
کد فعالیترسته فعالیترسته اصلی
میزان تسهیالت به ازای 

(ریال)هر شاغل 
دستگاه صادر کننده مجوز

23403160,000,000چاپ  روي  پارچه

27201160,000,000توليد و ساخت اشياء کاغذي

27218160,000,000توليد و ساخت  کاغذهاي  تزئيني

27220160,000,000تک  جلدساز کاغذي  ومقوائي

27223160,000,000توليدانواع  کارت

27904160,000,000توليدوساخت البوم  عکس

27905160,000,000توليدوساخت عکس برگردان

28000160,000,000چاپ با انتشار و صنايع وابسته به آن سرفصل

28101160,000,000چاپ به وسيله حروف  چيني و روتاتيو از هر قسم  غير از انتشار

28102160,000,000چاپخانه

28103160,000,000حروفچيني با دست

28104160,000,000روتاتيو

28105160,000,000چاپ  حروف چيني

28201160,000,000چاپ بدون نشر

28202160,000,000توليدوساخت پوستر

28203160,000,000ليتوگرافي

28204160,000,000چاپ  سيلک  روي  شيشه

28205160,000,000چاپ روي جعبه مقوائي

28206160,000,000چيني وروتاتيو چاپ بوسيله روشهايي غيراز حروف

28301160,000,000حروف چيني با کامپيوتر

28302160,000,000چاپ  باکامپيوتر

28401160,000,000نشربدون چاپ

28402160,000,000چاپ نقشه بااوزاليد

28403160,000,000چاپ نقشه باژالتين

28404160,000,000استنسيل

28501160,000,000چاپ وانتشارتوام بايکديگر

28502160,000,000چاپ نشريات

28503160,000,000خبرنگاري

28504160,000,000روزنامه  نويسي

28505160,000,000دفترروزنامه ومجالت

28506160,000,000نشرروزنامه  توام باچاپ

28508160,000,000نشرمجالت  توام باچاپ

28601160,000,000توليدوساخت گراور به جز چاپ

28602160,000,000چاپ گرافيک

28603160,000,000گراورسازي

28801160,000,000چاپ  سيلک  اسکرين

28901160,000,000متفرقه درصنعت چاپ

28902160,000,000چاپ روي چوب

28903160,000,000متفرقه  درصنعت  انتشار

39803160,000,000پخش اسباب بازي

39901160,000,000پالک سازي

39907160,000,000توليد و ساخت پوشاک مخصوص هنرپيشگان

39926160,000,000توليدوساخت مهروپالک

39933160,000,000(کليشه ـپالک ـمهروغيره )مهرسازي به طورکلي 

39936160,000,000توليدوساخت  قلم  خوشنويسي

39937160,000,000فروش مهروپالک وکليشه وغيره

62206160,000,000فروش عمده مطبوعات

62208160,000,000فروش  عمده  نشريات

62209160,000,000فروش عمده نوارهاي درسي  و محصوالت  فرهنگي

65801160,000,000فروش  ابزاراالت  و ادوات  موسيقي

65803160,000,000فروش  خرده اسبابهاي  موسيقي

65810160,000,000فروش  خرده  صفحه  موسيقي

65812160,000,000فروش  خرده  لوازم  موسيقي

65815160,000,000فروش  خرده نوارکاست  و ويدئو

65816160,000,000نوارپرکني

65817160,000,000فروش  خرده  وعرضه  محصوالت  سمعي  و بصري

65818160,000,000فروش  خرده  وعرضه  بازيهاي  تصويري  ورايانه اي

65901160,000,000فروش  خرده البوم  عکس

65903160,000,000فروش  خرده پوستر وکارت  ازهرنوع

65904160,000,000فروش  خرده  تمبر وپاکت  ازهرنوع

65905160,000,000فروش  خرده  جوهر و مرکب

65907160,000,000(جرايد,مجله ,روزنامه )فروش  خرده  مطبوعات 

65912160,000,000فروش  خرده  لوازم التحريرولوازم  ترسيمي

65919160,000,000کلکسيونر

65922160,000,000فروش  کارت  از هرنوع

82442160,000,000انجمن  خوشنويسان

82801160,000,000اژانس  تبليغاتي

82802160,000,000اژانس  خبرگزاري

82805160,000,000خبرگزاري

82809160,000,000دفتر نمايندگي  روزنامه وقبول اگهي

82814160,000,000نمايندگي  خبرگزاري

82820160,000,000کسب و کار در فضاي مجازي

83114160,000,000واردکنندگان  فيلم

83401160,000,000تابلونويسي

83418160,000,000(گلهاي  چاپي  روي  ظروف  وغيره )طرحهاي  تزئيني 

83419160,000,000رنگ  کاري  مجسمه

83923160,000,000دفترجشنواره

84609160,000,000البراتوار

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
مراکز  مجتمع هاي فرهنگي، 

آموزشي ، هنري و رسانه اي

رسته فعاليت جديد انتخاب و در سامانه 78به اطالع اصحاب فرهنگ ، هنر و رسانه مي رساند با توجه به تصميمات اتخاذ شده تعداد 

کد بيمه دارند در صورت تمايل به دريافت تسهيالت/ متقاضيان مشمول که نزد سازمان تامين اجتماعي کد کارگاه .  کارا بارگذاري شده است

. مي توانند با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت نام اقدام نمايند


 1اطالعیه شماره 
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