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

ونيكي  يكي و الكتر ايط  اختصاصي و تعرفه حق عضویت سالیانه رسته هاي شغلي اتحاديه صنف فروشندگان لوازم الكتر شر
 کمیسیون نظارت    99/ 05/ 29 جلسه شهرستان بوشهر مصوب

 
ي و جعبه كمكهاي اوليه 

 وجود كپسول آتش نشان 
ايط اختصاصي :    ساير شر

 

 isic كد نام رسته  رديف

حداقل 

محل  مساحت 

كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

ي و تصويري  1
 تعمتر لوازم صونر

526022 12 - 2،880،000 

ي و ظرفشوني  2  لباسشوني
 تعمتر ماشير 

526024 15 - 2،160،000 

 تعمتر يخچال ، فريز ، يخچال فريزر 3
526023 20 - 2،880،000 

4 
ي تلفن همراه و  

ي  خرده فروشر ات جانب  تجهتر 
 آن 

523432 12 - 2،880،000 

 تعمتر و نگهداري ماشير  آالت اداري 5
725020 15 - 2،880،000 

ي ، خياطي و گلدوزي  6
 

 تعمتر انواع چرخ بافندگ
526040 12 - 1،440،000 

7 
توليد و تعمتر تابلوهاي برق فشار قوي و  

ي 
 ضعيف صنعبر

312011 20 - 3،600،000 

8 
وموتور و  تولید و  دستگاههای الکتر تعمتر

وموتور   سیم پیچ الکتر
311030 15 - 2،160،000 

ي  9
يكي و برقر ي لوازم الكتر

 خرده فروشر
523431 15 - 2،160،000 

10 
يكي و  ي لوازم يدگي الكتر

خرده فروشر
ونيكي   الكتر

523315 6 - 2،880،000 

11 
ي لوستر ، آباژور ، آيينه و 

خرده فروشر
 شمعدان 

523343 15 - 2،880،000 

 تعمتر اجاق گاز و بخاري  12
526091 15 - 1،440،000 

 خدمات تصفيه آب  13
كت آب و   15 410011 رعایت ضوابط شر

 فاضالب 
2،160،000 

ي  14
 تعمتر لوازم ارتباطي و مخابرانر

526073 12 - 2،160،000 

15 
ل بجز لوازم   ي مت  

تعمتر لوازم كوچك برقر
ي و تصويري 

 صونر
526021 12 - 1،440،000 

ونيك منبع تغذيه  16  توليد و تعمتر دستگاه الكتر
 2،880،000 دستگاه تهويه  10 331212

 جوشكاري پالستيك  17
 1،440،000 دستگاه تهويه  12 252050
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 isic كد نام رسته  رديف

حداقل 

محل  مساحت 

كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

ي ساختمان 18
 خدمات تاسيسات برقر

453211 8 - 3،000،000 

ي  19
 توليد لوستر و چراغهاي تزييب 

315020 

متر  12

كارگاه + 

متر  20

 نمايشگاه 

- 2،160،000 

ي  20
 نصب و راه اندازي سيستم هاي حفاظبر

319012 12 - 2،160،000 

ي لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع 21
 خرده فروشر

533441 12 - 2،160،000 

22 
 طبقه بندی نشده  

 
تولید سایر لوازم خانك

در جای دیگر )به استثنای دستگاه ماساژ ،  
 براق کن کف( موم زن و   

293001 

  50كارگاه 

متر+دفتر 

 متر12

- 3،600،000 

23 
تولید و تعمتر انواع نور افکن، پروژکتور و  

 چراغ قوه 
315010 

+  12دفتر 

 40كارگاه 
- 3،600،000 

24 
نصب و تعمتر سیستم های حرارنر و  
 برودنر و تهویه مطبوع بجز شدخانه

453114 15 - 2،880،000 

 تعمتر و  25
 

 خدمات پس از فروش لوازم خانك
3/526029 20 

دارا بودن صالحیت فب  و حرفه ای 
یا داشير  حداقل مدرک تحصیل 

 دیپلم فب  

3،600،000 

26 
تولید ، نصب و خدمات فب  پس از فروش  
سیستم های حفاظبر و امنیبر و دوربير   

 های مداربسته 

319014 60 

دارا بودن صالحیت فب  و حرفه ای 
داشير  حداقل مدرک تحصیل یا 

 دیپلم فب  
 موافقت اداره کل استاندارد 

4،200،000 

27 
  ، یك، روشناني عمده فروشر لوازم الکتر

، فشار قوی    صنعبر
4/514519 

 15دفتر 

 متر

 400انبار 

 متر

- 
3،600،000 

یك ساختمان  28  عمده فروشر لوازم الکتر
514515 

 15دفتر 

 - متر
3،600،000 
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 isic كد نام رسته  رديف

حداقل 

محل  مساحت 

كسب به  

 مترمربع 

 سايرشرايط اختصاصي
حق عضويت سالیانه به  

 ريال 

 100انبار 

 متر

29 
عمده فروشر انواع تلفن همراه)تبلت،  

 فبلت،موبایل، سلفون( 
دوربير  مداربسته و کپسول آتش   20 515214

 نشان  
3،500،000 

شكتعمتر دستگاه  30  های پزشك و دندانت  
دوربير  مداربسته و کپسول آتش   20 6/526099

 نشان  
3،500،000 

 
 ضوابط عمومي فعاليت  

 

 نصب قيمت كليه كاالهاوخدمات ارائه شده در معرض ديدعموم  •

،انتظامي و... مرتبطرعايت قوانير   • ي
،بهداشبر ي

 ومقررات صنف 

ي  •
ام به عرضه كاالهاوخدمات مجازوخودداري ازتداخل صنف   التر 

 ممنوعيت استفاده ازمحوطه جلوي فروشگاه  •

ي • ي انجام كاربامشتر  تنظيم قراردادكتب 
 

 


