي )قالي  

 فرش(   تابلو
930111 

شستشو  محل

100 

مسقف    انبار

براي نگهداري  

 12فرش  

  و تهويه مطبوع    اعالم حريق و  سیستم

 بهداشتي   سرويس
4،800،000 

 600،000 - 12 506032 تعمیر كیف و كفش و پوتین 16

 2،070،000 داشتن اتاق پرو  10 523242 ي نظام  پوشاک  يفروش  خرده 17

 2،000،000 حريق   اعالم  سیستم 12 523841 چرم   يفروش  خرده 18

 1،200،000 - 10 172425 ، روفه گري و دفه زني تابلو فرش   مرمت 19

20 

  و  كرک  –  خامه  نخ  يشستشو  و  يرنگرز 

  تابلو  و  فرش  هیاول  مواد)    شميابر  و  پشم

 ( فرش

171212 10 - 1،200،000 

 2،400،000 - 10 523511 دستباف   فرش  يفروش  خرده 21

 2،400،000 - 10 749814 يقال  يكش  نقشه  و  يطراح 22

 181041 لباس كار دوزي 23

متر   15

 دفتر 

متر   60

 كارگاه 

- 3،000،000 

 2،000،000 - 12 172921 گل دوزي 24

 80 210921 تولید ماسك  25

: عرضه  قابل  خدمات  و  تولید    کاالها 

 ماسك فیلتردار و بدون فیلتر

و   بهداشتی  ایمنی،  تاسیسات  و  تجهیزات 

نشاني  استفاده از كپسول آتش  انتظامی:

 دوربین مدار بسته –

3،000،000 
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 18 173200 جوراب بافي  26

عرضه قابل  خدمات  و  تولید :  کاالها 

 جوراب 

تولید :  کاالها و خدمات غیر مجاز به عرضه

 كفش و پوشاک 

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

آتش:  انتظامی كپسول  و  داشتن  نشاني 

 دوربین مداربسته 

3،000،000 

 40 192021 تولید كفش )ماشیني(  27

: عرضه  قابل  خدمات  و  تولید    کاالها 

 كفش

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

نشاني  استفاده از كپسول آتش  انتظامی:

 دوربین مدار بسته –

4،000،000 

 30 252094 تولید  ظروف و وسايل يکبار مصرف 28

تولید ظروف : کاالها و خدمات قابل عرضه

 و وسايل يکبار مصرف 

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

آتش:  انتظامی كپسول  و  داشتن  نشاني 

 دوربین مداربسته 

4،000،000 

 100 372021 بازيافت ضايعات كاغذي  29

عرضه قابل  خدمات  و  بازيافت  :  کاالها 

 ضايعات كاغذي 

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

آتش:  انتظامی كپسول  و  داشتن  نشاني 

 دوربین مداربسته 

4،000،000 

 210925 تولید دستمال كاغذي  30

  12دفتر  

متر و  

  50كارگاه 

 )مجزا( متر 

عرضه قابل  خدمات  و  انواع :  کاالها  تولید 

 دستمال كاغذي 
ابزار و  اداره :  کاروسایل  ضوابط  رعايت 

استاندارد   مورد   –كل  ابزار  و  دستگاه 

 تايید اتحاديه و اداره استاندارد

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

آتش:  انتظامی كپسول  و  داشتن  نشاني 

 دوربین مداربسته 

4،000،000 

31 

  ساعت  بند  نظیر  چرمي  محصوالت  تولید

  دولچه  –  پشتي  كوله  –  زين  –  شالق  _

  و  جلد  –  افسار  و  تسمه  –  دان  جامه  –

 كمربند 

191221 15 

عرضه  قابل  خدمات  و  و  :    کاالها  تولید 

جیبي(  ، كوله  )دستي،  كیف  انواع   -فروش 

 بند ساعت   –كمربند  

خرده  :    مجاز به عرضهکاالها و خدمات غیر 

 فروشي كیف و كفش 

ابزارکار  و  سوزن    –كاتر  :    وسایل    –نخ 

برش   دوزندگي    –صفحه    –چرم    –میز 

 سمبه   –چاقو  

3،000،000 
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و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

و  داشتن  :  انتظامی بسته  مدار  دوربین 

 كپسول آتشنشاني 

 12 252081 ي کیدوخت مشمع و پوشاک پالست 32

عرضه قابل  خدمات  و  دوخت :  کاالها 

 ي کیمشمع و پوشاک پالست
 چرخ دوخت پالستیك : کاروسایل و ابزار

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

آتش:  انتظامی كپسول  و  داشتن  نشاني 

 مداربسته دوربین 

5،000،000 

 12 172119/ 13 آشپزخانه سيدوخت سرو 33

عرضه قابل  خدمات  و  دوخت :  کاالها 

 آشپزخانه  سيسرو
ابزار و  دوز  :  کاروسایل  راسته    –چرخ 

  -قیچي برقي    –میزكار    –چرخ سردوز  

 اتو 

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

آتش:  انتظامی كپسول  و  داشتن  نشاني 

 مداربسته دوربین 

5،000،000 

 

 می باشد . ممنوعیت صدور كشوريداراي   372011پالستیکی با كد ايسیک  ضايعات و مواد آسیاب و بازيافت

 ضوابط عمومی فعالیت  

 خدمات ارائه شده در معرض ديدعموم كاالهاونصب قیمت كلیه  •

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

 صنفي  ازتداخل  مجازوخودداري  كاالهاوخدمات  عرضه  به  التزام •

 فروشگاه   جلوي  ازمحوطه  استفاده  ممنوعیت •

 مشتري   اولیه  مراجعه  وتاريخ   تحويل  شده،تاريخ  تحويل  كاالي  برنوع  مشتمل  مشتري  رسیدبه  ارائه •

 واحدصنفي  ومتصدي  مشتري  قراردادبین  تنظیم  به  التزام •
 


