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شاغل (ریال)

دستگاه صادر کننده مجوز

مراکز  مجتمع هاي فرهنگی، 
آموزشی ، هنري و رسانه اي

 سازمان بهزیستی85201160000000مشاوره  گفتاردرمانی

14105120000000حکاکی سنگ
23403120000000چاپ  روي  پارچه

23405120000000گل زنی روي پارچه
23509120000000پشم بافی
23609120000000نواربافی

24106120000000تولیدوساخت  تخت چرمی وتخت  گیوه
24108120000000تولیدوساخت  گیوه

24306120000000پوستین  دوزي
24404120000000زردوزي

24406120000000گل دوزي
24407120000000نواردوزي

25216120000000تولیدوساخت ظروف چوبی
29201120000000تولیدوساخت اشیاء چرمی به جزء کفش والبسه چرمی

29204120000000سراجی
29209120000000تولیدوساخت کمربندچرمی

29211120000000تولیدوساخت کیف دستی وجیبی
29212120000000تولیدوساخت  جلدچرمی

29213120000000تولیدوساخت  ساك  چرمی
29214120000000تولیدوساخت  زین  وافسارچرمی

34201120000000صنعت شیشه ومحصوالت شیشه اي
34210120000000تولیدوساخت ظروف شیشه اي وکریستال

34211120000000تولیدوساخت کریستال
34214120000000تولیدوساخت ظروف بلوري

34215120000000بلورسازي
34303120000000تولیدوساخت گلدان چینی وسفالی

34306120000000تولیدوساخت ظروف چینی
34522120000000تولیدوساخت  کاشی  هفت  رنگ  سرامیک  وپالك  نماسازي

34903120000000تولیدوساخت ظروف سنگی
35304120000000تولیدوساخت ورشو

36221120000000تولیدوساخت جعبه وقاب فلزي
36222120000000تولیدوساخت چاقو

36278120000000چاقوسازي
36352120000000مشبک  سازي

36937120000000چلنگري
39404120000000تولیدوساخت تسبیح عقیق

39407120000000تولیدوساخت زینت آالت ازفیروزه وعتیق
39410120000000تولیدوساخت زینت آالت ازمروارید

39411120000000تولیدوساخت زینت آالت ازنقره

اطالعیه شماره 6
 

به اطالع مراکز  مجتمع هاي فرهنگی، آموزشی ، هنري و رسانه اي ، مرکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی ،حمل و نقل عمومی مسافر برون شهري اعم از هوائی، جادهاي، 
ریلی و دریایی،تولید و توزیع پوشاك و واحد هاي پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی، مراکز تولید محصوالت گلخانه اي و صیفی جات صادرتی و مراکز تولید و عرضه 

گیاهان زینتی وماهیان زینتی می رساند با توجه به تصمیمات اتخاذ شده تعداد 69 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.

مرکز تولید و توزیع و فروش 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستیصنایع دستی

mrsanaye.ir



39417120000000فیروزه تراشی
39502120000000تولیدوساخت ادوات موسیقی

80802120000000سازمان  صنایع  دستی
83412120000000نقاشی  چرم  که  جنبه هنري  داشته باشد

83413120000000نقاشی  حباب  لوسترکه جنبه هنري داشته باشد
83414120000000نقاشی  شیشه که جنبه هنري داشته باشد

83417120000000رسم نقشه قالی )نقشه  کشی  فرش (
83420120000000نقاشی  روي  چینی  و سرامیک

83421120000000طراحی فرش ،  سنتی و کامپیوتري
وزارت صنعت، معدن و تجارت32136120000000تولیدوساخت اسکاچتولید و توزیع پوشاك

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

ریلی و دریایی

وزارت راه و شهرسازي71707120000000فرودگاه

1031120000000گل  کاري
5203120000000جوجه کشی

5218120000000پرورش جوجه
5219120000000پرورش بوقلمون 
5215120000000پرورش  بلدرچین

5201120000000پرورش مرغ
4305120000000پرورش  میگو

4301120000000پرورش وتکثیرانواع ماهی
4101120000000صیدماهی  ازدریاورودخانه
4102120000000صیدمیگو ازدریاورودخانه

4103120000000صیدنرم تنان ازدریاورودخانه
4104120000000صیادي باقایق ولنج

1011120000000کشت  سبزي
1012120000000کشت  صیفی جات

1013120000000کشت  قارچ  خوراکی
1006120000000پرورش  گل

1032120000000پرورش  نهال
4901120000000متفرقه درصیدماهی وحیوانات ابی

6211120000000بسنه بندي گل و گیاه 

واحد هاي پرورش مرغ گوشتی و 
مرغ مادر گوشتی، مراکز تولید 
محصوالت گلخانه اي و صیفی 
جات صادرتی و مراکز تولید و 
عرضه گیاهان زینتی وماهیان 

زینتی

وزارت جهادکشاورزي
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