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

كمیسیون     08/1400/ 17جلسه بوشهرمصوب  شهرستان  اتومبیلو فروشندگان لوازم يدكي  تعمیركاران  صنف اتحاديه  شغلي هاي  رستهو تعرفه حق عضويت سالیانه اختصاصي   شرايط

 نظارت 

 

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

 isic كد رسته  نام رديف

 حداقل

  محل مساحت

  به  كسب

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

1.  
  كولر  و  بخاري  تعويض  و  نصب

 اتومبيل 
502024 25 - 1،440،000 

2.  
  آهن كشی انواع خودرو  آهنگري و

 سنگين و نيمه سنگين
502057 25 - 1،800،000 

3.  
  شستشو و خشکشويی اتومبيل

 ( )كارواش
 1،800،000 بهداشتی  سرويس  دارابودن 150 502053

4.  
  انواع  و  يباتر   فروش  و  ريتعم

 ل ياتومب  برق  خدمات
502029 25  1،800،000 

 1،800،000 - 20 502051 آپاراتی  .5

 720،000 - 12 526092 چرخه   سه  و  دوچرخه  تعمير  .6

7.  

  انواع  تعمير

  پمپ،موتورپمپ،سوپاپ،شيرولوازم

 آن  يدكی

291211 20 - 1،800،000 

8.  

تعمير و نگهداري انواع موتور )  

موتورسيکلت، موتور گازي و  

 و ...(   شارژي

504020 20 - 1،200،000 

 2،400،000 - 30 502059/ 5 موتور   روغن  ضيتعو  و  فروش  .9

 1،800،000 - 30 502052 تعميراگزوز   و  تعويض  . 10

 1،800،000 - 30 502012 تعمير، تعويض و نصب رادياتور   . 11

 3،000،000 - 50 502031 گلگيرسازي   و  صافکاري  . 12

 1،800،000 - 25 502042 كالچ   و  ترمز  تعويض  و  تعمير  . 13

 2،700،000 - 30 502014 سبک  اتومبيل  مکانيکی  . 14

 2،700،000 - 50 502033 خودرو   انواع  نقاشی  . 15
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 isic كد رسته  نام رديف

 حداقل

  محل مساحت

  به  كسب

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

 1،800،000 - دفتر  12 289212 فلزات   الستپ  سند  . 16

17 .  
  لياتومب  موتور  تراشکاري

 درجه يک (   ي)تراشکار 
502011 80 - 3،600،000 

18 .  

  موتور  لندريسرس  ريتعم  و  ديتول

  هينقل  ليوسا  جز  به  ستونيپ

 درجه دو (   ي)تراشکار 

291115 50 - 2،400،000 

19 .  
  ي)تراشکار  فلزكاري  و  تراشکاري

 درجه سه (
289221 30 - 1،800،000 

20 .  
  از  پس  خدمات  ونمايندگی فروش  

 ن يسنگ  و  سبک  يخودروها   فروش
501019 1000 

 بهداشتی   سرويس  داشتن

 قطعات   نگهداري  انبار  داشتن

  واعالم   سرقت  از  وپيشگيري  حفاظتی  سيستمهاي

 حريق 

6،000،000 

 1،800،000 - 25 502019/ 1 موتور  ميتنظ  . 21

 تعويض جلوبندي خودرو   تعمير و  . 22
502041 25 - 1،800،000 

 تعمير سپر اتومبيل  . 23
502043 12 - 1،800،000 

 1،800،000 - 20 289222 جوشکاري فلزات  . 24

25 .  
  و  سنگين  هاي  خودرو  مکانيکی

 سنگين  نيمه
  پنچ   از  بيش  هاي  كارگاه  در  بهداشتی  سرويس  وجود 100 502015

 نفر 
2،400،000 

 1،440،000 - 12 502022 آمپر  تعويض  . 26

 1،800،000 - 30 291512 هيدروليکی   جکهاي  تعمير  و  توليد  . 27

 1،800،000 - 30 343016 هوا   و  روغن  لتريف  ديتول  . 28

29 .  
  و  آهنی  قطعات  انواع  گري  ريخته

 چدنی 
  پنچ   از  بيش  هاي  كارگاه  در  بهداشتی  سرويس  وجود 100 273121

 نفر 
3،600،000 

30 .  
  به  ديزلی  هاي  موتور  تعمير  و  توليد

 نقليه  وسايل  جز
  پنچ   از  بيش  هاي  كارگاه  در  بهداشتی  سرويس  وجود 150 291114

 نفر 
3،000،000 

 1،440،000 - 20 369941 شيلنگ   و  لوله  انواع  پرس  و  تعمير  . 31

32 .  
  پالک  رول  و  خيم  مهره  ،  چيپ  ديتول

 ي فلز
289942 30 - 900،000 
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 isic كد رسته  نام رديف

 حداقل

  محل مساحت

  به  كسب

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

 150 351220 قيقا  و  لنج  موتور  انواع  ريتعم  . 33

 مربع   متر  130  لنج  موتور  انواع  متراژجهت

 مربع   متر  20  قيقا  موتور  ريتعم  متراژجهت

  متر   150  قيقا  و  لنج يموتورها  انواع  ريتعم  جهت متراژ

 مربع 

2،700،000 

34 .  

  خودرو  یفن  خدمات  انواع  ارائه

 ( 1)  درجه  ی(کيمکان  مجتمع)
 12،000،000 شغل  4  حداقل 200 502019/ 9

)  خودرو  یفن  خدمات  انواع  ارائه

 ( 2)  درجه  ی(کيمکان  مجتمع
 8،400،000 شغل  3  حداقل 150 502019/ 9

  خودرو  یفن  خدمات  انواع  ارائه

 ( 3)  درجه  ی(کيمکان  مجتمع)
 5،400،000 شغل  2  حداقل 100 502019/ 9

 4،200،000 - 40 502059/ 7 یروغن  ضيتعو  و  يريپنچرگ  . 35

36 .  
  رنگ  خدمات  مشاوره  و  یبررس

 خودرو 
2 /930509 25 

 ص يتشخ  به  عرضه  مورد  خدمات  و  كاالها  با  يیآشنا

 ه ياتحاد  یفن  ونيسيكم

  اظهار   و)  خودرو  رنگ  یكارشناس  به  مربوط  امور  ه يكل

  ی م  يدادگستر   كارشناسان  تيصالح  در(  یرسم  نظر

 باشد 

3،600،000 

37 .  
  و  انژكتور  و  پمپ  تنظيم  و  تعمير

 خودرو   انواع  شارژ  سوپر
291213 20 

- 1،800،000 

 12 502059/ 11 اتومبيل   شويی  قطعه  و  شويی  موتور  . 38
- 1،800،000 

 12 502019/ 13 تعمير كامپيوتر اتومبيل   . 39

عرضه قابل  خدمات  و  ):  كاالها  ايسيو   –(  icuتعمير 

و   سبک  خودروهاي  الکترونيکی  بردهاي  و  يونيت 

 سنگين 

عرضه به  مجاز  غیر  خدمات  و  ايسيو  :  كاالها  فروش 

(icu ) 

پروگرامر ايسيو    -(icuايسيو )  تستر:  كاروسايل و ابزار

 اوسی لوس كوپ   –منبع تغذيه    –

و   انتظاميتجهیزات  و  بهداشتي   ، ايمني  : تاسیسات 

 دوربين مداربسته 

3،500،000 

 30 502034 واكس و پوليش اتومبيل  . 40

 ريکاوري خودرو : كاالها و خدمات قابل عرضه

عرضه به  مجاز  غیر  خدمات  و  آميزي  :  كاالها  رنگ 

 تعمير و تعويض قطعات خودرو   –نقاشی    –خودرو  

  ، ايمني  تاسیسات  و  انتظاميتجهیزات  و  :  بهداشتي 

خودروهاي   خصوص  در  انتظامی  نيروي  ضوابط  اجراي 

 داشتن دوربين مدار بسته    -تصادفی  

2،500،000 
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 isic كد رسته  نام رديف

 حداقل

  محل مساحت

  به  كسب

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

 502059 معاينه فنی خودرو  . 41

برای  

خودروهای  

  500سبک 

متر و برای  

خودروهای  

سنگین و  

نیمه سنگین  

 متر   1000

عرضه قابل  خدمات  و  قسمتهاي  :  كاالها  كليه  تست 

سيستم كالچ و    –ها  چراغ   –گيربکس    –خودرو )موتور  

 سيستم سوخت رسانی   –ترمز  

 تعمير خودرو : كاالها و خدمات غیر مجاز به عرضه

انتظامي و  بهداشتي   ، ايمني  تاسیسات  و  :  تجهیزات 

 داشتن دوربين مداربسته 

5،000،000 

 2،040،000 - 12 502032 اتومبيل   تزئينات  . 42

43 .  
خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه  

 و لوازم يدكی آن
523883 20 - 

1،560،000 

 2،040،000 - 12 505002 موتور   روغن  فروشی  خرده  . 44

45 .  
  ماشينهاي  يدكی  لوازم  فروش

 سبک 
503013 12 - 

2،040،000 

46 .  
  يو موتور گاز  کلتي فروش موتور س

 و لوازم آنها   یبرق  کلتي و موتور س
504011 15 

  سرقت   از  پيشگيري  و  حفاظتیسيستمهاي    نصب

 ق ياعالم حر  و

سيکلت    در موتور  فروش    مربع   متر  30صورت 

 ميشود  اضافه  مساحت  حداقل  به  نمايشگاه  براي

2،880،000 

و 20 503011 الستيک فروشی   . 47 حفاظتی    و   سرقت  از  پيشگيري  سيستمهاي 

 حريق   اعالم
2،880،000 

48 .  

فروش لوازم يدكی ماشين هاي  

سنگين،نيمه سنگين، موتورهاي  

دريايی و ماشينهاي راه سازي و  

 كشاورزي 

503014 15 

  و   سرقت  از  پيشگيري  و  حفاظتی  سيستمهاي

 حريق   اعالم
3،600،000 

49 .  
عمده فروشی روغن موتور و  

 گيربکس 
514101 15 - 

2،880،000 

50 .  
فروش لوازم يدكی خودرو و ماشين  

 آالت )عمده فروشی ( 
1 /503019 100 

عرضه قابل  خدمات  و  لوازم  :  کاالها  انواع  عرضه 

 يدكی خودرو فقط بصورت عمده 

عرضه به  مجاز  غیر  خدمات  و  خرده  :  کاالها 

 فروشی لوازم يدكی اتومبيل

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

بسته  :  انتظامی مدار  آتش    -دوربين  كپسول 

4،800،000 
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 isic كد رسته  نام رديف

 حداقل

  محل مساحت

  به  كسب

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

 نشانی و جعبه كمک هاي اوليه 

51 .  
اسيد ، آب مقطر ، آب  توليد آب  

 رادياتور و آب شيشه شوي خودرو 
10 /242909  70 

عرضه  قابل  خدمات  و  آب    :کاالها  انواع  توليد  

اسيد ، آب مقطر ، آب رادياتور و آب شيشه شوي  

 خودرو 

عرضه به  مجاز  غیر  خدمات  و  هرگونه    :کاالها 

 خدمات براي خودرو 

 توليد دستگاه همزن و مخزن  : کاروسایل و ابزار

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

بسته  :  انتظامی مدار  آتش    -دوربين  كپسول 

 نشانی  

2،500،000 

52 .  
توليد مواد شوينده و پاک كننده  

 مخصوص خودرو 
11 /242909  70 

عرضه  قابل  خدمات  و  مواد    :کاالها  انواع  توليد 

 شوينده و پاک كننده مخصوص خودرو 

به   غیر مجاز  صفرشويی   :عرضهکاالها و خدمات 

 و هرگونه خدمات خودرويی

 دستگاه همزن و مخزن توليد : کاروسایل و ابزار

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

بسته  :  انتظامی مدار  آتش    -دوربين  كپسول 

 نشانی 

2،500،000 

 12 502026 باطري فروشی   . 53

 فروش انواع باطري  :کاالها و خدمات قابل عرضه 

خدمات   و  عرضهکاالها  به  مجاز  خدمات    :غیر 

اتومبيل   باطري   –برق  انواع    -نصب  فروش 

 الستيک

 دستگاه تست كيفيت: کاروسایل و ابزار

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

بسته  :  انتظامی مدار  آتش    -دوربين  كپسول 

 نشانی 

5،000،000 

 50 502021 ي ساز  يباطر   . 54

عرضه قابل  و خدمات  باطري  توليد    :کاالها  انواع 

 موتورسيکلت و خودرو 

عرضه به  مجاز  غیر  خدمات  و  برقکاري    :کاالها 

 اتومبيل 

ابزار و  سرباطري  :  کاروسایل  پرس    –دستگاه 

باد   دستگاه    –دستگاه تست كيفيت    –كمپرسور 

 شارژ باطري 

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

5،000،000 
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 isic كد رسته  نام رديف

 حداقل

  محل مساحت

  به  كسب

 مترمربع 

 اختصاصي سايرشرايط 
حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

بسته  :  انتظامی مدار  آتش    -دوربين  كپسول 

 نشانی 

502059/ 8 فروش الستيک و پنچرگيري   . 55  35 

عرضه قابل  خدمات  و  كامل    : کاالها  پنچرگيري 

و   موتورسيکلت  سنگين  و  سبک  خودروهاي 

باالنس   تيوپ،  و  الستيک  تعويض  دوچرخه، 

گيري رينگها، فروش انواع الستيک و  چرخها، تاب 

هاي سبک و سنگين، موتورسيکلت  رينگ ماشين 

 و دوچرخه 

عرضه به  مجاز  غیر  خدمات  و  فروش    :کاالها 

اتومبيل     –فروش تيوپ    –باطري و خدمات برق 

 لوازم يدكی

ابزار و  موتورباد،  :  کاروسایل  باالنس،  دستگاه 

دستگاه   اتوماتيک  بکس  روگير  دستگاه  جک، 

 درار ساكشن، دستگاه الستيک 

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

بسته:  انتظامی مدار  آتش    -  دوربين  كپسول 

 نشانی 

4،700،000 

56 .  
خدمات تعويض روغنی،  

 پنچرگيري، فروشندگان الستيک 
10 /502059  50 

عرضه قابل  خدمات  و  كامل    : کاالها  پنچرگيري 

و   موتورسيکلت  سنگين  و  سبک  خودروهاي 

باالنس   تيوپ،  و  الستيک  تعويض  دوچرخه، 

گيري رينگها، فروش انواع الستيک و  چرخها، تاب 

هاي سبک و سنگين، موتورسيکلت  ماشين رينگ  

گيربکس،   روغن  فروش  و  تعويض  دوچرخه،  و 

گريس موتور،  روغن  ديفرانسيل،  كاري،  روغن 

تهويه  و  روغن  هوا،  فيلتر  اتاق  تعويض  هواي  ي 

 خودرو 

عرضه به  مجاز  غیر  خدمات  و  فروش    :کاالها 

اتومبيل  –باطري   برق  فيلتر -خدمات  تعويض 

 لوازم يدكی  –فروش تيوپ    –بنزين  

ابزار و  موتورباد،    : کاروسایل  باالنس،  دستگاه 

دستگاه   اتوماتيک  بکس  روگير  دستگاه  جک، 

 درار ساكشن، دستگاه الستيک 

و   بهداشتی   ، ایمنی  تاسیسات  و  تجهیزات 

بسته  :  انتظامی مدار  آتش    -دوربين  كپسول 

 نشانی 

7،000،000 
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 دارای ممنوعیت صدور کشوری مي باشد  514780با کد آيسیک   عمده فروشي ضايعات فلزات 

 ضوابط عمومي فعالیت  

 خدمات ارائه شده در معرض ديدعموم كاالهاونصب قيمت كليه  •

 مرتبط...  و  صنفی،بهداشتی،انتظامی  ومقررات  قوانين  رعايت •

 صنفی  ازتداخل  مجازوخودداري  كاالهاوخدمات  عرضه  به  التزام •

   فروشگاه  جلوي  ازمحوطه  استفاده  ممنوعيت •

 مشتري   اوليه  مراجعه  وتاريخ  تحويل  شده،تاريخ  تحويل  دستگاه  برنوع  مشتمل  مشتري  رسيدبه  ارائه •

 رسيداوليه  درپشت  مشتري  به  وسايرضوابط  تعميرشده  دستگاه  تعمير،نگهداري  شرايط  كتبی  اعالم •


