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

دستگاه صادر کننده مجوز

84301160000000پانسیون

84302160000000پالژ

84303160000000کمپ

84304160000000کمپینگ

84305160000000متل

84306160000000مسافرخانه

84307160000000مهمانخانه

84308160000000هتل

84309160000000هتلداري

84310160000000خوابگاه دانشجوئی

84311160000000مهمانسرا

84312160000000زائر سرا

84314160000000اقامتگاه 

84315160000000اردوگاه ایرانگردي و جهانگردي

84316160000000هتل آپارتمان

84317160000000پذیرائی و اقامتی 
71701160000000اژانس  هواپیمائی

71702160000000تورمسافرتی  هوائی
71705160000000دفتر فروش  بلیط هواپیما

71710160000000خدمات مسافرتی(دفتر مهاجرت و صدور ویزا اقامت درکشور خارجی
71808160000000تورهاي  مسافرتی  زمینی
71812160000000فروش  بلیط قطاردراژانس

83801160000000خدمات  توریستی  منحصرا)اطالع  رسانی (
83802160000000خدمات  ایرنگردي  و گردشگري

84907120000000سرویس هاي  نظافتی

84910120000000خدمات نظافتی )شرکتهاي  نظافت  کننده (

84920120000000مبل وموکت شوئی

84922120000000نظافت در و پنجره

84923120000000نظافت  ساختمان

84924120000000شیشه  شوئی

84926120000000نظافت  منزل

اطالعیه شماره 5

 
به اطالع مراکز تولید و توزیع پوشاك می رساند با توجه به تصمیمات اتخاذ شده تعداد 12 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.همچنین مبلغ وام رسته فعالیت هاي 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 از 120000000 ریال به 160000000 ریال تغییر یافته است.

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

دفاتر خدمات مسافرتی ، گردشگري و 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستیزیارتی

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 صنعت، معدن و تجارت

mrsanaye.ir



39301120000000تعمیرساعت دیواري ومچی

39304120000000تولیدوساخت ساعت مچی ودیواري

39308120000000صنعت ساعت سازي

39309120000000فروش خرده وعمده ساعت )ساعت فروشی (

39303120000000فروش  ساعتهاي  کارت  زنی  معمولی وکامپیوتري

39305120000000تولیدوساخت ساعت کارت زنی معمولی وکامپیوتري

34217120000000تولیدوساخت  شیشه  عینک

39204120000000تعمیرعینک آفتابی ,ایمنی ,طبی

39214120000000عینک سازي

39217120000000فروش خرده وعمده عینک آفتابی وشیشه عینک

39218120000000فروش خرده وعمده عینک طبی وشیشه عینک

65702120000000فروش  خرده عینک  ایمنی

وزارت صنعت، معدن و تجارتتولید و توزیع پوشاك


