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  بندي فعالیت هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه
  

  عنوان فعالیت  کد
  کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري  الف

  هاي خدماتی وابسته محصوالت کشاورزي و دامی، شکار و فعالیتتولید   01
  )غیر دائمی(کاشت محصوالت ساالنه   011

  روغنی هاي دانه و حبوبات ،)برنج جز به( غالت کاشت    0111
 کاشت و تولید ـ ارزن  0111
  آفتابگردان ـ کاشت و تولید   0111
 کاشت و تولید ـ زمینی بادام  0111
 کاشت و تولید ـ باقال  0111
 کاشت و تولید ـباقالي مصري   0111
  کاشت و تولید ـ نیجر) دانه(بذر   0111
  کاشت و تولید ـ دانه نیجر  0111
  بذر اصالح شده گندم ـ کاشت و تولید  0111
  بذر حبوبات ـ کاشت و تولید  0111
  کاشت و تولید  -بذر سویا  0111
  تولیدـ کاشت و ) بجز برنج ( بذر غالت   0111
  بذر گندم ـ کاشت و تولید  0111
 کاشت و تولید -تخم آفتابگردان  0111
 کاشت و تولید - تخم خردل   0111
 کاشت و تولید - تخم کتان   0111
  تخم کرچک ـ کاشت و تولید  0111
 کاشت و تولید -جو دوسر   0111
 کاشت و تولید - یوالف  0111
 کاشت و تولید -جو  0111
  جوکاري   0111
 کاشت و تولید -چاودار  0111
  کاشت و تولید -حبوبات  0111
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  کاشت و تولید -هاي روغنی دانه  0111
 کاشت و تولید -ي گلرنگ دانه  0111
 کاشت و تولید -اي ذرت خوشه  0111
 کاشت و تولید -اي ذرت دانه  0111
 کاشت و تولید - سایر حبوبات   0111
 تولیدکاشت و  -هاي روغنی  سایر دانه  0111
  کاشت و تولید - بندي نشده در جاي دیگر به جز برنج  سایر غالت طبقه  0111
 کاشت -سویا   0111
  شرکت توسعه کاشت ذرت   0111
  هاي روغنی  شرکت سهامی توسعه کاشت دانه  0111
 کاشت و تولید -عدس  0111
  کاشت و تولید -) بجز برنج ( غالت   0111
 کاشت و تولید -کرچک  0111
 کاشت و تولید –) شلغم روغنی(کلزا   0111
 کاشت و تولید -کنجد  0111
  کاري   گندم  0111
 کاشت و تولید - گندم  0111
  لوبیاکاري  0111
 کاشت و تولید -لوبیا  0111
 کاشت و تولید -لوبیاي چشم بلبلی   0111
 کاشت و تولید -لوبیاي سودانی  0111
  کاشت و تولید -نخود فرنگی  0111
 کاشت و تولید -نخود  0111
  نخودکاري  0111

    
  کاشت برنج  0112

  ـ کاشت و تولید بذر برنج  0112
  کاشت و تولید -برنج   0112
  کاشت و تولید - برنج اصالح شده  0112



  

 

  برنج بومی ـ کاشت و تولید  0112
  برنجکاري   0112
  شالیکاري   0112
  نشاکاري برنج   0112

    
  ها ها و غده ریشه جات، صیفی و کاشت سبزیجات  0113

 کاشت و تولید -اسفناج  0113
 کاشت و تولید - بادمجان  0113
  اي ـ کاشت و تولید بادمجان گلخانه 0113
  کاشت و تولید  -بذر اصالح شده سبزیجات 0113
  کاشت و تولید -بذر چغندرقند 0113
  کاشت و تولید -بذر چغندرلبویی 0113
  و تولیدبذر سبزي ـ کاشت  0113
 کاشت و تولید - سبزیجات   بذر 0113
  بذر صیفی ـ کاشت و تولید 0113
  بذر گشنیز ـ کاشت و تولید  0113
  بستان کاري  0113
  کاشت و تولید -پیاز خوراکی 0113
  کاشت و تولید -پیازچه خوراکی 0113
  کاشت و تولید -ترب 0113
  کاشت و تولید - تربچه  0113
  و تولیدکاشت  -تره  0113
 کاشت و تولید -تره فرنگی  0113
  کاشت و تولید -تلخون 0113
  جالیزکاري  0113
  کاشت و تولید -جعفري 0113
 کاشت و تولید -چغندر قند  0113
  کاشت و تولید -چغندر لبویی 0113
  )اي بجز چغندر علوفه(چغندرکاري  0113
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  کاشت و تولید -خربزه  0113
  کاري خربزه 0113
  کاشت و تولید -خیار درختی 0113
  اي ـ کاشت و تولید خیار گلخانه 0113
 کاشت و تولید -خیار 0113
  کاشت و تولید -دستانبو  0113
  کاشت و تولید -ریحان 0113
  سبزي کاري  0113
  کاشت و تولید -دار  سبزیجات برگی یا ساقه 0113
  کاشت و تولید -سبزیجات پیازي 0113
  کاشت و تولید -اي ریشه سبزیجات 0113
  کاشت و تولید -اي سبزیجات غده 0113
  سیب زمینی کاري  0113
 کاشت و تولید - زمینی  سیب 0113
 کاشت و تولید - زمینی شیرین  سیب 0113
  کاشت و تولید -زمینی هندي  سیب 0113
 کاشت و تولید -سیر  0113
  کاشت و تولید -شاهی 0113
  شرکت تعاونی تولید صیفی کاران  0113
 کاشت و تولید -شلغم  0113
  صیفی جات ـ کاشت و تولید 0113
  صیفی کاري  0113
  صیفی کاري زیر پالستیک 0113
 کاشت و تولید -طالبی  0113
  کاشت و تولید -اي فلفل دلمه 0113
  قارچ ـ کاشت و تولید  0113
 کاشت و تولید -قارچ چتري  0113
  کاشت و تولید -اي قارچ دکمه 0113
  کاشت و تولید -قارچ دنبالن 0113
  کاشت و تولید -قارچ صدفی 0113



  

 

  کاشت و تولید -اي قارچ گلخانه 0113
 کاشت و تولید - کاسنی  0113
  کاشت و تولید -کاهو  0113
  کاشت و تولید -کدو زرد 0113
  کاشت و تولید -کدو سبز 0113
  کاشت و تولیدکدو مسمایی  ـ  0113
  کشت سبزیجات زیرپالستیک 0113
  کشت محصوالت جالیزي زیر پالستیک 0113
  کاشت و تولید -کلم بروکلی  0113
 کاشت و تولید -کلم 0113
 کاشت و تولید -)آرتیشو(کنگر فرنگی  0113
  گرمک ـ کاشت و تولید  0113
  کاشت و تولید -گشنیز 0113
 کاشت و تولید -گل کلم  0113
 کاشت و تولید -گوجه فرنگی  0113
  اي ـ کاشت و تولید فرنگی گلخانه گوجه 0113
 کاشت و تولید -مارچوبه  0113
 کاشت و تولید -مانیوك  0113
  کاشت و تولید -محصوالت جالیزي  0113
  کاشت و تولید -مرزه 0113
 کاشت و تولید -موسیر 0113
  کاشت و تولید -نعناع 0113
 کاشت و تولید -هندوانه  0113
  کاري هندوانه 0113
 کاشت و تولید - هویج  0113

    
 کاشت نیشکر  0114

  نیشکر ـ کاشت و تولید  0114
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  کاشت توتون و تنباکو   0115
  کاشت و تولید -بذر تنباکو  0115
  کاشت و تولید - بذر توتون 0115
  تنباکو ـ کاشت و تولید  0115
  تنباکو کاري 0115
  توتون ـ کاشت و تولید 0115
  توتون کاري  0115

    
 کاشت محصوالت لیفی    0116

  بذر پنبه ـ کاشت و تولید  0116
  کاشت و تولید -پنبه  0116
  پنبه کاري  0116
  تخم پنبه ـ کاشت و تولید 0116
  کاشت و تولید -چتایی  0116
  کاشت و تولید -سایر الیاف نساجی گیاهی  0116
  کاشت و تولید -سایر محصوالت لیفی  0116
  کاشت و تولید -شاهدانه  0116
  کاشت و تولید -غوزه 0116
  کاشت و تولید -کتان  0116
  کاشت و تولید - کنف  0116
  وش ـ کاشت و تولید 0116

    
  )غیر دائمی ( کاشت سایر محصوالت ساالنه   0119

  اسپرس ـ کاشت و تولید   0119
 کاشت و تولید-)بجز بذر چغندر قند(اي  علوفهبذر چغندر  0119
  کاشت و تولید -بذر علوفه  0119
  کاشت و تولیدـ ) بجز بذر گل سرخ و گل محمدي ( بذر گل  0119
  کاشت و تولید-اي بذر گیاهان علوفه 0119
  پرورش گل بنفشه  0119



  

 

  پرورش گل در گلخانه  0119
  اي  پرورش گل شاخه 0119
  اي در گلخانه شاخه پرورش گل 0119
  پرورش گل شب بو 0119
  کاشت و تولیدـ ) بجز تخم گل سرخ و گل محمدي ( تخم گل  0119
  جارو ـ کاشت و تولید 0119
 کاشت و تولید - اي چغندر علوفه 0119
  کاشت و تولید-اي  ذرت علوفه 0119
  شبدر ـ کاشت و تولید 0119
  علوفه ـ کاشت و تولید 0119
  کاشت و تولید-هاي شاخه بریده گلغنچه  0119
  کاشت گل شاخه اي 0119
  کاشت و تولید- اي  کلم علوفه 0119
  کاشت و تولید -اطلسی گل 0119
  کاشت و تولید -بنفشه گل 0119
  کاشت و تولید -تاج خروس گل 0119
  کاشت و تولید - حسن یوسف گل 0119
  گل داوودي ـ کاشت و تولید  0119
  کاشت و تولید -سنبل گل 0119
  گل شمعدانی ـ کاشت و تولید 0119
  کاشت و تولید -کوکب گل 0119
  گل گالیل ـ کاشت و تولید  0119
  کاشت و تولید -الدن گل 0119
  کاشت و تولید-گل مریم  0119
  کاشت و تولید -میخک گل 0119
  کاشت و تولید - ) بجزگل سرخ و گل محمدي ( گل 0119
 اي پرورش گل شاخه –گلخانه  0119
  )باغ گل(گلستان 0119
  کاشت و تولید - هاي شاخه بریده  گل 0119
  کاشت و تولید- اي  گیاهان علوفه 0119
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  اي ـ کاشت و تولید نباتات علوفه 0119
  کاشت و تولیدیونجه ـ  0119

    
  )دائمی(کاشت محصوالت چندساله   012

  )انگور ( کاشت مو   0121
  کاشت و تولیدانگور ـ  0121
  کاشت و تولید -تاك 0121
  ) باغ انگور( تاکستان  0121
  کاشت و تولید - غوره  0121
  کاشت و تولید -)انگور(مو 0121
  )باغ انگور( موستان  0121

     
  گرمسیري و نیمه گرمسیري هاي کاشت میوه  0122
 کاشت و تولید - آناناس  0122
 کاشت و تولید -انبه  0122
 کاشت و تولید -انجیر 0122
 کاشت و تولید - آواکادو  0122
  کاشت و تولید -پاپایا  0122
 کاشت و تولید  -ي درختی  خربزه 0122
 کاشت و تولید -خرما  0122
   کاشت و تولید - خرمالو 0122
 کاشت و تولید -موز سبز 0122
 کاشت و تولید  - موز 0122
  کاشت و تولیداي ـ  موز گلخانه 0122
 کاشت و تولید -هاي گرمسیري  میوه 0122
  کاشت و تولید -هاي نیمه گرمسیري  میوه 0122
  )باغ خرما( نخلستان 0122

    
  کاشت مرکبات  0123



  

 

  باغ مرکبات  0123
 بالنگ ـ کاشت و تولید   0123
 کاشت و تولید -پرتقال   0123
  کاشت و تولید -) پرتقال (تامسون   0123
  و تولید کاشت -دارابی   0123
 کاشت و تولید -فروت  گریپ  0123
  کاشت و تولید - لیمو ترش   0123
  کاشت و تولید -لیمو شیرین  0123
  کاشت و تولید - لیمو عمانی   0123
 کاشت و تولید - لیمو   0123
 کاشت و تولید -مرکبات   0123
  کاشت و تولید - نارنج  0123
 کاشت و تولید -نارنگی   0123

    
  دار هاي هسته دار و میوه دانه هاي میوهکاشت   0124
 کاشت و تولید -آلبالو  0124
 کاشت و تولید -آلو  0124
  کاشت و تولید -آلو قطره 0124
 کاشت و تولید -آلوچه  0124
  کاشت و تولید  -انار 0124
 کاشت و تولید -به  0124
 کاشت و تولید -زردآلو 0124
 کاشت و تولید -سیب  0124
  کاشت و تولید -شبرنگ 0124
  کاشت و تولید -شفتالو 0124
 کاشت و تولید - شلیل  0124
  کاشت و تولید -قیسی 0124
 کاشت و تولید - گالبی  0124
  کاشت و تولید -گوجه سبز 0124
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 کاشت و تولید -گیالس  0124
  کاشت و تولید -دار هاي هسته میوه 0124
  تولیدکاشت و  - دار  دانه هاي میوه 0124
 کاشت و تولید -هلو  0124

    
  کاشت سایر میوه ها و میوه هاي آجیلی، درختی و بوته اي  0125
  ازگیل ـ کاشت و تولید   0125
  کاشت و تولید -ازگیل ژاپنی  0125
 کاشت و تولید -بادام درختی  0125
 کاشت و تولید - بادام هندي  0125
 کاشت و تولید - بذر میوه  0125
 کاشت و تولید -پسته  0125
 کاشت و تولید -تمشک  0125
  کاشت و تولید - توت سفید  0125
  کاشت و تولید - توت سیاه  0125
 کاشت و تولید -توت فرنگی  0125
  کاشت و تولید -توت نوغان  0125
  باغ توت -توتستان  0125
  کاشت و تولید -چغاله بادام  0125
  زالزالک ـ کاشت و تولید  0125
  کاشت و تولید - زرشک   0125
 کاشت و تولید - زغال اخته  0125
  کاشت و تولید –سنجد   0125
 کاشت و تولید -شاه بلوط  0125
  کاشت و تولید -شاه توت  0125
 کاشت و تولید -فندق  0125
 کاشت و تولید -کیوي  0125
 کاشت و تولید - گردو  0125
 کاشت و تولید  -هاي آجیلی خوراکی میوه  0125



  

 

 کاشت و تولید -هاي توت مانند میوه  0125
    

  هاي روغنی کاشت میوه  0126
  زیتون کاري   0126
 کاشت و تولید -زیتون 0126
  کاشت و تولید -هاي روغنی  میوه 0126
 کاشت و تولید - نارگیل 0126
 کاشت و تولید -نخل روغنی 0126

    
  کاشت محصوالت نوشیدنی    0127
  باغ چاي  0127
  کاشت و تولید -برگ چاي  0127
  کاشت و تولید -بوته چاي  0127
   کاشت و تولید -چاي سبز  0127
 کاشت و تولید -چاي 0127
 کاشت و تولید - قهوه 0127
 کاشت و تولید -کاکائو  0127
   کاشت و تولیدگیاهان دائمی نوشیدنی  ـ  0127

    
  جات، محصوالت معطر، مخدر و دارویی کاشت ادویه  0128
  کاشت و تولیداي ـ  انواع فلفل گلخانه  0128
 کاشت و تولید -آینسون   0128
  کاشت و تولید - بابونه  0128
 کاشت و تولید -بادیان   0128
  کاشت و تولید -بارهنگ  0128
 کاشت و تولید -جوز بویا   0128
 کاشت و تولید -جوز هندي   0128
  کاشت و تولید  -حنا  0128
  کاشت و تولید  - خاکشیر  0128
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 کاشت و تولید -دارچین  0128
 کاشت و تولید - رازك  0128
 کاشت و تولید - رازیانه  0128
  کاشت و تولید - زردچوبه  0128
  زعفران ـ کاشت و تولید   0128
 کاشت و تولید -زنجبیل  0128
  کاشت و تولید -زیره  0128
  کاشت و تولید  -سدر  0128
   تولیدکاشت و  -سماق   0128
  کاشت و تولید -عناب  0128
  کاشت و تولید -اي فلفل ادویه  0128
 کاشت و تولید -فلفل تند   0128
 کاشت و تولید -فلفل سیاه  0128
  کاشت و تولید -فلفل قرمز  0128
  کاشت و تولید -)گیري براي گالب( گل سرخ  0128
  کاشت و تولید -گل گاوزبان  0128
  گل محمدي ـ کاشت و تولید   0128
  کاشت و تولید -گلرنگ  0128
  کاشت و تولید -اي  گیاهان ادویه  0128
  کاشت و تولید - گیاهان معطر  0128
  کاشت و تولید -کش گیاهان حشره  0128
  کاشت و تولید - گیاهان دارویی   0128
  کاشت و تولید - کش گیاهان قارچ  0128
 کاشت و تولید - بخش گیاهان مخدر و آرام  0128
  کاشت و تولید -گیاهان دارویی  0128
  کاشت و تولید -گیاهان مورد استفاده در عطرسازي  0128
 کاشت و تولید - اي میخک ادویه  0128
  کاشت و تولید  -نباتات دارویی   0128
 کاشت و تولید - هل  0128
 کاشت و تولید -وانیل  0128



  

 

    
  )دائمی(چندسالهکاشت سایر محصوالت   0129
 کاشت و تولید -ي گیاهی درخت براي استخراج شیره 0129
 کاشت و تولید - درخت بنه 0129
 کاشت و تولید - درخت کائوچو 0129
 کاشت و تولید -درخت کریسمس 0129
  کاشت و تولید -درخت مورد استفاده در حصیر بافی 0129
  کاشت و تولید - کاج نوئل و سد روسی 0129

    
  تکثیر گیاهان   013

  تکثیر گیاهان   0130
  تولید -پاجوش درختان  0130
  کاشت و تولید –بذر قارچ   0130
  تکثیرگیاهان فضاي سبز  0130
  تکثیر گیاهان  0130
  خزانه گل   0130
  خزانه نهال   0130
  تکثیر -قلمه درختان  0130
  هاي جنگلی  به جز قلمستان قلمستان   0130
 براي نشا کردنکاشت گیاهان   0130
 ي آن ها ها و ریشه کاشت گیاهان براي تکثیر غده  0130
 کاشت گیاهان براي تکثیر پیازهاي آن  0130
  تکثیر -گل دائمی  0130
  تکثیر -هاي تزئینی گل  0130
  تکثیر - گیاهان زینتی  0130
  تکثیر -نهال  0130
  تکثیر-نهال درختان میوه  0130
  ساالنهپرورش انواع گل زینتی   0130
  اي تکثیر گل شاخه  0130
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  ـ کاشت و تولید هاي زینتی ساالنه سایر گل  0130
    

  پرورش حیوانات  014
  پرورش گاو و گاومیش  0141

  پرورش گاو و گاومیش به روش سنتی  1/0141
  پرواربندي گاو به روش سنتی   1/0141
  پرواربندي گاومیش به روش سنتی   1/0141
  گوساله به روش سنتیپرواربندي   1/0141
  پرورش بچه گاومیش به روش سنتی  1/0141
  پرورش گاو به روش سنتی   1/0141
  پرورش گاو بومی به روش سنتی  1/0141
  پرورش گاو شیري به روش سنتی  1/0141
  پرورش گاو نژاد بومی به روش سنتی   1/0141
  پرورش گاو نژاد دو رگ به روش سنتی  1/0141
  گاومیش به روش سنتیپرورش   1/0141
  پرورش گوساله به روش سنتی  1/0141
  تولید کود از گاو و گاو میش به روش سنتی  1/0141
  شیر خام گاو ـ تولید به روش سنتی   1/0141
  شیر خام گاومیش ـ تولید به روش سنتی   1/0141
  گاو ـ پرورش به روش سنتی   1/0141
 تولیدمثل به روش سنتی - گاو   1/0141
  پرورش به روش سنتی  - گاو تلیسه  1/0141
  گاوداري به روش سنتی  1/0141
  گاومیش ـ پرورش به روش سنتی   1/0141
 تولیدمثل به روش سنتی -گاومیش   1/0141
  داري گاو و گاومیش به روش سنتی  گله  1/0141
  ـ پرورش به روش سنتی ) گاو نر(ورزا   1/0141
    
  به روش صنعتیپرورش گاو و گاومیش   2/0141



  

 

  پرواربندي گاو به روش صنعتی   2/0141
  به روش صنعتی پرواربندي گاومیش  2/0141
  پرواربندي گوساله گوشتی به روش صنعتی   2/0141
  به روش صنعتی –پرورش بچه گاومیش  2/0141
  به روش صنعتی –پرورش گاو   2/0141
  به روش صنعتی –پرورش گاو بومی   2/0141
  به روش صنعتی –پرورش گاو شیري   2/0141
  به روش صنعتی -پرورش گاو گوشت  2/0141
  پرورش گاو نژاد اصیل به روش صنعتی  2/0141
 پرورش گاو نژاد براون سوئیس به روش صنعتی  2/0141
 پرورش گاو نژاد جرسی به روش صنعتی  2/0141
 پرورش گاو نژاد دو رگ به روش صنعتی  2/0141
 نژاد هلشتاین به روش صنعتی پرورش گاو  2/0141
  به روش صنعتی –پرورش گاومیش  2/0141
  به روش صنعتی –پرورش گوساله  2/0141
 به روش صنعتی –تولید شیر خام از گاو   2/0141
 به روش صنعتی –تولید شیر خام از گاومیش  2/0141
  به روش صنعتی –تولید کود از گاو و گاو میش  2/0141
  گاومیشتولید نطفه   2/0141
 ي گاو تولید نطفه  2/0141
 به روش صنعتی –تولیدمثل گاو   2/0141
 به روش صنعتی –تولیدمثل گاومیش  2/0141
  شرکت تعاونی گاوداران   2/0141
  پرورش به روش صنعتی  –گاو تلیسه  2/0141
  صنعتی   گاوداري  2/0141
  داري گاو و گاومیش به روش صنعتی  گله  2/0141
  ـ پرورش به روش صنعتی) گاو نر(ورزا   2/0141
    

  سانان پرورش اسب و اسب  0142
  اسب و کره اسب ـ پرورش  0142



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 17  
 

  االغ و کره االغ ـ پرورش   0142
  انواع دام کار ـ پرورش   0142
  پرورش اسب   0142
  پرورش االغ  0142
  پرورش و تولیدمثل اسب  0142
  پرورش و تولیدمثل االغ  0142
  تولیدمثل خرپرورش و   0142
  پرورش و تولیدمثل خرپوزکی  0142
  پرورش و تولیدمثل قاطر  0142
  پرورش یابو  0142
  تولید کود از اسب  0142
  قاطر و استر ـ پرورش   0142
  نگهداري وپرورش دام کار  0142
  پرورش -یابو   0142

    
  پرورش شتر و شترسانان  0143
  پرورش شتر گوشتی  0143
  پرورش و تولید مثل شتر   0143
  تولید کود از شتر  0143
  تولید موي شتر  0143
  شتر و بچه شتر ـ پرورش   0143
  شیر خام شتر ـ تولید   0143

    
  پرورش گوسفند و بز  0144
  بز و بزغاله ـ پرورش   0144
  پرواربندي بز   0144
  پرواربندي گوسفند   0144
  پرورش بز و بزغاله  0144
  پرورش گوسفند   0144



  

 

  پرورش گوسفند داشتی   0144
  پرورش گوسفند و بره  0144
  پرورش و تولیدمثل بز  0144
 پرورش و تولیدمثل گوسفند   0144
  تولید  -پشم خام گوسفند  0144
  تولید پشم خام گوسفند  0144
  تولید شیر خام بز  0144
 تولید شیر خام گوسفند   0144
  تولید کرك و موي بز  0144
  تولید کود از بز   0144
  تولید کود از گوسفند   0144
  تولید گوسفند پرواري   0144
  تولید گوسفند زنده   0144
  شرکت تعاونی گوسفندداران   0144
  شیر خام گوسفند و بز ـ تولید   0144
  تولید -کرك و موي بز   0144
  تولید  -کود بز   0144
  تولید - کود گوسفند   0144
  داري گوسفند و بز  گله  0144
  گوسفند و بره ـ پرورش   0144
  گوسفنداري   0144

    
  پرورش ماکیان  0146

  پرورش ماکیان به روش سنتی  1/0146
  اردك ـ پرورش به روش سنتی  1/0146
  بلدرچین ـ پرورش به روش سنتی  1/0146
  بوقلمون ـ پرورش به روش سنتی  1/0146
  پرورش اردك به روش سنتی  1/0146
  پرورش بلدرچین به روش سنتی 1/0146
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  پرورش جوجه اردك به روش سنتی 1/0146
  پرورش جوجه بلدرچین به روش سنتی 1/0146
  پرورش جوجه بوقلمون به روش سنتی 1/0146
  پرورش جوجه ماکیان به روش سنتی 1/0146
  پرورش جوجه مرغ و خروس به روش سنتی 1/0146
  پرورش غاز به روش سنتی 1/0146
  پرورش مرغ به روش سنتی  1/0146
  پرورش و تربیت ماکیان 1/0146
  تولید تخم ماکیان به روش سنتی 1/0146
  تولید و پرورش بلدرچین به روش سنتی 1/0146
  طیور بومی ـ پرورش به روش سنتی 1/0146
  طیور خانگی ـ پرورش به روش سنتی 1/0146
  ـ پرورش به روش سنتی غاز 1/0146
  مرغ بومی ـ پرورش به روش سنتی 1/0146
  مرغ خانگی ـ پرورش به روش سنتی 1/0146
  مرغ و خروس ـ پرورش سنتی  1/0146
    
  کشی ماشینی پرورش مرغ و خروس به روش صنعتی و جوجه  2/0146
  پرورش بلدرچین به روش صنعتی  2/0146
  صنعتیپرورش بوقلمون  به روش   2/0146
  پرورش جوجه مرغ اجداد   2/0146
  پرورش جوجه مرغ گوشتی   2/0146
  پرورش جوجه مرغ الین  2/0146
  پرورش جوجه مرغ مادر   2/0146
  پرورش جوجه یک روزه   2/0146
  پرورش غاز به روش صنعتی  2/0146
  ماشینی   پرورش مرغ  2/0146
  پرورش نیمچه صنعتی   2/0146
  پرورش   -)گذار  نیمچه تخم( پولت   2/0146
  مرغ ـ تولید به روش صنعتی  تخم  2/0146



  

 

  جوجه رنگی ـ تولید   2/0146
  پرورش -جوجه مرغ الین  2/0146
  روزه ـ تولید   جوجه یک  2/0146
  دفتر امور مرغداري   2/0146
  شرکت تعاونی مرغداران   2/0146
  شرکت سهامی پرورش طیور زیاران   2/0146
  مؤسسه جوجه کشی   2/0146
  مرغ ـ نیمچه گوشتی ـ پرورش   2/0146
  مرغ تخمگذار ـ پرورش   2/0146
  مرغ گوشتی ـ پرورش   2/0146
  مرغ الین و اجداد ـ پرورش   2/0146
  پرورش -مرغ مادر  2/0146
  مرغ مادر تخمگذار ـ پرورش   2/0146
  پرورش -مرغ مادر گوشتی  2/0146
  مرغ و خروس رنگی ـ پرورش   2/0146
  مرغداري اجداد  2/0146
  گذار  مرغداري تخم  2/0146
  مرغداري صنعتی   2/0146
  مرغداري گوشتی   2/0146
  موسسه پرورش مرغ اجداد   2/0146
  موسسه پرورش مرغ الین   2/0146
    

  پرورش سایر حیوانات   0149
  بجز ماکیان –پرورش پرندگان خانگی  0149
  پرورش پرندگان زینتی اهلی  0149
  پرورش پرندگان غیراهلی  0149
  پرورش پیله ابریشم  0149
  پرورش جوجه پرندگان بجز ماکیان 0149
  پرورش حلزون 0149



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 21  
 

  پرورش خرگوش  0149
  پرورش خرگوش آنقوزه  0149
  پرورش شتر مرغ 0149
  پرورش قناري  0149
  پرورش کرم ابریشم  0149
  مرغ عشقپرورش  0149
  پرورش ملکه زنبور  0149
  پرورش و تربیت پرندگان غیر از ماکیان 0149
  پرورش و تولید مثل حیوانات شکاري  0149
  پرورش و تولیدمثل  سگ 0149
  پرورش و تولیدمثل پرندگان 0149
 پرورش و تولیدمثل حشرات 0149
 )به جز ماهی(پرورش و تولیدمثل حیوانات خانگی  0149
 پرورش و تولیدمثل حیوانات نیمه اهلی  0149
  پرورش و تولیدمثل خرگوش  0149
 پرورش و تولیدمثل سایر حیوانات خزدار  0149
 پرورش و تولیدمثل شترمرغ  0149
 پرورش و تولیدمثل طوطی  0149
 پرورش و تولیدمثل گربه 0149
 پرورش و تولیدمثل همستر  0149
  پیله کرم ابریشم ـ تولید  0149
  تولید - تخم شتر مرغ  0149
  پرورش کرم ابریشم  -تلنبار 0149
  تولید پشم خرگوش 0149
 تولید پوست پرندگان  0149
 تولید پوست خزدار 0149
 تولید پوست خزندگان  0149
  ي کرم ابریشم تولید پیله 0149
  تولید تخم نوغان 0149
  زنبور عسلتولید عسل و موم  0149



  

 

  تولید ملکه زنبور عسل  0149
  حیوانات آزمایشگاهی ـ پرورش  0149
  حیوانات پوستی ـ پرورش  0149
  خرگوش ـ پرورش  0149
  دفتر پرورش کرم ابریشم  0149
  زنبورداري  0149
  پرورش  -شترمرغ  0149
  شرکت تعاونی تولید  زنبورداران  0149
  شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران  0149
  پرورش -قناري 0149
  کرم ابریشم ـ پرورش  0149
  کندوداري  0149
  ملکه زنبور ـ پرورش  0149
  تولید -نوغان  0149
  داري  نوغان 0149

    
  برداري توام کشاورزي و دامداري بهره   015

  برداري توام کشاورزي و دامداري بهره  0150
  برداري توام کشاورزيبهره  0150
  برداري کشاورزي با فعالیت توأم زراعت و باغداري و دامداري بهره 0150
  کاشت محصوالت باغی و زراعی و پرورش حیوانات به صورت توامان 0150
  کاشت محصوالت کشاورزي و پرورش دام به صورت مختلط 0150
  هاي خانوار  برداري کاشت و تولید محصوالت کشاورزي توأم با دامداري در بهره 0150

    
  محصول برداشت از پس هاي فعالیت و هاي پشتیبانی کشاورزي فعالیت  016

  تولید محصوالت کشاورزي  پشتیبانی هاي فعالیت  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -آبیاري  0161
  اجاره تراکتور با راننده  0161
  اجاره کمباین با راننده  0161
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  بر اساس دستمزد یا قرارداد -احیاي زمین کشاورزي  0161
   بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات باغبانی  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -چینی چاي خدمات برگ  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات زراعی  0161
 بر اساس دستمزد یا قرارداد - آالت کشاورزي  خدمات ماشین 0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات میوه چینی  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -هاي هرز از بین بردن علف 0161
بر اساس دستمزد یا  -سازي زمین براي کاشت محصوالت کشاورزي آماده 0161

 قرارداد
 بر اساس دستمزد یا قرارداد -مزرعه سازي  آماده 0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -بذر پاشی زمین کشاورزي  0161
 بر اساس دستمزد یا قرارداد -برداشت محصول  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - چینی چاي  برگ  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - تسطیح اراضی کشاورزي   0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -تُنُک کاري چغندر   0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - زمینی تنک کاري سیب  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - کاري محصوالت زراعی تنک 0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات سم پاشی مزارع و باغات  0161
 بر اساس دستمزد یا قرارداد - پاشی هوایی مزارع و باغات  خدمات سم 0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات کشاورزي  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات مکانیزه کشاورزي  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - خدمات نشا کاري  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - کاري   خدمات وجین  0161
 اساس دستمزد یا قراردادبر  -داشت محصول  0161
   بر اساس دستمزد یا قرارداد - درو کردن  0161
  سم پاشی محصوالت کشاورزي  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -شخم زدن زمین کشاورزي 0161
  شرکت تعاونی تراکتورداران  0161
  شرکت تعاونی کمباین داران  0161
بر اساس دستمزد یا  - برداري تجهیزات آبیاري کشاورزي عملیات مرتبط با بهره 0161



  

 

  قرارداد
 بر اساس دستمزد یا قرارداد -کاشت محصول  0161
  کرایه تجهیزات کشاورزي با اپراتور  0161
  کرایه تراکتور با راننده  0161
  زنی  کرایه تراکتور با راننده براي شخم 0161
  کرایه کمباین با راننده  0161
  آالت کشاورزي با متصدي کرایه ماشین  0161
 بر اساس دستمزد یا قرارداد -کنترل آفت محصوالت کشاورزي  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد- کود پاشی زمین کشاورزي  0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -مبارزه با آفات گیاهی 0161
  بر اساس دستمزد یا قرارداد –میوه چینی   0161
 بر اساس دستمزد یا قرارداد - نشاکاري برنج  0161
 بر اساس دستمزد یا قرارداد -هرس درختان میوه  0161
   بر اساس دستمزد یا قرارداد -کاري باغات و مزارع وجین 0161

    
  هاي پشتیبانی تولید محصوالت حیوانی فعالیت  0162
  اساس دستمزد یا قراردادبر  - اخته کردن دام 0162
  خدمات پشتیبانی دامداري صنعتی   0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -چینی گوسفند خدمات پشم 0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروري  0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - خدمات شیر دوشی  0162
  قرارداد بر اساس دستمزد یا -کوبی دام خدمات مایه 0162
   بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات مرغداري 0162
  اصالح نژاد گاو ـ تلقیح مصنوعی   0162
  ایستگاه تولید اسپرم دامی   0162
  بانک اسپرم دام  0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -هاي دام  پرورش و تولید فراورده  0162
 دستمزد یا قرارداد بر اساس -هاي طیور پرورش و تولید فراورده 0162
 بر اساس دستمزد یا قرارداد- چینی گوسفند  پشم 0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - تغذیه دام  0162



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 25  
 

 بر اساس دستمزد یا قرارداد -هاي دام  تکثیر فراورده 0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - هاي طیور تکثیر فراورده  0162
  یا قرارداد بر اساس دستمزد -تلقیح دام  0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -تلقیح مصنوعی دام  0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -تولید اسپرم گاو   0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - چراي دام   0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -حمام ضد کنه  0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد  -دوشیدن شیر دام  0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -کوچ دام 0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -کوبی دام مایه 0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -مو و کرك چینی بز و شتر  0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -ي پرندگان  نظافت آشیانه 0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - نظافت آغل دام و ماکیان 0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -نعل کردن چهارپایان 0162
 بر اساس دستمزد یا قرارداد- نگهداري و مراقبت دام  0162
  بر اساس دستمزد یا قرارداد-نگهداري و مراقبت طیور   0162

    
  محصول برداشت از پس هاي فعالیت  0163
  قراردادبر اساس دستمزد یا  - سازي برگ تنباکو خدمات آماده  0163
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -هاي کاکائو سازي دانه خدمات آماده 0163
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -بندي علوفه در مزرعه خدمات بسته 0163
بر اساس دستمزد یا  - هاي کشاورزي در مزرعه خدمات پاك کردن فراورده 0163

 قرارداد
  قراردادبر اساس دستمزد یا  -خدمات خرمن کوبی 0163
بر اساس دستمزد یا  -هاي کشاورزي در مزرعه بندي فراورده خدمات درجه 0163

  قرارداد
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات شالیکوبی 0163
بر اساس دستمزد یا  - هاي کشاورزي در مزرعه خدمات ضدعفونی فراورده 0163

 قرارداد



  

 

بر اساس دستمزد یا  -زرعههاي کشاورزي در م خدمات مرتب کردن فراورده 0163
 قرارداد

 بر اساس دستمزد یا قرارداد - تنباکو در مزرعه  سازي برگ آماده 0163
 بر اساس دستمزد یا قرارداد -هاي کاکائو در مزرعه سازي دانه آماده 0163
ه آماده 0163 بر اساس دستمزد یا قرارداد -سازي محصول کشاورزي براي بازارهاي اولی 
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -بوجاري در مزرعه 0163
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -پاك کردن حبوبات و غالت در مزرعه 0163
 بر اساس دستمزد یا قرارداد - کنی در مزرعه پاك پنبه 0163
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - هاي روغنی  آوري دانه جمع 0163
  دستمزد یا قراردادبر اساس  - آوري میوه  جمع 0163
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -کوبی خرمن 0163
 بر اساس دستمزد یا قرارداد -خشک کردن میوه و سبزیجات در آفتاب 0163
  بر اساس دستمزد یا قرارداد -شالی کوبی  0163
  شرکت سهامی تهیه و توزیع بذر و نهال  0163
 س دستمزد یا قراردادبر اسا - واکس زدن به میوه پس از برداشت 0163

    
  فراوري بذر براي تکثیر  0164
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - سازي بذر براي تکثیر آماده  0164
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - بهبود کیفیت بذر براي تکثیر 0164
  بر اساس دستمزد یا قرارداد - شده نگهداري و مراقبت از بذر اصالح 0164

    
  هاي خدماتی وابسته  گذاري و فعالیت شکار و تله  017

  هاي خدماتی وابسته  گذاري و فعالیت شکار و تله  0170
  تولید -گذاري پوست پرندگان حاصل از تله 0170
  تولید  -پوست پرندگان شکاري  0170
  تولید -گذاري پوست حیوانات حاصل از تله 0170
  تولید -پوست حیوانات حاصل از شکار 0170
  تولید -پوست حیوانات شکاري   0170
  تولید - پوست خز دارحیوانات شکاري  0170
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  تولید -گذاري پوست خزدار حاصل از شکار و تله 0170
  تولید - گذاري پوست خزندگان حاصل از تله 0170
  تولید -پوست خزندگان شکاري   0170
  گذاري  تله  0170
  شکار  0170
  شکار آهو و گوزن  0170
  شکار باز  0170
  شکار بز کوهی  0170
  شکار پرندگان  0170
  شکار پرنده  0170
  شکار پستانداران  0170
  شکار حیوانات خشکی  0170
  شکار خزندگان  0170
  شکار کبک  0170
  شکار کل  0170
  شکار مار سمی  0170
  شکار مرغابی  0170
 گذاري تجاري شکار و تله 0170
  صید آهو  0170
  صید پرنده 0170
  صید پستانداران دریایی در خشکی  0170
  صید حیوانات غیراهلی  0170
  حیوانات براي استفاده به عنوان حیوان خانگی صید  0170
 وحش  صید حیوانات براي استفاده در باغ 0170
 صید حیوانات براي استفاده در پژوهش  0170
 صید حیوانات براي استفاده از پوست 0170
 صید حیوانات براي استفاده از خز 0170
 ها صید حیوانات شکاري براي استفاده از گوشت آن 0170
  صید فک در خشکی 0170
  صید فیل دریایی در خشکی 0170



  

 

    
  داري و بریدن درختان  جنگل  02

  داري هاي جنگل و سایر فعالیت) کاري جنگل(پرورش جنگل  021
  داري هاي جنگل فعالیتو سایر ) کاري جنگل(پرورش جنگل  0210

  احیا جنگل  0210
  هاي مصنوعی  ایجاد جنگل  0210
  ایجاد قلمستان جنگلی   0210
  باز کاشت درختان جنگلی   0210
 پرورش درختان الواري 0210
 پرورش درختان جنگلی براي تولید الوار 0210
 پرورش درختان جنگلی براي تولید هیزم 0210
 براي صنایع کاغذ چوبیپرورش درختان جنگلی  0210
  پرورش درختان جنگلی   0210
 کاري در جنگل تُنُک  0210
  تولید بذز مرتعی  0210
  تولید نهال در جنگل   0210
  برگ جنگلی  هاي سوزنی و پهن تولید نهال  0210
  هاي کویري  تولید نهال  0210
  کاري  جنگل  0210
  خزانه کاري درختان جنگلی  0210
 هاي جنگلی مربوط به قلمستانعملیات  0210
 کاشت درختان الواري 0210
  کاشت درختان جنگلی  0210
  کاشت نهال درختان جنگلی  0210
 هاي جنگلی محافظت از گونه 0210
 نشاکاري نهال جنگلی 0210
  کاري درختان جنگلی نهال  0210

    
  بریدن درختان    022
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  بریدن درختان  0220
  الوار بري در جنگل  0220
  تولید -الوار جنگلی  0220
  برداشت چوب از جنگل   0220
  بریدن درختان جنگلی  0220
  کاري قطع درختان جنگلی  پیمان  0220
  تولید الوار در جنگل 0220
  تولید تیر چوبی در جنگل 0220
  تولید چوب جنگلی   0220
  تولید چوب فراوري نشده در جنگل  0220
 تولید چوب گرده در جنگل 0220
  تولید زغال جنگلی   0220
  تولید زغال چوب در جنگل  0220
 تولید زغال در جنگل  0220
  تولید شمع معدن در جنگل 0220
  تولید کنده چوب در جنگل 0220
  تولید گرده بینه در جنگل 0220
  تولید گرده چوب در جنگل 0220
  تولید هیزم در جنگل  0220
  اوري هیزم در جنگل جمع  0220
  تولید -چوب تونلی  0220
  تولید -چوب تیري  0220
  تولید -چوب گرده جنگلی 0220
  سازي در جنگل   زغال  0220
  شرکت نکا چوب   0220
  قطع اشجار جنگلی  0220
  قطع درختان جنگلی   0220
  تولید -کاتین  0220
  تولید -کنده چوب جنگلی 0220
  تولید -گرده بینه  0220



  

 

 تولید-گرده چوب جنگلی 0220
  تولید -الرده   0220
  آوري  هیزم جنگلی ـ جمع  0220
  شکنی در جنگل  هیزم  0220

    
  غیرچوبی  جنگلی آوري محصوالت جمع   023 

  غیرچوبی  جنگلی محصوالت آوري جمع  0230
  آوري  جمع - انجیر وحشی   0230
  آوري  جمع -انقوزه تلخ  0230
  آوري  جمع  -انقوزه شیرین 0230
 آوري جمع -انگبین 0230
  آوري  جمع -انگور وحشی  0230
  آوري جمع -آویشن 0230
 آوري جمع -بارهنگ 0230
  هاي کوهی و بیابانی  برداشت انواع گل 0230
  هاي وحشی برداشت انواع گل 0230
  هاي جنگلی برداشت انواع میوه 0230
  برداشت صمغ درختان جنگلی  0230
  برداشت علوفه از مرتع   0230
  برداشت محصوالت جنگلی بجز چوب  0230
  برداشت محصوالت غیرچوبی جنگل   0230
  برداشت محصوالت مرتعی بجز چوب 0230
  آوري جمع -بومادران 0230
  آوري  جمع -پسته جنگلی  0230
  آوري  جمع - تمشک وحشی 0230
  آوري گیاهان خودروي جنگلی بجز چوب   جمع  0230
  مرتعی بجز چوبآوري گیاهان خودروي  جمع 0230
  آوري چوب پنبه جنگلی ـ جمع 0230
  آوري  جمع -حناي خودرو 0230
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  آوري  جمع -خاکشیر  0230
  آوري جمع -خزه و گلسنگ 0230
  آوري  جمع -رازیانه وحشی 0230
  آوري رزین جنگلی ـ جمع 0230
  آوري  ریواس جنگلی و مرتعی ـ جمع 0230
  آوري  جمع -ریواس کوهی  0230
  آوري  زرشک جنگلی و مرتعی ـ جمع 0230
  آوري  جمع - زیره خودرو 0230
  آوري  جمع -سدر خودرو  0230
  آوري  سقز ـ جمع 0230
  آوري جمع -سیر کوهی  0230
  آوري جمع -شاتره  0230
  آوري  جمع -شاه بلوط  0230
  آوري جمع - شبدر خودرو 0230
  آوري جمع -شنگ 0230
  آوري جمع -شوید کوهی 0230
  آوري  شیرخشت جنگلی و مرتعی ـ جمع 0230
  آوري  جمع -شیره درخت بنه  0230
  آوري  شیره درختان جنگلی و مرتعی ـ جمع 0230
  آوري  شیرین بیان جنگلی و مرتعی ـ جمع 0230
  آوري  جمع -شیرین بیان وحشی 0230
  آوري  صمغ جنگلی ـ جمع 0230
  آوري  جمع -صمغ درخت بنه  0230
  آوري جمع –صمغ درختان جنگلی  0230
  گیري از درختان جنگلی  صمغ 0230
  آوري جمع -علف مار   0230
 آوري جمع - علف مارماهی 0230
  آوري  عناب وحشی ـ جمع 0230
  آوري  قارچ جنگلی و مرتعی ـ جمع 0230
 آوري جمع -قارچ چتري خودرو 0230



  

 

  آوري جمع -دنبالن خودروقارچ  0230
  آوري  کتیراي وحشی ـ جمع 0230
 آوري جمع -کرك گیاهی 0230
  آوري  کنگر جنگلی و مرتعی ـ جمع 0230
  آوري جمع -کنگر وحشی  0230
  آوري  گز انگبین ـ جمع 0230
  آوري  گل بنفشه جنگلی و مرتعی ـ جمع 0230
  آوري  جمع -گل گاوزبان وحشی 0230
  آوري  جمع -گلپر وحشی 0230
  آوري  جمع -گیاهان خودروي جنگلی و مرتعی  0230
  آوري  الك جنگلی ـ جمع 0230
  آوري  جمع - الله کوهی  0230
  آوري  جمع -الله واژگون  0230
 آوري جمع - هاي آجیلی جنگلی میوه 0230
 آوري جمع -هاي توت مانند جنگلی  میوه 0230
  آوري جمع - هاي جنگلی میوه 0230

    
  داري جنگل پشتیبانی خدمات  024 

  داري جنگل پشتیبانی خدمات  0240
  آبخیزداري  0240
 نشانی جنگل آتش 0240
  ها، مراتع و آبخیزداري اداره کل جنگل  0240
  اداره کل منابع طبیعی استان  0240
  بانی  ارائه خدمات جنگل  0240
 ارزشگذاري الوار جنگلی 0240
  ذخیره منابع جنگل ارزیابی  0240
  ایستگاه ازدیاد بذر گیاهان مرتعی   0240
  بانی  ایستگاه جنگل  0240
 براورد موجودي منابع جنگلی 0240
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  زدایی بیابان  0240
  بانی  پاسگاه جنگل  0240
  هاي روان  تثبیت شن  0240
  جا به جایی الوار درون جنگل   0240
  جنگلجا به جایی درختان بریده شده درون   0240
  سوزي در جنگل جلوگیري از آتش  0240
  بانی  جنگل  0240
  حفاظت از مرتع   0240
  حفاظت خاك وآبخیزداري 0240
  حمل و نقل الوار در جنگل   0240
  داري  خدمات پشتیبانی جنگل  0240
 ي مدیریت جنگل خدمات مشاوره 0240
  ها، مراتع و آبخیزداري کشور  سازمان جنگل  0240
  بانی  سرجنگل  0240
  داري  سرجنگل  0240
   پاشی جنگل  سم  0240
  پاشی مرتع  سم 0240
 کنترل آفت جنگل 0240
  کویرزدایی  0240
  مالچ پاشی کویر 0240
  مدیریت مرتع  0240
  مراقبت از جنگل  0240
  سوزي در جنگل مقابله با آتش  0240
  هرس درختان جنگلی   0240

    
 پروري آبزيماهیگیري و   03

  ماهیگیري  031
  ماهیگیري دریایی  0311

  آوري  جمع -اسفنج دریایی  0311



  

 

 آوري اسفنج دریایی جمع 0311
 آوري جلبک دریایی جمع 0311
  هاي ساحلی هاي زیستی در آب آوري گونه جمع  0311
  هاي زیستی دریایی آوري گونه جمع  0311
  آوري گیاهان دریایی  جمع  0311
 آوري مرجان دریایی جمع 0311
 آوري مروارید طبیعی جمع 0311
  صید -خرچنگ دریایی  0311
  شرکت تعاونی صیادان  0311
  شرکت تعاونی ماهیگیران  0311
  شرکت سهامی شیالت ایران  0311
  شرکت سهامی صید صنعتی 0311
 هاي آزاد  صید در آب -شناورهاي صیادي 0311
  هاي ساحلی در آبصید  -شناورهاي صیادي  0311
  صید-صدف دریایی  0311
 داران دریایی صید  نیام 0311
 صید آبدزدك دریایی 0311
  هاي آزاد  صید آبزیان در آب 0311
  هاي ساحلی صید آبزیان در آب  0311
 صید توتیاي دریایی 0311
 صید جانداران دریایی 0311
 صید حیوانات آبزي دریایی 0311
  صید دریایی  0311
 پوستان صید سخت 0311
  صید صدف دریایی  0311
  صید البستر  0311
 پشت دریایی صید الك 0311
  )خاویاري(صید ماهی استروژن   0311
  هاي آزاد صید ماهی در آب 0311
  صید ماهی سفید دریایی 0311
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  صید ماهی کفال دریایی 0311
  صید ماهی کیلکا  0311
  صید ماهیان تن  0311
  صید ماهیان خاویاري   0311
  صید مروارید  0311
  صید میگو  0311
  هاي آزاد صید میگو در آب  0311
  تنان دریایی صید نرم  0311
 صید نهنگ  0311
  صید -ماهی تن  0311
 هاي آزاد ماهیگیري در آب  0311
 ماهیگیري تجاري در  اقیانوس 0311
  هاي ساحلی ماهیگیري تجاري در آب  0311
  مروارید ـ صید   0311
  میگو ـ صید  0311

    
  )هاي داخلی آب(هاي شیرین ماهیگیري در آب  0312
  آوري جمع -آرتمیا 0312
  آوري آرتمیا در دریاچه ارومیه جمع 0312
  هاي داخلی هاي زیستی در آب آوري گونه جمع  0312
  هاي داخلی  صید آبزیان در آب 0312
  ها صید آبزیان در دریاچه 0312
  هاي طبیعی صید انواع ماهیان در چشمه 0312
 هاي شیرین صید جانداران در آب 0312
 هاي شیرین  صید حیوانات آبزي در آب 0312
 پوستان در آب شیرین صید سخت 0312
  هاي داخلی صید ماهی در آب  0312
  صید ماهی کپور   0312
  اي صید ماهیان رودخانه 0312



  

 

  شیرینتنان در آب  صید نرم  0312
  هاي داخلی ماهیگیري تجاري در آب 0312
  هاي داخلی  ماهیگیري در آب 0312

    
  آبزي پروري  032

  آبزي پروري دریایی  0321
  آبزي پروري دریایی 0321
 پروري در آب شور آبزي 0321
 آب شور  پروري در مخزن آبزي  0321
  هاي آزاد پرورش آبزیان در آب  0321
 هاي ساحلی پوستان در آب سختپرورش   0321
 پرورش صدف در دریا 0321
 هاي دریایی پرورش کرم 0321
  پرورش ماهی آکواریوم دریایی 0321
  پرورش ماهی تزیینی دریایی  0321
  پرورش ماهی در دریا  0321
  هاي آزاد پرورش میگو در آب 0321
  هاي ساحلی پرورش میگو در آب  0321
 هاي آزاد آبتنان در  پرورش نرم 0321
 هاي ساحلی در آب  تولید بچه خرچنگ 0321
  هاي آزاد تولید بچه ماهی در آب 0321
 هاي دریایی خوراکی کاشت علف 0321

    
  هاي شیرین آبزي پروري در آب  0322
  هاي شیرین آبزي پروري در آب  0322
  ها چشمه  پروري در آب آبزي 0322
  ها دریاچه  پروري در آب آبزي 0322
  ها رودخانه  پروري در آب آبزي 0322
  هاي داخلی پرورش آبزیان در آب 0322
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  هاي شیرین پرورش آبزیان در آب 0322
 ها پرورش آبزیان در دریاچه 0322
 هاي شیرین پوستان در آب پرورش سخت 0322
 در آب هاي داخلی  پرورش صدف 0322
 هاي شیرین پرورش قورباغه در آب 0322
  هاي شیرین ماهی آکواریوم در آبپرورش  0322
  هاي شیرین پرورش ماهی تزیینی در آب 0322
  هاي داخلی پرورش ماهی در آب 0322
 هاي شیرین در آب  پرورش ماهی 0322
  تنان در آب هاي داخلی پرورش نرم  0322
  هاي داخلی تکثیر ماهی در آب 0322
  هاي داخلی تولید بچه ماهی در آب 0322
  پروري پرورش در مزارع آبزي -فیتوفاك 0322
  هاي شیرین پرورش در آب - کپور 0322
  پرورش در مزارع گرمابی  - کپور 0322
  پروري پرورش در مزارع آبزي - ماهی آزاد 0322
  پروري پرورش در مزارع آبزي -ماهی آمور  0322
  هاي شیرین پرورش در آب -ماهی سردابی 0322
  هاي شیرین  پرورش در آب -آال ماهی قزل 0322
  هاي شیرین  پرورش در آب -آبی ماهی گرم 0322
  مزرعه ماهیان سردابی 0322
  مزرعه ماهیان گرمابی 0322

    
  استخراج معدن ب
  اي استخراج زغال سنگ و  زغال قهوه  05

  استخراج زغال سنگ خشک  051
  استخراج زغال سنگ خشک  0510

  زغال سنگ خشک از معدن زیر زمینی یا روبازاستخراج  0510
 شو کک زغال استخراج 0510



  

 

 خشک سنگ زغال سازي کلوخه و استخراج 0510
  بازیافت زغال سنگ خشک 0510
 سنگ خشک پودر سازي زغال 0510
 خشک سنگ زغال کنسانتره تولید 0510
 سنگ خشک بندي زغال دانه 0510
 سنگ خشک بندي زغال درجه 0510
  ) زغال سنگ خشک( شویی  زغال 0510
 شرقی البرز سنگ زغال سهامی شرکت 0510
 غربی البرز سنگ زغال سهامی شرکت 0510
 يمرکز البرز سنگ زغال سهامی شرکت 0510
 کرمان سنگ زغال سهامی شرکت 0510
  نگین طبس سنگ زغال سهامی شرکت  0510
  شستشوي زغال سنگ خشک  0510
 زغال سنگ خشکسازي  فشرده 0510
  سازي زغال سنگ خشک کلوخه  0510

    
  )اي زغال قهوه(استخراج لیگنیت   052

  )اي زغال قهوه(استخراج لیگنیت   0520
  اي آبگیري زغال قهوه 0520
  نیتگلیآبگیري    0520
  اي زغال قهوه استخراج 0520
  نیتگلی استخراج  0520
 اي پودر سازي زغال قهوه 0520
 اي زغال قهوهخشک کردن  0520
 اي شستشوي زغال قهوه 0520
 اي  قهوه  سازي زغال فشرده 0520
  اي سازي زغال قهوه کلوخه 0520
  نیتگلی سازي کلوخه 0520
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 استخراج نفت خام و گاز طبیعی  06

  استخراج نفت خام  061
  استخراج نفت خام  0610

  بیتومین استخراج 0610
 قیرداراستخراج سنگ و ماسه  0610
  استخراج نفت خام 0610
  استخراج -بیتومین 0610
 تولید نفت خام از سنگ و ماسه قیردار 0610
 گیري نفت خام  رطوبت 0610
  استخراج -سنگ و ماسه قیردار 0610
 جنوب خیز نفت مناطق تولید سهامی شرکت 0610
 خزر نفت سهامی شرکت 0610
 ایران يمرکز مناطق نفت سهامی شرکت 0610
 ایران نفت ملی شرکت 0610
 ایران قاره فالت نفت شرکت 0610
 پارس گاز و نفت شرکت 0610
  استخراج -نفت خام 0610
  زدایی نفت خام نمک   0610

   
  استخراج گاز طبیعی 0620
  استخراج مایعات هیدروکربن 0620
 استخراج میعانات 0620
  تخلیه اجزاي هیدروکربن 0620
 )گاز طبیعی(هیدروکربن گازي خام تولید  0620
 جداسازي اجزاي هیدروکربن 0620
 بیدبلند گاز پاالیش شرکت 0620
  جنوبی پارس گازمجتمع  شرکت 0620
 یانپارس گاز پاالیش شرکت 0620



  

 

 قشم و سرخون گاز پاالیش شرکت 0620
 )خانگیران( نژاد شمیها شهید گاز پاالیش شرکت 0620
 جم فجر گاز پاالیش شرکت 0620
 گوگردزدایی گاز طبیعی 0620

    
  هاي فلزي استخراج کانه  07

 هاي آهن استخراج کانه  071
 هاي آهن استخراج کانه  0710

 آهن سنگ استخراج 0710
  تولید -آپاتیت   0710
 منگنزدار آهن سنگ استخراج 0710
  هاي آهن کانه استخراج  0710
  )منیتیت(مگنیت  استخراج  0710
  هماتیت استخراج  0710
 هاي آهن پرعیار کردن کانه 0710
  تولید آپاتیت  0710
  بندي شده  تولید سنگ آهن دانه 0710
 آهن کنسانتره تولید 0710
  استخراج -آهن سنگ 0710
  استخراج - منگنزدار آهن سنگ 0710
 خراسان فوالد اولیه مواد تولید و تهیه سهامی شرکت 0710
 گهر گل آهن سنگ سهامی شرکت 0710
 ایراني مرکز آهن سنگ سهامی شرکت 0710
 چادرملو صنعتیمعدنی و  سهامی شرکت 0710
 آهن آرایی سنگ کانه 0710
  استخراج - هاي آهن کانه  0710
  هاي آهن کلوخه کردن کانه  0710
  تولید -کنستانتره آهن  0710
  استخراج -مگنیت   0710
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  استخراج - هماتیت  0710
    

  هاي فلزي غیرآهنی استخراج کانه  072
  هاي اورانیوم و توریوم  استخراج کانه  0721
لند(استخراج اورانینیت  0721   ) پیچبِ
 سنگ اورانیوم استخراج 0721
 توریم سنگ استخراج 0721
 هاي اورانیوم پر عیارسازي کانه 0721
 هاي توریم پر عیارسازي کانه 0721
 اورانیومتولید کنستانتره  0721
 ریمتولید کنستانتره تو 0721
 تولید کیک زرد 0721
  تولید - اورانیومکنستانتره  0721
  تولید - یمکنستانتره تور 0721

    
  هاي فلزي غیر آهنی استخراج سایر کانه  0729
  بوکسیت استخراج 0729
  آلومینیوم سنگ استخراج  0729
 انتیموان سنگ استخراج 0729
  پالتین سنگ استخراج  0729
 تانتال سنگ استخراج 0729
 تانتالیوم سنگ استخراج 0729
 تنگستن سنگ استخراج 0729
 تیتان سنگ استخراج 0729
 جیوه سنگ استخراج 0729
  روي سنگ استخراج  0729
  سرب سنگ استخراج 0729
 سرب و روي سنگ استخراج 0729
 طال سنگ استخراج 0729



  

 

 قلع سنگ استخراج 0729
 کبالت سنگ استخراج 0729
 کروم سنگ استخراج 0729
 کرومیت سنگ استخراج 0729
 مس سنگ استخراج 0729
 منگنز سنگ استخراج 0729
 مولیبدن سنگ استخراج 0729
  مولیبدنیت سنگ استخراج 0729
 نقره سنگ استخراج 0729
 نیکل سنگ استخراج 0729
 وانادیوم سنگ استخراج 0729
 استخراج - بوکسیت  0729
  شده کالسینه يرو تولید  0729
  تولید کنسانتره انتیموان  0729
 بوکسیت کنسانتره تولید 0729
  تولید کنسانتره پالتین  0729
  تولید کنسانتره تنگستن  0729
  تولید کنسانتره تیتان  0729
  تولید کنسانتره جیوه  0729
  تولید کنسانتره روي  0729
  تولید کنسانتره سرب  0729
  تولید کنسانتره طال  0729
  تولید کنسانتره قلع  0729
  تولید کنسانتره کبالت  0729
  تولید کنسانتره کرومیت  0729
  تولید کنسانتره مس  0729
  تولید کنسانتره منگنز  0729
  تولید کنسانتره مولیبدنیت  0729
  تولید کنسانتره نقره  0729
  تولید -شده کالسینه يرو   0729
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  استخراج - آلومینیوم سنگ   0729
 استخراج - انتیموان سنگ   0729
  استخراج -پالتین سنگ   0729
 استخراج -تانتال سنگ   0729
 استخراج -تانتالیوم سنگ   0729
 استخراج - تنگستن سنگ   0729
 استخراج -تیتان سنگ   0729
 استخراج - جیوه سنگ   0729
  استخراج -روي سنگ   0729
 استخراج – سرب سنگ   0729
 استخراج -سرب و روي سنگ   0729
 استخراج - طال سنگ   0729
 استخراج - قلع سنگ   0729
 استخراج -کبالت سنگ   0729
 استخراج -کروم سنگ   0729
 استخراج - کرومیت سنگ   0729
 استخراج -مس سنگ   0729
 استخراج -منگنز سنگ   0729
 استخراج -مولیبدن سنگ   0729
 استخراج -مولیبدنیت سنگ   0729
 استخراج -نقره سنگ   0729
 استخراج - نیکل سنگ   0729
 استخراج - وانادیوم سنگ   0729
  تولید –کنسانتره انتیموان    0729
 تولید - بوکسیت کنسانتره   0729
  تولید - کنسانتره پالتین   0729
  تولید –کنسانتره تنگستن    0729
  تولید –کنسانتره تیتان    0729
  تولید –کنسانتره جیوه    0729
  تولید –کنسانتره روي    0729



  

 

  تولید –کنسانتره سرب    0729
  تولید –کنسانتره طال    0729
  تولید –کنسانتره قلع    0729
  تولید –کنسانتره کبالت    0729
  تولید –کنسانتره کرومیت    0729
  تولید –کنسانتره مس    0729
  تولید –کنسانتره منگنز    0729
  تولید –کنسانتره مولیبدنیت    0729
  تولید –کنسانتره نقره    0729

    
  استخراج سایر معادن  08

  استخراج سنگ، شن و خاك رس  081
  استخراج سنگ، شن و خاك رس  0810

  ایلیت استخراج  0810
  ایندریت ستخراجا 0810
 بازالت استخراج 0810
  بنتونیت استخراج 0810
 پوزوالنا استخراج 0810
 توف استخراج 0810
 رس خاك استخراج 0810
 صنعتی خاك استخراج 0810
  کائولن نسوز خاك استخراج  0810
 نسوز خاك استخراج 0810
  تکلیس نشده دولومیت استخراج  0810
 دولومیت غیرکلسینه  ستخراجا 0810
 استخراج ژیپس 0810
 آهک سنگ استخراج 0810
 باالست سنگ استخراج 0810
 تراورتن سنگ استخراج 0810
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 چینی سنگ استخراج 0810
  استخراج سنگ ساختمانی 0810
  گچ سنگ استخراج 0810
 گرانودیوریت سنگ استخراج 0810
 گرانیت سنگ استخراج 0810
 ساختمانی الشه سنگ استخراج 0810
 موزائیکی الشه سنگ استخراج 0810
 مرمر سنگ استخراج 0810
  سبز مرمر سنگ استخراج  0810
 مرمریت سنگ استخراج 0810
 هاي تزئینی استخراج سنگ 0810
 گرانیت شبه استخراج 0810
 شن ستخراجا 0810
  شوره استخراج  0810
  کائولن استخراج  0810
 چینی خاك استخراج 0810
 استخراج کربنات کلسیم  0810
 کلسیت استخراج 0810
 گابرو استخراج 0810
 خاکی گچ استخراج 0810
 گرونا استخراج 0810
  سرشوي گل استخراج  0810
 استخراج گل سفید 0810
 گنایس استخراج 0810
 گنلگومرا ستخراجا 0810
  مارل استخراج 0810
 استخراج مارن  0810
 استخراج ماسه  0810
 نسوز ماسه استخراج 0810
 ماکادام استخراج 0810



  

 

 مالون استخراج 0810
 خلوط کوهی آهکی م استخراج 0810
 موریلونیت مونت استخراج 0810
 استخراج واریزه کوهی آهکی 0810
  استخراج -ایلیت 0810
  استخراج -ایندریت 0810
 استخراج -بازالت 0810
  برش سنگ ساختمانی در معدن 0810
 استخراج – بنتونیت 0810
 استخراج -پوزوالنا 0810
 استخراج -توف 0810
 استخراج -رس اكخ 0810
 استخراج -صنعتی خاك 0810
  استخراج - کائولن نسوز خاك 0810
 استخراج -نسوز خاك 0810
  استخراج -تکلیس نشده دولومیت 0810
 استخراج –دولومیت غیرکلسینه  0810
 استخراج -ژیپس 0810
 استخراج - آهک سنگ 0810
 استخراج - باالست سنگ 0810
 استخراج -تراورتن سنگ 0810
 استخراج - چینی سنگ 0810
  استخراج - سنگ ساختمانی 0810
 استخراج – گچ سنگ 0810
 استخراج - گرانودیوریت سنگ 0810
 استخراج - گرانیت سنگ 0810
 استخراج -ساختمانی الشه سنگ 0810
 استخراج -موزائیکی الشه سنگ 0810
 استخراج -مرمر سنگ 0810
  استخراج -سبز مرمر سنگ 0810
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 استخراج -مرمریت سنگ 0810
 استخراج - هاي تزئینی سنگ 0810
  استخراج -گرانیت شبه 0810
 فوالد صنایع معدنی مواد تامین سهامی شرکت 0810
 استقالل سپاهان اولیه مواد تولید و تهیه سهامی شرکت 0810
 استخراج -شن 0810
  استخراج - شوره 0810
  ساختمانی در معدن قواره سازي سنگ 0810
 استخراج) چینی خاك( کائولن 0810
  استخراج -کائولن 0810
  آرایی سنگ تزئینی کانه 0810
  آرایی سنگ ساختمانی کانه 0810
 استخراج –کربنات کلسیم  0810
 استخراج -کلسیت 0810
 استخراج -گابرو 0810
 استخراج - خاکی گچ 0810
 استخراج -گرونا 0810
  استخراج - سرشوي گل 0810
 استخراج -گل سفید 0810
 استخراج -گنایس 0810
 استخراج -گنلگومرا 0810
  الیروبی ماسه ساختمانی 0810
  الیروبی ماسه صنعتی 0810
  الیروبی ماسه و شن 0810
  استخراج – مارل 0810
 استخراج –مارن  0810
 استخراج –ماسه  0810
 استخراج - نسوز ماسه 0810
 استخراج - ماکادام 0810
 استخراج -مالون 0810



  

 

  استخراج - خلوط کوهی آهکیم 0810
 استخراج - موریلونیت مونت 0810
 استخراج -واریزه کوهی آهکی 0810

    
  بندي نشده در جاي دیگر  استخراج معادن طبقه  089

  استخراج مواد معدنی شیمیایی و کودهاي معدنی  0891
  استرونسیوم استخراج 0891
 استخراج بارتیز 0891
 باریت استخراج 0891
 بر استخراج 0891
 براکس استخراج 0891
 استخراج بورات طبیعی 0891
 استخراج چلغوز 0891
 استخراج خاك رنگی 0891
 زرد خاك استخراج 0891
 سرخ خاك استخراج 0891
 معدنی يها دانه رنگ استخراج 0891
 طبیعی- زاج و سنگ زاج استخراج 0891
  سلستین استخراج  0891
 فسفات سنگ استخراج 0891
 استخراج سولفات باریم طبیعی  0891
 سولفات سدیم استخراج 0891
  استخراج سولفات منیزیم طبیعی 0891
  طبیعی سولفور استخراج  0891
 استخراج فلوئورین 0891
 زرنیخ -ارسنیک يها کانی استخراج 0891
 برات يها کانی استخراج 0891
 پتاسیم يها نیکا استخراج 0891
  فسفر يها کانی استخراج 0891
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  کربنات استخراج 0891
 استخراج کربنات باریم طبیعی 0891
  کنستانتره فسفات استخراج  0891
 استخراج کیزریت 0891
 اخرا گل استخراج 0891
 استخراج گوانو 0891
 گوگرد استخراج 0891
 پتاسیم طبیعی  استخراج نمک  0891
 فسفات طبیعی   استخراج نمک 0891
 سدیم نیترات استخراج 0891
 بجز تشویه –سازي پیروتیت  استخراج و آماده 0891
 به جز تشویه  _ها  سازي پیریت استخراج و آماده 0891
 ویتریت استخراج 0891
 ید استخراج 0891
  استخراج -ید  0891

    
  استخراج تورب  0892
  تورب ستخراجا  0892
 پیت خاك استخراج 0892
 )تورب (نارس سنگ زغال استخراج 0892
 سازي تورب  آماده 0892
 حفاري معدن تورب  0892
 کلوخه سازي تورب  0892
  کلوخه سازي خاك پیت 0892
   نارس سنگ زغالکلوخه سازي  0892

    
  استخراج نمک  0893
  سازي اولیه نمک در معدن آماده 0893
 نمک سنگ استخراج 0893



  

 

 استخراج نمک از زیر زمین  0893
 هاي شور   استخراج نمک از طریق تبخیر آب 0893
  استخراج نمک 0893
 بیآ نمک استخراج 0893
 خاکی نمک استخراج 0893
  استخراج هالیت  0893
  پاالیش نمک در معدن 0893
 تصفیه کردن نمک در معدن  0893
 تولید نمک از طریق تبخیر آب دریا   0893
 خرد کردن نمک در معدن 0893

    
  بندي نشده در جاي دیگر استخراج سایر معادن طبقه  0899
  قیر جامد طبیعی -استخراج آسفالت طبیعی  0899
 الماس استخراج 0899
  آندالوزیت استخراج  0899
 )پومیس( پامیس استخراج 0899
 معدنی پوکه -پرلیت استخراج 0899
 پگماتیت استخراج 0899
 نسوز پنبه استخراج 0899
 معدنی پوکه استخراج 0899
  پیروکسن استخراج  0899
 تالک استخراج 0899
 دیاتومیت استخراج 0899
  زئولیت استخراج  0899
 پا سنگ استخراج 0899
  طلق سنگ استخراج  0899
 گرافیت سنگ استخراج 0899
 جواهري يها سنگ استخراج 0899
  هاي آسفالتی و آسفالتیت  استخراج سنگ 0899
 گري ریخته ماسه - سیلیس استخراج 0899
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  شیل استخراج  0899
 دریائی صدف استخراج 0899
 استخراج عقیق 0899
 فلداسپار -فلداسپات استخراج 0899
 فیروزه استخراج 0899
  استخراج قیر معدنی 0899
  استخراج قیر جامد طبیعی 0899
  کالسدون استخراج  0899
  کوارتز استخراج 0899
  کوارتزیت استخراج  0899
 منیزیت  استخراج 0899
 طلق-میکا استخراج 0899
  ورمیکولیت استخراج 0899
 کانه آرایی پنبه نسوز 0899

   
  فعالیت هاي خدمات پشتیبانی استخراج معدن  09

 هاي پشتیبانی استخراج نفت و گاز طبیعی فعالیت 091
 هاي پشتیبانی استخراج نفت و گاز طبیعی فعالیت 0910

 الزحمه یا قرارداد بر اساس حق –آب کشی براي استخراج نفت و گاز  0910
 الزحمه یا قرارداد بر اساس حق –هاي نفت و گاز   نشانی حوزه آتش 0910
الزحمه یا  بر اساس حق –برپایی دکل حفاري در محل استخراج نفت و گاز  0910

  قرارداد
 الزحمه یا قرارداد بر اساس حق –جویی سنتی استخراج نفت و گاز  پی 0910
الزحمه یا  بر اساس حق –کردن دکل حفاري در محل استخراج نفت و گاز  پیاده  0910

 قرارداد
 بر اساس حق الزحمه یا قرارداد –تبدیل گاز طبیعی به مایع در محل معدن  0910
بر اساس حق الزحمه یا  –تبدیل گاز طبیعی مایع شده به گاز در محل معدن  0910

 قرارداد
 حق الزحمه یا قرارداد بر اساس –تخلیه آب براي استخراج نفت و گاز   0910



  

 

الزحمه یا  بر اساس حق –تعمیر دکل حفاري در محل استخراج نفت و گاز   0910
 قرارداد

 الزحمه یا قرارداد بر اساس حق –گاز  زنی براي استخراج نفت و تلمبه 0910
  الزحمه یا قرارداد بر اساس حق –زنی براي استخراج نفت و گاز  چال  0910
 الزحمه یا قرارداد بر اساس حق –حفاري آزمایشی براي استخراج نفت و گاز  0910
 الزحمه یا قرارداد بر اساس حق –حفاري غیر عمودي استخراج نفت و گاز  0910
 الزحمه یا قرارداد بر اساس حق –خدمات اکتشافی استخراج نفت و گاز  0910
 الزحمه یا قرارداد بر اساس حق –زهکشی براي استخراج نفت و گاز  0910
 الزحمه یا قرارداد بر اساس حق –کاري بدنه چاه نفت و گاز  سیمان 0910
  شرکت ملی حفاري ایران  0910
  برداري نقشه استثناي به -وگاز نفت استخراج خدماتی يها فعالیت  0910

    
 هاي پشتیبانی استخراج معدن سایر فعالیت 0990
 بر اساس حق الزحمه یا قرارداد –) بجز نفت و گاز ( کشی معادن  آب 0990
 –) بجز نفت و گاز ( هاي احتمالی معادن  شناسی در محدوده هاي زمین برداشت 0990

  بر اساس حق الزحمه یا قرارداد
 بر اساس حق الزحمه یا قرارداد –) بجز نفت و گاز ( جویی سنتی معادن  پی 0990
  بر اساس حق الزحمه یا قرارداد –) بجز نفت و گاز ( تخلیه آب معادن  0990
 بر اساس حق الزحمه یا قرارداد –) بجز نفت و گاز ( حفاري آزمایشی معادن  0990
  بر اساس حق الزحمه یا قرارداد –) بجز نفت و گاز ( خدمات اکتشافی معادن   0990
 بر اساس حق الزحمه یا قرارداد –) بجز نفت و گاز ( زهکشی معادن  0990
 بر اساس حق الزحمه یا قرارداد –) بجز نفت و گاز ( زنی چال معادن  گمانه 0990
بر اساس حق الزحمه یا  –) بجز نفت و گاز ( اي از معادن  برداري مغزه نمونه 0990

 قرارداد
    
  ) ساخت(تولید صنعتی   پ 
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  هاي غذایی تولید فراورده 10
  فراوري و نگهداري گوشت 101

  فراوري و نگهداري گوشت  1010
  کشتار دام و طیور  1/1010
 سازي امعا و احشا حیوانات آماده 1/1010
  گوشت بندي بسته 1/1010
 مرغ يبند بسته 1/1010
  رجگ و دلبندي  بسته  1/1010
  پاچه و کله بندي بسته 1/1010
  پاك کردن امعا و احشا حیوانات 1/1010
 پاك کردن سیرابی 1/1010
  پاچه پاك کردن کله 1/1010
 مرغ کردن پاك 1/1010
  تولید - و کرك پر 1/1010
 پرشویی 1/1010
 مرغ پرکندن 1/1010
 تولید - خام صورت به حیوانات پوست 1/1010
 تولید -  خام پوست 1/1010
  تولید الشه گوشت 1/1010
 دام ذبح 1/1010
 مرغ ذبح 1/1010
 کنی پاك روده 1/1010
 تولید - خام روده 1/1010
 سالخی 1/1010
 کنی پاك سیرابی 1/1010
 کشور گوشتی يها فرآورده يبند بسته و تولید سهامی شرکت 1/1010
 زیاران گوشت يبند بسته و تولید سهامی شرکت 1/1010
 مرغ پر کردن خشک و شستشو 1/1010
  بندي گوشت  کشتار، پاك کردن یا بسته -   کشتارگاه 1/1010



  

 

  دام  کشتارگاه 1/1010
  طیور  کشتارگاه 1/1010
 کنی پاك پاچه کله 1/1010
  تولید -گوشت تازه  1/1010
 تولید -گوشت تازه به شکل بریده شده 1/1010
 تولید -گوشت سرد شده به شکل بریده شده 1/1010
 تولید - گوشت منجمد به شکل بریده شده 1/1010
 تولید -گوشت تازه به شکل الشه 1/1010
 تولید -گوشت سرد شده به شکل الشه 1/1010
 تولید -گوشت منجمد به شکل الشه 1/1010
   تولید - گوسفند الشه 1/1010
  تولید –الشه گوشت  1/1010
  گوشت منجمدکردن 1/1010
    
  هاي گوشتی ازفساد عمل آوري وحفاظت گوشت وفرآورده 2/1010
 پیه کردن آب 2/1010
 آب کردن چربی حیوانی خوراکی   2/1010
 تولید - کشتارگاه ضایعات از آرد 2/1010
 تولید -گوشت آرد 2/1010
 سازي اولیه پوست دام  آماده  2/1010
 تولید -پاته  2/1010
 تولید - پودرگوشت 2/1010
 سازي اولیه آماده –پوست   2/1010
 تولید پشم کنده شده از پوست  2/1010
 جداسازي پوست از الشه دام   2/1010
 تولید - ژامبون  2/1010
 تولید  -) کالباس(ساالمی   2/1010
 تولید -سوسیس  2/1010
 تولید  -سوسیس خشک  2/1010
 تولید -سوسیس دودي  2/1010
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 تهران گوشت صنعت سهامی شرکت 2/1010
 سودکردن نمک و دوددادن و کردن خشک -گوشت يآور عمل 2/1010
 تولید -هاي گوشتی فراورده  2/1010
 تولید  - کالباس دودي  2/1010
 هاي ویژه کشتار و فراوري نهنگ در ساحل یا در کشتی  2/1010
 تولید - گوشت کنسرو 2/1010
 تولید- همبرگر 2/1010
    

  تنان پوستان و نرم فراوري و نگهداري ماهی،سخت  102
  تنان پوستان و نرم فراوري و نگهداري ماهی،سخت  1020

 تولید -اشپل 1020
  تنان دریایی پوستان و نرم سازي و نگهداري سخت آماده 1020
  سازي و نگهداري ماهی آماده 1020
  تولیدـ  حیوانات دریایی پودر 1020
  تولیدـ  ماهی پودر 1020
 يساز خاویار 1020
 آوري عمل - خاویار 1020
 تولید -خاویار  1020
  تنان دریایی پوستان و نرم خشک کردن سخت  1020
 خشک کردن ماهی 1020
 تنان دریایی پوستان و نرم دودي کردن سخت 1020
  دودي کردن ماهی 1020
 تولید -  ماهی کالباس و سوسیس 1020
 خاویار بندي بسته و آوري عمل 1020
 تولید -هاي ماهی  فراورده 1020
  فراوري ماهی در شناور  1020
  فراوري و نگهداري حیوانات دریایی  1020
  فراوري و نگهداري ماهی   1020
 فراوري علف دریایی 1020



  

 

 تولید - ي ماهی فیله 1020
 تولید - خاویار کنسرو 1020
  تنان دریایی پوستان و نرم کنسرو کردن سخت 1020
 کنسرو کردن ماهی 1020
 تولید - ماهی پخته شده 1020
 تنان دریایی پوستان و نرم سخت منجمدکردن 1020
  ماهی منجمدکردن 1020
  تنان دریایی در آب نمک   پوستان و نرم نگهداري سخت  1020
 نگهداري ماهی در آب نمک  1020
  سود کردن ماهی نمک  1020
 تنان دریایی پوستان و نرم سود کردن سخت نمک 1020

    
  فراوري و نگهداري میوه و سبزیجات  103

  فراوري و نگهداري میوه و سبزیجات  1030
  فراوري و نگهداري خرما 1/1030
 خرما بندي بسته 1/1030
  تولید چیپس خرما 1/1030
  تولید - چیپس خرما  1/1030
 کنی پاك خرما 1/1030
  خشک کردن خرما 1/1030
 خرما بندي درجه 1/1030
  تولید - شیره خرما  1/1030
  فراوري و نگهداري خرما 1/1030
    
  فراوري و نگهداري پسته  2/1030
 پسته بندي بسته  2/1030
 کنی پاك پسته  2/1030
 شکنی پسته  2/1030
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  خالل کردن پسته  2/1030
 پسته کردن خندان  2/1030
 پسته بندي درجه  2/1030
 پسته ضبط  2/1030
    
  بجز پسته وخرما - ها ها وسبزي فراوري و نگهداري میوه 3/1030
  تولید -آب سبزیجات  3/1030
 گیري غوره آب 3/1030
 لیموگیري آب 3/1030
 تولید -  شده بندي بسته میوه آب 3/1030
 تولید - آب میوه  3/1030
 تولید – آجیل  3/1030
 پزي آجیل  3/1030
 تولید -زمینی آرد سیب  3/1030
 تولید -زمینی اسنک سیب 3/1030
 تولید - برگه و آلو 3/1030
 تولید -  دانه انار 3/1030
 تولید -انواع مربا 3/1030
 کنی پاك بادام 3/1030
 شکنی بادام 3/1030
 کارخانه در کنی خشک برگه 3/1030
 زعفران يبند بسته 3/1030
 )بجز پسته و خرما( ها  سایر میوه بندي بسته 3/1030
 کشمش يبند بسته 3/1030
 بجز پسته -جیلآ دادن بو 3/1030
 افتابگردان تخم دادن بو 3/1030
  ذرت دادن بو 3/1030
  دانه شاه دادن بو 3/1030
  گندم دادن بو 3/1030



  

 

 هاي آجیلی به جز پسته بودادن میوه 3/1030
 )کشمش( سبزه کردن پاك 3/1030
 سبزي خردکردن و پاك 3/1030
 تولید -پیاز پودر 3/1030
 تولید - سیر پودر 3/1030
  تولید - زمینی پودر سیب  3/1030
  تولید -پودر میوه 3/1030
 تولید - زمینی ي سیب ي خشک شده پوره 3/1030
 سیرکنی پوست 3/1030
 زمینی پوست کندن صنعتی سیب 3/1030
 تولید -خشک پیاز 3/1030

 تخمه پاك کنی  1030/3
 تولید -شور و ترشی 3/1030
 پرتقال و نارنج و بادام خالل تهیه 3/1030
 تولید کنستانتره از میوه و سبزیجات تازه 3/1030
 تولید -زمینی چیپس سیب  3/1030
  خشک کردن سبزیجات 3/1030
  هاي آجیلی خشک کردن میوه 3/1030
 خشک کردن میوه 3/1030
  تولید -خالل بادام  3/1030
  تولید -خالل پرتقال  3/1030
 تولید -خالل نارنج  3/1030
 تولید -خیارشور 3/1030
  بندي زعفران درجه 3/1030
 کنی پاك زعفران 3/1030
 تولید - خوراکی  هاي ژله 3/1030
 تولید -ساالد 3/1030
  کنی پاك سبزه 3/1030
 تولید -خرد شده  سبزیجات 3/1030
 کنی پوست سیر 3/1030
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 تولید -ي منجمد زمینی آماده سیب  3/1030
  تولید- شربت آلبالو  3/1030
  تولید - شربت پرتقال  3/1030
  تولید -اي هاي میوه شربت  3/1030
  فندق و بادام شکستن 3/1030
 گردو شکستن 3/1030
 تولید - انگور شیره 3/1030
 تولید -خوراکی از میوه و سبزیجاتهاي  فراورده 3/1030
 زمینی فراوري و نگهداري سیب 3/1030
 شویی تخمه کارگاه 3/1030
 کنی پاك کشمش 3/1030
 تولید -کمپوت 3/1030
 تولید - میوه انترهتکنس 3/1030
 تولید - حبوبات کنسرو 3/1030
  تولید - کنسرو سبزیجات 3/1030
 تولید - غیرگوشتی مادهآ غذاي کنسرو 3/1030
  کنسرو کردن سبزیجات 3/1030
 کنسرو کردن میوه 3/1030
 تولید - میوه کنسرو 3/1030
  تولید -لواشک 3/1030

 تخمه کردن شور و رنگ - سازي لوك 1030/3
 تولید -مارماالد  3/1030
 منجمد کردن سبزیجات 3/1030
 منجمد کردن میوه 3/1030
 تولید -کشمش و مویز 3/1030
  نگهداري سبزیجات در روغن یا سرکه  3/1030
 نگهداري میوه در روغن یا سرکه  3/1030
 کنی پاك زیره 3/1030
    

  بجز روغن ذرت - هاي گیاهی و حیوانی ها و چربی تولید روغن  104



  

 

  بجز روغن ذرت - هاي گیاهی و حیوانی ها و چربی تولید روغن  1040
 سازي ارده 1040
  نباتی روغن کردن هیدروژنه و تصفیه  1040
 روغنی يها دانه از روغن تهیه 1040
 هاي گیاهی جوشاندن روغن 1040
 تولید -ترکیبی آشپزي   چربی 1040
 تولید -حیوانی غیرخوراکی  چربی 1040
  تولید -روغن آفتابگردان 1040
 تولید -  بادام روغن 1040
  تولید  - روغن بزرك  1040
  تولید -دانهروغن پنبه  1040
 تولید -  حیوانی روغن 1040
 تولید -  خوراکی خام روغن 1040
  تولید  - روغن خردل  1040
 تولید - خوراکی روغن 1040
 تولید -روغن زیتون تصفیه شده 1040
  تولید  - روغن زیتون 1040
  تولید -روغن سویا تصفیه شده 1040
  تولید -روغن سویا 1040
 تولید  -کرچک روغن 1040
 عصاري - کشی روغن 1040
 تولید -کنجد روغن 1040
 تولید -روغن گیاهی خام 1040
 تولید - ماهی روغن 1040
 تولید - مایع روغن 1040
 تولید - نباتی روغن 1040
  تولید - روغن نخل 1040
 تولید -حیوانی غیرخوراکی  روغن 1040
 تولید - گیاهی تصفیه شده  روغن 1040
 تولید -هاي خوراکی مانده از روغن محصوالت پس سایر 1040
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 کشی روغن - عصاري 1040
 هاي گیاهی فراوري روغن 1040
 تولید-دانه کرك پنبه 1040
 تولید -  )مارگارین(ي گیاهی  کره 1040
 تولید -کنجاله 1040
 تولید - مارگارین 1040
 هاي گیاهی هیدوژنه کردن روغن 1040

    
  هاي لبنی فرآوردهتولید   105

  هاي لبنی تولید فرآورده  1050
 تولید -آب پنیر 1050
 فروش و تولید - بستنی 1050
 کره بندي بسته 1050
 تولید -) کازئین(پروتئین شیر 1050
 تولید -  پروسس پنیر 1050
 تولید - پیتزا پنیر 1050
 تولید -پنیر 1050
 تولید - بستنی پودر 1050
 تولید -شیرخامه از  1050
 تولید  -خامه و شیر جامد  1050
 تولید -گاز بدون دوغ 1050
 تولید -گازدار دوغ 1050
 تولید -هاي یخی سایر خوراکی 1050
 تولید -سرشیر 1050
 ایران شیر صنایع سهامی شرکت 1050
 تولید  - شیر استرلیزه  1050
 تولید –شیر پاستوریزه  1050
  تولید -فرنگی شیر توت 1050
  تولید –خرما  شیر 1050



  

 

  تولید -شیر خرما 1050
 تولید -خشک شیر 1050
 تولید - شیر فرادما 1050
  تولید -شیر کاکائو 1050
  تولید - شیر موز  1050
  تولید -اي شیر میوه 1050
 تولید -شیر نسکافه 1050
 تولید –شیر هموژنیزه  1050
 تولید -شیر جامد  1050
 تولید -شیر خشک  1050
 تولید -شیر مایع تازه  1050
 پزي قروت قره 1050
 تولید -) الکتوز(قند شیر  1050
 تولید - کره 1050
 تولید -کشک 1050
 تولید - لبنیات 1050
 تولید - ماست 1050
 بندي ماست 1050

   
، نشاسته و )شده دانه آسیاب( هاي آسیاب غالت تولید فراورده  106

  اي نشاستههاي  فراورده
  هاي آسیاب غالت تولید فراورده  1061

 تولید – برنج آرد 1061
 تولید -آرد بقوالت 1061
 تولید -آرد جو دوسر 1061
 تولید -آرد چاودار 1061
 تولید - حبوبات آرد 1061
 تولید –آرد ذرت  1061
 تولید -غالت آرد 1061
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 تولید – گندم آرد 1061
  تولید - آرد گندم سیاه 1061
 تولید – نخودچی آرد 1061
  آسیاب کردن حبوبات 1061
 ذرت کردن آسیاب 1061
 غالت کردن آسیاب 1061
 آسیاب کردن برنج 1061
 کنی پاك باقال 1061
 براق کردن برنج 1061
 کنی پاك برنج 1061
 کوبی برنج 1061
 تولید - بلغور 1061
 حبوبات و غالت کردن بلغور 1061
  بوجاري حبوبات 1061
 کارگاه در بوجاري 1061
 کارگاه در حبوبات و غالت کردن پاك 1061
  تولید -پودر بقوالت   1061
 تولید -پودر گندم 1061
 کارگاه در حبوبات و غالت کندن پوست 1061
  تولید – کنده پوست گندم و جو  1061
 تولید –نیمکوب گندم و جو 1061
  تولید -شده  حبوبات بوجاري 1061
 دستگاه با ذرت کردن خشک 1061
 حبوبات و غالت کردن خشک 1061
 کنی خشک ذرت 1061
 سفید کردن برنج  1061
 تولید-اي صبحانه غذاهاي غله 1061
 حبوبات کردن لپه 1061



  

 

    
  هاي نشاسته اي تولیدنشاسته وفرآورده 1062
 آسیاب ذرت تر 1062
 تولید -)گلوتن(پروتئین گندم  1062
 تولید -شکاروخ رشته 1062
 تولید – فالوده رشته 1062
  تولید -روغن ذرت  1062
 تولید-شربت گلوکز 1062
 فروش و تولید - فالوده 1062
 تولید -گلوکز 1062
 تولید – نشاسته 1062

    
  هاي غذایی تولید سایر فراورده  107

  هاي غذایی تولید سایر فراورده  1071
  هاي نانوایی  تولید فراورده 1/1071
  بربري پزي 1/1071
 پزي پیراشکی  1/1071
 تافتونی 1/1071
 یینانوا – خبازي 1/1071
 پزي خشکه 1/1071
  سنگک پزي 1/1071
 يپز شیرمال  1/1071
  لواشی 1/1071
 تولید -نان  1/1071
  تولید - نان بربري 1/1071
  تولید -نان تافتون  1/1071
 تولید -حجیم غیر و حجیم نان 1/1071
 تولید -نان ذرت مکزیکی 1/1071
 تولید -  رژیمی نان 1/1071
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 پزي روغنی نان 1/1071
 تولید - ساندویچی نان 1/1071
  نان سنتی 1/1071
  تولید - نان سنگک 1/1071
 تولید - نان سوخاري 1/1071
  تولید - نان صنعتی 1/1071
 تولید - ماشینی غیر نان 1/1071
 تولید -فانتزي نان 1/1071
 تولید -  قندي نان 1/1071
  تولید -نان لواش  1/1071
  تولید - نان ماشینی 1/1071
    
  تولید شیرینی و بیسکویت وکیک 2/1071
 تولید - باقلوا  2/1071
 تولید - زولبیا و بامیه  2/1071
 تولید - برنجک  2/1071
 تولید  - بیسکویت  2/1071
 تولید–کیک   پن 2/1071
 پزي بامیه و زولبیا  2/1071
 پزي شیرینی  2/1071
 تولید -شیرینی تازه 2/1071
 تولید - قطاب  2/1071
 پزي شیرینی - قنادي  2/1071
 قنادي کافه  2/1071
 پزي کاك  2/1071
 تولید - برنجی کلوچه  2/1071
 پزي کلوچه  2/1071
 پزي کماج  2/1071
 پزي کیک  2/1071
 تولید -  اي میوه کیک  2/1071



  

 

 تولید -کیک 2/1071
 تولید - بادام و نارگیل لوز  2/1071
 تولید - برنجی نان  2/1071
 تولید - بستنی نان  2/1071
 تولید - يا خامه نان  2/1071
 تولید - دار  نان شیرینی مربایی یا خامه 2/1071
 تولید - ویفر  2/1071
   

  تولید قند و شکر 1072
 تولید -ها  مالسانواع  1072
 شکر تصفیه  1072
 قند کردن خرد 1072
  تولید -شربت شکر 1072
 تولید-شکر از چغندرقند 1072
 تولید - ي نیشکر شکر از شیره 1072
 تولید - شکر 1072
 تولید -قند شیره 1072
  تولید –قند از چغندر قند 1072
  تولید –قند ازشکر  1072
 تولید -قند 1072
 قندریزي 1072

    
  هاي شکري تولید کاکائو، شکالت و شیرینی 1073
 تولید -نبات آب 1073
 تولید -آدامس 1073
 تولید  - اریس  1073
 تولید - باسلق 1073
  تولید -پاستیل  1073
 تولید - پشمک 1073
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 تولید -کاکائو خمیر و پودر 1073
 تولید - پولکی 1073
 يساز پولکی 1073
 تولید -قند جوز 1073
 تولید- چربی کاکائو  1073
 تولید -  بادام حاج 1073
 تولید - حلوا 1073
 تولید - ارده حلوا 1073
 تولید -  الحلقوم راحت 1073
 تولید-روغن کاکائو 1073
 پزي سوهان 1073
 تولید -شکرپنیر 1073
 تولید- شکالت  1073
  تولید-شکالت سفید 1073
  تولید-شکالتیهاي  شیرینی 1073
 تولید - نعناع قرص 1073
 تولید-ي دهان بو کننده قرصهاي خوش 1073
  تولید -کارامل  1073
 تولید- کاکائو 1073
 تولید-ي کاکائو کره 1073
 تولید -گز 1073
 تولید-لوز مکیدنی  1073
 تولید -  مسقطی 1073
 تولید - نبات 1073
  پزي نخودچی 1073
 تولید - نقل 1073
  تولید -نقل بادام 1073
 سازي نوقا 1073

    



  

 

  تولید ماکارونی،  نودل و ورمیشل وفراورده هاي نشاسته اي 1074
 تولید -خام اسپاگتی  1074
 تولید -پاستاي خام 1074
 بري رشته 1074
 تولید - خام رشته 1074
 تولید -  فرنگی رشته 1074
 تولید - خام ماکارونی 1074
 تولید - نودل 1074
 تولید - الزانیا ورقه 1074
  دتولی - ورمیشل 1074

    
  تولید غذاهاي آماده  1075
  تولید -پیتزاي آماده منجمد 1075
 تولید-پیتزاي منجمد  1075
 تولیدـ  ماهی تن 1075
  تولید -غذاي آماده 1075
 تولید-غذاي آماده از سبزیجات 1075
 تولید- مرغغذاي آماده از گوشت یا  1075
 تولید-غذاي آماده از ماهی 1075
   ولیدت  -غذاي آماده منجمد  1075
 تولید- غذاي کنسرو شده  1075
  تولید -کباب آماده منجمد 1075
  تولید -کنسرو خوراك لوبیا  1075
  تولید -کنسرو خورش 1075
  ولیدت  -ییدریا حیوانات سایر کنسرو 1075
 ولیدت  - ماهی کنسرو 1075
 تولید - ساردین ماهی کنسرو 1075
  ولیدت  -  میگو کنسرو 1075
  تولید -ناگت مرغ منجمد 1075
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  بندي نشده در جاي دیگر هاي غذایی طبقه تولید سایر فراورده  1079

  چاي سازي 1/1079
  تولید -اسانس چاي  1/1079
  بندي چاي بسته  1/1079
  بندي ماته بسته  1/1079
  تولید -پودر چاي  1/1079
  تولید -شده  بندي چاي بسته  1/1079
 تولید – خشک چاي  1/1079
 در کارخانه کنی خشک چاي  1/1079
  ولیدت  -اي چاي کیسه  1/1079
 چاي بندي بسته و بندي درجه  1/1079
 کشور يچا سهامی شرکت  1/1079
  فرآوري برگ چاي  1/1079
  فرآوري ماته  1/1079
  کارخانه چاي خشک کنی  1/1079
  مخلوط کردن چاي و ماته  1/1079
  بندي چاي مخلوط کردن و بسته  1/1079
    
جز  به -بندي نشده در جاي دیگر هاي غذایی طبقه تولید سایر فراورده 2/1079

  چاي
 سازي ادویه 2/1079
 تولید -ادویه، سس و چاشنی 2/1079
 تولید -اکاالس 2/1079
  قهوه ب کردنسیاآ 2/1079
 تولید -تخم مرغ آلبومین 2/1079
 جیلآ بندي بسته 2/1079
 جات ادویه يبند بسته 2/1079
 حبوبات يبند بسته 2/1079



  

 

 جز چاي به موادغذایی يبند بسته 2/1079
 قهوه دادن بو 2/1079
 تولید - سویا پروتئین 2/1079
 تولید -پفک 2/1079
 سازي پفک 2/1079
 تولید - مرغ تخم پودر 2/1079
 تولید -خردل پودر 2/1079
 تولید - سوپ پودر 2/1079
 تولید - شده بندي بسته سوپپودر  2/1079
  تولید - پودر کتلت 2/1079
  تولید -پودر کوکو 2/1079
  تولید ادویه 2/1079
  بندي سرکه تولید و بسته 2/1079
 تولید - هاي غیرلبنی شیر و پنیر جایگزین 2/1079
 تولید - هاي قهوه جایگزین 2/1079
 در کارخانه موم از عسل جداسازي 2/1079
 تولید -) پسند، بابونه و غیره نعناع، شاه(گیاهی   جوشانده 2/1079
  تولید -هاي گیاهی جوشانده 2/1079
 تولید - چاشنی غذا  2/1079
 تولیدـ  خردل 2/1079
 تولید -شده  خردل فرآوري  2/1079
  تولید - مایه خمیر 2/1079
 تولید - خمیرترش 2/1079
 تولید -دسرهاي لبنی  2/1079
  رب انار ـ تولید  2/1079
  فرنگی رب گوجه 2/1079
 تولید - شده بندي ساندویچ بسته 2/1079
 تولید - انگبین سرکه 2/1079
 تولید - سرکه 2/1079
 تولید - شیره سرکه 2/1079
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  سازي سرکه 2/1079
  تولید -  سس 2/1079
  تولید -سس خوراکی 2/1079
 تولید -  مایونز سس 2/1079
 پزي سمنو 2/1079
  تولید -شیر سویا  2/1079
 تولید -شیرخشک 2/1079
 شیره گوشت 2/1079
  تولید -عرق بابونه 2/1079
  تولید -پسند عرق شاه 2/1079
  تولید -عرق نعنا 2/1079
  در کارخانه گیري عسل 2/1079
  تولید -عسل مصنوعی 2/1079
 تولید – خوراکی عصاره 2/1079
 عصاره قهوه 2/1079
 تولید -عصاره گوشت  2/1079
  غذاهاي آماده به صورت پودر 2/1079
 تولید - شده بندي بسته کودك غذاي 2/1079
 تولید -هاي تخم مرغ فراورده  2/1079
 تولید -هاي قهوه فراورده  2/1079
 فراوري نمک خوراکی  2/1079
 تولید -قائوت 2/1079
  تولید - شده  يبند بسته قهوه 2/1079
 تولید - ي آسیاب شده قهوه  2/1079
 تولید -کارامل مصنوعی  2/1079
 سازي یخ کارخانه 2/1079
 زدایی و بو دادن قهوه کافئین 2/1079
 کنستانتره قهوه 2/1079
 تولید - مایونز 2/1079
 مخلوط کردن چاي و ماته 2/1079



  

 

 تولید - مخمر 2/1079
 بندي بسته و تصفیه -نمک 2/1079
 تولید -شده نمک تصفیه 2/1079
  تولید -نمک خوراکی 2/1079
 تولید -نمک یددار 2/1079
 تولید  -  بهشت در یخ 2/1079
 تولید - یخمک 2/1079
    

  تولید غذاي آماده حیوانات  108
  تولید غذاي آماده حیوانات   1080

 تولید - استخوان پودر 1080
  تولید -پودر خون 1080
 پسماند کشتار براي تولید غذاي دام  تصفیه 1080
 تولید -طیور و دام براي خوراك 1080
 تولید - ماهی براي خوراك 1080
 تولید - حیوانات خوراك 1080
 تولید -  مرغ دان  1080
 تولید -) دام خوراك( فسفات کلسیم يد 1080
 تولید -غذاي آماده براي حیوانات خانگی  1080
 تولید -  دامی کنسانتره  1080

    
  ها تولید انواع آشامیدنی  11

 ها تولید انواع آشامیدنی 110
 تقطیر، تصفیه و ترکیب الکل سفید 1101

 تولید -سفید الکل 1101
 تولید - طبی الکل 1101
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  تولید انواع شراب 1102
    

  تولید مالتا وماالشعیر  1103
  تولید-آبجوي بدون الکل 1103
  تولید-دلستر  1103
 تولید - ماالشعیر  1103
 تولید -مالتا 1103
 تولید- مالت  1103

    
هاي پرشده در  هاي بدون الکل، آب معدنی و سایر آب تولید نوشابه 1104

  بطري
 تولید -دار  بدون الکل مزه  آب 1104
  تولید -آب بدون الکل شیرین 1104
  تولید -شده بندي آب بسته 1104
  تولید -دار طعم شده بندي بستهآب  1104
  تولید -آب گازدار  1104
 تولید - معدنی آب 1104
  تولید -آب معدنی گازدار  1104
 تولید - نوشابه اسانس 1104
 تولید -  کوال پپسی 1104
  شرکت زمزم 1104
  شرکت ساسان 1104
 شرکت کوکاکوال 1104
  تولید -کوکاکوال 1104
  تولید - لیموناد  1104
 تولید -)به جز آبجوي بدون الکل(گازدار بدون الکل نوشابه 1104
  تولید -)به جز آبجوي بدون الکل(نوشابه بدون الکل بدون گاز 1104
  تولید  -)به جز آبجوي بدون الکل( نوشابه بدون الکل 1104
 تولید -)به جز آبجوي بدون الکل(نوشیدنی بدون الکل 1104



  

 

    
 هاي توتون و تنباکو  تولید فراورده 12

 هاي  توتون و تنباکو  تولید فراورده 120
 تولید فراورده هاي توتون و تنباکو  1200

  تولید-انفیه 1200
 در کارخانه کنی خشک تنباکو 1200
  سازي تنباکو 1200
  تولید-تنباکوي جویدنی 1200
 تولید  -توتون پیپ  1200
 در کارخانه کنی خشک توتون 1200
 توتون وردنآ عمل -  سازي توتون 1200
  تولید- توتون سیگار 1200
  تولید محصوالت دخانی 1200
  خشک کردن و فرآوري تنباکو در کارخانه 1200
  خشک کردن و فرآوري توتون در کارخانه 1200
 تولید -دخانیات 1200
 تولید -برگ سیگار 1200
 تولید -سیگارت 1200
 دخانیات قشمشرکت  1200
 شرکت سهامی دخانیات ایران  1200
  تنباکو يورآ عمل 1200
  توتون يورآ عمل 1200
  فراوري تنباکو در کارخانه 1200
  فراوري توتون در کارخانه 1200
 کارخانه تنباکو سازي 1200
  کارخانه توتون سازي 1200

    
  تولید منسوجات  13

  منسوجاتریسندگی، بافندگی و تکمیل   131
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  سازي و ریسندگی الیاف نساجی آماده  1311
 تابی ابریشم 1311
 ییشو ابریشم 1311
 کشی ابریشم 1311
  پرداخت الیاف گیاهی براي ریسندگی 1311
  پرداخت الیاف مصنوعی براي ریسندگی 1311
 کنی پاك پشم 1311
 ریسی پشم 1311
  زنی پشم 1311
 شویی پشم 1311
 در کارخانه  کنی پاك پنبه 1311
 ریسی پنبه 1311
  زنی پنبه 1311
 تولید - پتو پود 1311
 قالی نخ بافتن - بافی تانه 1311
 پنبه تنیدن  1311
 پشم حالجی  1311
  پنبه حالجی 1311
 تولید - قالی خامه  1311
 ریسندگی  1311
 ریسندگی نخ ابریشم 1311
 ریسندگی نخ الیاف ترکیبی 1311
 نخ پشم ریسندگی 1311
  ریسندگی نخ پنبه  1311
 ریسندگی کارگاه  1311
 تولید -کالف و کاموا  1311
 تولید - الیاف  نخ  1311
 تولید - ابریشم نخ  1311
  نخ الیاف طبیعی ـ تولید   1311
  نخ پشم و الیاف ـ تولید   1311



  

 

  نخ پشم و کرك ـ تولید   1311
  نخ پشمی ـ تولید   1311
  نخ پنبه و الیاف ـ تولید   1311
 تابی نخ  1311
  نخ دوزندگی ـ تولید  1311
 تولید - ریسندگی نخ 1311
 ریسی نخ 1311
 تولید - قالی نخ 1311
 نخ کاغذي 1311
  نخ کتانی ـ تولید  1311
  نخ کنفی ـ تولید  1311
  نخ گونی ـ تولید  1311
  نخ ویسکوز ـ تولید  1311
 نخ پیچی 1311
  ریسی با دوك نخ 1311
 ریسی با ماشین نخ 1311
 ریسی دستی نخ 1311
 ریسی ماشینی نخ 1311

  
 بافندگی منسوجات 1312
 بافی ابریشم  1312
 بافی رامیحا 1312
 پارچه بافندگی 1312
 بافی برك 1312
 بافی پارچه 1312
 تولید - پارچه 1312
 تولید - پارچه ابریشمی  1312
 تولید -پارچه آستري  1312
 تولید - پارچه اکرولیک 1312
 تولید - پارچه پشمی  1312
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 تولید -اي پارچه پنبه  1312
 تولید –پارچه ترمه  1312
 تولید –پارچه توري  1312
 تولید -پارچه چادري  1312
  تولید - پارچه چتایی  1312
 تولید –پارچه چیت  1312
 تولید - اي پارچه حوله 1312
 تولید -پارچه فاستونی 1312
 تولید -پارچه کتانی  1312
 تولید -کنفی پارچه  1312
 تولید -پارچه متقال  1312
 پارچه کشی چله  1312
 بافی حوله  1312
 بافی دارایی  1312
 بافی دوك  1312
 بافی روسري  1312
 بافی زري  1312
 بافی شرکت پارچه  1312
 بافندگانتولید  تعاونی شرکت  1312
 بافی عبا  1312
 بافی کارخانه پارچه  1312
 بافی ماسوره  1312
 بافی مخمل  1312

   
  تکمیل منسوجات 1313
 کردن پارچه اشباع 1313
 اکلیل زدن روسري 1313
 نخ و پارچه آهارزنی  1313
 پارچه زنی بخار  1313
 البسه انواع پلیسه  1313



  

 

 تریکو چاپ  1313
 تریکو چاپ -اسکرین سیلک چاپ  1313
 شده دوخته لباس روي عکس چاپ 1313
 پارچه چاپ  1313
 شده بافته لباس روي عکس چاپ  1313
  بلوز خارزنی  1313
 رفوکاري پارچه 1313
 رفوکاري منسوجات 1313
 کاله کاري رنگ  1313
 ابریشم رنگرزي  1313
 پارچه رنگرزي  1313
 جوراب رنگرزي  1313
 ابریشم و خامه رنگرزي  1313
 ابریشم يها کرك رنگرزي  1313
 کشبافی رنگرزي  1313
 پشم و نخ رنگرزي  1313
 سفیدکاري پارچه 1313
 سفیدکاري پارچه جین 1313
 سفیدکاري منسوجات 1313
 قالی خامه شستشوي  1313
 رنگرزي از بعد قالی خامه شستشوي  1313
 ورزشی پیراهن زنی شماره  1313
 رنگرزي -  صباغی  1313
 پارچه زنی گل  1313
 جوراب زدن مارك 1313
 مرمت پارچه 1313

    
 تولید سایر منسوجات 139

 هاي کشباف و قالب بافی تولید پارچه 1391
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  تولید -پارچه کشباف  1391
  تولید -پارچه قالب بافی  1391
 بافی تریکو  1391
 کشبافی  1391

    
  جز پوشاك به -تولید کاالهاي نساجی آماده  1392
 دوزي بادبان  1392
 دوزي بالش 1392
 تولید - برزنت 1392
 دوزي بقچه 1392
 دوزي بیرق 1392
 تولید - اي پرده پارچه 1392
  تولید -پارچه جین   1392
 بافی پتو 1392
 دوزي پرچم 1392
 دوزي پرده 1392
 تولید-  عمودي کرکره پرده 1392
 دوزي پشتی 1392
 تولید-  ماشین پشتی 1392
 دوزي بند پشه 1392
 دوزي تشک 1392
 اتومبیل دوزي تشک 1392
 تشک و لحاف تعمیر 1392
 اتومبیل دوزي تو 1392
 دوزي جانماز 1392
 دوزي خیمه -دوزي چادر 1392
 دوزي اتومبیل چادر 1392
 دوزي چادرشب 1392
 دوزي حوله 1392
 پتو دوزي دور - پتو خارزنی 1392



  

 

 دوزي دستمال 1392
 پرده نصب و دوخت 1392
 پتو دوزي دور 1392
 دوزي روتختی 1392
 دوزي مبل روکش 1392
 تولید - رومبلی 1392
 دوزي رومیزي 1392
 تولید -اتوبوس يها سري زیر 1392
 دوزي سایبان 1392
 دوزي سجاده 1392
 دوزي سفره 1392
 بافی چادر سیاه  1392
 تولید شمد آماده – بافی شمد  1392
 دوزي شمد 1392
 دوزي کیسه 1392
 بافی حمام کیسه 1392
 دوزي حمام کیسه 1392
 تولید -خواب کیسه 1392
 دوزي گونی 1392
 دوزي لحاف 1392
 تولید لنگ آماده - لنگ بافی 1392
 تولید- برزنتی محصوالت 1392
 شود می بافته مرز بنام بز موي از که اي پارچه - بافی مرز  1392
 دوزي روبالشی و ملحفه 1392
 دوزي لحاف -ندافی 1392

    
  تولید قالی و قالیچه  1393

  تولید قالی و قالیچه دستباف  1/1393
 الیاف و پارچه از بافی پادري  1/1393
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 قالی پرداخت  1/1393
 کوچک قالیبافت  - بافی پرده  1/1393
 قالی پرس  1/1393
 مخده رویه بافت ـ  بافی پشتی  1/1393
  پشتی دستباف ـ تولید   1/1393
 فرش دوانی چله  1/1393
 خرسک ـ تولید   1/1393
  خرسک بافی   1/1393
 قالی دارکشی  1/1393
 قالی بافت اصالح - کاري دونیده  1/1393
 قالی رویگري  1/1393
 فرش زیکال  1/1393
 باف دست فرش کنندگان تولید تعاونی شرکت  1/1393
 قالیبافان تعاونی شرکت  1/1393
 ایران فرش سهامی شرکت  1/1393
 ـ فرش دستباف  بافی فرش  1/1393
  فرش دستباف ـ تولید   1/1393
 تولید قالی دستباف – بافی قالی  1/1393
  تولید قالیچه دستباف -قالیچه بافی   1/1393
  قالیچه دستباف ـ تولید   1/1393
 قالی گیري کیس  1/1393
 فرش کشی کیسه  1/1393
 بافی هبگ  1/1393
 فرش کشی میخ  1/1393
 بافی  یلمه  1/1393
   
  تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف  2/1393
 بافت - قراقی اجاق  2/1393
 بافی پالس  2/1393
 بافی پیچ  2/1393



  

 

 )گلیم نوعی( بافی تندار  2/1393
 بافی جاجیم  2/1393
 بافی جوال  2/1393
 بافی چنته  2/1393
 بافی خورجین  2/1393
 دستی صنایع دفتر  2/1393
 بافی رند  2/1393
 بافی زیلو  2/1393
 بافی ساچیم  2/1393
 بافی سرانداز  2/1393
  بافی شریکی  2/1393
 بافی گلت  2/1393
 بافی گلیم  2/1393
 بافی مرفج  2/1393
 بافی مسند  2/1393
  مفرش بافی   2/1393
 بافی موج  2/1393
 بافی گلیم -بافی ورنی  2/1393
   
  تولید فرش ماشینی و موکت  3/1393
  تولید - پادري 3/1393
 تولید -روفرشی 3/1393
 تولید  ماشینی فرش 3/1393
 تولید -موکت 3/1393
   

  تولید طناب، ریسمان، نخ چند الیه و تور  1394
 بافی تور  1394
 ماهیگیري تور -بافی تور 1394
 ورزشی وسائل -بافی تور 1394
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 تولید - ماهیگیري تور 1394
 بافی ریسمان 1394
 بافی طناب 1394
 تولید -  نساجی الیاف از طناب 1394
  قند نخ 1394
 بافی  طناب -بافی وریس 1394

    
  بندي نشده در جاي دیگر  تولید سایر منسوجات طبقه 1399
 دوزي ابریشم 1399
 بافی اتیکت  1399
 شیلنگ روکش بافتن  1399
 دوزي بخیه  1399
 دوزي برودري  1399
 بافی بندکفش  1399
 دوزي پاالن  1399
 دوزي پته  1399
 دوزي پنبه  1399
 دوزي پولک  1399
 نخی الیاف از -  بافی تسمه  1399
 دوزي تکه  1399
 بافی چراغ توري  1399
 بافی جاگلدان  1399
 دوزي چشمه  1399
 نمدي لباس تولید -بافی چوقا  1399
 دوزي حاشیه  1399
 دوزي خامه  1399
 دوزي خوس  1399
 دوزي یک ده  1399
 دوزي زري  1399



  

 

 دوزي زیگزاك  1399
 دوزي سرمه  1399
 دوزي سکمه  1399
 دوزي سکه  1399
 دوزي سوزن  1399
 بافی شک  1399
 دوزي ظریف  1399
 بافی فتیله  1399
 بافی قرقره  1399
 دوزي قالب  1399
 بافی قیطان  1399
 تولید -کپنک  1399
 تولید- نمدي کاله  1399
 بافی گل  1399
 دوزي گل  1399
 دوزي گالبتون  1399
 فلزات دادن صیقل براي قیچی دم دوخته بهم يها تکه -دوزي گالنس  1399
 بافی گلیچ  1399
 دوزي گوبلن  1399
 دوزي مروارید  1399
 تولید -تشک دور مغزي  1399
 دوزي ملیله  1399
 دوزي منجوق  1399
 تولید- پرده منگوله  1399
 نمدمالی  1399
 بافی نوار  1399
 بافی  روبان و نوار  1399
 دوزي یراق  1399

   
 تولید پوشاك  14
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 تولید پوشاك، به جز پوشاك از پوست خزدار 141
 تولید پوشاك، به جز پوشاك از پوست خزدار 1410

 تولید - بارانی  1410
 تولید - )کفش از غیر( پوشاك 1410
 )خزدار يها  پوست و کشباف يها پارچه از پوشاك تولید جز به (تولید  - پوشاك  1410
 تولید-  نظامی پوشاك 1410
 تولید- ورزشی پوشاك 1410
 دوزي پیراهن 1410
 دوزي پیژاما 1410
 دوزي تریکو 1410
 خیاطی 1410
 دوزي دستکش 1410
 تولید -فرش روي دمپایی  1410
 يها پوست و کشباف يها پارچه از پوشاك تولید به جز -  پوشاك دوزندگی 1410

 خزدار
 تولید -روپوش 1410
 دوزي روسري 1410
 تولید - زیرپیراهن 1410
 يها پوست و کشباف يها پارچه از پوشاك تولید بجز - پوشاك  دوزي سري 1410

 خزدار
 تولید- بچه لباس - سیسمونی 1410
 زنی جادکمه و  دوزي سینگر 1410
 بافی شال  1410
 دوزندگان تعاونی شرکت 1410
 تولید- پشمی شلوار 1410
 دوزي کاپشن 1410
 دوزي کراوات 1410
 دوزي کرست 1410
 دوزي کاله 1410



  

 

  گیوه بافی 1410
  گیوه دوزي 1410
 تولید - بندريلباس  1410
 خزدار يها پوست و کشباف يها پارچه از بجز لباس - دوزي لباس 1410
 دوزي عروس لباس 1410
 دوزي کار لباس 1410
 تولید - نظامی لباس 1410
 تولید - ورزشی لباس 1410
 دوزي مادگی 1410
 دوزي مایو 1410
 دوزي یقه 1410

   
  تولید کاالهاي خزدار  142

  تولید کاالهاي خزدار 1420
 تولید-  پوستی اشیاي 1420
 تولید-  پوستی و خزي پادري 1420
 دوزي پوستین 1420
 وريآ عمل -پوست و خز 1420
 خزدار يها  پوست دوخت 1420

   
 بافی شده تولید پوشاك کشباف و قالب  143

 بافی شده تولید پوشاك کشباف و قالب  1430
 بجز جوراب -بافی شده تولید پوشاك کشباف و قالب  1/1430
 تولید-پوشاك کاموایی  1/1430
 تولید -پوشاك کشباف  1/1430
 تولید - پوشاك قالب باف  1/1430
 تولید  - پلیور  1/1430
 بافی دستکش  1/1430
 تولید  - ژاکت  1/1430
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 تولید پوشاك کاموایی - بافی کاموا  1/1430
 تولید پوشاك -بافی میل  1/1430
    
  جوراب بافی  2/1430 
  جوراب بافی  2/1430 
  سري دوزي جوراب  2/1430 
  تولید - جوراب شلواري  2/1430 

    
  تولید چرم و فراورده هاي وابسته                                     15

دباغی و پرداخت چرم ؛ تولید کیف دستی؛ زین و یراق؛ پرداخت و  151
  رنگرزي خز

  دباغی و پرداخت چرم؛ پرداخت و رنگرزي خز  1511
 چرم پرداخت 1511
 تولید- مصنوعی جیر 1511
 تولید- چرم 1511
 تولید- مصنوعی چرم 1511
 چرم دباغی 1511
  دباغی و تکمیل چرم  1511
  چرم کردن رنگ 1511
 زهتابی 1511
 تولید-ساالمبور 1511

    
  تولید چمدان، کیف دستی و مشابه آن؛ زین و یراق  1512
 تولید-افسار 1512
 تولید-انواع چمدان 1512
 تولید-  چرمی ساعت بند 1512
 تولید- چرمی تسمه 1512
 تولید- دان جامه 1512
 تولید- چرمی جلد 1512



  

 

 تولید- چرمی چمدان 1512
 يدوز دولچه 1512
 يساز دولچه 1512
 تولید - زین 1512
 تولید -اسب برگ و ساز 1512
 سازي ساك -دوزي ساك 1512
 تولید- سراجی 1512
 تولید- شالق 1512
 تولید- چرمی کمربند 1512
 تولید- چرمی پشتی کوله 1512
 سازي کیف -دوزي کیف 1512
 دوزي کمش 1512
 کمربند سگک وصل 1512

    
  تولید کفش و پاپوش 152

  تولید کفش و پاپوش  1520
 کفش رویه و کف برش 1520
 تولید -چرمی کفش پاشنه 1520
 کفش پرسکارئ 1520
 کفش رویه ساختن- سازي پستائی 1520
 تولید- پالستیکی پوتین 1520
 تولید- پوتین 1520
 تولید- الستیکی پوتین 1520
 تولید -چرمی کفش تخت 1520
 تولید-  گیوه تخت 1520
 ورزشی کفش تولید 1520
 کفش رویه سیلک چاپ 1520
 کفش رویه روي مارك چاپ 1520
 دوزي چارق 1520
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 کفش کاري چرخ 1520
 تولید- پالستیکی چکمه 1520
 تولید- چکمه 1520
 تولید- الستیکی چکمه 1520
 تولید-  پالستیکی دمپائی 1520
 تولید-چرمی دمپائی 1520
 تولید- پالستیکی و الستیکی دمپائی 1520
 تولید -  چرمی کفش رویه 1520
 تولید - چرمی کفش زیره 1520
 کفاشان تعاونی شرکت 1520
 کفش الگوي تنظیم و طراحی 1520
 کفش تولید- کفاشی 1520
 تولید-  پالستیکی کفش 1520
 تولید - کفش 1520
 تولید -  چرمی کفش 1520
 دوزي کفش 1520
 تولید-نسوز پنبه و نخ از شده ساخته کفش 1520
 دوزي  کتانی کفش 1520
 تولید- الستیکی کفش 1520
 تولید- الستیکی یدمپای و کفش 1520
 تولید - ورزشی کفش 1520
 تولید - گالش 1520
 کتانی کفش روي زدن مارك 1520
 يدوز ملکی 1520
 دوزي نعلین 1520

    
ساخت  - جزمبلمان  به–تولید چوب وفراورده هاي چوب وچوب پنبه   16

  کاال از حصیر وموادحصیربافی
  اره کشی و رنده کردن چوب  161



  

 

  اره کشی و رنده کردن چوب  1610
 کشی چوب اره 1610
 تراورس شباعا 1610
 چوب کردن اندود 1610
 بري چوب -چوب برش 1610
  بریدن چوب 1610
 چوب پرس 1610
  پشم چوب ـ تولید  1610
 تولید- پوشال 1610
 تولید -  کولر پوشال 1610
 بري تخته 1610
 تولید-  چوبی تراورس 1610
 لمبه تولید 1610
 تولید-  چوبی تیر 1610
 بري چوب 1610
  کاري چوب رنده 1610
  در کارخانه تولید – الوار و بینه گرده 1610
 تولید - الوار 1610
 در کارخانه بري الوار 1610

    
 تولید فراورده هاي چوب ،چوب پنبه، حصیر وموادحصیربافی 162

 هاي روکش شده و صفحه هایی که اصل آن چوب است تولید ورق 1621
  تولید -ام دي اف  1621
  تخته چندالیی ـ تولید  1621
 تولید- الئی سه تخته 1621
 تولید-اکاژور و چوبی يها روکش 1621
 تولید-فرمیکا 1621
 تولید-فیبر 1621
 تولید-  نئوپان 1621
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  تولید کاالهاي نجاري درودگري ساختمان  1622
  تولید- چوبی ساخته پیش اطاق 1622
 تولید -) هاي صداگیر چوبی سقف( اکوستیک 1622
 تولید- چوبی آالچیق 1622
 تولید -پارکت 1622
  تولید- چوبی کرکره پرده 1622
 کردن روکش- چوبی يها درب پرس 1622
 تولید- االچیق -داربست 1622
  تولید-  چوبی پنجره و در 1622
 سازي پنجره و در- درودگري 1622
 تولید -) اکوستیک( چوبی صداگیر هاي سقف 1622
 نجاري 1622
 سازي پنجره و در-  نجاري 1622

    
  هاي چوبی  تولید ظروف و محفظه 1623
 تولید- چوبی بشکه 1623
 تولید -تابوت 1623
  تولید-  چوبی صندوق و جعبه 1623
 تولید- چوبی چرخ باربري 1623
 تولید- چوبی چلیک 1623
 سازي زنبه 1623
  تولید- چوبی صندوق 1623
 تولید- چوبی ظروف 1623
  تولید -کندوي چوبی زنبور  1623

    
تولید سایر فراورده ها از چوب و تولید کاال از چوب پنبه و حصیر و مواد  1629

  حصیربافی 
 تولید-  خیاطی تخته انواع  1629



  

 

 تولید- حصیري بادبزن 1629
 تولید- چوبی بوبین 1629
 بافی بوریا 1629
 تولید-  چوبی پارو 1629
 چوبی پاروي-  سازي پارو 1629
  تولید -پاشنه چوبی  1629
 چوبی برجسته حروف و تابلو ساخت- چوبی سازي تابلو 1629
 تولید- هنري و تزئینی تابلوهاي 1629
 تولید- چوبی تابلوهاي 1629
 تولید- تحریرچوبی تخته 1629
 تولید -بافی گیوه کار تخته 1629
 تولید- گیوه کار تخته 1629
 تولید- نرد تخته 1629
 تولید- علفی جارو 1629
 تولید- چرتکه 1629
 تولید- بستنی چوب 1629
 بافی حصیر 1629
 چوب روي حکاکی 1629
 سازي خاتم-  کاري خاتم 1629
 خراطی 1629
 تولید-  دندان خالل 1629
  تولید- دارقالی 1629
  تولید- چوبی کلنگ دسته و بیل دسته 1629
 تولید- چوبی چاقو دسته 1629
 تولید- چوبی سطل دسته 1629
 تولید-  چوبی دوك 1629
 چوبی شپزخانهآ تزئینی اشیا رنگرزي 1629
 تولید- بچه چوبی روروئک 1629
 چوب روي کاري کنده و کاري منبت- کاري ریزه 1629
 بافی زنبیل 1629
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 تولید- چوبی زهوار 1629
 بافی سبد 1629
 بافی حصیر- سماري 1629
 چوبی- سازي شابلن 1629
 تولید- چوبی شانه 1629
 چوبی بري شبکه 1629
 چوب روي طراحی 1629
 تولید- بامبو از ظروف 1629
 تولید- نی از ظروف 1629
 تولید-  چوبی و حصیري مصنوعات و ظروف 1629
 چوب روي کاري ظریف 1629
 خواروبار سبد تولید - بافی  فیله 1629
 تولید-  چوبی یینهآ و عکس قاب 1629
 تولید- چوبی قاشق 1629
 تولید- چوبی قالب 1629
 تولید- چوبی قرقره 1629
  تولید- قطعات چوبی پیپ  1629
  تولید-قطعات چوبی عصا  1629
  تولید-قطعات چوبی کفش  1629
 تولید-  چوبی قفس 1629
 تولید- نی قلم 1629
 تولید- چوبی قلیان 1629
  تولید- چوبی کرسی 1629
  تولید-کفی چوبی 1629
 چوب روي کاري کنده 1629
 چوب- چینی گره 1629
 تولید- چوبی کوب گوشت 1629
 تولید- چوبی گیره 1629
 تولید- چوبی لوستر 1629
 تولید- چوبی ماسوره 1629



  

 

 تولید- چوبی ماکو 1629
 تولید- اي پنبه چوب محصوالت 1629
 سبد نوعی -بافی مروار 1629
 چوب بري مشبک 1629
 دستی صنایع- سازي مشبک 1629
 کاري معرق 1629
 کاري منبت 1629
 تولید- چوبی شطرنج صفحه و مهره 1629
 چوبی مهره و شطرنج تولید- کاري نازك 1629
  تولید- چوبی نردبان 1629
 تولید- چوبی نان پخت وسایل 1629

    
  تولید کاغذ و فراورده هاي کاغذي  17

  تولید کاغذ و فراورده هاي کاغذي 170
  تولید خمیرکاغذ، کاغذ و مقوا  1701

 مقوا برش 1701
 تولید-مقوا و کاغذ خمیر 1701
 تولید- زرورق 1701
 بري کاغذ 1701
 تولید- روزنامه کاغذ 1701
 تولید- سلوفان کاغذ 1701
 تولید-کاغذ 1701
 مقواسازي 1701

    
بندي کاغذي و  تولیدکاغذ فانوسی و مقواي زنبوري و سایر وسایل بسته 1702

  مقوایی 
 تولید-  جاروبرقی پاکت 1702
 تولید - گچ و سیمان پاکت 1702
 تولید- پستی غیر پاکت 1702
 تولید- مقوائی جعبه 1702
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 تولید - يکاغذ دستمال مقوایی جعبه 1702
 تولید- ویترینی زرگري يها جعبه 1702
 جعبه چاپ 1702
 تولید- مقوائی دربطري 1702
 تولید-  مقوائی دوك 1702
 تولید-  زونکن 1702
 تولید- کاغذي ساك 1702
 تولید- مقوائی قوطی 1702
 تولید-  مقوائی کارتن 1702
 تولید-  کاغذي کیسه 1702
 تولید-  کاغذي کیف 1702
 تولید- مقوائی لوله 1702

    
  تولید سایر کاالهاي کاغذي و مقوایی  1709
 سازي آلبوم 1709
 تولید- نشده نوشته کاغذي برچسب 1709
 تولید- پستی پاکت 1709
 نامه سازي پاکت 1709
 تولید- بچه پوشک 1709
 تولید - کاغذي و مقوایی پوشه 1709
 تولید- کاغذي حوله 1709
 تولید- کاغذي دستمال 1709
 دفترسازي 1709
 تولید- مرغ تخم شانه 1709
 تولید -شبرنگ 1709
 تولید- مقوائی و کاغذي ظروف 1709
 تولید- مقوائی و کاغذيیک بار مصرف  ظروف 1709
 تولید- پستال کارت 1709
 تولید- پانچ کارت 1709



  

 

 تولید-ابروباد کاغذ 1709
 تولید- استنسیل کاغذ 1709
 تولید - فاکس و اوزالید کاغذ 1709
 تولید -برش کاغذ 1709
 تولید- بهداشتی کاغذ 1709
 تولید- خودکپی کاغذ 1709
 تولید- دیواري کاغذ 1709
 تولید- کاربن کاغذ 1709
 تولید-کامپیوتر کاغذ 1709
 تولید- کپی کاغذ 1709
 تولید- کشی کاغذ 1709
 تولید-  اداري و پستی پاکت و کاغذ 1709
 تولید-کامپیوتر فرم و کاغذ 1709
 تولید- تزئینی کاغذهاي 1709
 تولید-کالسور 1709
 تولید-  بچه کاغذي کهنه 1709
 تولید- دهنی ماسک 1709
 تولید- پاکتی نامه 1709
 تولید- بهداشتی نوار 1709
  نوار چسب کاغذي ـ تولید  1709
 تولید- ماشین کاغذي نوار 1709
 تولید- مقوائی واشر 1709

   
  هاي ضبط شده تکثیر رسانهچاپ و  18

  چاپ وفعالیت هاي خدماتی وابسته به چاپ 181
  چاپ 1811

 کاغذي دار چسب اتیکت چاپ 1811
 درسی يها کتاب سازمان 1811
 روزنامه چاپ 1811
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 چاپ مجله 1811
 کتاب چاپ 1811
 چاپ تقویم 1811
 تمبر پستی و مالیاتی چاپ 1811
 چاپ کاتالوگ 1811
 پوستر چاپ 1811
 چاپ بروشور 1811
 چاپ نقشه و اطلس 1811
 کاتالوگ تبلیغاتی چاپ 1811
 چاپ سند و چک  1811
 فرهنگی و علمی انتشارات شرکت 1811
 سروش انتشارات سهامی شرکت 1811

   
  فعالیت هاي خدماتی وابسته به چاپ 1812
  صحافی برگه هاي چاپی 1812
  صحافی کتاب 1812
  بروشورصحافی  1812
  صحافی مجله 1812
  صفحه بندي  1812
  حروف چینی  1812
  اسکن پیش از چاپ 1812
  خدمات ساخت زینک 1812
  کلیشه چینی 1812
  تصویر چینی 1812
  قالب سازي براي چاپ 1812
  مهرسازي براي چاپ 1812
  کپی بریل 1812
  آماده سازي لوح چاپ سنگی 1812
  براي چاپ برجستهآماده سازي زینک و قالب  1812
  حکاکی استوانه هاي چاپ  گراور 1812



  

 

  قلم زنی استوانه هاي چاپ گراور 1812
  صفحه بندي الکترونیک 1812
  زرکوبی  1812
 کتاب کردن اندیکس 1812
 کتاب جلد کننده براق 1812
 جلدکوبی 1812
 سازي کلیشه 1812
 گراورسازي 1812
 لیتوگرافی 1812

    
  هاي ضبط شده  تکثیر رسانه  182

  هاي ضبط شده  تکثیر رسانه  1820
 موسیقی نوار کردن پر  1820
 موسیقی نوار تکثیر  1820
 ویدئو نوار تکثیر  1820
  تکثیر سی دي 1820
  تکثیر فیلم دي وي دي 1820
  تکثیر فیلم ویدیویی 1820
  شرکت صوتی تصویري سروش 1820

   
  حاصل از پاالیش نفتتولید کک و فراورده هاي   19

   هاي کوره کک پزي تولید فراورده  191
  پزي  هاي کوره کک تولید فراورده  1910

 تولید -بریکت 1910
 تولید - صنعتی زغال 1910
 تولید -کک 1910
 تولید- گودرن 1910

    
  هاي پاالیش شده نفت  تولید فراورده 192
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  هاي پاالیش شده نفت  تولید فراورده 1920
  بنزین ـ تولید  1920
  بنزین بدون سرب ـ تولید  1920
  بنزین سوپر ـ تولید  1920
 تولید- موتور بنزین 1920
 تولید- بوتادین 1920
 تولید- پارافین 1920
 نفت پاالیشگاه 1920
 تولید-  پروپان 1920
 تولید- پروپیلن 1920
 نفت خانه تصفیه 1920
 سوخته روغن تصفیه 1920
 موتور روغن تصفیه 1920
  ها ـ تولید  حالل 1920
 تولید-موتور روغن - اروماتیک روغن 1920
 تولید- ماشین روغن 1920
 تولید-موتور روغن 1920
 تولید -جت سوخت 1920
 قطران اصفهان پاالیش شرکت 1920
 آبادان نفت پاالیش شرکت 1920
 اراك نفت پاالیش شرکت 1920
 اصفهان نفت پاالیش شرکت 1920
 تبریز نفت پاالیش شرکت 1920
 تهران نفت پاالیش شرکت 1920
 شیراز نفت پاالیش شرکت 1920
 کرمانشاه نفت پاالیش شرکت 1920
 الوان نفت پاالیش شرکت 1920
 بندرعباس نفت پاالیش سهامی شرکت 1920
 تولید-قیر 1920
 تولید-  اتان گاز 1920



  

 

 تولید- اتیلن گاز 1920
 تولید- بوتان گاز 1920
 تولید- بوتیلن گاز 1920
 تولید -   مایع گاز 1920
 تولید- گازوئیل 1920
 تولید  گریس 1920
  مازوت ـ تولید  1920
 تولید-سفید نفت 1920
  نفت سیاه ـ تولید  1920
  نفت کوره ـ تولید  1920
  ـ تولید ) گازوییل(نفت گاز  1920
 تولید-  وازلین 1920

    
  تولید موادشیمیایی و فراورده هاي شیمیایی  20

تولید مواد شیمیایی اساسی، کودها وترکیبات نیتروژن، پالستیک و   201
  الستیک  مصنوعی در شکل نخستین

  تولید مواد شیمیایی اساسی  2011
  آب اکسیژنه ـ تولید  2011
 تولید- مقطر آب 2011
  اتر ـ تولید  2011
  استن ـ تولید  2011
  اسید فسفریک ـ تولید  2011
  اسید کربنیک ـ تولید  2011
 تولید - اسیدسولفوریک 2011
 تولید - اسیدکلریدریک 2011
 تولید -ازت ترکیبات بجز -بازها و اسیدها 2011
 تولید -  صنعتی لکلا 2011
 تولید -متیلیک الکل 2011
 تولید  شده غنی اورانیوم 2011
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 تولید-  توریم 2011
  بنزن ـ تولید  2011
 تولید - شیرین جوش 2011
 تولید -جوهرنمک 2011
  دوده صنعتی ـ تولید  2011
 تولید- قالی رنگ 2011
 تولید- نساجی رنگ 2011
 تولید - زاج 2011
  زاج سبز ـ تولید  2011
  زاج سفید ـ تولید  2011
  سود سوزآور مایع ـ تولید  2011
 تولید - سولفات 2011
 اصفهان پتروشیمی سهامی شرکت 2011
 پتروشیمی صنایع ملی شرکت 2011
 تولید-فسفر 2011
  فورفورال ـ تولید  2011
  کاربید 2011
  کلر مایع ـ تولید  2011
  گاز آرگون ـ تولید  2011
  گاز استیلن ـ تولید  2011
 تولید - اکسیژن گاز 2011
 تولید - بیهوشی گاز 2011
 تولید - صنعتی گازهاي 2011
 تولید -گوگرد 2011

    
  تولید کودشیمیایی و ترکیبات نیتروژن  2012
 تولید -آمونیاك 2012
 تولید -نیتریک اسید 2012
 تولید -سولفونیتریک اسید 2012



  

 

 تولیدـ  اوره 2012
 تولید - ازت ترکیبات 2012
 ارومیه  پتروشیمی سهامی شرکت 2012
 خراسان پتروشیمی سهامی شرکت 2012
 پاسارگاد شیمیایی سهامی شرکت 2012
 يراز شیمیایی سهامی شرکت 2012
 شیراز پتروشیمی صنایع ملی شرکت 2012
 تولید - موامونی ربناتک 2012
 تولید - موامونی کلرور 2012
 تولید - شیمیائی کود 2012
 تولید - فراورده هاي نیتروژن 2012
 تولید -  پتاسیم نیترات 2012

    
  تولید پالستیک  والستیک مصنوعی در شکل نخستین  2013
 تولید - استیرن 2013
 تولید -آکریلیک 2013
 تولید -  خام پالستیک 2013
  تولید -پلی استر 2013
 تولید - پلی آمید 2013
  تولید  -پلی اورتان 2013
 تولید -پلیمر اتلین 2013
 تولید - پلیمر پروپلین 2013
 تولید - مالمین پودر 2013
 تولید - فرمالدئید چسب 2013
 تولید - مایع و جامد رزین 2013
 تولید -رزین هاي فنولی 2013
  تولید -سلولز و مشتقات شیمیایی آن 2013
 تولید -سیلیکون  2013
 آبادان پتروشیمی سهامی شرکت 2013
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 اراك پتروشیمی سهامی شرکت 2013
 امام بندر پتروشیمی سهامی شرکت 2013
 تبریز پتروشیمی سهامی شرکت 2013
  خارك   پتروشیمی سهامی شرکت 2013
 شرکت سهامی بسپاران بندرامام 2013
 شرکت سهامی فرآورش بندرامام 2013
 تولید -باکالیت قطعات 2013
 تولید -  مصنوعی کائوچوي 2013
 تولید - گرانول 2013
 تولید -  مصنوعی الستیک 2013
  تولید -به شکل اولیهالستیک مصنوعی  2013
 تولید - پالستیک ظروف اولیه مواد 2013
 تولید - پالستیکاولیه  مواد 2013
 تولید -  سی وي پی مواد 2013
 تولید -وینیل استات 2013

  
  تولید سایر فراورده هاي شیمیایی 202

هاي شیمیایی مورد استفاده در  تولید آفات کش هاو سایر فراورده 2021
  کشاورزي 

 تولید -ها کش حشره 2021
 تولید - سم 2021
 تولید - حیوانی افات دفع سموم 2021
 تولید -  نباتی افات دفع سموم 2021
 کش علف سموم تولید سهامی شرکت 2021
 تولید-  گیاهی يها کننده ضدعفونی 2021
 تولید -کش مگس و بید ضد کاغذ 2021
 تولید - کش سوسک گچ 2021
 تولید-  نفتالین 2021

  



  

 

  هاي مشابه، جوهرچاپ  و بتانه  تولید انواع رنگ و روغن جال و پوشش 2022
 تولید- بتانه 2022
 تولید- تربانتین 2022
 تولید-تینر 2022
  تولید - جوهر چاپ 2022
 تولید -رنگ 2022
 تولید - دانه رنگ 2022
 تولید- ساختمانی رنگ 2022
 تولید -الیف روغن 2022
 تولید-جال روغن 2022
 تولید -ضدزنگ 2022
 تولید- ضدورنی 2022
 تولید -  کنیتکس 2022
 تولید-کیلر 2022
 تولید-الجورد 2022
 تولید- الکل الك 2022
 تولید - الك 2022
 تولید -لعاب 2022
 تولید - رنگ اولیه مواد 2022
 تولید -  نیل 2022
 تولید -چوب و فلز رنگ براي - ورنی 2022

   
تولید صابون وشوینده ها، ترکیبات تمیزکننده وبراق کننده ، عطرها  2023

  ومواد آرایشی
 تولید- ادوکلن 2023
 تولید-عطر اسانس 2023
 تولید- بوگیر 2023
 تولید-  رایشیآ و بهداشتی پودرهاي 2023
 تولید-  کننده پاك پودرهاي 2023
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 تولید- صنعتی شوینده و فسفات سدیم تري 2023
 حناسائی- حناسازي 2023
 تولید-  خمیردندان 2023
 تولید -خمیرریش 2023
 تولید - نظافت داروي 2023
 تولید-مو رنگ 2023
 سازي سدر 2023
 تولید - سفیداب 2023
 تولید-شامپو 2023
  پزي صابون 2023
 تولید-جامد و مایع صابون 2023
 تولید-عطر 2023
 سازي کرم 2023
 تولید- طبی  وازلین کرم 2023
 تولید- گلیسیرین 2023
 تولید -رایشآ لوازم 2023
 تولید- ظرفشویی مایع 2023
  تولید -موبر 2023
 تولید- کننده پاك مایعات 2023
 تولید -  وایتکس 2023
  تولید -واکس چوب 2023
  تولید - واکس چرم 2023

    
  جاي دیگرتولید سایر فراورده هاي شیمیایی طبقه بندي نشده در   2029
 تولید-اسید آب 2029
 تولید- باطري آب 2029
 تولید- آهار 2029
 تولید - باروت 2029
 تولید- نشانی تشآ پودر 2029



  

 

 تولید- کاري لحیم خمیر و پودر 2029
 تولید - برنج جوش 2029
 تولید - مرکب و جوهر 2029
 تولید -چسب 2029
 تولید- صمغ و چسب 2029
 تولید-  مجسمه خمیر 2029
 تولید-  فیلم ظهور داروي 2029
                    تولید- ترمز روغن  2029
 تولید- نساجی صنایع کننده نرم روغن 2029
 تولید- فیلم و زینک 2029
 تولید - ژالتین 2029
 تولید- سریشم و سریش 2029
 تولید-  عکاسی شیشه 2029
 تولید-  گرامافون صفحه 2029
 تولید - ضدکف 2029
 تولید - ضدیخ 2029
 تولید- عکاسی خام فیلم 2029
 تولید - حساس کاغذ 2029
 تولید -کبریت 2029
 تولید - مرکب 2029
 تولید - پاچ مرکب 2029
 تولید- بازي تشآ مواد 2029
 تولید -ضدکف شیمیائی مواد 2029
 تولید- منفجره مواد 2029
 تولید - موم 2029
                تولید– واسکازین 2029
  والوالین ـ تولید                  2029

    
  تولیدالیاف مصنوعی 203
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  تولیدالیاف مصنوعی 2030
 الیاف اکرولیک ـ تولید   2030
  استر ـ تولید  الیاف پلی 2030
  الیاف سنتیک ـ تولید  2030
 تولید- مصنوعی الیاف 2030
  نخ از الیاف ترکیبی ـ تولید  2030
  نخ الیاف مصنوعی ـ تولید   2030
  تولید -نخ اکرولیک  2030
  تولید  - نخ پلی استر  2030

    
 تولید داروها وفراورده هاي دارویی شیمیایی وگیاهی  21

 تولید داروها وفراورده هاي دارویی شیمیایی وگیاهی  210
 تولید داروها وفراورده هاي دارویی شیمیایی وگیاهی 2100

 تولید-ها بیوتیک انتی 2100
 تولید -  آمپول انواع 2100
 تولید- گچی باند 2100
 تولید - بهداشتی گاز و باند 2100
 تولید- بندي شکسته بانداژ 2100
 تولید-پالسما 2100
 تولید - بیان شیرین عصاره و رپود 2100
 تولید-دارو 2100
 سنتی داروسازي 2100
 تولید- طیور و دام يداروها 2100
 تولید- دامی داروهاي 2100
 تولید- گیاهی داروهاي 2100
 تولید - سرم 2100
 تولید-  استریل گاز 2100
 گالبگیري 2100
  داروئی گیاهان وريآ عمل 2100



  

 

 تولید- داروسازي در استفاده مورد شیمیائی مواد 2100
  تولید-مواد رادیواکتیو مورداستفاده در دندان پزشکی  2100
 تولید- جراحی بخیه نخ 2100
 تولید-  زخم چسب نوار 2100
 تولید- واکسن 2100
 تولید- پانسمان وسایل 2100
 تولید-ها ویتامین 2100
 تولید- هیدروفیل پنبه  2100

    
  تولیدفراورده هاي الستیکی وپالستیکی  22

  بجز کفش -تولیدفراورده هاي الستیکی وپالستیکی  221
تولید تایرو تیوب هاي الستیکی، روکش کردن و بازسازي تایرهاي   2211

  الستیکی 
 نقلیه وسایل روئی الستیک مجدد بازسازي 2211
 تولید -تایر 2211
 تولید – پوتی 2211
 نقلیه وسایل الستیک کردن روکش 2211
 تولید– چرخ الستیک 2211
 تولید– فرقان چرخ الستیک 2211
 تولید– نقلیه وسایل ییتو و ییرو الستیک 2211
 تولید– بچه کالسکه الستیک 2211
 تولید– بري الستیک-منجید 2211
 تولید- تایر وصله 2211

    
  تولیدسایر فراورده هاي الستیکی   2219
 تولید– الستیکی پادري 2219
  تولید–پاشنه الستیکی کفش  2219
 تولید - پستانک 2219
 تولید– الستیکی دستکش 2219
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 تولید– اتومبیل الستیک از الستیکی دلو 2219
 تولید– الستیکی دلو 2219
 تولید– الستیکی شوي زمین 2219
 تولید– دستشویی زیراب 2219
 تولید– اي گره شورت 2219
 تولید– الستیکی شیلنگ 2219
 تولید– الستیکی ظروف 2219
 تولید– الستیکی نمد کاسه 2219
  تولید -الستیکیشلنگ و تسمه  2219
 تولید -جوراب کش 2219
 تولید-کفش الستیکی کف 2219
 تولید– الستیکی پوش کف 2219
 تولید-کفش الستیکی قطعات 2219
 تولید– الستیکی لوله 2219
 تولید– الستیکی کفش و نقلیه وسایل الستیک بجز الستیکی محصوالت 2219
 تولید– کن پاك مداد 2219
 تولید– مشمع 2219
 تولید– الستیکی میله 2219
 تولید – تفلون نوار 2219
 تولید– الستیکی نوار 2219
 تولید– الستیکی تسمه و نوار 2219
 تولید– الستیکی واشر 2219
 تولید– الستیکی بیگودي 2219

    
  به جزکفش -تولید فراورده هاي پالستیکی 222

  به جزکفش -تولید فراورده هاي پالستیکی 2220
 تولید– اسفنج و ابر 2220
 تولید-پولیکا اتصاالت 2220
 تولید– اسکاچ 2220



  

 

  تولید- پالستیکی جاروي و برس  2220
 تولید– پالستیکی بطري 2220
  تولید - بیگودي پالستیکی  2220
 تولید– پالستیکی پارو 2220
 تولید -کف و دیوار و سقف پالستیکی يها پوشش 2220
 تولید– پالستیکی تابلو 2220
 تولید– تسبیح 2220
  تولید -تسمه نقاله پالستیکی 2220
 تولید– پالستیکی جاظرفی 2220
 تولید– پالستیکی جعبه 2220
 تولید– پالستیکی جواهرات جعبه 2220
 تولید– پالستیکی جلد 2220
  کفی و اتومبیل بدنه و پالستیک روي چاپ 2220
 پالستیکی ظروف روي چاپ 2220
 پالستیک مواد روي چاپ 2220
 پالستیکی کیف چاپ 2220
 تولید -پالستیک چادرهاي 2220
 تولید – پالستیکی حصیر 2220
 تولید – پالستیکی دربطري 2220
 تولید -سماور شیر دستگیره 2220
 نایلون حرارتی دوخت 2220
 تولید – مصنوعی روده 2220
 تولید – سیم انواع پالستیکی روکش 2220
 تولید – پالستیکی پالك رول 2220
  تولید -شانه پالستیکی 2220
 پالسکوکار کارخانجات سهامی شرکت 2220
  تولید -شلنگ و تسمه پالستیکی 2220
 تولید -ساعت طلق 2220
 تولید-لوستر طلق 2220
 تولید - موتورسیکلت طلق 2220
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 تولید – پالستیکی طناب 2220
 تولید – پالستیکی ظروف 2220
 تولید – مالمین ظروف 2220
 تولید – پالستیکی مصرف یکبار ظروف 2220
 تولید – پالستیکی عایق 2220
 تولید – فایبرگالس 2220
 تولید – پالستیکی انگشتري قاب 2220
 تولید – پالستیکی بستنی قاشق 2220
 تولید – پالستیکی کارد و چنگال و قاشق 2220
 تعمیر و تولید- پالستیکی قالب 2220
 تولید – چراغ پالستیکی يها قسمت 2220
  تولید -فایبرگالس جنس از قطعات 2220
 تولید– اتومبیل پالستیک قطعات 2220
 تولید -فایبرگالس قطعات 2220
 تولید – پالستیکی قفل 2220
 تولید – پالستیکی قوطی 2220
 تولید– پنجره و در چارچوب و پنجره و در-  پالستیکی ساختمانی کاالهاي 2220
 تولید– پالستیکی کاور 2220
 تولید– پالستیکی کفپوش 2220
  تولید -کفپوش پالستیکی  2220
 تولید – آب کلمن  2220
 تولید– نایلونی و پالستیکی کیسه 2220
 تولید – زباله کیسه 2220
 تولید – فریزر کیسه 2220
 تولید– پالستیکی کیف 2220
 تولید– پالستیکی گالن 2220
 تولید– پالستیکی جنس از دفتر و کتاب جلد گول گالین 2220
 مالمین ظروف روي زنی گل 2220
 تولید-پولیکا و پالستیکی اتصاالت و لوله 2220
 تولید – اتیلن پلی و سی يو پی يها لوله 2220



  

 

 تولید– لینولئوم  2220
 تولید - مصرف یکبارپالستیکی  يها لیوان 2220
 تولید– پالستیکی ماسوره 2220
 تولید – مالمین 2220
 تولید– آناتومی يها مدل-موالژ 2220
  پالستیکی قطعاتروي  مونتاژکاري 2220
 تولید -نایلکس 2220
 تولید – نایلون 2220
  نخ نایلونی  2220
  تولید -نوار چسب پالستیکی 2220
 تولید – پالستیکی تسمه و نوار 2220
 تولید – پالستیکی واشر 2220
  تولید - وان پالستیکی 2220
 تولید – پالستیکی ورق 2220
 تولید – پالستیکی لوله و میله و ورق 2220
 تولید – پالستیکی بندي بسته وسایل 2220
 و دستشوئی لگن و حمام دوش و توالت و وان - پالستیکی بهداشتی وسایل 2220

 تولید - سینک
 تولید – مدرسه و کار دفتر پالستیکی وسایل 2220
  تولید -وسایل آشپزخانه پالستیکی  2220

    
  تولیدسایر فراورده هاي معدنی غیرفلزي  23

  تولیدشیشه و فراورده هاي شیشه اي  231
  تولیدشیشه و فراورده هاي شیشه اي  2310

  تولید شیشه جام  1/2310
 نشکن شیشه سهامی شرکت 1/2310
 تولید – اتومبیل شیشه 1/2310
 تولید – ایمنی شیشه 1/2310
 تولید – شیشه 1/2310
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 تولید – جام شیشه 1/2310
 تولید – ساختمانی شیشه 1/2310
 تولید -سکوریت شیشه 1/2310
 تولید – طلقی شیشه 1/2310
 تولید -دار الیه شیشه 1/2310
 تولید -نسوز شیشه 1/2310
 تولید – نشکن شیشه 1/2310
    
  محصوالت شیشه اي بجز شیشه جامتولید  2/2310
 تولید– آئینه 2/2310
 سازي استکان 2/2310
 تولید– اکواریوم 2/2310
 تولید– اي شیشه بطري 2/2310
 تولید -بلورجات 2/2310
 تولید– شیشه پشم 2/2310
 تولید– اي آئینه تابلو 2/2310
 اي آئینه سازي تابلو 2/2310
 شیشه کاري تراش 2/2310
 تولید– ماهی تنگ 2/2310
 آئینه زنی جیوه 2/2310
 تولید– روشنایی المپ حباب 2/2310
 شیشه حکاکی 2/2310
 شیشه کاري خم 2/2310
 تولید– آکواریوم دستگاه 2/2310
  ) صیقل دادن شیشه(سند بالست کردن شیشه  2/2310
 شیشه کردن سوراخ 2/2310
  تولید -ساعت شیشه 2/2310
  تولید - )کار اپتیکی انجام نشده(عینک شیشه 2/2310
 استکان لبه روي طالزنی 2/2310



  

 

 تولید– بلوري ظروف 2/2310
 تولید– اي شیشه ظروف 2/2310
 تولید– تزئینی نرده و اي شیشه يها قفسه 2/2310
 تولید– کریستال 2/2310
 بلوري و اي شیشه اشیا روي زنی گل 2/2310
 تولید– چراغ لوله 2/2310
 ) سند بالست کردن شیشه( شیشه روي کاري مات 2/2310
   

  تولید فراورده هاي معدنی غیرفلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر 239
  تولید فراورده هاي نسوز 2391
 تولید-  شومینه آجر 2391
 تولید-نسوز آجر 2391
 تولید- نسوز يها بلوك 2391
 تولید– بوته 2391
 تولید-نسوز بوته 2391
 تولید-نسوز خاك 2391
 تولید– ساختمان در استفاده مورد نسوز سرامیکی مواد سایر 2391
 تولید- نسوز سفال 2391
 تولید-نسوز سرامیکی کاالهاي 2391
 تولید-نسوز لوله 2391
 تولید– سرامیکی نسوز مواد 2391
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  تولیدمواد ساختمانی از خاك رس 2392
  تولیدآجر 1/2392
 آجرپزي 1/2392
 تولید-آجر 1/2392
 زنی خشت 1/2392
 آجرپزي کوره 1/2392
    
  بجز آجر               -تولیدمواد ساختمانی ازخاك رس 2/2392
 تولید– چینی شوئی دست و توالت 2/2392
 تولید– چینی وان و توالت و دستشویی 2/2392
 تولید– چینی بهداشتی لوازم 2/2392
 تولید– چینی وان 2/2392
   



  

 

  تولیدسایرمحصوالت گلی وسرامیکی غیرنسوزساختمانی 3/2392
 تولید– سفال از دودکش اتصاالت 3/2392
 تولید– سفالی دودکش و بادگیر 3/2392
 تولید– صنعتی پوکه 3/2392
 تولید– گلی تنور 3/2392
 تولید– سفال از دودکش داخلی رویه 3/2392
  تولید–سرامیک  3/2392
 ظروف از غیر- سازي سرامیک 3/2392
 تولید– بام سفال 3/2392
 تولید - سقف سفال 3/2392
 تولید– شومینه سفالی قطعات 3/2392
 تولید – کاشی 3/2392
 تولید– شده نقاشی کاشی 3/2392
 اب يها چاه يها دیواره حفظ براي سفالی يها لوله سازي گوم 3/2392
 تولید– سفالی لوله 3/2392
 تولید– سفال از دودکش ناودان 3/2392
 کاشی روي نقاشی 3/2392
    

  تولید سایر فراورده هاي چینی و سرامیکی  2393
  ـ تولید ) لوازم تزیینی چینی(دکور چینی   2393
 ایران يساز مقره سهامی شرکت 2393
 تولید– چینی ظروف 2393
 تولید - سرامیک ظروف 2393
 تولید– گلی و سفالی ظروف 2393
 گري کوزه 2393
 سفالی و چینی ظروف روي زنی گل 2393
 تولید– سفالی کوزه و گلدان 2393
 لوازم تزیینی چینی ـ تولید  2393
 تولید– مقره 2393
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  تولید -مجسمه سرامیکی 2393
  تولید -وسایل غذاخوري سرامیکی 2393

   
  تولید سیمان وآهک وگچ 2394
 تولید-بند آب آهک 2394
 پزي آهک 2394
 تولید– زنده آهک 2394
 تولید– مرده آهک 2394
 تولید-پرتلند 2394
 تولید– پراکومین سیمان 2394
 تولید– سیمان 2394
 تولید– اي سرباره سیمان 2394
 تولید- سفید سیمان 2394
 تولید– کلسیم کربنات 2394
 تولید-کلینگر 2394
 پزي گچ 2394

    
  ازبتون وسیمان وگچتولید کاالها  2395
  آردواز ـ تولید  2395
  آزبست ـ تولید  2395
  )سیمانی ،گچی ( انواع سقف کاذب  2395
 تولید– بتونی اتصاالت 2395
 تولید –سیمانی  ایرانیت 2395
 تولید– بتون 2395
 زنی بلوك 2395
 تولید -پوش سقف يها بلوك 2395
 تولید– سیمانی يها بلوك 2395
 ریزي پله 2395
 تولید-نسوز پنبه 2395



  

 

 تولید – سیمانی تراورس 2395
 تولید– برق چراغ سیمانی تیر 2395
 تولید -بلوك و تیرچه 2395
 تولید– زنی جدول - بآ يها جوي براي جدول 2395
 تولید– سیمانی حوض 2395
 تولید– بتونی ساخته پیش سقف و دیوار 2395
 گچبري– زیرسیگاري 2395
 تولید–) مترو تونل بتونی دیواره( سگمنت 2395
 بتونی تراورس تولید و تهیه شرکت 2395
 ساخته پیش قطعات- ایران سازي خانه کارخانجات سهامی شرکت 2395
 تولید– سیمانی قرنیز 2395
 تولید– بتونی ساخته پیش قطعات 2395
 تولید– جاده کنار بتونی دیواره 2395
 بتونی زنی کالف کارگاه 2395
 تولید – 000و دستشوئی و توالت- ساختمانی سیمانی بهداشتی کاالهاي 2395
  تولید– مصنوعی زغال 2395
 تولید-پا سنگ 2395
 تولید– تیزکنی چاقو سنگ 2395
 تولید– سمباده سنگ 2395
 تولید -محک سنگ 2395
 تولید– سدیم سیلیکات 2395
 يگر ریخته ماسه تامین سهامی شرکت 2395
 شده بندي درجه و شستشو- ماسه و شن 2395
 تولید– سمباده کاغذ 2395
 تولید – ساخته پیش بري گچ 2395
 زنی بلوك - سیمان سازي گول 2395
 تولید – سیمانی لوله 2395
 تولید – گچی و سیمانی مجسمه 2395
 تولید – ساختمانی بتونی محصوالت 2395
 تولید – غیرساختمانی بتونی محصوالت 2395
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 تولید – سیمانی محصوالت 2395
 تولید – گچی محصوالت 2395
 تولید -موزائیک 2395
 تولید – ساخته پیش بتونی نیمکت 2395

    
  برش وشکل دهی و پرداخت سنگ 2396
 تزئینی يها سنگ ابزارزنی 2396
 تولید– آهن راه ریل زیر يها سنگ -باالست 2396
 سنگ برش 2396
 تولید -سنگ پودر 2396
 تراشی سنگ-  حجاري 2396
 تولید– سنگی دان سرمه 2396
 بري سنگ 2396
 تولید-قبر سنگ 2396
 کوبی سنگ 2396
 تولید– نما سنگ 2396
 حجاري– سنگتراشی 2396
 تولید– ساختمانی يها سنگ 2396
 باالست تولید و تهیه سهامی شرکت 2396
 تولید– سنگی ظروف 2396

    
  بندي نشده درجاي دیگر تولیدسایر فراورده هاي معدنی غیرفلزي طبقه 2399
 تولید -آسفالت  2399
 ماهی گوش کردن آسیاب 2399
 تولید – ایزوگام 2399
 تولید - سنگ پشم 2399
 تولید-نسوز پنبه نخ و الیاف 2399
 تولید -سنگ ذغال پودر 2399
 تولید -صدف پودر 2399



  

 

 تولید -صنعت در مصرف جهت معدنی میکرونیزه پودر 2399
  تولید -سنگ آسیاب 2399
  تولید -سنگ صیقل دهنده 2399
  تولید -کاغذ سنباده  2399
 تولید-قیراندود کاغذ 2399
 تولید-نسوز کاغذ 2399
 تولید– مصنوعی گرافیت 2399
 تولید-قیراندود گونی 2399
 تولید- قیراندود مشمع 2399
 تولید- نسوز نخ 2399

    
  تولید فلزات پایه  24

  تولید آهن وفوالد پایه 241
  تولید آهن وفوالد پایه 2410
 تولید -لوله از فوالد اتصاالت 2410
 تولید-آرماتور 2410
 تولید -هنیآ آلیاژهاي 2410
 تولید-فوالد آلیاژهاي 2410
 تولید– آهن 2410
 تولید– آهن پروفیل 2410
 تولید– آهن پودر 2410
 تولید– تیرآهن 2410
 فوالد و آهن کاري چکش 2410
 تولید– آهن ریل 2410
 تولید– کشوئی يها درب براي ریل 2410
 تعمیر و تولید- آهن راه ریل 2410
 اصفهان آهن ذوب سهامی شرکت 2410
 اسفراین فوالد سهامی شرکت 2410
 ایران يآلیاژ فوالد سهامی شرکت 2410
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 خوزستان فوالد سهامی شرکت 2410
 کاویان فوالد سهامی شرکت 2410
 مبارکه فوالد سهامی شرکت 2410
 اهواز يساز لوله کارخانجات سهامی شرکت 2410
 خوزستان  سازي لوله سهامی شرکت 2410
 ایران فوالد ملی شرکت 2410
 تولید– آهن شمش 2410
 تولید– چدن شمش 2410
 تولید-فوالد شمش 2410
 تولید– چدن شوسه 2410
 تولید – سیلیس و فر 2410
 تولید - کروم و فر 2410
 تولید– منگنز و فر 2410
 ایران فوالد صنعتی ملی گروه 2410
 تعمیر و تولید- فوالد و آهن از ترامواي و آهن ریل لوازم 2410
 تولید– )غیر ریخته گري(از فوالد اتصاالت و لوله 2410
 تولید– آهنی میله و لوله 2410
 مبارکه فوالد مجتمع 2410
 تولید-گرد میل 2410
 تولید– آهن نبشی 2410
 آهن نورد 2410
 تولید-فوالد و آهن يها ورق 2410

    
  تولید فلزهاي پایه گرانبها وسایرفلزهاي غیرآهنی 242



  

 

  تولید فلزهاي پایه گرانبها وسایرفلزهاي غیرآهنی 2420
  تولید محصوالت پایه مسی 1/2420
 تولید – مسی لوله و مس يآلیاژها 1/2420
 مس ذوب 1/2420
 ایران مس صنایع ملی شرکت 1/2420
 تولید- مسی میله و لوله 1/2420
 تولید -  مسی مفتول 1/2420
 مس آلیاژهاي و مس نورد 1/2420
 تولید -مس گرده و ورق 1/2420
    
  تولید محصوالت اساسی آلومینیومی 2/2420
 تولید- آلومینیوم 2/2420
 سازي آلومینیوم-  سازي بیلت 2/2420
 تولید-  آلومینیوم پروفیل 2/2420
 آلومینیوم ذوب 2/2420
 تولید-  آلومینیومی پرده ریل 2/2420
 ایران آلومینیوم سهامی شرکت 2/2420
 تولید- آلومینیوم شمش 2/2420
 تولید- آلومینیوم فویل 2/2420
 تولید- آلومینیوم کاغذ 2/2420
 تولید-  آلومینیومی میله و لوله 2/2420
 تولید- آلومینیوم گرده و ورق 2/2420
    
بجز آهن وفوالدومس  -تولید فلزات گرانبها وسایرمحصوالت پایه 3/2420

  وآلومینیوم
 تولید- طبیعی اورانیوم 3/2420
 آلومینیوم مس آهن از غیر فلزات ذوب 3/2420
 تولید - جوش سیم 3/2420
 تولید- کاري لحیم سیم 3/2420
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 تولید - برنج شمش 3/2420
 تولید -يرو شمش 3/2420
 تولید -سرب شمش 3/2420
 تولید-طال شمش 3/2420
 تولید- نقره شمش 3/2420
 تولید-  برنج ورق 3/2420
 تولید - يرو ورق 3/2420
    

  ریخته گري فلزات 243
  ریخته گري آهن وفوالد 2431
 تولید-  آهنی اتصاالت 2431
 تولید- چدنی اتصاالت 2431
 تولید- خشکشویی بالشتک 2431
 يریز چدن 2431
 آهن-گاز و آب شیراالت قطعات انواع گري ریخته 2431
 چدنی گري ریخته 2431
 چدن و آهن - فلزات کاري خم و گري ریخته 2431
 تولید- وزنه سنگ 2431
 ابزاران سهامی شرکت 2431
 ایران يتراکتورساز يگر ریخته سهامی شرکت 2431
  شرکت سهامی مجتمع صنعتی اسفراین 2431
 تولید- چدنی قطعات و اسانسور فلکه 2431
 تولید  -آهن يگر ریخته قطعات 2431
 تولید -  چدن يگر ریخته قطعات 2431
 تولید- فوالد يگر ریخته قطعات 2431
 گري ریخته يها قالب سازي مدل کارگاه 2431
 تولید- چدنی اتصاالت و لوله 2431
  تولید-)ریخته گري(لوله واتصاالت از فوالد 2431



  

 

    
  ریخته گري فلزات غیرآهنی 2432
 سربی ریزي حروف 2432
 تولید-  فلزي حروف 2432
 آلومینیوم گري ریخته 2432
 برنج گري ریخته 2432
 سرب گري ریخته 2432
 گري مس ریخته 2432
 گري مفرغ ریخته 2432
 ایران گرئ ریخته مواد توزیع و تهیه سهامی شرکت 2432
 تولید- گاز اجاق قطعات 2432
 تولید- آلومینیوم ریختگی قطعات 2432
 تولید- برنج ریختگی قطعات 2432
 تولید - سرب ریختگی قطعات 2432
 تولید- غیرآهنی فلزات ریختگی قطعات 2432
 تولید -مس ریختگی قطعات 2432
 تولید- مفرغ ریختگی قطعات 2432
 گري ریخته قطعات زدایی ماسه 2432
 تولید- فلزي غیرآهنی هاون 2432

    
  تولیدمحصوالت فلزي ساخته شده، به جزماشین آالت وتجهیزات 25

  تولید محصوالت فلزي سازه اي، منبع، مخزن آب ومولدهاي بخار  251
  تولید محصوالت فلزي سازه اي 2511
 پنجره و در تولید- سازي آلومینیوم 2511
 آلومینیومی پنجره و در ساخت -کاري آلومینیوم 2511
 پنجره و در آهنگري 2511
 تولید -  فلزي اسکلت 2511
   تولید- فلزي ساخته پیش يها اطاق 2511
 تولید – فلزي پل 2511
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   تولید-  فلزي نرده و پله 2511
 تولید -  فلزي تیر 2511
 تولید  - آهنی چارچوب 2511
 تولید-ي فلزيخرپا 2511
 تولید - فلزي داربست 2511
 تولید - آلومینیومی پنجره و درب 2511
 تولید -  آهنی پنجره و درب 2511
  تولید- فلزي پنجره و درب 2511
 تولید-فلزيکولر دریچه 2511
 تولید -  فلزي دکل 2511
 تولید  - مخابرات آهنی هاي دکل 2511
 تولید -  آلومینیومی سایبان 2511
 تولید -فلزي رابیتس 2511
 تولید -ي فلز يها سازه 2511
 تولید -  سولهفلزي  سقف 2511
 تولید - فلزي حفاري سکوي 2511
 تولید – سوله 2511
 سازي کرکره 2511
 تولید - مغازه فلزي کرکره 2511
  تولید - فلزي کیوسک 2511

    
  تولید منبع، مخزن  وکانتینرهاي فلزي  2512
 تولید-سرد و گرم آب يها کوئل انواع  2512
 تولید -  حمام اینچ 2512
 نشانی تشآ يها لکپسو میزيآ رنگ - ایمنی قطعات بازسازي 2512
 تولید- چدنی دیگ 2512
 تولید -مونیاكآ تانک 2512
  تولید-مخزن تانکر 2512
  تولید- بخار دیگ 2512



  

 

 تولید- شوفاژ رادیاتور 2512
 تولید -  نیک پیک سیلندر 2512
  تولید- گاز سیلندر 2512
 سیلندر ایران شرکت 2512
 سیلندر پرسی شرکت 2512
 آذرآب سهامی شرکت 2512
 پاند سهامی شرکت 2512
   اراك يساز ماشین سهامی شرکت 2512
        آذرآب صنایع نصب سهامی شرکت 2512
 تولید - نشانی اتش کپسول 2512
  تولید -گاز کپسول 2512
  تولید - فلزي مخزن 2512
 تولید - آب و نفت منبع 2512

    
  تولیدمولدهاي بخار، بجزدیگهاي آب گرم حرارت مرکزي             2513
 تولید -  اي هسته راکتورهاي  2513
  تولید -راکتورهاي شیمیایی 2513

    
  ومهماتتولید اسلحه  252

  تولید اسلحه ومهمات 2520
  تولید-  اسلحه 2520
  تولید- اسلحه خشاب 2520
  تولید- اسلحه قنداق 2520
 تولید -مهمات 2520

    
  تولیدسایرمحصوالت فلزي ساخته شده وفعالیتهاي خدماتی فلزکاري 259

چکش کاري، پرسکاري، قالب زنی، پتک کاري، شکل دهی فلزات با  2591
  ومتالوژي گردهاغلتک 

 فلزات برش 2591
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 فلزات پرسکاري 2591
 فلزات خمکاري 2591
 مغناطیسی کاري سنگ 2591

    
  عمل آوري وروکش کردن فلزات ؛ ماشین کاري 2592
 اتومبیل سپر آبکاري  2592
 موتورسیکلت سپر آبکاري 2592
 طال آبکاري 2592
 فلزي ظروف آبکاري 2592
 فلزات آبکاري 2592
 گالوانیزه آبکاري 2592
 بآ لوله آبکاري 2592
 نقره آبکاري 2592
 سوراخکاري و کالریز تکمیلی کارهاي انجام 2592
 فلزات کردن براق 2592
 فلزات پرداخت 2592
 گاز لوازم تولید-  تراشکاري 2592
 قطعات تراشکاري 2592
 فلزات جالکاري 2592
 جوشکاري 2592
 گاز و آب يها لوله -کاترتیک روش به زدگی زنگ از حفاظت 2592
 فلزات روي حکاکی 2592
 قطعات زدائی زنگ- بالست شات خدمات 2592
 صنعتی قطعات کاري رنگ - اي کوره رنگ 2592
 صفاري - رویگري 2592
 فلزات از زنگ زدودن 2592
 گاز يها لوله زدایی زنگ 2592
 شیرآالت تراشی سري 2592
 رویگري- سفیدگري 2592



  

 

 )فلزات دادن صیقل( سندبالست 2592
 فلزات کاري سوهان 2592
 رویگري– صفاري 2592
 فلزي ظروف کاري صیقل -ابزارآالت صیقل 2592
 فلزات دادن صیقل 2592
 فرزکاري 2592
 مهره ساخت قالویزکاري 2592
 صنعتی آالت ماشین قالویزکاري 2592
 نقره و طال از غیر -  فلزي ظروف زنی قلم 2592
 گاز لوله سندبالست کارگاه 2592
 متري میلی 3 و 2 هنیآ يها ورق کردن گالوانیزه 2592
 کاري لحیم 2592
 فلزات کاري لعاب 2592
 تولید- فلزي صنعتی يها لمد 2592
 مسگري 2592

    
  تولید آالت برنده وابزار دستی ویراق آالت عمومی 2593
 پنجره و در بجز- آهنگري 2593
  تولید- بنائی ابزار 2593
  تولید- تراشی سنگ ابزار 2593
  تولید- کشی سیم غیربرقی ابزار 2593
  تولید-  صنعتی غیربرقی ابزار 2593
  تولید-  نجاري غیربرقی ابزار 2593
  تولید -قالیبافی ابزار 2593
  تولید- باغبانی و کشاورزيغیربرقی  ابزار 2593
 تعمیر و تولید-  کفاشی ابزار 2593
  تولید - دوزي پرده و خیاطی غیربرقی وسایل و ابزار 2593
 تولید -انبردست و چکش و ارآچ 2593
  تولید- غیربرقی اره 2593
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 تولید -انبردست 2593
 تولید -انبرك 2593
  تولید- تیشه و کلنگ و بیل 2593
 تولید – تبر 2593
 تیزکنی کلنگ و تیشه 2593
 تولید- تراشی ریش تیغ 2593
 تولید- برنده هاي ماشین و ها دستگاه تیغه 2593
 تولید- تراشکاري براي الماسه تیغه 2593
 تولید -کفش تیغه 2593
 تولید- چاقو 2593
 تولید- کاري لحیم چراغ 2593
 تولید -بست و چفت 2593
 تولید-لوال و چفت 2593
 چلنگري 2593
 تولید- فلزي چنگال 2593
  تولید- اره و داس 2593
  تولید- تیشه و داس 2593
 قالی شانه- سازي دفه 2593
 تولید-ساطور 2593
 تولید-  فلزي سوهان 2593
  تولید -قالیبافی قیچی و شانه 2593
 شمشیرسازي 2593
 تولید- استیل قالب 2593
 تولید-  پرسکاري قالب 2593
 تولید-  پزي شیرینی قالب 2593
 تولید- تزریقی و اي ضربه قالب 2593
  تولید- فلزي قالب 2593
 تولید- مشعل قالب 2593
 تولید-  فلزي قاشق 2593
 تولید– قفل 2593



  

 

 تولید– دام قالده 2593
 تولید– قندشکن 2593
 تولید- قندگیر 2593
 تولید- غیربرقی قیچی 2593
 تولید-کارد 2593
 تولید-کفگیر 2593
 تولید- آهنگري کلنگ 2593
 تولید- فلزي کلید 2593
 تولید-لوال 2593
  تولید- ییبنا سازي ماله 2593
 تولید -مدادتراش 2593
 تولید– مالقه 2593
 تولید -کباب منقل 2593
 تولید -فلزي  آالت یراق 2593
 تولید-گیر ناخن 2593
 حیوانات بندي نعل 2593
 تولید - چهارپایان لنع 2593
 تولید -آالت یراق 2593
 تولید- پنجره و در آالت یراق 2593

    
  بندي نشده درجاي دیگر تولید سایرمحصوالت فلزي ساخته شده طبقه 2599
 سازي استانبولی  2599
 تولید- فلزي الکترود 2599
 تولید- مفتول و الکترود 2599
 تولید- زودپز باکلیت 2599
 تولید- فلزي بشکه 2599
 تولید-  استیل پارچ 2599
 تولید-  روشنائی چراغ فلزي پایه 2599
 تولید- خیاطی چرخ فلزي پایه 2599
 تولید-  منقل پایه 2599
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 تولید-  اي شیشه میزفلزي  پایه 2599
  تولید- فلزي کرکره پرده 2599
 تولید- آلومینیومی پولک 2599
 تولید- فلزي پیت 2599
 تولید- میخ و مهره و پیچ 2599
 تولید-بولدوزر و لودر پیم 2599
 تولید-  فلزي تابلو 2599
 تولید- ترافیکی عالئم و تابلو 2599
 اهنی تابلو ساخت- آهنی تابلوسازي 2599
 تولید-  آهنی تسمه 2599
 تولید- آهنی خشک تسمه 2599
 تولید- فلزي تنور 2599
 تولید- گازي تنور 2599
 تولید- فلزي توالت 2599
  تولید- فلزي سیمی تور 2599
 تولید-  فلزي حصار و فلزي پرچین و فلزي شبکه و فلزي تور 2599
 تولید-  پنجره و در فلزي تورهاي 2599
 تولید-خودکار يجا 2599
 تولید- فلزي جاظرفی 2599
  تولید- فلزي جعبه 2599
 تولید- کاغذي دستمال فلزي جعبه 2599
  تولید- فلزي چلیک 2599
  تولید- فلزي چمدان 2599
 تولید - حلب 2599
 0000و حلبی ظروف و بخاري لوله تولید- سازي حلبی 2599
 سازي حلقه 2599
 تولید- فلزي انداز خاك 2599
 تولید- سنگبري الماسی يها دانه 2599
  تولید- فلزي کشوئی یا اي کرکره فلزي آکاردئونی در 2599
 تولید- فلزي دربطري 2599



  

 

 تولید- فلزي بطري پوشش و فلزي سرپوش و فلزي درپوش 2599
 تولید – دودکش 2599
 تولید-زودپز  دیگ 2599
 تولید- فلزي پالك رول 2599
 تولید- فلزي زنجیر 2599
 تولید- حلبی زیرگلدانی 2599
 ریزي ساچمه 2599
 تولید- فلزي سبد 2599
 تولید- گاز سرشیلنگ 2599
 تولید-  فلزي سطل 2599
 تولید -سگک 2599
 تولید-گرد ته سنجاق 2599
 تولید- قفلی سنجاق 2599
 تولید -گلدوزي و خیاطی سوزن 2599
 تولید- منگنه سوزن 2599
 تولید - کباب سیخ 2599
 تولید-  فلزي سیفون 2599
 تولید- فوالدي یا آهن خاردار سیم 2599
 تولید-خاردار سیم 2599
 تولید- ظرفشوئی سیم 2599
 تولید- فلزي سیم 2599
 تولید -فلزي ظرفشوئی سینک 2599
 تولید- فلزي سینی 2599
 تولید- فلزي شبکه 2599
 تولید-شیر صافی 2599
 تولید - مشبک صفحات 2599
  تولید- فلزي صندوق 2599
  تولید-نسوز صندوق 2599
 تولید- فلزي طناب 2599
 تولید-  فلزي ظرفشوئی 2599
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 تولید- آلومینیومی ظروف 2599
 تولید- استیل ظروف 2599
 تولید- برنجی ظروف 2599
 تولید- تفلون ظروف 2599
 تولید-  روي ظروف 2599
  تولید - ظروف چدن  2599
 تولید- فلزي ظروف 2599
 تولید- لعابی ظروف 2599
 تولید-ورشو ظروف 2599
 تولید- رانندگی و راهنمائی فلزي عالئم 2599
 تولید-  خوانی تعزیه وها  تعزیه براي علم 2599
 تولید- نقلیه وسایل فنر بجز فنر 2599
 فلزي سازي قاب 2599
 تولید- مهتابی فلزي قاب 2599
 تولید - فلورسنت قابهاي 2599
 تولید- جرثقیل قرقره 2599
 تولید-زنجیر و چرخ قطعات 2599
 تولید-  فلزي قفس 2599
 تولید - قالبدوزي قالب 2599
 تولید- تلفن قلک 2599
 تولید - فلزي قلمدان 2599
 تولید- فلزي قوطی 2599
 تولید- فلزي کابل 2599
 تولید - فلزي کازیه 2599
 تولید - فلزي کاغذدان 2599
 تولید -فلزي کاغذگیر 2599
 تولید- مبلمان بجز دفتر در استفاده براي فلزي کاالهاي 2599
 تولید- کولر کانال 2599
 تولید– کتري 2599
  تولید- فلزي خزانه و گاوصندوق 2599



  

 

  تولید- فلزي يها صندوق و گاوصندوق 2599
 تولید -فلزي نامه گیر گوشه 2599
 تولید -فلزي نامه گیره 2599
 تولید- پرده ریل و گیره 2599
 تولید- دستشوئی و حمام فلزي بهداشتی لوازم 2599
 تولید- بخاري لوله 2599
 تولید- فلزي مصنوعات 2599
 تولید– مفتول 2599
 تولید- فلزي مهره 2599
 تولید-گاز سیلندر مهره 2599
 تولید- ماسوره و مهره 2599
 تولید– پرچ میخ 2599
 تولید-فلزي میخ 2599
 تولید-  فلزي میله 2599
 تولید- کاربراتور میله 2599
  تولید- فلزي نردبان 2599
 تولید- فلزي واشر 2599
 تولید -فلزي وان 2599
 تولید- فلزي مشبک يها ورقه 2599
 تولید- شومینهفلزي  وسائل 2599
 تولید- ساختمانی فلزي بهداشتی وسایل 2599
 تولید- علم و زنجیر تعزیه و عزاداري وسایل 2599
 صنعتی يها پالك پ چا  2599
 تولید– زنگوله  2599
 تولید- فلزي نشان و مدال  2599

   
 ساخت محصوالت رایانه اي، الکترونیکی ونوري  26

 ساخت تخته مدار و قطعات الکترونیکی 261
 ساخت تخته مدار و قطعات الکترونیکی 2610
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 تولید -الکترونیک بردهاي 2610
 تولید-کامپیوتر بردهاي 2610
 تولید و طراحی-  مدارچاپی بردهاي 2610
 تولید-  برق خازن 2610
 تولید- آموزشی يها کیت 2610
 تولید-  الکترونیکی مدار 2610
 الکترونیک بردهاي مونتاژ 2610

   
  تولید رایانه و تجهیزات جانبی  262

  تولید رایانه و تجهیزات جانبی  2620
  تولید -اسکنر 2620
  تولید - ) نمابر، اسکنر، کپی(تجهیزات دفتري چندکاره 2620
  تولید  -ترمینال رایانه 2620
  تولید -چاپگر 2620
  تولید -دستگاه ترمینال فروش خودکار  2620
  تولید -دستگاه خودپرداز 2620
  تولید -دستگاه کارت خوان هوشمند 2620
  تولید -دسته بازي کامپیوتري 2620
  تولید -دي وي دي 2620
  تولید -دیسک درایو نوري 2620
  تولید -رایانه 2620
  تولید  -رایانه هاي بزرگ 2620
  تولید - رایانه هاي رومیزي 2620
  تولید -سرور رایانه 2620
  تولید -سی دي 2620
  تولید -صفحه کلید 2620
  تولید -کامپیوتر 2620
  تولید -کامپیوتر همراه 2620
  تولید -کاله هاي شبیه ساز 2620



  

 

  تولید -لپ تاپ 2620
  تولید -ماوس 2620
  تولید -نمایشگر 2620
  تولید -گوي لغزانوسایل جانبی  2620

   
  ساخت تجهیزات مخابراتی 263

  ساخت تجهیزات مخابراتی 2630
 تولید – اف اف 2630
 تولید– ایفون 2630
 تولید– تلفن 2630
  تولید - تلکس 2630
 تولید- برقی دربازکن 2630
 تولید-دزدگیر 2630
  تولید - تلگراف دستگاه 2630
 تولید-دزدگیر دستگاه 2630
  تولید- مخابراتی يها دستگاه 2630
 تولید-  ساختمان حفاظتی يها سیستم 2630
 تولید - دیجیتال تلفن مراکز 2630

   
  ساخت کاالهاي مصرفی الکترونیکی 264

  ساخت کاالهاي مصرفی الکترونیکی 2640
 تولید-فایر آمپلی  2640
 تولید– آنتن 2640
 تولید- استریو باند 2640
 تولید-  ماشین بلندگوي 2640
 تولید– تلویزیون 2640
 تولید-  بسته مدار تلویزیون 2640
 تولید-  آتاريدستگاه  2640
 تولید- دستگاه گیرنده ماهواره 2640
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 تولید- تلویزیون رادیو گیرنده يها دستگاه 2640
 تولید-رادیو 2640
 تولید - گرام و صوت بطض 2640
 تولید- تلویزیون المپ 2640
  تولید- ویدئو 2640

   
  ساخت تجهیزات اندازه گیري، آزمون، راهبري و کنترل؛ انواع ساعت  265

  ساخت تجهیزات اندازه گیري، آزمون، راهبري و کنترل 2651
  تولید- آزمایشگاه ترازوي 2651
  تولید- علمی دقیق ترازوي 2651
  تجهیزات کنترل عملیات صنعتی تولید 2651
 تولید- ترموکوپل -ترموستات شامل سنج جرقه 2651
 تولید - گري  ریخته درجه 2651
  تولید-مواد چسبندگی گیري اندازه دستگاه 2651
  تولید -حرارت درجه گیري اندازه خودکار دستگاه 2651
  تولید- رادار يها دستگاه 2651
  تولید-غیرپزشکی دماسنج 2651
 خودرو موتورسنج  دور 2651
 تولید- مایع گاز سیلندر رگالتور 2651
 تولید - شهري گاز رگالتور 2651
 ـ تولید کنتور و رگالتور گاز  گاز ملی صنایع شرکت 2651
  تولید– قطرسنج 2651
  تولید -بآ کنتور 2651
  تولید-  برق کنتور 2651
  تولید-گاز کنتور 2651
  تولید-کنتور 2651
  تولید-کیلومترشمار 2651
  تولید-میکرومتر 2651
  تولید-  زمان گیري اندازه بجز دقیق گیري اندازه وسایل 2651



  

 

   
  انواع ساعت تولید 2652
  تولید-پارکومتر 2652
  تولید- تایمر 2652
  تولید- سنج زمان 2652
 تولید- دیواري ساعت 2652
 تولید- مچی ساعت 2652
 تولید - ساعت قاب 2652
  تولید - قطعات ساعت 2652
  تولید- کورونومتر 2652

   
  ساخت تجهیزات پرتودهی، الکتروپزشکی والکترودرمانی 266

  ساخت تجهیزات پرتودهی، الکتروپزشکی والکترودرمانی 2660
  تولید -ابزار پرتودهی 2660
  تولید -تجهیزات الکترو درمانی  2660
  تولید -تجهیزات الکتروپزشکی 2660
 تولید -تجهیزات اندسکوپی 2660
  تولید - تجهیزات پزشکی لیزري 2660
  تولید -تجهیزات تصویربرداري پزشکی 2660
 تولید -دستگاه تنظیم ضربان قلب 2660
  تولید- رادیولوژي دستگاه 2660
  تولید -دستگاه سی تی اسکن 2660
  تولید -دستگاه نوار قلب 2660
 تولید - سمعک 2660
 تولید - نوزاد ياحیا يها سیستم 2660

   
  ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی تولید 267

  ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی تولید 2670
 تولید - فیلم پخش آپارات 2670
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 تولید- فیلم پخش آپارات و پروژکتور 2670
 بصري يها عدسی تراش 2670
 تولید- دیجیتالی عکاسی دوربین 2670
 تولید- دیجیتالی غیر عکاسی دوربین 2670
 تولید -عینک شیشه 2670
 تولید – عدسی 2670
 تولید - عکاسی فالش 2670
 تولید- دوربین قاب 2670
 تولید- )بجزلنز چشمی( اپتیکی قطعات و لنز 2670
 تولید- )بجزلنز چشمی(لنز 2670
 تولید- عکاسی دوربین لوازم 2670
  تولید  -آینه هاي اپتیکی 2670
  تولید -نوريتجهیزات مکان یابی  2670
  تولید -تجهیزات مکان یابی  2670

   
  تولید رسانه هاي نوري و مغناطیسی 268

  تولید رسانه هاي نوري و مغناطیسی 2680
  تولید –دیسک نوري خام  2680
  تولید - دیسکت خام 2680
  تولید -رسانه هاي هارد درایوي 2680
  تولید -کاست مغناطیسی صوتی و تصویري خام 2680
 تولید -صوت ضبط خام نوار 2680
 تولید - ویدئو خام نوار 2680
  تولید - نوار مغناطیسی صوتی و تصویري خام 2680

   
  تولید تجهیزات برقی 27

و دستگاه هاي توزیع و کنترل  و ترانسفورماتور دینام ی،موتور برق تولید 271
  برق

و دستگاه هاي توزیع و کنترل  و ترانسفورماتور دینام ی،موتور برق تولید 2710



  

 

  برق
 سازي آرمیچر 2710
 تولید-آرمیچر 2710
  تولید- بوبین 2710
  تولید-  برق انشعاب دستگاه و تابلو 2710
 تولید  الکترونیکی و صنعتی برق يتابلوها 2710
  تولید -ضعیف و قوي فشار برق تابلوي 2710
  تولید-  برق ي فرمانتابلو 2710
  تولید -اتوماتیک ترانس 2710
  تولید-  برق ترانس 2710
  تولید- جوشکاري ترانس 2710
  تولید-  مبدل ترانس 2710
 تولید - مهتابی ترانس 2710
  تولید-ترانسفورماتور 2710
  تولید-توربوژنراتور 2710
 تولید -اسپارك دستگاه 2710
  تولید-  برق انشعاب دستگاه 2710
  تولید- برق نیروي توزیع و انتقال يها دستگاه 2710
 تولید - الکترونیک دیمر 2710
 اتومبیل از غیر پیچی دینام 2710
 تولید– دینام 2710
  تولید-ژنراتور 2710
 الکتروموتور پیچی سیم 2710
 ترانس پیچی سیم 2710
 دینام پیچی سیم 2710
 آب پمپ موتور پیچی سیم 2710
 ساتکاب- ایران برق و آب کاالهاي تهیه و ساخت سهامی شرکت 2710
 الکتریک قطعات صنایع سهامی شرکت 2710
  تتا - شرکت سهامی تولید وتجهیزات ایمن رسا  2710
 )جوین( سنگین الکتریکی هاي ماشین شرکت 2710
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  تولید-الکتروموتور 2710
  تولید - قوي فشار برق کلیدهاي 2710
 تولید- کنتاکتور 2710
 تولید- یخچال محافظ 2710
  تولید-  برق موتور 2710
  تولید- برقی کنترل وسایل 2710
 تولید)  ياضطرار برق مولد هاي دستگاه( اس  پی یو 2710
  تولید -فیوز برق 2710
  تولید - تجهیزات قطع و وصل برق 2710
  تولید - رله الکتریکی 2710
  تولید -محافظ دستگاه هاي برقی 2710
  تولید -)به جز توربینی(ژنراتور موتور  2710

   
  تولید باتري و انباره 272

  تولید باتري و انباره 2720
 تولید- اتومبیل باطري 2720
 تولید– باطري 2720
 تولید - خشک يباطر 2720
  تولید -پیل خشک 2720
  تولید -پیل تر 2720
 نیرو يساز باطري سهامی شرکت 2720

   
  دستگاه هاي سیم کشیتولید سیم و  273

  تولید کابل هاي فیبر نوري 2731
 يفیبرنور تولید سهامی شرکت 2731
      الکترونیک صنایع سهامی شرکت 2731
  تکتا - الکترونیک وسایل تولید و تحقیق مرکز سهامی شرکت 2731
  تولید- رادیو و تلویزیون فرستنده 2731
  تولید– فیبرنوري 2731



  

 

   
  سایر سیم ها و کابل هاي الکترونیکی و برقیتولید  2732
 تولید-  برق کابل و سیم 2732
 تولید - برق و تلفن کابل و سیم 2732
 يقند شهید مخابراتی هاي کابل سهامی شرکت 2732
 تولید-  غیرفیبرنوري کابل 2732

   
  تولید دستگاه هاي سیم کشی 2733
 تولید-شو کابل و گالوانیزه يها سرسیم انواع 2733
 تولید- برق کلید و پریز 2733
 تولید- برق ترمینال 2733
  تولید -ترانس جعبه 2733
 تولید- برق چهارشاخه 2733
 تولید – دوشاخه 2733
  تولید -سرپیچ المپ 2733
 تولید - برق راهی سه 2733

   
  تولید تجهیزات روشنایی برقی 274

  تولید تجهیزات روشنایی برقی 2740
 تولید-آباژور 2740
  تولید- المپ و پروژکتور 2740
 تولید- اتومبیل چراغ 2740
 تولید- اضطراري چراغ 2740
 تولید-تراکتور چراغ 2740
  تولید -چراغ حشره کش برقی  2740
  تولید- خیابانی چراغ 2740
 تولید- ییروشنا چراغ 2740
 تولید– قوه چراغ 2740
 تولید- مهتابی چراغ 2740



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 143  
 

 تولید-  نقلیه وسایل چراغ 2740
 تولید– حجله 2740
  تولید - فانوس 2740
 تولید - المپ 2740
 تولید - فلورسنت المپ 2740
 تولید-لوستر 2740
 لوستر لوازم کاري مات 2740
 تولید – مهتابی 2740
  تولید- نورافکن 2740
  تولید -هیزم شومینه برقی 2740

   
  خانگیتولید وسایل برقی  275

  تولید وسایل برقی خانگی 2750
 تولید - خانگی آبگرمکن 2750
 تولید - خانگی گیري آبمیوه 2750
 تولید -  خانگی برقی اجاق 2750
 تولید - خانگی گاز اجاق 2750
 تولیدـ  برقی پز آرام 2750
 تولید - اطو 2750
  بخار پز ـ تولید  2750
  تولید -بخارپزخانگی 2750
  تولید -بخارشوي خانگی 2750
 تولید- سیار برقی بخاري 2750
 تولید- سیار بخاري 2750
  پاستاپز ـ تولید  2750
 تولید- گازي سماور پایه 2750
 تولید- برقی پتوي 2750
 تولید - پریموس 2750
 تولید-  برقی پلوپز 2750



  

 

 تولید-  گازي پلوپز 2750
 تولید– پنکه 2750
 تولید- برقی تشک 2750
 تولید- نان کن برشته-توستر 2750
  تولید وسایل خانگی  2750
 تولید– جاروبرقی 2750
  جاروشارژي ـ تولید  2750
 تولید- خانگی کن سرخ جوجه 2750
  چاي ساز ـ تولید  2750
 تولید-  بادي چراغ 2750
 تولید-  پزي خوراك چراغ 2750
 تولید-  گازي روشنایی چراغ 2750
 تولید-  زنبوري چراغ 2750
 تولید- گردسوز چراغ 2750
 تولید- خانگی گوشت چرخ 2750
 تولید-  خانگی گیري غوره آب دستگاه 2750
 تولید-  خانگی لیموگیري آب دستگاه 2750
  تولید -کف کن براق و زن موم دستگاه 2750
  تولید-ماساژ يها دستگاه 2750
 تولید– دواتگري 2750
 تولید -تراش ریش 2750
  ساندویچ ساز ـ تولید  2750
  سرخ کن ـ تولید  2750
 تولید-  کن خشک مو -سشوار 2750
 تولید-سماور 2750
  غذاساز ـ تولید  2750
 تولید– خانگیفر 2750
 تولید- خانگی فریزر 2750
  قهوه جوش ـ تولید  2750
 تولید-  خانگی پز کباب 2750
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 تولید- برقی کرسی 2750
 تولید- خانگی فریزر و یخچال کمپرسور 2750
 تولید -وي ش کهنه 2750
 تولید- خانگی کن خشک ماشین 2750
 تولید- ییظرفشو ماشین 2750
 تولید- خانگی ییلباسشو ماشین 2750
 تولید – مایکروفر 2750
 تولید – والور 2750
 تولید-خانگی گازسوز وسایل 2750
 تولید- خانگی یخچال 2750
  تولید -تهویههود  2750

   
  تولید سایر تجهیزات برقی 279

  تولید سایر تجهیزات برقی 2790
 تولید -  صنعتی يها آژیر 2790
 تولید-  برقی اهنرباي 2790
  تولید-  نئون تابلو 2790
  تولید- ییراهنما چراغ 2790
  تولید-  جوشکاري دستگاه 2790
 تولید- دوچرخه دینام 2790
 تولید-اخبار زنگ 2790
  تولید- کندانسور 2790
 سازي المنت 2790
 تولید-  برقی وسایل المنت 2790
  تولید-  برقی هویه 2790
  تولید -تخت برنزه کردن پوست 2790
  تولید -تابلو الکترونیکی امتیازات در مسابقات 2790
  تولید -شارژکننده باتري جامد 2790

    



  

 

  بندي نشده درجاي دیگرتولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه   28
  تولید ماشین آالت با کاربرد عام  281

بجز موتورهاي وسایل نقلیه هوایی، خودرو و - تولید موتوروتوربین 2811
  موتورسیکلت

  تولید-بجز وسایل نقلیه  - پیستون 2811
  تولید -پیستون اتومبیل  2811
  تولید-  بیآ توربین 2811
  تولید- بخاري توربین 2811
  تولید-  توربین 2811
  تولید- گازي توربین 2811
 ایران سنگین دیزل شرکت 2811
 نیرومحرکه يساز پیستون سهامی شرکت 2811
 آسیا اکسل و گیربکس  موتور يتولید سهامی شرکت 2811
 صانع سهامی شرکت 2811
 ایران يتراکتورساز موتورسازان سهامی شرکت 2811
 تولید– نقلیه وسایل موتورهاي بجز توربین و موتور براي یدکی قطعات 2811
  تولید -کاربراتور موتور  2811
  تولید- بخار ماشین 2811
  تولید– بخاري موتور 2811
 تولید  -بجز وسایل نقلیه  – بنزینی موتور 2811
  تولید -بجز وسایل نقلیه  -  دیزلی موتور 2811
  تولید- گازي موتور 2811

    
  تجهیزات نیروي سیال ساخت    2812
  تولید -اجزاي هیدرولیک  2812
  تولید-پمپ هیدرولیک   2812
  تولید -تجهیزات انتقال هیدرولیک 2812
  تولید-سلیندر الکترونیک  2812
  تولید- سلیندر بادي  2812
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  تولید- سوپاپ هیدرولیک  2812
  تولید - سیستم نیروي سیال 2812
  تولید–شلنگ و اتصاالت بادي  2812
  تولید–شلنگ و اتصاالت هیدرولیک  2812
  تولید- موتور هیدرولیک  2812

   
  تولید سایرپمپ ها،کمپرسورها، شیرها وسوپاپ ها 2813
 تولید - شیراالت انشعاب 2813
 تولید - هیدرولیک پمپ بوش 2813
  تولید -آب پمپ 2813
 تولید- نشانی تشآ پمپ 2813
  تولید- پنچرگیري باد پمپ 2813
  تولید-شناور سانتریفوژ پمپ 2813
  تولید- تلمبه 2813
  تولید- بنزین پمپ دستگاه 2813
 آبی بزرگ هاي پمپ تولید سهامی شرکت 2813
 يشیرساز گسترش سهامی شرکت 2813
 تولید- فلکه و سماور و آب شیر 2813
 تولید-  گرم و سرد مخلوط شیر 2813
 تولید- سیلندرها گازي شیرآالت 2813
 تولید -شوفاژ راهی سه و فلکه 2813
 تولید- هیدرولیک پمپ قطعات 2813
  تولید-هوا و گاز کمپرسور 2813
 تولید - پمپ موتور یدکی لوازم 2813
 تولید -کشی  لوله فلزي وسایل 2813

   
  تولید یاتاقان،  چرخ دنده ودیفرانسیل 2814
 تولید - بلبرینگ 2814
  تولید -جعبه دنده 2814



  

 

  تولید - چرخ تسمه 2814
  تولید-چرخ دنده  2814
  تولید - زنجیر انتقال نیرو 2814
  تولید -کالچ و اتصال محور 2814
  تولید- غیربرقی کوپلینگ 2814
  تولید-  صنعتی آالت ماشین لنگ میل 2814
  تولید - میل سوپاپ 2814
  تولید - میل لنگ انتقال نیرو 2814
  تولید-  سازي یاتاقان 2814
  تولید -آبی کولر یاتاقان 2814

   
  هاي کوره تولید اجاق وکوره ومشعل 2815
 تعمیر و تولید- صنعتی گاز اجاق 2815
  تولید -بخاري برقی استخرشنا 2815
  تولید - بخاري برقی ثابت خانگی 2815
  تولید -تجهیزات گرمایش ثابت 2815
  تولید -تخلیه کننده خاکستر 2815
  تولید - مکانیکیسوخت پاش  2815
  تولید -کوره برقی ثابت 2815
 تولید - فلزات ذوب کوره 2815
 تولید - يفلز سوز زباله کوره 2815
  تولید - کوره هاي برقی خانگی 2815
  تولید -کوره هاي برقی غیرخانگی 2815
  تولید- گرم هواي کوره 2815
  تولید-  کوره هاي ماشین 2815
  تولید-  دورانی مشعل 2815
 تولید-شوفاژ مشعل 2815
  تولید –منقل  2815

   



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 149  
 

  تولید تجهیزات باال بر وجابجاکننده 2816
 تولید-آسانسور 2816
 تولید-باالبر 2816
  تولید - پله برقی 2816
 تولید -متحرك يها پله 2816
  تولید-  بجز کامیون جرثقیل 2816
  تولید- هیدرولیکی جک 2816
  تولید -دکل حفاري 2816
 تولید-سانسورآ ریل 2816
 تولید- جرثقیل ریل 2816
 تولید- سانسورآ گیربکس 2816
  تولید -تراك لیف 2816
  تولید- نقاله نوار  2816

   
  )بجز رایانه و وسایل جانبی(تولید ماشین آالت و تجهیزات دفتري 2817
  تولید -تخته سیاه 2817
  تولید -تخته وایت برد 2817
 تولید- استنسیل دستگاه 2817
 تولید- شمار اسکناس دستگاه 2817
 تولید- کپی پلی دستگاه 2817
 تولید- فتوکپی دستگاه 2817
 تولید - افست ماشین 2817
 تولید-تحریر ماشین 2817
 تولید -حساب ماشین 2817
 تولید- پانچ یا منگنه ماشین 2817
 تولید-تمبر نقش ماشین 2817
 تولید-  محاسباتی و اداري هاي ماشین 2817
 تولید-  اداري و محاسباتی هاي ماشین 2817
 تولید- ریبون نوار- تحریر ماشین نوار  2817



  

 

   
  تولید ابزار دستی موتوردار  2818
  تولید -ابزار دستی با نیروي بادي 2818
  تولید -ابزار دستی موتودار برقی 2818
  تولید - ابزار دستی موتوردار غیر برقی 2818
  تولید -ابزار کنده کاري دستی 2818
  تولید -آچار بادي دستی 2818
  تولید -اره برقی دستی 2818
  تولید -چاقو تیزکن دستی 2818
  تولید - دستی چکش بادي 2818
  تولید-دستی برقی مته و دریل 2818
 تولید- قالی پرداخت يها دستگاه 2818
  تولید- برقی دستی سمباده 2818
  تولید –قیچی آهن بر دستی  2818
  تولید - قیچی برقی 2818
  تولید -ماشین چوب بري دستی 2818
  تولید -ماشین دوخت کاغذ دستی  2818
  تولید –ماشین ورق بر دستی  2818
  تولید - دستی مته بادي 2818
 تولید-  دستی برقی مته 2818
  تولید - دستی میخ کوب بادي 2818

   
  تولید سایرماشین آالت باکاربرد عام    2819
  تولید -)بجز ابزار نوري(ابزار دقیق ماشین کاري 2819
  تولید- آبسردکن 2819
  تولید-  صنعتی آبگرمکن 2819
 تولید - بارسنج انواع 2819
 تولید - صنعتی توزین انواع 2819
  تولید– باسکول 2819
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 تولید- کننده خنک برج 2819
 تولید- غیر خانگی پنکه 2819
 تولید- آجرپزي يها کوره پنکه 2819
  تولید - تجهیزات اسپري کردن پودرها 2819
  تولید - تجهیزات اسپري کردن مایعات 2819
  تولید -تجهیزات جوشکاري غیر برقی 2819
  تولید - تجهیزات فریزر صنعتی 2819
  تولید–تجهیزات لحیم کاري غیر برقی  2819
  تولید -یخچال صنعتیتجهیزات  2819
  تولید –تراز  2819
  تولید- ترازو 2819
  تولید - تفنگ اسپري کردن 2819
  تولید -تهویه سقفی 2819
  تولید-  کن شیرین آب دستگاه 2819
  تولید -دستگاه تبادل گرما 2819
  تولید-استخر آب تصفیه دستگاه 2819
  تولید - فاضالب و آب تصفیه دستگاه 2819
 تولید-  مطبوع تهویه دستگاه 2819
  تولید -کاربیت جوش دستگاه 2819
 تولید -  يپز رنگ دستگاه 2819
  تولید- صنعتی قطعات کاري رنگ دستگاه 2819
  تولید -دستگاه واکیوم  2819
 تولید- برقی ستولهیپ - پاش رنگ 2819
  تولید -ژنراتور گازي 2819
 تولید- سردخانه 2819
 تولید- آپارتمانی گازي شوفاژهاي 2819
  تولید- صنعتی فریزر 2819
  تولید-  غیرخانگی فریزر 2819
 تولید-  کوئل فن 2819
  تولید- قپان 2819



  

 

 تولید-  آبگرمکن قطعات 2819
  تولید -قطعات ماشین آالت با کاربرد عام 2819
  تولید -کپسول آتش نشانی 2819
  تولید-  غیرخانگی فریزر و یخچال کمپرسور 2819
 تولید-کولر 2819
 تولید- مرغداري گرمکن 2819
 تولید- کوئل فن یا مطبوع تهویه لوازم 2819
 تولید-  گازي بگرمکنآ به مربوط -شمعک و لوله- گازي لوازم 2819
 تولید- بگرمکنآ گیر حرارت و کابینت زیر ماسوره 2819
  تولید -ماشن نورد 2819
 تولید - حبوبات بندي بسته آالت ماشین 2819
 تولید- موادغذایی بندي بسته آالت ماشین 2819
  تولید -مایعات تصفیه آالت ماشین 2819
  تولید - نفت پاالیش و تصفیه آالت ماشین 2819
  تولید - )بجز ترازوهاي حساس آزمایشگاهی(توزین آالت ماشین 2819
  تولید - صنعتی دوخت ماشین 2819
 تولید-  موادغذایی بندي بسته هاي ماشین 2819
  تولید - ماشین آالت برچسب زدن 2819
  تولید -ماشین آالت بسته بندي 2819
  تولید - ماشین آالت شستن بطري 2819
  تولید - ماشین آالت گازدارکردن نوشابه 2819
  تولید - ماشین غلتک دار 2819
  تولید -ماشین ماسه پاش 2819
  تولید -متر نواري 2819
 تولید-متر 2819
 تولید- غیربرقی موتورجوش 2819
 تولید- هواساز 2819
 تولید - هواکش 2819
 تولید-سونا هیتر 2819
 تولید-  کننده گرم و سرد هیترهاي 2819
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 تولید-واترچیلر 2819
  تولید- شهربازي وسایل 2819
  تولید-  غیرخانگی یخچال 2819
 تولید - صنعتی فریزر و یخچال 2819
  تولید- ویترینی یخچال 2819
  تولید-هیتر و یونیت 2819

   
  تولید ماشین آالت باکاربرد خاص 282

  تولیدماشین آالت کشاورزي وجنگلداري 2821
  تولید - پاش آب 2821
 تولید - باغی و چمنی آبچرخان 2821
  تولید- کشاورزي ادوات 2821
  تولید -بذرپاش 2821
 تولید- تراکتور پولی 2821
  تولید-تراکتور 2821
  تولید-تیلر 2821
  تولید-  غیربرقی زن چمن 2821
  تولید– حفرکن 2821
  تولید - کوب خرمن 2821
  تولید -خیش 2821
  تولید - بذرپاش دستگاه 2821
  تولید-  ساقه بریدن دستگاه 2821
  تولید- برگردان تخم دستگاه 2821
  تولید-  کن جمع مرغ تخم دستگاه 2821
  تولید- دام خوراك تولید دستگاه 2821
  تولید- کشی جوجه دستگاه 2821
  تولید- کن چاله دستگاه 2821
 تولید - وجینکار و چغندرکن دستگاه 2821
  تولید- کار ردیف یا کن ردیف دستگاه 2821



  

 

  تولید- کن صاف زمین دستگاه 2821
 تولید - کن زمینی سیب دستگاه 2821
  تولید-شیارکار و شیارزن دستگاه 2821
  تولید- کن عمیق دستگاه 2821
  تولید-  خردکن کلوخ دستگاه 2821
  تولید -مرزکش دستگاه 2821
  تولید-  نهرکن دستگاه 2821
  تولید- کن وجین دستگاه 2821
  تولید- مرغداري لوازم وها  دستگاه 2821
 تولید - يمرغدار هاي دستگاه 2821
  تولید -دیسک 2821
  تولید -سمپاش 2821
 ایران يتراکتورساز سهامی شرکت 2821
 اراك يکشاورز ادوات يتولید سهامی شرکت 2821
 ایران يساز کمباین سهامی شرکت 2821
  تولید- تراکتور دیسک و شفت 2821
 تولید -   شیردوش 2821
 تولید  -خردکن علف 2821
 تولید-تراکتور فولی 2821
  تولید– کمباین 2821
  تولید -کودپاش 2821
  تولید– گاوآهن 2821
  تولید-  مرغداري لوازم 2821
 تولید- کشاورزي وسایل یدکی لوازم 2821
 تولید - يآبیار آالت ماشین 2821
  تولید- شستشوي میوه آالت ماشین 2821
  تولید-  کشاورزي آالت ماشین 2821
  تولید- مرغداري آالت ماشین 2821
  تولید- کشی جوجه ماشین 2821
  تولید- شیردوشی ماشین 2821
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  تولید- اي قطره و بارانی آبیاري وسایل 2821
 تولید  -فشار تحت يآبیار وسایل  2821
  تولید-  ثابت برقی اره 2822
  تولید-ابزار ماشین انواع 2822

   
  تولیدماشین آالت شکل دهی فلز و ماشین ابزارها 2822
  تولید -هیدرولیک پرس 2822
  تولید-  آبکاري دستگاه 2822
  تولید -برش دستگاه 2822
 تولید -  طال پرداخت دستگاه 2822
  تولید -پرس دستگاه 2822
  تولید-  زباله پرس دستگاه 2822
  تولید- شکن سنگ دستگاه 2822
 تولید-  کشی مفتول دستگاه 2822
  تولید- صنعتی برقی قیچی 2822
 تولید- ابزارها ماشین یدکی لوازم 2822
 ولیدت- يبر چوب و نجاري يها دستگاه و آالت ماشین یدکی لوازم 2822
  تولید- تراشکاري آالت ماشین 2822
  تولید- بري چوب آالت ماشین 2822
  تولید- زرگري آالت ماشین 2822
  تولید-  کوبی سنگ آالت ماشین 2822
  تولید- سنگبري آالت ماشین 2822
  تولید- نجاري آالت ماشین 2822
  تولید -برش ماشین 2822
  تولید-  هیدرولیکی و دستی و اي ضربه -پرس ماشین 2822
  تولید- فلزکاري و تراش ماشین 2822
  تولید -تراش صفحه ماشین 2822
  تولید- کاريفرز ماشین 2822
  تولید -ساب موزائیک ماشین 2822
  تولید  -ابزار هاي ماشین 2822



  

 

 تولید- سازي کبریت هاي ماشین قطعات و سازي کبریت هاي ماشین 2822
  تولید- خمکاري ماشین 2822
  تولید-  تراشی سنگ و سنگبري ابزارآالت و وسائل 2822

    
ي  2823   ذوب فلزات  -تولید ماشین آالت متالوژِ
  تولید -فلزات نورد دستگاه 2823
  تولید- سازي پروفیل آالت ماشین 2823
  تولید- الکی سیم تولید آالت ماشین 2823
  تولید- کابل و سیم تولید آالت ماشین 2823
  تولید- مفتول کشش صنعتی آالت ماشین 2823
  تولید- فلزکاري آالت ماشین 2823

   
  تولیدماشین آالت استخراج معدن وساختمان 2824
  تولید- بتونیر 2824
  تولید-بولدوزر 2824
  تولید- مکانیکی بیل 2824
  تولید-میکسر تراك 2824
  تولید- ماسه کن خشک دستگاه 2824
 يراهدار و يساز راه تجهیزات و آالت ماشین تامین سهامی شرکت 2824
 نصر صنعتی آالت ماشین سهامی شرکت 2824
 هپکو سهامی شرکت 2824
 ایران يساز راه آالت ماشین قطعات و مهندسی شرکت 2824
 تولید- پزي سرامیک کوره 2824
  تولید-گریدر 2824
 تولید- ساختمان و راه آالت ماشین یدکی لوازم 2824
 تولید- لودر 2824
  تولید- پزي سفالتآ آالت ماشین 2824
  تولید-  حفاري آالت ماشین 2824
  تولید- زنی خشت آالت ماشین 2824
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  تولید- سازي راه آالت ماشین 2824
  تولید-  ساختمانی آالت ماشین 2824
  تولید- سازي راه سنگین آالت ماشین 2824
  تولید- سازي سیمان آالت ماشین 2824
  تولید-  پزي گچ آالت ماشین 2824
  تولید- شوي ماسه آالت ماشین 2824
  تولید- سازي موزائیک آالت ماشین 2824
  تولید- زنی بلوك ماشین 2824
  تولید- قیرپاشی ماشین 2824
  تولید -پاش نمک ماشین 2824
 تولید - يبر کوه هاي ماشین 2824
  تولید-  بتون میکسر 2824

   
  تولید ماشین آالت عمل آوري مواد غذایی ، نوشیدنی ها و دخانیات 2825
  تولید- غیرخانگی گیري آبمیوه 2825
  تولید- غیرخانگی برقی اجاق 2825
  تولید – آسیاب 2825
  تولید- صنعتی کن سرخ جوجه 2825
  تولید-  صنعتی گوشت چرخ 2825
  تولید-  صنعتی گیري غوره بآ دستگاه 2825
  تولید- صنعتی لیموگیري بآ دستگاه 2825
 تولید - نوشابه تولید دستگاه 2825
  تولید- خردکنی چغندر دستگاه 2825
  تولید- گیري خامه دستگاه 2825
  تولید- خمیرگیري دستگاه 2825
  تولید- سردکن شیر دستگاه 2825
 تولید - قند کشی شیره دستگاه 2825
  تولید-  پرکنی مرغ دستگاه 2825
 تولید- کن پوست میوه دستگاه 2825
 تولید-زردآلو شکن هسته دستگاه 2825



  

 

 تولید -  بیسکویت تولیدهاي  دستگاه 2825
 تعمیر و تولید- غیرخانگی پز کباب 2825
 تولید- موادغذایی يها دستگاه و آالت ماشین یدکی لوازم 2825
  تولید- ردسازيآ آالت ماشین 2825
  تولید- کوبی برنج آالت ماشین 2825
  تولید- سازي بستنی آالت ماشین 2825
  تولید-  بوجاري آالت ماشین 2825
  تولید- کنی خشک چاي آالت ماشین 2825
  تولید- سازي چاي آالت ماشین 2825
  تولید-  کشاورزي محصوالت کننده خشک آالت ماشین 2825
  تولید-  روغن تصفیه و کشی روغن آالت ماشین 2825
  تولید- سازي کالباس و سوسیس آالت ماشین 2825
  تولید- میوه شستشوي آالت ماشین 2825
  تولید-  پسته ضبط آالت ماشین 2825
  تولید-  قندسازي آالت ماشین 2825
  تولید-  سازي لبنیات آالت ماشین 2825
  تولید- سازي ماکارونی آالت ماشین 2825
  تولید- چاي مالش آالت ماشین 2825
  تولید-  پزي شیرینی و پزي نان آالت ماشین 2825
  تولید- سازي یخ آالت ماشین 2825
  تولید- کنی پوست پسته ماشین 2825
 تولید- زردآلو شکن هسته 2825
  تولید-  صنعتی يها همزن 2825
  تولید موادغذائی يها همزن 2825

    
  تولید ماشین آالت براي تولید منسوجات والبسه وچرم 2826
 تولید-  خیاطی چرخ 2826
 تولید -دوزي  زیگزاگ چرخ 2826
  تولید- اطوکشی دستگاه 2826



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 159  
 

  تولید- پیچ ماسوره و ژاکارد دستگاه 2826
 تولید -  بافی جوراب هاي دستگاه 2826
 ایران نساجی صنایع سهامی شرکت 2826
 تولید- نساجی آالت ماشین قطعات 2826
 تولید- نساجی يها دستگاه و آالت ماشین یدکی لوازم 2826
 تولید- خیاطی چرخ ماسوره 2826
  تولید- بافندگی آالت ماشین 2826
  تولید- ییشو پشم آالت ماشین 2826
  تولید- کنی پاك پنبه آالت ماشین 2826
  تولید- کشی چله آالت ماشین 2826
  تولید- حالجی آالت ماشین 2826
  تولید- ریسندگی آالت ماشین 2826
  تولید - کفش ساخت آالت ماشین 2826
  تولید-  نساجی آالت ماشین 2826
  تولید- غیرخانگی کن خشک ماشین 2826
  تولید- ییخشکشو ماشین 2826
  تولید -غیرخانگی ییلباسشو ماشین 2826

    
  تولید سایرماشین آالت باکاربردخاص 2829
 تولید- چرخ و فلک  2829
  تولید-  مقطرگیري آب دستگاه 2829
  تولید -پالستیک دوخت دستگاه 2829
 تولید-  فرمان میزان دستگاه 2829
  تولید- سازي نایلون دستگاه 2829
 تولید- ها پارك تفریحی يها دستگاه 2829
  تولید-  لباسشویی پودر تولید يها دستگاه 2829
      تولید – رنگی عکس چاپ يها دستگاه 2829
  تولید- کشی خط يها دستگاه 2829
  تولید - روبات هاي صنعتی چندکاره 2829



  

 

  تولید- فیدر 2829
 تولید-  کاغذسازي و چاپ يها دستگاه یدکی لوازم 2829
  تولید- سازي پالستیک آالت ماشین 2829
  تولید -پالستیک تزریق آالت ماشین 2829
  تولید- کاغذي دستمال تولید آالت ماشین 2829
  تولید-) بجزنساجی(چاپ آالت ماشین 2829
  تولید- خمیرکاغذ ساخت آالت ماشین 2829
  تولید- شیمیایی مواد ساخت آالت ماشین 2829
  تولید- صنعتی آالت ماشین 2829
  تولید- کاغذسازي آالت ماشین 2829
  تولید- مقواسازي آالت ماشین 2829
  تولید-  سازي نایلون آالت ماشین 2829
  تولید- صحافی دوخت ماشین 2829
  ماشین آالت تولید آجر 2829
  ماشین آالت تولید کاشی 2829
  تولید -ماشین چاپ وصحافی 2829
  تولید -هواپیمابرمنجنیق ناو  2829
  تولید - وسایل پرش وسایل نقلیه هوایی 2829

   
  ، تریلر ونیم تریلروسایل نقلیه موتوري تولید 29

  وسایل نقلیه موتوري تولید 291
  وسایل نقلیه موتوري تولید 2910
 تولید -اتوبوس 2910
 تولید– اتومبیل 2910
 تولید -آمبوالنس 2910
 تولید -آب و سوختی مواد حمل ماشین یا تانکر 2910
 تولید– جیپ 2910
 تولید-بار حمل مخصوص چرخ سه خودروهاي 2910
 دیزل خودرو ایران شرکت 2910
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 خودرو ایران سهامی شرکت 2910
 سایپا  اتومبیل تولید ایرانی سهامی شرکت 2910
 خودرو پارس سهامی شرکت 2910
  )دیزل سایپا( کاوه ایران صنعتی و تولیدئ سهامی شرکت 2910
 زامیاد سهامی شرکت 2910
 خودرو شهاب سهامی شرکت 2910
 متاخودرو  خودرو ایده اقالم تامین و مهندسی طراحی سهامی شرکت 2910
 داخلی خودرو قطعات تامین و مهندسی طراحی سهامی شرکت 2910
 خاور صنعتی گروه سهامی شرکت 2910
 تولید- )معدنبجز کامیون هاي ویژه (کامیون 2910
  گازسوز کردن وسایل نقلیه موتوري 2910
 تولید- لندرور 2910
 تولید- نشانی آتش ماشین 2910
 تولید -کش لجن و  کش زباله ماشین 2910
 تولید -موتوراتوبوس 2910
 تولید -موتوراتومبیل سواري 2910
 تولید -موتورجیپ  2910
  تولید -موتورخودرو 2910
 تولید -موتورخودروهاي بنزینی 2910
 تولید -موتورخودروهاي دیزلی 2910
 تولید -موتورکامیون وکامیونت 2910
 تولید - موتورمینی بوس 2910
 تولید -موتوروانت 2910
 تولید - بوس مینی 2910
 تولید -وانت 2910

   
  تریلر و نیم تریلر ساختوسایل نقلیه موتوري و  )اتاق  ( بدنه تولید 292

  تریلر و نیم تریلر ساختوسایل نقلیه موتوري و  )اتاق  (بدنه  تولید 2920
 تولید- کامیون جهت کاروان اتو 2920



  

 

 تولید- کامیون چوبی اقتا 2920
 چوبی-  کامیون سازي اقتا 2920
 تولید- نقلیه وسایل اقتا 2920
 تولید-تریلر 2920
 تولید– تریلی 2920
 تولید– کاراوان 2920
 تولید-کانتینر 2920
 تولید- کامیون و تریلی کفی  2920

  
 وسایل نقلیه موتوري و لوازم الحاقی قطعات  تولید 293

 وسایل نقلیه موتوري و لوازم الحاقی قطعات  تولید 2930
 تولید- نقلیه وسایل اگزوز 2930
 خودروها کاري آلومینیوم 2930
 تولید- نقلیه وسایل باربند 2930
 تولید- نقلیه وسایل باك 2930
 تولید- شیشه کن پاك برف 2930
 تولید– بوق 2930
 تولید- نقلیه وسایل پروانه 2930
 تولید-  روغنی جک 2930
 تولید- غیرهیدرولیکی جک 2930
 تولید- اتومبیل جلوبندي 2930
 تولید -  اتومبیل داشبورت 2930
 تولید- اتومبیل دستگیره 2930
 تولید- کامیون موتور دسته 2930
 تولید-  نقلیه وسایل رادیاتور 2930
 تولید- نقلیه وسایل چرخ رینگ 2930
 تولید - چرخ زنجیر 2930
 تولید- نقلیه وسایل سپر 2930
  تولید - سرسیلندر موتور اتومبیل  2930
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 سیلندر داخل بوش کاري سري 2930
 تولید- پیکان سیبک 2930
 تولید- نقلیه وسایل شاسی 2930
 خراسان خودرو اگزوز شرکت 2930
 شرق خودرو ایمن شرکت 2930
 مشهد يساز رینگ شرکت 2930
 شرق خودرو الکتریک سهامی شرکت 2930
 خودرو ایران یدکی قطعات توزیع و تهیه سهامی شرکت 2930
 ایران اتومبیل قطعات يتولید سهامی شرکت 2930
 چرخشگر سهامی شرکت 2930
 خودرو محور تولید خاص سهامی شرکت 2930
 پارس خودرو قطعات تامین و مهندسی طراحی خاص سهامی شرکت 2930
 خودرو شتاب سهامی شرکت 2930
 ایران يساز سوپاپ صنایع سهامی شرکت 2930
 ایران خودروسازان صنعتی سهامی شرکت 2930
 ایندامین فنر کمک کارخانجات سهامی شرکت 2930
 فرین بهنگام طراحی و مهندسی سهامی شرکت 2930
 خاص سهامی  خاور فنرسازئ شرکت 2930
 خراسان يمحور قطعات شرکت 2930
 سبزوار خودرو کابل شرکت 2930
 پارس مهرکام شرکت 2930
 تولید- اتومبیل باالبر شیشه 2930
  تولید -صندلی اتومبیل 2930
  تولید -صندلی وسایل نقیله بجز قطار و هواپیما 2930
 تولید- نقلیه وسایل فنر 2930
 تولید-  بنزین فیلتر 2930
 تولید- روغن فیلتر 2930
 تولید-هوا فیلتر 2930
 تولید – قالپاق 2930
 تولید و طراحی- اتومبیلبدنه  قطعات 2930



  

 

 تولید - اتومبیل نمد کاسه 2930
 تولید – کالج 2930
 تولید- نقلیه وسایل فنر کمک 2930
 تولید - ترمز لنت 2930
 تولید -لنت 2930
 تولید- نقلیه وسایل یدکی لوازم 2930
 تولید-  اتومبیل چوبی مصنوعات 2930
 تولید- اتومبیل واترپمپ 2930
  تولید-صندلی اتومبیل  2930
  تولید- بجز قطار و هواپیما نقلیه وسایل صندلی  2930

   
  سایر تجهیزات حمل و نقل تولید 30

  کشتی و قایق تولید 301
  هاي شناور و سازه کشتی تولید  3011

  تولید – بارج  3011
  تولید -سکوي حفاري شناور 3011
 )الملل بین صدرا(ایران دریایی صنعتی المللی بین سهامی شرکت  3011
 ناوگان تدارکات سهامی شرکت 3011
 ایران دریایی صنایع سهامی شرکت 3011
 ایران دریایی صنعتی سهامی شرکت  3011
 فارس خلیج يساز کشتی شرکت  3011
  تولید -قایق ماهیگیري 3011
  تولید -کشتی باربري 3011
  تولید- کشتی 3011
  تولید - کشتی یدك کش 3011
  تولید -  لنج موتور  3011
  تولید -نفتکش 3011
  تولید-)جز تفریحی به(هاورکرافت  3011
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  هاي تفریحی و ورزشی قایق تولید 3012
  تولید- تفریحی بلم 3012
  تولید–قایق بادبانی  3012
  تولید -قایق بادي 3012
  تولید - قایق پارویی 3012
  تولید -  تفریحی قایق 3012
  تولید -قایق تک نفره 3012
  تولید - کاتو 3012
  تولید – کایاك 3012
  تولید - تفریحی کرجی 3012
  تولید -کلک بادي 3012
  تولید - تفریحی کلک 3012
  تولید -تفریحی هاورکرافت 3012

    
  و وسایل نقلیه ریلیراه آهن   لوکوموتیو هاي  تولید 302

  و وسایل نقلیه ریلیراه آهن   لوکوموتیو هاي  تولید 3020
  تولید -ترن ریلی معدن  3020
 تولید – درزین  3020
  صندلی قطار  3020
  تولید -قطعات تخصصی لوکوموتیو  3020
  تولید-برقی لوکوموتیو  3020
  تولید-دیزلی لوکوموتیو  3020
  تولید- لوکوموتیو  3020
  تولید - واگن حمل بار  3020
  تولید- آهن راه واگن  3020
  تولید -واگن مسافري  3020
  تولید -وسایل نقلیه ریلی و تراموا  3020

    



  

 

  هواپیما و فضاپیما و ماشین آالت وابسته تولید 303
  هواپیما و فضاپیما و ماشین آالت وابسته تولید 3030
  تولید - بالون 3030
  تولید -تعمیراساسی هواپیما 3030
 پنها - ایران يهلیکوپترها ينوساز و پشتیبانی سهامی شرکت 3030
 صها - هواپیمایی صنایع سهامی شرکت 3030
 ایران هوایی صنایع سهامی شرکت 3030
 هسا - ایران هلیکوپترسازئ سهامی شرکت 3030
  تولید-صندلی هواپیما  3030
  تولید -فضا پیما 3030
  تولید - قطعات توربوجت 3030
  تولید -کایت 3030
  تولید-گالیدر 3030
 تولید- حمل و نقل هوائی وسایل یدکی لوازم 3030
  تولید -ملخ هواپیما 3030
  تولید - موشک بالیستیک بین قاره اي 3030
 تولید-هلیکوپتر 3030
  تولید- هواپیما 3030
  تولید - هواپیماي آموزشی 3030

    
  ساخت وسایل نقلیه جنگی  304

  ساخت وسایل نقلیه جنگی  3040
  تولید-وسایل نقلیه آبی جنگی  3040
  تولید -وسایل نقلیه جنگی  3040
  تولید- وسایل نقلیه خاکی جنگی  3040
  تولید - تانک  3040

    
  سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندي نشده در جاي دیگر تولید 309
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  موتور سیکلتتولید  3091
 تولید -موتورسیکلت بند ترك  3091
 تولید-موتور ترك 3091
 تولید -موتورسیکلت زنجیر 3091
  تولید -) سایدکار(صندلی کنار موتورسیکلت 3091
 تولید - موتورسیکلت قطعات 3091
 تولید - موتورسیکلت یدکی لوازم 3091
  تولید -موتور براي موتورسیکلت 3091
 تولید - موتورسیکلت 3091
 موتورسیکلت گلگیر مونتاژ 3091

    
  دوچرخه و صندلی چرخدار معلولین تولید 3092
 تولید- دوچرخه بند ترك 3092
 تولید -  دوچرخه تنه 3092
 تولید-  دوچرخه 3092
 تولید- دوچرخه رکاب 3092
 تولید- چرخه سه و دوچرخه زنجیر 3092
  )چرخه پالستیکی جز سه به( چرخه  سه  3092
 تعمیر و تولید-بیمار چرخدار صندلی  3092
 تولید- چرخه سه و چرخ طوقه 3092
  تولید -کالسکه بچه   3092
 تولید-  دوچرخه یدکی لوازم 3092
 تعمیر و تولید-ویلچر 3092

    
  حمل و نقل طبقه بندي نشده در جاي دیگر وسایلسایر  تولید 3099
  تولید ـ ارابه 3099
  تولید- بستنی چرخ 3099
  تولید- طوافی و دستی چرخ 3099
  تولید- طوافی چرخ 3099



  

 

  تولید– درشکه 3099
  تولید- نغوفر  2816
  تولید-  گاري  3099

    
  مبلمان  تولید  31

  مبلمان تولید 310
  مبلمان تولید 3100

 تولید -  مبل اسکلت 3100
  تولید-  فلزي آشپزخانه 3100
 تولید - چوبی بوفه 3100
  تولید- چوبی پارتیشن 3100
  تولید-کمد و تخت 3100
  تولید - تختخواب 3100
  تولید- فلزي تختخواب 3100
 تولید  -تشک فنري 3100
  تولید- تشک 3100
 تولید- جاکتابی 3100
 تولید- جاکفشی 3100
  تولید- جالباسی 3100
  تولید -جعبه تلویزیون  3100
  تولید - جعبه چرخ خیاطی  3100
 تولید- چوبی چهارپایه 3100
 تولید - چوبی دراور 3100
 مبلمان درودگري 3100
  تولید- چوبی دکور 3100
  رخت آویز چوبی ـ تولید  3100
 کمد کاري رنگ 3100
 دکوراسیون و کمد کاري رنگ 3100
 مبلمان کاري رنگ 3100
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 صندلی و میز کاري رنگ 3100
 کوبی رویه- صندلی و مبل  رودوزي 3100
 مبل کوبی رویه 3100
 تولید-  بچه کمد و تخت- سیسمونی 3100
 تولید- کتابخانه و فایل 3100
 چوبی اثاثیه و مبل تولید- کاري فرنگی 3100
  تولید- قفسه 3100
  تولید- فلزي فایل و قفسه 3100
  تولید- آشپزخانه کابینت 3100
  تولید- فلزي کابینت 3100
  تولید- کاناپه 3100
 تولید- مبل کالف 3100
 تولید-  میوآلومینی کمد 3100
  تولید-  فلزي کمد 3100
 تولید -  لباس کمد  3100
  تولید- کمد 3100
  تولید- گهواره 3100
 مبلمان کاري الکل الك 3100
 تولید- صندلی و مبل لوله 3100
  تولید- اثاثه و مبل 3100
  تولید- فلزي اثاثیه و مبل 3100
  تولید- مبلمان اداري 3100
  تولید– مبلمان 3100
  تولید -فایبرگالس مبلمان 3100
  تولید- تلویزیون و خیاطی چرخ میز 3100
 تولید - يا شیشه میز 3100
 تولید - کامپیوتر میز 3100
 تولید- صندلی و میز 3100
  تولید- فلزي صندلی و میز 3100
 تولید - مدرسه نیمکت و میز  3100



  

 

    
  مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگرسایر  تولید  32

  جواهرات، جواهرات بدلی و کاالهاي وابسته تولید 321
  وابستهجواهرات و کاالهاي  تولید 3211
 تولید- نقره انگشتر  3211
  تولید -بها ساعت از فلزات گرانبند   3211
  تولید-بند ساعت طال  3211
 قیمتی فلزات و ها سنگ پرداخت  3211
 قیمتی يها سنگ تراش  3211
 معادن ضایعات خاك از طال جداسازي  3211
 خاك از نقره و طال جداکردن  3211
  جواهرسازي  3211
 قیمتی فلزات حکاکی  3211
 طال از 000 و گردنبند،شتر،انگالنگو ساخت-  زرگري  3211
 تولید- اي نقره آالت زینت  3211
 سکه ضرب  3211
 قیمتی مدال ضرب  3211
 طالسازي  3211
 تولید– نقره ظروف  3211
 طال خاك از طال جداکردن - کاري قال  3211
 نقره قلمزنی  3211
 تراشی لماسا  3211
 طال روي بر نگین سوارکردن- کاري مخراج  3211
 کاري مرصع  3211
 کاري ملیله- سازي ملیله  3211
 نقره اشیا تولید- کاري ملیله  3211
 سازي نقره  3211
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  تولید جواهرات بدلی و کاالهاي وابسته  3212
  تولید -بند ساعت از فلزات ارزان قیمت   3212
  تولید - هاي بدلی جواهر از سنگ  3212
 تولید– بدلی جواهرات  3212
 بدلیجات رنگرزي  3212
 تولید- بدلی آالت زینت  3212
 تولید -حیوانات زیورآالت 3212
 تولید -بدلی زیورآالت قاب  3212

    
  آالت موسیقی تولید  322

  آالت موسیقی تولید 3220
 تولید -ارگ  3220
 تولید- موسیقی آالت  3220
 تولید-پیانو  3220
 تولید-تار  3220
 تولید - تمپو  3220
 تولید - تنبک  3220
 تولید-  زنگی دایره  3220
 تولید - دف  3220
 يساز دهل  3220
 تولید - موسیقی آالت و ساز  3220
 تولید- سازدهنی  3220
 تولید- سنتور  3220
 تولید- سنج  3220
 تولید-تار سه  3220
 تولید- شیپور  3220
 تولید-تمپو و باشگاهی ضرب  3220
 تولید- طبل  3220



  

 

 تولید-عود  3220
 تولید -فلوت  3220
 تولید -) ساز( کمانچه  3220
 تولید-  نی  3220

    
  کاالهاي ورزشی تولید  323

  کاالهاي ورزشی تولید  3230
  تولید -تشک ورزشی  3230
 تولید - ورزشی توپ  3230
  تولید - راکت  3230
 تولید- دستی فوتبال  3230
  تولید- ورزشی کاالهاي  3230
  تولید- بسکتبال لوازم  3230
  تولید-  ورزشی لوازم  3230
  تولید -پنگ پینگ میز  3230
 تولید-  میل زورخانه  3230
 تولید- باستانی ورزشی میله  3230
 تولید - يبدنساز وزنه  3230
  تولید- اسکی وسایل  3230
 تولید- بسکتبال وسایل  3230
  تولید -پنگ پینگ وسایل  3230
  تولید -تنیس وسایل  3230
  تولید -ژیمناستیک وسایل  3230
  تولید-  فوتبال وسایل  3230
  تولید- ماهیگیري تور از غیرورزشی  ماهیگیري وسایل  3230
  تولید-  والیبال وسایل  3230
  تولید- ورزشی وسایل  3230
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  وسایل بازي و اسباب بازي تولید 324

  وسایل بازي و اسباب بازي تولید 3240
 تولید- بازي اسباب 3240
 تولید-  بازي اسباب رباي آهن 3240
 تولید -بادکنک 3240
 تولید -افزار ثابت غیر قابل تغییر هاي الکترونیکی با نرم بازي 3240
 تولید- فلزي تاب 3240
 تولید-  پالستیکی چرخه سه 3240
 سازي عروسک 3240
 تولید- بچه روروئک فنري يها قسمت 3240
 تولید- فلزي بازي وسایل  3240
  پالستیکیچرخه  سه  3240

    
  ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی  325

  ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی  3250
  تولید-روپوش جراحی  3250
  تولید- سیمان مورد استفاده در دندانپزشکی  3250
  تولید-عینک  3250
  تولید-عینک آفتابی  3250
  تولید-عینک ایمنی  3250
  تولید-پزشکی چشمکاالهاي   3250
  تولید- لنز ایمنی  3250
  تولید-لنز چشمی  3250
  تولید -مواد پر کردن دندان  3250
  تولید- نخ و پارچه استریل  3250
  تولید-  ارتوپدي ابزار 3250
  تولید- آزمایشگاهی و جراحی و پزشکی ابزارآالت 3250
  تولید- دندانپزشکی ابزارآالت 3250



  

 

  آتل ـ تولید  3250
  تولید- بدن مصنوعی اعضاي 3250
 تولید -  ارتودنسی متحرك ئها پالك 3250
  تولید-  بیمارستانی لوازم و تخت 3250
 تولید- مصنوعی چشم 3250
  تولید- مصنوعی پاي و دست 3250
 تولید-آزمایشگاهی سانتریفوژ دستگاه 3250
  تولید- فشارخون دستگاه 3250
 تولید - تنفسی و بیهوشی هاي دستگاه 3250
 تولید - دندانپزشکی هاي دستگاه 3250
  تولید-  مصنوعی دندان 3250
 دندانسازي 3250
 تولید -مصرف یکبار سرنگ 3250
 تولید- دندانپزشکی صندلی 3250
 تولید -عینک فریم 3250
 تولید -عینک قاب 3250
 تولید- طبی کرست 3250
  تولید- طبی کفش 3250
 تولید- ادرار کیسه 3250
 سازي دندان البراتوار 3250
 تولید- ارتوپدي وسایل 3250
 تولید-  آمپول اي شیشه قاب- آمپول پوکه 3250
 تولید- دندان پرکردن مواد 3250
 تولید- دندانپزشکی در استفاده مورد سیمان 3250

    
  سایر مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر تولید 329

  سایر مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر تولید 3290
 تولید- آرم  3290
 تولید-پر از شده ساخته اشیا  3290
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 تولید -برس  3290
 برق بست- لوله بست پرس  3290
 شیلنگ پرس  3290
 فلزي سر دو شیلنگ پرس  3290
 آب یا گاز شیلنگ پرس  3290
 تولید -پالك  3290
 تولید- صنعتی آالت ماشین يها پالك  3290
 تولید-نسوز پنبه و نخ از شده ساخته پوشاك 3290
 تولید-  پیپ  3290
 حیوانات کردن خشک- تاکسیدرمی  3290
 تولید - ترموس  3290
 خودکار مونتاژ-خودکار تکمیل  3290
 تولید -موش تله 3290
 تولید- مکانیکی جاروي  3290
 تولید-  چپق  3290
 تولید- چتر  3290
  تولید -چرتکه   3290
 سازي سیگار چوب  3290
 پالستیکی و الستیکی مهر حک  3290
 تولید-خودکار  3290
 تولید- ارتشی درجه  3290
 تولید- دگمه  3290
 سازي زیپ  3290
 تولید-لوستر سبد  3290
 تولید- سرچپق 3290
 تولید- سرقلیان 3290
 تولید-سرند 3290
 تولید-سر سنجاق  3290
 تولید- شمع  3290
 تولید- شمعدان  3290



  

 

 تولید- شوي شیشه  3290
 تولید- عصا  3290
 تولید-  چوبی غربال 3290
 تولید- فرچه  3290
 تولید -فالسک  3290
 تولید -فندك  3290
 تولید- چکان قطره  3290
 تولید -خودنویس قلم  3290
 سازي قلم  3290
 تولید- مو قلم  3290
  تولید - الک چوبی  3290
 تولید - مسابقات کاپ  3290
 تولید-جغرافیا کره  3290
 تولید- پالستیکی ایمنی کاله 3290
 تولید- فلزي ایمنی کاله 3290
 تولید -گیس کاله  3290
 تولید-تحریر گچ  3290
 تولید -بجز پالستیکی سر گل  3290
 تولید-  کاغذي گل  3290
 تولید-  مصنوعی گل  3290
 مصنوعی گل- گلسازي  3290
 تولید -لباس گیره  3290
 تولید-  بجز پالستیکی سر گل و گیره  3290
 تولید-نسوز لباس 3290
 سازي مدل- سازي ماکت  3290
 سازي مانکن  3290
 تولید- کن پاك ماهوت  3290
 تولید-مداد  3290
 تولید - مسواك  3290
 تولید- مداد مغز  3290
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 تولید - پولک و منجوق  3290
 دکمه منگنه  3290
 تولید -پالستیک مهر  3290
 تولید-  الستیکی و فلزي مهر  3290

   
  تعمیر ونصب ماشین آالت و تجهیزات 33

  تعمیر محصوالت فلزي ساخته شده، ماشین آالت و تجهیزات 331
  تعمیر محصوالت فلزي ساخته شده  3311
 تعمیر - تراشی سنگ ابزار 3311
 تعمیر - کشی سیم غیربرقی ابزار 3311
 تعمیر -  صنعتی غیربرقی ابزار 3311
 تعمیر -  نجاري غیربرقی ابزار 3311
 تعمیر -قالیبافی ابزار 3311
 تعمیر - باغبانی و کشاورزي ابزار 3311
 تعمیر -  کفاشی ابزار 3311
 تعمیر -دوزي پرده و خیاطی وسایل و ابزار 3311
 تعمیر - غیربرقی اره 3311
 تعمیر -  اسلحه 3311
 تعمیر - فلزي ساخته پیش يها اطاق 3311
 تعمیر - تیشه و کلنگ و بیل 3311
 تعمیر - فلزي کرکره پرده 3311
 تعمیر -  فلزي نرده و پله 3311
 تعمیر - مخزن- تانکر 3311
 تعمیر بدنه رادیاتور  3311
  تعمیر بشکه فلزي 3311
 تعمیر و نگهداري اسلحه 3311
 تعمیر و نگهداري اکوموالتور بخار 3311
 و نگهداري اکونومایزر تعمیر 3311
  تعمیر و نگهداري تانکر 3311



  

 

 تعمیر و نگهداري تفنگ هاي ورزشی و تفریحی 3311
  تعمیر و نگهداري خطوط لوله 3311
 تعمیر و نگهداري رآکتور اتمی 3311
  تعمیر و نگهداري ژنراتور  3311
 تعمیر و نگهداري قطعات دیگ بخار  3311
  کندانسورتعمیر و نگهداري  3311
  تعمیر و نگهداري محفظه فلزي 3311
  تعمیر و نگهداري مخزن 3311
 تعمیرات جوشکاري سیار 3311
 تعمیر - سیمی تور 3311
 تعمیر - فلزي جعبه 3311
 تعمیر - فلزي چلیک 3311
 تعمیر - فلزي چمدان 3311
 تعمیر - اسلحه خشاب 3311
 تعمیر - اره و داس 3311
 تعمیر - تیشه و داس 3311
 تعمیر - فلزي کشوئی یا اي کرکره فلزي آکاردئونی در 3311
 تعمیر- فلزي پنجره و درب 3311
 تعمیر - بخار دیگ 3311
 تعمیر - گاز سیلندر 3311
 تعمیر -قالیبافی قیچی و شانه 3311
 تعمیر - فلزي صندوق 3311
 تعمیر -نسوز صندوق 3311
 تعمیر - اسلحه قنداق 3311
 تعمیر -گاز کپسول 3311
 تعمیر - فلزي کیوسک  3311
 تعمیر - فلزي خزانه و گاوصندوق 3311
 تعمیر -فلزي يها صندوق و گاوصندوق 3311
 تعمیر - ییبنا سازي ماله 3311
 تعمیر - فلزي مخزن 3311
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 تعمیر - فلزي نردبان 3311
 نقاشی ظروف تفلون 3311

   
  تعمیر ماشین آالت 3312
 تعمیر - پاش آب 3312
 تعمیر - آبسردکن 3312
 تعمیر -  صنعتی آبگرمکن 3312
 تعمیر - غیرخانگی گیري آبمیوه 3312
 تعمیر - غیرخانگی برقی اجاق 3312
 تعمیر - صنعتی گاز اجاق 3312
 تعمیر - کشاورزي ادوات 3312
 تعمیر - نواري و برقی اره 3312
 تعمیر -ابزار ماشین انواع 3312
 تعمیر -  باسکول 3312
 تعمیر - بتونیر 3312
 تعمیر -بذرپاش 3312
 تعمیر -بولدوزر 3312
 تعمیر - مکانیکی بیل 3312
 تعمیر - چوبی پارتیشن 3312
 تعمیر -هیدرولیک پرس 3312
 تعمیر -آب پمپ 3312
 تعمیر - پنچرگیري باد پمپ 3312
 تعمیر -شناور سانتریفوژ پمپ 3312
 تعمیر-بجز وسایل نقلیه  - پیستون 3312
 تعمیر - ترازو 3312
 تعمیر -میکسر تراك 3312
 تعمیر -تراکتور 3312
 گازوئیلی پمپ انواع تعمیر 3312
 هواکش بزرگ موتورهاي انواع تعمیر 3312
 صنعتی يها جوش موتورهاي انواع تعمیر 3312



  

 

 صنعتی انژکتورهاي پمپ تعمیر 3312
 معدن چکش تعمیر 3312
 تعمیر و تولید -خشک سرب دایکاست دستگاه تعمیر 3312
 بتونی يها دستگاه تعمیر 3312
 مبلمان تعمیر 3312
 آب موتور تعمیر 3312
 عمیق يها چاه موتور تعمیر 3312
 سازي راه آالت ماشین قطعات تعویض و تعمیر 3312
 ریزي بتون دامپر هاي ماشین تعمیرات 3312
 تعمیر سوپاپ 3312
 تعمیر قطعات دنده ومحرك 3312
 تعمیر ماشین تحریر 3312
 تعمیر ماشین حساب 3312
 تعمیر و نگهداري تراکتورهاي کشاورزي 3312
 تعمیر و نگهداري صندوق دریافت وجه 3312
 تعمیر و نگهداري کوره هاي صنعتی 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین آالت برش و شکل دهی فلزات 3312
 و نگهداري ماشین االت تولید منسوجات و چرم تعمیر 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین االت جنگل داري 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین االت ساختمان 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنعتی با کاربرد عام 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین االت کاغذسازي 3312
 کشاورزيتعمیر و نگهداري ماشین االت  3312
 تعمیر و نگهداري ماشین االت متالورژي 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین فتوکپی 3312
 تعمیر و نگهداري موتور قطار 3312
  تعمیر و نگهداري موتور کشتی 3312
 تعمیر و نگهداري پمپ  3312
 تعمیر و نگهداري تجهیزات تصفیه هوا 3312
 تعمیر و نگهداري تجهیزات توزین 3312
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 تعمیر و نگهداري تجهیزات خنک کننده صنعتی 3312
 تعمیر و نگهداري تجهیزات نیروي سیال 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین االت فراوري نوشیدنی ها 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین االت باکاربرد خاص 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین االت باکاربرد عام 3312
 االت فراوري توتون وتنباکو تعمیر و نگهداري ماشین 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین االت فراوري مواد غذایی 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین االت معدن 3312
 تعمیر و نگهداري ماشین االت میدان هاي نفت وگاز 3312
 تعمیر - تلمبه 3312
 تعمیر- تلویزیون 3312
 تعمیر -  بسته مدار تلویزیون 3312
 تعمیر -ژنراتور توربو 3312
 تعمیر -  توربین 3312
 تعمیر -  بیآ توربین 3312
 تعمیر - بخاري توربین 3312
 تعمیر - گازي توربین 3312
 تعمیر -تیلر 3312
 تعمیر - جرثقیل 3312
 تعمیر - هیدرولیکی جک 3312
 تعمیر – صنعتی کن سرخ جوجه 3312
 تعمیر - دنده چرخ 3312
 تعمیر – صنعتی گوشت چرخ 3312
 تعمیر - دستی بادي چکش 3312
 تعمیر -  غیربرقی زن چمن 3312
 تعمیر - حفرکن 3312
 تعمیر - کوب خرمن 3312
 تعمیر -خیش 3312
 تعمیر -دستی برقی مته و دریل 3312
 تعمیر -  کن شیرین آب دستگاه 3312



  

 

 تعمیر -  صنعتی گیري غوره بآ دستگاه 3312
 تعمیر - صنعتی لیموگیري بآ دستگاه 3312
 تعمیر -  مقطرگیري آب دستگاه 3312
 تعمیر -  آبکاري دستگاه 3312
 تعمیر - اطوکشی دستگاه 3312
 تعمیر - بذرپاش دستگاه 3312
 تعمیر -برش دستگاه 3312
 تعمیر -  ساقه بریدن دستگاه 3312
 یرمتع -  موادغذایی بندي بسته دستگاه 3312
 تعمیر -پرس دستگاه 3312
 تعمیر -  زباله پرس دستگاه 3312
 تعمیر - بنزین پمپ دستگاه 3312
 تعمیر- برگردان تخم دستگاه 3312
 تعمیر -کن جمع مرغ تخم دستگاه 3312
 تعمیر -استخر آب تصفیه دستگاه 3312
 تعمیر - فاضالب و آب تصفیه دستگاه 3312
 تعمیر - دام خوراك تولید دستگاه 3312
 تعمیر - کشی جوجه دستگاه 3312
 تعمیر -کاربیت جوش دستگاه 3312
 تعمیر - کن چاله دستگاه 3312
 تعمیر - خردکنی چغندر دستگاه 3312
 تعمیر - گیري خامه دستگاه 3312
 تعمیر - ماسه کن خشک دستگاه 3312
 تعمیر - خمیرگیري دستگاه 3312
 تعمیر -پالستیک دوخت دستگاه 3312
 تعمیر - کار ردیف یا کن ردیف دستگاه 3312
 تعمیر - صنعتی قطعات کاري رنگ دستگاه 3312
 تعمیر - کن صاف زمین دستگاه 3312
 تعمیر - پیچ ماسوره و ژاکارد دستگاه 3312
 تعمیر - شکن سنگ دستگاه 3312
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 تعمیر -شیارکار و شیارزن دستگاه 3312
 تعمیر - سردکن شیر دستگاه 3312
 تعمیر - کن عمیق دستگاه 3312
 تعمیر -  خردکن کلوخ دستگاه 3312
 تعمیر -مرزکش دستگاه 3312
 تعمیر -  پرکنی مرغ دستگاه 3312
 تعمیر -کف کن براق و زن موم دستگاه 3312
 تعمیر - سازي نایلون دستگاه 3312
 تعمیر -  نهرکن دستگاه 3312
 تعمیر -فلزات نورد دستگاه 3312
 تعمیر - کن وجین دستگاه 3312
 تعمیر - مرغداري لوازم وها  دستگاه 3312
 تعمیر -  لباسشویی پودر تولید يها دستگاه 3312
 تعمیر - کشی خط يها دستگاه 3312
 تعمیر - تلویزیون رادیو گیرنده يها دستگاه 3312
 تعمیر -ماساژ يها دستگاه 3312
 تعمیر - يمرغدار هاي دستگاه 3312
 تعمیر -دیسک 3312
 تعمیر -ژنراتوردیزل  3312
 تعمیر - برقی خم زانو 3312
 تعمیر -ژنراتور 3312
 تعمیر-بجز وسایل نقلیه  - موتور سرسیلندر 3312
 تعمیر - دستی سمباده 3312
 تعمیر -سمپاش 3312
 تعمیر - منیزیم اکسید از اسیاب سنگ 3312
 تعمیر - تراکتور دیسک و شفت 3312
 تعمیر - صنعتی فریزر 3312
 تعمیر -  غیرخانگی فریزر 3312
 تعمیر - فیدر 3312
 تعمیر - قپان 3312



  

 

 تعمیر – کمباین 3312
 تعمیر -هوا و گاز کمپرسور 3312
 تعمیر -  غیرخانگی فریزر و یخچال کمپرسور 3312
 تعمیر - غیربرقی کوپلینگ 3312
 تعمیر -کودپاش 3312
 تعمیر - گرم هواي کوره 3312
 تعمیر – گاوآهن 3312
 تعمیر -گریدر 3312
 تعمیر -  مرغداري لوازم 3312
 تعمیر - لودر 3312
 تعمیر -تراك لیف 3312
 تعمیر -  فلزکاري و تراش ماشین- افزار ماشین 3312
 تعمیر - ردسازيآ آالت ماشین 3312
 تعمیر - پزي سفالتآ آالت ماشین 3312
 تعمیر - بافندگی آالت ماشین 3312
 تعمیر - کوبی برنج آالت ماشین 3312
 تعمیر - سازي بستنی آالت ماشین 3312
 تعمیر -  بوجاري آالت ماشین 3312
 تعمیر - سازي پروفیل آالت ماشین 3312
 تعمیر - ییشو پشم آالت ماشین 3312
 تعمیر - سازي پالستیک آالت ماشین 3312
 تعمیر - کنی پاك پنبه آالت ماشین 3312
 تعمیر - تراشکاري آالت ماشین 3312
 تعمیر -پالستیک تزریق آالت ماشین 3312
 تعمیر - نفت پاالیش و تصفیه آالت ماشین 3312
 تعمیر - کاغذي دستمال تولید آالت ماشین 3312
 تعمیر - الکی سیم تولید آالت ماشین 3312
 تعمیر - کابل و سیم تولید آالت ماشین 3312
 تعمیر -)بجز نساجی( چاپ آالت ماشین 3312
 تعمیر - کنی خشک چاي آالت ماشین 3312
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 تعمیر - سازي چاي آالت ماشین 3312
 تعمیر - کشی چله آالت ماشین 3312
 تعمیر - بري چوب آالت ماشین 3312
 تعمیر -  حفاري آالت ماشین 3312
 تعمیر - حالجی آالت ماشین 3312
 تعمیر - زنی خشت آالت ماشین 3312
 تعمیر -  کشاورزي محصوالت کننده خشک آالت ماشین 3312
 تعمیر - سازي راه آالت ماشین 3312
 تعمیر -  روغن تصفیه و کشی روغن آالت ماشین 3312
 تعمیر - ریسندگی آالت ماشین 3312
 تعمیر - زرگري آالت ماشین 3312
 تعمیر - کفش ساخت آالت ماشین 3312
 تعمیر - شیمیایی مواد ساخت آالت ماشین 3312
 تعمیر -  ساختمانی آالت ماشین 3312
 تعمیر -  کوبی سنگ آالت ماشین 3312
 تعمیر - سنگبري آالت ماشین 3312
 تعمیر - سازي راه سنگین آالت ماشین 3312
 تعمیر - سازي کالباس و سوسیس آالت ماشین 3312
 تعمیر - سازي سیمان آالت ماشین 3312
 تعمیر - میوه شستشوي آالت ماشین 3312
 تعمیر - صنعتی آالت ماشین 3312
 تعمیر - مفتول کشش صنعتی آالت ماشین 3312
 تعمیر -  پسته ضبط آالت ماشین 3312
 تعمیر - فلزکاري آالت ماشین 3312
 تعمیر -  قندسازي آالت ماشین 3312
 تعمیر - کاغذسازي آالت ماشین 3312
 تعمیر -  کشاورزي آالت ماشین 3312
 تعمیر -  پزي گچ آالت ماشین 3312
 تعمیر -  سازي لبنیات آالت ماشین 3312
 تعمیر - شوي ماسه آالت ماشین 3312



  

 

 تعمیر - سازي ماکارونی آالت ماشین 3312
 تعمیر - چاي مالش آالت ماشین 3312
 تعمیر - مرغداري آالت ماشین 3312
 تعمیر - مقواسازي آالت ماشین 3312
 تعمیر - سازي موزائیک آالت ماشین 3312
 تعمیر -  پزي شیرینی و پزي نان آالت ماشین 3312
 تعمیر -  سازي نایلون آالت ماشین 3312
 تعمیر - نجاري آالت ماشین 3312
 تعمیر -  نساجی آالت ماشین 3312
 تعمیر - سازي یخ آالت ماشین 3312
 تعمیر - بخار ماشین 3312
 تعمیر -برش ماشین 3312
 تعمیر - زنی بلوك ماشین 3312
 تعمیر -  هیدرولیکی و دستی و اي ضربه -پرس ماشین 3312
 تعمیر - کنی پوست پسته ماشین 3312
 تعمیر - کشی جوجه ماشین 3312
 تعمیر - غیرخانگی کن خشک ماشین 3312
 تعمیر - ییخشکشو ماشین 3312
 تعمیر - صحافی دوخت ماشین 3312
 تعمیر - صنعتی دوخت ماشین 3312
 تعمیر - شیردوشی ماشین 3312
 تعمیر -تراش صفحه ماشین 3312
 تعمیر -فرز ماشین 3312
 تعمیر - قیرپاشی ماشین 3312
 تعمیر -غیرخانگی ییلباسشو ماشین 3312
 تعمیر -ساب موزائیک ماشین 3312
 تعمیر -پاش نمک ماشین 3312
 تعمیر  -ابزار هاي ماشین 3312
 تعمیر -  کوره هاي ماشین 3312
 تعمیر - خمکاري ماشین 3312
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 تعمیر -  دورانی مشعل 3312
 تعمیر -  بخاري موتور 3312
 تعمیر -بجز وسایل نقلیه  - بنزینی موتور 3312
 تعمیر -بجز وسایل نقلیه  -  دیزلی موتور 3312
 تعمیر - گازي موتور 3312
 تعمیر -  بتون میکسر 3312
 تعمیر -  صنعتی آالت ماشین لنگ میل 3312
 تعمیر-  صنعتی يها همزن 3312
 تعمیر- موادغذائی يها همزن 3312
 تعمیر -  برقی هویه 3312
 تعمیر -  تراشی سنگ و سنگبري ابزارآالت و وسائل 3312
 تعمیر - اي قطره و بارانی آبیاري وسایل 3312
 تعمیر - شهربازي وسایل 3312
 تعمیر -  غیرخانگی یخچال 3312
 تعمیر - ویترینی یخچال 3312
 تعمیر -هیتر و یونیت 3312

   
  تعمیر تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی 3313
 تعمیر - علمی دقیق ترازوي 3313
   تعمیر – آزمایشگاه ترازوي 3313
  تعمیر ابزار اپتیکی 3313
 تعمیر ابزاردقیق موتورهواپیما 3313
  تعمیر تجهیزات اندوسکوپی 3313
  تعمیر تجهیزات پزشکی فراصوت 3313
  تعمیر تجهیزات عکاسی با کاربرد تجاري 3313
  تعمیر تلسکوپ 3313
  تعمیر دستگاه تنظیم ضربان قلب 3313
  تعمیر دستگاه نوار قلب 3313
  تعمیر دوربین هاي صنعتی  3313
  )بجزلنزهاي چشمی(تعمیر لنز وعدسی 3313



  

 

  تعمیر میکروسکوپ 3313
 تعمیر ونگهداري تجهیزات آزمایش  3313
  تعمیر ونگهداري تجهیزات اندازه گیري 3313
 تعمیرابزار مساحی 3313
 تعمیرابزارکشف و پایش تشعشع 3313
 تعمیرتجهیزات الکتروپزشکی 3313
 تعمیرتجهیزات الکترودرمانی 3313
 تعمیرتجهیزات پرتودهی 3313
 )MRI(تعمیرتجهیزات تصویربرداري  3313
 تعمیرتجهیزات هواشناسی 3313
  تعمیرسمعک 3313
 تعمیر - تلکس 3313
  تهمیر دستگاه پرتودهی 3313
 تعمیر -مواد چسبندگی گیري اندازه دستگاه 3313
 تعمیر - تلگراف دستگاه 3313
 تعمیر -حرارت درجه گیري اندازه خودکار دستگاه 3313
 تعمیر - رادیولوژي دستگاه 3313
 تعمیر - فشارخون دستگاه 3313
 تعمیر -  دندانپزشکی و پزشکی تجهیزات وها  دستگاه 3313
 تعمیر - رادار يها دستگاه 3313
 تعمیر - مخابراتی يها دستگاه 3313
 تعمیر - غیر پزشکی دماسنج 3313
 تعمیر - فرستنده 3313
 تعمیر - قطرسنج 3313
 تعمیر -بآ کنتور 3313
 تعمیر -  برق کنتور 3313
 تعمیر -کنتور 3313
 تعمیر -گاز کنتور 3313
 تعمیر -کیلومترشمار 3313
 تعمیر- تلسکوپ و پ میکروسکو 3313
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 تعمیر -میکرومتر 3313
 تعمیر -  زمان گیري اندازه بجز دقیق گیري اندازه وسایل 3313
 تعمیر - طبی و علمی بصري وسایل 3313

   
  تعمیر تجهیزات برقی 3314
 تعمیر - بوبین 3314
 تعمیر - المپ و پروژکتور 3314
 تعمیر -  نئون تابلو 3314
 تعمیر -  برق انشعاب دستگاه و تابلو 3314
 تعمیر -ضعیف و قوي فشار برق تابلوي 3314
 تعمیر -  برق ي فرمانتابلو 3314
 تعمیر -اتوماتیک ترانس 3314
 تعمیر -  برق ترانس 3314
 تعمیر - جوشکاري ترانس 3314
 تعمیر -  مبدل ترانس 3314
 تعمیر -ترانسفورماتور 3314
 صنعتی يها دینام در کالج و پالتین تعمیر 3314
 کشاورزي و صنعتی دینام تعمیر 3314
 تعمیر و نگهداري باتري هاي ذخیره 3314
  تعمیر و نگهداري ترانسفورماتور شبکه  3314
 تعمیر و نگهداري دستگاه هاي سیم کشی 3314
 تعمیر و نگهداري کلید برق 3314
 تعمیر و نگهداري تابلوي فرمان برق 3314
 تعمیر و نگهداري تجهیزات روشنایی الکتریکی 3314
 تعمیر و نگهداري موتور ژنراتور 3314
 تعمیر و نگهداري موتوربرقی 3314
 تعمیر -ترانس جعبه 3314
 تعمیر - خیابانی چراغ 3314
 تعمیر- ییراهنما چراغ 3314
 تعمیر -  برق انشعاب دستگاه 3314



  

 

 تعمیر -  جوشکاري دستگاه 3314
 تعمیر - برق نیروي توزیع و انتقال يها دستگاه 3314
 تعمیر -الکتروموتور 3314
 تعمیر -ضعیف و قوي فشار برق کلیدهاي 3314
 تعمیر - کندانسور 3314
 تعمیر -  برق موتور 3314
 تعمیر - نورافکن 3314
 تعمیر - برقی کنترل وسایل 3314

   
  بجز وسایل نقلیه موتوري -تعمیر تجهیزات حمل ونقل 3315
 تعمیر ـ ارابه 3315
 تعمیر -  بارج 3315
 تعمیر - بالون 3315
 تعمیر - تفریحی بلم 3315
 تعمیر و نگهداري لوکوموتیو 3315
 تعمیر و نگهداري درشکه 3315
 تفریحیتعمیر و نگهداري قایق  3315
  تعمیر و نگهداري کشتی 3315
 تعمیر و نگهداري موتور هواپیما 3315
 تعمیر و نگهداري واگن راه آهن 3315
 تعمیر و نگهداري هواپیما 3315
 تعمیر - درزین 3315
 تعمیر -  درشکه 3315
 تعمیر - نغوفر 3315
 تعمیر -  تفریحی قایق 3315
 تعمیر -کایت 3315
 تعمیر - تفریحی کرجی 3315
 تعمیر - کشتی 3315
 تعمیر - تفریحی کلک 3315
 تعمیر -  گاري 3315
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 تعمیر -گالیدر 3315
 تعمیر - لوکوموتیو 3315
 تعمیر -  لنج موتور 3315
 تعمیر -نفتکش 3315
 تعمیر - آهن راه واگن 3315
 تعمیر - تفریحی هاورکرافت 3315
 تعمیر -هلیکوپتر 3315
 تعمیر - هواپیما 3315

   
  تعمیر سایر تجهیزات 3319
 تعمیر -  ارتوپدي ابزار 3319
 تعمیر - آزمایشگاهی و جراحی و پزشکی ابزارآالت 3319
 تعمیر - دندانپزشکی ابزارآالت 3319
 تعمیر - چوبی ساخته پیش اطاق 3319
   تعمیر – بدن مصنوعی اعضاي 3319
 تعمیر - پالستیکی جاروي و برس 3319
 تعمیر -پارکومتر 3319
 تعمیر - چوبی کرکره پرده 3319
 تعمیر - تایمر 3319
 تعمیر -  بیمارستانی لوازم و تخت 3319
  تعمیر بشکه چوبی حمل بار 3319
  تعمیر تور ماهیگیري 3319
  تعمیر چادر برزنت 3319
  تعمیر چرخ باربري چوبی 3319
  تعمیر طناب 3319
  سایر بازي هاي سکه ايتعمیر ماشین پین بال و  3319
 تعمیر -  چوبی صندوق و جعبه 3319
 جوشکاري -پالستیک جوش 3319
 پالستیک جوشکاري 3319
 اتیلن پلی يها لوله جوشکاري 3319



  

 

 تعمیر - بستنی چرخ 3319
          تعمیر – طوافی و دستی چرخ 3319
 تعمیر - طوافی چرخ 3319
 تعمیر - دارقالی 3319
 تعمیر -  چوبی پنجره و در 3319
    تعمیر – مصنوعی پاي و دست 3319
 تعمیر - چوبی کلنگ دسته و بیل دسته 3319
     تعمیر – مصنوعی دندان 3319
 تعمیر - سنج زمان 3319
 تعمیر - چوبی صندوق 3319
 تعمیر -فایبرگالس جنس از قطعات 3319
 تعمیر - چوبی کرسی 3319
 تعمیر -زنبور کندوي 3319
 تعمیر - کورونومتر 3319
 تعمیر - چوبی نردبان 3319

    
  نصب ماشین آالت و تجهیزات صنعتی 332

  نصب ماشین آالت و تجهیزات صنعتی 3320
 آهن راه يها لدیز تعمیرات 3320
 آهن راه دیزل تعمیرگاه 3320
  نصب آسیاب هاي صنعتی 3320
 کیفیت کنترل - آزمایشگاهی تجهیزات نصب 3320
  نصب تجهیزات  کنترل فرایندهاي صنعتی 3320
  نصب تجهیزات الکتروپزشکی 3320
  نصب تجهیزات پرتودهی 3320
  نصب تجهیزات خودکار خط بولینگ 3320
  نصب تجهیزات مخابراتی 3320
  نصب رایانه هاي بزرگ 3320
 غیاب و حضور ساعت نصب 3320
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  نصب سکوهاي ماشین آالت صنعتی 3320
  ماشین آالت اوراق کردن در مقیاس بزرگنصب  3320
  نصب ماشین آالت صنعتی 3320

    
  کشت و صنعت  34

  کشت و صنعت  340
  کشت و صنعت  3400
  دفتر امور کشت و صنعت  3400
  فعالیت هاي کشاورزي و دامپروري و جنگلداري و ماهیگیري توام با صنعت  3400
  شرکت سهامی کشت و صنعت  3400
  کشاورزي و دامپروري شرکت سهامی  3400

    
  تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا  ت 
  تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا  35

  تولید، انتقال و توزیع برق  351
  تولید، انتقال و توزیع برق    3510
 برق نیروي انتقال 3510
 )بجز از طریق سوزاندن زباله( تولید – برق 3510
 اي منطقه برق 3510
 برق ترانسفورماتور پست 3510
 فشارقوي پست 3510
 برق توزیع 3510
  هاي تجدید پذیر تولید برق توسط انرژي 3510
  هاي گاز تولید برق توسط توربین 3510
  هاي آبی تولید برق توسط نیروگاه 3510
  آبی  هاي برق تولید برق توسط نیروگاه 3510
  هاي خورشیدي تولید برق توسط نیروگاه 3510
  هاي گرمایی تولید برق توسط نیروگاه 3510
  اي هاي هسته تولید برق توسط نیروگاه 3510



  

 

 خوزستان برق و آب سازمان 3510
 رسانی برق شبکه 3510
 شرکت برق 3510
 اي شرکت برق منطقه 3510
 اي آذربایجان شرکت برق منطقه 3510
 اي اصفهان شرکت برق منطقه 3510
 اي باختر منطقهشرکت برق  3510
 اي تهران شرکت برق منطقه 3510
 اي خراسان شرکت برق منطقه 3510
 اي خوزستان شرکت برق منطقه 3510
 اي زنجان شرکت برق منطقه 3510
 اي سمنان شرکت برق منطقه 3510
 اي سیستان و بلوچستان شرکت برق منطقه 3510
 اي غرب شرکت برق منطقه 3510
 اي فارس منطقهشرکت برق  3510
 اي کرمان شرکت برق منطقه 3510
 اي گیالن شرکت برق منطقه 3510
 اي مازندران شرکت برق منطقه 3510
 اي هرمزگان شرکت برق منطقه 3510
 اي یزد شرکت برق منطقه 3510
 آذربایجان شرقی شرکت توزیع نیروي برق 3510
 آذربایجان غربی شرکت توزیع نیروي برق 3510
 اردبیل شرکت توزیع نیروي برق 3510
 اصفهان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 ایالم شرکت توزیع نیروي برق 3510
 بوشهر شرکت توزیع نیروي برق 3510
 تهران بزرگ شرکت توزیع نیروي برق 3510
 جنوب خراسان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 )نواحی(جنوب شرق تهران شرکت توزیع نیروي برق 3510
 جنوب غرب تهران شرکت توزیع نیروي برق 3510
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 جنوب کرمان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 چهارمحال و بختیاري شرکت توزیع نیروي برق 3510
 خوزستان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 زنجان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 سمنان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 شمال خراسان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 شمال شرق تهران شرکت توزیع نیروي برق 3510
 شمال غرب تهران شرکت توزیع نیروي برق 3510
 شمال کرمان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 شهرستان اصفهان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 شهرستان اهواز شرکت توزیع نیروي برق 3510
 شهرستان تبریز شرکت توزیع نیروي برق 3510
 شهرستان شیراز شرکت توزیع نیروي برق 3510
 شهرستان مشهد شرکت توزیع نیروي برق 3510
 غرب استان تهران شرکت توزیع نیروي برق 3510
 غرب مازندران شرکت توزیع نیروي برق 3510
 فارس شرکت توزیع نیروي برق 3510
 قزوین شرکت توزیع نیروي برق 3510
 قم توزیع نیروي برقشرکت  3510
 کردستان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 کرمانشاه شرکت توزیع نیروي برق 3510
 کهگیلویه و بویراحمد شرکت توزیع نیروي برق 3510
 گلستان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 گیالن شرکت توزیع نیروي برق 3510
 لرستان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 مازندران نیروي برقشرکت توزیع  3510
 مرکز خراسان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 مرکزي شرکت توزیع نیروي برق 3510
 هرمزگان شرکت توزیع نیروي برق 3510
 همدان شرکت توزیع نیروي برق 3510



  

 

 یزد شرکت توزیع نیروي برق 3510
 شرکت تولید نیروي برق  دماوند 3510
 سهندشرکت تولید نیروي برق   3510
 شرکت تولید نیروي برق آبادان 3510
 شرکت تولید نیروي برق بیستون 3510
 شرکت تولید نیروي برق بینالود 3510
 شرکت تولید نیروي برق خلیج فارس  3510
 شرکت تولید نیروي برق سنندج 3510
 شرکت تولید نیروي برق شیروان 3510
 شرکت تولید نیروي برق کرمان  3510
 توانیر – ایران برق نیروي انتقال و تولید سهامی شرکت 3510
 )تبریز(آذربایجان شرقى  شرکت مدیریت تولید برق 3510
 آذربایجان غربی شرکت مدیریت تولید برق 3510
 اصفهان شرکت مدیریت تولید برق 3510
 )بلوچستان و سیستان(شهر ایران شرکت مدیریت تولید برق 3510
 برق و انرژي صبا  تولید برقشرکت مدیریت  3510
 بستانو شرکت مدیریت تولید برق 3510
 بعثت شرکت مدیریت تولید برق 3510
 )کرمانشاه(بیستون  شرکت مدیریت تولید برق 3510
 توس شرکت مدیریت تولید برق 3510
 جنوب فارس شرکت مدیریت تولید برق 3510
 خلیج فارس شرکت مدیریت تولید برق 3510
 دماوند شرکت مدیریت تولید برق 3510
 ري شرکت مدیریت تولید برق 3510
 زرند شرکت مدیریت تولید برق 3510
 )مرکزى(شازند  شرکت مدیریت تولید برق 3510
 )قزوین(شهید رجایی  شرکت مدیریت تولید برق 3510
 )مازندران(شهید سلیمی نکا شرکت مدیریت تولید برق 3510
 )طرشت ( شهید فیروزي  تولید برقشرکت مدیریت  3510
 شهید محمد منتظري  شرکت مدیریت تولید برق 3510
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 )همدان) (غرب ( شهید مفتح  شرکت مدیریت تولید برق 3510
 فارس شرکت مدیریت تولید برق 3510
 قم شرکت مدیریت تولید برق 3510
 کردستان شرکت مدیریت تولید برق 3510
 کرمان برقشرکت مدیریت تولید  3510
 گیالن شرکت مدیریت تولید برق 3510
 لوشان شرکت مدیریت تولید برق 3510
 مشهد شرکت مدیریت تولید برق 3510
 منتظر قائم شرکت مدیریت تولید برق 3510
 نیروگاه  شهید عباسپور شرکت مدیریت تولید برق 3510
 )رامین ( نیروگاه اهواز  شرکت مدیریت تولید برق 3510
 نیروگاه دز شرکت مدیریت تولید برق 3510
 نیروگاه هاي گازي خراسان شرکت مدیریت تولید برق 3510
 هاي سیکل ترکیبی خیام نیروگاه شرکت مدیریت تولید برق 3510
 هاي کرخه نیروگاه شرکت مدیریت تولید برق 3510
 هاي گازي جنوب غرب نیروگاه شرکت مدیریت تولید برق 3510
 هرمزگان مدیریت تولید برق شرکت 3510
 یزد شرکت مدیریت تولید برق 3510
 شرکت مدیریت شبکه برق 3510
 شرکت هاي توزیع نیروي برق 3510
 شرکت هاي مدیریت تولید  برق 3510
 برق اداره اتفاقات و عملیات 3510
 برق کارخانه 3510
  شهرستان برق مرکز 3510
 ) اي پست نگهبانی برق منطقه(اي  منطقه برق نگهبانی 3510
 برق نیروگاه  3510
 برق مولد نیروگاه 3510

   

  لوله هاي گازي از طریق شاه تولید گاز، توزیع سوخت 352



  

 

  لوله هاي گازي از طریق شاه تولید گاز، توزیع سوخت 3520
 شهري گاز فشار تقلیل ایستگاه  3520
 توزیع و تولید-  بیوگاز  3520
 گاز نگهبانی پست  3520
 شبکه لوله کشی طریق از گاز توزیع  3520
 طبیعی گاز توزیع  3520
 گاز اتفاقات دایره  3520
 استان گاز شرکت  3520
 تهران جنوب گاز شرکت  3520
 تهران شمال گاز شرکت  3520
 شهر گاز شرکت  3520
  نایرا گاز ملی شرکت  3520
  ایران شرکت ملی صادرات گاز  3520
 آذربایجان شرقی توزیع گاز طبیعیشرکت  3520
 آذربایجان غربی شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 اردبیل شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 اصفهان شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 ایالم شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 بوشهر شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 تهران شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 چهارمحال گاز طبیعی شرکت توزیع 3520
 خراسان جنوبی شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 خراسان شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 خراسان شمالی شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 خوزستان شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 زنجان شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 سمنان شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 سیستان طبیعیشرکت توزیع گاز  3520
 فارس شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 قزوین شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
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 قم شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 کردستان شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 کرمان شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 کرمانشاه شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 کهکیلویه شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 گلستان شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 گیالن شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 لرستان شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 مازندران شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 مرکزي شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 همدان شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 یزد شرکت توزیع گاز طبیعی 3520
 نایرا گاز انتقال شرکت 3520
 پاالیشگاه گازي  3520
 فجر جمپاالیشگاه گازي  3520
 پارس جنوبیپاالیشگاه گازي  3520
 پارسیانپاالیشگاه گازي  3520
 هاشمی نژادپاالیشگاه گازي  3520
 بید بلندپاالیشگاه گازي  3520
 سرخونپاالیشگاه گازي  3520
 )میمک(ایالمپاالیشگاه گازي  3520

   

  تهویه هواتامین بخار و  353
  تامین بخار و تهویه هوا 3530
 تولید - آب بخار 3530

    
  آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت هاي تصفیه  ث

  جمع آوري، تصیفه و تامین آب 36
  جمع آوري، تصیفه و تامین آب 360



  

 

  جمع آوري، تصیفه و تامین آب 3600
 انبار آب  3600
 آبرسانی 3600
 آبرسانی خدمات اداره 3600
 هاي آبیاري ي امور مربوط به کانال اداره 3600
 هاي آبیاري برداري کانال بهره 3600
 ماشین با آب پخش 3600
 آب تصفیه 3600
 تصفیه آب به منظور آبرسانی 3600
 تصفیه آب به منظور اهداف غیر خانگی 3600
 آب خانه تصفیه 3600
 آب خانه تلمبه 3600
  آب توزیع 3600
 لوله توزیع آب از طریق شاه 3600
 توزیع آب از طریق کامیون  3600
 آوري آب باران جمع 3600
 آوري آب چاه جمع 3600
 آوري آب دریاچه جمع 3600
 آوري آب رودخانه جمع 3600
 آب چاه 3600
 آب سازمان 3600
 اي منطقه آب يها سازمان 3600
 آذربایجان شرقی شرکت آب منطقه اي 3600
 آذربایجان غربی شرکت آب منطقه اي 3600
 اردبیل شرکت آب منطقه اي 3600
 اصفهان شرکت آب منطقه اي 3600
 ایالم شرکت آب منطقه اي 3600
 بوشهر شرکت آب منطقه اي 3600
 تهران شرکت آب منطقه اي 3600
 چهارمحال و بختیاري شرکت آب منطقه اي 3600



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 201  
 

 خراسان جنوبی منطقه اي شرکت آب 3600
 خراسان رضوي شرکت آب منطقه اي 3600
 خراسان شمالی شرکت آب منطقه اي 3600
 زنجان شرکت آب منطقه اي 3600
 سمنان شرکت آب منطقه اي 3600
 سیستان و بلوچستان شرکت آب منطقه اي 3600
 فارس شرکت آب منطقه اي 3600
 قزوین شرکت آب منطقه اي 3600
 قم شرکت آب منطقه اي 3600
 کردستان شرکت آب منطقه اي 3600
 کرمان شرکت آب منطقه اي 3600
 کرمانشاه شرکت آب منطقه اي 3600
 کهگیلویه و بویراحمد شرکت آب منطقه اي 3600
 گلستان شرکت آب منطقه اي 3600
 گیالن شرکت آب منطقه اي 3600
 لرستان شرکت آب منطقه اي 3600
 مازندران آب منطقه ايشرکت  3600
 مرکزي شرکت آب منطقه اي 3600
 هرمزگان شرکت آب منطقه اي 3600
 همدان شرکت آب منطقه اي 3600
 یزد شرکت آب منطقه اي 3600
 )مغان(اردبیل شرکت بهره برداري آب  3600
 )زرینه رود(آذربایجان غربی)زهکشی(شرکت بهره برداري آب  3600
 )وحدت(آذربایجان غربی شرکت بهره برداري آب  3600
 )دشت گلپایگان ( اصفهان شرکت بهره برداري آب  3600
 )میراب زاینده رود (اصفهان شرکت بهره برداري آب  3600
 بوشهرشرکت بهره برداري آب  3600
 تهرانشرکت بهره برداري آب  3600
 )بزرگ کارون)(گتوند(خوزستان شرکت بهره برداري آب  3600
 )جنوب شرق(خوزستانشرکت بهره برداري آب  3600



  

 

 )زهره وجراحی(خوزستانشرکت بهره برداري آب  3600
 )کرخه وشاوور(خوزستانشرکت بهره برداري آب  3600
 )مارون(خوزستانشرکت بهره برداري آب  3600
 )ناحیه شمال(خوزستانشرکت بهره برداري آب  3600
 دشت قزوین ب شرکت بهره برداري آ 3600
 )دشت گرمسار(سمنان شرکت بهره برداري آب  3600
 فارس شرکت بهره برداري آب  3600
 گلستانشرکت بهره برداري آب  3600
 گیالنشرکت بهره برداري آب  3600
 مازندرانشرکت بهره برداري آب  3600
 )دشت ساوه(مرکزي شرکت بهره برداري آب  3600
 )میناب رود(هرمزگان شرکت بهره برداري آب  3600
 آب منابع از برداري بهره شرکت 3600
 غرب يا منطقه آب سهامی شرکت 3600
 استان آب سازمان سهامی شرکت 3600
 کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت 3600
 اي منطقه آب سازمان سهامی يها شرکت 3600
 روستائیان به آب فروش 3600
 آوري آب جمع – قنات 3600
 آب منبع 3600
 آبرسانی -  آب موتور 3600
 زدایی آب دریا  نمک 3600
 هاي زیرزمینی  زدایی آب نمک 3600

   
 فاضالب  37

 فاضالب  370
 فاضالب  3700
  باز کردن لوله و فاضالب   3700
 دستگاه با فاضالب بازکردن  3700
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  تاسیسات لوله بازکنی   3700
 شهرداریها بجز -  چاه تخلیه  3700
  تخلیه چاه و فاضالب   3700
  تخلیه و تمیز کردن مخازن فاضالب  3700
 تصفیه فاضالب با استفاده از فرایندهاي زیستی  3700
 تصفیه فاضالب با استفاده از فرایندهاي شیمیایی  3700
  تصفیه فاضالب با استفاده از فرایندهاي فیزیکی  3700
  آوري و تصفیه فاضالب جمع  3700
  آوري و حمل و نقل فاضالب انسانی یا صنعتی جمع  3700
  هاي تصفیه فاضالب اندازي سیستم راه  3700
  هاي فاضالب  اندازي سیستم راه  3700
 روستایی آذربایجان شرقی فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی آذربایجان غربی فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی اردبیل فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی اصفهان فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی ایالم فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی بوشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی تهران فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی چهارمحال و بختیاري فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی خراسان جنوبی فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی خراسان رضوي فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی خراسان شمالی فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی خوزستان فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی زنجان فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی سمنان فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی سیستان و بلوچستان فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی فارس فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی قزوین فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی قم فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی کردستان فاضالب و آب شرکت 3700



  

 

 روستایی کرمان فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی کرمانشاه فاضالب و آب شرکت 3700
 بویراحمدروستایی کهگیلویه و  فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی گلستان فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی گیالن فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی لرستان فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی مازندران فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی مرکزي فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی هرمزگان فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی همدان فاضالب و آب شرکت 3700
 روستایی یزد فاضالب و آب شرکت 3700
 ي آذربایجان شرقیشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي آذربایجان غربیشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي اردبیلشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي اصفهانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي اهوازشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي ایالمشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي بوشهرشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي تهرانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي چهارمحال و بختیاريشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي خراسان جنوبیشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي خراسان رضويشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 شمالیي خراسان شهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي خوزستانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي زنجانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي سمنانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي سیستان و بلوچستانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي شیرازشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي فارسشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي قزوینشهر فاضالب و آب شرکت 3700
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 ي قمشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي کاشانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي کردستانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي کرمانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي کرمانشاهشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي کهگیلویه و بویراحمدشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي گلستانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي گیالنشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي لرستانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي مازندرانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي مرکزيشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي مشهدشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي هرمزگانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي همدانشهر فاضالب و آب شرکت 3700
 ي یزدشهر فاضالب و آب شرکت 3700
   چاه نظافت و تخلیه هاي فعالیت  3700
  لجن رسوب از جلوگیري به مربوط هاي فعالیت  3700
  گیر سیل هاي کانال از فاضالب دفع به مربوط هاي تیفعال  3700
   ها زهکش و ها آبریزگاه نگهداري و مرمت به مربوط هاي فعالیت  3700
 چاه تخلیه و کشی لجن  3700

    
  مواد بازیافتآوري، تصفیه و دفع پسماند ؛  هاي جمع فعالیت  38

  آوري پسماند جمع 381
  آوري پسماند بی خطر جمع 3811
  ي امور مربوط به ایستگاه انتقال پسماند بی خطر اداره 3811
  انتقال پسماند صنعتی  3811
  انتقال پسماند بی خطر 3811
  انتقال پسماند کشاورزي  3811
  انتقال پسماند معدنی  3811



  

 

  ها  بجز شهرداري - ها و معابر  پاکسازي خیابان 3811
  جداسازي پسماند بی خطر 3811
  آوري پسماند صنعتی جمع 3811
  آوري پسماند بی خطر از منازل و مراکز تجاري جمع 3811
  آوري پسماند کشاورزي جمع 3811
  آوري پسماند معدنی جمع 3811
  انتقال پسماند به منظور تصفیه یا دفعآوري و  جمع 3811
  هاي عمومی زباله در مکان  هاي آوري پسماند سطل جمع  3811
  ي نساجی ها آوري پسماند کارخانه جمع 3811
  آوري چربی و روغن آشپزي مصرف شده جمع 3811
 هاي عمومی زباله در مکان  هاي هاي سطل آوري زباله جمع 3811
  بازیافت آوري مواد قابل جمع 3811
  ي ساختمانی آوري نخاله جمع 3811
  آوري و دفع نخاله جمع 3811
 بی خطر زباله تخلیه هاي فعالیت 3811
    بی خطر پسماند دفع و تخلیه ، آوري جمع هاي فعالیت 3811
   بی خطر زباله دفع و تخلیه ، آوري جمع هاي فعالیت 3811
   پسماند بی خطر آوري جمع هاي فعالیت 3811
  بی خطر زباله آوري جمع هاي فعالیت 3811
  هاي تخلیه پسماند بی خطر فعالیت 3811

    
  آوري پسماند خطرناك جمع  3812
  ي امور مربوط به ایستگاه انتقال پسماند خطرناك اداره  3812
  انتقال پسماند بیمارستانی  3812
  انتقال پسماند خطرناك  3812
  خطرناكانتقال و بازیافت پسماند   3812
  جداسازي پسماند خطرناك  3812
  هاي مصرف شده آوري باتري جمع  3812
  هاي فرسوده آوري باطري جمع  3812
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  آوري پسماند بیمارستانی جمع  3812
  آوري پسماند خطرناك جمع  3812
  آوري پسماند خطرناك از منازل و مراکز تجاري جمع  3812
  موجودات زندهآوري پسماند خطرناك زیستی براي  جمع  3812
  آوري روغن مصرف شده در حمل و نقل دریایی یا در گاراژها جمع  3812
 خطرناك زباله تخلیه هاي فعالیت  3812
   پسماند خطرناك آوري جمع هاي فعالیت  3812
   خطرناك زباله آوري جمع هاي فعالیت  3812
  خطرناك پسماند دفع و تخلیه آوري، جمع هاي فعالیت  3812
 خطرناك زباله دفع و تخلیه آوري، جمع هاي فعالیت  3812
  هاي تخلیه پسماند خطرناك فعالیت  3812

    
  تصفیه و دفع پسماند  382

  تصفیه و دفع پسماند بی خطر  3821
  ي امور مربوط به محل دفن پسماند بی خطر اداره  3821
  تصفیه پسماند صنعتی   3821
 تصفیه پسماند کشاورزي  3821
  ي پسماند آلی براي دفع تصفیه  3821
  تولید کمپوست از پسماند آلی  3821
  دفع پسماند در بستر دریا  3821
 دفع پسماند زیر خاك  3821
  دفع پسماند صنعتی  3821
  دفع پسماند بی خطر با سوزاندن یا احتراق با تولید برق  3821
 گازدفع پسماند بی خطر با سوزاندن یا احتراق و تبدیل به بیو  3821
دفع پسماند بی خطر با سوزاندن یا احتراق و تبدیل به خاکستر یا سایر   3821

 هاي فرعی براي استفاده بیشتر فراورده
 هاي جایگزین دفع پسماند بی خطر با سوزاندن یا احتراق و تبدیل به سوخت  3821
  دفع پسماند بی خطر با سوزاندن یا احتراق   3821
  دفع پسماند کشاورزي  3821



  

 

  سوزاندن پسماند  3821
 پسماند بی خطر دفع هاي فعالیت  3821
 بی خطر زباله دفع هاي فعالیت  3821
 بی خطر زباله فند هاي فعالیت  3821
 پسماند بی خطر دفن هاي فعالیت  3821
 بی خطر زباله دفن هاي فعالیت  3821

    
  تصفیه و دفع پسماند خطرناك  3822
  هاي کوره  تصفیه پسماندهاي خطرناك با استفاده از شبکه  3822
  تصفیه حرارتی پسماند  3822
  دفع و ذخیره سازي زباله هاي هسته اي  3822
  تصفیه و دفع حیوانات سمی زنده یا مرده و سایر پسماندهاي آلوده  3822
  اي پرتوزا سازي پسماندهاي هسته تصفیه، دفع و ذخیره  3822
  اي پرتوزا هاي هسته سازي زباله و ذخیره تصفیه، دفع  3822
  دفع کاالهاي استفاده شده مانند یخچال براي از بین بردن پسماند خطرناك  3822
  دفن پسماند خطرناك در بستر دریا  3822
  دفن پسماند خطرناك در زیر خاك  3822
  هاي دفن پسماند خطرناك سایر روش  3822
  سوز کوره زبالهسوزاندن پسماند با استفاده از   3822
  سوزاندن پسماند خطرناك  3822

    
  بازیافت مواد  383

  بازیافت مواد 3830
 احیاي پسماند الستیک تایر  3830
 احیاي فلزات از پسماندهاي عکاسی  3830
  احیاي الستیک  3830
 پالستیکی پسماند آسیاب  3830
 یپالستیک ضایعات کردن آسیاب  3830
  براي بازیافت اوراق کردن تلویزیون  3830
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  اوراق کردن خودرو براي بازیافت  3830
  اوراق کردن رایانه براي بازیافت  3830
  اوراق کردن سایر تجهیزات براي بازیافت  3830
  اوراق کردن کشتی  3830
 الیاف به لباس تبدیل-  کهنه لباس  بازیافت  3830
 مصنوعی الیاف بازیافت  3830
 پالستیکی ضایعات بازیافت  3830
 صنایع نساجی ضایعات بازیافت  3830
  بازیافت الستیک  3830
  بازیافت مواد از پسماند  3830
 پالستیکی مواد بازیافت  3830
 ضایعات کوبی پالستیک  3830
  یپالستیک کردن پسماند پودر  3830
 یپالستیک کردن ضایعات پودر  3830
  تفکیک پسماندهاي فلزي  3830
  مواد و مصالح حاصل از تخریب ساختمان –تفکیک سرباره   3830
  تفکیک شیشه  3830
  هاي فلزي تفکیک قوطی  3830
  تفکیک مواد قابل بازیافت پالستیک  3830
  تفکیک مواد قابل بازیافت قوطی نوشابه  3830
  تفکیک مواد قابل بازیافت کاغذ  3830
  جدا کردن مواد قابل بازیافت از پسماند بی خطر  3830
  کردن پسماند فلزيخرد   3830
  خرد کردن پسماند نخاله ساختمانی  3830
 پالستیک ضایعات وها  خرده خرد کردن  3830
  خرد کردن شیشه  3830
  خرد کردن وسایل نقلیه از رده خارج  3830
 مستعمل پالستیکی وسایل خردکردن  3830
 هاي ریز فراوري پسماند پالستیکی به دانه  3830
 توتون و تنباکوفراوري پسماند   3830



  

 

  فراوري پسماند روغن و چربی خوراکی  3830
  فراوري پسماند غیرفلزي  3830
  فراوري پسماند فلزي  3830
 هاي ریز فراوري پسماند الستیکی به دانه  3830
 ها فراوري پسماند مواد غذایی و نوشیدنی  3830
 پنبه ضایعات فراوري  3830

   
  مدیریت پسماند هاي تصفیه و سایر خدمات فعالیت 39

 هاي تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند فعالیت 390
 هاي تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند فعالیت 3900
هاي  آلودگی زدایی از خاك و آب زیرزمینی در محل آلودگی با استفاده از روش 3900

  مکانیکی
هاي  ستفاده از روشآلودگی زدایی از خاك و آب زیرزمینی در محل آلودگی با ا 3900

 شیمیایی 
هاي  آلودگی زدایی از خاك و آب زیرزمینی در محل آلودگی با استفاده از روش 3900

 زیستی
 اي هاي هسته آلودگی زدایی از سایت 3900
 ها  آلودگی زدایی از کارخانه 3900
  هاي صنعتی آلودگی زدایی از کارخانه 3900
 صنعتیهاي  آلودگی زدایی از مکان 3900
  سازي آب سطحی پس از آلودگی اتفاقی آلودگی زدایی و پاك 3900
 هاي سطحی ها  از آب پاك کردن نشتی نفت و سایر آلودگی 3900
 ها از اقیانوس و دریا پاك کردن نشتی نفت و سایر آلودگی 3900
  ها از روي زمین پاك کردن نشتی نفت و سایر آلودگی 3900
 ها از مناطق ساحلی و سایر آلودگی پاك کردن نشتی نفت 3900
  گذاري شده  پاکسازي زمین مین 3900
  هاي تخصصی کنترل آلودگی  سایر فعالیت 3900
  شرکت کنترل کیفیت هواي تهران 3900
 ها شهرداري بجز - خروجی گازهاي کردن پاك هاي فعالیت 3900
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 ها شهرداري بجز - صدا کاهش هاي فعالیت 3900
 ي نسوز آلودگی پنبهکاهش  3900
 کاهش آلودگی رنگ حاوي سرب 3900
 کاهش آلودگی سایر مواد سمی 3900

    
   ساختمان  ج

  بناساخت  41
 بناساخت  410

 بناساخت  4100
  آپارتمان سازي ـ غیرمسکونی  4100
  مسکونی  - آپارتمان سازي 4100
  ساختمانی زیربنایی  يها پروژه اجراي 4100
 زیربنایی غیر ساختمانی يها پروژه اجراي  4100
 بنا احداث  4100
 بناهاي اداري احداث 4100
 موقت بناي احداث  4100
 هتل و رستوران احداث  4100
 اداري يها ساختمان احداث  4100
 آموزشی يها ساختمان احداث  4100
 بهداشتی يها ساختمان احداث  4100
 تجاري يها ساختمان احداث  4100
 عمومی تفریحات يها ساختمان احداث  4100
 صنعتی يها ساختمان احداث  4100
     زیربنایی يها ساختمان استثناي به-غیرمسکونی يها ساختمان احداث  4100
 کارخانجات يها ساختمان احداث  4100
 مسکونی يها ساختمان احداث  4100
  زیربنایی يها ساختمان استثناي به-  مسکونی يها ساختمان احداث  4100
 ورزشی يها ساختمان احداث  4100
 مدرسه احداث  4100



  

 

 مسکن احداث  4100
 مسکن سازي انبوه  4100
 زیربنایی يها ساختمان استثناي به ساختمانی يها پروژه انجام  4100
 بنا ایجاد  4100
 مسکونی و غیرمسکونی ساختمان ایجاد  4100
 مسکونی واحدهاي ایجاد  4100
 تجاري و مسکونی واحدهاي ایجاد  4100
 مدارس بازسازي  4100
 سیلزدگان مسکن بازسازي  4100
 اختمانس اسکلت برپا کردن  4100
 سازي برج  4100
  تعاونی مسکن  4100
 اسالمی انقالب پاسداران سپاه مسکن تعاونی  4100
 فرهنگیان مسکن تعاونی  4100
  ي غیر مسکونیبنا تولید  4100
 ي مسکونیبنا تولید  4100
 زیربنایی يها ساختمان استثناي به ساختمان تولید  4100
 سازي ساختمان -  سازي خانه  4100
 مسکن تعاونی شرکت دفتر  4100
 آپارتمان ساخت  4100
  ساخت انبار  4100
 هاي ویالییبنا ساخت  4100
  ساخت بناي خوابگاه دانشجویی  4100
 دانشگاه بناي ساخت 4100
 بیمارستان ساخت 4100
  باربري يها پایانه ساخت 4100
 اداري يها ساختمان ساخت 4100
 مسکونی مجتمع ساخت 4100
 راهی بین خدماتی مجموعه ساخت 4100
  مدرسه ساخت 4100
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 مسجد ساخت 4100
 منزل ساخت 4100
 مسکن ساز و ساخت 4100
 تجاري واحدهاي ساخت 4100
 مسکونی واحدهاي ساخت 4100
 ساختمانی ساخته پیش قطعات نصب - ساخته پیش ساختمان 4100
، اداري، بهداشتی، مذهبی يها ساختمان انواع احداث - سازي ساختمان 4100

 فرهنگی و آموزشی
 و فرهنگی، تجاري، مسکونی يها ساختمان انواع احداث - سازي ساختمان  4100

 ورزشی
 غیرمسکونی و مسکونی - سازي ساختمان 4100
  استان مدارس تجهیز و توسعه و نوسازي سازمان 4100
 کشور مدارس تجهیز و توسعه و نوسازي سازمان 4100
 سیلوسازي  4100
 مسکن تعاونی شرکت  4100
 هاي صنعتیبنا ساخت – ساختمانی شرکت 4100
 غیر مسکونی بناي ساخت – ساختمانی شرکت 4100
 مسکونی بناي ساخت – ساختمانی شرکت 4100
 بناي اداريساخت  -یساختمان شرکت 4100
 ساخت مدرسه -یساختمان شرکت  4100
 ساخت -  ساختمانی مجتمع  4100

    
  مهندسی عمران  42

  آهن ساخت جاده و راه  421
  آهن ساخت جاده و راه  4210
  يساز راه آالت ماشین اجاره 4210
 سازي راه يها پروژه اجراي  4210
 تونل سازي يها طرح اجراي  4210
 راهسازي يها طرح اجراي  4210



  

 

 ها خیابان زیرگذر عملیات اجراي  4210
 فرودگاه باند احداث  4210
  بزرگراه احداث  4210
 پل احداث  4210
 تونل احداث  4210
 جاده احداث  4210
 آهن راه خطوط احداث  4210
   خیابان احداث  4210
 آهن راه احداث  4210
 مترو و آهن راه احداث  4210
 زمینی يها راه احداث  4210
 مترو احداث  4210
 جاده ترمیم و احداث  4210
 ها خیابان آسفالت  4210
 معابر ریزي آسفالت  4210
  جاده کاري آسفالت  4210
 سازي راه يها پروژه انجام  4210
 سازي پل  4210
 نصب - فلزي پل  4210
 جاده کاري آسفالت و قیرریزي پیمانکاري  4210
 اپراتور با يساز راه آالت ماشین يپیمانکار  4210
 سازي تونل  4210
 سازي جاده  4210
 شهري داخل کشی جدول  4210
 راننده با بولدوزر و گریدر کرایه دفتر 4210
 راهسازي  4210
 آهن راه گذاري ریل  4210
 آهن راه زیرسازي  4210
 فرودگاه باند ساخت  4210
  بزرگراه ساخت  4210
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 پل ساخت  4210
 تونل ساخت  4210
  اي ساخت تونل جاده 4210
  آهن ساخت تونل راه 4210
 جاده ساخت  4210
 آهن راه خطوط ساخت  4210
  خیابان ساخت  4210
 آهن راه ساخت  4210
 مترو و آهن راه ساخت  4210
 زمینی يها راه ساخت  4210
 مترو ساخت  4210
 جاده ترمیم و ساخت  4210
 ایران يها راه توسعه سازمان 4210
 راهسازي – ساختمانی شرکت 4210
 شرکت مادرتخصصی ساخت وتوسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور 4210
 سازي فرودگاه 4210
 راننده با بولدوزر کرایه 4210
 راننده با مکانیکی بیل کرایه 4210
 راننده با غلطک کرایه 4210
 راننده با گریدر کرایه 4210
  اپراتور با يساز راه آالت ماشین کرایه  4210
  ي راهنماتابلو نصب  4210
 نصب محافظ تصادف  4210
 نقاشی و نشانه گذاري جاده 4210

   

  هاي تاسیسات شهري ساخت پروژه  422
  هاي تاسیسات شهري ساخت پروژه  4220
  روستاها آبرسانی يها پروژه اجراي  4220
  روستاها رسانی برق يها پروژه اجراي  4220



  

 

 روستاها بهسازي يها پروژه اجراي  4220
  روستاها راهسازي يها پروژه اجراي  4220
 منازل گازرسانی يها پروژه اجراي 4220
 قنات و چاه احداث  4220
 فاضالب دفع و انتقال خطوط احداث 4220
 لوله خطوط احداث 4220
 مربوطه ابنیه و شهري آب انتقال لوله خطوط احداث 4220
 گاز و نفت  يها کننده تفکیک و لوله خطوط احداث 4220
 آبیاري سیستم احداث 4220
 آبیاري کانال احداث  4220
 نیروگاه احداث  4220
 نیرو انتقال خطوط و نیروگاه احداث  4220
 برق يها نیروگاه تعمیر و احداث  4220
 عمیق نیمه و عمیق چاه انواع ایجاد 4220
 گازرسانی شبکه ایجاد 4220
 فاضالب آوري جمع شبکه خطوط تعمیر و ایجاد 4220
 آب انتقال شبکه لوله خطوط تعمیر و ایجاد 4220
 آب توزیع شبکه لوله خطوط تعمیر و ایجاد 4220
 گاز شبکه لوله خطوط تعمیر و ایجاد 4220
 نفت لوله خطوط تعمیر و ایجاد 4220
 حرارتی نیروگاه پیمانکاري 4220
 عمیق يها چاه تعمیر 4220
  نیرو توزیع و انتقال سیستم تعمیر  4220
 آب عمیق يها چاه تعمیرکاري 4220
 لوله خطوط )نصب( جوشکاري  4220
 آب چاه حفاري 4220
 آب عمیق نیمه و عمیق يها چاه حفاري 4220
 کشاورزي يها چاه حفاري 4220
 قنات حفاري 4220
 هاي فاضالب حفاري کانال 4220
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 قنات و چاه حفر 4220
 آبیاري کانال حفر  4220
  ساخت تونل آبرسانی 4220
  ساخت تونل انحراف آب 4220
 آبرسانی کانال ساخت 4220
 برق يها نیروگاه ساخت  4220
 برق قوي فشار يها پست و نیرو انتقال خطوط پیمانکاري شرکت- بقعه شرکت 4220
 فاضالب ساخت – ساختمانی شرکت 4220
 تاسیسات شهرياجراي پروژه  -یساختمان شرکت 4220
  شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاك سیستان  4220
 ایران نیروي و آب منابع توسعه سهامی شرکت 4220
 سابیر-  آبیاري تاسیسات و سد ساختمان سهامی شرکت 4220
 ایران برق توسعه سازمان سهامی شرکت 4220
 خاص سهامی - خاك و آب مهندسی شرکت 4220
 قنات حفر - سازي قنات 4220
 الیروبی قنات  4220
 شهري شبکه آب گذاري لوله  4220
 گري مغنی 4220
 برق يها پست نصب  4220
 قوي فشار برق يها دکل نصب  4220
 نیرو توزیع و انتقال سیستم نصب  4220
 مخابرات شبکه نصب  4220
 حرارتی نیروگاه اندازي راه و نصب 4220
 سیکل ترکیبی نیروگاه اندازي راه و نصب  4220
 گازي نیروگاه اندازي راه و نصب 4220
 اي هسته نیروگاه اندازي راه و نصب 4220
 ساختمان خارج-  گاز و نفت يها لوله نوارپیچی 4220

   
  هاي مهندسی عمران ساخت سایر پروژه  429



  

 

  هاي مهندسی عمران ساخت سایر پروژه 4290
 سازيسد يها طرح اجراي  4290
 اسکله و بندر احداث 4290
 ها پاالیشگاه احداث 4290
 سد احداث 4290
 بند سیل احداث 4290
 بنادر سازي اسکله 4290
 سازي بندر  4290
 اسکله ساخت  4290
 بند سیل ساخت  4290
 ماهی صید براي شکن موج ساخت  4290
 سدسازي 4290
 شرکت پیمانکاري عمومی صنایع فوالدگسترش  4290
 اسکله و لنگرگاه ساخت – ساختمانی  شرکت 4290
 اماکن ورزشی ساخت – ساختمانی  شرکت 4290
 سد ساخت – ساختمانی  شرکت 4290
 شرکت سهامی احداث صنعت 4290
  بندر الیروبی  4290
 مرداب و بندر الیروبی  4290
  رودخانه الیروبی  4290
 سد الیروبی  4290
 کانال الیروبی  4290
  مرداب الیروبی  4290

   
  هاي ساخت و ساز تخصصی ساختمانی فعالیت 43

  سازي محوطه تخریب و آماده 431
  تخریب 4311
 ساختمان تخریبانهدام و   4311
 ساختمان تخریب  4311
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  سازي محوطه آماده  4312
  سازي زمین آماده 4312
 خاکبرداري عملیات انجام 4312
 ساختمان خاکریزي و کنی پی 4312
 بندي تراس 4312
 زمین تسطیح 4312
 خاکبرداري و تسطیح 4312
 سازي محوطه و تسطیح 4312
 آزمایش خاك حفاري 4312
 زمین برداري خاك 4312
 ریزي خاك 4312
 پیمانکاري -  خاکبرداري 4312
 ساختمان احداث جهت خاکبرداري 4312
 شده خراب يها ساختمان خاکبرداري 4312
 ریزي خاك و نخاله آوري جمع، خاکبرداري 4312
 گودبرداري و حفاري، خاکبرداري 4312
 راننده با لودر کرایه دفتر 4312
 راننده با خاکبرداري کامیون و لودر کرایه دفتر 4312
  زهکشی 4312
  هاي کشاورزي یا جنگلداري زهکشی زمین 4312
  محوطه ساختمان زهکشی 4312
 سازي محوطه و زهکشی 4312
 راننده با لودر کرایه 4312
 براي ایجاد راه و ساختمان کوهبري 4312
 زنی گمانه 4312
 گودبرداري 4312

    
  کشی و سایر تاسیسات ساختمان هاي نصب تاسیسات برق، لوله فعالیت  432



  

 

  تاسیسات برق  4321
 ساختمان برقی يها پروژه اجراي 4321
 ساختمان کاري برق 4321
 ساختمان کشی برق 4321
 برقکاري 4321
 ساختمان الکتریکی تاسیسات نگهداري و برداري بهره 4321
 ساختمان الکترونیک و برق تاسیسات پیمانکاري 4321
 ساختمان برق تعمیرات 4321
 کارخانجات کشی کابل تعمیرات 4321
 سانترال تلفن يها دستگاه اندازي راه و نصب خدمات 4321
 کارخانجات صنعتی برق کشی سیم 4321
 ساختمان تلفن و برق کشی سیم 4321
 ساختمان کشی سیم 4321
 ساختمان تلفن و برق کشی کابل و کشی سیم 4321
 ساختمان در الکتریکی يها پروژه مجري شرکت 4321
 ساختمان در تلفن و برق کشی کابل 4321
 ساختمان سانترال يها تلفن نصب و کشی سیم، کشی کابل 4321
 برقی بازکن در -   اف اف نصب 4321
  نصب آنتن مرکزي 4321
 برقی کارهاي سایر و اخطار سیستم و آنتن نصب 4321
  نصب آیفون تصویري 4321
  ساختمان الکترونیک و برق تاسیسات نصب  4321
 بنا داخل در برق ترانسفورماتور نصب 4321
 ساختمان در دزدگیر نصب 4321
 ساختمان در ارتباطی يها سیستم نصب 4321
 ساختمان در  هشداردهنده و حفاظتی يها سیستم نصب 4321
 ساختمان در رادار و مخابراتی سیستم تعمیر و نصب 4321
 حریق اطفا و اعالم سیستم اندازي راه و نصب 4321
 حریق اعالم کنترل مرکز اندازي راه و نصب 4321
 ... و ها خیابان کشی خط ،ها راه ایمنی تجهیزات تعمیر و نصب 4321
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، فرودگاه، آهن راه ،ها جاده- نور کننده منعکس و منور سیستم تعمیر و نصب 4321
 غیره و بندر

  نصب چراغ روشنایی و عالمت هاي برقی خیابان 4321
  نصب چراغ هاي روشنایی باند فرودگاه 4321

    
  کشی، گرمایش و تهویه هوا تاسیسات  لوله  4322
  اجراي جکوزي 4322
  سونااجراي  4322
 هاي برودت مرکزي اجراي سیستم 4322
 گرمایش مرکزي –هاي سرمایش  اجراي سیستم 4322
 مکانیکی  تاسیسات - تاسیساتی يها سیستم اجراي 4322
 هاي تهویه مطبوع اجراي سیستم 4322
 هاي گرمایشی اجراي سیستم 4322
 تعمیر و نصب -پکیج 4322
 شوفاژخانه تاسیسات پیمانکاري 4322
 لوله ترکیدگی تشخیص 4322
 موتورخانه و شوفاژ انواع تعمیر 4322
 مشعل انواع تعمیر 4322
 کننده خنک برج تعمیر 4322
 آب تاسیسات تعمیر 4322
 اي سردخانه تاسیسات تعمیر 4322
  گاز تاسیسات تعمیر  4322
 شوفاژ رادیاتور تعمیر 4322
 سردخانه تعمیر 4322
 برودتی سردخانه تعمیر 4322
 مطبوع تهویه و حرارتی سیستم تعمیر 4322
 آب شیرآالت تعمیر 4322
 ساختمان فاضالب و آب لوله تعمیر 4322
 گاز و کویل فن، کشی شوفاژ لوله تعمیر 4322
 هواساز و هواکش نصب و تعمیر 4322



  

 

 تعمیر - مطبوع تهویه 4322
 تعمیر و نصب -چیلر 4322
 سرمایشی و گرمایشی تاسیسات خدمات 4322
 ساختمان حرارتی پیمانکاري دفتر 4322
 تعمیر - شوفاژ رادیاتور 4322
 شوفاژ تعمیر و سرویس 4322
 ساختمانکشی  لوله تاسیسات شرکت 4322
 شوفاژکاري 4322
 ساختمان داخل در گاز يها لوله کاري عایق 4322
 آب لوله عایقکاري 4322
 تعمیر -  کویل فن 4322
 ساختمانی لوله قالویزکاري 4322
 کولر کشی کانال 4322
 نصب - ساختمان کولر 4322
  ساختمانداخل  لوله کشی   4322
 ساختمان لوله کشی   4322
 ساختمان کشی آب لوله 4322
 ساختمان داخل - کشی ساختمان لوله 4322
 کشی شوفاژ لوله 4322
 ساختمان کشی فاضالب لوله 4322
 ساختمان در کشی گاز لوله 4322
  نصب  و راه اندازي جکوزي 4322
 اسپیلیت نصب 4322
 گازسوز روشنایی نصب 4322
  نصب سونا 4322
 نصب سیستم گرمایش برقی 4322
 نصب سیستم گرمایش گازي 4322
 نصب سیستم گرمایش نفتی 4322
 نصب کوره 4322
 کولر گازي نصب 4322



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 223  
 

 ساختمان بهداشتی لوازم نصب 4322
 ساختمان گازسوز لوازم نصب 4322
 سردکن آب تعمیر و نصب 4322
 کن گرم آب تعمیر و نصب 4322
 اي سردخانه تاسیسات تعمیر و نصب  4322
 مطبوع تهویه و حرارتی سیستم تعمیر و نصب 4322
 ساختمان کولر تعمیر و نصب 4322
 شوفاژ خانه بخار دیگ تعمیر و اندازي راه، نصب 4322
 هیتر یونیت تعمیر و اندازي راه، نصب 4322
 لوله کشی ساختمان تاسیسات نگهداري 4322

    
  سایر تاسیسات ساختمان  4329
 تعمیر و نصب - برقی آسانسور  4329
 تعمیر و نصب  - برقی باالبر 4329
 برقی باالبر و آسانسور تعمیر  4329
 برقی متحرك يها پله تعمیر  4329
 نقاله نوار تعمیر  4329
 ساختمان ارتعاشی عایقکاري 4329
 صدا عایقکاري 4329
 ساختمان صوتی عایقکاري 4329
 ساختمان گرمایی عایقکاري 4329
 ساختمان لرزشی عایقکاري 4329
  نصب درهاي خودکار 4329
 آکوستیک تعمیر و نصب 4329
  نصب و تعمیر درهاي اتوماتیک 4329
 آسانسور اندازي راه و نصب  4329
 برقی متحرك يها پله اندازي راه و نصب 4329

    
  دهی و تکمیل بنا پایان 433



  

 

  دهی و تکمیل بنا پایان 4330
 ساختمان کاري آیینه 4330
 تعمیر - ساختمان کاري آیینه 4330
  تزیینات ساختمان ـ  نقاشی ساختمان  4330
  تزیینات ساختمان ـ رولکس  4330
  تزیینات ساختمان ـ کنیتکس   4330
  تزیینات ساختمان ـ نصب پارکت  4330
  تزیینات ساختمان ـ نصب پرده کرکره  4330
  تزیینات ساختمان ـ نصب سرامیک  4330
  تزیینات ساختمان ـ نصب کاغذدیواري  4330
  بري ساختمان  تزیینات ساختمان ـ نصب گچ 4330
  تزیینات ساختمان ـ نصب لوردراپه  4330
  تزیینات ساختمان ـ نصب مکالیوم  4330
  غیرمسکونی و مسکونی يها ساختمان در سفیدکاري  تعمیرات  4330
 ها ساختمان نماي تکمیل 4330
  ساختمان تزیینات -  رولکس خدمات  4330
 ساختمان تزیینات -کنیتکس خدمات 4330
 چوبی درهاي زدن رنگ 4330
 ساختمان داخل در کاري رنگ 4330
 ساختمان در آن تعمیرات روکاري و 4330
  سفیدکاري 4330
 ساختمان کاري سنگ 4330
 ساختمان در آن تعمیرات و سیمانکاري 4330
 ساختمان در کاري کاشی 4330
 سابی کف 4330
 آن نصب و ساخته پیش بري گچ 4330
 ساختمان بري گچ 4330
 ساختمان در آن تعمیرات و بري گچ 4330
 کاري گچ 4330
 ساختمان در آن تعمیرات و کاري گچ 4330
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 بنا کاري نازك 4330
  نصب اتصاالت ثابت آشپزخانه 4330
  نصب اتصاالت سرامیکی شومینه 4330
  نصب پارتیشن متحرك  4330
  هاي چوبی نصب پارکت و سایر کفپوش 4330
 کرکره پرده نصب 4330
  نصب پلکان 4330
  نصب پنجره 4330
 آن تعمیرات و ساختمان چوبینصب تزئینات  4330
  )به جز در خودکار و در گردان (نصب در  4330
  نصب دیوارپوش چوبی 4330
 کنیتکس و رولکس نصب 4330
 آلومینیومی کاذب سقف نصب  4330
 کاذب يها سقف نصب 4330
 ساختمان در شیشه نصب 4330
 ها مغازه و ها ساختمان يها شیشه نصب 4330
 ساختمان در سیکوریت يها شیشه نصب 4330
 ورودي نشکن يها شیشه نصب 4330
  نصب قاب در و پنجره 4330
  ي فروشگاه  نصب قفسه 4330
  نصب کاشی کف و دیوار  4330
  نصب کاغذ دیواري 4330
 عمودي پرده - لوردراپه نصب 4330
  نصب لینولئوم 4330
  نصب مبلمان  4330
 موکت نصب 4330
 پوش کف و موکت نصب 4330
 مکالیوم و پارکت تعمیر و نصب 4330
  نظافت بناهاي نوساز 4330
 ساختمان نقاشی 4330



  

 

  ساختمان نماي نقاشی 4330
  نقاشی درون و بیرون ساختمان 4330
 ساختمان رد کاهگلنما کاري  4330
 ساختمان نماسازي 4330
  ساختمان در آن تعمیرات و نماسازي  4330
 نماکاري 4330

    
  هاي تخصصی ساختمان سایر فعالیت  439

  هاي تخصصی ساختمان سایر فعالیت  4390
 اپراتور با دیزل هاي موتورجوش اجاره 4390
  آجر چینی  4390
 ایزوگام اجراي 4390
 بام ایزوالسیون اجراي 4390
 بلوك تیرچه سقف اجراي 4390
  هاي مسکونی و غیرمسکونی ـ سقف زنی  اجراي سقف در ساختمان 4390
 ساختمان سقف اجراي 4390
 سبک سقف اجراي 4390
  هاي مسکونی و غیرمسکونی  آرماتور بندي در ساختمان 4390
  آرماتور بندي ساختمان  4390
  آسفالت بام  4390
  آسفالت بام منازل  4390
  آسفالت پشت بام  4390
  آسفالت کاري و قیراندود کردن بام ساختمان  4390
  آسفالت و قیرگونی ساختمان  4390
 غیرمسکونی و مسکونی يها ساختمان دربندي  اسکلت  4390
 ساختمان بتونی و فلزي بندي اسکلت  4390
 ساختمان کشی آهن و بندي اسکلت  4390
 ساختمان جوشکاري و بندي اسکلت  4390
  ساختمان بتونی و فلزي کاري اسکلت  4390
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 ساختمان کشی آهن و کاري اسکلت  4390
 ساختمان جوشکاري و کاري اسکلت  4390
  کوبی ساختمان ـ شیروانی کوبی   آهن 4390
 ساختمان بام ایزوگام  4390
 ساختمان بندي عایق و ایزوگام  4390
 بام ایزوالسیون  4390
  کردن بام ایزوله 4390
 غیرمسکونی و مسکونی يها ساختمان در ریزي بتون  4390
 کف ریزي بتون  4390
 بنایی  4390
 مسکونی يها ساختمان در بنایی  4390
 غیرمسکونی هاي ساختمان در بنایی  4390
 رطوبتی عایق با بام پوشش  4390
 ها ساختمان ریزي پی  4390
 شیروانی تعمیرات  4390
 بام ایزوسیل و تعمیرات  4390
 کوبی توفال  4390
 راننده با جرثقیل کرایه -بار جرثقیل 4390
 ساختمان اسکلت جوشکاري  4390
 بجز چاه آب -کنی چاه 4390
  حفر چاه فاضالب 4390
 ساختمان بام زنی حلب  4390
 ساختمان بام کوبی حلب  4390
 نصب  فلزي داربست  4390
 راننده با جرثقیل کرایه دفتر 4390
 داربست و نصب کرایه دفتر  4390
 غیرمسکونی يها ساختمان در کاري سفت 4390
  مسکونی يها ساختمان در کاري سفت  4390
 چینی سنگ  4390
 کوبی شمع  4390



  

 

 شناژبندي  4390
 تعمیر -  شیروانی  4390
 کوبی شیروانی  4390
 بام کوبی شیروانی  4390
 کوبی حلب و کوبی شیروانی  4390
  عایق کاري ساختمان  4390
 بام ایزوالسیون - ساختمان کاري عایق  4390
 بام پشت رطوبتی ضد کاري عایق  4390
 بام پشت آسفالت و کاري عایق  4390
  کاري بام عایق 4390
 بندي قالب  4390
  قالب بندي و بتون ریزي  4390
 بام قیراندودکردن  4390
 بام پشت قیرگونی  4390
 تاورکرین کرایه 4390
 راننده با جرثقیل کرایه 4390
 راننده با ساختمانی يکارها يبرا جرثقیل کرایه 4390
 راننده با) میکسر تراك( بتون متحرك مخزن کرایه 4390
 داربست نصب و کرایه  4390
 ساختمانی کارهاي انجام براي فلزي داربست نصب و هکرای 4390
 کفراژبندي 4390
 ساختمان ایرانیت نصب 4390
 بام پشت ایزوگام نصب 4390
 منزل سقف ایزوگام نصب 4390
 بام رطوبتی عایق و ایزوگام نصب 4390
 داربست نصب 4390
 ساختمان داربست نصب 4390
 فلزي داربست نصب 4390
 ساختمانی تزیینات و شومینه نصب 4390
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عمده فروشی و خرده فروشی ؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور   چ
 سیکلت

؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور عمده فروشی و خرده فروشی   45
  سیکلت

  فروش وسایل نقلیه موتوري 451
  فروش وسایل نقلیه موتوري   4510
 فروش -اتوبوس 4510
 فروش -سواري اتومبیل 4510
 اتومبیل فروش و خرید خدمات ارائه 4510
  فروش -آمبوالنس  4510
 )دوم دست( اتومبیل معامالت انجام 4510
 اتومبیل بنگاه 4510
 اتومبیل کاري العمل حق بنگاه 4510
 اتومبیل فروش و خرید بنگاه 4510
 اتومبیل معامالت بنگاه 4510
 اتومبیل بورس 4510
 فروش - تریلی 4510
  حراج خودرو  4510
 فروشی خودرو خرده 4510
  فروشی وسایل نقلیه موتوري خرده  4510
 )کاري العمل حق( اتومبیل فروش و خرید 4510
 کهنه و نو اتومبیل فروش و خرید 4510
 دیزلی هاي کامیون انواع فروش و خرید 4510
 )اتومبیل نمایشگاه( بوس مینی فروش و خرید 4510
  فروش -خودرو کار کرده  4510
 اتومبیل داللی 4510
  صادرات خودرو  4510
 شخصی خودروهاي انواع کننده عرضه 4510
 فروشی خودرو عمده 4510



  

 

  فروشی وسایل نقلیه موتوري عمده  4510
 کیلومتر صفر يها اتومبیل فروش 4510
 تریلر فروش 4510
 اتومبیل داللی و فروش 4510
 بار حمل براي موتوري نقلیه وسایل فروش 4510
 مسافر حمل براي سبک موتوري نقلیه وسایل فروش 4510
 مسافر حمل براي سنگین موتوري نقلیه وسایل فروش 4510
  فروش -کاراوان  4510
 فروش -کامیون 4510
  واردات -ماشین سواري  4510
  فروش -بوس مینی  4510
 اتومبیل نمایشگاه 4510
 خودرو پارس فروش نمایندگی 4510
 اتومبیل فروش نمایندگی 4510
 خودرو ایران فروش نمایندگی 4510
 سایپا فروش نمایندگی 4510
 کاوه ایران کامیون فروش نمایندگی 4510
 خودرو کرمان فروش نمایندگی 4510
 فروش از پس خدمات و نیسان فروش نمایندگی 4510
 فروش نمایندگی -خودروساز يها شرکت مجاز نمایندگی 4510
  فروش -تریلر نیم  4510
  واردات خودروي سواري  4510
 اتومبیل فروش و واردات 4510
 فروش -وانت 4510
 واردات و صادرات - موتوري نقلیه وسایل  4510
  فروش - وسایل نقلیه موتوري مسافري  4510

    
  تعمیر و نگهداري انواع وسایل نقلیه موتوري   452

  تعمیر و نگهداري انواع وسایل نقلیه موتوري  4520
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 اتومبیل الستیک آپارات 4520
 آپاراتی 4520
 اتوبوس اتاق تعمیر -اتاقسازي 4520
 اتومبیل اتاق تعمیر -اتاقسازي 4520
 اتوکارواش 4520
 اتومبیل آچارکشی 4520
 اتومبیل الکتریکی خدمات ارائه 4520
 ها چرخ باد تنظیم و آزمایش 4520
 سواري يها اتومبیل انواع کشی آهن 4520
 اتومبیل آهنگري 4520
 باطري آب و اسید آب بازدید 4520
 اسید آب و باطري آب بازدید 4520
 کالچ ترمز - چرخ بازدید 4520
 چرخ باالنس 4520
 پنچرگیري 4520
 دلکو کردن سوار و پیاده 4520
 موتور کردن سوار و پیاده 4520
 اتومبیل موتور تراشکاري 4520
 اتومبیل تزیینات 4520
 اگزوز تعمیر 4520
 بوستر تعمیر 4520
 اتومبیل رادیاتور تعمیر 4520
 سرسیلندر تعمیر 4520
 سگدست تعمیر 4520
 چکال تعمیر 4520
 گیربکس تعمیر 4520
 جلوبندي تعویض و تعمیر 4520
 دینام تعویض و تعمیر 4520
 فرمان سوییچ تعویض و تعمیر 4520
 کیلومتر سیم تعویض و تعمیر 4520



  

 

 فرمان تعویض و تعمیر 4520
 لنگ میل تعویض و تعمیر 4520
 مجاز تعمیرگاه 4520
 نقلیه وسایل مجاز تعمیرگاه 4520
 آفتامات تعویض 4520
 اکسل تعویض 4520
 اگزوز تعویض 4520
 آمپر تعویض 4520
 باك تعویض 4520
 اتومبیل بخاري تعویض 4520
 بوستر تعویض 4520
 شور شیشه پمپ تعویض 4520
 اتومبیل بخاري پنکه تعویض 4520
 پیستون تعویض 4520
 دیفرانسیل تعویض 4520
 اتومبیل رادیاتور تعویض 4520
 روغن تعویض 4520
 صندلی روکش تعویض 4520
 تایر و رینگ تعویض 4520
 سگدست تعویض 4520
 ترمز سیم تعویض 4520
 اتومبیل کشی سیم تعویض 4520
 شمع تعویض 4520
 پالتین و شمع تعویض 4520
 اتومبیل شیشه تعویض 4520
 ضدیخ تعویض 4520
 ترمز چرخ کاسه تعویض 4520
 نمد کاسه تعویض 4520
 چکال تعویض 4520
 اتومبیل کولر تعویض 4520
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 گیربکس تعویض 4520
 الستیک تعویض 4520
 اتومبیل المپ تعویض 4520
 لنت تعویض 4520
 استارت تعمیر و تعویض 4520
 دلکو تعمیر و تعویض 4520
 اتومبیل رادیاتور تعمیر و تعویض 4520
 شاتون تعمیر و تعویض 4520
 فالیویل تعمیر و تعویض 4520
 کاربراتور تعمیر و تعویض 4520
 ماهک تعمیر و تعویض 4520
 اتومبیل  آیینه نصب و تعویض 4520
 واسکازین تعویض 4520
 سرسیلندر واشر تعویض 4520
 چرخ تنظیم 4520
 موتور تنظیم 4520
 اتومبیل المپ نور تنظیم 4520
 سواري يها اتومبیل انواع جوشکاري  4520
 گیري خش 4520
 اتومبیل در رگالژ 4520
 رنگ کاري اتومبیل  4520
 اتومبیل پولیش و رنگ 4520
 اتومبیل سپر تعمیر -سپرسازي 4520
 اتومبیل سراجی 4520
 اتومبیل شستشوي و سرویس 4520
 اتومبیل موتور زنی سنگ 4520
 اتومبیل کشی یمس 4520
 اتومبیل باطري شارژ 4520
 کشی شاسی 4520
  اتومبیل شستشوي  4520



  

 

 صافکاري 4520
 سازي کالچ صفحه 4520
 سواري يها اتومبیل انواع کاري کاربیت  4520
 کارواش 4520
    گلگیرسازي 4520
 کوبی لنت 4520
 فرمان میزان 4520
 اتومبیل آنتن نصب 4520
 اتومبیل بخاري نصب 4520
 اتومبیل دزدگیر نصب 4520
  هاي تصویري اتومبیل نصب سیستم 4520
  هاي صوتی اتومبیل  نصب سیستم 4520
 اتومبیل شیشه نصب 4520
  نصب فلپ 4520
 اتومبیل فندك نصب 4520
 ماشین قفل نصب 4520
 اتومبیل مرکزي قفل نصب 4520
 اتومبیل کولر نصب 4520
 اتومبیل نقاشی 4520

   
  فروش قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوري   453

  فروش قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوري  4530
 )سواري هاي ماشین آالت و ابزار فروش( اتومبیل فروشی ابزار  4530
  فروش - آرمیچر اتومبیل 4530
 فروش -  استارت 4530
 فروش -اتومبیل استارت 4530
 فروش -  تایر و رینگ انواع 4530
 فروش - فنر انواع 4530
 فروش - الستیک انواع 4530
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 فروش -  باطري 4530
 روغن فیلتر انواع و واسکازین گریس -مهره و پیچ بورس 4530
 اتومبیل فنر وکمک فنر بورس 4530
 اصلی اتومبیل  و یدکی لوازم بورس 4530
  فروشی فروشی و خرده عمده -تایر وسایل نقلیه موتوري 4530
  فروش -تایر وسایل نقلیه موتوري 4530
  فروش -تجهیزات روشنایی خودرو 4530
 اتومبیل یدکی قطعات توزیع و تهیه 4530
 سنگین آالت ماشین اصلی لوازم توزیع 4530
 کامیونیدکی  لوازم توزیع 4530
  فروشی فروشی و خرده عمده -تیوب الستیکی خودرو 4530
  فروش -تیوب الستیکی خودرو 4530
 فروش -  دیفرانسیل 4530
 فروش -دینام 4530
  فروش -دینام اتومبیل 4530
 ـ فروش  اتومبیل رنگ 4530
 فروش - صندلی روکش 4530
 فروش- سیلندر 4530
  فروش -شمع موتور خودرو 4530
 فروش -  اتومبیل پالتین و شمع 4530
 فروش - اتومبیل شیشه 4530
 اتومبیل یدکی وسایل فروشگاه 4530
 فروش - قطعات برقی خودرو 4530
 فروش -  کاربراتور 4530
 فروش-  اتومبیل کولر 4530
 فروش - گیربکس 4530
 واردات – اتومبیل الستیک 4530
 صادرات -اتومبیل الستیک 4530
 فروش - اتومبیل تزیینی لوازم 4530
 فروش -  اتومبیل داخلی لوازم 4530



  

 

 فروش -  اتومبیل بدنه یدکی لوازم 4530
 فروش -  موتوري نقلیه وسایل برق سیستم یدکی لوازم 4530
 فروش - ترمز سیستم یدکی لوازم 4530
 فروش - گازوییلی و بنزینی محرکه موتورهاي یدکی لوازم 4530
 فروشی خرده -   نقلیه وسایل یدکی لوازم 4530
 فروشی عمده -   نقلیه وسایل یدکی لوازم 4530
 واردات و صادرات - نقلیه وسایل یدکی لوازم 4530
 فروش - گاردان میل 4530
 فروش - اتومبیل تزیینی چسب نوار 4530

    
فروش، نگهداري و تعمیر موتور سیکلت و قطعات یدکی و لوازم الحاقی   454

  مربوط 
فروش، نگهداري و تعمیر موتور سیکلت و قطعات یدکی و لوازم الحاقی  4540

 مربوط 
  تعمیر موتور سیکلت   4540
 موتورگازي تعمیر 4540
 موتورسیکلت تعمیرگاه 4540
  فروشی قطعات یدکی موتور سیکلت خرده 4540
  فروشی لوازم الحاقی موتور سیکلت خرده 4540
  فروشی قطعات یدکی موتور سیکلت عمده 4540
  فروشی لوازم الحاقی موتور سیکلت  عمده 4540
 موتورسیکلت یدکی لوازم فروش 4540
 واردات و صادرات - موتورسیکلت یدکی لوازم 4540
 فروشی خرده - موتورسیکلت یدکی لوازم 4540
 فروشی عمده - موتورسیکلت یدکی لوازم 4540
 فروش ـ موتورسیکلت 4540
 واردات ـ موتورسیکلت 4540
 صادرات - موتورسیکلت 4540
 فروشی خرده و فروشی عمده - موتورسیکلت 4540
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  فروشی فروشی و خرده عمده -موتورسیکلت گازي 4540
  فروش  -موتورسیکلت گازي 4540
 صادرات و واردات - موتورسیکلت  4540
 فروشی خرده - موتورگازي 4540
 فروشی عمده - موتورگازي 4540
  نمایندگی مجاز فروش موتور سیکلت 4540

    
  فروشی بجز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت  عمده  46

  الزحمه یا قرارداد   فروشی براساس حق عمده  461
  الزحمه یا قرارداد فروشی براساس حق عمده  4610
 اري کاال ک العمل حق 4610
 داللی کاال  4610
 تهران کاالي شرکت 4610
 العمل حق بصورتـ  ابزارکار فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتآشامیدنی ـ  فروشی عمده  4610
  العمل حق بصورتـ  )پارکت و مکالیوم، موکت( کف پوشش انواع فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  پارچه فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  کرکره پرده فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  خام پوست فروشی عمده 4610
  العمل حق بصورتـ  چرم و خام پوست فروشی عمده 4610
  العمل حق بصورتـ  پوشاك فروشی عمده 4610
  العمل حق بصورتـ  منزل تجهیزات فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  چرم فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  الوار و چوب فروشی عمده 4610
   العمل حق بصورتـ  حبوبات فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  زنده حیوانات فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  حیوانات خوراك فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  دارو فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ   روغنی يها میوه وها  دانه فروشی عمده 4610



  

 

 العمل حق بصورتـ  رنگ فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  میوه و سبزي فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  سوخت فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  شیشه فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  ضایعات فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  غالت فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  حبوبات و غالت فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  دیواري کاغذ فروشی عمده 4610
  العمل حق بصورتـ  ساختمانی بهداشتی کاالهاي فروشی عمده 4610
  العمل حق بصورتـ  پزشکی کاالهاي فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  ساختمان تزیینی کاالهاي فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  خانگی کاالهاي فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  کفش فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  شیمیایی کود فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  گیاه و گل فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  آرایشی لوازم فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  سازي ساختمان فلزي لوازم فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  منزل لوازم فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  آرایشی مواد و لوازم فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  اداري آالت ماشین فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  ساختمانی آالت ماشین فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  صنعتی آالت ماشین فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  کشاورزي آالت ماشین فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  مبلمان فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  غذایی محصوالت فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  ساختمانی مصالح فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  منسوجات فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  کننده پاك مواد فروشی عمده 4610
  العمل حق بصورتفروشی مواد خام کشاورزي و حیوانات زنده ـ   عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  صنعتی شیمیایی مواد فروشی عمده 4610
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 العمل حق بصورتـ  آرایشی لوازم و مواد فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  موادغذایی فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  بار تره و میوه فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  ارتوپدي وسایل فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  پزشکی وسایل فروشی عمده 4610
 العمل حق بصورتـ  آالت یراق فروشی عمده 4610
  العمل حق بصورتفروشی مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ـ  عمده 4610
 گري فروش  واسطه 4610

   
 خام کشاورزي و حیوانات زندهفروشی مواد  عمده 462

 فروشی مواد خام کشاورزي وحیوانات زنده عمده 4620
 صادرات و واردات - بذر 4620
 علوفه و بذر بنگاه 4620
 دامی علوفه بنگاه 4620
  واردات و صادرات -) محلوج(شده پاك پنبه  4620
 واردات و صادرات - )وش( نشده پاك پنبه 4620
 واردات و صادرات ـ پوست 4620
 روغنی يها دانه توزیع و تهیه 4620
 واردات و صادرات -  نشده آوري عمل تنباکوي و توتون 4620
 واردات و صادرات  - جیر 4620
 واردات و صادرات - چرم 4620
 صادرات و واردات -  حیوانات خوراك 4620
  واردات و صادرات  -دام زنده  4620
 رزازي  4620
 صادرات ـ روده 4620
 برنج صادرات 4620
 غالت صادرات 4620
 چغندر تخم واردات و صادرات 4620
 سبزیجات تخم واردات و صادرات 4620



  

 

 گیاهان تخم واردات و صادرات 4620
  صادرات و واردات دام زنده  4620
 عالفی  4620
 صادرات و واردات - علوفه 4620
 احشام و دام فروشی علوفه 4620
 چرم فروشی عمده 4620
 اسپرس فروشی عمده 4620
 اي شاخه گل انواع فروشی عمده 4620
 زمینی بادام فروشی عمده 4620
 بذر فروشی عمده 4620
 دام خوراك و علوفه، سبزیجات و گیاهان تخم بذر، فروشی عمده 4620
 برنج فروشی عمده  4620
 تزیینی يها بوته فروشی عمده 4620
 پر فروشی عمده 4620
  عمده فروشی پرندگان تزیینی  4620
 کرك و پشم فروشی عمده 4620
 ) محلوج( شده پاك پنبه فروشی عمده 4620
 )وش( نشده پاك پنبه فروشی عمده 4620
 نساجی در استفاده براي خام گیاهی مواد و پنبه فروشی عمده 4620
 استخوان پودر فروشی عمده 4620
 خزدار و خز بدون شده دباغی پوست فروشی عمده 4620
 نشده آوري عمل خز و پوست فروشی عمده 4620
 ساالمبور و روده، چرم، پوست فروشی عمده 4620
 آفتابگردان تخم فروشی عمده 4620
 پنبه تخم فروشی عمده 4620
 چغندر تخم فروشی عمده 4620
 چمن تخم فروشی عمده 4620
 سبزیجات تخم فروشی عمده 4620
 شبدر تخم فروشی عمده 4620
 گیاهان تخم فروشی عمده 4620



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 241  
 

 یونجه تخم فروشی عمده 4620
 چغندر تفاله فروشی عمده 4620
 نشده آوري عمل تنباکوي فروشی عمده 4620
 نشده آوري عمل توتون فروشی عمده 4620
 جو فروشی عمده 4620
 حبوبات فروشی عمده 4620
 دام خوراك فروشی عمده 4620
 خوراك دام و طیور  فروشی عمده 4620
 خردل دانه فروشی عمده 4620
 کتان دانه فروشی عمده 4620
 گلرنگ دانه فروشی عمده 4620
 تزیینی درخت فروشی عمده 4620
 روده فروشی عمده 4620
 زیتون فروشی عمده 4620
 غالت پوست و ساقه فروشی عمده 4620
 ساالمبور فروشی عمده 4620
 سبوس فروشی عمده 4620
 سویا فروشی عمده 4620
 شبدر فروشی عمده 4620
 علوفه فروشی عمده 4620
 غالت فروشی عمده  4620
  کاه فروشی عمده 4620
 کتان فروشی عمده 4620
 کرچک فروشی عمده 4620
 پشم و کرك فروشی عمده 4620
 کنجد فروشی عمده 4620
 شده خیسانده یا خام کنف فروشی عمده 4620
  عمده فروشی گاو و گوساله زنده  4620
 سبز گیاه و گل فروشی عمده 4620
 گندم فروشی عمده  4620



  

 

  فروشی گوسفند و بره زنده  عمده  4620
 اي ریشه گیاهان فروشی عمده 4620
 اي علوفه محصوالت فروشی عمده 4620
 مو فروشی عمده 4620
 ي حیواناتمو فروشی عمده 4620
 نهال وء نشا فروشی عمده 4620
 وش فروشی عمده 4620
 یونجه فروشی عمده 4620
  فروشی پرندگان تزیینی زنده  عمده 4620
  فروشی پرندگان خوراکی  عمده 4620
  فروشی پرندگان غیرتزیینی زنده  عمده 4620
  فروشی چرم عمده 4620
  فروشی چهارپایان  عمده 4620
  فروشی حیوانات زنده  عمده 4620
  فروشی دام زنده  عمده 4620
  فروشی طیور  عمده 4620
  فروشی گوساله زنده  عمده 4620
  فروشی ماکیان  عمده 4620
 واردات و صادرات - کنف و کتان 4620
 صادرات و واردات -  سبز گیاه و گل 4620
  گل و گیاه و بذر  4620
 برنج پخش مرکز 4620
 برنج توزیع مرکز 4620
  آوري جمع مرکز 4620
 مرکز خرید گندم 4620
 برنج واردات 4620
 غالت واردات 4620
 گندم واردات 4620

   
  مواد غذایی ، آشامیدنی ها، توتون و تنباکوعمده فروشی  463



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 243  
 

  مواد غذایی ، آشامیدنی ها، توتون و تنباکوعمده فروشی  4630
 صادرات - معدنی آب 4630
 صادرات و واردات - شده  بندي بسته آبمیوه 4630
 واردات و صادرات - آبنبات 4630
 دامداران يها نیتعاو اتحادیه 4630
 صادرات - آجیل 4630
 صادرات - خشکبار و آجیل 4630
 واردات و صادرات -  جات ادویه 4630
 صادرات و واردات - گندم آرد 4630
 صادرات -آلو 4630
  آوري شیر  ایستگاه جمع 4630
 صادرات - بادام 4630
 صادرات - جات میوه برگه 4630
 واردات و صادرات -  بیسکویت 4630
 )صادرات( گوشتی يها فرآورده پخش 4630
 صادرات - پسته 4630
 صادرات و واردات - پنیر 4630
 واردات - خامه پودر 4630
 واردات - شیر پودر 4630
 واردات - میوه پودر 4630
 واردات و صادرات - ماکیان تخم 4630
 واردات و صادرات - مرغ تخم 4630
 واردات - تمبرهندي 4630
 صادرات و واردات - توتون و تنباکو 4630
 صادرات و واردات  -تنباکو و توتون 4630
 صادرات - خاویار 4630
 صادرات - خرما 4630
 صادرات -  خشکبار 4630
 واردات - دارچین 4630
 صادرات و واردات - سس و رب 4630



  

 

 صادرات -) پلویی و آشی( رشته 4630
 واردات و صادرات -) مایع و جامد( خوراکی روغن 4630
 واردات - زردچوبه 4630
 صادرات -  زرشک 4630
 صادرات -  زعفران 4630
 واردات و صادرات  -سبزي  4630
 صادرات - سنجد 4630
 صادرات و واردات -  سیگار 4630
 شرکت بازرگانی  دولتی ایران  4630
 البرز پخش شرکت 4630
 ذاییغمواد  سراسري پخش شرکت 4630
 شرکت پخش مواد غذایی 4630
  شرکت تعاونی روستایی 4630
 شرکت توزیع مواد غذایی 4630
 ایران دولتی بازرگانی سهامی شرکت 4630
 کشور دام امور پشتیبانی سهامی شرکت 4630
 بهپخش خاص سهامی شرکت 4630
 مرکبات صادرات شرکت 4630
 غیره و زمینی سیب واردات و صادرات شرکت 4630
 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران  4630
 واردات و صادرات -  شکالت 4630
  صادرات انگور 4630
 صادرات انواع میوه و سبزي 4630
  صادرات پرتقال  4630
  صادرات پیاز  4630
  صادرات خربزه  4630
  صادرات خرما 4630
  خشکبار و خرما صادرات 4630
  صادرات خیار  4630
 )کشمش(  سبزه صادرات 4630
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  صادرات سبزیجات  4630
  صادرات سیب  4630
  صادرات سیب زمینی 4630
  صادرات کاهو 4630
  صادرات گوجه فرنگی 4630
  صادرات محصوالت جالیزي 4630
  محصوالت صیفیصادرات  4630
  صادرات مرکبات  4630
  صادرات موز 4630
 میوه، صیفی و سبزي صادرات 4630
  صادرات هندوانه 4630
 خشکبارو  غذایی اقالم واردات و صادرات 4630
 واردات و صادرات -  صیفی 4630
 صادرات  گیاهی عرقیات 4630
 معدنی آب فروشی عمده 4630
 شده بندي وه بستهآبمی فروشی عمده 4630
 آبنبات فروشی عمده 4630
 آجیل فروشی عمده 4630
 خشکبار و آجیل فروشی عمده 4630
  عمده فروشی ادویه جات  4630
 برنج آرد فروشی عمده 4630
 گندم آرد فروشی عمده 4630
 انگور فروشی عمده 4630
 منجمد و تازه قرمز گوشت انواع فروشی عمده 4630
 سبزي و میوه انواع فروشی عمده 4630
 بیسکویت فروشی عمده 4630
 پرتقال فروشی عمده 4630
 پنیر فروشی عمده 4630
 خامه پودر فروشی عمده 4630
 شیر پودر فروشی عمده 4630



  

 

 پیاز فروشی عمده 4630
 ماکیان تخم فروشی عمده 4630
 مرغ تخم فروشی عمده 4630
 شور و ترشی فروشی عمده 4630
 ي عمل آوري شده تنباکو فروشی عمده 4630
 توتون فروشی عمده 4630
 شیردان و سیراب، پاچه و کله، قلوه، دل جگر، فروشی عمده 4630
 يچا فروشی عمده 4630
  )لبنیات( خامه فروشی عمده 4630
 خاویار فروشی عمده 4630
 خربزه فروشی عمده 4630
 خرما فروشی عمده 4630
 شده يبند بسته يخرما فروشی عمده 4630
 خشکبار فروشی عمده 4630
 خیار فروشی عمده 4630
 دارچین فروشی عمده 4630
  قلوه و جگر، دل فروشی عمده 4630
 سس و رب فروشی عمده 4630
 آشی رشته فروشی عمده 4630
 پلویی رشته فروشی عمده 4630
  )مایع و جامد( خوراکی يها روغن فروشی عمده 4630
 زردچوبه فروشی عمده 4630
 زرشک فروشی عمده 4630
 زعفران فروشی عمده 4630
 زیره فروشی عمده 4630
 سبزیجات فروشی عمده 4630
 رب و سس فروشی عمده 4630
 سیب فروشی عمده 4630
 زمینی سیب فروشی عمده 4630
  پاچه و کله، شیردان و سیراب فروشی عمده 4630
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 سیگار فروشی عمده 4630
 مربا و شربت فروشی عمده 4630
 شکرپنیر فروشی عمده 4630
 شکالت فروشی عمده 4630
 ترشی و شور فروشی عمده 4630
  )لبنیات( شیر فروشی عمده 4630
 انگور شیره فروشی عمده 4630
 جات صیفی فروشی عمده 4630
 عسل فروشی عمده 4630
 شده کنسرو غذاهاي فروشی عمده 4630
 فلفل فروشی عمده 4630
  جگر و دل، قلوه فروشی عمده 4630
 شکر و قند فروشی عمده 4630
 قهوه فروشی عمده 4630
  وئکاکا فروشی عمده 4630
 کاهو فروشی عمده 4630
 کره فروشی عمده 4630
 کشک فروشی عمده 4630
  شیردان و سیراب، پاچه، کله فروشی عمده 4630
 کمپوت فروشی عمده 4630
 سبزیجات و گوشت کنسرو فروشی عمده 4630
 گز فروشی عمده 4630
 گالب فروشی عمده 4630
 فرنگی گوجه فروشی عمده 4630
 سفید گوشت فروشی عمده 4630
 منجمد و تازه قرمز گوشت فروشی عمده 4630
 ماکیان گوشت فروشی عمده 4630
  هاي آن  عمده فروشی گوشت ماکیان و آبزیان و فراورده 4630
 مرغ گوشت فروشی عمده 4630
 لبنیات فروشی عمده 4630



  

 

 عمانی لیموي فروشی عمده 4630
 ماست فروشی عمده 4630
 ماکارونی فروشی عمده 4630
 شده ذبح  ماکیان فروشی عمده 4630
 ماهی فروشی عمده 4630
 عمده فروشی محصوالت جالیزي 4630
 عمده فروشی محصوالت صیفی 4630
 شربت و مربا فروشی عمده 4630
 شده ذبح  مرغ فروشی عمده 4630
 عمده فروشی مرکبات  4630
 غذایی محصوالت و مواد فروشی عمده 4630
 موادغذایی فروشی عمده 4630
  فروشی موز   عمده 4630
 میگو فروشی عمده 4630
 میوه فروشی عمده 4630
 صیفی و سبزي، میوه فروشی عمده 4630
 نارنگی فروشی عمده 4630
 نشاسته فروشی عمده 4630
 نقل فروشی عمده 4630
 نمک فروشی عمده 4630
 گازدار نوشیدنی فروشی عمده 4630
 هندوانه فروشی عمده 4630
 ورمیشل فروشی عمده 4630
  فروشی سوسیس  عمده 4630
  فروشی سوسیس و کالباس  عمده 4630
  فروشی کالباس  عمده 4630
 صادرات و واردات - شده کنسرو غذاهاي 4630
 صادرات و واردات - شکر و قند 4630
 صادرات و واردات - کره 4630
 صادرات - کشک 4630
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 صادرات - کشمش 4630
 خوراکی مواد فروشی کلی 4630
 صادرات و واردات - کمپوت 4630
 صادرات و واردات - میوه کنسانتره 4630
 صادرات و واردات - سبزیجات و گوشت کنسرو 4630
 صادرات - گردو 4630
 صادرات - گالب 4630
 صادرات و واردات -  سفید گوشت 4630
 صادرات و واردات -  قرمز گوشت 4630
 صادرات و واردات - لبنیات 4630
 صادرات و واردات -  ماکارونی 4630
 صادرات و واردات - شده ذبح ماکیان 4630
 صادرات و واردات  - ماهی 4630
 صادرات و واردات - شده کنسرو ماهی 4630
 صادرات و واردات - غذایی محصوالت و مواد 4630
 واردات و صادرات - نوشیدنی و موادغذایی 4630
 صادرات و واردات  -میگو 4630
 واردات و صادرات - میوه 4630
 واردات و صادرات - سبزي و صیفی، میوه 4630
 نمایندگی پخش مواد غذایی بصورت عمده  4630
 نمایندگی توزیع مواد غذایی بصورت عمده 4630
 نمایندگی فروش مواد غذایی بصورت عمده  4630
 صادرات و واردات - گازدار نوشیدنی 4630
 میوه و صیفی و سبزي  واردات 4630
 صادرات و واردات - ورمیشل 4630

   
  فروشی کاالهاي خانگی  عمده 464

  ، پوشاك، پاپوش فروشی منسوجات  عمده 4641
 وارداتو  صادرات - پارچه 4641



  

 

 واردات و صادرات -  پتو 4641
 وارداتو  صادرات - پوشاك 4641
 صادرات - حوله 4641
 پارچه انواع فروشی عمده 4641
 اورکت فروشی عمده 4641
 بارانی فروشی عمده 4641
 بلوز فروشی عمده 4641
 پارچه فروشی عمده 4641
 پرده پارچه فروشی عمده 4641
 اي حوله پارچه فروشی عمده 4641
 رومبلی پارچه فروشی عمده 4641
 پالتو فروشی عمده 4641
 پتو فروشی عمده 4641
 پوتین فروشی عمده 4641
 زنانه پوشاك فروشی عمده 4641
 زنانه زیر پوشاك فروشی عمده 4641
 مردانه زیر پوشاك فروشی عمده 4641
 مردانه پوشاك فروشی عمده 4641
 نظامی پوشاك فروشی عمده 4641
 نوزاد پوشاك فروشی عمده 4641
  عمده فروشی پوشاك ورزشی 4641
 مردانه پیراهن فروشی عمده 4641
 ترویرا فروشی عمده 4641
 شرت تی فروشی عمده 4641
 جوراب فروشی عمده 4641
  عمده فروشی چتایی  4641
 چکمه فروشی عمده 4641
 حوله فروشی عمده 4641
 دامن فروشی عمده 4641
 دستکش فروشی عمده 4641
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 دمپایی فروشی عمده 4641
 روبالشی فروشی عمده 4641
 روپوش فروشی عمده 4641
 روتختی فروشی عمده 4641
 روسري فروشی عمده 4641
 اي پارچه رومیزي فروشی عمده 4641
 ژاکت فروشی عمده 4641
 گردن شال فروشی عمده 4641
 شلوار فروشی عمده 4641
  عمده فروشی طناب 4641
 قبا و عبا فروشی عمده 4641
 دامن و کت فروشی عمده 4641
 شلوار و کت فروشی عمده 4641
 کشباف فروشی عمده 4641
 کفش فروشی عمده 4641
 پوتین و کفش فروشی عمده 4641
  عمده فروشی کفش وپوتین ورزشی 4641
 کاله فروشی عمده 4641
 کیف فروشی عمده  4641
 گالش فروشی عمده 4641
 ورزشی گرمکن فروشی عمده 4641
 گیوه فروشی عمده 4641
 بچگانه لباس فروشی عمده 4641
 اي حوله لباس فروشی عمده 4641
 خواب لباس فروشی عمده 4641
 زنانه لباس فروشی عمده 4641
 کار لباس فروشی عمده 4641
 نوزاد لباس فروشی عمده 4641
 مانتو فروشی عمده 4641
 مقنعه فروشی عمده 4641



  

 

  مالفه فروشی عمده 4641
 وارداتو  صادرات - کفش 4641

   
  فروشی سایر کاالهاي خانگی عمده 4649

فروشی قالی و قالیچه و جاجیم و گلیم و زیلو ـ دستباف و  عمده  1/4649
  ماشینی 

 ایران روستایی دستباف فرش استانی يها اتحادیه مرکزي اتحادیه 1/4649
  صادرات فرش 1/4649
  صادرات قالی و قالیچه 1/4649
  صادرات گلیم 1/4649
 پشتی فروشی عمده 1/4649
 زیلو فروشی عمده 1/4649
 فرش فروشی عمده 1/4649
 ماشینی و دستباف قالی فروشی عمده 1/4649
 ماشینی و دستباف قالیچه فروشی عمده 1/4649
 گبه فروشی عمده 1/4649
 گلیم فروشی عمده 1/4649
 مخده فروشی عمده 1/4649
 صادرات - فرش 1/4649
 صادرات - قالیچه و قالی 1/4649
 صادرات - گبه 1/4649
 صادرات - گلیم 1/4649
    
هاي  عمده فروشی داروهاي شیمیایی و گیاهی ، عطریات، صابون  2/4649

  کننده و ضدعفونی کننده آرایشی ، مواد پاك
 صادرات و واردات - خمیرریش و خمیردندان 2/4649
 صادرات و واردات - شیمیایی داروهاي 2/4649
 صادراتو واردات  - گیاهی داروهاي 2/4649
 واردات -  مو رنگ 2/4649
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 دارو پخش - روستایی دارویی تعاون سازمان 2/4649
  شرکت پخش داروپخش 2/4649
  شرکت پخش دارویی رازي 2/4649
  شرکت پخش فردوس  2/4649
  شرکت پخش هجرت  2/4649
  شرکت سهامی داروپخش 2/4649
  شرکت سهامی دارویی کشور 2/4649
 بومادران فروشی عمده 2/4649
 ترنجبین فروشی عمده 2/4649
 جوهرنمک فروشی عمده 2/4649
 خاکشیر فروشی عمده 2/4649
 خمیردندان فروشی عمده 2/4649
 خمیرریش فروشی عمده 2/4649
 انسان براي شیمیایی داروهاي فروشی عمده 2/4649
 طیور و دام براي شیمیایی داروهاي فروشی عمده 2/4649
 گیاهی داروهاي فروشی عمده 2/4649
 رازیانه فروشی عمده 2/4649
 مو رنگ فروشی عمده 2/4649
 ساولن فروشی عمده 2/4649
 سفیدکننده فروشی عمده 2/4649
 شاتره فروشی عمده 2/4649
 شامپو فروشی عمده 2/4649
 شیرخشت فروشی عمده 2/4649
 بیان شیرین فروشی عمده 2/4649
 صابون فروشی عمده 2/4649
 دستشویی صابون فروشی عمده 2/4649
 آرایشی شامپوهاي و ها صابون فروشی عمده 2/4649
 عرق کاسنی  فروشی عمده 2/4649
 عرق نعنا  فروشی عمده 2/4649
 عرقیات گیاهی  فروشی عمده 2/4649



  

 

 بدن خوشبوکننده يها اسپري و عطریات فروشی عمده 2/4649
 عناب فروشی عمده 2/4649
 کاسنی فروشی عمده 2/4649
 بابونه گل فروشی عمده 2/4649
 گاوزبان گل فروشی عمده 2/4649
 دستشویی مایع فروشی عمده 2/4649
 ظرفشویی مایع فروشی عمده 2/4649
 آرایشی مواد فروشی عمده 2/4649
 کننده پاك مواد فروشی عمده 2/4649
 کننده ضدعفونی مواد فروشی عمده 2/4649
 داروگر محصوالت پخش مرکز 2/4649
 صادراتواردات و  - کننده پاك مواد 2/4649
 وصادرات واردات -  کننده ضدعفونی مواد 2/4649
 و صادرات واردات – آرایشی لوازم و مواد 2/4649
    
کتاب، روزنامه، مجله، محصوالت کاغذي، نوشت افزار،   فروشی عمده 3/4649

 لوازم عکاسی و فیلمبرداري  
  واردات  -تجهیزات عکاسی   3/4649
  واردات  -تجهیزات فیلمبرداري   3/4649
  واردات  -دوربین عکاسی   3/4649
  واردات   -دوربین فیلمبرداري  3/4649
  عمده فروشی آپارات   3/4649
 کاغذ انواع فروشی عمده  3/4649
 پاکت فروشی عمده  3/4649
 اسالید و فیلم نمایش يها پروژکتور فروشی عمده  3/4649
 فیلمبرداري و عکاسی تجهیزات فروشی عمده  3/4649
 تمبر فروشی عمده  3/4649
 مقوایی جعبه فروشی عمده  3/4649
 جوهر فروشی عمده  3/4649
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 چسب فروشی عمده  3/4649
 خودکار فروشی عمده  3/4649
 خودنویس فروشی عمده  3/4649
 فالش دستگاه فروشی عمده  3/4649
 دفترچه فروشی عمده  3/4649
 دفترکل فروشی عمده  3/4649
 دوربین فروشی عمده  3/4649
 فیلمبرداري دوربین فروشی عمده  3/4649
 روزنامه فروشی عمده  3/4649
 سلفون فروشی عمده  3/4649
 مرغ تخم شانه فروشی عمده  3/4649
 پستال کارت فروشی عمده  3/4649
 کارتن فروشی عمده  3/4649
 اوزالید کاغذ فروشی عمده  3/4649
 رسم کاغذ فروشی عمده  3/4649
  عمده فروشی کاغذ رنگی   3/4649
  عمده فروشی کاغذ کالک   3/4649
  عمده فروشی کاغذ کاهی   3/4649
  عمده فروشی کاغذ معمولی   3/4649
  عمده فروشی لوازم و نوشت افزار  3/4649
  عمده فروشی مجله   3/4649
  عمده فروشی محصوالت کاغذي   3/4649
  عمده فروشی محصوالت مقوایی   3/4649
  عمده فروشی مداد   3/4649
  عمده فروشی مداد پاك کن   3/4649
  عمده فروشی مرکب   3/4649
  عمده فروشی مقوا   3/4649
  عمده فروشی نشریه   3/4649
  عمده فروشی نوشت افزار  3/4649
  واردات و صادرات  -کاغذ  3/4649



  

 

  واردات و صادرات - لوزام نوشت افزار   3/4649
  واردات و صادرات -محصوالت کاغذي   3/4649
  واردات و صادرات  - محصوالت مقوایی  3/4649
  مرکز تهیه و توزیع چوب و کاغذ   3/4649
  واردات و صادرات -مقوا   3/4649
  موسسه مطبوعاتی نشر آوران   3/4649
    
  سایرکاالهاي خانگیعمده فروشی   4/4649
 واردات - ارگ 4/4649
 صادرات و واردات-  بازي اسباب 4/4649
 واردات - آکاردیون 4/4649
 واردات - پیانو 4/4649
 صادرات - تار 4/4649
 واردات - اسکی تجهیزات 4/4649
 صادرات و واردات - ساك و چمدان 4/4649
 صادرات - دف 4/4649
 صادرات و واردات - بدلی آالت زینت 4/4649
 صادرات - سنتور 4/4649
 واردات - عینک شیشه 4/4649
  صادرات لوازم خانگی 4/4649
 صادرات و واردات  -  آشپزخانه لوازم و ظروف 4/4649
 گرمکن آب فروشی عمده 4/4649
 آباژور فروشی عمده 4/4649
 گیري آبمیوه فروشی عمده 4/4649
 گاز اجاق فروشی عمده 4/4649
 ماکروویو اجاق فروشی عمده 4/4649
 موسیقی ادوات فروشی عمده 4/4649
 ارگ فروشی عمده 4/4649
 کودکان بازي اسباب فروشی عمده 4/4649
 شکار اسلحه فروشی عمده 4/4649
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 خانگی  آسیاب فروشی عمده 4/4649
 اطو فروشی عمده 4/4649
 آکاردیون فروشی عمده 4/4649
 موسیقی آالت فروشی عمده 4/4649
 و دك  فایر آمپلی فروشی عمده 4/4649
 ورزشی يها توپ انواع فروشی عمده 4/4649
 خیاطی نخ انواع فروشی عمده 4/4649
 شمعدان و آیینه فروشی عمده 4/4649
 بخاري فروشی عمده 4/4649
 بوفه فروشی عمده 4/4649
 کرکره پرده فروشی عمده 4/4649
 لووردراپه و کرکره پرده فروشی عمده 4/4649
 پلوپز فروشی عمده 4/4649
 پولک فروشی عمده 4/4649
 پیانو فروشی عمده 4/4649
 تزئینی تابلو فروشی عمده 4/4649
 تار فروشی عمده 4/4649
 اسکی تجهیزات فروشی عمده 4/4649
 تختخواب فروشی عمده 4/4649
 تلویزیون فروشی عمده 4/4649
 تنبور فروشی عمده 4/4649
 توپ فروشی عمده 4/4649
 گیري پروانه تور فروشی عمده 4/4649
 ماهیگیري تور فروشی عمده 4/4649
 ورزشی تور فروشی عمده 4/4649
 توستر فروشی عمده 4/4649
 جاروبرقی فروشی عمده 4/4649
 جاکفشی فروشی عمده 4/4649
 سجاده و جانماز فروشی عمده 4/4649
 جواهر فروشی عمده 4/4649



  

 

 چتر فروشی عمده 4/4649
 خانگی بافندگی چرخ فروشی عمده 4/4649
 خانگی خیاطی چرخ فروشی عمده 4/4649
 گوشت چرخ فروشی عمده 4/4649
 چمدان فروشی عمده 4/4649
 سیگار چوب فروشی عمده 4/4649
 گلف چوب فروشی عمده 4/4649
 خازن فروشی عمده 4/4649
 دراور فروشی عمده 4/4649
 تصویر و صدا پخش و ضبط دستگاه فروشی عمده 4/4649
 تصویري و صوتی دستگاههاي فروشی عمده 4/4649
 ) دایره( دف فروشی عمده 4/4649
 دکمه فروشی عمده 4/4649
 دوچرخه فروشی عمده 4/4649
 رادیو فروشی عمده 4/4649
 تنیس يها راکت فروشی عمده 4/4649
 تراش ریش فروشی عمده 4/4649
 بدلی آالت زینت فروشی عمده 4/4649
 جواهر و طال آالت زینت فروشی عمده 4/4649
 نقره آالت زینت فروشی عمده 4/4649
 بادي سازهاي فروشی عمده 4/4649
 زهی سازهاي فروشی عمده 4/4649
 )زهی( سیمی سازهاي فروشی عمده 4/4649
 اي کوبه سازهاي فروشی عمده 4/4649
 ساعت فروشی عمده 4/4649
 ساك فروشی عمده 4/4649
 چمدان و ساك فروشی عمده 4/4649
 خواب اتاق سرویس فروشی عمده 4/4649
 سشوار فروشی عمده 4/4649
 سماور فروشی عمده 4/4649
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 سنتور فروشی عمده 4/4649
 لباس تزیینی يها سنگ فروشی عمده 4/4649
 تار سه فروشی عمده 4/4649
 چرخه سه فروشی عمده 4/4649
 عینک شیشه فروشی عمده 4/4649
 صوت ضبط فروشی عمده 4/4649
 ) تنبک( ضرب فروشی عمده 4/4649
 طال فروشی عمده 4/4649
 ظرفشویی فروشی عمده 4/4649
 ظروف فروشی عمده 4/4649
 نقره ظروف فروشی عمده 4/4649
 استیل لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 آلومینیومی لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 بلوري لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 پالستیکی لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 پیرکس لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 تفلون لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 چوبی لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 چینی لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 حصیري لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 رویی لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 سرامیکی لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 سفالی لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 سنگی لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 اي شیشه لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 کریستال لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 لعابی لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 مسی لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 مالمین لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 نسوز لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649



  

 

 نوربلین لوازم و ظروف فروشی عمده 4/4649
 عروسک فروشی عمده 4/4649
 عصا فروشی عمده 4/4649
 عود فروشی عمده 4/4649
 آفتابی عینک فروشی عمده 4/4649
 عینک قاب و آفتابی عینک فروشی عمده 4/4649
 فریزر فروشی عمده 4/4649
 فلوت فروشی عمده 4/4649
 عکس قاب فروشی عمده 4/4649
 عینک قاب فروشی عمده 4/4649
 چنگال و قاشق فروشی عمده 4/4649
 قانون فروشی عمده 4/4649
 نخ قرقره فروشی عمده 4/4649
 الکترونیکی قطعات فروشی عمده 4/4649
 قفسه فروشی عمده 4/4649
 جوش قهوه فروشی عمده 4/4649
 کارد فروشی عمده 4/4649
 دیواري کاغذ فروشی عمده 4/4649
 بچه کالسکه فروشی عمده 4/4649
 کاموا فروشی عمده 4/4649
 کمد فروشی عمده 4/4649
 کمربند فروشی عمده 4/4649
 چرمی کمربند فروشی عمده 4/4649
 کولر فروشی عمده 4/4649
 ) ارگ( برد کی فروشی عمده 4/4649
 مصنوعی گل فروشی عمده 4/4649
 گیتار فروشی عمده 4/4649
 گیرنده ماهواره  فروشی عمده 4/4649
 مو گیره فروشی عمده 4/4649
 آشپزخانه لوازم فروشی عمده 4/4649
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 پاتیناژ لوازم فروشی عمده 4/4649
 منزل تزیینی لوازم فروشی عمده 4/4649
 خرازي لوازم فروشی عمده 4/4649
 گلدوزي و خیاطی لوازم فروشی عمده 4/4649
 سرگرمی لوازم فروشی عمده 4/4649
 سفر لوازم فروشی عمده 4/4649
 شکار لوازم فروشی عمده 4/4649
 صید لوازم فروشی عمده 4/4649
 عبادي لوازم فروشی عمده 4/4649
 آشپزخانه متفرقه لوازم فروشی عمده 4/4649
 نقره لوازم فروشی عمده 4/4649
 بدن سازي آماده تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4/4649
 بدنسازي تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4/4649
 شخصی متفرقه وسایل و لوازم فروشی عمده 4/4649
 نوزاد وسایل و لوازم فروشی عمده 4/4649
 تصویري و صوتی يها دستگاه به وابسته لوازم فروشی عمده 4/4649
 ورزشی لوازم فروشی عمده 4/4649
 لوردراپه فروشی عمده 4/4649
 لوستر فروشی عمده 4/4649
 لباسشویی ماشین فروشی عمده 4/4649
 کن پاك ماهوت فروشی عمده 4/4649
 خانگی  مبل فروشی عمده 4/4649
 منزل مبلمان فروشی عمده 4/4649
 تزیینی مجسمه فروشی عمده 4/4649
 کن مخلوط فروشی عمده 4/4649
 مروارید فروشی عمده 4/4649
 طال مسکوکات فروشی عمده 4/4649
 مسواك فروشی عمده 4/4649
 کفگیر و مالقه فروشی عمده 4/4649
 ملیله فروشی عمده 4/4649



  

 

 تسبیح و مهر فروشی عمده 4/4649
 موکت فروشی عمده 4/4649
 توالت میز فروشی عمده 4/4649
 خانگی  چوبی صندلی و میز فروشی عمده 4/4649
 خانگی حصیري صندلی و میز فروشی عمده 4/4649
 خانگی  فایبرگالس صندلی و میز فروشی عمده 4/4649
 خانگی فلزي صندلی و میز فروشی عمده 4/4649
 خانگی نیمکت و میز فروشی عمده 4/4649
 میکروفن فروشی عمده 4/4649
 نخ فروشی عمده 4/4649
 گلدوزي نخ فروشی عمده 4/4649
 نساجی الیاف و نخ فروشی عمده 4/4649
 نقره فروشی عمده 4/4649
 خام نوار فروشی عمده 4/4649
 نی فروشی عمده 4/4649
 کودکان بازي وسایل فروشی عمده 4/4649
 خیاطی وسایل فروشی عمده 4/4649
 گلدوزي وسایل فروشی عمده 4/4649
 آماده ویترین فروشی عمده 4/4649
 ویدیو فروشی عمده 4/4649
 دیسک ویدیو فروشی عمده 4/4649
 ویلون فروشی عمده 4/4649
 یخچال فروشی عمده 4/4649
 فریزر یخچال فروشی عمده 4/4649
  فروشی بخارپز  عمده 4/4649
  فروشی چاي ساز  عمده 4/4649
  فروشی زودپز  عمده 4/4649
  فروشی غذاساز  عمده 4/4649
  فروشی قهوه ساز  عمده 4/4649
 واردات -  عینک 4/4649
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  واردات و صادرات -فریزر 4/4649
 واردات - عینک قاب 4/4649
 صادرات و واردات - کاموا 4/4649
 واردات- ) ارگ(  برد کی 4/4649
  صادرات -گوشی تلفن همراه 4/4649
  واردات -گوشی تلفن همراه 4/4649
 واردات - گیتار 4/4649
 واردات -پاتیناژ لوازم 4/4649
 صادرات و واردات  -منزل تزیینی لوازم 4/4649
 صادرات و واردات - خانگی لوازم 4/4649
 صادرات و واردات  - گلدوزي و خیاطی لوازم 4/4649
 صادرات و داتروا- سرگرمی لوازم 4/4649
 صادرات و واردات - سفر لوازم 4/4649
 واردات -  شکار لوازم 4/4649
 واردات - صید لوازم 4/4649
 صادرات و واردات -  شخصی متفرقه وسایل و لوازم 4/4649
 واردات - نوزاد وسایل و لوازم 4/4649
 واردات -  ورزشی لوازم 4/4649
 واردات-  تصویري و صوتی يها دستگاه یدکی لوازم 4/4649
  واردات و صادرات -ماشین لباسشویی 4/4649
 صادرات و واردات - الیاف و نخ 4/4649
 واردات  - خام نوار 4/4649
  واردات لوازم خانگی 4/4649
  تصویري –واردات لوازم صوتی  4/4649
 واردات - ویلون 4/4649
   

  آالت، تجهیزات و ملزومات  عمده فروشی ماشین 465
  افزار  فروشی رایانه، تجهیزات جانبی رایانه و نرم عمده  4651
  شرکت ایران نارا  4651



  

 

  شرکت ایز ایران  4651
  B.O.M)(شرکت بی او ام  4651
  شرکت کانوال  4651
  شرکت گسترش انفورماتیک ایران  4651
  عمده فروشی کامپیوتر و تجهیزات جانبی  4651
  عمده فروشی کامپیوترهاي شخصی  4651
  افزار  عمده فروشی نرم 4651
  فروشی تجهیزات و قطعات کامپیوتر  عمده 4651

    
  عمده فروشی تجهیزات و قطعات الکترونیکی و مخابراتی  4652
  واردات -دیسک خام  4652
  نوري و مغناطیسی خامهاي   عمده فروشی  دیسک 4652
  هادي  فروشی ابزارهاي نیمه  عمده 4652
  عمده فروشی تلفن و تجهیزات ارتباطاتی  4652
  عمده فروشی دیسکت و نوارهاي خالی ویدئویی و شنیداري 4652
  ها و مدارهاي مجتمع  عمده فروشی ریز تراشه 4652
  هاي الکترونیکی  ها و المپ عمده فروشی سوپاپ 4652
  هاي چاپی  عمده فروشی مدار 4652
  عمده فروشی دیسک خام 4652
  عمده فروشی نوار صوتی تصویري خام 4652
  خام) DVDوCD(عمده فروشی دیسک مغناطیسی و نوري  4652
  عمده فروشی دیسکت خام 4652
 مخابراتی لوازم فروشی عمده 4652
 واردات -  مخابراتی لوازم 4652

   
  آالت، تجهیزات و ملزومات کشاورزي  عمده فروشی ماشین  4653
 کشاورزي آالت ماشین توسعه بنگاه  4653
 )سابق کشاورزي هاي ماشین خدمات( تراکتورسازي بازرگانی سهامی شرکت  4653
 )آالت ماشین فروش( ماهیار صنعتی خاص سهامی شرکت  4653
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 کشاورزي حمایتی خدمات سهامی شرکت  4653
 بذرپاش فروشی عمده  4653
 برنجکوب فروشی عمده  4653
 کشاورزي تجهیزات فروشی عمده  4653
 تراکتور فروشی عمده  4653
 تریلر فروشی عمده  4653
 خرمنکوب فروشی عمده  4653
 ماکیان کشی جوجه دستگاه فروشی عمده  4653
 مرزبنددستگاه  فروشی عمده  4653
 نهرکن دستگاه فروشی عمده  4653
 کن وجین دستگاه فروشی عمده  4653
 گاوآهن و دیسک فروشی عمده  4653
 کن خشک علف فروشی عمده  4653
 کشاورزي آالت ماشین یدکی قطعات فروشی عمده  4653
 کمباین فروشی عمده  4653
 آبرسانی لوازم فروشی عمده  4653
 آبیاري لوازم فروشی عمده  4653
 عسل زنبور پرورش لوازم فروشی عمده  4653
 اي قطره آبیاري يها لوله فروشی عمده  4653
 کشاورزي آالت ماشین فروشی عمده  4653
  کشاورزي محصوالتبندي  و بسته بندي درجه، آالت ماشین فروشی عمده  4653
 زنی چمن ماشین فروشی عمده  4653
 شیردوشی ماشین فروشی عمده  4653
 تریلر نیم فروشی عمده  4653
 صادرات و واردات - کشاورزي آالت ماشین یدکی قطعات  4653
 صادرات و واردات  - زيرکشاو آالت ماشین  4653

    
  آالت و تجهیزات فروشی سایر ماشین عمده  4659
 و صادرات وارداتـ  آزمایش و گیري اندازه وسایل و ابزار 4659
 صادرات و واردات -  حمل تجهیزات 4659



  

 

  واردات و صادرات  –برداري  تجهیزات نقشه 4659
 واردات -  زباله پرس دستگاه 4659
 پزشکی لوازم واردات و صادرات طب - نیکان شرکت دفتر 4659
 ارقام ایران شرکت مرکزي دفتر 4659
 ساختمان و راهسازي آالت ماشین فروش) یدك پارس( یدك آرین شرکت 4659

 سازي
 ماشین بیزنس ایران شرکت 4659
 خیبر بازرگانی شرکت 4659
 تجهیزات و آالت ماشین فروش( ایران ملی صنایع سازمان بازرگانی شرکت 4659

 )نساجی صنایع
 ان.  ام. بی شرکت 4659
 حساب پارس شرکت 4659
 پزشکی يها فرآورده پخش شرکت 4659
 رادیولوژي تجهیزات شرکت 4659
 )پزشکی تجهیزات( الکتریک تهران شرکت 4659
 سینا تهران شرکت 4659
 عمده رادیولوژي فیلم فروش -  ایران جامبین شرکت 4659
 نفتی ویژه يها فرآورده بازرگانی سهامی شرکت 4659
 نیکو  ایران نفت بازرگانی سهامی شرکت 4659
 )زیراکس هاي ماشین( ایران زیراکس رنگ خاص سهامی شرکت 4659
 ژاپن کاالي سهامی شرکت 4659
 کانادا کاالي سهامی شرکت 4659
 لندن کاالي سهامی شرکت 4659
 شرکت سهامی پشتیبانی ساخت وتهیه کاالي نفت تهران 4659
 شرکت سهامی کاالي پتروشیمی 4659
 پرتو شیما شرکت 4659
 شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات ومواد شیمیایی صنایع پتروشیمی 4659
 مروارید دندانپزشکی کاالي شرکت 4659
 ایران نفت کاالي شرکت 4659
 خاورمیانه اداري هاي ماشین شرکت 4659
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 )پزشکی تجهیزات( پفالپ فیلی مهندسی شرکت 4659
 ماشین همکار شرکت 4659
  هاي اداري  صادرات ماشین 4659
 گیري اندازه وسایل و ابزار فروشی عمده 4659
 شیمیایی تحلیل و تجزیه ابزارهاي فروشی عمده 4659
 فیزیکی تحلیل و تجزیه ابزارهاي فروشی عمده 4659
 رسامی ابزارهاي فروشی عمده 4659
 گذاري نشان ابزارهاي فروشی عمده 4659
 میکرسکوپ و اسیلوسکوپ فروشی عمده 4659
 باالبر فروشی عمده 4659
 بولدوزر فروشی عمده 4659
 مکانیکی يها بیل فروشی عمده 4659
 آب پمپ فروشی عمده 4659
 حمل تجهیزات فروشی عمده 4659
 برداري نقشه تجهیزات فروشی عمده 4659
 صنعتی بافندگی چرخهاي فروشی عمده 4659
 کفش تولید چرخهاي فروشی عمده 4659
 صنعتی دوزندگی چرخهاي فروشی عمده 4659
 زباله پرس دستگاه فروشی عمده 4659
 بنزین پمپ دستگاه فروشی عمده 4659
 زیراکس دستگاه فروشی عمده 4659
 کننده کوچک و کننده بزرگ يها دستگاه فروشی عمده 4659
 برداري نقشه دوربین فروشی عمده 4659
 برق ژنراتور فروشی عمده 4659
 کابل و سیم فروشی عمده 4659
 سازي جاده يها غلتک فروشی عمده 4659
 فرنانوایی فروشی عمده 4659
 کابل فروشی عمده 4659
  عمده فروشی کمد وقفسه اداري 4659
 ارتوپدي تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659



  

 

 آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659
 کاردیوگرافی الکترو تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659
 آرآي ام تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659
 انسفالوگرافی تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659
 بیمارستانی تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659
 جراحی و پزشکی تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659
 دندانپزشکی تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659
 رادیولوژي تجهیزات و لوازم فروشی عمده  4659
 سونوگرافی تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659
 اسکن تی سی تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659
 فیزیوتراپی تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659
 مغزي نوار تجهیزات و لوازم فروشی عمده 4659
 پزشکی لوازم و تجهیزات کاالها، سایر و لوازم فروشی عمده 4659
 صنعتی تجهیزات و آالت ماشین به مربوط ملزومات و یدکی لوازم فروشی عمده 4659

 بازرگانی و
 دار بیل لودرهاي فروشی عمده 4659
 شمار اسکناس ماشین فروشی عمده 4659
 کن شیرین آب آالت ماشین فروشی عمده 4659
 سازي آرد آالت ماشین فروشی عمده 4659
 پزي آسفالت آالت ماشین فروشی عمده 4659
 بافندگی آالت ماشین فروشی عمده 4659
 سنگ برش آالت ماشین فروشی عمده 4659
 بندي درجه و کردن پاك آالت ماشین فروشی عمده 4659
  آالت تخلیه فاضالب   عمده فروشی ماشین 4659
 تراشکاري آالت ماشین فروشی عمده 4659
 آب تصفیه آالت ماشین فروشی عمده 4659
  عمده فروشی ماشین آالت تصفیه فاضالب  4659
 آجر تولید آالت ماشین فروشی عمده 4659
 منسوجات تولید آالت ماشین فروشی عمده 4659
 نوشیدنی تولید آالت ماشین فروشی عمده 4659
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 جوشکاري آالت ماشین فروشی عمده 4659
 چاپ آالت ماشین فروشی عمده 4659
 بري چوب آالت ماشین فروشی عمده 4659
 حفاري آالت ماشین فروشی عمده 4659
 گیري خامه آالت ماشین فروشی عمده 4659
 راهسازي آالت ماشین فروشی عمده 4659
 گري ریخته آالت ماشین فروشی عمده 4659
 سیمان آالت ماشین فروشی عمده 4659
 صحافی آالت ماشین فروشی عمده 4659
 شیمیایی صنایع آالت ماشین فروشی عمده 4659
 غذایی صنایع آالت ماشین فروشی عمده 4659
 فلزي صنایع آالت ماشین فروشی عمده 4659
 تنباکو و توتون آوري عمل آالت ماشین فروشی عمده 4659
 فاضالب آالت ماشین فروشی عمده 4659
 کاغذسازي آالت ماشین فروشی عمده 4659
 کشبافی آالت ماشین فروشی عمده 4659
 سابی موزاییک آالت ماشین فروشی عمده 4659
 نانوایی آالت ماشین فروشی عمده 4659
 نجاري آالت ماشین فروشی عمده 4659
 نورد آالت ماشین فروشی عمده 4659
 سازي ساختمان تجهیزات و آالت ماشین فروشی عمده 4659
 و صنعت در استفاده مورد  ابزارآالت و تجهیزات و آالت ماشین فروشی عمده 4659

 بازرگانی
 توزین يها دستگاه و آالت ماشین فروشی عمده 4659
 تحریر ماشین فروشی عمده 4659
 حساب ماشین فروشی عمده 4659
  عمده فروشی مبلمان اداري 4659
 سیستم گرمایشی ساختمان مشعل فروشی عمده 4659
 قیراندود مشمع فروشی عمده 4659
  عمده فروشی میز وصندلی اداري 4659



  

 

 اسیلوسکوپ و میکروسکوپ فروشی عمده 4659
 بتون میکسر فروشی عمده 4659
 نقاله فروشی عمده 4659
 نگاتواسکپ فروشی عمده 4659
 واردات -  پزشکی تجهیزات و لوازم 4659
  واردات و صادرات  -لوزام و تجهیزات مهندسی 4659
 صادرات و واردات - آب تصفیه آالت ماشین 4659
 صادرات و واردات - فاضالب تصفیه آالت ماشین 4659
 صادرات و واردات -  صحافی و چاپ آالت ماشین 4659
 صادرات و واردات - شیمیایی صنایع آالت ماشین 4659
 صادرات و واردات -  بري چوب و نجاري آالت ماشین 4659
 صادرات و واردات -  بازرگانی و صنعت در استفاده براي تجهیزات و آالت ماشین 4659
 صادرات و واردات - حفاري تجهیزات و آالت ماشین 4659
 صادرات و واردات - راهسازي تجهیزات و آالت ماشین 4659
 صادرات و واردات - سازي ساختمان تجهیزات و آالت ماشین 4659
 صادرات و واردات - کفش تولید صنایع تجهیزات و آالت ماشین 4659
 صادرات و واردات - پوشاك تولید و نساجی صنایع تجهیزات و آالت ماشین 4659
 هاي اداري ـ صادرات وواردات   ماشین 4659
  هاي اداري ایران  مرکز ماشین 4659
 )گرافیک هاي ماشین مرکز( نوریانی موسسه 4659
  هاي اداري  واردات ماشین 4659

   
  هاي تخصصی فروشی سایر عمده 466

  هاي جامد، مایع و گاز و محصوالت مربوط فروشی سوخت عمده 4661
 هاي نفتی  شرکت پخش فرآورده -انبار سوخت  4661
 هاي نفتی شرکت پخش فرآورده -انبار نفت  4661
 گاز اتان شرکت  4661
 گاز ایران شرکت  4661
 گاز بوتان شرکت  4661
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 )اختر نیک( گاز پارس شرکت  4661
 پاسارگاز شرکت  4661
 گاز پرسی شرکت  4661
 گاز رویال شرکت  4661
 رویال گاز پخش خاص سهامی شرکت  4661
 نفتی يها فرآورده پخش ملی شرکت  4661
 ایران مایع گاز ملی شرکت  4661
 گیربکس روغن فروشی عمده  4661
 موتور روغن فروشی عمده  4661
 ضدیخ فروشی عمده  4661
 نفتی يها فرآورده فروشی عمده  4661
 ) پرشده کپسول(  مایع گاز فروشی عمده  4661
 نفت فروشی عمده  4661
 صادرات و واردات - نفتی يها فرآورده  4661

    
  هاي فلزي  عمده فروشی فلزات و کانه  4662
  فروشی آهن انبار متصل به عمده 4662
  فروشی آهن انبار وابسته به عمده 4662
  صادرات - طال شمش 4662
  واردات - طال شمش  4662
  صادرات و واردات –تیرآهن  4662
 آالت آهن فروشی عمده 4662
  تیرآهن فروشی عمده 4662
 آهن سنگ فروشی عمده 4662
 منگنزدار آهن سنگ فروشی عمده 4662
  روي سنگ فروشی عمده  4662
  سرب سنگ فروشی عمده 4662
 کرومیت سنگ فروشی عمده 4662
 مس سنگ فروشی عمده 4662
 منگنز سنگ فروشی عمده 4662



  

 

 آلومینیوم شمش فروشی عمده 4662
 آهن شمش فروشی عمده 4662
 طال شمش فروشی عمده 4662
  هاي فلزي آهنی کانه فروشی عمده 4662
 هاي فلزي غیرآهنی کانه فروشی عمده 4662
 آهن کنسانتره فروشی عمده 4662
 مس کنسانتره فروشی عمده 4662
  به شکل اولیه -محصوالت فلزي آهنی فروشی عمده 4662
 به شکل اولیه -محصوالت فلزي غیرآهنی فروشی عمده 4662
 کاتد مس فروشی عمده 4662
 گرد میل فروشی عمده 4662
 نبشی فروشی عمده 4662
 استیل ورق فروشی عمده 4662
 آهن ورق فروشی عمده 4662
 عمده فروشی ورق حلبی  4662
 عمده فروشی ورق حلبی 4662
  واردات تیرآهن 4662

    
عمده فروشی مصالح ساختمانی، یراق آالت، تجهیزات و ملزومات لوله  4663

  ساختمانکشی و گرمایشی 
 ساختمانی مصالح فروشی عمدهمتصل به  انبار 4663
 ساختمانی مصالح فروشی عمدهوابسته به  انبار 4663
 واردات و صادرات  -بیده 4663
 صادرات و واردات -  جالدهنده 4663
 صادرات و واردات - رنگ 4663
 واردات و صادرات -  ظرفشویی سینک 4663
 واردات و صادرات - شیرآالت 4663
 صادرات - ساختمانی شیشه 4663
  عمده فروشی ابزار آالت ساختمان سازي  4663
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  عمده فروشی اتصاالت برقی  4663
  عمده فروشی اتصاالت پولیکا  4663
  عمده فروشی اتصاالت چدنی  4663
 ساختمانی آجر فروشی عمده 4663
 نسوز آجر فروشی عمده 4663
 الوار فروشی عمده 4663
 آهک فروشی عمده 4663
 پالستیکی ایرانیت فروشی عمده 4663
 فلزي بشکه فروشی عمده 4663
 پروفیل فروشی عمده 4663
 شیشه پشم فروشی عمده 4663
 نسوز پنبه فروشی عمده 4663
 کاشی پودر فروشی عمده 4663
 معدنی پوکه فروشی عمده 4663
  عمده فروشی تخته چند الیی  4663
  عمده فروشی تخته سه الیی  4663
 الوار و تخته فروشی عمده 4663
 جالدهنده فروشی عمده 4663
 چوب فروشی عمده 4663
  عمده فروشی چوب نتراشیده  4663
 سنگ خاکه فروشی عمده 4663
 سرامیکی دستشویی فروشی عمده 4663
 دستگیره فروشی عمده 4663
 برقی اتصاالت و دوشاخه فروشی عمده 4663
 چدنی دیگ فروشی عمده 4663
 شوفاژ رگالتور فروشی عمده 4663
 ساختمانی رنگ فروشی عمده 4663
 چوب روکش فروشی عمده 4663
 سرامیک فروشی عمده 4663
 سرند فروشی عمده 4663



  

 

 نصب آماده ساختمانی يها سنگ فروشی عمده 4663
  عمده فروشی سیفون توالت   4663
 خاردار سیم فروشی عمده 4663
 سیمان فروشی عمده 4663
 ماسه و شن فروشی عمده 4663
 ساختمان شیرآالت فروشی عمده 4663
 ساختمان بهداشتی کاالهاي و لوازم و شیرآالت فروشی عمده 4663
 تخت شیشه فروشی عمده 4663
 جام شیشه فروشی عمده 4663
 ساختمانی شیشه فروشی عمده 4663
 پالستیکی شیلنگ فروشی عمده 4663
 ساخته پیش گچی صفحات فروشی عمده 4663
 فورمیکا فروشی عمده 4663
 فیبر فروشی عمده 4663
 کار آماده چوبی قطعات فروشی عمده 4663
 ساخته پیش سیمانی قطعات فروشی عمده 4663
 ساخته پیش گچی قطعات فروشی عمده 4663
 قفل فروشی عمده 4663
 قیرگونی فروشی عمده 4663
 سرامیکی توالت کاسه فروشی عمده 4663
 کاشی فروشی عمده 4663
 ساختمان بهداشتی کاالهاي فروشی عمده 4663
 کلنگ فروشی عمده 4663
 پریز و کلید فروشی عمده 4663
 گچ فروشی عمده 4663
 ساختمان الکتریکی لوازم فروشی عمده 4663
 مطبوع تهویه لوازم فروشی عمده 4663
 شوفاژ لوازم فروشی عمده 4663
 مربوط یدکی لوازم و مطبوع تهویه و شوفاژ لوازم فروشی عمده 4663
 مطبوع تهویه یدکی لوازم فروشی عمده 4663
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 چیلر یدکی لوازم فروشی عمده 4663
 شوفاژ یدکی لوازم فروشی عمده 4663
 لوال فروشی عمده 4663
 استیل لوله فروشی عمده 4663
 سبز لوله فروشی عمده 4663
 فلزي سفید لوله فروشی عمده 4663
 فلزي سیاه لوله فروشی عمده 4663
 ماله فروشی عمده 4663
 موزاییک فروشی عمده 4663
 نیوپان فروشی عمده 4663
 هواکش فروشی عمده 4663
 حمام وان فروشی عمده 4663
 سازي ساختمان وسایل فروشی عمده 4663
 ساختمانی آالت یراق فروشی عمده 4663
  فروشی بیده توالت سرامیکی  عمده 4663
  فروشی بیل  عمده 4663
 صادرات و واردات - فورمیکا 4663
 صادرات و واردات - فیبر 4663
 صادرات و واردات -کار آماده چوبی قطعات 4663
 صادرات و واردات - ساخته پیش چوبی قطعات 4663
 واردات و صادرات -  توالت کاسه 4663
 واردات و صادرات - ساختمان الکتریکی لوازم 4663
 صادرات و واردات - مطبوع تهویه لوازم 4663
  واردات و صادرات  - لوازم شوفاژ  4663
 صادرات و واردات -  وپانین 4663

    
بندي نشده در  فروشی پسماند و نخاله و سایر محصوالت طبقه عمده  4669

  جاي دیگر
 صادرات و واردات - اسید 4669



  

 

 صادرات و واردات - کش آفت 4669
 واردات -  کاغذ خمیر 4669
 معدن و صنعت بانک پوشش تحت اروند شیمیایی شرکت دفتر 4669
  (PCC)پتروشیمی بازرگانی شرکت 4669
  ها ومخازن پتروشیمی شرکت سهامی پایانه 4669
 اترها فروشی عمده 4669
 پنبه آخال فروشی عمده 4669
 چرم آخال فروشی عمده 4669
 اسیدها فروشی عمده 4669
 ها کش آفت فروشی عمده 4669
 صنعتی چوب يها الکل فروشی عمده 4669
 مصنوعی نساجی الیاف فروشی عمده  4669
 مصنوعی نساجی الیاف و نخ انواع فروشی عمده 4669
 اوره فروشی عمده 4669
  ابریشم پسماند فروشی عمده 4669
  پسماند پنبه فروشی عمده 4669
 پسماند چرم فروشی عمده 4669
 غالت آوري عمل از حاصل پسماند فروشی عمده 4669
 اولیه اشکال به پلیمرها فروشی عمده 4669
 کاغذ خمیر فروشی عمده 4669
 ها رزین فروشی عمده 4669
 اتومبیل رنگ فروشی عمده 4669
 نساجی رنگ فروشی عمده 4669
 ضایعات فروشی عمده 4669
 آهن ضایعات فروشی عمده 4669
 پشم ضایعات فروشی عمده 4669
 پالستیک ضایعات فروشی عمده 4669
 چوب ضایعات فروشی عمده 4669
 شیشه ضایعات فروشی عمده 4669
 فلزات ضایعات فروشی عمده 4669
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 کاغذ ضایعات فروشی عمده 4669
 الستیکی ضایعات فروشی عمده 4669
 ها فسفات فروشی عمده 4669
 زینک و فیلم فروشی عمده  4669
 قراضه فروشی عمده 4669
 مصنوعی کایوچوي فروشی عمده 4669
 کلرورها فروشی عمده 4669
 حیوانی کودهاي فروشی عمده 4669
 شیمیایی کودهاي فروشی عمده 4669
 گیاهی کودهاي فروشی عمده 4669
 معدنی کودهاي فروشی عمده 4669
 صنعتی گازهاي فروشی عمده 4669
 الکل الك فروشی عمده 4669
 کاغذ اولیه ماده فروشی عمده 4669
 پالستیکی اولیه مواد فروشی عمده 4669
 سازي صابون و سازي رنگ شیمیایی اولیه مواد فروشی عمده 4669
 مالمین اولیه مواد فروشی عمده 4669
 پتروشیمی مواد فروشی عمده 4669
 اولیه اشکال به پالستیکی مواد فروشی عمده 4669
 دهنده لعابرنگی  مواد فروشی عمده 4669
 کننده ماترنگی  مواد فروشی عمده 4669
 شیمیایی مواد فروشی عمده 4669
 مصنوعی نخ فروشی عمده 4669
 ها نیترات فروشی عمده 4669
 ها نیتریت فروشی عمده 4669
 فروشی عمده -دوم دست پالستیک فروش 4669
 فروشی عمده -خشک نان فروش 4669
 صادرات و واردات - ها  فسفات 4669
 صادرات و واردات -  مصنوعی کایوچوي 4669
 صادرات و واردات -  کلرورها 4669



  

 

  واردات و صادرات  -کودهاي حیوانی  4669
  واردات و صادرات  -کودهاي شیمیایی 4669
  واردات و صادرات -کودهاي گیاهی  4669
  واردات و صادرات -کودهاي معدنی  4669
 واردات و صادرات - صنعتی گاز 4669
 صادرات و واردات - الکل الك 4669
 واردات  -کاغذ اولیه ماده 4669
 صادرات و واردات - مصنوعی نساجی الیاف 4669

    
  عمده فروشی غیر تخصصی 469

  عمده فروشی غیر تخصصی 4690
 صادرات و واردات - اسفنج  4690
 صادرات و واردات - اسکاج  4690
 اسفنج فروشی عمده  4690
 اسکاچ فروشی عمده  4690
  عمده فروشی پاشنه و سرپاشنه   4690
 جارو فروشی عمده  4690
 کاالها سایر فروشی عمده  4690
 مصرف یکبار ظروف فروشی عمده  4690
 آلومینیوم فویل فروشی عمده  4690
 کفش قالب فروشی عمده  4690
 پالستیکی کیسه فروشی عمده  4690
 فریزر کیسه فروشی عمده  4690
 گونی فروشی عمده  4690
 پالستیکی بندي بسته لوازم فروشی عمده  4690
 فلزي بندي بسته لوازم فروشی عمده  4690
 منسوج بندي بسته لوازم فروشی عمده  4690
  بندي و ظروف یکبار مصرف  عمده فروشی لوازم بسته  4690
 قنادي لوازم فروشی عمده  4690
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 کفاشی لوازم فروشی عمده  4690
 منزل نظافت لوازم فروشی عمده  4690
 نایلکس فروشی عمده  4690
 واکس فروشی عمده  4690
 کفش آالت یراق فروشی عمده  4690
 کیف آالت یراق فروشی عمده  4690
 صادرات و واردات - بندي بسته لوازم  4690
 صادرات و واردات -  منزل نظافت لوازم  4690

    
  ي موتوري و موتورسیکلت فروشی به جز وسایل نقلیه خرده  47

  هاي غیرتخصصی فروشی در فروشگاه خرده  471
هاي غیرتخصصی با برتري  فروش مواد غذایی  فروشی در فروشگاه خرده  4711

 و دخانیات 
  اي  هاي بزرگ غیرزنجیره سوپرمارکت 4711
  اي  هاي بزرگ غیر زنجیره فروشگاه 4711
اي که عمدتاً در کار فروش مواد غذایی و  هاي بزرگ غیر زنجیره فروشگاه 4711

دخانیات هستند و کاالهاي متعدد دیگري نظیر پوشاك، مبلمان، لوازم خانگی، 
  رسانند ابزار فلزي، مواد آرایشی و غیره را نیز به فروش می

    
  هاي غیر تخصصی  در فروشگاه ها فروشی سایر خرده 4719
 اي زنجیره يها فروشگاه دفتر 4719
 )اي زنجیره( روستا و شهر مصرف تعاون سازمان 4719
  فرهنگیان مصرف تعاونیشرکت  4719
  کارگري مصرف تعاونیشرکت  4719
 کارمندي مصرف تعاونی شرکت 4719
 )اي زنجیره( اتکا فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( ارتش فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( خرداد پانزده فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( سپه مصرف تعاونی فروشگاه 4719



  

 

 )اي زنجیره( نفت صنعت مصرف تعاونی فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( فرهنگیان مصرف تعاونی فروشگاه 4719
  کارگري مصرف تعاونیفروشگاه  4719
 کارمندي مصرف تعاونی فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( رفاه فروشگاه 4719
 اي زنجیره فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( شهروند فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( کوثر فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( روستایی تعاونی يها فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( غیرروستایی تعاونی يها فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( آهن راه مصرف تعاونی يها فروشگاه 4719
 کشور بهزیستی سازمان مصرف تعاونی يها فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( پاسداران سپاه مصرف تعاونی يها فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( امداد کمیته يها فروشگاه 4719
 )اي زنجیره( عشایري مصرف يها فروشگاه 4719

    
هاي  خرده فروشی موادغذایی، آشامیدنی ها و دخانیات در فروشگاه 472

  تخصصی 
  خرده فروشی مواد غذایی در فروشگاه هاي تخصصی  4721

  هاي تخصصی خرده فروشی میوه و سبزي در فروشگاه  1/4721
 سبزي ـ خرده فروشی  1/4721
 سوپرمیوه 1/4721
 خرده فروشی  صیفی ـ 1/4721
 فروش میوه ـ خرده فروشی  1/4721
 میوه ـ خرده فروشی  1/4721
 میوه فروشی  1/4721
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خرده فروشی خواروبار، لبنیات، مواد  غذایی، آجیل، خشکبار و سایر   2/4721

  محصوالت خوراکی 
 خشکبارفروشی و آجیل 2/4721
 بقالی 2/4721
 آجیل فروشی خرده 2/4721
 خشکبار و آجیل فروشی خرده 2/4721
  خرده فروشی ادویه جات  2/4721
 برنج فروشی خرده 2/4721
 پرندگان تخم فروشی خرده 2/4721
 ماکیان تخم فروشی خرده 2/4721
 مرغ تخم فروشی خرده 2/4721
 ترشی فروشی خرده 2/4721
 تنقالت فروشی خرده 2/4721
 چاي فروشی خرده 2/4721
 حبوبات فروشی خرده 2/4721
 خرما فروشی خرده 2/4721
 خشکبار فروشی خرده 2/4721
 خواروبار فروشی خرده 2/4721
 خیارشور فروشی خرده 2/4721
  خرده فروشی زعفران  2/4721
  خرده فروشی زیتون  2/4721
 سویا فروشی خرده  2/4721
 شور فروشی خرده 2/4721
 هاي محلی در فروشگاه  شیرینی فروشی خرده 2/4721
 عسل فروشی خرده 2/4721
 غالت فروشی خرده 2/4721
 لبنی يها فرآورده فروشی خرده 2/4721
 قند فروشی خرده 2/4721



  

 

 قهوه فروشی خرده 2/4721
 کاکایو فروشی خرده 2/4721
 کشمش فروشی خرده 2/4721
 در فروشگاه کلوچه فروشی خرده 2/4721
 در فروشگاه کمپوت فروشی خرده 2/4721
 گندم فروشی خرده 2/4721
 لبنیات فروشی خرده 2/4721
 ماکارونی فروشی خرده 2/4721
 نبات فروشی خرده 2/4721
  خشکبار ـ خرده فروشی  2/4721
  خواروبار ـ خرده فروشی  2/4721
  دکان خواربارفروشی 2/4721
 موادغذایی سوپر 2/4721
 )لبنیات و خواروبار فروش(سوپر 2/4721
    
 هاي مربوط  خرده فروشی گوشت قرمز و سفید و ماهی و فراورده 3/4721
 سفید و قرمز گوشت انواع فروشی خرده 3/4721
 خاویار فروشی خرده 3/4721
 قلوه، زبان، مغز و جگر خام  ،دل فروشی خرده 3/4721
 کالباس و سوسیس فروشی خرده 3/4721
 گوشتی يها فرآورده فروشی خرده 3/4721
 خام  وپاچه کله فروشی خرده 3/4721
 سفید گوشت فروشی خرده 3/4721
 ماکیان فروشی خرده 3/4721
 تازه ماهی فروشی خرده 3/4721
 ماهی و مرغ فروشی خرده 3/4721
 تازه  میگو فروشی خرده 3/4721
  دل و جگر خام ـ خرده فروشی  3/4721
  فروشی  سیراب و شیردان خام ـ خرده 3/4721
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 شیالت بازرگانی سهامی شرکت 3/4721
 شیالت فروشگاه 3/4721
 قصابی 3/4721
  گوشت قرمز ـ خرده فروشی  3/4721
  ماهی ـ خرده فروشی  3/4721
  مرغ ـ خرده فروشی  3/4721
    
 هاي تخصصی سایر مواد غذایی در فروشگاه فروشی خرده 4/4721
 خارج از محل پخت -نان  فروشی خرده 4/4721
 فروش نان - نان سه فروشی خرده 4/4721
 یخ فروشی خرده 4/4721
  فروش خارج از محل پخت -نان فانتزي 4/4721
  فروش نان -آوران نان 4/4721
  فروشی خرده -یخ 4/4721
    

  هاي تخصصی ها در فروشگاه خرده فروشی آشامیدنی  4722
 در فروشگاه معدنی آب فروشی خرده 4722
 در فروشگاه دوغ فروشی خرده 4722
  دوغ محلی در فروشگاه فروشی خرده  4722
  خرده فروشی مواد غذایی و نوشیدنی در فروشگاه 4722
  هاي گازدار در فروشگاه خرده فروشی نوشیدنی 4722

    
  هاي تخصصی فروشی محصوالت دخانی در فروشگاه خرده  4723
   فروشی در فروشگاه خرده -توتون و تنباکو 4723
   در فروشگاه  - فروشی سیگار خرده 4723
  هاي تخصصی هاي دخانی در فروشگاه فروشی فراورده خرده 4723
   فروشی در فروشگاه خرده -دخانیات 4723
   فروشی در فروشگاه خرده -سیگار فروشی 4723
   فروشی در فروشگاه خرده - هاي توتون و تنباکو  فراورده 4723



  

 

   
  هاي تخصصی در فروشگاهخرده فروشی سوخت خودرو   473

  هاي تخصصی  خرده فروشی سوخت خودرو در فروشگاه  4730
 فروشی خرده -موتور بنزین 4730
 بنزین پمپ 4730
 پمپ گاز ـ جایگاه فروش گاز مایع براي خودرو     4730
 بنزین فروش جایگاه 4730
 خودرو سوخت فروشی خرده 4730
 گازوییل فروشی خرده 4730
 واسکازین فروشی خرده 4730
 فروشی خرده - ماشین روغن 4730
 فروشی خرده -موتور روغن 4730
  سوخت وسایل نقلیه موتوري ـ خرده فروشی  4730
 فروشی خرده - گازوییل 4730

    
  هاي تخصصی فروشی تجهیزات اطالعاتی و ارتباطاتی در فروشگاه خرده  474

افزارو تجهیزات مخابراتی در  جانبی،نرمفروشی رایانه،وسایل  خرده  4741
  هاي تخصصی فروشگاه

  تجهیزات کامپیوتري ـ خرده فروشی  4741
  هاي ویدئویی خرده فروشی بازي 4741
  خرده فروشی تجهیزات مخابراتی 4741
  خرده فروشی رایانه 4741
 شخصی کامپیوتر فروشی خرده 4741
  خرده فروشی کنسول بازي ویدئویی 4741
 تلفن گوشی فروشی خرده 4741
  خرده فروشی گوشی تلفن همراه 4741
  خرده فروشی نرم افزار غیر سفارشی 4741
  خرده فروشی وسایل جانبی رایانه 4741
  خرده فروشی - دستگاه تلفن  4741
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  کامپیوتر ـ خرده فروشی 4741
  خرده فروشی -گوشی تلفن همراه  4741
  فروشیلوازم کامپیوتر ـ خرده  4741
  خرده فروشی -موبایل  4741

    
  هاي تخصصی فروشی تجهیزات صوتی و تصویري در فروشگاه خرده  4742
 فایر آمپلی فروشی خرده 4742
 بلندگو فروشی خرده 4742
 تصویري و صوتی لوازم جانبی تجهیزات فروشی خرده 4742
 تلویزیون فروشی خرده 4742
 صدا پخش و ضبط دستگاه فروشی خرده 4742
 دستگاه ضبط و پخش صدا و تصویر  فروشی خرده 4742
 رادیو فروشی خرده 4742
 تصویري و صوتی لوازم فروشی خرده 4742
 میکروفن فروشی خرده 4742
 هدفون فروشی خرده 4742
 ویدیو فروشی خرده 4742
 )دي وي ديدستگاه ( دیسک ویدیو فروشی خرده 4742
  خرده فروشی وسایل صوتی و تصویري ـ  4742

    
  هاي تخصصی فروشی سایر وسایل خانگی در فروشگاه خرده  475

  هاي تخصصی فروشی منسوجات در فروشگاه خرده  4751
 بزازي 4751
 پارچه ـ خرده فروشی  4751
  اي  ـ خرده فروشی پارچه پرده 4751
  پارچه رویه مبلی ـ خرده فروشی  4751
  پارچه کشباف ـ خرده فروشی 4751
 پارچه انواع فروشی خرده  4751
 ابریشمی پارچه فروشی خرده  4751



  

 

 مصنوعی الیاف از پارچه فروشی خرده  4751
 آستري پارچه فروشی خرده  4751
 اي پرده پارچه فروشی خرده  4751
 پشمی پارچه فروشی خرده  4751
 ترویرا پارچه فروشی خرده  4751
 توري پارچه فروشی خرده  4751
 چادري پارچه فروشی خرده  4751
 يچادرپارچه  فروشی خرده 4751
 اي حوله پارچه فروشی خرده  4751
 مبلی رویه پارچه فروشی خرده  4751
 کرکی پارچه فروشی خرده  4751
 کشباف پارچه فروشی خرده  4751
 اي مالفه پارچه فروشی خرده  4751
 نخی پارچه فروشی خرده  4751
 پتو فروشی خرده  4751
 اتومبیل چادر فروشی خرده 4751
 حوله فروشی خرده 4751
 خیمه فروشی خرده 4751
  خرده فروشی روتختی   4751
 رومیزي فروشی خرده 4751
 لحاف فروشی خرده  4751
 مالفه فروشی خرده  4751
 روبالشی و مالفه  ـ خرده فروشی   4751
  مالفه و روبالشی ـ خرده فروشی   4751

    
  هاي تخصصی  خرده فروشی یراق آالت، رنگ و شیشه در فروشگاه  4752
 نصب آماده ساختمانی سنگ  فروشی خرده 4752
 ماسه و شن  فروشی خرده 4752
 لعاب  فروشی خرده 4752
 موزاییک  فروشی خرده 4752
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 ساختمانی ابزارآالت فروشی خرده 4752
 صنعتی ابزارآالت فروشی خرده 4752
 پولیکا و چدنی اتصاالت فروشی خرده 4752
 فلزي غیر اتصاالت فروشی خرده 4752
 فلزي اتصاالت فروشی خرده 4752
 خرده فروشی آجر ساختمانی  4752
  خرده فروشی آجر نسوز  4752
  خرده فروشی آچار آالت  4752
 المپ جریان تخلیه استارتر فروشی خرده 4752
 الکترود فروشی خرده 4752
 الوار فروشی خرده 4752
 آماده غیر و آماده رنگ انواع فروشی خرده 4752
  خرده فروشی آهک  4752
  خرده فروشی آهن آالت  4752
 پالستیکی ایرانیت فروشی خرده 4752
 )بتانه( بتونه فروشی خرده 4752
 بشکه فروشی خرده 4752
 بیل فروشی خرده 4752
 پرچ فروشی خرده 4752
 پروفیل فروشی خرده 4752
 شیشه پشم فروشی خرده 4752
 آب پمپ فروشی خرده 4752
 نسوز پنبه فروشی خرده 4752
 معدنی پوکه فروشی خرده 4752
 مهره و پیچ فروشی خرده 4752
 برق کلید تابلو فروشی خرده 4752
 چندالیی تخته فروشی خرده 4752
 الیی سه تخته فروشی خرده 4752
 برقی ترانسفورماتور فروشی خرده 4752
 تیرآهن فروشی خرده 4752



  

 

 تیرچوبی فروشی خرده 4752
 ها دهنده جال فروشی خرده 4752
 رزینی يها چسب فروشی خرده 4752
 چفت فروشی خرده 4752
 چوب فروشی خرده 4752
 ساختمانی چوبی لوازم و الوار، چوب فروشی خرده 4752
 چیلر فروشی خرده 4752
 سنگی حوض فروشی خرده 4752
 سنگ خاکه فروشی خرده 4752
 چوبی ساخته پیش پنجره و در فروشی خرده 4752
 ساختمان بازکن درب فروشی خرده 4752
 چینی دستشویی فروشی خرده 4752
 آب دوش فروشی خرده 4752
 رگالتور فروشی خرده 4752
 ساختمانی آماده رنگ فروشی خرده 4752
 سرامیک فروشی خرده 4752
 خاردار سیم فروشی خرده 4752
 سیمان فروشی خرده 4752
 ظرفشویی سینک فروشی خرده 4752
 شیرآالت فروشی خرده 4752
 آب شیرآالت فروشی خرده 4752
  خرده فروشی شیشه  4752
 ساختمانی شیشه فروشی خرده 4752
 آیینه و شیشه فروشی خرده 4752
 شیلنگ فروشی خرده 4752
 ساخته پیش گچی صفحات فروشی خرده 4752
 طناب فروشی خرده 4752
 فورمیکا فروشی خرده 4752
 فیبر فروشی خرده 4752
 ) ساندویچ پانل( ساخته پیش گچی قطعات فروشی خرده 4752
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 قفل فروشی خرده 4752
 قیرگونی فروشی خرده 4752
 توالت چینی کاسه فروشی خرده 4752
 کاشی فروشی خرده 4752
 ساختمان بهداشتی کاالهاي فروشی خرده 4752
 کلنگ فروشی خرده 4752
 گچ فروشی خرده 4752
 مطبوع تهویه لوازم فروشی خرده 4752
 شوفاژ لوازم فروشی خرده 4752
 لوال فروشی خرده 4752
 سفید لوله فروشی خرده 4752
 سیاه لوله فروشی خرده 4752
 استیل ورق و لوله فروشی خرده 4752
 برقی مته فروشی خرده 4752
 )سیفون( شستشو براي آب مخزن فروشی خرده 4752
 مشعل فروشی خرده 4752
 قیراندود مشمع فروشی خرده 4752
 ساختمانی مصالح فروشی خرده 4752
 میخ فروشی خرده 4752
 گرد میل فروشی خرده 4752
 نبشی فروشی خرده 4752
  خرده فروشی نیوپان  4752
 خانگی هواکش فروشی خرده 4752
 وان فروشی خرده 4752
 آهن ورق فروشی خرده 4752
 روکش ورق فروشی خرده 4752
 آالت یراق فروشی خرده 4752
 صنعتی ابزارآالت و آالت یراق فروشی خرده 4752
 بري شیشه 4752
 فروشی خرده  ساختمان شیشه 4752



  

 

  لوازم بهداشتی ساختمانی ـ خرده فروشی  4752
  مصالح ساختمانی ـ خرده فروشی  4752
  یراق آالت ـ خرده فروشی  4752

    
هاي  خرده فروشی قالی، قالیچه، پوشش کف و دیوار در فروشگاه  4753

  تخصصی
  خرده فروشی قالی و قالیچه و گلیم و زیلو و جاجیم   1/4753
  جاجیم ـ خرده فروشی  1/4753
 زیلو  فروشی خرده  1/4753
 جاجیم فروشی خرده  1/4753
 دستباف فرش از پشتی رویه فروشی خرده  1/4753
 ماشینی فرش از پشتی رویه فروشی خرده  1/4753
 گلیم از پشتی رویه فروشی خرده  1/4753
 دستباف فرش فروشی خرده  1/4753
 ماشینی فرش فروشی خرده  1/4753
 دستباف قالی فروشی خرده  1/4753
 دستباف قالیچه فروشی خرده  1/4753
 گبه فروشی خرده  1/4753
 گلیم فروشی خرده  1/4753
  زیلو ـ خرده فروشی  1/4753
  فرش فروشی  1/4753
  قالی ـ خرده فروشی   1/4753
  قالیچه ـ خرده فروشی  1/4753
  گبه ـ خرده فروشی   1/4753
  گلیم ـ خرده فروشی  1/4753
    
 کفپوش انواع فروشی خرده 2/4753
 کفپوش انواع فروشی خرده 2/4753
 پارکت فروشی خرده 2/4753



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 291  
 

 کرکره پرده فروشی خرده 2/4753
 دیواري کاغذ فروشی خرده 2/4753
 بجز رنگ ساختمانی -ساختمان تزیینی لوازم فروشی خرده 2/4753
 لووردراپه فروشی خرده 2/4753
 مکالیوم فروشی خرده 2/4753
 موکت فروشی خرده 2/4753
 فروشی موکت و دیواري کاغذ 2/4753
 فروشی موکت 2/4753
    

فروشی وسایل خانگی برقی، مبلمان، تجهیزات روشنایی و سایر  خرده  4759
  هاي تخصصی کاالهاي خانگی در فروشگاه

  آب گرمکن ـ خرده فروشی 4759
 برقی آبگرمکن فروشی خرده 4759
 تحریر صندلی و میز فروشی خرده 4759
 حصیري صندلی و میز فروشی خرده 4759
 ناهارخوري صندلی و میز فروشی خرده 4759
 آباژور فروشی خرده 4759
 نفتی آبگرمکن فروشی خرده 4759
 گیري آبمیوه فروشی خرده 4759
 گاز اجاق فروشی خرده 4759
 پز آرام فروشی خرده 4759
 ارگ فروشی خرده 4759
 برقی آسیاب فروشی خرده 4759
 اطو فروشی خرده 4759
 آکاردیون فروشی خرده 4759
 خانگی ي بافندگیها چرخ انواع فروشی خرده 4759
 خیاطی خانگی يها چرخ انواع فروشی خرده 4759
  خانگی گلدوزي يها چرخانواع  فروشی خرده 4759
 آیینه فروشی خرده 4759



  

 

 گازي بخاري فروشی خرده 4759
 سوز نفت بخاري فروشی خرده 4759
 بوفه فروشی خرده 4759
 پلوپز فروشی خرده 4759
 پیانو فروشی خرده 4759
 تار فروشی خرده 4759
  خرده فروشی تخت و کمد نوزاد  4759
 تختخواب فروشی خرده 4759
 توستر فروشی خرده 4759
 جاروبرقی فروشی خرده 4759
 جاکفشی فروشی خرده 4759
 خوراکپزي چراغ فروشی خرده 4759
 منزل روشنایی چراغ فروشی خرده 4759
 بافندگی چرخ فروشی خرده 4759
 خیاطی چرخ فروشی خرده 4759
 گلدوزي چرخ فروشی خرده 4759
 گوشت چرخ فروشی خرده 4759
 دف فروشی خرده 4759
 برقی تراش ریش فروشی خرده 4759
 خانگی برق ژنراتور فروشی خرده 4759
 یالکترونیک سازهاي فروشی خرده 4759
 بادي سازهاي فروشی خرده 4759
 سیمی سازهاي فروشی خرده 4759
 سبزي خردکن خانگی فروشی خرده 4759
 سشوار فروشی خرده 4759
 برقی سماور فروشی خرده 4759
 نفتی سماور فروشی خرده 4759
 سنتور فروشی خرده 4759
 تار سه فروشی خرده 4759
 برق سیم فروشی خرده 4759
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 تلفن سیم فروشی خرده 4759
 شمعدان فروشی خرده 4759
 برقی شوفاژ فروشی خرده 4759
 )تنبک(ضرب فروشی خرده 4759
 روياز جنس  لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 استیل لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 آلومینیومی لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 بلور لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 پالستیکی لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 تفلون لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 چوبی لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 چینی لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 حصیري لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 سرامیک لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 سفالی لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 سنگی لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 اي شیشه لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 کریستال لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 لعابی لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 مسی لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 مالمین لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 نسوز لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 نقره لوازم و ظروف فروشی خرده 4759
 ساز موسیقی - عود فروشی خرده 4759
 فریزر فروشی خرده 4759
 ساز موسیقی -قانون فروشی خرده 4759
 موسیقی شده قطعات نوشته فروشی خرده 4759
  خرده فروشی قفسه کتاب  4759
 برقی جوش قهوه فروشی خرده 4759
 برق کابل فروشی خرده 4759



  

 

 تلفن کابل فروشی خرده 4759
 تلویزیون کابل فروشی خرده 4759
 چاقو و کفگیر، مالقه، قاشق، چنگال کارد، فروشی خرده 4759
 پز کباب فروشی خرده 4759
 برق پریز و کلید فروشی خرده 4759
 کمد فروشی خرده 4759
 )دراور(کمد  فروشی خرده 4759
 خانگی آبی کولر فروشی خرده 4759
 خانگی برقی کولر فروشی خرده 4759
 خانگی گازي کولر فروشی خرده 4759
 برد کی فروشی خرده 4759
 مصنوعی يها گل فروشی خرده 4759
 گهواره فروشی خرده 4759
 گیتار فروشی خرده 4759
 المپ فروشی خرده 4759
 آشپزخانه لوازم فروشی خرده 4759
 برقی و الکتریکی لوازم فروشی خرده 4759
 ساختمان برقی لوازم فروشی خرده 4759
 موسیقی آالت و لوازم فروشی خرده 4759
 لوستر فروشی خرده 4759
 شمعدان و آیینه و منزل روشنایی چراغ و آباژور لوستر، فروشی خرده 4759
 خانگی بافندگی ماشین فروشی خرده 4759
 خانگی ظرفشویی ماشین فروشی خرده 4759
 خانگی لباسشویی ماشین فروشی خرده 4759
 ماکروفر فروشی خرده 4759
  مبلمان فروشی خرده 4759
 تزیینی يها مجسمه فروشی خرده 4759
 کن مخلوط فروشی خرده 4759
 مجتمع چاپی مدار فروشی خرده 4759
 الکتریکی يها مقاومت فروشی خرده 4759
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 تلویزیون میز فروشی خرده 4759
 آشپزخانه صندلی و میز فروشی خرده 4759
 کار دفاتر صندلی و میز فروشی خرده 4759
 کار محل صندلی و میز فروشی خرده 4759
 خیاطی چرخ مبل و میز فروشی خرده 4759
 میزتوالت فروشی خرده 4759
 میکسر فروشی خرده 4759
  زن خانگی خرده فروشی هم 4759
 ویلن فروشی خرده 4759
 خانگی یخچال فروشی خرده 4759
 خانگی فریزر یخچال فروشی خرده 4759
  ظروف منزل ـ خرده فروشی 4759
  لوازم آشپزخانه ـ خرده فروشی 4759
  مبلمان منزل ـ خرده فروشی  4759
  میز و صندلی آشپزخانه ـ خرده فروشی  4759
  وسایل خانگی گازي ـ خرده فروشی  4759
  وسایل خانگی نفتی ـ خرده فروشی 4759

  
  هاي تخصصی فروشی کاالهاي فرهنگی و تفریحی در فروشگاه خرده  476

  هاي تخصصی  خرده فروشی کتاب، روزنامه و نوشت افزار در فروشگاه  4761
  ابزار رسامی ـ خرده فروشی  4761
  خرده فروشی  تجهیزات مهندسی ـ 4761
 آبرنگ فروشی خرده 4761
 رسامی ابزار فروشی خرده 4761
 گذاري نشان و ریاضی محاسبات ابزار فروشی خرده 4761
 مهندسی تجهیزات فروشی خرده 4761
 برقی تراش فروشی خرده 4761
 چسب فروشی خرده 4761
 دفتر فروشی خرده 4761



  

 

 در فروشگاه – روزنامه فروشی خرده 4761
 خرده فروشی قاب عکس 4761
 پستال کارت فروشی خرده 4761
 رسم کاغذ فروشی خرده 4761
 کادو کاغذ فروشی خرده 4761
 معمولی کاغذ فروشی خرده 4761
 کتاب فروشی خرده 4761
 پستال کارت و نقشه، ادواري نشریات و مجله و روزنامه، کتاب فروشی خرده 4761
 نقاشی لوازم فروشی خرده 4761
  کشی نقشه و مهندسی و رسامی تجهیزات و لوازم فروشی خرده  4761
 کاغذ دوختماشین  فروشی خرده 4761
 در فروشگاه -مجله فروشی خرده 4761
 مداد فروشی خرده 4761
 مقوا فروشی خرده 4761
 کشی نقشه میز فروشی خرده 4761
 در فروشگاه-ادواري نشریات فروشی خرده 4761
 نقشه فروشی خرده 4761
 افزار نوشت فروشی خرده 4761
  آموزشی کمک لوازم و افزار نوشت فروشی خرده 4761
  نوشت افزار ـ خرده فروشی  4761

  
هاي  خرده فروشی موسیقی و تصویرهاي ضبط شده در فروشگاه  4762

  تخصصی 
  موسیقی دیسک و نوار انواع فروشی خرده 4762
 دي وي دي تصویري فروشی خرده 4762
 دیسک خام فروشی خرده 4762
 موسیقی دیسک فروشی خرده 4762
 دي سی فروشی خرده 4762
 صفحه فروشی خرده  4762
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 فالپی فروشی خرده 4762
 کاست موسیقی فروشی خرده 4762
 نوار فروشی خرده 4762
 نوار خام فروشی خرده 4762
 موسیقی نوار فروشی خرده 4762
  دي وي دي تصویري پر شده ـ خرده فروشی  4762
  دي وي دي تصویري خام ـ خرده فروشی 4762
  فروشی خرده -سی دي 4762
 خرده فروشی -)سی دي ( لوح فشرده خام  4762
  فروشی خرده -نوار دي وي دي  4762

    
  هاي تخصصی ورزشی در فروشگاه تجهیزات فروشی خرده  4763
 دار چرخ اسکیت فروشی خرده 4763
 شکار اسلحه فروشی خرده 4763
 ورزشی توپهاي انواع فروشی خرده 4763
 ورزشی يها دستکش انواع فروشی خرده 4763
 ورزشی يها راکت انواع فروشی خرده 4763
  تجهیزات اردوگاهی فروشی خرده 4763
 آب و برف روي اسکی تجهیزات فروشی خرده 4763
 تجهیزات ورزشی پارك فروشی خرده 4763
 سواري موج تخته فروشی خرده 4763
 ورزشی توپ فروشی خرده 4763
 تور بسکتبال فروشی خرده 4763
 تور فوتبال فروشی خرده 4763
 ماهیگیري تور فروشی خرده 4763
 والیبال تور فروشی خرده 4763
 اسکی چوب فروشی خرده 4763
 دوچرخه فروشی خرده 4763
 سرسره فروشی خرده 4763
 دار بادبان شناور فروشی خرده 4763



  

 

 قایق فروشی خرده 4763
 کاالي ورزشی برقی فروشی خرده 4763
 ورزشی گرمکن فروشی خرده 4763
 اسکی لباس فروشی خرده 4763
 شنا لباس فروشی خرده 4763
 لوازم بدنسازي فروشی خرده 4763
 ژیمناستیک لوازم فروشی خرده 4763
 شکار لوازم فروشی خرده 4763
 صید لوازم فروشی خرده 4763
 لوازم کوهنوردي فروشی خرده 4763
 دوچرخه و ورزشی وسایل و لوازم فروشی خرده 4763
 ورزشی لوازم فروشی خرده 4763
 ورزشی مایوهاي فروشی خرده 4763
 وسایل پیک نیک فروشی خرده 4763
 وسایل شنا فروشی خرده 4763
 وسایل ماهیگیري فروشی خرده 4763
 ورزشی وسایل فروشی خرده 4763
  لوازم ورزشی ـ خرده فروشی  4763

    
  هاي تخصصی وسایل بازي و اسباب بازي در فروشگاه فروشی خرده  4764
 خرده فروشی -اسباب بازي 4764
 اسباب بازي فروشی خرده 4764
 رورواك فروشی خرده 4764
 چرخه سه فروشی خرده 4764
 عروسک فروشی خرده 4764
 کالسکه فروشی خرده 4764
 وسایل بازي فروشی خرده 4764
  سرگرمی وسایل فروشی خرده 4764
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  هاي تخصصی فروشی سایرکاالها در فروشگاه خرده  477
هاي  فروشی پوشاك، پاپوش و کاالهاي چرمی در فروشگاه خرده  4771

  تخصصی
 بوتیک  4771
  پوشاك ـ خرده فروشی  4771
 اي حوله البسه فروشی خرده 4771
  خرده فروشی انواع پوشاك  4771
  خرده فروشی انواع ساك، چمدان و لوازم سفر  4771
 مردانه کت انواع فروشی خرده 4771
 لباس انواع فروشی خرده 4771
 اورکت فروشی خرده 4771
 بارانی فروشی خرده 4771
 بلوز فروشی خرده 4771
 کفش پاشنه فروشی خرده 4771
 پالتو فروشی خرده  4771
 )جیر یا چرم رویه با( پوتین فروشی خرده  4771
 خام پوست فروشی خرده 4771
 شده آوري عمل پوست فروشی خرده 4771
 پوشاك فروشی خرده  4771
 بچگانه پوشاك فروشی خرده  4771
 پوست پوشاك فروشی خرده 4771
 خز و پوست پوشاك فروشی خرده  4771
 خز پوشاك فروشی خرده  4771
 روحانیون پوشاك فروشی خرده  4771
 زنانه زیر پوشاك فروشی خرده  4771
 مردانه زیر پوشاك فروشی خرده  4771
 )ایمنی البسه از غیر( کار پوشاك فروشی خرده  4771
 نظامی پوشاك فروشی خرده  4771
 نوزاد پوشاك فروشی خرده  4771



  

 

 مردانه پیراهن فروشی خرده  4771
 پیژاما فروشی خرده  4771
 شرت تی فروشی خرده  4771
 جوراب فروشی خرده  4771
 چارق فروشی خرده  4771
 خام چرم فروشی خرده 4771
 شده آوري عمل چرم فروشی خرده 4771
 )جیر یا چرم رویه با( چکمه فروشی خرده  4771
 الستیکی چکمه فروشی خرده  4771
 چمدان فروشی خرده  4771
 روپوش فروشی خرده  4771
 روسري فروشی خرده  4771
  خرده فروشی ژاکت  4771
 دستی ساك فروشی خرده  4771
 سایبان فروشی خرده  4771
 )جیر یا چرم رویه با( سرپایی فروشی خرده  4771
 شلوار فروشی خرده  4771
 عبا فروشی خرده 4771
 عمامه فروشی خرده 4771
 قبا فروشی خرده 4771
  خرده فروشی کاالهاي چرمی  4771
 دامن و کت فروشی خرده  4771
 شلوار و کت فروشی خرده  4771
  کفش فروشی خرده  4771
 )جیر یا چرم رویه با( کفش فروشی خرده  4771
 اسپرت کفش فروشی خرده  4771
 اسکی کفش فروشی خرده  4771
 اي پارچه کفش فروشی خرده  4771
 طبی کفش فروشی خرده  4771
 الستیکی کفش فروشی خرده  4771
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 و پوتین پاتیناژ کفش فروشی خرده  4771
  ورزشی کفش فروشی خرده  4771
 کاله فروشی خرده  4771
  خرده فروشی کیف  4771
 پول کیف فروشی خرده  4771
 دستی کیف فروشی خرده  4771
 گیوه فروشی خرده  4771
  خرده فروشی لباس خواب و لباس عروس  4771
 زنانه لباس فروشی خرده  4771
 منزل لباس فروشی خرده  4771
 نوزاد لباس فروشی خرده  4771
 چرمیسفر لوازم فروشی خرده  4771
 مانتو فروشی خرده  4771
 چرمی تزیینی مصنوعات فروشی خرده 4771
  خرده فروشی مقنعه  4771
  دمپایی ـ خرده فروشی  4771
  سرپایی ـ خرده فروشی  4771
  کفش ـ خرده فروشی   4771
  کیف ـ خرده فروشی  4771
  لباس زنانه ـ خرده فروشی   4771
  لباس عروس ـ خرده فروشی   4771
  لباس مردانه ـ خرده فروشی   4771

    
فروشی کاالهاي دارویی و پزشکی، آرایشی و بهداشتی در  خرده  4772

  هاي تخصصی فروشگاه
 ) براي مصرف انسان( گیاهی داروهاي فروشی خرده 4772
 خرده فروشی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی  4772
  خرده فروشی تجهیزات آزمایشگاهی   4772
  خرده فروشی تجهیزات لوازم ارتوپدي  4772



  

 

 شیمیایی داروهاي فروشی خرده 4772
 انسان براي شیمیایی داروهاي فروشی خرده 4772
 مصنوعی پاي و دست فروشی خرده 4772
 گیاهی عرقیات فروشی خرده 4772
 عصاره گیاهی فروشی خرده 4772
 خرده فروشی عطریات  4772
 ارتوپدي تجهیزات و کاال فروشی خرده 4772
 آزمایشگاهی تجهیزات و کاال فروشی خرده 4772
 بیمارستانی تجهیزات و کاال فروشی خرده 4772
 پزشکی تجهیزات و کاال فروشی خرده 4772
 خرده فروشی کاالهاي بهداشتی  4772
  خرده فروشی کنسانتره گیاهی  4772
  خرده فروشی گیاهان دارویی  4772
 مو آرایش لوازم فروشی خرده 4772
 بهداشتی لوازم فروشی خرده 4772
 آرایشی لوازم و آرایشی مواد فروشی خرده 4772
 داروخانه 4772
 استور دراگ 4772

    
  هاي تخصصی هاي کاالهاي نو در فروشگاه فروشی سایر خرده  4773
 خرده فروشی -آموز دست اهلی حیوانات 4773
  حیوانات خانگی ـ خرده فروشی  4773
  خاتم ـ خرده فروشی  4773
 کشاورزي ابزارآالت فروشی خرده 4773
 یگاهآزمایش وسایل و ابزارها فروشی خرده 4773
 علمی و دقیق گیري اندازه وسایل و ابزارها فروشی خرده 4773
 زنده اردك فروشی خرده 4773
 شمار اسکناس فروشی خرده 4773
 باسکول فروشی خرده 4773
 تزیینی بدلیجات فروشی خرده 4773
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 گیاهان بذر فروشی خرده 4773
 اي علوفه گیاهان بذر فروشی خرده 4773
 بذرپاش فروشی خرده 4773
 گیاهی بذرهاي فروشی خرده 4773
 زنده بز فروشی خرده 4773
 زنده بزغاله فروشی خرده 4773
 کفش بند فروشی خرده 4773
 تزیینی يها بوته فروشی خرده 4773
 زنده بوقلمون فروشی خرده 4773
 پر فروشی خرده 4773
 پرندگان فروشی خرده 4773
 پروژکتور فروشی خرده 4773
 پشم فروشی خرده 4773
 زیراکس پودر فروشی خرده 4773
  پودر ماشین رختشویی فروشی خرده 4773
 لباسشوییپودر ماشین  فروشی خرده 4773
 کننده پودرهاي پاك فروشی خرده 4773
  خرده فروشی تابلوهاي نقاشی  4773
 آفتابگردان تخم فروشی خرده 4773
 پنبه تخم فروشی خرده 4773
 سبزیجات تخم فروشی خرده 4773
 گل تخم فروشی خرده 4773
 میوه تخم فروشی خرده 4773
 ترازو فروشی خرده 4773
 تسبیح فروشی خرده 4773
 پست تمبر فروشی خرده 4773
 آالت جواهر فروشی خرده 4773
 زنده جوجه فروشی خرده 4773
 چتایی فروشی خرده 4773
 اي علوفه چغندر فروشی خرده 4773



  

 

 زنده حیوانات فروشی خرده 4773
 خرگوش فروشی خرده 4773
 زنده خروس فروشی خرده 4773
 دام خوراك فروشی خرده 4773
 دام براي شیمیایی داروهاي فروشی خرده 4773
 طیور براي شیمیایی داروهاي فروشی خرده 4773
 کشاورزي محصوالت براي شیمیایی داروهاي فروشی خرده 4773
 طیور و دام مصرف براي شیمیایی داروهاي فروشی خرده 4773
 زنده دام فروشی خرده 4773
 روغنی يها دانه فروشی خرده 4773
 زیراکس دستگاه فروشی خرده 4773
 عکس فالش دستگاه فروشی خرده 4773
 الکتریکی يها کیفیت کنترل و گیري اندازه يها دستگاه فروشی خرده 4773
 عکاسی دوربین فروشی خرده 4773
 فیلمبرداري دوربین فروشی خرده 4773
 برداري نقشه دوربین فروشی خرده 4773
 الیاف ریسمان فروشی خرده 4773
 نایلونی ریسمان فروشی خرده 4773
 نخی ریسمان فروشی خرده 4773
 چوب زغال فروشی خرده 4773
 بدلی آالت زینت فروشی خرده 4773
 طال آالت زینت فروشی خرده 4773
 )اصل و پرورشی( مروارید آالت زینت فروشی خرده 4773
 نقره آالت زینت فروشی خرده 4773
 دیواري ساعت فروشی خرده 4773
 رومیزي ساعت فروشی خرده 4773
 مچی ساعت فروشی خرده 4773
 سبوس فروشی خرده 4773
 سکه فروشی خرده  4773
 سالح و مهمات فروشی خرده  4773
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 کشاورزي محصوالت براي نباتی آفات دفع و شیمیایی سموم فروشی خرده 4773
 سوغات فروشی خرده  4773
 مو برس و شانه فروشی خرده 4773
 بذري شبدر فروشی خرده 4773
 اي علوفه شلغم فروشی خرده 4773
 طبی عینک شیشه فروشی خرده 4773
 صابون فروشی خرده 4773
 جواهر و طال فروشی خرده 4773
 ساعت و طال فروشی خرده 4773
 جواهر و ساعت طال، فروشی خرده 4773
 طوطی فروشی خرده 4773
 مصرف یکبار ظروف فروشی خرده 4773
 آفتابی عینک فروشی خرده 4773
 زنده غاز فروشی خرده 4773
 سوختی يها فرآورده فروشی خرده 4773
 طبی عینک قاب فروشی خرده 4773
 کفش قالب فروشی خرده 4773
 قناري فروشی خرده 4773
 کاالهاي مذهبی فروشی خرده 4773
 حیوانات علوفه و کاه فروشی خرده 4773
 کبوتر فروشی خرده 4773
 مو و کرك فروشی خرده 4773
 کنجد فروشی خرده 4773
 حیوانی کود فروشی خرده 4773
 کشاورزي محصوالت براي شیمیایی کود فروشی خرده 4773
 پالستیکی کیسه فروشی خرده 4773
 نایلونی کیسه فروشی خرده 4773
 اکسیژن گاز فروشی خرده 4773
 مایع گاز پرکنی کپسول - مایع گاز فروشی خرده 4773
 ایمنی گازهاي فروشی خرده 4773



  

 

 صنعتی گازهاي فروشی خرده 4773
 طبی گازهاي فروشی خرده 4773
 زنده گاو فروشی خرده 4773
 سر گل فروشی خرده 4773
 اي شاخه گل فروشی خرده 4773
 خرده فروشی گل و گیاه سبز  4773
 زنده گوساله فروشی خرده 4773
 زنده گوسفند فروشی خرده 4773
 اي ریشه گیاهان فروشی خرده 4773
 مو گیره فروشی خرده 4773
 پشت الك فروشی خرده 4773
 کار ایمنی لوازم و لباس فروشی خرده 4773
 بندي بسته لوازم فروشی خرده 4773
 توزین لوازم فروشی خرده 4773
 عقد سفرهلوازم  فروشی خرده 4773
 اداري آالت ماشین فروشی خرده 4773
 پرفراژ ماشین فروشی خرده 4773
 تحریر ماشین فروشی خرده 4773
 وجه دریافت و ثبت ماشین فروشی خرده 4773
 محاسباتی هاي ماشین فروشی خرده 4773
 آکواریوم ماهی فروشی خرده 4773
 زندهتزئینی  ماهی فروشی خرده 4773
 کننده پاك مایعات فروشی خرده 4773
 کننده ضدعفونی مایعات فروشی خرده 4773
 کننده پاك شیمیایی محصوالت فروشی خرده 4773
 اي علوفه محصوالت فروشی خرده 4773
 چوبی مصنوعات فروشی خرده 4773
 مصنوعات حصیري فروشی خرده 4773
 کاري خاتم مصنوعات فروشی خرده 4773
 دستی مصنوعات فروشی خرده 4773



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 307  
 

 سفالی مصنوعات فروشی خرده 4773
 سنگی مصنوعات فروشی خرده 4773
 گلی مصنوعات فروشی خرده 4773
 مسی مصنوعات فروشی خرده 4773
 کاري معرق مصنوعات فروشی خرده 4773
 کاري منبت مصنوعات فروشی خرده 4773
 کاري مینا مصنوعات فروشی خرده 4773
  مهر و سجاده فروشی خرده 4773
 کننده پاك مواد فروشی خرده 4773
 سفیدکننده مواد فروشی خرده 4773
 کشاورزي محصوالت براي شیمیایی مواد فروشی خرده 4773
 کننده ضدعفونی مواد فروشی خرده 4773
 میکروسکوپ فروشی خرده 4773
 نایلکس فروشی خرده 4773
 نفت فروشی خرده 4773
 واکس فروشی خرده 4773
 گلسازيوسایل  فروشی خرده 4773
 بذري یونجه فروشی خرده 4773
 زرگري 4773
 فروشی ساعت 4773
  شعبه فروش نفت 4773
 فروشی طال 4773
 فروشی عینک 4773
 )دستی مصنوعات انواع فروش( دستی صنایع فروشگاه 4773
 دستی صنایع مرکزي فروشگاه 4773
 مایع گاز پرکنی کپسول 4773
 فروشی گل 4773
  لوازم بافتنی ـ خرده فروشی  4773
  لوازم خرازي ـ خرده فروشی  4773
  لوازم عکاسی ـ خرده فروشی  4773



  

 

  لوازم فیلمبرداري ـ خرده فروشی  4773
  برداري ـ خرده فروشی لوازم نقشه 4773
  معرق کاري ـ خرده فروشی  4773
  منبت کاري ـ خرده فروشی  4773

    
 خرده فروشی کاالهاي دست دوم  4774
 )دوم دست کاالهاي( فروشی امانت 4774
 دوم دست اثاثیه فروشی امانت 4774
 عتیقه و دیمیق ياشیا فروشی امانت 4774
 )دوم دست و قدیمی( آنتیک کاالهاي فروشی امانت 4774
 دوم دست شلوار و کت فروشی امانت 4774
 دوم دست خانگی کاالهاي فروشی خرده 4774
 دوم دست لباس فروشی خرده 4774
 دوم دست خانگی لوازم فروشی خرده 4774
 منزل دوم دست لوازم فروشی خرده 4774
 دوم دست مبل فروشی خرده 4774
 دوم دستو اجاق گاز  فریزر ،یخچال فروشی خرده 4774
  دست دوم  فروشی کتاب خرده  4774
 سمساري 4774
  عتیقه فروشی 4774
 فروشی کهنه 4774

    
  ها و بازارها فروشی  در دکه خرده  478

ها و  فروشی مواد غذایی، آشامیدنی و محصوالت دخانی در دکه خرده  4781
  بازارها

  بازار روز مواد خوراکی 4781
 ها در بازارهاي موقتی آشامیدنی فروشی خرده  4781
 ها دکهها در  آشامیدنی فروشی خرده  4781
 ها در بازارهاي موقتی خوراکی فروشی خرده  4781
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 ها دکهها در  خوراکی فروشی خرده  4781
 دخانیات  در بازارهاي موقتی فروشی خرده 4781
  ها دکهدخانیات در  فروشی خرده 4781

   
  ها و بازارها خرده فروشی منسوجات، پوشاك و پاپوش در دکه 4782
 خرده فروشی پوشاك در بازارهاي موقت  4782
 ها خرده فروشی پوشاك در دکه  4782
 خرده فروشی کفش در بازارهاي موقتی  4782
 ها خرده فروشی کفش در دکه  4782
 خرده فروشی منسوجات در بازارهاي موقتی  4782
 ها خرده فروشی منسوجات در دکه  4782

    
  ها و بازارها خرده فروشی سایر کاالها در دکه  4789
 بازارهاي هفتگی فروش فرش 4789
 خرده فروشی اسباب بازي در بازارهاي موقتی 4789
 ها خرده فروشی اسباب بازي در دکه 4789
 کتاب فروش موقت غرفه در فروشی خرده 4789
 خرده فروشی قالی و قالیچه در بازارهاي موقتی 4789
 ها خرده فروشی قالی و قالیچه در دکه  4789
 خرده فروشی کتاب در بازارهاي موقتی 4789
 ها خرده فروشی کتاب در دکه 4789
 خرده فروشی موسیقی و تصویر ضبط شده در بازارهاي موقتی 4789
 ها خرده فروشی موسیقی و تصویر ضبط شده در دکه 4789
 خرده فروشی وسایل برقی خانگی در بازارهاي موقتی 4789
 ها خرده فروشی وسایل برقی خانگی در دکه 4789

    
  ها و بازارها ها، دکه بیرون از فروشگاه فروشی خرده  479

 سفارش پستی یا اینترنت قبول  موسسات طریق از فروشی خرده 4791
  فروشی اینترنتی حراج خرده 4791



  

 

 سفارشات پستی تحویل و قبول موسسات طریق از فروشی خرده 4791
  فروشی محصول از طریق اینترنت خرده 4791
  فروش مستقیم از طریق تلویزیون، رادیو و تلفن      4791

    
  ها و بازارها ها، دکه هاي  بیرون از فروشگاه فروشی سایر خرده 4799
  آدامس ـ دست فروشی  4799
  ازگیل ـ دست فروشی 4799
  انبه ـ دست فروشی 4799
  انجیر ـ دست فروشی 4799
  انگور ـ دست فروشی 4799
  فروشیبستنی ـ دست  4799
  بالل ـ دست فروشی 4799
  بیسکویت ـ دست فروشی 4799
  پسته تازه ـ دست فروشی 4799
  پشمک ـ دست فروشی 4799
  پفک ـ دست فروشی 4799
  توت سفید ـ دست فروشی 4799
  توت فرنگی ـ دست فروشی 4799
  چغاله بادام ـ دست فروشی 4799
  غیرفروشگاهی  حراج 4799
  خربزه ـ دست فروشی  4799
 خرده فروشی ضایعات 4799
 خرده فروشی بصورت دوره گردي 4799
  العمل کار فروشی غیرفروشگاهی توسط عامالن حق خرده 4799
 )بصورت سیار(خرید وفروش لوازم خانگی دست دوم  4799
 )بصورت دوره گردي(خریدوفروش لوازم خانگی دست دوم  4799
 )مکان بدون يها فروشی خرده( دستفروشی 4799
 دستفروشی بصورت دوره گردي 4799
  ریواس ـ دست فروشی  4799
  زالزالک ـ دست فروشی  4799
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  سیر ـ دست فروشی 4799
  سیگار ـ دست فروشی 4799
  شاه توت ـ دست فروشی 4799
  شربت ـ دست فروشی 4799
  فروش از طریق ماشین فروش خودکار 4799
 دوره گردي فروشندگی بصورت 4799
  فلفل تازه ـ دست فروشی 4799
  فندق تازه ـ دست فروشی 4799
  گردوي تازه ـ دست فروشی   4799
  گرمک ـ دست فروشی 4799
  گوجه سبز ـ دست فروشی 4799
  لیموترش ـ دست فروشی 4799
  موز ـ دست فروشی 4799
  نوشابه ـ دست فروشی 4799
  هندوانه ـ دست فروشی 4799

   
  حمل و نقل و انبارداري   ح

  حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله   49
  آهن  حمل و نقل از طریق راه 491

  بین شهري -ریلی مسافرحمل و نقل  4911
 مسافران توشه دریافت و ارسال 4911
 حمل و نقل ریلی مسافر 4911
 شهري بین آهن راه طریق از حمل و نقل مسافر 4911
 بین شهري آهن راه بامسافر حمل و نقل  4911
  )      حمل و نقل مسافر( بنیاد شرقی آهن راه شرکت 4911
 رجا مسافري قطارهاي سهامی شرکت 4911
 قطار سبز 4911
  قطار سیمرغ 4911

   



  

 

  حمل و نقل ریلی بار  4912
 شهري بین آهن راه طریق از بارحمل و نقل  4912
 آهن راه بابار حمل و نقل  4912
 حمل و نقل ریلی بار 4912
 )      رباحمل و نقل (ایران اسالمی جمهوري آهن راه سهامی شرکت 4912

   
  سایر حمل ونقل زمینی 492

  حمل و نقل زمینی مسافر درون شهري و حومه شهر 4921
 شهرحومه  اتوبوسرانی 4921
  اتوبوسرانی درون شهري 4921
 اتوبوسرانی واحد شرکت اداري امور 4921
 مترو ایستگاه 4921
 تعاونی مینی بوس رانی درون شهري 4921
 جاده طریق از ها شهرستان به مسافر حمل 4921
 واحد شرکت - شهري درون مسافر حمل 4921
 برقی اتوبوس حمل و نقل با 4921
 تراموا حمل و نقل با 4921
 شهري آهن راه حمل و نقل با 4921
 شهري قطار حمل و نقل با 4921
 مترو حمل و نقل با 4921
  خدمات حمل مسافر درون شهري و حومه  4921
 دفتر تعاونی مینی بوس رانی درون شهري 4921
 مترو شرکت دفتر 4921
 واحد شرکت دفتر 4921
 واحد شرکت رانی اتوبوس سازمان 4921
 حومه و تهران شهري آهن راه شرکت 4921
 مترو شرکت 4921
 تهران متروي شرکت 4921
 حومه و تهران رانی اتوبوس واحد شرکت 4921
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 شهري رانی بوس مینی و رانی اتوبوس واحد شرکت 4921
 موسسه مسافربري درون شهري 4921
 رانی اتوبوس واحد شرکت نظارت تحت رانی بوس مینی 4921
 درون شهري رانی بوس مینی   4921

    
  سایر حمل ونقل زمینی مسافر   4922
 بین شهري -اتوبوسرانی 4922
 بوس مینی و اتوبوس اجاره 4922
 نقاط تمام به بوس مینی و اتوبوس اجاره 4922
 عموم به راننده با ماشین دادن اجاره 4922
 تلفنی تاکسی خدمات ارائه 4922
 رانی تاکسی خدمات ارائه 4922
 اتومبیل کرایه خدمات ارائه 4922
 مسافري دربستی هاي ماشین خدمات ارائه 4922
 فرودگاه مسافران به مسافربري خدمات ارائه 4922
 شهري برون اتوبوس يها سرویس ارائه 4922
 سواري اتومبیل آژانس 4922
 کرایه اتومبیل آژانس 4922
 تلفنی تاکسی آژانس 4922
 روزي شبانه تلفنی تاکسی آژانس 4922
 سرویس تاکسی آژانس 4922
 )تلفنی تاکسی( اتومبیل کرایه آژانس 4922
 )مسافربري خدمات( اتومبیل کرایه آژانس 4922
 تاکسی کرایه آژانس 4922
 سواري کرایه آژانس 4922
 بین شهري اتوبوسرانی بنگاه 4922
 سواري و بوس مینی و اتوبوس کرایه بنگاه 4922
 تلفنی تاکسی 4922
 شهري نقاط تمام به دهی سرویس - تلفنی تاکسی 4922
 راننده با تلفنی تاکسی 4922



  

 

 روزي شبانه تلفنی تاکسی 4922
 رانی تاکسی 4922
 )تلفنی تاکسی( رانی تاکسی 4922
 سرویس تاکسی 4922
 روزي شبانه تاکسی 4922
 شهري تاکسی 4922
 فرودگاه تاکسی 4922
 اي کرایه تاکسی 4922
 پیما ایران مسافربري تعاونی 4922
 شهري بین مسافربري تعاونی 4922
 بین شهري رانی بوس مینی تعاونی 4922
 تله اسکی 4922
 تله کابین 4922
 )راننده با اتومبیل کرایه(مسافر جابجایی 4922
 تاکسی با مسافر حمل 4922
 سرویس تاکسی با مسافر حمل 4922
  راهی سواري با مسافر حمل 4922
 دربستی بصورت مسافر حمل 4922
 اتومبیل کرایه آژانس-مسافر حمل 4922
  حمل و نقل مسافر با موتورسیکلت 4922
 اي جاده عمومی نقلیه وسایل با حمل و نقل مسافر 4922
 شهري برون حمل و نقل مسافر 4922
 اتوبوس توسط شهري بین حمل و نقل مسافر 4922
 درشکه توسط حمل و نقل مسافر 4922
 شخصی هاي سواري توسط حمل و نقل مسافر 4922
 کشور سطح در حمل و نقل مسافر 4922
 برون شهري مسافربري خدمات و حمل و نقل مسافر 4922
 )مسافربري تعاونی شرکت( برون شهري حمل و نقل مسافر 4922
 )مسافربري موسسه(برون شهري حمل و نقل مسافر 4922
 اي جاده حمل و نقل مسافربري 4299
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 اتوبوسرانی واحد شرکت برداري بهره خدمات 4922
  خدمات حمل مسافر بین شهري  4922
  خدمات حمل مسافر راه دور  4922
 )سرویس تاکسی(حمل و نقل مسافر خدمات 4922
 اتومبیل کرایه آژانس- حمل و نقل مسافر خدمات 4922
 تاکسی دهی سرویس خدمات 4922
 تلفنی تاکسی دهی سرویس خدمات 4922
 تاکسیرانی دهی سرویس خدمات 4922
 )تلفنی تاکسی( اتومبیل کرایه خدمات 4922
 )حمل و نقل مسافر( اتومبیل کرایه خدمات 4922
 راننده با اتومبیل کرایه خدمات 4922
 خودرو با مسافرکشی خدمات 4922
 سرویس تاکسی آژانس دفتر 4922
 تلفنی تاکسی دفتر 4922
 سرویس تاکسی دفتر 4922
 )برون شهريحمل و نقل مسافر( مسافربري تعاونی دفتر 4922
 شهري بین مسافربري تعاونی دفتر 4922
 بین شهري رانی بوس مینی تعاونی دفتر 4922
 مسافر شهري حمل و نقل برون دفتر 4922
 برون شهريحمل و نقل مسافر دفتر 4922
 )سیروسفر( مسافربري خدمات دفتر 4922
 برون شهري مسافربري تعاونی شرکت دفتر 4922
 بین شهري مسافربري تعاونی شرکت دفتر 4922
 دفتر شرکت تعاونی مسافربري درون شهري 4922
 پیما ایران مسافربري شرکت دفتر 4922
 مسافربري هاي اتوبوس بلیط فروش دفتر 4922
 دربستی اتومبیل کرایه دفتر 4922
 برون شهري مسافربري موسسه دفتر 4922
 )حمل و نقل مسافر( رانی بوس دفترمینی 4922
 اي جاده مسافري نقلیه وسایل رانندگی 4922



  

 

 زمانی برنامه بدون مسافر حمل و نقل زمینی سایر 4922
 مدارس و کارخانجات وها  اداره ذهاب و ایاب سرویس 4922
 شهري داخل دربستی سرویس 4922
 اتومبیل کرایه دربستی سرویس 4922
 مدارس دربستی سرویس 4922
 آژانس سواري با دهی سرویس 4922
 سواري و بوس مینی و اتوبوس دربستی يها سرویس 4922
  مسافرکش سواري 4922
 بین شهري رانی بوس مینی ورانی  اتوبوس شرکت 4922
 بین شهري مسافربري تعاونی شرکت 4922
 بین شهري مسافربري شرکت 4922
 ها شهرستان تمام به دربستی صورته ب اتوبوس فرستادن 4922
 مراسم و منازل براي بوس مینی و اتوبوس فرستادن 4922
 راننده با بوس مینی و اتوبوس کرایه 4922
 راننده با سواري اتومبیل کرایه 4922
 با رانندهمسافر جابجایی و اتومبیل کرایه 4922
 واتوبوس بوس مینی و اتومبیل کرایه 4922
 تاکسی کرایه 4922
 )حمل و نقل مسافر( راننده با تاکسی کرایه 4922
 مختلف نقاط به دربستی طور به ماشین کرایه 4922
 سواري هاي ماشین کرایه 4922
 تلفنی مسافربري 4922
 شخصی مسافرکش  4922
 کرایه اتومبیل موسسه 4922
 تاکسی کرایه موسسه 4922
 خودرو کرایه موسسه 4922
 برون شهري مسافربري موسسه 4922
 سیر وسفر مسافربري موسسه 4922
 برون شهري رانی بوس مینی   4922
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  حمل و نقل بار ازطریق جاده  4923
 از طریق جاده باربري خدمات ارائه 4923
 کامیون با باربري خدمات ارائه 4923
 جاده اي ونقل حمل و باربري خدمات ارائه 4923
 جاده اي باربريحمل و نقل  خدمات ارائه 4923
 بار حمل و نقل شهري خدمات ارائه 4923
 از طریق جاده حمل و نقل کاال خدمات ارائه 4923
 باربري آژانس 4923
 تلفنی باربري آژانس 4923
 شهري باربري آژانس 4923
 بار تاکسی آژانس 4923
 بار وانت آژانس 4923
 ایران نقاط تمام هب جاده اي باربري خدمات انجام 4923
 کاال جاده اي حمل خدمات انجام 4923
 اي جاده نقلیه لوسای با باربري 4923
 ایران نقاط تمام به باربري 4923
 اي جاده باربري 4923
 کامیون با جاده اي باربري 4923
 سنگین جاده اي باربري 4923
 یمان س جاده اي باربري 4923
 صندلی و مبل جاده اي باربري 4923
 جاده اي داخلی باربري 4923
 شهري درون باربري 4923
 از طریق جاده کشاورزي محصوالت باربري 4923
 از طریق جاده غیره و مرکبات باربري 4923
 از طریق جاده ساختمانی مصالح باربري 4923
 از طریق جاده حمل و نقل بار و باربري 4923
 از طریق جاده حمل و نقل کاال و باربري 4923
 منزل اثاث و بار حمل - شهري بارکش 4923
 شهري یبارکش 4923



  

 

 باربري بنگاه 4923
 حمل و نقل کاال داخلی باربري بنگاه 4923
 سنگین هاي ماشین باربري بنگاه 4923
 کشاورزي محصوالت باربري بنگاه 4923
 کاال حمل و باربري بنگاه 4923
 اي حمل و نقل جاده و باربري بنگاه 4923
 ونقل حمل و باربري بنگاه 4923
 حمل و نقل کاال بنگاه 4923
 کامیون کرایه بنگاه 4923
 بار پیمانکاري 4923
 نفت پخش پیمانکاري 4923
 بار حمل پیمانکاري 4923
 نفتی و شیمیایی مواد حمل پیمانکاري 4923
 سوختی مواد توزیع و حمل پیمانکاري 4923
 سیمانحمل و نقل  پیمانکاري 4923
 حمل و نقل قیر پیمانکاري 4923
 تجاري حمل و نقل کاالي پیمانکاري 4923
 پیمانکاري حمل و نقل گازوئیل  4923
 ساختمانی حمل و نقل مصالح پیمانکاري 4923
 بار تاکسی 4923
 تلفنی بار تاکسی 4923
 حمل و نقل کاال امور المللی بین ترانسپورت 4923
 از طریق جاده بار جاییه جاب 4923
 از طریق جاده وصادراتی وارداتی کاالهاي جاییه جاب 4923
 از طریق جاده بار انواع حمل 4923
 از طریق جاده کاال انواع حمل 4923
 )شهري برونو شهريدرون (نقاط تمام به بار حمل 4923
 کامیون وسیلهه ب بار حمل 4923
 از طریق جاده اثاثه و بار حمل 4923
 بارنامه صدور و بار حمل 4923
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 از طریق جاده سوخت حمل 4923
 از طریق جاده سیمان حمل 4923
 از طریق جاده سنگین محموالت و غالت حمل 4923
 از طریق جاده پتروشیمی يها فرآورده حمل 4923
 از طریق جاده نفتی يها فرآورده حمل 4923
 از طریق جاده کشور تمام به کاال حمل 4923
 از طریق جاده ساختمانی مصالح حمل 4923
 از طریق جاده منزل حمل و نقل اثاث 4923
 از طریق جاده حمل و نقل احشام 4923
 از طریق جاده بار حمل و نقل انواع 4923
 از طریق جاده محصوالت انواعحمل و نقل  4923
 از طریق جاده آالت حمل و نقل آهن 4923
  سرد خانه دارحمل و نقل با کامیون هاي  4923
 چهارپایان با حمل و نقل بار 4923
 گاري با حمل و نقل بار 4923
 دستی گاري با حمل و نقل بار 4923
 از طریق جاده کشور از خارج به حمل و نقل بار 4923
 از طریق جاده شهري حمل و نقل بار 4923
 شهري بیرون و شهري حمل و نقل بار 4923
 از طریق جاده )کاري العمل حق(حمل و نقل بار 4923
 از طریق جاده بار المللی حمل و نقل بین 4923
 اي جاده المللی حمل و نقل بین 4923
 از طریق جاده کاال المللی حمل و نقل بین 4923
  )بدون عملیات جمع آوري(حمل و نقل پسماندها وضایعات از طریق جاده 4923
 اي جاده حمل و نقل ترانزیت 4923
 از طریق جاده بار حمل و نقل تره 4923
 بار اي حمل و نقل جاده 4923
 از طریق جاده حمل و نقل جوجه 4923
  حمل و نقل حیوانات اهلی از طریق جاده 4923
  حمل و نقل خودرو از طریق جاده 4923



  

 

 از طریق جاده نباتی حمل و نقل روغن 4923
 از طریق جاده حمل و نقل سوخت 4923
 از طریق جاده نقل سیمانحمل و  4923
 از طریق جاده ماسه و حمل و نقل شن 4923
 از طریق جاده نفتی يها حمل و نقل فرآورده 4923
  حمل و نقل فله اي بار از طریق جاده 4923
 از طریق جاده حمل و نقل قیر 4923
 از طریق جاده حمل و نقل کاال 4923
 شهر سطح در وانت بوسیله حمل و نقل کاال 4923
 از طریق جاده وارداتی حمل و نقل کاالهاي 4923
 از طریق جاده تجاري حمل و نقل کاالي 4923
 از طریق جاده یخچالی و غذایی حمل و نقل محصوالت 4923
 از طریق جاده سنگین و سبک حمل و نقل محموالت 4923
 از طریق جاده ساختمانی حمل و نقل مصالح 4923
 از طریق جاده اسیدي شیمیایی حمل و نقل مواد 4923
 از طریق جاده صنعتی و معدنی و حمل و نقل موادغذایی 4923
 از طریق جاده حمل و نقل موادنفتی 4923
 از طریق جاده بارکشی حمل و نقل و 4923
  از طریق جاده شهري بین و شهري بارکشی حمل و نقل و 4923
  از طریق جاده بندي بسته حمل و نقل و 4923
  حمل ونقل الوار از طریق جاده 4923
 از طریق جاده )حمل و نقل بار( باربري خدمات 4923
 از طریق جاده کامیون با باربري خدمات 4923
 از طریق جاده پیمانکاري و باربري خدمات 4923
 از طریق جاده شهري بارکش خدمات 4923
 از طریق جاده شهري حمل و نقل باربري خدمات 4923
 از طریق جاده المللی حمل و نقل بین خدمات 4923
 جاده اي باربري دفتر 4923
 شهري باربري دفتر 4923
 حمل و نقل کاال و باربري دفتر 4923
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 باربري بنگاه دفتر 4923
 نفتی حمل و نقل مواد پیمانکاري دفتر 4923
 از طریق جاده حمل و نقل بار شرکت دفتر 4923
 بارکش رانندگی 4923
 رانندگی کامیون  4923
 از طریق جاده باربري شرکت 4923
 از طریق جاده باربري تعاونی شرکت 4923
 حمل و نقل بونکرداران تعاونی شرکت 4923
 حمل و نقل تانکرداران تعاونی شرکت 4923
 داران حمل و نقل تریلی تعاونی شرکت 4923
 راننده حمل و نقل خود تعاونی شرکت 4923
 داران کامیون تعاونی شرکت 4923
 راننده خود کامیونداران تعاونی شرکت 4923
 داران کمپرسی تعاونی شرکت 4923
 بارداران وانت تعاونی شرکت 4923
 جاده اي حمل و نقل بار شرکت 4923
 ایران اسالمی جمهوري بین المللی حمل و نقل شرکت 4923
 حمل و نقل پتروشیمی شرکت 4923
 ایران آرد و حمل و نقل گندم شرکت 4923
 آبادان المللی حمل و نقل بین سهامی شرکت 4923
 بستان المللی حمل و نقل بین سهامی شرکت 4923
 خرمشهر المللی حمل و نقل بین سهامی شرکت 4923
 سوسنگرد المللی حمل و نقل بین سهامی شرکت 4923
  داري کامیون 4923
 راننده با کامیون کرایه 4923
 بار وانت کرایه 4923
 باربري موسسه 4923
 تلفنی وانت 4923

    
  حمل ونقل از طریق خط لوله  493



  

 

  حمل ونقل از طریق خط لوله  4930
  اداره امور مربوط به ایستگاه پمپاژ   4930
 لوله خط طریق از نفتی يها فرآورده انتقال 4930
 لوله خط طریق از خام نفت انتقال 4930
 نفت شرکت خانه تلمبه 4930
 نفت شرکت لوله خط از حراست 4930
 برون شهري -حمل گاز طبیعی از طریق خطوط لوله 4930
 لوله خط طریق از نفتی يها فرآورده و خام نفت حمل 4930
 لوله خطوط وسیله به حمل و نقل گاز 4930
 اي حمل و نقل لوله 4930
 ایران نفت ملی شرکت لوله خطوط 4930
 گاز لوله خط کنترل 4930
 نفت لوله خطوط از نگهبانی 4930

    
  حمل ونقل آبی  50

  حمل ونقل دریایی و آب هاي ساحلی  501
  حمل ونقل دریایی و آب هاي ساحلی مسافر  5011

  اداره امور مربوط به قایق هاي تفریحی  5011
  اداره امور مربوط به قایق هاي گشت زنی وگردشگري  5011
  اداره امور مربوط به اتوبوس هاي دریایی   5011
  اداره امور مربوط به تاکسی هاي دریایی   5011
 در دریا و آب هاي ساحلی -مسافر حمل و نقل دریایی امور 5011
 و دریا ساحلی هاي آب در مسافر حمل 5011
 در دریا و آب هاي ساحلی -مسافر حمل و نقل آبی 5011
 در دریا و آب هاي ساحلی - مسافر دریایی المللی حمل و نقل بین 5011
  در دریا و آب هاي ساحلی - مسافر کشتیرانی و المللی حمل و نقل بین 5011
 در دریا و آب هاي ساحلی -مسافر  حمل و نقل دریایی 5011
 در دریا و آب هاي ساحلی -قایق با حمل و نقل مسافر 5011
 آب هاي ساحلیدر دریا و  - کشتی با حمل و نقل مسافر 5011
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 در دریا و آب هاي ساحلی - لنج با حمل و نقل مسافر 5011
 در دریا و آب هاي ساحلی - مسافر دریایی ترابري خدمات 5011
 بندرعباس  قشم مسافرین حمل و نقل آبی خدمات 5011
   حمل و نقل مسافر -والفجر رانی کشتی شرکت 5011
 ایران نفتکش ملی شرکت 5011

    
  حمل ونقل دریایی و آب هاي ساحلی بار  5012
 در دریا و آب هاي ساحلی -بار حمل و نقل دریایی امور 5012
 و دریا ساحلی آبهاي در بار حمل 5012
 در دریا و آب هاي ساحلی - بار حمل و نقل آبی 5012
 در دریا و آب هاي ساحلی - قایق با حمل و نقل بار 5012
 در دریا و آب هاي ساحلی - کشتی با حمل و نقل بار 5012
 در دریا و آب هاي ساحلی - لنج با حمل و نقل بار 5012
 در دریا و آب هاي ساحلی -بار دریایی المللی حمل و نقل بین 5012
 در دریا و آب هاي ساحلی -بار کشتیرانی و المللی حمل و نقل بین 5012
 ساحلیدر دریا و آب هاي  - کاال حمل و نقل دریایی 5012
 در دریا و آب هاي ساحلی - بار حمل و نقل دریایی 5012
 و آب هاي ساحلی دریا طریق از حمل و نقل کاال 5012
 در دریا و آب هاي ساحلی -کشتی با حمل و نقل کاال 5012
 در دریا و آب هاي ساحلی -خارجی بنادر به حمل و نقل کاال 5012
 آزاد يها آب در حمل و نقل کاال 5012
 در دریا و آب هاي ساحلی حمل و نقل کاال 5012
 در دریا و آب هاي ساحلی -بار دریایی ترابري خدمات 5012
       رباحمل و نقل  -رانی کشتی شرکت دفتر 5012
       رباحمل و نقل  -المبین فتح المللی حمل و نقل بین سهامی شرکت 5012
       رباحمل و نقل  - رانی کشتی شرکت 5012
       رباحمل و نقل  - اکو رانی کشتی شرکت 5012
       رباحمل و نقل  - سرویسز مارین ایران رانی کشتی شرکت 5012
       رباحمل و نقل  -مصر و ایران رانی کشتی شرکت 5012
       رباحمل و نقل  -هند و ایران رانی کشتی شرکت 5012



  

 

       رباحمل و نقل  - بنیاد رانی کشتی شرکت 5012
       رباحمل و نقل  -ایران اسالمی جمهوري رانی کشتی شرکت 5012
       رباحمل و نقل  -جنوب دریابان رانی کشتی شرکت 5012
       رباحمل و نقل  -خزر دریاي رانی کشتی شرکت 5012
 براي حمل بار – خدمه با  دریا و ساحلی آبهاي در قایق و لنج و کشتی کرایه 5012

    
  حمل ونقل آبی داخلی  502

  حمل ونقل آبی داخلی مسافر  5021
 مسافر حمل - داخلی آبهاي حمل و نقل در 5021
  حمل ونقل مسافر در رودخانه ها و آبراه هاي داخلی 5021
  حمل ونقل مسافر در دریاچه ها و کانال هاي داخلی 5021
  حمل و نقل مسافر در بندرهاي داخلی  5021
 داخلی يها آب در نقل مسافرحمل و  5021
 حمل مسافر -داخلی يها آب در قایقرانی 5021
 براي حمل مسافر - خدمه با داخلی يها آب در قایق و ولنج کشتی کرایه 5021

    
  حمل ونقل آبی داخلی بار  5022
 داخلی يها ب آ در حمل و نقل بار 5022
  بار حمل - داخلی آبهاي حمل و نقل در 5022
  حمل ونقل بار در رودخانه 5022
  حمل ونقل بار در دریاچه هاي داخلی 5022
  حمل و نقل بار دربندرهاي داخلی 5022
  حمل و نقل بار در لنگرگاه هاي داخلی 5022

    
  حمل ونقل هوایی  51

  حمل ونقل هوایی مسافر  511
  حمل ونقل هوایی مسافر  5110

 مسافر حمل و نقل هوایی خدمات ارائه 5110
  پروازهاي دربستی براي حمل مسافر  5110
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  حمل نقل مسافر از طریق باشگاه هوایی براي آموزش یا تفریح  5110
 هوایی حمل و نقل مسافر 5110
 چارتر هواپیماي بامسافرحمل و نقل  5110
 مسافر حمل و نقل هوایی 5110
       حمل و نقل  مسافر -تک نوید  هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر -ارم هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر -قشم تور آریا هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر -آریا ایر هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر -آسمان هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر -ایرتور ایران هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر -نفت ایران هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر -تابان هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر -تارا هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر - ساها هواپیمایی شرکت 5110
       مسافرحمل و نقل   -صافات هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر - قشم فراز هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر -کاسپین هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر - ایر کیش هواپیمایی شرکت 5110
       حمل و نقل  مسافر - ماهان هواپیمایی شرکت 5110
 براي حمل مسافر خدمه با هواپیما کرایه 5110
 خارجی هواپیمایی يها شرکت نمایندگی 5110
       حمل و نقل  مسافر -ایران اسالمی جمهوري هواپیمایی 5110

    
  حمل ونقل هوایی بار  512

  حمل ونقل هوایی بار  5120
 بار حمل و نقل هوایی خدمات ارائه 5120
  پرتاب ماهواره و وسایل نقلیه فضایی  5120
  و نقل فضاییحمل   5120
 چارتر هواپیماي بابار حمل و نقل  5120



  

 

 هوایی حمل و نقل بار 5120
  بار حمل و نقل هوایی 5120
      رباحمل و نقل   -آبان هواپیمایی شرکت 5120
      رباحمل و نقل   -آرام هواپیمایی شرکت 5120
      رباحمل و نقل   -اطلس هواپیمایی شرکت 5120
      رباحمل و نقل   - پارس ایر هواپیمایی شرکت 5120
      رباحمل و نقل   -پیام هواپیمایی شرکت 5120
      رباحمل و نقل   -چابهار هواپیمایی شرکت 5120
      رباحمل و نقل   -سفیران هواپیمایی شرکت 5120
      رباحمل و نقل   -قشم ایر هواپیمایی شرکت 5120
      رباحمل و نقل   -یاس سپید هواپیمایی شرکت 5120
 براي حمل بار خدمه با هواپیما کرایه 5120

    
  انبار داري و فعالیت هاي پشتیبانی حمل و نقل  52

  انبارداري و ذخیره سازي  521
  انبارداري و ذخیره سازي  5210
  اداره امور مربوط به انبار عمومی کاال  5210
  اداره امور مربوط به سردخانه  5210
  اداره امورمربوط به سیلوي غالت  5210
 ساختمانی ابزار انبار 5210
 اي اجاره انبار 5210
 اجناس انبار 5210
 آرد انبار 5210
 بازرگانی کاالهاي انواع انبار 5210
 مجاز کاالهاي انواع انبار 5210
 صنعتی لوازم انواع انبار 5210
 آهن انبار 5210
 آالت آهن انبار 5210
 قراضه آهن انبار 5210
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 بهداشتی تجهیزات انبار 5210
 پزشکی تجهیزات انبار 5210
 بار تره انبار 5210
 چوب انبار 5210
 حبوبات انبار 5210
 دام خوراك انبار 5210
 سنگ انبار 5210
 سیمان انبار 5210
 ضایعات انبار 5210
 علوفه انبار 5210
 عمومی انبار 5210
 غالت انبار 5210
 فرش انبار 5210
 کاال انبار 5210
 تجاري کاالي انبار 5210
 کشاورزي انبار 5210
 گندم انبار 5210
 میوه انبار 5210
 نمک انبار 5210
 وسایل انبار 5210
 کاال نگهداري و انبارداري 5210
 عمومی انبارهاي 5210
  انجماد سریع  5210
 سردخانه در میوه نگهداري و حفظ 5210
 )انبار( انبارداري خدمات 5210
 عمومی انبارداري خدمات 5210
 غالت انبارداري خدمات 5210
 کاال انبارداري خدمات 5210
  سردخانه خدمات 5210
 سیلو خدمات 5210



  

 

 سردخانه دفتر 5210
  ذخیره سازي کاال در مناطق تجارت خارجی  5210
  سردخانه 5210
 خرما سردخانه 5210
 سیب سردخانه 5210
 گوشت سردخانه 5210
 ماهی و مرغ سردخانه 5210
 تئینیپرو مواد سردخانه 5210
 خوراکی مواد سردخانه 5210
 موادغذایی سردخانه 5210
 میوه انبار و سردخانه 5210
 مرکزي بهمن انبارهاي و سردخانه 5210
 موادغذایی نگهداري و سردخانه 5210
 سیلو 5210
 ایران گمرکی خدمات و عمومی انبارهاي شرکت 5210
 مرکزي بهمن شرکت 5210
 انبار و بار سهامی شرکت 5210
 خزر گستر بهمن سهامی شرکت 5210
 زاگرس گستر بهمن سهامی شرکت 5210
 سپیدرود گستر بهمن سهامی شرکت 5210
 توس کوثر سردخانه سهامی شرکت 5210
 زاده امین شهید انبارهاي و سردخانه مجتمع سهامی شرکت 5210
 )انبار(کاال نگهداري 5210
 )انبار( بازرگانی کاالهاي نگهداري 5210
 )انبار( تجارتی کاالهاي نگهداري 5210
 )سردخانه( موادغذایی نگهداري 5210
 )سردخانه( جات میوه و موادغذایی نگهداري 5210
 موادغذایی انبارکردن و نگهداري 5210
 جات میوه انبارکردن و نگهداري 5210
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  فعالیت هاي پشتیبانی حمل ونقل  522
  فعالیت هاي خدمات پشتیبانی حمل ونقل زمینی  5221
 داري پارکینگ خدمات ارائه 5221
 اتومبیل نگهداري و پارکینگ خدمات ارائه 5221
 واحد شرکت اجراییات و حفاظت و انتظامات 5221
 آهن راه ایستگاه 5221
 واحد شرکت بازرسی باجه 5221
 شهري بین آهن راه از غیر زمینی نقلیه وسایط فروشی بلیط باجه 5221
 واحد شرکت بلیط فروش باجه 5221
  بکسل کردن و کمک رسانی کنار جاده  5221
 شهري بین مسافربري يها شرکت فروشی بلیط 5221
 آهن راه ایستگاه برداري بهره 5221
  سواري يها اتومبیل پارکینگ 5221
 عمومی پارکینگ 5221
 اتومبیل عمومی پارکینگ 5221
 وانت و سواري يها اتومبیل عمومی پارکینگ 5221
 سواري عمومی پارکینگ 5221
 شهرداري عمومی پارکینگ 5221
 باري هاي ماشین عمومی پارکینگ 5221
 لیهل نقوسای عمومی پارکینگ 5221
 فرودگاه پارکینگ 5221
 واحد شرکت بیسیم پاسگاه 5221
 بار) ترمینال( پایانه 5221
 مسافر) ترمینال( پایانه 5221
 باربريزمینی  پایانه 5221
 مسافربري پایانه 5221
 اتوبوسرانی سازمان خودروهاي تعمیر 5221
 واحد شرکت آالت ماشین ایستگاه و تعمیرات 5221
 واحد شرکت يها اتوبوس تعمیرگاه 5221



  

 

  تغییر خط قطار 5221
 نقلیه وسایل عمومی توقفگاه 5221
 قطارها جاییه جاب 5221
 اتومبیل کردن پارك خدمات 5221
 اتومبیل پارکینگ خدمات 5221
 واحد شرکت انتظامات دفتر 5221
 عمومی پارکینگ دفتر 5221
 رانی اتوبوس واحد شرکت بلیط فروش دکه 5221
 آهن راه راهبانی 5221
 دارخانه راه 5221
 آهن راه راهدارخانه 5221
 آهن راه راهداري 5221
 حمل و نقل کشورراهداري و   سازمان 5221
 راهداري و حمل ونقل جاده اي استان سازمان 5221
 آهن راه  سوزنبانی 5221
 شهري برون اتوبوس بلیط فروش 5221
 مسافربري تعاونی بلیط فروش 5221
 رانی اتوبوس بازرسی کیوسک 5221
 رانی اتوبوس واحد شرکت به وابسته بازرسی کیوسک 5221
 پارکینگ -  گاراژ 5221
 )ماشین عمومی پارکینگ( گاراژ 5221
 روستا به حمل و نقل مسافر گاراژ 5221
 سنگین هاي ماشین گاراژ 5221
 مسافربري گاراژ 5221
 رانی بوس مینی گاراژ 5221
 )موتوري نقلیه وسایل عمومی پارکینگ( گاراژداري 5221
 اتومبیل عمومی پارکینگ محل 5221
 عمومی پارکینگ نگهبانی 5221
 آهن راه نگهبانی 5221
 آهن راه ایستگاه نیم 5221
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  فعالیت هاي خدمات پشتیبانی حمل ونقل آبی  5222
 دریا نوردي و درابن کل اداره 5222
 شناورها بازرسی 5222
 دریایی شناورهاي بندي رده و بازرسی 5222
 دریایی مراقبت برج 5222
 خدمات فانوس دریایی 5222
 مسافري و باري يها کشتی بازرسی دفتر 5222
 کشتی راهنماي 5222
 دریانوردي و بنادر سازمان 5222
 مربوطه خدمات - دریایی فانوس 5222
 ساحلی يها نورافکن از مراقبت 5222

    
  ونقل هواییفعالیت هاي خدمات پشتیبانی حمل   5223
 استان يها فرودگاه کل اداره 5223
 هواپیمایی کل اداره 5223
 کشوري هواپیمایی تجسس و ناوبري مهندسی اداره 5223
 هواپیمایی مخابراتی ایستگاه 5223
 هواپیما هدایت ایستگاه 5223
 هواپیما رادار ایستگاههاي 5223
 پرواز کنترل برج 5223
 هوایی) ترمینال( پایانه 5223
 پرواز خدمات 5223
 فرودگاه پرواز خدمات 5223
 فرودگاهی خدمات 5223
 هواپیما ردیابی 5223
 کشوري هواپیمایی سازمان 5223
 کشور يها فرودگاه شرکت 5223
 فرودگاه 5223



  

 

 هواپیماها هوایی خطوط کنترل 5223
 )فرودگاه( پرواز هماهنگی 5223

    
  جابجایی محموله  5224
 اسکله در بارگیري و تخلیه امور انجام 5224
   بارانداز 5224
 ها کشتی تخلیه و بارگیري 5224
   بارگیري و تخلیه 5224
 بنادر در بارگیري و تخلیه 5224
 کاال بارگیري و تخلیه 5224
 تجاري يها کشتی بارگیري و تخلیه 5224

    
  سایر فعالیت هاي پشتیبانی حمل ونقل  5229
 داري باسکول تاخدم ارائه 5229
 باري هاي ماشین کردن وزن خدمات ارائه 5229
  ارسال بار 5229
 ونقل حمل اسناد کردن آماده 5229
 آهن راه ایستگاه توشه انبار 5229
 آهن راه توشه انبار 5229
 آهن راه انبار 5229
 کاال ترخیص امور انجام 5229
 ونقل حمل گمرکی امور انجام 5229
 بارشماري 5229
      نویسی بارنامه 5229
         )باري هاي ماشین جهت( نویسی بارنامه 5229
 بار بازرسی 5229
 )محموله با ماشین کردن وزن( باسکول 5229
 اتوماتیک باسکول 5229
 داري باسکول 5229
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 روزي شبانه باسکول 5229
 تریلی و کامیون باسکول 5229
 باري يها کامیون باسکول 5229
 سبک و سنگین هاي ماشین باسکول 5229
 کاال توزین و باسکول 5229
 بار حمل منظور به بندي بسته 5229
 حمل و نقل بار دادن ترتیب 5229
 گمرك از کاال ترخیص 5229
 حمل و نقل داخلی بارنامه تنظیم 5229
 کمپرسی براي بار تهیه 5229
 حمل و نقل بار و بار تهیه 5229
 بار و اتومبیل توزین 5229
 باري يها اتومبیل توزین 5229
 بار با خودرو انواع توزین 5229
 بار توزین 5229
 ها کامیون بار توزین 5229
 باري هاي ماشین بار توزین 5229
 سنگین هاي ماشین بار توزین 5229
 سبک و سنگین يها کامیون توزین 5229
 بار توزین خدمات 5229
 بار حامل هاي ماشین توزین خدمات 5229
  بندي براي حمل بار  عدل خدمات 5229
 سنگین هاي ماشین کشی وزن خدمات 5229
 بارنویسی دفتر 5229
 باسکول دفتر 5229
 بار داللی 5229
 گمرك داللی 5229
 )باربري( بارنامه صدور 5229
 کامیون بارنامه صدور 5229
  صدور و تهیه اسناد حمل و نقل 5229



  

 

  صدور و تهیه بارنامه 5229
 بندي عدل 5229
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 شهرستان مخابرات اداره 6100
 ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري وایمکس 6100
 دولتی مخابرات ارتباطی خدمات ارائه 6100
 ارائه خدمات اینترنت بی سیم نقطه به نقطه 6100
  ارائه خدمات اینترنتی از طریق ماهواره 6100
 VOIP -ارائه خدمات تلفن بین الملل از طریق اینترنت 6100

 مخابراتی دفتر - تلگرافی و تلفنی خدمات ارائه 6100
 SAP -ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ماهواره 6100

 PAP-ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها 6100

 ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت 6100
 خانه تلفن - مخابراتی خدمات ارائه 6100
 مخابرات شرکت - مخابراتی خدمات ارائه 6100
 ارائه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره اي 6100
 )همراه تلفن( موبایل خدمات کلیه ارائه 6100
 شهرها و روستاها تلفنی ارتباط 6100
 تلفنخانه - شهري بین ارتباطات 6100
 روستایی مخابرات ارتباطات 6100
 مخابراتی امور 6100
 مخابرات اداره مشترکین امور 6100
 سیم بی ایستگاه 6100
 بی سیم مخابراتی امواج تقویت ایستگاه 6100
 سیم بی تقویت ایستگاه 6100
 مخابرات کننده تقویت ایستگاه 6100
 تلویزیون و رادیو رله ایستگاه 6100
 مخابرات ماهواره ایستگاه 6100
 مخابرات ایستگاه 6100
 دور راه تلفن برداري بهره 6100
 کشور از خارج و داخل دور راه مخابراتی خطوط برداري بهره 6100



  

 

 با سیم مخابرات تقویتی پست 6100
 بی سیم مخابرات تقویتی پست 6100
 مخابرات باجه - دور راه تلفن 6100
 مخابراتی دفتر- دور راه تلفن 6100
 همگانی تلفن 6100
 ایران مخابرات شرکت تلفنخانه 6100
 عمومی تلفنخانه 6100
 ISDP - توزیع اینترنت با سیم به عرضه کنندگان 6100

 ISDP - توزیع اینترنت با سیم به کاربران 6100

 تلفنی ارتباطات خدمات 6100
 مخابرات شرکت ارتباطات خدمات 6100
 تلفن برداري بهره خدمات 6100
 مخابرات دفتر - دور راه تلفن خدمات 6100
  )GSM/UMTS(خدمات تلفن همراه  6100
 شهري برون و شهري يها تلفن خدمات 6100
 همراه تلفن جنبی خدمات 6100
 )همراه تلفن( موبایل خدمات 6100
 مخابرات و پست دفتر 6100
 مخابرات دفتر 6100
 با سیم – اینترنتی مخابرات دفتر 6100
 با سیم – خصوصی مخابرات دفتر 6100
 دور راه عمومی دفترتلفن 6100
 شهري همگانی دفترتلفن 6100
  دکل آنتن تلویزیون  6100
  دکل تلویزیون  6100
 مخابرات دکل 6100
  رادار تلویزیون  6100
 مخابرات رله 6100
 مخابرات اداري ساختمان 6100
 مخابراتی سایت 6100
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 با سیم اینترنتی رسانی اطالع شبکه 6100
 مخابراتی شبکه 6100
  ملی GSMشبکه و خدمات ارتباط سیار  6100
 ارائه خدمات وایمکس –انتقال داده رهام داتک شرکت  6100
 ارائه خدمات وایمکس –دانش گلستان انهیرا شرکت  6100
  توزیع اینترنت با سیم -شاتل آریاشرکت  6100
 ارائه خدمات مخابراتی ماهواره اي –آرین ماهوارهشرکت  6100
 تامین تلکام -شرکت ارتباطات تامین شمس نوین 6100
 ارائه خدمات مخابراتی ماهواره اي –شرکت ارتباطات تلفن آسیا  6100
 ارائه خدمات مخابراتی ماهواره اي –شرکت ارتباطات کنترل فراگستر 6100
 ارائه خدمات وایمکس – نت نیارتباطات مبشرکت  6100
 توزیع اینترنت با سیم -شرکت افرا نت 6100
 ارائه خدمات تلفن ثابت  -شرکت ایرافون 6100
 توزیع اینترنت با سیم -شرکت پارس آن الین 6100
 ارائه خدمات مخابراتی ماهواره اي –پارس ارتباطاتشرکت  6100
 ارائه خدمات مخابراتی ماهواره اي –شرکت پارس سیاتل 6100
 ارائه خدمات مخابراتی ماهواره اي –توسعه ارتباطات فراستشرکت  6100
 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 6100
 توزیع اینترنت  -شرکت داده پردازي ایران 6100
  توزیع اینترنت  -رسپینا پردازي دادهشرکت  6100
 توزیع اینترنت  -شرکت داده سامانه فن آوا 6100
 ارائه خدمات تلفن  - شرکت ضحی کیش 6100
  شرکت عرضه اینترنت بی سیم 6100
 ارائه خدمات تلفن ثابت -شرکت کوه نور 6100
 شرکت مخابرات ایران 6100
 شرکت مخابرات سیار اصفهان 6100
  عرضه اینترنت بی سیم 6100
  ISP - عرضه خدمات اینترنتی با سیم 6100

 باسیم مخابراتی فعالیت 6100
 با سیم مخابرات کارگزار 6100



  

 

 نت کافی 6100
 مخابرات شرکت دور راه تلفن کیوسک 6100
 )دور راه ارتباط(با سیم  مخابرات 6100
 با سیم خصوصی مخابرات 6100
 اینترنت وسیله به بی سیم مخابره 6100
 با سیم تلفنی مخابره 6100
 با سیم دور راه و شهري تلفنی مخابره 6100
 مخابرات شرکت مدیریت 6100
 مخابرات دور راه ارتباط مرکز 6100
 ثابت تلفن برداري بهره مرکز 6100
 مخابرات برداري بهره مرکز 6100
 مخابرات سیم بی مرکز 6100
 با سیم خودکار تلفن مرکز 6100
 المللی بین خودکار تلفن مرکز 6100
 با سیم دور راه خودکار تلفن مرکز 6100
 دیجیتال تلفن مرکز 6100
 مخابرات شرکت تلفن مرکز 6100
 همراه تلفن خدمات مرکز 6100
 IDC - مرکز داده اینترنتی 6100

 مخابراتی دیجیتال مرکز 6100
 ماکروویو مرکز 6100
 مخابرات مرکز 6100
 دیتا مخابرات مرکز 6100
 دور راه تلفن نگهداري مرکز 6100
 )مخابرات( یووماکرو نگهداري مرکز 6100
 دیجیتال ماکروویو نگهداري مرکز 6100
 مخابرات نگهداري مرکز 6100
 دور راه تلفن خدمات ارائه مرکز 6100
 همراه تلفن کارت سیم تعویض و نصب 6100
 ثابت تلفن واگذاري 6100
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 هاي مخابراتیسایر فعالیت  619

 سایر فعالیت هاي مخابراتی 6190
  مسافت سنجی مخابراتی  6190
 ایستگاه رادار 6190

  
  هاي مربوط به رایانه نویسی، مشاوره و فعالیت  برنامه  62

  هاي مربوط به رایانه نویسی، مشاوره و فعالیت  برنامه  620
  نویسی رایانه  هاي  برنامه فعالیت  6201
  افزارهاي سفارشی  تولید نرم 6201
 اي رایانه نویسی برنامه خدمات 6201
 اي   افزارهاي رایانه نرم تحلیل خدمات 6201
 اي افزارهاي رایانه نرم طراحی خدمات 6201
  طراحی صفحات وب  6201
  افزارهاي بانک اطالعات  طراحی نرم 6201
  افزارهاي سفارشی  طراحی نرم 6201

    
  اي هاي مشاوره مربوط به رایانه و مدیریت تسهیالت رایانه فعالیت  6202
  اي افزارهاي رایانه پشتیبانی نرم 6202
 اي   هاي رایانهافزار نرم وها  سیستم اي مشاوره خدمات 6202

    
  هاي خدماتی فناوري اطالعات و رایانه  سایر فعالیت 6209
  اندازي شبکه کامپیوتر  خدمات نصب و راه 6209

    
  رسانی اطالع هاي خدمات فعالیت  63

) هاي درگاه(هاي هاي مربوط ، پورتال فعالیت ها و  پردازش و میزبانی داده  631
  وب

  هاي مربوط فعالیت ها و  پردازش و میزبانی داده  6311
 ها داده استخراج خدمات  6311



  

 

 خدمات اسکن اسناد و مدارك   6311
 ها داده پانچ خدمات  6311
 ها  خدمات پردازش داده  6311
 آمایی  خدمات داده  6311
 خدمات میزبانی وب   6311
 ها به کامپیوتر  خدمات ورود داده  6311

    
  وب) هاي درگاه(هاي پورتال  6312
  خدمات بانک اطالعات از طریق اینترنت   6312
  پورتال هاي وبخدمات   6312
  خدمات پایگاه هاي وب  6312
  هاي اینترنتی  سایت بازي  6312
  سایت تفریحی اینترنتی   6312
  سایت جستجوي اینترنتی   6312

    
  رسانی اطالع هاي خدماتی سایر  فعالیت  639

  هاي خبري هاي بنگاه فعالیت  6391
 خبري يها آژانس 6391
 ایرنا 6391
 ایسنا 6391
  خبرگزاري  6391
  خبرگزاري آنا  6391
  خبرگزاري ایلنا  6391
  خبرگزاري مهر  6391
 ایران اسالمی جمهوري خبرگزاري يها نمایندگی و دفاتر 6391
 ایران اسالمی جمهوري خبرگزاري سازمان 6391

    
  نشده در جاي دیگر بندي طبقه رسانی اطالع هاي خدماتی سایر  فعالیت  6399
  ارائه اطالعات دارویی به صورت تلفنیمرکز   6399
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  گردآوري بریده جراید  6399
  الزحمه یا قرارداد خدمات جستجوي اطالعات بر اساس حق  6399
  تلفن گویا  6399

   
  هاي مالی و بیمه   فعالیت ذ

  هاي خدمات مالی، بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی   فعالیت 64
 هاي پولی  گري واسطه  641

 بانکداري مرکزي   6411
 مرکزي بانک تابعه ادارات 6411
  انتشار پول رایج کشور 6411
 ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک 6411
  نظارت بر عملیات بانکداري 6411

   
  هاي پولی گري سایر واسطه 6419

 بانکداري بجز بانک مرکزي   1/6419
  بانکی خدمات ارائه  1/6419
 نویناقتصاد  بانک  1/6419
 انصار بانک  1/6419
 پارسیان بانک  1/6419
 تجارت بانک  1/6419
 ایران صادرات توسعه بانک  1/6419
 کارگران رفاه بانک  1/6419
 امانس بانک  1/6419
 سپه بانک  1/6419
  بانک سینا  1/6419
 صادرات بانک  1/6419
 معدن و صنعت بانک  1/6419
  الحسنه مهر ایران بانک قرض  1/6419
 کارآفرین بانک  1/6419



  

 

 کشاورزي بانک  1/6419
 مسکن بانک  1/6419
 ملت بانک  1/6419
 ملی بانک  1/6419
 بانک پست  1/6419
 بانک شعبه  1/6419
   
  موسسات مالی و اعتباري 2/6419
  اعتباري و مالی هموسس  2/6419
 توسعه اعتباري و مالی موسسه  2/6419
 مهئاال ثامن اعتباري و مالی موسسه  2/6419
 عسگرین اعتباري و مالی موسسه  2/6419
 موسسه مالی و اعتباري قوامین  2/6419
 مهر اعتباري و مالی موسسه  2/6419
   

  هاي صاحب سهم هاي شرکت فعالیت 642
  هاي صاحب سهم هاي شرکت فعالیت 6420
  هاي صاحب سهم شرکت 6420
  هاي هلدینگ شرکت 6420

   
 ها و واحدهاي مالی مشابه صندوقها،  تراست 643

 ها و واحدهاي مالی مشابه ها، صندوق تراست  6430
 سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران    6430
 گذاري سرمایه شرکت  6430
 آتیه دماوند گذاري سرمایه شرکت  6430
 امید گذاري سرمایه شرکت  6430
 ملت بانک گذاري سرمایه شرکت  6430
 ایران ملی بانک گذاري سرمایه شرکت  6430
 بهمن گذاري سرمایه شرکت  6430
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  بوعلی گذاري سرمایه شرکت  6430
 بهشهر صنایع توسعه گذاري سرمایه شرکت  6430
 سایپا گذاري سرمایه شرکت  6430
 سپه گذاري سرمایه شرکت  6430
 صنایع پتروشیمی گذاري سرمایه شرکت  6430
 بیمه صنعت گذاري سرمایه شرکت  6430
 صنعت و معدن گذاري سرمایه شرکت  6430
 غدیر گذاري سرمایه شرکت  6430
 ملت گذاري سرمایه شرکت  6430
 ملی ایران گذاري سرمایه شرکت  6430

    
هاي تامین وجوه بیمه و  هاي خدمات مالی، بجز فعالیت سایر فعالیت  649

 بازنشستگی
 )لیزینگ(مالی داري اجاره  6491
 مالی داري اجاره  6491
  شرکت رایان سایپا  6491
 شرکت لیزینگ   6491
 لیزینگ   6491
  لیزینگ ایرانیان 6491
  لیزینگ بانک پاسارگاد  6491
  لیزینگ رازي  6491
  گذاري بانک ملی لیزینگ سرمایه  6491
  لیزینگ شید  6491
  لیزینگ صنعت و معدن  6491
  لیزینگ ماشین آالت سنگین ایرانیان   6491

   
 اعطاي سایر اعتبارها   6492
 غیربانکی يها وام اعطاي  6492
  اعتبار تعاونی  6492



  

 

 بانک کارگشایی  6492
 الحسنه قرض صندوق  6492
 صندوق مهر رضا  6492
 الحسنه قرض موسسه  6492

   
هاي تامین وجوه  هاي خدمات مالی، بجز فعالیت سایر فعالیت 6499

 نشده در جاي دیگربندي  بازنشستگی و بیمه، طبقه
 )نمایندگی(هاي عاملیت فعالیت  6499
 نگارش معامالت تعویضی ارز  6499
 العالج هاي خرید بیمه عمر بیماران صعب فعالیت شرکت  6499
 فعالیت سرمایه گذاري به حساب خود  6499

   
بیمه، بیمه اتکایی و تامین وجوه بازنشستگی بجز تامین اجتماعی   65

  اجباري 
 بیمه  651

 بیمه عمر   6511
  بیمه زندگی وعمر  6511
 عمر بیمه 6511

  
 بیمه غیر از بیمه عمر 6512
 آسیا بیمه 6512
 البرز بیمه 6512
 ایران بیمه سهامی شرکت 6512
 دانا بیمه سهامی شرکت 6512
 گذاري سرمایه بیمه سهامی شرکت 6512
 صادرات بیمه سهامی شرکت 6512
 کشاورزي محصوالت بیمه صندوق 6512

   
  بیمه اتکایی 652
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  بیمه اتکایی  6520
  بیمه اتکایی  6520

    
 بازنشستگی وجوه تامین  653

 بازنشستگی وجوه تامین  6530
  تامین وجوه بازنشستگی  6530

   
 هاي بیمه  هاي جنبی خدمات مالی و فعالیت فعالیت  66

 هاي جنبی  خدمات مالی بجز تامین وجوه  بیمه و بازنشستگی  فعالیت 661
 سرپرستی بازارهاي مالی 6611
 مالی بازارهاي اداره  6611
  تاالر بورس   6611
 بهادار اوراقو  بورس سازمان  6611
 گذاري وجوه مرکزي سپرده سازمان  6611
  شرکت بورس کاالیی  6611
  تهران شرکت بورس و اوراق بهادار  6611

   
 کارگزاري در بازارهاي اوراق بهادار و کاال 6612

 ها بجز صرافی-کارگزاري در بازارهاي اوراق بهادار و کاال   1/6612
 بهادار اوراقو  بورس کارگزاري شرکت  1/6612
 کارگزاري آبان 1/6612
 کارگزاري آتی ساز بازار  1/6612
 کارگزاري آرمان تدبیر نقش جهان 1/6612
 کارگزاري امید سهم 1/6612
 کارگزاري بانک تجارت 1/6612
 کارگزاري بانک توسعه صادرات 1/6612
 کارگزاري بانک رفاه 1/6612
 کارگزاري بانک صادرات 1/6612
  کارگزاري بانک کشاورزي 1/6612



  

 

 کارگزاري بانک مسکن 1/6612
 کارگزاري بانک ملت 1/6612
 بهادار اوراق و بورس کارگزاري 1/6612
 کارگزاري سیماب گون 1/6612
 کارگزاري کاسپین مهر ایرانیان 1/6612
 گذاري ملی ایران کارگزاري سرمایه 1/6612
  
  ها صرافی  2/6612
 )بانک بجز( ارزي خدمات  2/6612
 ارز تسعیر خدمات  2/6612
 صرافی خدمات  2/6612
 صرافی  2/6612
   

  هاي خدمات مالی فعالیتهاي جنبی  سایر فعالیت 6619
 وام کارگزاري خدمات 6619
 گذاري سرمایه امور در مشاوره خدمات 6619
 خدمات مشاوره مالی  6619
 خدمات امانی، اعتباري و حضانت براساس حق الزحمه  6619

   
  هاي جنبی تامین وجوه بیمه و بازنشستگی  فعالیت 662

  ارزشیابی مخاطره و خسارت   6621
  ارزشیابی خسارت  6621
  ارزیابی ریسک  6621
  اي ارزیابی و تعیین مطالبات بیمه  6621
   تسویه مطالبات بیمه  6621
  تعیین و جبران خسارت  6621

   
  هاي کارگزاران و نمایندگان بیمه فعالیت 6622
 بیمه داللی خدمات 6622
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 بیمه مایندگین 6622
 بیمه واسطه 6622

    
  جنبی تامین وجوه بازنشستگی وبیمههاي  سایر فعالیت  6629
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 تماب  - آب منابع تحقیقات سازمان سهامی شرکت  7210
 ایران جوش مهندسی و پژوهش مرکز سهامی شرکت  7210
 سنگین صنایع تحقیقات مرکز سهامی شرکت  7210
 آسیا خودرو صنایع نوآوري و تحقیقات مرکز شرکت  7210



  

 

  اصفهان تحقیقاتی علمی شهرك  7210
  کشور علمی يها پژوهش شوراي  7210
 دام نژاد اصالح مرکز  7210
 شیر بهبود و نژاد اصالح مرکز  7210
 خورشیدي انرژي مرکز  7210
 محیطی علوم و پیشرفته تکنولوژي و علوم تحقیقات المللی بین مرکز  7210
 نفت مخازن از برداشت ازدیاد يها پژوهش مرکز  7210
 شیمی مهندسی و شیمی يها پژوهش مرکز  7210
 غالت يها پژوهش مرکز  7210
 برق مهندسی پژوهشی مرکز  7210
  مرکز پوست و جذام   7210
 گاما تابش مرکز  7210
  مرکز تحقیقات آب و انرژي   7210
 نسوز آزمایشگاه تحقیقات مرکز  7210
  مثل تولید بیوتکنولوژي و بیولوژي تحقیقات مرکز  7210
  پسته تحقیقات مرکز  7210
  استخوان مغز پیوند و خون تحقیقات مرکز  7210
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   7210
 صیفی و سبزي تحقیقات مرکز  7210
 ات ستادکل نیروهاي مسلحتحقیق مرکز  7210
  غذایی صنایع تحقیقات مرکز  7210
 کشور علمی تحقیقات مرکز  7210
  اعصاب علوم تحقیقات مرکز  7210
  غدد تحقیقات مرکز  7210
  ریز درون غدد تحقیقات مرکز  7210
 ریاضیات و نظري فیزیک تحقیقات مرکز  7210
 عروق و قلب تحقیقات مرکز  7210
 کشاورزي تحقیقات مرکز  7210
 دن ب اعضا پیوند و کبد گوارش تحقیقات مرکز  7210
  کبد و گوارش تحقیقات مرکز  7210
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  گردن و سر، بینی، گلو، گوش تحقیقات مرکز  7210
 مخابرات تحقیقات مرکز  7210
 کشور مرکبات تحقیقات مرکز  7210
 دام امور و طبیعی منابع تحقیقات مرکز  7210
  کویري مناطق تحقیقات مرکز  7210
 ایران بیابانی و کویري مناطق تحقیقات مرکز  7210
 مهندسی تحقیقات مرکز  7210
 زیست محیط کنترل و بیوشیمی مهندسی تحقیقات مرکز  7210
  بالینی شناسی میکروب تحقیقات مرکز  7210
 افشان بذر و نهال تحقیقات مرکز  7210
 هواشناسی مرکز تحقیقات  7210
 کار بهداشت و حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز  7210
 پلیمري مواد تکنولوژي و علوم توسعه و تحقیقات مرکز  7210
 ایران خودکفایی خدمات و تحقیقات مرکز  7210
 نو انرژیهاي کاربردي و تحقیقات مرکز  7210
 کیفیت کنترل و تحقیقات مرکز  7210
 راه وزارت مطالعات و تحقیقات مرکز  7210
 آزمایشگاهی علوم آموزشی و تحقیقاتی مرکز  7210
 شیراز دانشگاه تشعشعات مرکز  7210
 جانبازان توانبخشی مهندسی و پزشکی تجهیزات يها پژوهش عالی مرکز  7210
 اقیانوسی و جوي علوم مرکز  7210
 برنامه ریزي اقتصاد کشاورزي و مطالعات مرکز  7210
  المللی بین علمی يها همکاري و مطالعات مرکز  7210
 آهن راه وتحقیقات مطالعات مرکز  7210
 معماري و شهرسازي تحقیقاتی و مطالعاتی مرکز  7210
 شناسی اقیانوس ملی مرکز  7210
 کشور پزشکی علوم تحقیقات ملی مرکز  7210
  مهندسی تحقیقات ملی مرکز  7210
 ی زیست تکنولوژي و ژنتیک مهندسی تحقیقات ملی مرکز  7210
 زیرزمینی يها آب مطالعه  7210



  

 

 کشاورزي و آب زمینه در پژوهش مشاور مهندسین  7210
 بذر و نهال تهیه و اصالح موسسه  7210
 گیاهی يها بیماري و فاتآ بررسی موسسه  7210
  موسسه تحقیقات آب   7210
 بهداشتی تحقیقات موسسه  7210
 کشور مراتع وها  جنگل تحقیقات موسسه  7210
 شناسی خاك تحقیقات موسسه  7210
 خاك و آب  تحقیقات موسسه  7210
 دامپروري تحقیقات موسسه  7210
 شیالت ایران  تحقیقات موسسه  7210
 طبیعی منابع تحقیقات موسسه  7210
 زراعی مهندسی تحقیقات موسسه  7210
 ایران معدنی مواد کاربرد و تحقیقات موسسه  7210
 رازي موسسه  7210
 وتکنیکئژ موسسه  7210
 وفیزیکئژ موسسه  7210
 زیست محیط مطالعات موسسه  7210

    
  تحقیق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و انسانی   722

  تحقیق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و انسانی   7220
  اکتشاف و استخراج آثار تاریخی   7220
  شناسی ایران بنیاد  7220
  فارسی بزرگ دانشنامه بنیاد  7220
  آمار پژوهشکده  7220
  اقتصادي امور پژوهشکده  7220
  پژوهشکده بیمه مرکزي  7220
 شی ورز علوم و بدنی تربیت پژوهشکده  7220
 تربیت و تعلیم پژوهشکده  7220
 )ره( خمینی امام حضرت پژوهشکده  7220
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   دانشگاه و حوزه پژوهشکده  7220
 انسانی علوم پژوهشکده  7220
 ایران فرهنگ پژوهشکده  7220
 شناسی گیالن پژوهشکده  7220
 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه  7220
 شناسی باستان يها پژوهش  7220
  تحقیق و توسعه تجربی در حقوق   7220
  تحقیق و توسعه تجربی در روانشناسی    7220
  ها  زبان شناسی و زبان تحقیق و توسعه تجربی در  7220
  تحقیق و توسعه تجربی در سایر علوم اجتماعی و علوم انسانی   7220
  تحقیق و توسعه تجربی در علم اقتصاد   7220
  شناسی  تحقیق و توسعه تجربی در علوم جامعه  7220
  تحقیق و توسعه تجربی در علوم فرهنگی   7220
 تربیتی امور نشر و پژوهش دفتر  7220
 اسالمی معارف آموزشی و فرهنگی تحقیقات دفتر  7220
 اي حرفه و فنی آموزشی ریزي وبرنامه تحقیقات دفتر  7220
  مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امور خارجه  دفتر  7220
 عشایر تاریخ و فرهنگی مطالعات دفتر  7220
 آموزشی ریزي برنامه و پژوهش سازمان  7220
  اسالمی و انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان  7220
   فارسی ادب و زبان فرهنگستان  7220
  ایران علوم فرهنگستان  7220
  ایران پزشکی علوم فرهنگستان  7220
  هنر فرهنگستان  7220
 علمی مدارك و اطالعات مرکز  7220
 شناسی باستان مرکز  7220
  ها تمدن گفتگوي المللی بین مرکز  7220
 ها  پژوهش مرکز  7220
 آموزشی يها گروه تحقیقات وها  پژوهش مرکز  7220
 جغرافیایی يها پژوهش مرکز  7220



  

 

 اجتماعی تحقیقات مرکز  7220
 اقتصادي تحقیقات مرکز  7220
 آموزشی تحقیقات مرکز  7220
 پست تحقیقات مرکز  7220
 بانکی و پولی تحقیقات مرکز  7220
 روستایی مسایل بررسی و تحقیقات مرکز  7220
اي صدا و سیماي جمهوري اسالمی  ات، مطالعات و سنجش برنامهتحقیق مرکز  7220

 ایران 
 شناسی جمعیت مرکز  7220
 شناسی کرمان مرکز  7220
 شناسی مردم مرکز  7220
 استراتژیک مطالعات مرکز  7220
 اقیانوسیه و آسیا جمعیتی يها پژوهش و مطالعات مرکز  7220
 سفار خلیج يها پژوهش و مطالعات مرکز  7220
 سازمانی يها پژوهش و مطالعات مرکز  7220
  فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه  7220
 تربیتی تحقیقات موسسه  7220
 شناسی جرم و جزایی علوم تحقیقات موسسه  7220
 ریزي  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه  7220
  موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی   7220
 دهخدا نامه لغت موسسه  7220
   مکمل و اسالمی طب، پزشکی تاریخ مطالعات موسسه  7220
 هاي بازرگانی  موسسه مطالعات و پژوهش  7220
 اجتماعی تحقیقات و مطالعات موسسه  7220
 فرهنگی تحقیقات و مطالعات موسسه  7220

    
  تبلیغات و بازارپژوهی  73

  تبلیغات  731
  تبلیغات  7310
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 بلیغاتیآژانس ت 7310
 تبلیغاتی يها آگهی 7310
 پالکارد و پوستر، آگهی طرح تهیه 7310
 هاي تبلیغاتی   راکتت توزیع 7310
 تبلیغاتی يها کارت توزیع 7310
  دفتر قبول آگهی براي نشریات   7310
 اینترنت  براي آگهی طراحی 7310
  تلویزیون و رادیو براي آگهی طراحی 7310
  مطبوعات براي آگهی طراحی 7310
  تبلیغاتی آگهی طراحی  7310
  طراحی آگهی در معابر عمومی 7310
  )کاال تبلیغ براي( اتوبوس بدنه روي آگهی طراحی 7310
  هاي تبلیغاتی آفرینش آگهیطراحی و  7310
  طراحی وارائه آگهی برروي بیل بورد 7310
  طراحی وارائه آگهی برروي تابلوهاي بزرگ تبلیغاتی 7310
 تبلیغاتی يها آگهیبراي  فضا زمان و  فروش 7310
  تبلیغات ریزي برنامه به مربوط هاي فعالیت 7310
  تبلیغات براي مکان تعیینهاي مربوط به  فعالیت 7310
 تبلیغاتی موسسه 7310

    
  بازار پژوهشی و سنجش افکار عمومی  732

  بازار پژوهشی و سنجش افکار عمومی  7320
  کنندگان در بازار  بررسی عادات خرید مصرف  7320
 تحقیق در امور بازار 7320
 عمومی افکار سنجش 7320
 عمومی افکار سنجش و مطالعات ملی مرکز 7320
  نظرسنجی  7320

   
  اي، علمی و فنی هاي حرفه سایر فعالیت 74



  

 

  هاي طراحی تخصصی فعالیت 741
  هاي طراحی تخصصی فعالیت  7410
 منزل داخلی دکور و تزیین 7410
 منزل دکوراسیون خدمات  7410
 سرامیک و کاشی طراحی و مهندسی شرکت 7410
 بازي اسباب طراحی  7410
 پارچه طراحی  7410
 جواهرات طراحی  7410
 داخلی طراحی  7410
  آالت ماشینصنعتی  طراحی  7410
 قالی طراحی  7410
 خانگی و شخصی کاالهاي طراحی  7410
 کفش طراحی  7410
 لباس طراحی  7410
 مبلمان طراحی  7410
 مد طراحی  7410
 مغازه داخل تزیین و طراحی 7410
 نمایشگاه سالن تزیین و طراحی 7410
 مغازه و نمایشگاه  تزیین و طراحی 7410
 کشی قالی نقشه  7410

    
  هاي عکاسی فعالیت  742

  هاي عکاسی فعالیت  7420
  آتلیه عکاسی   7420
  ترمیم عکس   7420
  هاي خبري تهیه عکس  7420
  تهیه فیلم از مجالس   7420
 سفید و سیاه فیلم و عکس ظهور و چاپ  7420
 مجالس از فیلمبرداري خدمات  7420
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 عکس وتوشر  7420
 )سینما بجز( عکس و فیلم چاپ و ظهور  7420
  خانه  عکاس  7420
 عکاسی  7420
  عکاسی براي مجالت   7420
  عکاسی تبلیغاتی   7420
  عکاسی تجاري   7420
  عکاسی خبري  7420
  عکاسی صنعتی   7420
  عکاسی مجالس   7420
 عکس بازسازي يها فعالیت  7420
 عکاسی تخصصی يها فعالیت  7420
 عکاسی البراتوار  7420

    
  نشده در جاي دیگر بندي اي، علمی و فنی طبقه هاي حرفه سایر فعالیت  749

  نشده در جاي دیگر بندي اي، علمی و فنی طبقه هاي حرفه سایر فعالیت  7490
  ابستگاه باران سنجی  7490
  ایستگاه بادسنجی  7490
 ترجمه خدمات 7490
 کاال گذاري قیمت خدمات 7490
 مترجمی خدمات 7490
 بازرگانی امور مشاوره خدمات 7490
 دارالترجمه 7490
  سازمان هواشناسی کشور  7490
 آمار آوري جمع يها فعالیت  7490
 اطالعات و آمار آوري جمع و آماري مشاوره يها فعالیت  7490
 امنیتی اي مشاوره يها فعالیت  7490
 آماري مشاوره  7490

    



  

 

  هاي دامپزشکی فعالیت  75
 هاي دامپزشکی فعالیت  750

 هاي دامپزشکی فعالیت  7500
 حیوانات بیمارستان  7500
 دامپزشکی بیمارستان  7500
 دامپزشکی پست  7500
 دامی قرنطینه پست  7500
 دامپزشکی شبکه  7500
 شهرستان دامپزشکی شبکه  7500
 دامی قرنطینه  7500
 دامپزشکی مرزي قرنطینه  7500
 دامپزشکی کلینیک  7500
 دامپزشکی البراتوار  7500
 دامپزشکی مطب  7500
 ها دام واکسیناسیون  7500
  حیوانات واکسیناسیون  7500
  آمبوالنس حیوانات  7500
  هاي کنترل بهداشت حیوانات فعالیت  7500

    
  هاي اداري و خدمات پشتیبانی فعالیت ژ

  داري هاي اجاره فعالیت 77
  وسایل نقلیه موتوريکرایه  771

  کرایه وسایل نقلیه موتوري 7710
  کرایه اتوبوس بدون راننده   7710
  کرایه اتومبیل بدون راننده   7710
  کرایه تریلی بدون راننده   7710
 کرایه سواري بدون راننده   7710
  کرایه کامیون بدون راننده   7710
  کرایه مینی بوس بدون راننده   7710
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  کاالهاي شخصی و خانگی کرایه 772

  کرایه کاالهاي تفریحی و ورزشی 7721
  کرایه دوچرخه   7721
 کرایه صندلی و چتر ساحل 7721
 کرایه قایق بادبانی  7721
  کرایه قایق تفریحی  7721
 کرایه کاالهاي تفریحی و ورزشی  7721
  کرایه لوازم ورزشی   7721
 کرایه وسایل اسکی 7721

    
  هاي تصویري نوارها و دیسک  کرایه 7722
  ...)و  CDکرایه فیلم، نوار، (خدمات عرضه محصوالت فرهنگی   7722
  کرایه سی دي و دي وي دي    7722
  کرایه فیلم   7722
  کرایه فیلم و آتاري   7722
  کرایه نوار ویدئو   7722
 مرکزارائه خدمات محصوالت فرهنگی   7722
 کرایه فیلم -ویدئو کلوپ   7722

   
  کرایه سایر کاالهاي شخصی و خانگی 7729
  کرایه آتاري   7729
 اکو کرایه  7729
  کرایه آالت موسیقی   7729
 کرایه انواع ظروف   7729
 بلندگو کرایه  7729
 کرایه تجهیزات الکترونیکی براي استفاده خانگی  7729
 کرایه جواهرات  7729
 حجله کرایه  7729



  

 

 عقد خنچه کرایه  7729
 کرایه ژورنال  7729
 عقد سفره کرایه  7729
 کرایه ظروف و وسایل برگزاري مجالس   7729
 کرایه کتاب  7729
 کرایه کفش   7729
 کرایه گل و گیاه  7729
  کرایه لباس   7729
  کرایه لباس داماد   7729
  کرایه لباس عروس   7729
 کرایه لوازم آشپزي   7729
 عقد لوازم کرایه  7729
  لوازم موسیقیکرایه   7729
 کرایه مجله   7729
 کرایه منسوجات و پوشاك  7729
 صندلی و میز کرایه  7729
 کرایه وسایل چراغانی   7729
 کرایه وسایل دکوري  7729

  
 آالت، تجهیزات و کاالهاي ملموس سایر ماشین  کرایه 773

 آالت، تجهیزات و کاالهاي ملموس سایر ماشین  کرایه  7730
 کرایه بالگرد بدون اپراتور   7730
  کرایه بالن هواي گرم  7730
  کرایه بولدوزر بدون اپراتور   7730
 کرایه بیل مکانیکی بدون اپراتور   7730
  کرایه تاورکرین بدون اپراتور   7730
 گیري و کنترل ـ بدون اپراتور  کرایه تجهیزات اندازه  7730
  کرایه تجهیزات حفاري بدون اپراتور   7730
 کرایه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ـ بدون اپراتور   7730
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 کرایه تجهیزات معدنی بدون اپراتور   7730
 کرایه تجهیزات وسایل ارتباط جمعی ـ  بدون اپراتور   7730
  کرایه تجهیزات استخراج معدن  7730
  کرایه تجهیزات تولید فیلم سینمایی  7730
  تلویزیون اي رادیو، کرایه تجهیزات حرفه  7730
 کرایه تراکتور بدون اپراتور   7730
  کرایه تراکتور شاورزي  7730
 کرایه تیلر بدون اپراتور   7730
  کرایه جرثقیل بدون اپراتور   7730
  کرایه داربست و سکوي کار  7730
  کرایه رایانه و وسایل جنبی آن  7730
 کرایه ژنراتور و توربین ـ بدون اپراتور   7730
  کرایه قایق بدون اپراتور   7730
  کرایه کرجی بدون اپراتور   7730
  کرایه کشتی بدون اپراتور   7730
  کرایه کمباین بدون اپراتور  7730
 کرایه گریدر بدون اپراتور   7730
 کرایه لنج بدون اپراتور   7730
  کرایه لودر بدون اپراتور   7730
 ابزار ـ بدون اپراتور   کرایه ماشین  7730
  کرایه ماشین تحریر بدون اپراتور   7730
  بدون اپراتور  - کرایه ماشین جوشکاري   7730
  کرایه ماشین زیراکس بدون اپراتور   7730
  کرایه ماشین فتوکپی بدون اپراتور   7730
  کرایه ماشین کپی  7730
 کرایه ماشین گودبرداري بدون اپراتور   7730
  هاي محاسباتی بدون اپراتور  کرایه ماشین  7730
  کرایه موتور و توربین  7730
 کرایه نقاله ـ بدون اپراتور   7730
 کرایه هواپیما بدون اپراتور   7730



  

 

  کرایه وسایل نقلیه ریلی  7730
  تجهیزات حمل و نقل آبی بدون متصدي  کرایه  7730
  تجهیزات حمل و نقل هوایی بدون متصدي  کرایه  7730
  آالت و تجهیزات ساختمانی و مهندسی بدون اپراتور ماشین  کرایه  7730
 کرایه موتور سیکلت بدون راننده   7730
 کرایه کاروان   7730

    
  کرایه دارایی فکري و محصوالت مشابه، به جز کارهایی با حقوق محفوظ  774

  محفوظ کرایه دارایی فکري و محصوالت مشابه، به جز کارهایی با حقوق  7740
  بجز دارایی هاي با حقوق محفوظ -کرایه دارایی فکري  7740
  بجز دارایی هاي با حقوق محفوظ - دریافت حق امتیاز براي نشان تجاري  7740
  دریافت حق امتیاز براي اکتشاف و ارزیابی معدنی  7740

    
  هاي استخدام فعالیت  78

 هاي آژانس هاي استخدام و کاریابی  فعالیت  780
 هاي آژانس هاي استخدام و کاریابی  فعالیت  7800
 کاریابی نگاههايب  7800
 انسانی نیرويتامین  7800
 تامین نیروي کار واحدهاي صنعتی، بازرگانی و خدماتی  7800
 موسسه کاریابی  7800
  آژانس انتخاب بازیگر تئاتر و سینما 7800
  آژانس کاریابی و استخدام اینترنتی 7800
  آژانس استخدام و کاریابی 7800
  آژانس استخدام موقت نیروي کار 7800

   
ي مسافرتی، گردانندگان تور، رزرو کردن و ها خدمات آژانس  79

 هاي مربوط  فعالیت
  هاي مسافرتی و گردانندگان تور هاي آژانس فعالیت  791

  هاي مسافرتی هاي آژانس فعالیت  7911
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 هواپیمایی يها شرکت نمایندگی -هوایی مسافرت آژانس  7911
 مسافرتی آژانس  7911
 هواپیمایی آژانس  7911
  هوایی آژانس  7911
 )بلیط فروش( هوایی آژانس  7911
 هوایی يها مسافرت بلیط فروش -مسافرتی خدمات دفتر  7911
 هواپیما بلیط فروش دفتر  7911
 خارجی و داخلی هواپیمایی يها بلیط فروش  7911
 ایران در هواپیمایی يها شرکت نمایندگی  7911
 هواپیمایی يها شرکت بلیط فروش نمایندگی  7911
 هوایی يها مسافرت بلیط فروش نمایندگی  7911

    
  هاي گردانندگان تور فعالیت  7912
 داخلی تورهاي و ورودي تورهاي اجراي 7912
 خارجی و داخلی سیاحتی تورهاي و مسافرتی ویزاي اخذ 7912
 کشور نقاط تمام به مسافرت تورهاي خدمات 7912
 گردي ایران - توریستی خدمات ارائه 7912
 سیاحتی و زیارتی تورهاي برگزاري 7912
 زیارتی يها کاروانبرگزاري  7912
 مسافرتی تورهاي جرايا 7912
 مسافرتی) تور( گشت ریزي برنامه 7912
 مسافرتی) تور( گشت تدارك 7912
 دستجمعی يها گشت دادن ترتیب 7912
 )مسافرتی تورهاي( زیارتی-  سیاحتی خدمات 7912
 حجاج کاروان - حجاج نام ثبت دفتر 7912
 زیارتی کاروان دفتر 7912
 زیارتی کاروان نام دفترثبت 7912
 سیاحتی و زیارتی يها کاروان دفترخدمات 7912
 مسافرتی تورهاي دادن ترتیب 7912
 حج کاروان 7912



  

 

 زیارتی کاروان 7912
 مسافرتی) تور( گشت 7912

    
  رزرو کردن و سایر خدمات مربوط  799

  رزرو کردن و سایر خدمات مربوط  7990
 اطالعات مسافرتی به بازدیدکنندگان ارائه 7990
 ترویج گردشگري 7990
 خدمات رزرو کردن مربوط به مسافرت 7990
 راهنمایی گردشگران 7990
 مسافرتی) تور( گشت راهنمایی 7990
 رزرو جا براي تفریح و ورزش 7990
 رزرو جا براي رستوران 7990
 رزرو جا براي هتل 7990
 تئاتر بلیط فروش 7990
 رویدادهاي نمایشی بلیط فروش 7990
 رویدادهاي ورزشی بلیط فروش 7990
 سینما بلیط فروش 7990
 کنسرت بلیط فروش 7990

   
  بازرسی و امنیتهاي مربوط به  فعالیت 80

 هاي مربوط به امنیت خصوصی فعالیت 801
 هاي مربوط به امنیت خصوصی فعالیت 8010

  پلیس خصوصی  8010
  تامین محافظ شخصی   8010
 حفاظتی يها فعالیت  8010
 مکانها و اشخاص از محافظت يها فعالیت  8010
 خصوصی  نگهبان   8010
  نگهبان محله 8010
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  هاي امنیتی خدماتی سیستمهاي  فعالیت 802
  هاي امنیتی هاي خدماتی سیستم فعالیت 8020
  سوزي پایش آژیر آتش 8020
  پایش دزدگیر 8020
  امنیتی الکترونیک  هاي هشداردهنده پایش سیستم 8020
  هاي قفل مکانیکی  تعمیر، بازسازي و  پایش دستگاه 8020
  امنیتی  هشداردهندههاي  تعمیر، بازسازي و  پایش سیستم 8020
  هاي قفل مکانیکی و پایش آن نصب دستگاه 8020

    
  هاي بازجویی فعالیت  803

  هاي بازجویی فعالیت  8030
 فعالیت هاي بازجویی  8030
  مراقبت و بازرسی يها فعالیت  8030
 خصوصی کاراگاه  8030

    
  ها و فضاي سبز هاي خدمت رسانی به ساختمان فعالیت  81

  هاي پشتیبانی ترکیبی تسهیالت فعالیت  811
  هاي پشتیبانی ترکیبی تسهیالت فعالیت 8110

  ارائه ترکیبی خدمات پشتیبانی   8110
    

  هاي مربوط به نظافت فعالیت  812
  نظافت کلی ساختمان 8121
 نظافت خدماتشرکت  8121
  نظافت کلی انواع ساختمان  8121
  نظافت کلی اداره 8121
 کلی آپارتمان نظافت 8121
 نظافت کلی کارخانه  8121
 نظافت کلی فروشگاه 8121

    



  

 

  هاي مربوط به نظافت ساختمان و نظافت صنعتی سایر فعالیت 8129
  آبپاشی خیابان ها و گذرگاه ها 8129
  برفروبی خیابان ها و گذرگاه ها 8129
 ها پنجره و در کردن پاك 8129
  تمیز کردن تاسیسات ساختمانی  8129
  آالت صنعتی تمیز کردن ماشین 8129
 اماکن سمپاشی 8129
  شن پاشی خیابان ها و گذرگاه ها 8129
 ها کارگاه و منازل کردن ضدعفونی 8129
 ها پنجره نظافت 8129
  نمک پاشی خیابان ها و گذرگاه ها 8129

    
  فضاي سبزهاي خدماتی مراقبت و نگهداري  فعالیت  813

 هاي خدماتی مراقبت و نگهداري فضاي سبز فعالیت 8130
  آبیاري فضاي سبز 8130
  ایجاد پارك 8130
  ایجاد و نگهداري فضاي سبز 8130
  خدمات فضاي سبز 8130
  درختکاري و ایجاد فضاي سبز 8130
  فعالیت هاي حفاظت از طبیعت و مناظر 8130
 اصلیهاي  کاشت فضاي سبز اطراف راه 8130
 کاشت فضاي سبز براي بناهاي صنعتی 8130
 ها کاشت فضاي سبز براي کارخانه 8130
 کاشتن گل 8130
 ها ها و باغ مراقبت از پارك 8130
 ها ها و باغ نگهداري  از پارك 8130

   
هاي  هاي  اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر  فعالیت فعالیت 82

  پشتیبانی کسب و کار
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  هاي  اداره و پشتیبانی دفتر کار فعالیت 821
  هاي ترکیبی خدمات اداري دفتر کار فعالیت  8211
  10+پلیس  8211
  دفاتر پیشخوان خدمات دولت  8211
  الزحمه براساس حق -ارائه خدمات اداري  8211
  الزحمه براساس حق -ارائه خدمات تدارکاتی اداري  8211

    
هاي پشتیبانی تخصصی دفتر  اسناد و سایر  فعالیتسازي  فتوکپی، آماده  8219

  کار
 تایپ خدمات  8219
 اوراق تکثیر خدمات  8219
 اوزالید چاپ خدمات  8219
 زیراکس خدمات  8219
 فتوکپی خدمات  8219
 نویسی ماشین خدمات  8219
 برداري از اسناد  نسخه خدمات  8219
 آي چاپ رایانه خدمات  8219
 ویرایش و مقابله اسناد خدمات  8219
 تکثیر اسناد و مدارك  8219
 تایپ  8219
 فتوکپی  8219
 زیراکس  8219
  نویسی ماشین  8219

    
  هاي مراکز تلفن فعالیت  822

  هاي مراکز تلفن فعالیت  8220
  آلزحمه  هاي مراکز تلفن بر اساس حق فعالیت  8220
  الزحمه حقسنجش افکار عمومی تلفنی بر اساس   8220
  آلزحمه بازارپژوهی تلفنی بر اساس حق  8220



  

 

  آلزحمه بازاریابی تلفنی بر اساس حق  8220
    

  هاي بازرگانی ها و نمایشگاه دهی همایش سازمان  823
  هاي بازرگانی ها و نمایشگاه دهی همایش سازمان  8230
 کاال نمایش خدمات 8230
 بازرگانی يها نمایشگاه ایجاد دفتر 8230
 ها نمایشگاه سازمان  8230
 ا.ا. هاي بین المللی ج  شرکت سهامی نمایشگاه 8230
 صنعتی خودکفایی نمایشگاه  8230

    
نشده در  بندي هاي خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه سایر فعالیت  829

  جاي دیگر
  کننده و دفاتر اطالعات اعتباري هاي وصول هاي سازمان فعالیت  8291
 بدهی وصول آژانس 8291
 بدهی اخذ خدمات  8291
 بدهی وصول خدمات 8291

    
  بندي بسته يها فعالیت  8292
 الزحمه حق دریافت مقابل در بندي بسته يها فعالیت  8292
 الزحمه حق براساس - هدایا بندي بسته يها فعالیت  8292
  الزحمه حق براساس -فعالیت هاي برچسب زنی  8292
  الزحمه حق براساس - مواد داروییبسته بندي ایمنی  8292

    
  نشده در جاي دیگر بندي هاي کسب و کار طبقه سایر فعالیت  8299
 کاال حراج برگزاري  8299
 نویسی عریضه خدمات  8299
 برق کنتور تئقرا خدمات 8299
 قرائت کنتور گاز  8299
  خدمات بار کدگذاري نشانی 8299
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  خدمات چاپ بارکد 8299
  جمع آوري سکه هاي پارکومترخدمات  8299
  زیرنویس کردن همزمان اجراي تلویزیرونی زنده 8299
 قرائت کنتور آب 8299
  خدمات تند نویسی عمومی 8299
  خدمات نگارش صورت جلسه دادگاه  8299
 تحصیلی پذیرش اخذ 8299
 ها شرکت ثبت خدمات 8299
 ایران مهندسی و تجارتی يها همکاري المللی بین شرکت 8299

   
  اداره امور عمومی و دفاع ؛ تامین اجتماعی اجباري  س
  اداره امور عمومی و دفاع ؛ تامین اجتماعی اجباري  84

  اداره امور کشور و تعیین خط مشی اقتصادي و اجتماعی جامعه   841
  هاي اداره امور عمومی فعالیت   8411
 مالیات اخذ  8411
 شهرستان اطالعات اداره  8411
 شهرداري  اراضی و امالك اداره  8411
 ودارایی ياقتصاد امور اداره  8411
 و امالك  اسناد ثبت اداره 8411
 اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی   8411
 اداره کل امور اتباع خارجی   8411
 استان اقتصادي ودارایی امور کل اداره  8411
 امور مالیاتی  کل اداره  8411
 استان امالك و اسناد ثبتکل  اداره 8411
 استان گمركکل  اداره  8411
 گمرك اداره  8411
 درآمد بر مالیات ممیزي اداره  8411
 استانداري   8411
 بخشداري   8411



  

 

 امالك و اسناد ثبت 8411
 جمهوري  ریاست نهاد به وابسته رسانی اطالع شوراي عالی دبیرخانه  8411
 خبرگان مجلس دبیرخانه  8411
 مجلس نماینده با مردم ارتباط دفتر  8411
 شوراي اسالمی مجلس مردمی ارتباط دفتر  8411
 زنان مشارکت امور دفتر  8411
 جمهوري  ریاست دفتر  8411
 دفتر شوراي اسالمی شهر و روستا  8411
 شهرداري  شهري عمران دفتر  8411
 استانداري  به وابسته -  محروم مناطق عمران دفتر  8411
 استانداري  فنی دفتر  8411
 شهرداري  فنی دفتر  8411
 شهرداري  عوارض کنترل دفتر  8411
 رهبري  معظم مقام دفتر  8411
 استانداري  به وابسته محروم مناطق دفتر  8411
 استان در فقیه ولی نماینده دفتر  8411
 دهداري   8411
 کل کشور  محاسبات دیوان  8411
 کشور مالیاتی امور سازمان  8411
 سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداري تهران    8412
 کشوري  مقررات و قوانین تدوین و تنقیح سازمان  8411
 سازمان ثبت احوال  8411
 کشور امالك و اسناد ثبت سازمان 8411
 شهرداري  عمران سازمان  8411
 جوانان ملی سازمان  8411
 شهرداري  پیگیري و نظارت سازمان  8411
 شهرداري   8411
 منطقه شهرداري  8411
 ناحیه شهرداري  8411
  شهر اسالمی شوراي  8411
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 دولت رسانی اطالع شوراي  8411
 زنان اجتماعی -فرهنگی شوراي  8411
 سیما و صدا بر نظارت شوراي  8411
 نگهبان شوراي  8411
 فرمانداري   8411
 کمیسیون امور بانوان   8411
 استان گمرك  8411
 گمرك بندر  8411
 جمهوري اسالمی ایران گمرك  8411
  گمرك فرودگاه  8411
  گمرك مرزي  8411
 خبرگان مجلس  8411
 اسالمی شوراي مجلس  8411
 نظام مصلحت تشخیص مجمع  8411
 ایران آمار مرکز  8411
 استراتژیک تحقیقات مرکز  8411
 استان خزانه معاونت  8411
 منطقه شهرداري معاونت  8411
 استانداري  عمرانی معاونت  8411
 رهبري  نهاد  8411
 جمهوري  ریاست نهاد  8411
 اطالعات وزارت  8411
 ودارایی اقتصادي امور وزارت  8411
 کشور وزارت  8411

   
هاي بهداشتی، آموزشی،  هاي تامین خدمات مراقبت تنظیم فعالیت 8412

  اجتماعیفرهنگی و سایر خدمات اجتماعی به استثناي تامین 
 پرورش و آموزش اداره 8412
 و امور خیریه  اوقاف اداره 8412



  

 

 بهزیستی اداره 8412
 زیارت و حج اداره 8412
 زیست محیط حفاظت اداره 8412
 اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره 8412
 پرورش و آموزش کل اداره 8412
 استان خیریه امور و اوقاف کل اداره 8412
 استان بهزیستی کل اداره 8412
 استان  زیست محیط حفاظت کل اداره 8412
 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره 8412
 استان شهرسازي و مسکن کل اداره 8412
 تربیت بدنی استان  8412
 تربیت بدنی شهرستان  8412
  جهاد دانشگاهی  8412
 پرورش و آموزش عالی شوراي دبیرخانه 8412
 آموزش و پرورش استثناییسازمان  8412
 خیریه امور و اوقاف سازمان 8412
 استان بهزیستی سازمان 8412
 کشور بهزیستی سازمان 8412
 ها  سازمان پارك 8412
 سازمان تبلیغات اسالمی  8412
 سازمان تربیت بدنی  8412
 زیارت و حج سازمان 8412
 زیست محیط حفاظت سازمان 8412
 کشور آموزش و سنجش سازمان 8412
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  8412
 استان شهرسازي و مسکن سازمان 8412
 سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان  8412
 استان اي بهداري منطقه سازمان 8412
 سازمان نهضت سوادآموزي 8412
 فرهنگی انقالب عالی شوراي 8412
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 دانشجویان رفاه صندوق 8412
  مجمع جهانی اهل بیت 8412
  مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 8412
 مدیریت مواد زاید جامد شهر تهران   8412
  مرکز جهانی علوم اسالمی 8412
 پرورش و آموزش وزارت 8412
 پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت 8412
 آوري  فن و تحقیقات ، علوم وزارت 8412
  وزارت ورزش و جوانان  8412
 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت 8412

   
 هاي اقتصادي  تنظیم امور و کمک به عملکرد کارآمدتر بنگاه  8413
 عشایر امور اداره  8413
 کار رابط ـ کار بازرسی اداره  8413
 شهرستان  بازرگانی اداره  8413
 تعاون اداره  8413
 ترابري  و راه اداره  8413
 معادن و صنایع اداره  8413
 اجتماعی امور و کار اداره  8413
 استان عشایر امورکل  اداره  8413
 استان تعاون کل اداره  8413
 اداره کل دامپزشکی استان   8413
 استان ترابري و راهکل  اداره  8413
 استان معادن و صنایع کل اداره  8413
 استان اجتماعی امور و کار کل اداره  8413
 عشایري  امور سازمان  8413
  سازمان انرژي اتمی   8413
  سازمان بازرگانی استان   8413
  سازمان جمع آوري وفروش اموال تملیکی  8413



  

 

  سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداري   8413
 استان کشاورزي جهاد سازمان  8413
  سازمان حفظ نباتات   8413
 تولیدکنندگان و کنندگان مصرف از حمایت سازمان  8413
 سازمان دامپزشکی کشور   8413
 ایران فنی اقتصادي و هاي گذاري وکمک سرمایه سازمان  8413
 استان اجتماعی امور و کار سازمان  8413
 شهرداري  بار تره و میوه میادین سازمان  8413
 سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی  8413
  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان   8413
  )کاریابی دولتی ( خدمات اشتغال مراکز   8413
  مرکز توسعه صادرات   8413
 ارتباطات و فناوري اطالعات  وزارت  8413
 صنعت، معدن و تجارت وزارت  8413
 )سابق( تعاون وزارت  8413
  وزارت راه و شهرسازي 8413
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8413
  )سابق(وزارت بازرگانی  8413
  سابق(رفاه وزارت  8413
  )سابق(وزارت مسکن  8413
 کشاورزي  جهاد وزارت  8413
 )سابق(ترابري  و راه وزارت  8413
 )سابق( معادن و صنایع وزارت  8413
 )سابق( اجتماعی امور و کار وزارت  8413
 نفت وزارت  8413
 نیرو وزارت  8413

   
  ارائه خدمات به جامعه به طور کلی 842

 امور خارجه  8421
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 کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوري دولت هاي نمایندگی  8421
 خارجه امور وزارت 8421

    
  هاي دفاعی فعالیت 8422
 ارتش بازرسی اداره  8422
 نیروهاي نظامی  اطالعات حفاظت اداره  8422
 ارتش به مربوط پرسنلی امور و ها فعالیت اداره  8422
 مهمات و اسلحه بر نظارت اداره  8422
  اردوگاه آموزش نظامی   8422
 نظامی اردوگاه  8422
 آمادگاه نظامی   8422
 انبار نظامی   8422
 ایستگاه رادار نظامی   8422
 پاسداران سپاه بسیج  8422
 نظامی پادگان  8422
 دریایی نیروي پادگان  8422
 زمینی نیروي پادگان  8422
 هوایی نیروي پادگان  8422
 پایگاه مقاومت بسیج   8422
 پایگاه نظامی   8422
 پست بازرسی نظامی   8422
 پاسداران انقالب اسالمی  سپاه اطالعات سازمان  8422
 آموزي  دانش بسیج سازمان  8422
 دانشجویی بسیج سازمان  8422
 عشایري  بسیج سازمان  8422
 اسالمی انقالب پاسداران سپاه اطالعات حفاظت سازمان  8422
 ایران اسالمی جمهوري  ارتش سیاسی عقیدتی سازمان  8422
 نظامی رادار سایت  8422
 موشکی سایت  8422
 ایران جمهوري اسالمی نیروهاي مسلح کل فرماندهی ستاد  8422



  

 

 مسلح نیروهاي  پشتیبانیستاد کل   8422
 ایران اسالمی جمهوري ارتش مشترك ستاد  8422
 اسالمی انقالب پاسداران سپاه مشترك ستاد  8422
 اشتر مالک مقاومت ناحیه ستاد  8422
 نظامی قرارگاه  8422
 عملیاتی گردان  8422
 نظامی آموزش مراکز  8422
 مرکز تحقیقات سپاه پاسداران انقالب اسالمی  8422
 معاونت پشتیبانی نیروهاي نظامی   8422
 تیر میدان  8422
 نظامی نمایشگاه  8422
 نیروهاي مسلح  اطالعات واحد  8422
 نیروهاي مسلح  عقیدتی واحد  8422
 مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت  8422
 نظامییگان   8422

   
  هاي ایمنی و نظم عمومی  فعالیت 8423
 نشانی آتش 8423
 انتظامی منطقه اطالعات اداره 8423
 نیروي انتظامی عمومی اماکن اداره 8423
 ازمنکر نهی و معروف امربه اداره 8423
 هویت تشخیص اداره 8423
 المللی بین پلیس و هویت تشخیص اداره 8423
 رانندگی و راهنمایی تصادفات اداره 8423
 استان نان و آرد تعزیراتاداره  8423
 حکومتی تعزیرات اداره 8423
 اداره حفاظت و اطالعات نیروي انتظامی  8423
 رانندگی و راهنمایی اداره 8423
 اداره سجل کیفري و عفو و بخشودگی  8423
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 نقلیهل گذاري وسای شماره اداره 8423
 هویت تشخیص کل اداره 8423
 ورشکستگی امور تصفیه کل اداره 8423
 حکومتی تعزیرات کل اداره 8423
 استان دادگستري  کل اداره 8423
 ها زندان کل اداره 8423
 گذرنامه اداره 8423
 اجتماعی مفاسد با مبارزه اداره 8423
 مخدر مواد با مبارزه اداره 8423
 منکرات اداره 8423
 اداره وظیفه عمومی  8423
 بازپروري  اردوگاه 8423
  انتظامات 8423
 پلیس انتظامات 8423
 ایران اسالمی جمهوري نیروي انتظامی - ترمینال انتظامات 8423
   شهر انتظامات 8423
  فرودگاه انتظامات 8423
 مخدر مواد با مبارزه انتظامات 8423
 انتظامی نیروي بازرسی ایست 8423
 حفاظت محیط زیست  پاسگاه 8423
 رانندگی و راهنمایی پاسگاه 8423
 شکاربانی محیط زیست پاسگاه 8423
 سگاه محیط بانیپا 8423
 انتظامی نیروي پاسگاه 8423
 انتظامی نیروي پایگاه 8423
 تهران پلیس 8423
 راه پلیس 8423
 آهن راه پلیس 8423
 شهرستان و شهر پلیس 8423
 قضایی پلیس 8423



  

 

 بنادر و گمرکات پلیس 8423
 110پلیس 8423
 شهرداري  نشانی آتش ترمینال 8423
 اسالمی انقالب دادستانی 8423
 کشور کل دادستانی 8423
 روحانیت ویژه دادستانی 8423
 اسالمی انقالبدادسراي  8423
 دادسراي عمومی 8423
 انقالب دادگاه 8423
 عمومی دادگاه 8423
 کیفري  دادگاه 8423
 مدنی دادگاه 8423
 دادگاه نظامی 8423
 اسالمی دادسراي انقالب و دادگاه 8423
 روحانیون ویژه دادگاه 8423
 ایران جمهوري اسالمی دادگستري 8423
 عمومی دادگستري 8423
 استان کل دادگستري 8423
 کشور عالی دیوان 8423
 اداري  عدالت دیوان 8423
 زندان 8423
 ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان 8423
 استان بازرسی سازمان 8423
 کشور کل بازرسی سازمان 8423
 ترافیک سازمان 8423
 حکومتی تعزیرات سازمان 8423
 ایران جمهوري اسالمی نیروي انتظامی اطالعات حفاظت سازمان 8423
 نیروهاي مسلح قضایی سازمان  8423
 کشور تربیتی و تامینی اقدامات و ها زندان سازمان 8423
 ستاد اجرایی واحدهاي بدون کسب پروانه  8423
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 نیروي انتظامی پشتیبانی ستاد 8423
 حکومتی تعزیرات ستاد 8423
 نیروي انتظامی واطالعات خبري ستاد 8423
 فروشی گران با مبارزه ستاد 8423
 مخدر مواد با مبارزه ستاد 8423
 شکاربانی 8423
 تربیتی و تامینی اقدامات و ها زندان سرپرستی شوراي 8423
 ملی امنیت عالی شوراي 8423
 قضایی عالی شوراي 8423
  شوراي حل اختالف 8423
 انتظامی نیروي قرارگاه 8423
 دادگستري  کاخ 8423
 تربیت و اصالح کانون 8423
  کالنتري  8423
  یط بانیمح 8423
 نجات و امداد و نشانی هاي آتش فوریتمرکز  8423
 ایران اسالمی جمهوري  نیروي انتظامی 8423
 دادگستري  وزارت 8423

   
  هاي تامین اجتماعی اجباري  فعالیت  843

  هاي تامین اجتماعی اجباري فعالیت  8430
 بازنشستگی و بیمه اداره  8430
  اجتماعی تامین کل اداره 8430
 کشور بازنشستگی سازمان 8430
 درمانی خدمات بیمه سازمان 8430
 سپاهی پرسنل بازنشستگی و بیمه سازمان 8430
 اجتماعی تامین سازمان 8430
 ارتش درمانی خدمات تامین سازمان 8430
 اجتماعی تامین سازمان شعبات 8430



  

 

 کشور بازنشستگی صندوق 8430
 ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي بازنشستگی و بیمه صندوق 8430
  وزارت رفاه وتامین اجتماعی 8430

   
  آموزش  ش
  آموزش  85

  دبستانی و ابتدایی  آموزش پیش  851
  دبستانی و ابتدایی  آموزش پیش  8510

  آموزش پیش دبستانی   1/8510
 آمادگی  1/8510
  آمادگی و مهد کودك  1/8510
  دبستانی پیش  1/8510
 کودکستان  1/8510
 دبستانی مرکز پیش  1/8510
 مهدکودك  1/8510
    
  آموزش ابتدایی  2/8510
 مختلط ابتدایی آموزش  2/8510
 استثنایی آموزش  2/8510
 بان باغچه استثنایی آموزش  2/8510
 دبستان  2/8510
 استثنایی دبستان  2/8510
  سوادآموزي بزرگساالن   2/8510
  کالس نهضت سوادآموزي   2/8510
 دولتی استثنایی مدارس  2/8510
 ابتدایی مدرسه  2/8510
   

  آموزش متوسطه   852
  آموزش متوسطه عمومی   8521
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 ) عادي ( دبیرستان و راهنمایی دوره آموزش 8521
 ) دبیرستان و راهنمایی,  ابتدایی(  نابینایان آموزش 8521
 دبیرستان 8521
 استثنایی دبیرستان 8521
 تیزهوشان دبیرستان 8521
 معلولین دبیرستان 8521
 دبیرستانی دروس آموزش -آموزشی مجتمع 8521
 متوسطه دوره آموزشی مجتمع 8521
 راهنمایی مدرسه 8521
 استثنایی راهنمایی مدرسه 8521
 تیزهوشان راهنمایی مدرسه 8521
 معلولین راهنمایی مدرسه 8521
  2و  1پایه  -مدرسه علوم دینی  8521
 مرکز پیش دانشگاهی  8521

   
  اي  آموزش متوسطه فنی و حرفه  8522
  کارودانش  8522
  مرکز کارودانش  8522
 هنرستان  8522
 سیما و صدا اي حرفه هنرستان  8522
  اي  هنرستان حرفه  8522
 صنعتی هنرستان  8522
  اي حرفه و فنی هنرستان  8522
 استثنایی - اي حرفه و فنی هنرستان  8522
 معلولین - اي حرفه و فنی هنرستان  8522
 کاردانش هنرستان  8522
 کشاورزي هنرستان  8522
 موسیقی هنرستان  8522
 نساجی هنرستان  8522



  

 

 هنر هنرستان  8522
 هنري هنرستان  8522

   
  آموزش عالی   853

 آموزش عالی   8530
 زیست محیط حفاظت آموزشکده 8530
 کشاورزي فنی آموزشکده 8530
 پرورش و آموزش وزارت به وابسته فنی آموزشکده 8530
 کشور برداري نقشه سازمان - برداري نقشه آموزشکده 8530
 زاهدان بهورزي آموزشگاه 8530
 مامایی و پرستاري آموزشگاه 8530
 پست آموزشگاه 8530
  انستیتو تغذیه  8530
  10تا  3هاي  پایه –حوزه علمیه  8530
 افسري دانشکده 8530
  اقتصادي امور دانشکده 8530
 پلیس دانشکده 8530
  دبیر تربیت دانشکده 8530
 کشور هواپیمایی تکنولوژي دانشکده 8530
 خلبانی دانشکده 8530
  الملل بین روابط دانشکده 8530
 برق و آب صنعت دانشکده 8530
  انتظامی علوم دانشکده 8530
  پایه علوم دانشکده 8530
 اداري و قضایی علوم دانشکده 8530
 سینا ابوعلی دانشگاه 8530
 اراك دانشگاه 8530
 ارومیه دانشگاه 8530
  آزاداسالمی دانشگاه 8530



  

----------------  هاي اقتصادي ایران فهرست موضوعی طبقه بندي فعالیت 403  
 

 اصفهان دانشگاه 8530
 الزهرا دانشگاه 8530
   حسین امام دانشگاه 8530
   صادق امام دانشگاه 8530
 ایالم دانشگاه 8530
 بیرجند دانشگاه 8530
 خمینی امام المللی بین دانشگاه 8530
 نور پیام دانشگاه 8530
 تبریز دانشگاه 8530
 زنجان پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه 8530
  دانشگاه تربیت مدرس  8530
 معلم تربیت دانشگاه 8530
 تهران دانشگاه 8530
 کاربردي علمی جامع دانشگاه 8530
 چمران دانشگاه 8530
 کار بهداشت و حفاظت دانشگاه 8530
 فارس خلیج دانشگاه 8530
 رازي دانشگاه 8530
 زابل دانشگاه 8530
 زنجان دانشگاه 8530
 سمنان دانشگاه 8530
  دانشگاه سوره 8530
 بلوچستان و سیستان دانشگاه 8530
 شاهد دانشگاه 8530
 شاهرود دانشگاه 8530
 شهرکرد دانشگاه 8530
 کرمان باهنر شهید دانشگاه 8530
 بهشتی شهید دانشگاه 8530
  رجایی شهید دانشگاه 8530
 شیراز دانشگاه 8530



  

 

 نفت صنعت دانشگاه 8530
 اصفهان صنعتی دانشگاه 8530
 امیرکبیر صنعتی دانشگاه 8530
 طوسی نصیر خواجه صنعتی دانشگاه 8530
 سهند صنعتی دانشگاه 8530
 شریف صنعتی دانشگاه 8530
 اشتر مالک صنعتی دانشگاه 8530
 طباطبایی عالمه دانشگاه 8530
  صنعت و علم دانشگاه 8530
 )مفید دارالعلم( انسانی علوم دانشگاه 8530
 توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه 8530
 دانشگاه علوم پزشکی  8530
 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه 8530
 فارس استان پزشکی علوم دانشگاه 8530
 ایران پزشکی علوم دانشگاه 8530
 آباد خرم پزشکی علوم دانشگاه 8530
 رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه 8530
 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه 8530
 گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه 8530
 مشهد فردوسی دانشگاه 8530
 کاشان دانشگاه 8530
 کردستان دانشگاه 8530
 گیالن دانشگاه 8530
 لرستان دانشگاه 8530
 مازندران دانشگاه 8530
 اردبیلی محقق دانشگاه 8530
 اسالمی مذاهب دانشگاه 8530
 هرمزگان دانشگاه 8530
 هنر دانشگاه 8530
 اصفهان هنر دانشگاه 8530
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 تبریز هنر دانشگاه 8530
 رفسنجان ولیعصر دانشگاه 8530
 یاسوج دانشگاه 8530
 یزد دانشگاه 8530
 مؤسسه آموزش عالی  8530
  ابوریحانعالی  آموزش مجتمع 8530
  قم عالی آموزش مجتمع 8530
 مالیر عالی آموزش مجتمع 8530
 قم طالب قضایی و تربیتی عالی مدرسه 8530
 مطهري شهید عالی مدرسه 8530
 صنعتی مدیریت سازمان آموزش مرکز 8530
 ایران)  پردازي داده( انفورماتیک عالی آموزش مرکز 8530
 ) ع( باقرالعلوم عالی آموزش مرکز 8530
 ایران بانکداري عالی آموزش مرکز 8530
 ایران صنایع پژوهش عالی آموزش مرکز 8530
 تعاون عالی آموزش مرکز 8530
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  سوره عالی آموزش مرکز 8530
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 سازي مجسمه آموزش  8542
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 اینترنت آموزش  8549
 برق آموزش  8549
 نویسی برنامه آموزش  8549
 ) آمایی داده( پانچ آموزش  8549
 داده پردازش آموزش  8549
 تافل آموزش  8549
 تایپ آموزش  8549
 سیستم تحلیل آموزش  8549
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 خیاطی آموزش  8549
 ریاضی دروس آموزش  8549
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 خون انتقال ثابت مرکز  1/8690
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 ادیومتري 2/8690
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 هاي فوریت خدمات ارایه با تهران اورژانس ، پزشکی هاي فوریت سازمان  3/8690

 سیار پزشکی
 انسان براي بهداشتی هاي فعالیت سایر  3/8690
 کشور اورژانس شبکه  3/8690
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 هاي پرستاري در منزل امکانات مراقبت 8710
  هاي پرستاري مراقبتآسایشگاه توام با  8710
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  مرکز بازتوانی  8720
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  مرکز پیشگیري و بازتوانی اعتیاد  8720
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  ماندگان ذهنی موسسات نگهداري از عقب 8720
  موسسه درمان معلولین 8720
  خانه بیماران روانی نقاهت 8720

    
 هاي مراقبت در منزل براي افراد سالمند و ناتوان  فعالیت  873

 هاي مراقبت در منزل براي افراد سالمند و ناتوان فعالیت  8730
  آسایشگاه خیریه معلولین و سالمندان  8730
 سالمندان آسایشگاه 8730
  آسایشگاه سالمندان معلول  8730
 معلولین آسایشگاه 8730
 جذامیان بهکده 8730
  هاي پرستاري بدون مراقبت سالمندان خانه 8730
  هاي پرستاري با حداقل مراقبت سالمندان سراي 8730

    
  هاي مراقبت در منزل سایر فعالیت  879

  هاي مراقبت در منزل سایر فعالیت  8790
 پرورشگاه 8790
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  هاي مددکاري اجتماعی بدون تامین محل اقامت فعالیت  88

اجتماعی بدون تامین محل اقامت براي افراد هاي مددکاري  فعالیت  881
 سالمند و ناتوان

هاي مددکاري اجتماعی بدون تامین محل اقامت براي افراد  فعالیت  8810
 سالمند و ناتوان

 انجمن حمایت از نابینایان   8810
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هاي  بنیاد امور بیماري... ( انجمن حمایت از بیماران کلیوي، دیابت، تاالسمی و   8890

  ) خاص 



  

 

 زندانیان از حمایت انجمن  8890
  انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب   8890
  انجمن حمایت و یاري آسیب دیدگان   8890
 انجمن خیریه حمایت از بیماران تاالسمی   8890
 انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي   8890
 انجمن خیریه حمایت از بیماران هموفیلی    8890
 انجمن دیابت ایران   8890
 و نیکوکاري  ازدواج بنیاد  8890
 خیریه بنیاد  8890
 و امور ایثارگران  شهید بنیاد  8890
 )موسسه نیکوکاري ( نیکوکاري بنیاد  8890
  خرداد 15بنیاد   8890
 ایران احمر هالل جمعیت  8890
  دفتر مجتمع هاي روستایی  8890
 خمینی امام امداد کمیته  8890
 ) مددکاري (مجتمع توانبخشی   8890
 مجتمع خدمات بهزیستی   8890

    
 هنر، سرگرمی و تفریح ض
 هاي خالق، هنر و سرگرمی  فعالیت 90

 هاي خالق، هنر و سرگرمی  فعالیت 900
 هاي خالق، هنر و سرگرمی  فعالیت 9000

  هاي تاتر و نمایش سالن 1/9000
 اندیشه تاالر 1/9000
 سنگلج تاالر 1/9000
 محراب تاالر 1/9000
 وحدت تاالر 1/9000
 هنر تاالر 1/9000
 شهر اترئت 1/9000
  سالن نمایش تئاتر  1/9000
 نگارخانه 1/9000
  نگارخانه آفرینش فجر  1/9000
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 سازي مجسمه آثار نمایشگاه 1/9000
 نقاشی تابلوهاي نمایشگاه 1/9000
 خط نمایشگاه 1/9000
 سفال نمایشگاه 1/9000
 هنري يها عکس نمایشگاه 1/9000
 دستی ظریف هنرهاي نمایشگاه 1/9000
    
  هاي تاتر و نمایش بجز سالن -هاي خالقانه، هنر و سرگرمی فعالیت  2/9000
 آهنگسازي  2/9000
 اترئت اجراي  2/9000
  اجراي حرکات موزون   2/9000
 آواز کنسرت اجراي  2/9000
 موسیقی کنسرت اجراي  2/9000
 نقالی اجراي  2/9000
  اجراي نمایش   2/9000
 )بازي سیاه( روحوضی نمایش اجراي   2/9000
 عروسکی نمایش اجراي  2/9000
 پیکرتراشی  2/9000
 سرایی ترانه  2/9000
 قلم سیاه تابلوهاي انواع تهیه  2/9000
 کاریکاتور تابلوهاي انواع تهیه  2/9000
 نقاشی تابلوهاي انواع تهیه  2/9000
 یادب متون تهیه  2/9000
 ویتراي تهیه  2/9000
 هنري حکاکی  2/9000
 اسالمی تبلیغات سازمان هنري حوزه  2/9000
 خطاطی  2/9000
  خوانندگی   2/9000
 بازي  خیمه شب  2/9000



  

 

  سازمان فرهنگی وهنري شهرداري  2/9000
  سناریونویسی   2/9000
  شاعري   2/9000
  طراحی صحنه   2/9000
 گرافیک و طراحی  2/9000
 هنري طراحی  2/9000
 سازي مجسمه و نقاشی، طراحی يها فعالیت  2/9000
  نامه نویسی  فیلم  2/9000
 کاریکلماتور  2/9000
 هنري کاشیکاري  2/9000
  کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان   2/9000
  کانون فرهنگی   2/9000
  کانون فرهنگی هنري امام سجاد   2/9000
  کانون فرهنگی هنري صادق   2/9000
 هنري  گالري  2/9000
 هنري گچبري  2/9000
  گویندگی   2/9000
  مؤسسه فرهنگی مهر   2/9000
  مؤسسه فرهنگی و هنري سالن اندیشه   2/9000
 سازي مجسمه  2/9000
  مجموعه فرهنگی هنري امیرالمؤمنین   2/9000
 تجسمی هنرهاي مرکز  2/9000
 نمایشی هنرهاي مرکز  2/9000
 نگارگري  2/9000
  نمایش رقص   2/9000
  هاي محلی  نمایش رقص  2/9000
  نوازندگی   2/9000
  نویسندگی   2/9000
 رقص سالن  2/9000
 سیرك  2/9000
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  خبرنگاران مستقل   2/9000
  نگاران مستقل  روزنامه  2/9000
    

  هاي فرهنگی  ها و سایر فعالیت ها، آرشیوها، موزه کتابخانه 91
  هاي فرهنگی ها و سایر فعالیت ها، آرشیوها، موزه کتابخانه  910

  ها و آرشیوها   هاي کتابخانه فعالیت 9101
 آرشیو 9101
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  9101
 کتابخانه 9101
 فرهنگی رفاخم و آثار انجمن کتابخانه 9101
 نجفی مرعشی... ا آیت حضرت کتابخانه 9101
 ایران اسالمی جمهوري ملی کتابخانه 9101
  کتابخانه منطقه اي علوم وتکنولوژي 9101
  کتابداري 9101
 اسالمی انقالب اسناد مرکز 9101

    
  هاي تاریخی  ها و مکان ها و اداره ساختمان هاي موزه فعالیت  9102
 بیهقی ابوالفضل آرامگاه  9102
 باباطاهر آرامگاه  9102
 حافظ آرامگاه  9102
 کرمانی  خواجوي آرامگاه  9102
 سعدي آرامگاه  9102
 اردبیلی الدین صفی شیخ آرامگاه  9102
 عطارنیشابوري آرامگاه  9102
 عمرخیام آرامگاه  9102
 فردوسی آرامگاه  9102
 کوروش آرامگاه  9102
 نادرشاه آرامگاه  9102
  ها اداره کل کاخ  9102



  

 

 ها اداره کل موزه  9102
 بم ارگ  9102
 بم تاریخی ارگ  9102
 شیراز ارم باغ  9102
 شیراز دلگشاي باغ  9102
 کرمان ماهان شازده باغ  9102
 کاشان فین باغ  9102
 طبس گلشن باغ  9102
  برج طغرل  9102
  بناهاي تاریخی ثبت شده   9102
 یزد امیرچخماق بناي  9102
 جمشید تخت بناي  9102
 مقدس دفاع ارزشهاي و آثار حفظ بنیاد  9102
  حافظیه   9102
 رجایی شهید خانه  9102
  خانه صبا   9102
  هاي تاریخی ثبت شده  خانه  9102
  سعدیه   9102
   گنبد سه  9102
 شوش قلعه  9102
  وکیل قلعه  9102
 چهلستون موزه کاخ  9102
 سعدآبادموزه  کاخ  9102
 قاپو عالیموزه  کاخ  9102
 نیاورانموزه  کاخ  9102
  بهشت هشتموزه  کاخ  9102
 اصفهان جلفاي وانگ کلیساي  9102
  سرخ گنبد  9102
  گنبد سلطانیه   9102
 علویان گنبد  9102
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 غفاریه گنبد  9102
 دامغان علی چشمه تاریخی مجموعه  9102
 بابا علی شیخ مزار  9102
  مساجد تاریخی   9102
  مسجد جامع یزد   9102
  ... ا مسجد شیخ لطف  9102
  مسجد کبود تبریز   9102
 الدین شهاب شیخ مقبره  9102
 فیض مالمحسن مقبره  9102
 مشاهیر میررضی مقبره  9102
 منارجنبان  9102
  منزل امام خمینی   9102
 موزه  9102
 موزه آب   9102
 رضوي قدس ستانآ موزه  9102
 حضرت معصومه آستانه موزه  9102
 باستان ایران موزه  9102
 شناسی موزه باستان  9102
 حسابی پروفسور موزه  9102
 پست موزه  9102
 پول موزه  9102
 موزه تاریخ طبیعی   9102
 تاریخ تماشاگه موزه  9102
 اسکناس و تمبر موزه  9102
 سلطنتی جواهرات موزه  9102
 زنجان رختشویخانه موزه  9102
  دلواري رئیسعلی موزه  9102
 سالح موزه  9102
 شهدا  موزه  9102
 ایران برق صنعت موزه  9102



  

 

  موزه عبرت ایران   9102
 فرش موزه  9102
 آزادي مجموعه هنري فرهنگی موزه  9102
 قرآن موزه  9102
 شناسی مردم موزه  9102
 تبریز مشروطه موزه  9102
 ایران ملی موزه  9102
 بانک ملی موزه  9102
  موزه نارنجستان شیراز   9102
 نجوم موزه  9102
 نقاشی موزه  9102
 نیما موزه  9102
 تزیینی هنرهاي موزه  9102
 معاصر هنرهاي موزه  9102
  ها اداره امور موزه 9102

    
هاي مربوط به  ه شناسی و جانورشناسی و فعالیت هاي گیا باغهاي  فعالیت  9103

  ذخایر طبیعی
  آثار طبیعی حفاظت شده   9103
 باغ پرنده شناسی   9103
 شناسی زیست باغ  9103
  باغ کشمیر   9103
 شناسی گیاه باغ  9103
 وحش باغ  9103
  پارك ملی   9103
  غار سهوالن   9103
 علیصدر غار  9103
  غار قوري قلعه   9103
 تله خورک غار  9103
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 کرفتو غار  9103
  غار یخکان   9103
  مناطق حفاظت شده   9103
 چنار هفت وحش حیات و طبیعی آثار موزه  9103
 موزه حیات وحش دارآباد   9103

    
  بندي و قمار هاي شرط فعالیت  92

  بندي و قمار هاي شرط فعالیت  920
  قماربندي و  هاي شرط فعالیت  9200

    
  هاي ورزشی، تفریحی و سرگرمی فعالیت  93

  هاي ورزشی فعالیت  931
  اداره تسهیالت ورزشی  9311
 زنی میدان مشت 9311
 استادیوم فوتبال 9311
 استادیوم دو و میدانی 9311
 ورزشی مجموعه و استادیوم 9311
  سالن بولینگ 9311
  زمین گلف 9311
 ورزشی استادیوم 9311
  استخر 9311
  استخر روباز  9311
 سرپوشیده  استخر 9311
 شنا استخر 9311
 رانی اتومبیل پیست 9311
 سواري دوچرخهپیست  9311
 دوومیدانی پیست 9311
 خاکی تنیس ورزش زمین 9311
 گلف ورزش زمین 9311



  

 

 زورخانه 9311
 بدنسازي سالن 9311
 بدمینتون ورزش سالن 9311
 بسکتبال ورزش سالن 9311
 بوکس ورزش سالن 9311
 بولینگ ورزش سالن 9311
 تکواندو ورزش سالن 9311
 میز روي تنیس ورزش سالن 9311
 جودو ورزش سالن 9311
 ژیمناستیک ورزش سالن 9311
 نوردي سنگ ورزش سالن 9311
 شطرنج ورزش سالن 9311
 شمشیربازي ورزش سالن 9311
 فوتبال ورزش سالن 9311
 کاراته ورزش سالن 9311
 آزاد کشتی ورزش سالن 9311
 فرنگی کشتی ورزش سالن 9311
 زنی مشت ورزش سالن 9311
 والیبال ورزش سالن 9311
 برداري وزنه ورزش سالن 9311
 کیها ورزش سالن 9311
 باستانی يها ورزشسالن  9311
 رزمی يها ورزشسالن  9311
 هندبال ورزش سالن 9311
 ورزشی يها مجتمع 9311
  هاي آبی  مجموعه ورزش 9311
  مجموعه ورزشی بانوان  9311
  مجموعه ورزشی شهید کشوري  9311

    
  هاي ورزشی هاي باشگاه فعالیت  9312
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  باشگاه اتومبیل رانی  9312
  باشگاه استقالل  9312
  باشگاه بدنسازي  9312
  باشگاه بیلیارد  9312
  باشگاه پرسپولیس  9312
  باشگاه پرورش اندام  9312
 باشگاه تیراندازي  9312
  باشگاه سوارکاري  9312
  باشگاه فوتسال  9312
 ورزشی يها باشگاه 9312
 )ورزشی باشگاه( رزمی تکواندو 9312
 شطرنج کلوپ  9312
  کلوپ ورزشی   9312

    
  هاي ورزشی سایر فعالیت  9319
  انجمن دو و میدانی بانوان کشور  9319
 ورزشی  فدراسیون مشترك دفتر  9319
 کوهنوردي تئهی دفتر 9319
 ورزشی  فدراسیون  9319
  کانون تکواندو کاران   9319
 سوارکاران کانون  9319
  کلوپ شکار و ماهیگیري   9319
 المپیک ملی کمیته 9319
  هیئت داوران ورزشی  9319
 استان ورزشی يها تئهی 9319

    
  و تفریحی هاي سرگرمی سایر فعالیت  932

  منظوره هاي تک ها و پارك هاي شهربازي فعالیت  9321
 باغ پرندگان   9321



  

 

 ارم پارك  9321
 شهربازي پارك  9321
  )سرزمین عجایب(مجموعه تفریحی  9321

    
  نشده در جاي دیگر بندي هاي سرگرمی و تفریحی طبقه سایر فعالیت  9329
  اردوگاه تفریحی  9329
  اسکله قایقرانان  9329
  اسکله میرزا کوچک خان  9329
 پارك 9329
 شهر پارك 9329
 شهرداري پارك 9329
 محله پارك 9329
 اسکی پیست 9329
 فلکی و چرخ  9329
  دنیاي بازي ارگ جدید  9329
  هاي فکري  سالن بازي 9329
  هاي کامپیوتري  سالن بازي 9329
 بازي شعبده  9329
  غرفه تیراندازي تفریحی   9329
 شهرداري به مربوط يها پارك تفریحی يها فعالیت 9329
  هاي تفریحی یوسفیان  فعالیت 9329
 شهرداري به مربوط يها پارك تفریحی رانی قایق 9329
  کرایه وسایل حمل و نقل تفریحی با اپراتور  9329
 آتاري کلوپ 9329
 کامپیوتري يها بازي کلوپ 9329
 دستی فوتبال کلوپ 9329
  هاي بازي سکه اي ماشین 9329
  مجتمع تفریحی دز  9329
  مجتمع تفریحی ضلع شمالی  9329
 تفریحی تیراندازي محوطه  9329
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  مرکز تفریحی، فرهنگی ابوذر  9329
   
  هاي خدماتی سایر فعالیت ط

  هاي داراي عضو هاي سازمان فعالیت  94
941  

 
هاي داراي عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و  هاي سازمان فعالیت
  اي  هاي حرفه سازمان

  هاي داراي عضو مربوط به کسب و کار و کارفرمایان  هاي سازمان فعالیت 9411
  اتاق بازرگانی ایران و بلژیک  9411
  اتاق بازرگانی ایران و ژاپن  9411
  اتاق بازرگانی تهران  9411
 معادن و صنایع و بازرگانی اتاق 9411
  انجمن صنایع نساجی ایران  9411
  انجمن مدیران صنایع  9411

    
  اي داراي عضو هاي حرفه هاي سازمان فعالیت 9412
  انجمن آمار ایران  9412
 اي انجمن بازیگران حرفه 9412
 شناسی انجمن جمعیت 9412
 داروسازان انجمن 9412
  نگاران روزنامهانجمن  9412
  انجمن صنفی روزنامه نگاران  9412
 ایران هاي ارتودنتیست علمی انجمن 9412
 ارولوژي علمی انجمن 9412
 ایران آلرژي و آسم علمی انجمن 9412
 ایران بهداشت آموزش علمی انجمن 9412
 ایران هاي اندودنتیست علمی انجمن 9412
 شناسی انگل علمی انجمن 9412
 آلرژي و ایمولوژي علمی انجمن 9412
 محیط بهداشت علمی انجمن 9412



  

 

 بیوشیمی علمی انجمن 9412
 پاتولوژي علمی انجمن 9412
 سرطان پرتودرمانی علمی انجمن 9412
 ایران هاي پروستودنتیست علمی انجمن 9412
 اعضا پیوند پزشکان علمی انجمن 9412
 عمومی پزشکان علمی انجمن 9412
 قانونی پزشکان علمی انجمن 9412
 کودکان پزشکان علمی انجمن 9412
 ناباروري و باروري متخصص پزشکان علمی انجمن 9412
 ایران داخلی متخصص پزشکان علمی انجمن 9412
 نوزاد پزشکان علمی انجمن 9412
 اي هسته پزشکان علمی انجمن 9412
 جراحان جامعه علمی انجمن 9412
 زیبایی و ترمیمی ، پالستیک جراحان علمی انجمن 9412
 صورت و فک جراحان علمی انجمن 9412
 عروق و قلب جراحان علمی انجمن 9412
 کودکان جراحان علمی انجمن 9412
 زانوآرتروسکوپی جراحی علمی انجمن 9412
 رادیولوژي علمی انجمن 9412
 روانپزشکی علمی انجمن 9412
 ایران يها مسمومیت و شناسی سم علمی انجمن 9412
 توانبخشی و فیزیکی طب علمی انجمن 9412
 فارماکولوژي و فیزیکی علمی انجمن 9412
 عروق و قلب علمی انجمن 9412
 پزشکی رسانی اطالع و کتابداري علمی انجمن 9412
 گرمسیري و عفونی يها بیماري متخصصان علمی انجمن 9412
 آمیزشی و پوست متخصصان علمی انجمن 9412
 ایران اسالمی جمهوري دارویی علوم متخصصان علمی انجمن 9412
 کبد و گوش متخصصان علمی انجمن 9412
 نفرولوژي علمی انجمن 9412
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 انکولوژي هماتولوژي علمی انجمن 9412
 شناسی ویروس علمی انجمن 9412
  انجمن فیلمنامه نویسان  9412
 گردن و سر و بینی و گلو و گوش انجمن 9412
  انجمن مستندسازان سینماي ایران  9412
 انجمن مشاوران آمار 9412
 اي انجمن نقاشان حرفه 9412
 اي انجمن نویسندگان حرفه 9412
 جوان تلویزیونی باشگاه 9412
 سیما و صدا  جوان باشگاه 9412
 خبرنگاران باشگاه 9412
 جوان خبرنگاران باشگاه 9412
 جوان تلویزیونی رادیویی باشگاه 9412
 جوان رادیویی باشگاه 9412
 مهرورزان باشگاه 9412
 جوان مهرورزان باشگاه 9412
 داروسازان جامعه 9412
  جامعه مهندسان شهرساز  9412
 کش نقشه نامهندس جامعه 9412
  خانه سینما  9412
 پزشکی نظام سازمان 9412
 یمهندس نظام سازمان 9412
  کانون سردفتران  9412
 وکال کانون 9412

  

  هاي اصناف  هاي اتحادیه فعالیت 942
  هاي اصناف  هاي اتحادیه فعالیت 9420
 یراق ابزار اتحادیه 9420
 فروشان آبمیوه اتحادیه 9420



  

 

 فروشان آجیل اتحادیه 9420
 آرایشگران اتحادیه 9420
 سماورسازان اصناف اتحادیه 9420
 پزشکی دندان وسایل اصناف اتحادیه 9420
 خانگی لوازم تعمیرات و الکتریکی اتحادیه 9420
 کاران آلومینیوم اتحادیه 9420
 نوشابه فروش صنفی امور اتحادیه 9420
 فروشان برنج اتحادیه 9420
 بزازان اتحادیه 9420
 بقاالن اتحادیه 9420
 بلورسازان اتحادیه 9420
 بنکداران اتحادیه 9420
 داران بوفه اتحادیه 9420
 فروشان پالستیک اتحادیه 9420
 تریکوفروشان و پوشاك اتحادیه 9420
 تابلوسازان اتحادیه 9420
 داران تاکسی اتحادیه 9420
 تاکسیرانان اتحادیه 9420
 تراشکاران اتحادیه 9420
 موتور و دوچرخه تعمیرکاران اتحادیه 9420
 خانگی لوازم و یخچال تعمیرکاران اتحادیه 9420
 فروشان روغن و روغنی تعویض اتحادیه 9420
 آلومینیومی و آهنی پنجره و در اولیه مواد توزیع و تهیه اتحادیه 9420
 بافان جوراب اتحادیه 9420
 فروشان چاي اتحادیه 9420
 سازان چراغ اتحادیه 9420
 ها چلوکبابی اتحادیه 9420
 بلورفروشان و چینی اتحادیه 9420
 خبازان اتحادیه 9420
 خرازان اتحادیه 9420
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 شویی خشک و ندافان - خیاطان اتحادیه 9420
 دامداران اتحادیه 9420
 سازان پنجره و درب اتحادیه 9420
 مبلسازان و درودگران اتحادیه 9420
 رستوراندارها اتحادیه 9420
 ها فروشی ساندویچ اتحادیه 9420
 تعاونی شرکت اتحادیه 9420
 کشاورزي تعاونی يها شرکت اتحادیه 9420
 )اصناف( بران شیشه اتحادیه 9420
 ایینه و شیشه اتحادیه 9420
 خشکبار صادرکنندگان اتحادیه 9420
 روده صادرکنندگان اتحادیه 9420
 دستی صنایع صادرکنندگان اتحادیه 9420
 ایران فرش صادرکنندگان اتحادیه 9420
 نباتی صمغ و کتیرا صادرکنندگان اتحادیه 9420
 معدنی محصوالت صادرکنندگان اتحادیه 9420
 چرم و ساالمبور و میوه صادرکنندگان اتحادیه 9420
 ایران گیاه و گل و بار تره، میوه صادرکنندگان اتحادیه 9420
 تاب ابریشم صنف اتحادیه 9420
 فروشان رنگ ابزار صنف اتحادیه 9420
 صنعتی ابزار صنف اتحادیه 9420
 کاران آلومینیوم صنف اتحادیه 9420
 فروشان آهن صنف اتحادیه 9420
 سازان آیینه صنف اتحادیه 9420
 ها فروش پارچه صنف اتحادیه 9420
 تعمیرکاران و تراشکاران صنف اتحادیه 9420
 موکت و ماشینی فرش و تزیینات صنف اتحادیه 9420
 خانگی لوازم تعمیرکاران صنف اتحادیه 9420
 اتومبیل تودوزي صنف اتحادیه 9420
 آجر تولیدکنندگان صنف اتحادیه 9420



  

 

 پوشاك فروشندگان و تولیدکنندگان صنف اتحادیه 9420
 کاموا و خرازي صنف اتحادیه 9420
 ها خرازي صنف اتحادیه 9420
 ها خواربارفروش صنف اتحادیه 9420
 خیاط صنف اتحادیه 9420
 زرگر صنف اتحادیه 9420
 آیینه و شیشه صنف اتحادیه 9420
 فروشی صابون و صابونساز صنف اتحادیه 9420
 اتومبیل نقاش و صافکار صنف اتحادیه 9420
 صباغان صنف اتحادیه 9420
 صنعتگران صنف اتحادیه 9420
 ساعت و طال صنف اتحادیه 9420
 ها طالفروش صنف اتحادیه 9420
 عطاران صنف اتحادیه 9420
 فیلمبرداران و عکاسان صنف اتحادیه 9420
 تابلوسازي و سازي عینک صنف اتحادیه 9420
 موکت و فرش صنف اتحادیه 9420
 اتومبیل فروشندگان صنف اتحادیه 9420
 الستیک فروشندگان صنف اتحادیه 9420
 ساختمانی مصالح فروشندگان صنف اتحادیه 9420
 مطبوعات فروشندگان صنف اتحادیه 9420
 قصابان صنف اتحادیه 9420
 قندریزان صنف اتحادیه 9420
 داران خانه قهوه صنف اتحادیه 9420
 مقوا و کاغذ صنف اتحادیه 9420
 کامیونداران صنف اتحادیه 9420
 کبابی صنف اتحادیه 9420
 شلواردوزان و کت صنف اتحادیه 9420
 کفاشان صنف اتحادیه 9420
 کفش و کیف صنف اتحادیه 9420
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 گرمابه صنف اتحادیه 9420
 ها فروش گل صنف اتحادیه 9420
 گوسفندفروشان گوشت صنف اتحادیه 9420
 خرازي و التحریر لوازم صنف اتحادیه 9420
 بهداشتی لوازم صنف اتحادیه 9420
 طبی و بهداشتی لوازم صنف اتحادیه 9420
 فروشان خانگی لوازم صنف اتحادیه 9420
 اتومبیل یدکی لوازم صنف اتحادیه 9420
 کشان لوله صنف اتحادیه 9420
 گوشتو  مرغ تخم و مرغ صنف اتحادیه 9420
 مسافربري صنف اتحادیه 9420
 داران مسافرخانه صنف اتحادیه 9420
 امالك مشاورین صنف اتحادیه 9420
 سازان موزاییک صنف اتحادیه 9420
  ناشران صنف اتحادیه 9420
 نجاران صنف اتحادیه 9420
 ماشین داران نمایشگاه صنف اتحادیه 9420
 ورقکاران صنف اتحادیه 9420
 پزشکی لوازم صنفی اتحادیه 9420
 تصویري و صوتی اتحادیه 9420
 طالفروشان اتحادیه 9420
 عالفان اتحادیه 9420
 ساختمانی مصالح فروشندگان اتحادیه 9420
 فروشان قماش اتحادیه 9420
  قنادان اتحادیه 9420
 داران خانه قهوه اتحادیه 9420
 کتابفروشان اتحادیه 9420
 صادرکننده کشبافان اتحادیه 9420
 پزیها کله اتحادیه 9420
 داران کمپرسی اتحادیه 9420



  

 

 داران کوره اتحادیه 9420
 داران گرمابه اتحادیه 9420
 فروشان الستیک اتحادیه 9420
 خشکشویان و لباسشویان اتحادیه 9420
 التحریرفروشان لوازم اتحادیه 9420
 فروشان مرغ اتحادیه 9420
 فروشان مرغ تخم و مرغ اتحادیه 9420
 ماهی و مرغ اتحادیه 9420
 فلزي مصنوعات اتحادیه 9420
 )داران مسافرخانه( داران مهمانخانه اتحادیه 9420
 فروشان نفت اتحادیه 9420
  هتلداران اتحادیه 9420
 داران وانت اتحادیه 9420
 یخسازان اتحادیه 9420
 اتحادیه دفتر 9420
 فروشان ساعت و طال اتحادیه دفتر 9420
 سندیکا 9420
 کشور چاي کنندگان توزیع و بازرگانان سندیکاي 9420
 ایران رزین و رنگ تولیدکنندگان سندیکاي 9420
 آهنی پروفیل و لوله تولیدکنندگان سندیکاي 9420
 المللی حمل و نقل بین سندیکاي 9420
 اصناف يها اتحادیه يها فعالیت 9420

   
  هاي داراي عضو  هاي سایر سازمان فعالیت 949

  هاي مذهبی فعالیت سازمان 9491
  ها بجز مساجد تاریخی  ها و نمازخانه هاي مساجد، مصلی فعالیت  1/9491
  مجتمع فرهنگی بالل   1/9491
  مسجد  1/9491
 مصلی  1/9491
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 ایران جمهوري ریاست نهاد - تهران خمینی امام مصلی  1/9491
 نمازخانه  1/9491
   
  بجز مساجد - هاي مراکز برگزاري مراسم مذهبی مسلمانان  فعالیت 2/9491
 ابوالفضلیه  2/9491
  تکیه 2/9491
 حسینیه 2/9491
 حیدریه 2/9491
 خانقاه 2/9491
  روضه خوانی  2/9491
 زینبیه 2/9491
 عباسیه 2/9491
 فاطمیه 2/9491
 کاظمیه 2/9491
  مداحی  2/9491
 مهدیه 2/9491
  هیئت مذهبی و عزاداري  2/9491
   
  هاي مسلمانان  زیارتگاه  3/9491
 عقیل امامزاده آستان 3/9491
 رضوي قدس آستان 3/9491
 چراغ شاه قدس آستان 3/9491
 سیدابراهیم قاآ آستانه 3/9491
 رقیه بی بی آستانه 3/9491
 معصومه حضرت آستانه 3/9491
 خضر آستانه 3/9491
  زاده امام 3/9491
 سیدماضی زاده امام  3/9491
  امامزاده اسماعیل  3/9491



  

 

  امامزاده داود  3/9491
  بارگاه  3/9491
 اقاسیدابراهیم بقعه 3/9491
  زیارتگاه  3/9491
 حمزه امامزاده زیارتگاه 3/9491
 داود امامزاده زیارتگاه 3/9491
 صالح امامزاده زیارتگاه 3/9491
 عبدالعظیم شاه زیارتگاه 3/9491
 قدمگاه 3/9491
  مرقد امام خمینی  3/9491
  نظرگاه  3/9491
   
  هاي تاریخی نیایشگاه و عبادتگاه سایر ادیان بجز مکان  4/9491
 آتشکده  4/9491
 زرتشتیان آتشکده  4/9491
 زرتشتیان پرستشگاه  4/9491
 کلیسا  4/9491
 ارامنه کلیساي  4/9491
 ارتدوکس کلیساي  4/9491
  کلیساي پروتستان   4/9491
 کاتولیک کلیساي  4/9491
 کنیسه  4/9491
 معبد  4/9491
 زرتشتیان معبد  4/9491
  نیایشگاه سایرادیان  4/9491
  نیایشگاه مسیحیان   4/9491
 یهودیان نیایشگاه  4/9491
   
 هاي دینی و مذهبی  سایر سازمان 5/9491
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 اسالمی تعلیمات جامعه 5/9491
  دفتر امام جمعه  5/9491
 ره خمینی امام دفتر 5/9491
 دفتر مراجع تقلید  5/9491
 جمعه نماز دفتر 5/9491
 امام فرامین اجراي ستاد 5/9491
 جمهوري ریاست نهاد - ازمنکر نهی و معروف امربه ستاد 5/9491
 کمیل دعاي برگزاري ستاد 5/9491
 جمعه نماز برگزاري ستاد 5/9491
 اسالمی تبلیغات هماهنگی شوراي 5/9491
 اسالمی اندیشه مجمع 5/9491
 مساجد امور به رسیدگی مرکز 5/9491
   

  هاي سیاسی  هاي سازمان فعالیت 9492
  انجمن اسالمی  9492
 محل شوراي اسالمی انجمن 9492
  انجمن اسالمی کارکنان دولت  9492
  انجمن اسالمی کارگران  9492
  انجمن اسالمی معلمان ایران  9492
  جامعه اسالمی پزشکان ایران  9492
  جامعه اسالمی دانشگاهیان ایران  9492
  جامعه اسالمی ورزشکاران  9492
  جامعه روحانیت مبارز تهران  9492
 ایران مبارز روحانیون جامعه 9492
  جمعیت اسالمی پرستاران ایران  9492
  جمعیت اسالمی زنان  9492
  جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی  9492
  جمعیت ایران فردا  9492
  )س(جمعیت پیروان حضرت زینب  9492



  

 

  جمعیت حقوق دانان مدافع حقوق بشر  9492
  جمعیت زندگی  9492
  جمعیت مستقل ایران اسالمی  9492
  ) جاودان(جمعیت وکالي دادگستري  9492
 حزب 9492
  حزب اسالمی کار  9492
  حزب اعتدال و توسعه  9492
  حزب تمدن اسالمی  9492
  حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی  9492
  حزب سبز  9492
  حزب فرزندان ایران  9492
  حزب مردم مسلمان ایران  9492
  حزب مستقل کار  9492
  خانه پرستار  9492
  خانه کارگر  9492
 وحدت تحکیم دفتر 9492
  سازمان دفاع از منافع ملی ایران  9492
  سازمان مجاهدین انقالب اسالمی  9492
  کانون اسالمی دانش آموختگان سابق اروپا  9492
  کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقالب  9492
  کانون نمایندگان ادوار مجلس شوراي اسالمی  9492
  التحصیالن  کانون همبستگی دانشجویان و فارغ 9492
  )عج(کانون ولیعصر  9492
  مؤسسه اسالمی زنان ایران  9492
  )ره(مجمع اسالمی کارمندان خط امام  9492
  مجمع جانبازان انقالب اسالمی  9492
 عراق اسالمی انقالب اعالي بسیج واحد 9492

   
بندي نشده در جاي  هاي داراي عضو طبقه هاي سایر سازمان فعالیت 9499
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  دیگر 
  آموزان  هاي اسالمی دانش اتحادیه انجمن 9499
 دانشجویی اتحادیه 9499
  انجمن ادبیات 9499
 ها اشوري انجمن 9499
  انجمن برنا  9499
  زیست  انجمن حفاظت از محیط 9499
 انجمن حمایت از حیوانات  9499
 دانشجویان انجمن 9499
 زرتشتیان انجمن 9499
  ) خانه دولت(انجمن زرتشتیان  9499
  انجمن زرتشتیان شریف آباد و اردکان یزد  9499
  انجمن شعر 9499
  التحصیالن آمریکا و کانادا  انجمن فارغ 9499
  انجمن فیلم و عکس 9499
 کلیمیان انجمن 9499
 خواران گیاه انجمن 9499
  انجمن مدیریت ایران  9499
  انجمن موسیقی 9499
  بنیاد فرهنگی زینب کبري  9499
  جمعیت تولید گرایان  9499
  حزب پاك ایران  9499
  خانه احزاب ایران  9499
  ) جمعیت جوانان آشوریان ایران(خانه جوان  9499
  خانه کشاورز  9499
  شوراي اسالمی کار شرکت ساسان  9499
 آزادگان کانون 9499
 افسران کانون 9499
 بازنشستگان کانون 9499
  هاي صادرات  کانون بازنشستگان بانک 9499



  

 

 آزادگان فرهنگی و تربیتی کانون 9499
 بانوان اجتماعی و فرهنگی کانون 9499
  ) جمعیت کرمانشاهیان مقیم تهران(مؤسسه خانه کرمانشاه  9499
  التحصیالن دانشگاه ابوریحان  مجمع اسالمی فارغ 9499
  هیئت امنا شهرك فرهنگیان  9499

   
  تعمیر رایانه و کاالهاي شخصی و خانگی  95

  تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی 951
  تعمیر رایانه و وسایل جانبی 9511
 اسکنر نگهداري و تعمیر  9511
 پرینتر نگهداري و تعمیر  9511
  تعمیر و نگهداري تجهیزات جانبی کامپیوتر   9511
  تعمیر و نگهداري چاپگر   9511
 درایو دیسک مغناطیسی نگهداري و تعمیر  9511
 درایو دیسک نوري نگهداري و تعمیر  9511
 درایو فالش نگهداري و تعمیر  9511
  تعمیر و نگهداري دستگاه خودپرداز   9511
  تعمیر و نگهداري دستگاه عابر بانک   9511
 خوان دستگاه کارت نگهداري و تعمیر  9511
 رایانه نگهداري و تعمیر  9511
 هاي جیبی رایانه نگهداري و تعمیر  9511
  هاي رومیزي رایانه نگهداري و تعمیر  9511
  تاپ هاي لپ رایانه نگهداري و تعمیر  9511
 اي سرور رایانه نگهداري و تعمیر  9511
 صفحه کلید نگهداري و تعمیر  9511
 صفحه نمایش نگهداري و تعمیر  9511
 کامپیوتر نگهداري و تعمیر  9511
  تعمیر و نگهداري کامپیوتر دستی   9511
 لوازم جانبی موس نگهداري و تعمیر  9511
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 خارجی رایانهمودم  نگهداري و تعمیر  9511
 داخلی رایانه مودم نگهداري و تعمیر  9511
 نگهداري و تعمیر - رایانه  9511
 اندازي راه و نصب - رایانه  9511
 نگهداري و تعمیر -  کامپیوتر  9511
 اندازي راه و نصب -  کامپیوتر  9511

    
  تعمیر تجهیزات ارتباطی  9512
 تعمیر و نگهداري پل  9512
 نگهداري تجهیزات انتقال ارتباطاتتعمیر و   9512
  سیم تعمیر و نگهداري تلفن بی  9512
  تعمیر و نگهداري تلفن همراه  9512
  تعمیر و نگهداري دستگاه فاکس   9512
  تعمیر و نگهداري دستگاه نمابر   9512
 تعمیر و نگهداري دوربین فیلمبرداري ویدیویی و تلویزیونی تجاري  9512
 نگهداري رادیو دریافت و ارسالتعمیر و   9512
 تعمیر و نگهداري روتر  9512
 تعمیر و نگهداري مودم  9512
 هاي تجهیزات حامل تعمیر و نگهداري مودم  9512

   
  تعمیر کاالهاي شخصی و خانگی  952

  تعمیر وسایل مصرفی الکترونیک  9521
 آمپلی فایر اکو تعمیر  9521
 صوتی و تصویريو تعویض قطعات لوازم  تعمیر  9521
 CDتعمیر و نگهداري پخش   9521
  تعمیر و نگهداري پخش نوار ویدیو  9521
  تعمیر و نگهداري دوربین فیلمبرداري خانگی  9521
 تعمیر و نگهداري گیرنده تلویزیون  9521
  تعمیر و نگهداري گیرنده رادیو    9521



  

 

 تعمیر و نگهداري لوازم تصویري  9521
 نگهداري لوازم صوتیتعمیر و   9521
 ویدئو تعمیر  9521
 ویدئو دیسک تعمیر  9521

    
  تعمیر وسایل برقی خانگی و تجهیزات خانه و باغچه  9522
 برقی گوشت چرخ تعمیر 9522
 بخاري و سرویس  تعمیر 9522
 و سرویس تهویه هواي اتاق تعمیر 9522
 و سرویس جارو برقی تعمیر 9522
 و سرویس چرخ خیاطی برقی تعمیر 9522
 گلدوزي چرخ تعمیر و سرویس 9522
 و سرویس چرخ گوشت برقی تعمیر 9522
 و سرویس خشک کن لباس تعمیر 9522
 روب و سرویس دستگاه برف تعمیر 9522
 کن و سرویس دستگاه برگ جمع تعمیر 9522
 زنی و سرویس دستگاه چمن تعمیر 9522
 بر و سرویس دستگاه کناره تعمیر 9522
 و سرویس دستگاه هرس گیاه تعمیر 9522
 برقی تراش ریش و سرویس تعمیر 9522
 سشوارو سرویس  تعمیر 9522
 فریزرو سرویس  تعمیر 9522
 و سرویس ماشین ظرفشویی تعمیر 9522
 و سرویس ماشین لباسشویی تعمیر 9522
 ماکروفر و سرویس تعمیر 9522
 کن مخلوط و سرویس تعمیر 9522
 و سرویس یخچال تعمیر 9522

    
  تعمیر پاپوش و کاالهاي چرمی  9523
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  تعمیر و تعویض قفل کیف و ساك  9523
 نگهداري پاپوش و تعمیر 9523
 نگهداري چکمه و تعمیر 9523
 نگهداري چمدان و تعمیر 9523
 نگهداري کاالهاي چرمی و تعمیر 9523
 نگهداري کفش و تعمیر 9523
  نگهداري کیف و تعمیر  9523
  هاي کهنه دوخت و دوز کفش  9523
 نصب پاشنه 9523

    
  تعمیر مبلمان و اثاثیه منزل  9524
  تعمیر تخت و کمد  9524
  تعمیر جالباسی 9524
  تعمیر کاناپه  9524
  تعمیر گهواره 9524
  تعمیر میز تلویزیون 9524
 اداريو بازسازي مبلمان  تعمیر 9524
 و بازسازي مبلمان خانگی تعمیر 9524
 تعویض رومبلی 9524
 نصب مبلمان خودایستا 9524

    
  تعمیر سایر کاالهاي شخصی و خانگی  9529
 گاز اجاق تعمیر 9529
 تعمیر اسباب بازي 9529
 تعمیر آالت موسیقی 9529
 )دیواري و رومیزي، مچی( ساعت انواع تعمیر 9529
 چاقو تعمیر 9529
 پزي خوراك چراغ تعمیر 9529
 دربازکن تعمیر 9529



  

 

 دوچرخه تعمیر 9529
 زودپز تعمیر 9529
 سماور تعمیر 9529
 چرخه سه تعمیر 9529
 فرش تعمیر 9529
 )به جز اسلحه ورزشی( تعمیر کاالهاي ورزشی 9529
 تعمیر کتاب 9529
 شکار لوازم تعمیر 9529
 صید لوازم تعمیر 9529
 جواهر و طال زیورآالت آبکاري و تعمیر 9529
 نقره زیورآالت آبکاري و تعمیر 9529
 نقره ظروف آبکاري و تعمیر 9529
 و رفوي منسوجات تعمیر 9529
 شلوار و پیراهن کاري رفو 9529
 منسوج پوشاك رفوگري 9529
 فرش رفوگري 9529
 ساعت سرویس 9529
 کوك کردن پیانو و ادوات موسیقی  9529
 اي نقره اشیا تعمیر 9529
 قیمتی يها سنگ و جواهر تعمیر 9529
 زیورآالت تعمیرات 9529
 اي نقره ظروف تعمیرکاري 9529
 تعمیر - راکت 9529
 تعمیر - ورزشی کاالهاي  9529
 تعمیر - بسکتبال لوازم 9529
 تعمیر -  ورزشی لوازم 9529
 تعمیر -پنگ پینگ میز 9529
 تعمیر - اسکی وسایل 9529
 تعمیر - بسکتبال وسایل 9529
 تعمیر -پنگ پینگ وسایل 9529
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 تعمیر -تنیس وسایل 9529
 تعمیر -ژیمناستیک وسایل 9529
 تعمیر -  فوتبال وسایل 9529
 تعمیر -تور از غیر ماهیگیري وسایل 9529
 تعمیر -  والیبال وسایل 9529
 تعمیر - ورزشی وسایل 9529

   
  هاي خدماتی شخصی فعالیتسایر   96

  هاي خدماتی شخصی سایر فعالیت 960
  شویی منسوجات و محصوالت خزدار  شستشو و خشک 9601
 شویی لباس و اتوشویی 9601
 سري کارهاي اتوکاري 9601
 اتوکشی 9601
 خشکشویی 9601
 لباس رنگرزي 9601
 لباس شویی سنگ 9601
 پرده شویی خشک و شتسشو 9601
 مشتریان ملک به مربوط محل در  مبل رویه شویی خشک و شستشو 9601
 قالیچه و قالی شویی خشک و شستشو 9601
 شویی فرش 9601
 شویی قالی 9601
 لباسشویی 9601
 شویی موکت 9601

   
  آرایش مو و خدمات مربوط به زیبایی   9602
 موزدایی -  اپیالسیون 9602
 صورت آرایش 9602
 عروس آرایش 9602
 مو آرایش 9602



  

 

 آرایشگاه 9602
 )مردانه( صورت و سر اصالح 9602
 صورت اصالح 9602
  پیرایش 9602
 مو ترمیم 9602
  ) تاتو(خالکوبی  9602
 مو مش و رنگ 9602
 آرایش سالن 9602
 زیبایی و آرایش سالن 9602
 آرایش و زیبایی سالن 9602
 سلمانی 9602
 مو کردن کوتاه و اصالح، شستن 9602
 مو کردن صاف و زدن فر 9602
  گریم داماد  9602
  گریم عروس  9602
 صورت ماساژ 9602
 پا ناخن و پا آرایش، دست ناخن و دست آرایش - پدیکور و مانیکور 9602
 مو ترمیم و بافت موسسه 9602

   
  هاي وابسته به آن  مراسم خاکسپاري و فعالیت 9603
 جنازه تشییع به مربوط يها محل در مراسم برگزاري خدمات 9603
 تدفین خدمات 9603
 زهرا بهشت سازمان 9603
 فاطمه بهشت سازمان 9603
 معصومه بهشت سازمان 9603
 غسالخانه 9603
  گورستان 9603

   
  بندي نشده در جاي دیگر هاي خدماتی شخصی طبقه سایر فعالیت 9609
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  هاي سونا و ماساژ و کاهش وزن  ها و سالن هاي گرمابه فعالیت 1/9609
 عمومی حمام 1/9609
 سونا سالن 1/9609
 وزن کاهش و الغرسازي يها سالن 1/9609
 ماساژ يها سالن 1/9609
 سونا 1/9609
  ها  هاي گرمابه فعالیت 1/9609
 عمومی گرمابه 1/9609
   
بجز  -بندي نشده در جاي دیگر طبقههاي خدماتی  سایر فعالیت 2/9609

  هاي سونا و ماساژ و کاهش وزن ها و سالن گرمابه
 گرم آب يها چشمه تسهیالت از استفاده 2/9609
 معدنی آب يها چشمه تسهیالت از استفاده 2/9609
 شهرك اطالعات باجه 2/9609
 حمالی 2/9609
 دعانویسی 2/9609
 پاساژ دفتر 2/9609
 حراست دفتر 2/9609
 صنعتی شهر حراست دفتر 2/9609
 شهرك دفتر 2/9609
 کاروانسرا دفتر 2/9609
 گاراژ دفتر 2/9609
 پاساژ نگهبانی دفتر 2/9609
 صنعتی شهر نگهبانی دفتر 2/9609
 پارتمانیآ يها مجموعه نگهبانی دفتر 2/9609
 جز سرایداري منزل به سرایداري 2/9609
 بینی فال 2/9609
 کوپن فروشی 2/9609
 تیمچه نگهبانی 2/9609



  

 

 گاراژ نگهبانی 2/9609
 کفش زدن واکس 2/9609
 واکسی 2/9609
    
ناپذیر تولید  هاي تفکیک هاي خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت فعالیت  ظ

  کاالها و خدمات توسط خانوارهاي معمولی براي خود مصرفی
 کارفرمایان کارکنان خانگیهاي خانوارها به عنوان  فعالیت 97

 هاي خانوارها به عنوان کارفرمایان کارکنان خانگی فعالیت 970
 هاي خانوارها به عنوان کارفرمایان کارکنان خانگی فعالیت 9700
 شخصی شپزآ - خصوصی آشپز 9700
 شخصی باغبان - خصوصی باغبان 9700
 شخصی پرستار -  خصوصی پرستار 9700
 پیشخدمت 9700
 خصوصی دربان 9700
 شخصی راننده - خصوصی راننده 9700
 منزل سرایدار 9700
 اصطبل کارگر 9700
 شخصی مستخدم - خصوصی مستخدم 9700
 شخصی مستخدم 9700

   
هاي تفکیک ناپذیر تولید کاالها و خدمات توسط خانوارهاي  فعالیت 98

 معمولی براي خودمصرفی 
هاي تفکیک ناپذیر تولید کاالتوسط خانوارهاي معمولی براي  فعالیت 981

 خودمصرفی 
هاي تفکیک ناپذیر تولید کاالتوسط خانوارهاي معمولی براي  فعالیت  9810

 خودمصرفی 
 هاي تفکیک ناپذیر تولید کاالتوسط خانوارهاي معمولی براي خودمصرفی  فعالیت  9810

    
هاي تفکیک ناپذیر تولید خدمات توسط خانوارهاي معمولی  فعالیت  982
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 براي خودمصرفی 
هاي تفکیک ناپذیر تولید خدمات توسط خانوارهاي معمولی  فعالیت  9820

 براي خودمصرفی 
هاي تفکیک ناپذیر تولید خدمات توسط خانوارهاي معمولی براي  فعالیت  9820

 خودمصرفی 
    
   هاي برون مرزي ها و هیئت سازمانهاي  فعالیت  ع

   هاي برون مرزي ها و هیئت هاي سازمان فعالیت 99
   هاي برون مرزي ها و هیئت هاي سازمان فعالیت 990

   هاي برون مرزي ها و هیئت هاي سازمان فعالیت 9900
 ایران در یونسکو ملی کمیسیون دبیرخانه 9900
 المللی بین يها سازمان به وابسته دفاتر 9900
 سازمان ملل متحد  پناهندگان امور دفتر 9900
  دفتر برنامه عمران سازمان ملل  9900
 جهانی بهداشت دفتر 9900
 ملل سازمان دفتر 9900
 یونسکو دفتر 9900
 ملل سازمان کودکان صندوق دفتر - یونیسف دفتر 9900
 ها دولت بین اي منطقه سازمان 9900
 اکو -  اقتصادي همکاري سازمان 9900
 المللی بین يها سازمان 9900
 ایران در خارجی کشورهاي يها سفارتخانه 9900
 المللی بین سرخ صلیب 9900
  هیئت ویژه سازمان ملل در امور افغانستان  9900

   
  


