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

ايط   ساختمان   مصالح و  ابزار  فروشندگان صنف اتحاديه شغلي  هاي رستهو تعرفه حق عضویت سالیانه اختصاصي   شر
 كميسيون نظارت   99/ 02/ 17جلسه بوشهرمصوب  شهرستان

 
ي و جعبه كمكهاي اوليه 

 وجود كپسول آتش نشان 
ايط اختصاصي    :  ساير شر

 
 

 isic كد رسته  نام رديف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 حق عضويت سالیانه به ريال  اختصاصي سايرشرايط 

1 
ات  دادن ماشي   آالت و كرايه  تجهي  

ي و 
ي بدون راننده  ساختمان 

 عمران 
712200 

 10دفتر 

 70  انبار

 منطقه در  انبار  استقرار 

 5،544،000 مسکون   ي  غ

ي  2
ي خرده فروشر

 523422 مصالح ساختمان 

  10دفتر 

 150انبار 

مترآن  100)

 مسقف(

1  . ي
. شويس بهداشت 

منطقه  در  انبار  استقرار 

 مسکون   ي  غ
6،336،000 

ي رنگ  3
ي خرده فروشر

 4،752،000 - متر 12 523472 ( )ساختمان 

ي  4
 523461 فوالد   آهن آالت بجز خرده فروشر

 / 10دفتر 

 500انبار 

1  . ي
. شويس بهداشت 

 منطقه در  انبار  استقرار 

 مسکون   ي  غ
7،128،000 

ي خرده  5
 5،544،000 -  15 523413 آالت   يراقفروشر

ي سيمان  6
 523424 خرده فروشر

دفتر  متر 10

 متر 200و 

)حداقل   انبار

متر آن  150

 مسقف(

  / ي
شويس بهداشت 

 منطقه در  انبار  استقرار 

 مسکون   ي  غ
5،544،000 

7 
ي 

و  غي  فلزي  -اتصاالت فلزيخرده فروشر

ي و پليكا 
 چدن 

523453 
 7متر با  24

 متر عمق 

  انبار  داشي     صورت در 

  مي   7  عمق  به از ین

 ندارد 
5،544،000 

ي   8
ي  خرده فروشر

 5،544،000 - 24 523451 ساختمان كاالهاي بهداشت 

ي   9
ي و شاميك خرده فروشر

 5،544،000 -/ 18دفتر  523425 كاشر
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 isic كد رسته  نام رديف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 حق عضويت سالیانه به ريال  اختصاصي سايرشرايط 

 150انبار 

 3،168،000 - 30 523323 و قفسهتخت ، کمد ، مي   خرده فروشر  10

ي خرده  11
ي ابزارآالت ساختمان 

 5،544،000 - 20 523411 فروشر

 10 514415 ماسه  و  شن فروشر عمده  12
ي كه   200انبار   مي 

مي  آن مسقف   100

 باشد 
6،336،000 

 523467 آهت    لیپروف فروشر  خرده 13
  / 10 دفتر

 انبار 200

  28 دفي    که  درصورن  

  7 عمق  به و  مي  

باشد    انبار  به از ین  مي 

 ندارد 

7،128،000 

ي  خرده 14
 523465 آلومنيوم  فروشر

 / 10 دفتر

 انبار 200

ي كه   200انبار   مي 

مي  آن مسقف   100

 باشد 
7،128،000 

ي  خرده 15
 دفتر 25 523477 شقت ضد  هاي  درب فروشر

   و  فروش دفي    مي   25

  مقدار  به  مسقف انبار 

 مي   100
5،544،000 

 514413 آجر  انواع فروشر  عمده 16
 12 دفتر

 200انبار 

  انبار  از  مي   100

 5،760،000 باشد  مسقف

 514787 آهن قراضه فروشر دفي   17
 متر 10دفتر 

 متر 400انبار 

انبار در مناطق غي   

مسکون  باشد . انبار  

حصار کشر شود . 

نصب دوربي   مدار  

 بسته

6،000،000 

ات خرده  18  4،500،000 - 12 7/523829 آتشنشان  ساختمان  فروشر تجهي  

 523427 نصب آماده   سنگ ساختمان    فروشر خرده  19

مترمریع   10

  200دفتر 

 مترمربع انبار 

مداربسته     –دوربي   

اولیه   کمکهای    –جعبه 

 کپسول آتشنشان  
5،000،000 
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 isic كد رسته  نام رديف

  مساحت حداقل

  به كسب  محل

 مترمربع 

 حق عضويت سالیانه به ريال  اختصاصي سايرشرايط 

 514411 آالت آهنفروشر عمده  20

متر  12دفتر 

نیاز به انبار  –

 ندارد 

 5،000،000 دوربي   مداربسته 

 514412 فروشر سیمان  عمده  21

متر  12دفتر 

نیاز به انبار  –

 ندارد 

 5،000،000 دوربي   مداربسته 

 511022 بصورت حق العملرنگ ـ  عمده فروشر  22

متر  12دفتر 

مربع و انبار  

متر  200

 مربع

 4،500،000 وربي   مداربسته د

 4/523879 خرده فروشر یونولیت  23
متر دفتر    10

 متر انبار 100

تاسیسات  ت و  ات  جهي  

و   بهداشت    ، ایمت  

دوربي    :  انتظایم

کپسول    –مداربسته  

 نشان  آتش

4،000،000 

 4/242909 بندی مواد شیمیاني بسته 24
متر دفتر    12

 متر انبار 100

  –دوربي   مداربسته 

 4،500،000 نشان  کپسول آتش

 
 ضوابط عمویمي فعاليت  

 خدمات ارائه شده در معرض ديدعموم كاالهاو نصب قيمت كليه   •

،انتظایمي  ومقررات قواني     رعايت • ي
،بهداشت  ي

 مرتبط... و  صنف 

ام • ي  ازتداخل مجازوخودداري  كاالهاوخدمات  عرضه به الي  
 صنف 

 فروشگاه  جلوي ازمحوطه استفاده  ممنوعيت •

ي رد •
ي ومتصدي واحدصنف   1 ف یتنظيم قراردادبي   مشي 

 


