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

دستگاه صادر کننده مجوز

21102160000000تهیه کنسروگوشت
21103160000000بسته بندي گوشت

21104160000000تهیه گوشت
21201160000000صنعت فراوردهاي دامی

21202160000000تهیه  وتوزیع  لبنیات  وشیر
21203160000000تهیه  وتولیدپنیر

21204160000000ماست  بندي
21205160000000تهیه خامه خوراکی

21206160000000تهیه کره
21207160000000تهیه وتولیدروغن حیوانی

21208160000000تهیه کشک
21214160000000کشک  سائی

21215160000000تهیه وتولید فراوردهاي لبنی
21901160000000متفرقه درصنعت موادغذائی

21216160000000تهیه لبنیات
21217160000000جمع اوري شیر

21302120000000انجیرخشک  کنی
84231120000000باقالی  فروشی

21303120000000برگه خشک  کنی
21304120000000کشمش پاك  کنی

21306120000000تهیه وتولیدترشیجات
21307120000000تهیه وتولیدمربا

21308120000000تهیه وتولیدرب  گوجه فرنگی
21309120000000تهیه خیارشور

21310120000000تهیه وتولیدکنسروسبزیجات
21311120000000تهیه  وتولید کنسروحبوبات
21312120000000تهیه  وتولیدکمپوت  میوه

21315120000000تهیه اب  لیمو
21316120000000بسته  بندي  خشکبارهمراه  باتهیه  ان

21318120000000بادام  برشته  کنی
21321120000000سبزي  خشک  کنی

21323120000000برگه پاك  کنی
21324120000000پسته خشک  کنی

21326120000000مرباسازي
21327120000000ذرت خشک  کنی
21328120000000لیموخشک  کنی

21330120000000تهیه وتولیدکنسرو
21332120000000تولید پودر خرما 

21603120000000تهیه حلواارده
21605120000000تهیه سوهان

21607120000000تهیه وتولیدبیسکویت
21608120000000کیک  پزي

21611120000000تهیه  وتولیدوفروش  نان  فانتزي
21612120000000تهیه  وتولیدوفروش  نان  ماشینی

21821120000000تهیه  وتولیدسقز
21902120000000تهیه رشته

اطالعیه شماره 4
 

به اطالع مراکزتولید و توزیع غذاهاي آماده اعم از رستورانها، بوفه ها، طباخی، تاالرهاي پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها ، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادي، بستنی و 
آبمیوه، واحد هاي پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی، مراکز تولید محصوالت گلخانه اي و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گیاهان زینتی وماهیان زینتی، مرکز 

تولید و توزیع و فروش صنایع دستی، تولید و توزیع کیف و کفش، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهري  و مراکز  مجتمع هاي فرهنگی، آموزشی ، هنري و رسانه اي می رساند با 
توجه به تصمیمات اتخاذ شده تعداد 135 رسته فعالیت جدید انتخاب و در  " سامانه کارا  " بارگذاري شده است. متقاضیان مشمول که نزد سازمان تامین اجتماعی کد کارگاه / 

کد بیمه دارند در صورت تمایل به دریافت تسهیالت می توانند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

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 توزیع آجیل، خشکبار، قنادي، 
وزارت صنعت، معدن و تجارتبستنی و آبمیوه

mrsanaye.ir



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

دستگاه صادر کننده مجوز

21106120000000کشتارگاه دام
21107120000000کشتارگاه طیورومرغ
63104120000000فروش  خرده  نهال

63105120000000فروش خرده وعمده گل
63106120000000گل فروشی

63201120000000شیالت
63202120000000فروش خرده پر

63203120000000فروش خرده تخم مرغ
63204120000000فروش خرده فراورده هاي دریائی

63205120000000فروش  خرده  ماهی
63206120000000فروش خرده مرغ وتخم مرغ
63207120000000فروش خرده وعمده پرنده

66909120000000گلخانه
5202120000000 مرغداري

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

دستگاه صادر کننده مجوز

23000120000000صنعت  نساجی (سرفصل )
23102120000000پارچه بافی
23103120000000حریربافی

23105120000000متقال بافی
23106120000000مخمل بافی

23107120000000بافندگی
23108120000000نساجی

23109120000000دستمال بافی 
23201120000000صنعت  ریسندگی شامل شستن  نخ وپشم
23202120000000صنعت ریسندگی شامل بهمزدن نخ وپشم

23203120000000صنعت ریسندگی شامل شانه زدن نخ وپشم
23204120000000حالجی توام بالحاف دوزي نباشد

23205120000000نخریسی
23206120000000نختابی

23207120000000پشم ریسی
23208120000000ابریشم تابی
23209120000000ابریشم کشی
23210120000000ابریشم بافی

23211120000000صنعت ریسندگی شامل رسیدن نخ وپشم
23212120000000پشم  زنی

23213120000000پشم  شوئی
23214120000000تصفیه وپاالیش پنبه

23301120000000صنعت  ضخیم  بافی  ماشینی
23302120000000شال  بافی

23304120000000زربافی  ترمه
23305120000000گونی بافی

23306120000000لبافی
23307120000000پتوبافی

23308120000000خورجین بافی
23309120000000برزنت  بافی

23310120000000روتختی  بافی
23315120000000ترمه بافی

23401120000000سفیدکردن  پارچه
23402120000000رنگرزي پارچه

23404120000000چاپ  روي  حوله
23406120000000صباغی

23407120000000رنگرزي  پشم
23408120000000رنگرزي  نخ

23415120000000رنگرزي  جوراب

واحد هاي پرورش مرغ گوشتی و مرغ 
مادر گوشتی، مراکز تولید محصوالت 

گلخانه اي و صیفی جات صادراتی و مراکز 
تولید و عرضه گیاهان زینتی وماهیان 

زینتی

وزارت جهاد کشاورزي

وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستیمرکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی
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23420120000000اهارزنی پارچه
23511120000000گردبافی

23512120000000حوله  بافی
25708120000000متفرقه درصنعت اشیاء ازنی
64502120000000فروش  خرده  اشیاء چوبی

64503120000000فروش  خرده  جارو
64504120000000فروش  خرده  جالباسی  چوبی

64505120000000فروش  خرده  حصیر
64507120000000فروش  خرده  سبد

64508120000000فروش  خرده  صنایع  دستی
64509120000000فروش  خرده  قاب  چوبی
64510120000000فروش  خرده  مهروتسبیح

24321120000000کرست  دوزي
24402120000000پرده دوزي
24403120000000پرچم دوزي
24408120000000کوبلن دوزي

24414120000000مالفه ورومتکاوروتشک  دوزي
24415120000000رومیزي دوزي
24416120000000تشک دوزي
24418120000000لحاف دوزي

24419120000000ندافی
24420120000000پنبه زنی لحاف وتشک

24421120000000پشتی دوزي
24422120000000دوردوزي موکت  وپتو

24423120000000تولیدوساخت  منگوله پرده
24427120000000تابلوبافی

24428120000000دوردوزي  پتو
24430120000000سفره دوزي پارچه اي

24431120000000فروش  خرده  لحاف  پنبه اي
24432120000000پرز زنی

27224120000000تولیدماسک  بهداشتی
64512120000000فروشگاه  صنایع  دستی

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

دستگاه صادر کننده مجوز

وزارت صنعت، معدن و تجارت24105120000000تولیدوساخت  پوتینتولید و توزیع کیف و کفش

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

دستگاه صادر کننده مجوز

71814120000000اژانس  پیک  موتوري
71816120000000راکبین و نمایندگیهاي پیک موتوري 

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

دستگاه صادر کننده مجوز

مراکز  مجتمع هاي فرهنگی، آموزشی ، 
سازمان بهزیستی82431120000000شیرخوارگاههنري و رسانه اي

وزارت کشورحمل و نقل عمومی مسافر درون شهري 
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