


میزان تسهیالت به ازاي کد فعالیترسته فعالیترسته اصلی
هر شاغل (ریال)

دستگاه صادر کننده مجوز

21112160000000تهیه همبرگر
21113160000000پخت کتلت و بسته بندي 

21620160000000تهیه  وتولیدوفروش  نان  باگت
21642160000000تهیه وتولیدوفروش نان ساندویچی

83926160000000خدمات جشن 
84201160000000اغذیه فروشی

84202160000000پیمانکارتهیه غذا
84203160000000تاالرپذیرائی

84204160000000جگرپزي
84205160000000چلوخورشتی

84206160000000چلوکبابی
84207160000000حلیم  پزي
84208160000000دیزي  پزي
84209160000000رستوران

84210160000000سالن  پذیرائی
84211160000000ساندویچ  فروشی

84212160000000سلف  سرویس
84213160000000سمبوسه پزي

84215160000000طباخی
84217160000000فرنی  پزي

84221160000000سیرابی  فروشی
84222160000000فالوده  فروشی

84223160000000قهوه خانه (چایخانه)
84224160000000کافه رستوران

84225160000000کبابی
84226160000000کله پزي
84227160000000کنتاکی

84228160000000آش فروشی
84229160000000کته پزي

84230160000000غذاخوري
84232160000000فالفل  فروشی

84233160000000بوفه
84234160000000پیتزافروشی

63501160000000فروش خرده گوشت بدون کشتار  
63502160000000فروش خرده موادپروتئینی  

84235160000000بریانی  فروشی
63407160000000فروش خرده خرما  

84301120000000پانسیون
84302120000000پالژ
84303120000000کمپ

84304120000000کمپینگ
84305120000000متل

84306120000000مسافرخانه
84307120000000مهمانخانه

84308120000000هتل
84309120000000هتلداري

84310120000000خوابگاه دانشجوئی
84311120000000مهمانسرا
84312120000000زائر سرا
84314120000000اقامتگاه 

84315120000000اردوگاه ایرانگردي و جهانگردي
84316120000000هتل آپارتمان

84317120000000پذیرائی و اقامتی 
84907120000000سرویس هاي  نظافتی

84910120000000خدمات نظافتی )شرکتهاي  نظافت  کننده (
84920120000000مبل وموکت شوئی
84922120000000نظافت در و پنجره
84923120000000نظافت  ساختمان

84924120000000شیشه  شوئی

84926120000000نظافت  منزل

مراکزتولید و توزیع غذاهاي آماده 
اعم از رستورانها، بوفه ها، 

طباخی، تاالرهاي پذیرایی، قهوه 
خانه ها، اغذیه فروشی ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مراکز مربوط به  گردشگري شامل 
هتل ها ، هتل آپارتمان ها ، 
مجتمع هاي جهانگردي و 

گردشگري ،  مهمانپذیرها ، 
مهمانسراها ، مسافرخانه ها ،  

مراکز بوم گردي ، مراکز اقامتی ، 
پذیرایی ، تفریحی ، خدماتی بین 

راهی ، موزه ها و زائرسراها ،

وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع 
دستی



میزان تسهیالت به ازاي کد فعالیترسته فعالیترسته اصلی
هر شاغل (ریال)

دستگاه صادر کننده مجوز

70603120000000سرویسهاي  حمل  ونقل  دریائی
71103120000000مسافربري  با راه اهن

71301120000000مسافربري  با سواري  در جاده
71503120000000حمل  ونفل  مسافردرابهاي  خارج ازکشور

71603120000000قایق  موتوري  مسافري  وتفریحی
71704120000000حمل ونقل  مسافر از طریق  هوائی

71706120000000شرکتهاي  هواپیمائی
71901120000000کرایه  مینی بوس  واتوبوس  خارج  از شهر

71902120000000ترمینال  اتوبوس  و مینی بوس
71904120000000ترمینالها وایستگاههاي  مربوط

71907120000000مسافربري  با اتوبوس  ومینی بوس  خارج  ازشهر
9870160000000بیمه رانندگان 987

9970160000000بیمه رانندگان
70000120000000حمل  و نقل عمومی

71104120000000ایستگاه  مترو
71201120000000اتوبوس  رانی  شهري

71202120000000کرایه  اتوبوس  در داخل  شهر
71203120000000کرایه  مینی بوس  در داخل  شهر

71204120000000سرویس  ایاب  وذهاب  کارگران  وکارمندان
71206120000000مسافربري  داخل  و حومه  شهر بصورت  پیمانکار

71801120000000تاکسی  سرویس  وکرایه  سواري
71806120000000تاکسی  تلفنی

71807120000000تاکسیرانی
71701120000000اژانس  هواپیمائی

71702120000000تورمسافرتی  هوائی
71705120000000دفتر فروش  بلیط هواپیما

71710120000000خدمات مسافرتی(دفتر مهاجرت و صدور ویزا اقامت درکشور خارجی)
71808120000000تورهاي  مسافرتی  زمینی
71812120000000فروش  بلیط قطاردراژانس

83801120000000خدمات  توریستی  منحصرا)اطالع  رسانی (
83802120000000خدمات  ایرنگردي  و گردشگري

23405120000000گل زنی روي پارچه
23419120000000چاپ  روي  روسري

23421120000000چاپ روي نایلن
23504120000000کشبافی
23505120000000کاموابافی

23506120000000جوراب  بافی
23509120000000پشم بافی

23510120000000دفتربافندگی
24001120000000کاله  دوزي

24002120000000دستکش  دوزي
24301120000000برش  پوشاك

24302120000000پالتودوزي  بچه گانه
24303120000000پالتودوزي  زنانه

24304120000000پالتودوزي  مردانه
24305120000000پوست  دوزي  روي  لباس

24306120000000پوستین  دوزي
24307120000000سري دوزي لباس
24308120000000پیراهن دوزي زنانه

24309120000000انواع  دوزندگی  لباس
24310120000000پیژامادوزي

24311120000000پیراهن دوزي بچه گانه

حمل و نقل عمومی مسافر برون 
شهري اعم از هوائی، جادهاي، 

ریلی و دریایی

دفاتر خدمات مسافرتی ، 
گردشگري و زیارتی

تولید و توزیع پوشاك

حمل و نقل عمومی مسافر درون 
وزارت کشورشهري

وزارت راه و شهرسازي

وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع 
دستی

وزارت صنعت، معدن و تجارت



کد فعالیترسته فعالیترسته اصلی
میزان تسهیالت به ازاي 

هر شاغل (ریال)
دستگاه صادر کننده مجوز

24312120000000پیراهن  دوزي  مردانه
24314120000000زیرپوش  دوزي
24315120000000دوزندگی مردانه

24316120000000شلواردوزي
24317120000000خیاطی

24318120000000دوخت  پوشاك
24319120000000رفوگري  لباس  درخیاطی

24320120000000شورت  دوزي
24322120000000کت وشلواردوزي
24323120000000لباس رزم دوزي

24324120000000تعمیرلباس درخیاطی
24325120000000تریکودوزي

24326120000000دوزندگی زنانه
24327120000000کاپشن دوزي

24328120000000مانتودوزي
24401120000000تولیدوساخت  گل پارچه اي تزئینی

24404120000000زردوزي
24405120000000زیگزال  دوزي

24406120000000گل دوزي
24407120000000نواردوزي

24409120000000عالمت ونشان دوزي پارچه اي
24410120000000دستمال دوزي
24411120000000روسري دوزي

24413120000000حوله دوزي پارچه اي
24417120000000کمربنددوزي پارچه اي

24429120000000مقنعه  دوزي
24901120000000متفرقه درصنعت البسه وسایروسایل پوششی

24914120000000تولیدوساخت شورت پالستیکی بچه

24915120000000تولیدوساخت زیپ

61801120000000بنکداري پارچه
61802120000000بنکداري لباس

61803120000000فروش عمده پارچه
61804120000000فروش عمده تریکو
61805120000000فروش عمده جوراب

61806120000000فروش عمده دستکش پارچه اي وکاموائی
61807120000000فروش عمده روسري ومقنعه

61808120000000فروش عمده کت وشلوار
61810120000000فروش عمده کاله

61814120000000فروش عمده وخرده لباس دوخته وبافته شده بچگانه
61815120000000فروش عمده لباس دوخته شده وبافته شده زنانه

61816120000000فروش عمده لباس دوخته شده وبافته شده مردانه
61817120000000فروش عمده لباس زیر
61819120000000فروش عمده منسوجات

66601120000000خرازي
66604120000000فروش  خرده  وعمده  زیپ  ودکمه فلزي وغیرفلزي  وسگک

66611120000000فروش  خرده  لوازم  خیاطی
66613120000000فروش  خرده  تورهاي  تزئینی

66104120000000فروش  خرده  پتو
66105120000000فروش  خرده  پشتی  ابري  و پارچه اي

66107120000000فروش  خرده  تشک  ابري
66108120000000فروش  خرده تشک  پنبه  اي

66109120000000فروش  خرده  حوله
84401120000000اطوکشی

84402120000000تعمیرلباس توسطخشکشوئی
84403120000000خشکشوئی

84404120000000رنگرزي  لباس  توسط خشکشوئی
84405120000000روفوگري  لباس  توسط خشکشوئی

84406120000000لباسشوئی

تولید و توزیع پوشاك

وزارت صنعت، معدن و تجارتتولید و توزیع پوشاك

وزارت صنعت، معدن و تجارت



کد فعالیترسته فعالیترسته اصلی
میزان تسهیالت به ازاي 

هر شاغل (ریال)
دستگاه صادر کننده مجوز

84407120000000سنگ  شوئی
65201120000000بوتیک  لباس  

65202120000000فروش  خرده  بارانی  
65203120000000فروش  خرده  پالتو  

65204120000000فروش  خرده  پیراهن  
65205120000000فروش  خرده  تریکو  
65206120000000فروش  خرده  جوراب  
65208120000000فروش  خرده  روسري  

65209120000000فروش  خرده  کت  وشلوار  
65210120000000فروش  خرده  کراوات  

65211120000000فروش  خرده  کاله  
65212120000000فروش  خرده  لباس  بافته  شده و دوخته  شده مردانه  

65213120000000فروش  خرده  لباس  بافته ودوخته  شده  بچه گانه  
65214120000000فروش  خرده  لباس  بافته ودوخته شده  زنانه  

65215120000000فروش  خرده  لباس  بصورت  پوستین  
65216120000000فروش  خرده  لباس  بطورکلی  

65220120000000فروش  خرده  لباس  زیر  
65221120000000فروش  خرده  لباس  نوزاد  

65222120000000فروش  خرده  مقنعه  
65223120000000پوشاك  فروشی  
65224120000000فروشگاه  لباس  

65225120000000فروش  پوشاك  پرستاري  و پزشکی  
65226120000000فروش  لباس  ولوازم  عروس  

65227120000000مانتوفروشی  
65101120000000بزازي  

66204120000000فروش  خرده سیسمونی  کودك  
66806120000000فروش  خرده  لباس  کهنه  
61901120000000بنکداري البسه پالستیکی  

65301120000000فروش  خرده  اشیاء بافته  شده  
66616120000000فروش  خرده  شورت  پالستیکی  بچه

23601120000000تولیدوساخت  بندکفش
24005120000000تولیدموئی کفش

24101120000000تولیدوساخت  کفش  دستدوز
24102120000000متفرقه درتولیدکفش

24103120000000تولیدوساخت  پستائی کفش
24104120000000برش رویه کفش

24106120000000تولیدوساخت  تخت چرمی وتخت  گیوه
24107120000000کفاشی )تولید(

24108120000000تولیدوساخت  گیوه
24110120000000تولیدوساخت  چکمه

24111120000000تولیدوساخت  کفش  ماشینی  )کارخانه اي  (
24112120000000تولیدوساخت  کفشهاي  متفرقه

24201120000000متفرقه درتعمیرکفش
24202120000000تعمیرکفش

24203120000000واکس زنی کفش
24204120000000پنبه  دوزي  کفش

25212120000000تولیدوساخت پاشنه چوبی کفش
25213120000000تولیدوساخت قالب چوبی کفش

29204120000000سراجی
29205120000000کیف  سازي

29209120000000تولیدوساخت کمربندچرمی
29210120000000تولیدوساخت بندچرمی ساعت

29211120000000تولیدوساخت کیف دستی وجیبی
29212120000000تولیدوساخت  جلدچرمی

29213120000000تولیدوساخت  ساك  چرمی
29214120000000تولیدوساخت  زین  وافسارچرمی

29901120000000متفرقه درصنعت چرم
29902120000000متفرقه  درصنعت  پوست

65403120000000فروش  خرده  کفش  ماشینی  ودست  دوز

تولید و توزیع پوشاك

وزارت صنعت، معدن و تجارتتولید و توزیع کیف و کفش

وزارت صنعت، معدن و تجارت



کد فعالیترسته فعالیترسته اصلی
میزان تسهیالت به ازاي 

هر شاغل (ریال)
دستگاه صادر کننده مجوز

65404120000000فروش  خرده  کیف  ماشینی  و دست  دوز
65405120000000فروش  خرده  گیوه

65406120000000کفش  فروشی
65407120000000فروش  کفش  و دمپائی  پالستیکی  و مصنوعات  الستیکی

32142120000000تولیدوساخت  پاشنه  کف  زیره  پالستیکی  ونخوالیت  
31323120000000تولیدوساخت زیره وپاشنه الستیکی کفش ونخوالیت  

31401120000000تولیدوساخت دکمه وسگگ ازهرنوع  
32104120000000تولیدوساخت کفش ودمپائی پالستیکی  

31312120000000تولیدوساخت گالش الستیکی  
64209120000000فروش خرده وعمده لوازم کفاشی )بندکفش ,چرم ,پاشنه فلزي (  

29000120000000چرم سازي وساختن اشیاء چرمی بجزلباس وکفش )سرفصل (  
29106120000000تولیدوساخت چرم  

29107120000000چرم جالدادن  
29108120000000رنگرزي چرم  

29109120000000ساالمبورسازي  
29110120000000صنایع  چرمسازي  

29113120000000پوست  صاف  کردن  
29114120000000پوست  عمل  اوردن  

29201120000000تولیدوساخت اشیاء چرمی به جزء کفش والبسه چرمی  
29203120000000تولیدوساخت  مشک  چرمی  

61904120000000تجارت عمده محصوالت چرمی  
61905120000000فروش خرده وعمده چرم  

61906120000000فروش خرده وعمده محصوالت چرمی  
65402120000000فروش  خرده  زین  و افسارچرمی  

65603120000000فروش  خرده چسب  کفش
6012120000000پسته وبادام شکنی

21211120000000تهیه االسکا
84218120000000ابمیوه فروشی

21301120000000فروش  خرده  وعمده  خشکبار
21317120000000توزیع خشکبار
21319120000000اجیل فروشی

21320120000000تهیه وتولیداب میوه
21322120000000تهیه وتولیدلواشک  والوچه

21325120000000تخمه پزي
21329120000000تهیه خشکبار

21331120000000بادام  خشک  کنی
21602120000000تهیه حلوا

21604120000000تهیه زولبیا وبامیه
21606120000000تهیه  وتولیدوفروش  نان  بستنی
21609120000000تهیه  وتولیدوفروش  نان  روغنی

21610120000000خشکه  پزي
21613120000000فروش خرده زولبیاوبامیا

21614120000000تهیه وتولیدباقلوا
21615120000000شیرینی پزي

21627120000000تهیه وتولیدوفروش نان  شیرمال
21628120000000تهیه  قطاب

21629120000000متفرقه درشیرینی پزي
21630120000000فروش خرده حلواوحلواارده

21636120000000کلوچه پزي
21643120000000تهیه باقلوا

21644120000000فروش  نان خشکه پزي
21804120000000تهیه وتولیدگز

21807120000000قنادي
21810120000000پولک  سازي

21811120000000شیرینی فروشی
21812120000000فروش خرده وعمده اب  نبات ونبات

21813120000000فروش خرده وعمده  کاکائو
21814120000000فروش خرده وعمده گز

مراکز توزیع آجیل، خشکبار، 
قنادي، بستنی و آبمیوه

تولید و توزیع کیف و کفش  

مراکز توزیع آجیل، خشکبار، 
وزارت صنعت، معدن و تجارتقنادي، بستنی و آبمیوه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت



میزان تسهیالت به ازاي کد فعالیترسته فعالیترسته اصلی
هر شاغل (ریال)

دستگاه صادر کننده مجوز

21815120000000تهیه وتولیدنقل
21816120000000نبات  ریزي

21817120000000گزپزي
21818120000000تهیه وتولیدوفروش خرده نبات وابنبات ومحصوالت تشکري

21819120000000نوقاسازي
21820120000000فروش خرده وعمده شکالت

84219120000000بستنی  فروشی
21314120000000شیره پزي  
21704120000000قندریزي  

21305120000000توزیع  اب  لیمو  
21808120000000فروش  خرده  وعمده  نقل  

21924120000000تهیه وتولیدپیراشکی  
64208120000000فروش خرده وعمده لوازم قنادي بصورت مخلوطشامل جعبه شیري  

84236120000000کافی شاپ

83901160000000استادیوم  ورزشی
83902160000000استخر شناسرپوشیده وعادي

83904160000000باشگاه اسب  سواري )سوارکاري (
83905160000000باشگاه  ورزشی

83907160000000سالن  استخرشنا سرپوشیده وعادي
83909160000000سالن  اسکی  روي  یخ

83911160000000سالن  بولینگ
83913160000000سالن  ژیمناستیک

83914160000000سالن  کشتی
83917160000000کلوپ  ورزشی

83921160000000هیئت  شنا
83922160000000باشگاه  بدنسازي  الغرسازي  پرورش  اندام

83924160000000هیئت امادگی جسمانی وایروبیک
83301160000000باشگاه تفریحات سالم

83915160000000سیرك
83925160000000هیئت ورزشهاي همگانی 

82901160000000ارامگاه تاریخی
82906160000000قرائت  خانه  عمومی

82908160000000کتابخانه
82909160000000کتابداري

82913160000000موزه  تاریخی
82915160000000موزه  هنري

82916160000000کلوپ  فرهنگی
82918160000000فرهنگسرا

82919160000000دفتر کانون آگهی و تبلیغاتی 
83000160000000موسسات  تفریحی

83001160000000مجتمع سیاحتی وتفریحی
83101160000000استودیوفیلمبرداري

83103160000000تعمیردستگاههاي  نمایش  فیلم
83104160000000تهیه و توزیع  فیلم نمایشی
83106160000000چاپ و ظهور فیلم  سینمائی

83107160000000سینما
83108160000000فیلمبرداري
83109160000000فیلمسازي

83111160000000کرایه  دستگاههاي  نمایش  فیلم ومشابه
83112160000000کرایه  نوارویدئو فیلم و دستگاه )ویدئوکلوپ (

83113160000000کرایه وسایل  صوتی  ویدئو واپارات
83115160000000تکثیر سی دي

83202160000000تئاتر

مراکز توزیع آجیل، خشکبار، 
قنادي، بستنی و 

آبمیوه
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مراکز باشگاه ها و مجتمع هاي 
وزارت ورزش و جوانانورزشی و تفریحی

مراکز  مجتمع هاي فرهنگی، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیآموزشی ، هنري و رسانه اي



کد فعالیترسته فعالیترسته اصلی
میزان تسهیالت به ازاي 

هر شاغل (ریال)
دستگاه صادر کننده مجوز

83203160000000تئاتروسرویسهاي  وابسته
83204160000000نمایشنامه نویسی

83306160000000موسسات  تفریحی غیرازفیلم  وتئاتر
83410160000000گالري  هنري
82914160000000موزه  علمی

83903160000000بازیهاي  رایانه اي 
83910160000000سالن  بازیهاي  کامپیوتري

83919160000000متفرقه درموسسات تفریحی که درجاي دیگردسته بندي نشده
 سازمان بهزیستی85204160000000مشاوره  ازدواج  و خانواده
84602160000000چاپ  وظهورفیلم  عکس

84603160000000عکاسی
84604160000000عکسبرداري  ازمجالس

84605160000000فروش  خرده  دستگاه  نمایش  فیلم
84606160000000فروش  خرده  وعمده دوربین  عکاسی

سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور82101160000000اموزش  پانچ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی84608160000000فروش  خرده  وعمده  لوازم  و وسائل  عکاسی

سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور82000160000000آموزش خدمات اجتماعی وتجارتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی82111160000000اموزش  موسیقی

82102160000000اموزش  تعمیررادیووتلویزیون
82103160000000اموزش  حسابداري

82104160000000اموزش  خیاطی
82108160000000اموزش  کامپیوتر

82110160000000اموزش  ماشین  نویسی
82112160000000اموزش  نقشه کشی

وزارت آموزش و پرورش82113160000000مجتمع  وانستیتو اموزشی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی82116160000000خدمات  فرهنگی

82117160000000دانشسرا
82118160000000دانشکده
82119160000000دانشگاه
82120160000000دبستان

82121160000000دبیرستان
82122160000000کودکستان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري82123160000000مدارس  حرفه اي
82124160000000مدارس  عالی

وزارت آموزش و پرورش82125160000000مدارس  کودکان  استثنائی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری82126160000000موسسات  اموزشی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی82127160000000موسسات فرهنگی

 سازمان بهزیستی - وزارت آموزش و پرورش82128160000000مهدکودك

وزارت آموزش و پرورش82129160000000هنرستان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی82130160000000هنرسرا

وزارت آموزش و پرورش82131160000000راهنمائی
سازمان بهزیستی82132160000000اموزش  توانبخشی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی82133160000000مجتمع  اموزشی  اشتغال

وزارت آموزش و پرورش82135160000000امادگی
82136160000000اموزش  ارایش  و پیرایش

82109160000000اموزش  کشاورزي بخش حقوقی  
وزارت آموزش و پرورش82137160000000مرکز مشاوره  اموزشی

سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور82142160000000اموزش  شیرینی پزي

82141160000000اموزش  بطورکلی  که  درجاي  دیگردسته بندي  نشده است

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-وزارت آموزش و 
پرورش

- وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -سازمان 
آموزش فنی و حرفه اي کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی82139160000000هنرکده 

سازمان بهزیستی82144160000000مرکز توانبخشی حرفه اي ، آموزشی ، تولیدي ، حمایتی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی82803160000000تایپ  یا تحریرنامه
82804160000000ترجمه نامه
82808160000000دارالترجمه

28405160000000فتوکپی  عادي  ورنگی
28406160000000زیراکس
28407160000000پلی کپی

28408160000000تکثیرکامپیوتري
28409160000000طلق  پرس )چاپ  وپرس  کارت (

28410160000000اوزالید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

مراکز  مجتمع هاي فرهنگی، 
آموزشی ، هنري و رسانه اي

وزارت آموزش و پرورش

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور



میزان تسهیالت به ازاي کد فعالیترسته فعالیترسته اصلی
هر شاغل (ریال)

دستگاه صادر کننده مجوز

82812160000000کرایه دستگاههاي  کامپیوتر
83201160000000اژانس  هنرمندان  

99101160000000هنرمندان وصنعتگران صنایع دستی کشور  
28510160000000فعاالن حوزه رسانه و مطبوعات  

83205160000000دفترنمایندگی هنرمندان  
83206160000000هنرپیشگی  

83207160000000انجمن نمایش وتئاتروسینماوسرویس وابسته  
83402160000000تولیدوساخت گل خمیري تزئینی (گل چینی ) 

83403160000000تولید و ساخت گل شیشه اي تزئینی  
83406160000000خطاطی  

83407160000000خوشنویسی  
83411160000000مجسمه سازي ازهرنوع  

83412160000000نقاشی چرم که جنبه هنري داشته باشد  
83413160000000نقاشی حباب لوسترکه جنبه هنري داشته باشد  

83414160000000نقاشی شیشه که جنبه هنري داشته باشد  
83415160000000نقاشی )کشیدن تصویر(  

83416160000000ویتراي  
83420160000000نقاشی روي چینی و سرامیک  

83421160000000طراحی فرش ، سنتی و کامپیوتري  
28507160000000نشر کتاب توام با چاپ  

28509160000000موسسه انتشاراتی   
28704160000000انواع صحافی  
28705160000000صحافی دفتر   

28706160000000سري سازي کتاب   
28707160000000کتاب ساز   

65911160000000فروش خرده کتاب و اشیاء وابسته  
62204160000000فروش عمده کتاب   

82813160000000کرایه ماشین  زیراکس
14106120000000صنایع دستی تولید شده ازسنگ

25601120000000خاتم  کاري  چوب
25602120000000تولیدوساخت اشیاء تزئینی چوبی
25604120000000تولیدوساخت قاب چوبی عکس

25605120000000تولیدوساخت اشیاء کوچک چوبی
25606120000000تولیدوساخت اشیاء لوکس چوبی

25607120000000تولیدوساخت چپق چوبی
25608120000000منبت  کاري چوب

تولیدوساخت صنایع دستی کوچک شامل قاب  
عکس  واشیاء لوکس

25609120000000

25611120000000معرق سازي
25701120000000صنعت اشیاء ازخیزران ونظایرآن

25702120000000حصیربافی
25703120000000سبدبافی

25704120000000تولیدوساخت بادبزن حصیري
25706120000000دسته بندي جارو

25710120000000جاروسازي
39916120000000تولیدوساخت صنایع دستی کوچک

34525120000000تولیدظروف  صنایع دستی  سرامیکی
35902120000000تولیدوساخت ظروف مسی

35903120000000حکاکی فلزات
35904120000000رویگري

35905120000000سرب کوبی
35906120000000سفیدگري ظروف مسی
35907120000000قلم زنی ظروف فلزي

35909120000000مسگري
36001120000000صنعت اشیافلزي ساخته شده ازفلزات قیمتی نقره

مرکز تولید و توزیع و فروش 
صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع 
دستی

مراکز  مجتمع هاي فرهنگی، 
آموزشی ، هنري و رسانه اي 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 



کد فعالیترسته فعالیترسته اصلی
میزان تسهیالت به ازاي 

هر شاغل (ریال)
دستگاه صادر کننده مجوز

36002120000000تولیدوساخت ظروف نقره اي
19404120000000تهیه وتولید پودرلعاب  کاشی

34110120000000گل زنی روي کاشی
34113120000000کوره دستی

34209120000000گل زنی روي شیشه وبلور
34301120000000تولیدوساخت اشیاي سفالی تزئینی

34304120000000سفال  گري
34305120000000کوزه گري

34308120000000گل زنی روي ظروف لعابی
34309120000000تنورسازي

34310120000000گلدان سازي
34311120000000گل  زنی  روي  ظروف  چینی
34312120000000گل  زنی  روي  ظروف  سفالی

23602120000000قیطان بافی
23603120000000فیتیله  بافی

23605120000000تولیدوساخت  ریسمان
23606120000000تولیدوساخت  تاروپودرقالی

23701120000000قالی دستی
23702120000000فرش بافی
23704120000000تعمیرگلیم

23705120000000جاجیم بافی دستی
23706120000000رفوگري زیلو

23707120000000تعمیرقالی
23708120000000پرداخت  قالی
23709120000000دارکشی  قالی
23710120000000پشتی  بافی

23711120000000رنگرزي  قالی
23712120000000قالی  بافی  دستی

23713120000000رفوگري  گلیم
23714120000000گلیم بافی دستی

23715120000000رفوگري قالی
23717120000000گلیم  دستی
23718120000000چله  دوانی

23719120000000روکارگیري قالی
23720120000000زیلوبافی  دستی

23905120000000تولیدوساخت  نمد
23911120000000نمدمالی

23501120000000صنعت بافندگی دستی
23406120000000صباغی

23409120000000قلمکاري  پارچه
23410120000000گل  زنی

23417120000000تکمیلی  صباغی  وگلزنی
23411120000000طراحی  پارچه
23414120000000رنگرزي پوست

25211120000000خراطی
90022120000000ترویج ، تهیه ، خرید ، فروش و صادرات  سوزن دوزي و رو دوزي سنتی

64007120000000فروش خرده وعمده  مواداولیه  قالی  وفرش
64005120000000فروش  خرده وعمده خامه قالی
64006120000000فروش خرده وعمده رنگ  قالی

65303120000000فروش  خرده  پشتی  دستباف  و ماشینی  
82902120000000پارك  جنگلی
82903120000000پارك  عمومی

83002120000000تاسیسات ساحلی ( تفریحی )
65304120000000فروش  خرده  جاجیم  دستی  و ماشینی  

65305120000000فروش  خرده  زیلو دستی  و ماشینی  
65307120000000فروش  خرده  فرش  دستی  وماشینی  
65308120000000فروش  خرده  گلیم  دستی  و ماشینی  

65312120000000فروش  خرده  نمد  
99501120000000قالی بافان  خاص

مرکز تولید و توزیع و فروش 
صنایع دستی

مرکز تولید و توزیع و فروش 
صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع 
دستی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع 
دستی



کد فعالیترسته فعالیترسته اصلی
میزان تسهیالت به ازاي 

هر شاغل (ریال)
دستگاه صادر کننده مجوز

82203120000000بیمارستان
82205120000000تزریقات

82206120000000توموگرافی
82208120000000درمانگاه

82211120000000رادیولوژي
82215120000000سونوگرافی

82216120000000کلینیک
82218120000000مرکزبینائی سنجی وشنوائی سنجی

82224120000000فیزیوترابی
82225120000000اپتومتریست

82228120000000شکسته بندي استخوان
68403120000000مدیریت  درمان  

68404120000000بیمارستان  )تحت  پوشش  معاونت  درمان (  
68405120000000درمانگاه   )تحت  پوشش  معاونت  درمان (  

68406120000000پلی کلینیک  )تحت  پوشش  معاونت  درمان (  
68407120000000دي  کلینیک  )تحت  پوشش  معاونت  درمان (  

68408120000000زایشگاه  )تحت  پوشش  معاونت  درمان (  
82145120000000مشاوره و ارائه خدمات پرستاري   

82201120000000ازمایشگاه  تشخیص  طبی  
82222120000000توانبخشی  و خدمات  وابسته  

82226120000000توانبخشی و بازپروري معتادان   
82402120000000اسایشگاه  اعصاب  و روان  

82403120000000اسایشگاه  سالمندان  
82404120000000اسایشگاه  معلولین  

90077120000000خدمات آزمایشگاهی  
82227120000000خدمات دیالیز

84501160000000آرایشگاه
84503160000000سالن  زیبائی

84504160000000سالن  سونا و ماساژ
84505160000000سلمانی

84506160000000سونا
84507160000000گرمابه
84509160000000ماساژ

84510160000000ترمیم مو
وزارت کشور82106160000000اموزشگاه رانندگی

آموزشگاه هاي رانندگی ، 
آرایشگاه ها ، سالن هاي زیبایی 

وگرمابه

موسسات خصوصی، داراي پروانه 
بهره برداري از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی که در 

حوزههاي
درمانی و تشخیصی اعم از 

آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال 
هستند

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان بهزیستی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


