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  26/12/99 جلسه  شرايط  اختصاصي و تعرفه حق عضويت سالیانه رسته هاي شغلي اتحاديه صنف فروشندگان لوازم الكتريكي و الكترونیكي شهرستان بوشهر مصوب

 کمیسیون نظارت مرکز استان 

 

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 

 تعمير لوازم صوتي و تصويري  1
526022 12 - 2،880،000 

 تعمير ماشين لباسشويي و ظرفشويي 2
526024 15 - 2،160،000 

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

4 
فروشي تلفن همراه و تجهيزات  خرده  

 جانبي آن 

523432 12 - 2،880،000 

 تعمير و نگهداري ماشين آالت اداري  5
725020 15 - 2،880،000 

6 
تعمير انواع چرخ بافندگي ، خياطي و  

 گلدوزي 

526040 12 - 1،440،000 

7 
توليد و تعمير تابلوهاي برق فشار قوي و  

 ضعيف صنعتي 

312011 20 - 3،600،000 

8 
توليد و تعميردستگاههاي الکتروموتور و  

 سيم پيچ الکتروموتور 

311030 15 - 2،160،000 

 خرده فروشي لوازم الکتريکي و برقي  9
523431 15 - 2،160،000 

10 
خرده فروشي لوازم يدكي الکتريکي و  

 الکترونيکي 

523315 6 - 2،880،000 

11 
آيينه و  خرده فروشي لوستر ، آباژور ،  

 شمعدان 

523343 15 - 2،880،000 

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

 خدمات تصفيه آب 13
 2،160،000 رعايت ضوابط شركت آب و فاضالب 15 410011

 تعمير لوازم ارتباطي و مخابراتي 14
526073 12 - 2،160،000 

15 
تعمير لوازم كوچك برقي منزل بجز لوازم  

 صوتي و تصويري 

526021 12 - 1،440،000 
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 isic كد نام رسته  ردیف

حداقل 

مساحت محل  

كسب به  

 مترمربع 

 سایرشرایط اختصاصی
حق عضویت سالیانه به  

 ریال 

16 
توليد و تعمير دستگاه الکترونيك منبع  

 تغذيه

 2،880،000 دستگاه تهويه 10 331212

 جوشکاري پالستيك  17
 1،440،000 دستگاه تهويه 12 252050

 خدمات تاسيسات برقي ساختمان  18
453211 8 - 3،000،000 

 تزيينيتوليد لوستر و چراغهاي   19
315020 

متر    12

كارگاه +  

متر   20

 نمايشگاه

- 2،160،000 

 نصب و راه اندازي سيستم هاي حفاظتي 20
319012 12 - 2،160،000 

 خرده فروشي لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع 21
533441 12 - 2،160،000 

22 

توليد ساير لوازم خانگي طبقه بندي نشده  

دستگاه ماساژ ،  در جاي ديگر )به استثناي  

 موم زن و  براق كن كف(

293001 

 50كارگاه 

متر+دفتر  

 متر 12

- 3،600،000 

23 
توليد و تعمير انواع نور افکن، پروژكتور و  

 چراغ قوه 

315010 
+  12دفتر 

 40كارگاه 
- 3،600،000 

24 
نصب و تعمير سيستم هاي حرارتي و  

 برودتي و تهويه مطبوع بجز سردخانه 

453114 15 - 2،880،000 

 تعمير و خدمات پس از فروش لوازم خانگي  25
دارا بودن صالحيت فني و حرفه اي يا داشتن   20 3/526029

 حداقل مدرک تحصيلي ديپلم فني 
3،600،000 

26 

توليد ، نصب و خدمات فني پس از فروش  

سيستم هاي حفاظتي و امنيتي و دوربين  

 هاي مداربسته 

319014 60 
صالحيت فني و حرفه اي يا داشتن  دارا بودن  

 حداقل مدرک تحصيلي ديپلم فني 

 موافقت اداره كل استاندارد 

4،200،000 

27 
عمده فروشي لوازم الکتريکي، روشنايي،  

 صنعتي، فشار قوي  

4/514519 
  15دفتر 

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

حداقل 

مساحت محل  

كسب به  

 مترمربع 

 سایرشرایط اختصاصی
حق عضویت سالیانه به  

 ریال 

 400انبار 

 متر

 عمده فروشي لوازم الکتريکي ساختمان 28
514515 

  15دفتر 

 متر

  100انبار 

 متر

- 3،600،000 

29 
  تبلت، )همراه  تلفن  انواع  فروشي  عمده

 ( سلفون  فبلت،موبايل،
515214 20 

تجهیزات و تاسیسات ایمنی ، بهداشتی و  

داشتن دوربين مداربسته و كپسول   :انتظامی

 آتش نشاني 

3،500،000 

 20 6/526099 دندانپزشکي  و  پزشکي  هايدستگاه   تعمير 30
تجهیزات و تاسیسات ایمنی ، بهداشتی و  

داشتن دوربين مداربسته و كپسول   :انتظامی

 آتش نشاني 

3،500،000 

 10 526075 تعمير تلفن ثابت و همراه  31
تجهیزات و تاسیسات ایمنی ، بهداشتی و  

داشتن دوربين مداربسته و كپسول   :انتظامی

 آتش نشاني 

2،500،000 

 18 2/526099 گازسوز   وسايل  تعميرات 32
تجهیزات و تاسیسات ایمنی ، بهداشتی و  

داشتن دوربين مداربسته و كپسول   :انتظامی

 آتش نشاني 

3،000،000 

33 
  ارز  رمز  استخراج  هايدستگاه   تعمير

 ( ماينر)  ديجيتال
319047 12 

تجهیزات و تاسیسات ایمنی ، بهداشتی و  

داشتن دوربين مداربسته و كپسول   :انتظامی

 آتش نشاني 

4،000،000 

 ضوابط عمومي فعاليت  

 نصب قيمت كليه كاالهاوخدمات ارائه شده در معرض ديدعموم  •

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

 التزام به عرضه كاالهاوخدمات مجازوخودداري ازتداخل صنفي •

 ممنوعيت استفاده ازمحوطه جلوي فروشگاه  •

 قراردادكتبي انجام كاربامشتري تنظيم   •

 

 


