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 101از 5 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

 مقدمه -1

پرداختت در اختصتا     شبکه یاعضا ییشاپرک به منظور راهنما رندگانیبه پذ (1MCC)کد صنف صیدستورالعمل جامع تخص

کتد  از  یکتامل  ستت یدستور العمل به طور مشتخص شتامل ل   نی. اتدوین گردیده استمشخص  رندهیپذ کیبه  کد صنف ترینمناسب

 .باشد یها م آن فیو تعار اصناف

 شده است: میتنظ ریز یها مستند در بخش نیا

 رندهیکد صنف به پذ کیدر خصو  اختصا   یواعد کلقاول:  بخش

 رندگانیکد صنف پذ ستیدوم: ل بخش

 دیکد صنف جد کیسوم: درخواست  بخش

 اهداف -2

 باشند:به شرح زیر می ف تدوین این سنداهدا

 گیری و توسعهریسک، گزارشبرداری در مدیریت یکپارچه نمودن کد صنف پذیرندگان شبکه پرداخت به منظور بهره 

 شبکه الکترونیکی پرداخت

 با پولشوییمبارزه ایجاد سهولت در اجرای فرایندهای ی پرداخت الکترونیک و پایش رفتار پذیرندگان درحوزه 

 جهت ایجاد سهولت در اتصال شبکه پرداخت کشور به  المللیهای بینشبکهکدهای اصناف تعریف شده در  با تطبیق

 المللیهای بینشبکه

 کاربران -3

 باشند.های ارائه دهنده خدمات پرداخت میکاربران این سند شرکت

                                                           

1 Merchant Category Code 
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 101از 6 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

 تعاریف -4

بنتدی  و بته منظتور طب ته    کتارت  پرداختت  یدر شتبکه الکترونیکت  در هنگام تعریف پذیرنده کد صنف: کد چهار رقمی است که 

   شود.تخصیص داده می های ارائه دهنده خدمات پرداختتوسط شرکتها، پذیرندگان براساس کسب و کار اصلی آن

 شرح -5

 قواعد کلی در اختصاص کد صنف به پذیرندگان -5-1

مناستب بته هتر پذیرنتده از اهمیتت و       کتد صتنف  ، اختصتا   همین مستتند  2به منظور دستیابی به اهداف اشاره شده در بند 

 باشد. حساسیت باالیی برخوردار می

 قواعد زیر باید رعایت گردد. کد صنفبه هنگام اختصا  

-1-1-5 وکار پذیرنده دارا باشد. که باالترین دقت را در توصیف کسب صنفانتخاب کد  

 کلیته  باشد کته پذیرنتده بته آن اشتتغال دارد.     یار، در اکثر حاالت بایستی بیانگر ماهیت اصلی کسب و ککد صنف یک

های ذیرندهپبه کسب و کار  کد صنفترین از اختصا  مناسب نددارمسئولیت  ارائه دهنده خدمات پرداخت هایشرکت

 ، اطمینان حاصل نمایند.  خود

مطابق با روال زیر اقتدام   ا  کد صنف به یک کسب و کار بایدبه منظور اختص ارائه دهنده خدمات پرداخت هایشرکت

 د:ننمای

ارائه دهنتده  ذیربط دریافت نموده باشد، شرکت  از مراجع قانونی را اندازی کسب و کار خود در صورتی که پذیرنده پروانه راه .1

را به عنوان  عنوان ثبت شده در پروانه کسب و کار، موردنظرجهت اختصا  کد صنف به کسب و کار  دبای خدمات پرداخت

   گیرد. ترین کد گروه صنفی به آن پذیرنده در نظر معیار جهت انتخاب مناسب

طبتق اههتار    فروخته شده یا خدمت مبنای تعداد محصولدر صورت عدم وجود پروانه کسب، عمده کسب و کار پذیرنده بر  .2

 .دوشمینظر گرفته پذیرنده به عنوان معیار جهت انتخاب کد صنف مرتبط با کسب و کار پذیرنده در 
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 101از 7 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

باید بیش در صورت دارا بودن شرایط زیر  محل کسب )فیزیکی/ مجازی( یک گوناگون در هایروکا پذیرندگان با کسب :1تبصره 

 .از یک کد صنف دارا باشند

 نام مجزا باشد. دارای یکهر کسب و کار الف: 

 یک فضای مخصو  به خود باشد.دارای هر کسب و کار ب: 

 فروش مجزا باشد.  یک پایانه دارای کارهر کسب و ج: 

 این حالت:از  هاییباشد. مثال می (-1-1-5 )وکار در این حالت مطابق با بند  روال اختصا  کد صنف به هر کسب

 شاپی که در داخل یک سوپرمارکت قرار داشته و در عین حال برند و سیستم پرداخت اختصاصی دارد کافی. 

 برند و سیستتم پرداختت مخصتو  بته     عالوه بر فضای اختصاصی خود، نام رستورانی که داخل یک هتل قرار دارد و ،

 خود را داراست.

 سایت بایتد یتک    در این صورت به ازاء هر وب که سایتهای مختلف لینک دارد یک سایت تجارت الکترونیکی که به وب

 .کد صنف اختصا  داده شود

وکتار   کستب متناسب با کد صنف تنها در صورتی که هیچ  ،2متفرقهشرح سایر و یا  با  هایی کد صنفانتخاب   5-1-2-

موجتود بتا دقتت    هتای   کد صنف توصیفتدوین مستند حاضر سعی شده است  در مجاز است.، موجود نباشد ،پذیرنده

تنهتا بته پذیرنتدگانی    متفرقته را  مجاز هستند عنوان  های ارائه دهنده خدمات پرداخت گیرد، لذا شرکتباالیی صورت 

 ا وجود نداشته باشد.هدیگری متناسب با کسب و کار آن کد صنفچ تخصیص دهند که هی

چترا  ، در نظر گرفته شتوند  جداگانهکنند باید به صورت  پذیرندگانی که بازاریابی مست یم یا عمده فروشی می  5-1-3-

ی انجام  نحوه بوده وها ن ماهیت محصول یا خدمت ارائه شده توسط آن ی کننده بندی این پذیرندگان توصیف که طب ه

 .دهد ها را نشان می کار آنکسب و 

 .مناسب بیان شده است کد صنفسناریوهای معمول در خصو  اختصا   1به منظور ارائه راهنمایی بیشتر در پیوست شماره 

                                                           

2 Miscellaneous 
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 101از 8 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

 رندگانیکد صنف پذ ستیل -5-2

 یدر راستاها و استفاده از آن دهیگرد انیها بآن حاتیبه همراه توض رندگانیکد صنف پذ ستیبخش، جداول مربوط به ل نیا در

 مناسب سودمند خواهد بود. کد صنفانتخاب و اختصا  

از  یکتامل  فیم ابل تعر یهاشده و در ستون انیستون ب کیشماره در  بیها به ترتکامل کد صنف ستیل کیجدول شماره  در

 یکدگذار ی نحوه نیحوزه و همچن نیا فیداده شده است. تعار حیگروه به همراه ارائه مثال توض نیا یوکارها و کسب رندگانیانواع پذ

3و   ISO باشند)استتانداردهای متی  اصتناف  یبنتد  در خصتو  طب ته   حوزه کته  نیدر ا دموجو یبه طور کامل از استانداردها
SIC)  و

 است. دهیگرد یبردار بهره زایپرداخت و  شبکه یهادستورالعمل نیهمچن

 رندگانیساختار جدول کد صنف پذ -1  شکل

 

 توجه نمود: ریبه نکات ز یستیهنگام استفاده از جدول فوق با: به نکته

                                                           

3 Standard Industrial Classification 
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 101از 9 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

عنوان/شترح کتد صتنف    " یهابه اطالعات موجود در ستون ،رندهیپذ کیوکار  کد صنف مناسب با کسب افتنیابتدا به منظور  در

کستب وکتار    تیت از ماه یاطالعات کامل "رندهیعنوان/شرح کد صنف پذ". ستون دییمراجعه نما "مرتبط یکسب و کارها"و  "رندهیپذ

مترتبط بتا گتروه     یوکارهتا  به طور مشخص به کستب  زین "مرتبط یکسب وکارها" ن. ستوکند یم انیبرا  یهر گروه صنف رندگانیپذ

بته اطالعتات    کنتد،  یمورد نظر اشتاره نمت   رندهیبه پذ قیها به طور دقستون نیکه اطالعات ا ی. در صورتکند یمربوطه اشاره م یصنف

اصتناف تتا    نیکه کسب و کار ا یمعن نی. بددان شده انیمشابه ب یهاستون کد صنف نیمراجعه گردد. در ا "اف مشابهکد اصن"ستون 

ستتون مراجعته    نیکه به کد اصناف ا یمتفاوت هستند و در صورت دارای ماهیتاما  باشد یبه کد صنف موجود مرتبط م یادیحدود ز

 کد اصناف مشاهده گردد.   نیمربوط به ا حاتیگردد، ممکن است کسب وکار مورد نظر در توض

 لیست کد صنف پذیرندگان -1جدول 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

0742 Veterinary Services خدمات دامپزشکی/ 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که با این کد صتنف طب ته  

مجتتوز ارائتته ختتدمات دامپزشتتکی و جراحتتی  دارنتتدگان 

 باشند. حیوانات می

این کد صنف شامل پزشکان حیوانات خانگی) بته عنتوان   

مثال سگ و گربه(، دام و طیتور )بته عنتوان مثتال گتاو و      

 باشد. گوسفند و مرغ( و همچنین سایر حیوانات می

 کلینیک حیوانات

 کلینیک حیوانات خانگی

 خدمات دامپزشکی

فروشگاه حیوانات خانگی  -5995

 و کاالهای مرتبط

خدمات شخصی متفرقته   -7299

 ]سایر موارد[

0763 Agricultural Co-operativesتعاونی کشاورزی/ 

 

های کشاورزی هستند کته بتا    پذیرندگان این گروه تعاونی

را در زمینته   آنهتا ارائه خدمات به کشتاورزان و بادتداران،   

کننتد.   مدیریت و اجترای عملیتات کشتاورزی یتاری متی     

خدمات ارائه شده توسط این تعاونیها مانند و نته محتدود   

به: تتامین منتابع متالی، متدیریت و یتا نگهتداری کامتل        

محصوالت کشاورزی، انجام عملیتات زیربنتایی کشتاورزی    

مانند آماده سازی خاک، کنترل بیماری و حمله حشرات،  

پاشتی و ستایر ختدمات     و برداشتت، ختدمات ستم    کاشت

 باشد. مرتبط می

ستازی، انبتار و نگهتداری     پذیرندگانی که خدمات ذخیتره 

 کشاورزیهای  تعاونی

 

کشتتتاورزی و  ختتتدمات -0780

 بادبانی
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 101از 10 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

دهنتد در کتد صتنف     محصوالت کشتاورزی را انجتام متی   

 و عمتومی  انبار -4225بندی خواهند شد. ) دیگری طب ه

 ای( گلخانه و ای سردخانه کشاورزی، محصوالت ذخیره

0780 Landscaping and Horticultural Services خدمات کشاورزی و باغبانی / 

 

پذیرندگان این کد صنفی، ختدمات طراحتی و چیتدمان    

نمایند. این پذیرنتدگان   فضاهای سبز و بادبانی را ارائه می

ماننتد  خدمات متنوعی در زمینه بادبتانی و فضتای ستبز    

پاشی، بذرپاشی و ستایر ختدمات مراقبتتی از     کاشت، سم

 دهند. محصوالت کشاورزی را ارائه می

 خدمات کشاورزی

 خدمات بادبانی

 کاری چمن

 و زبایجتتتتتاد فضتتتتتای ستتتتت

 سازی محوطه

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5261

 ای بادبانی و گلخانه

گتتل، متتواد گلفروشتتی و  -5193

 گلخانه

1520 General Contractors – Residential and Commercialتعاونی مسکن / 

 

گردنتد   بندی می پذیرندگانی که تحت این کد صنف طب ه

پیمانکاران عمومی هستند کته در زمینته ستاخت و ستاز     

نماینتتد. ایتتن  بناهتتای تجتتاری و مستتکونی فعالیتتت متتی 

پذیرنتتدگان عتتالوه بتتر ستتاخت بناهتتای جدیتتد، ختتدمات 

 دهند. نیز ارائه میبازسازی، تغییرات و تعمیرات بناها 

ارائتتته دهنتتتدگان ختتتدمات   

 مشارکت در ساخت

 های مسکنتعاونی

 تاسیسات ساختمان -1711

 خدمات برق ساختمان -1731

بنایی معماری ستنگبری   -1740

 موکت و پارکت و رنگ ساختمان

 نجاری و کارهای چوبی -1750

سازی و خدمات  شیروانی - 1761

 بامهاپوشش س ف و 

 خدمات بتن -1771

 سایر خدمات ساختمانی -1799

1711 Heating, Plumbing, and Air Conditioning Contractorsتاسیسات ساختمان / 

 

شتوند،   بندی می پذیرندگانی که تحت این کد صنف طب ه

کشتتی، تهویتته و  پیمانکتتارانی هستتتند کتته ختتدمات لولتته

دهنتد. ایتن کتد صتنف      سرمایشی و گرمایشی را ارائه می

انتدازی،   پیمانکارانی استت کته ختدمات نصتب، راه    شامل 

مترتبط بتا لولته کشتی، تهویته و سیستتمهای        یتابی  عیب

 حرارتی و برودتی را بر عهده دارند.

لولتتته بتتتازکنی و تشتتتخیص  

 ترکیدگی لوله

تخلیتتته کننتتتدگان چتتتاه و   

 فاضالب،

 تعاونی مسکن -1520

تجهیتتزات لولتته کشتتی و  -5074

 مایشیگر

 سایر خدمات ساختمانی -1799
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حرارتتتی و  سیستتتمهاینصتتب 

 برودتی

1731 Electrical contractorsخدمات برق ساختمان/ 

 

شتوند،   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صنف طب ته 

اندازی  پیمانکارانی هستند که خدمات مرتبط با نصب و راه

تجهیزات برقی ساختمان مانند نصب هشدار دهنده آتش، 

 دهند. می کشی برق و تلفن را ارائه سیم

 تاسیسات برقی ساختمان

 سیم کشی برق

 سیم کشی تلفن

 تعاونی مسکن -1520

 سایر خدمات ساختمانی -1799

1740 
Masonry, Stonework, Tile Setting, Plastering and Insulation Contractors بنایی معماری /

 سنگبری موکت و پارکت و رنگ ساختمان

 

شتوند   طب ته بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صنف 

کتاری، موزاییتک و    ارائه دهندگان خدمات بنتایی، ستنگ  

بنتتدی،  کتتاری، عتتایق کتتاری، گتتچ کتتاری، کاشتتی ستترامیک

 باشند. بندی بنا می صداگیری، تیغه

 بنایی و معماری

 سیمانکاری و موزاییک سازی

 کاری و سرامیک کاری کاشی

 نماسازی ساختمان

 کاری و سنگبری سنگ

 کاری عایق

 یکار گچ

 تعاونی مسکن -1520

 سایر خدمات ساختمانی -1799

1750 Carpentry Contractorsنجاری و کارهای چوبی / 

 

شوند  بندی می پذیرندگانی که در این کد صنفی طب ه

 دهند. خدمات نجاری و درودگری ارائه می

پذیرندگانی که خدمات نجاری، ساخت و نصب در و 

دهند نیز در این  میهای چوبی ساختمان را انجام  پنجره

 گروه قرار دارند.

 نجاری

 تعاونی مسکن -1520

 سایر خدمات ساختمانی -1799

1761 
Roofing, siding and sheet metal work contractorsسازی و خدمات پوشش سقف و  / شیروانی

 ها بام

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صنفی طب ته 

خدمات پوشش س فها اعم از معمولی و شیبدار )شیروانی( 

های  آب و همچنین نصب کانالهای کولر و یا دودکشها و راه

 نصب نورگیرهای س فی
 تعاونی مسکن -1520

 سایر خدمات ساختمانی -1799
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MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 دهند. فلزی را ارائه می

این کد صنفی شامل نصتابان ست ف، نصتابان نورگیرهتای     

 باشند. بط میس فی، نصابان شیروانی و سایر موارد مرت

 پوشش س ف

 روی س ف و شیروانینصب آب

 نصب شیروانی

1771 Concrete work contractorsخدمات بتن / 

 

پذیرنتتدگان ایتتن کتتد صتتنفی، ارائتته دهنتتدگان ختتدمات  

 باشتند.  کتاری متی   کتاری، ستیمانکاری و یتا آستفالت     بتن

همچنین این کد صنف به پیمانکاران سازنده مسیرهای و 

ریتزی   باشند. بتن روهای ورودی به ساختمان هم می پیاده

سازی زیربناها نیتز    ریزی و سفت برای فندانسیون، دوداب

 باشند. از خدمت این گروه از پذیرندگان می

 آسفالت کاری

 ریزی بتن

 سیمانکاری

 تعاونی مسکن -1520

 خدمات ساختمانیسایر  -1799

1799 Special trade contractors (not elsewhere classified)سایر خدمات ساختمانی/ 

 

شتوند  بنتدی متی  پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

گروه خاصی از پیمانکاران هستند که خدمات ستاختمانی  

ذکتر   صتنفهای  در هیچ یتک از کتد   آنهاارائه شده توسط 

 گیرد.شده در این لیست قرار نمی

این کد صنف شامل پیمانکاران ارائه دهنده خدمات نصب 

جتایی  جابته  های خروج اضطراری،نصب پله نرده و حفاظ،

ساختمان )منظتور فیزیتک ستاختمان(، تعتویج پنجتره،      

نرده و فرفتورهه تزئینتی،   نصب درب پارکینگ، ساخت گل

دمات کادذ دیواری، ساخت استخر، خ ای،نماسازی شیشه

 باشند.بندی میگودبرداری، قیرگونی و عایق

 قیرگونی و ایزوگام پشت بام

 جوشکاری ساختمانی

 خدمات ن اشی ساختمان

 نصب کادذ دیواری

خدمات دکور و معماری داخلی 

 ساختمان

 اینماسازی شیشه

 گودبرداری ساختمان

 خدمات تخریب ساختمان

 نصب درب پارکینگ

 حفاظنصب نرده و 

 تعویج پنجره

 تعاونی مسکن -1520
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 فرفورهه

2741 Miscellaneous publishing and printing servicesمتفرقه / خدمات چاپ و انتشار 

 

پذیرندگان این دسته در زمینه چاپ، انتشار و/یا صتحافی  

فعالیت دارند. ناشترین ن شته و اطلتس،     عمدهبه صورت 

راهنما، نتهای موستی ی،  های کسب و کار، کتاب خبرنامه

دار، کادذها و راهنماهتای فنتی، راهنمتای    کادذهای طرح

باشتند.   تلفن، و سالنامه مشتمولین ایتن کتد صتنفی متی     

پذیرندگانی که کتاب، جزوه، و مطالب آموزشتی و درستی   

شود چترا کته ایتن    فروشند مشمول این کد صنف نمیمی

و  یه، نشتر کتاب – 5192دسته از پذیرندگان با کد صنف 

شوند. بندی می طب ه روزنامه

 

 نشریهکتاب، روزنامه و  -5192

 ها کتاب فروشی -5942

ختتدمات تکثیتتر، کپتتی و  -7338

 بازسازی

2791 Typesetting, Plate Making and Related Servicesخدمات حروفچینی و لیتوگرافی / 

 

بته   شتوند  بندی متی  پذیرندگانی که با این کد صنف طب ه

در زمینه حروفچینی و صفحه چینی بترای   عمدهصورت 

چاپ فعالیت دارند. این پذیرندگان در زمینه حروفچینتی،  

عکس چینتی، حروفچینتی کتامپیوتری و تفکیتک رنتگ      

تبلیغات فعالیت دارند. این دسته شتامل پذیرنتدگانی کته    

کنند که از روی آن  تولید مییی را صفحات نگاتیو و پازتیو

گتردد. بتا   شود نیز متی تهیه میصفحات لیتوگراف آفست 

ات را بترای دیگتر   حصرفا این صتف  شرکتهااین وجود این 

نمایند و خودشان اقدام بته پرینتت از   پذیرندگان تهیه می

همچنین شامل  کد صنف. این کنند نمیات حروی این صف

ستازی بترای   پذیرندگانی که خدمات حکتاکی و برجستته  

-ارائته متی  چاپ مانند حکاکی روی چوب، الستیک، مس 

. با این حال پذیرنتدگانی کته ختدمات    باشد می نمایند نیز

 با کتد صتنف  نمایند  ارائه می را کارها و چاپ به سایر کسب

 بنتتدی  دستتته ختتدمات چتتاپ و انتشتتار متفرقتته  -2741

 د.شون می

چینتتی، لیتتتوگرافی و   حتتروف

 ماشین تحریر

 ختتدمات چتتاپ و انتشتتار -2741

 متفرقه

و ختتدمات تکثیتتر، کپتتی  -7338

 بازسازی

2842 Specialty Cleaning, Polishing and Sanitation Preparationsخدمات نظافت، جال و کفسابی / 

 

در شتوند   بندی متی  پذیرندگانی که در این کد صنف طب ه

زمینه تولید پرداخت و صی ل مبلمان، فلز، و سایر مصارف 

های صنعتی، ضدعفونی نمودن و همچنین نظافت کارخانه

 سابی و جال خدمات کف

متتواد مصتترفی صتتنعتی   -5085

 ]سایر موارد[

ستتایر [متتواد شتتیمیایی   -5169
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منازل و سایر تدارکات نظافت فعالیت دارند. همچنین این 

هتای دیرشخصتی،   خوشتبوکننده  فروشندگانشامل  گروه

های چرم مصنوعی، و سایر متواد ماننتد   واکس و پوشاننده

یایی خشتک  مهای متواد شتی  کننده شیواکس زداها، پاال

های کادذ دیتواری و شیشته   کننده برها، پاک ها، لک شویی

 شود. می ها نیزکن پاک

 ]موارد

تاااااا  3000

3831 

AirLines, Car Rental Agencies, Lodging (Hotels,Motels,…) خطوط هواپیمایی، موسسات /

 اجاره اتومبیل و امکانات اقامتی

 

هواپیمایی، موسسات اجاره اتومبیل، امکانات اقامتی و هتلهایی اختصا  دارد که به صورت جداگانه این دسته از کدها به خطوط 

بته خطتوط    3000اند. به عنوان مثال کتد صتنف    المللی پرداخت ثبت نموده های بین یک کد صنف مخصو  به خود را در شبکه

از کدها باید به عنوان رزرو در   اده شده است. لذا این بازههواپیمایی ایالت متحده امریکا در شبکه پرداخت کارت ویزا اختصا  د

 المللی پرداخت امکان استفاده از آنها وجود داشته باشد. های بین نظر گرفته شوند تا در صورت اتصال به شبکه

4011 Railroads /خطوط ریلی 

 

شتوند در   بندی متی  پذیرندگانی که در این کد صنف طب ه

کنند. خطوط ریلی  بار فعالیت می زمینه حمل و ن ل ریلی

آورنتد   که خدمات حمل و ن ل را برای مسافران فراهم می

آهن مستافری   راه -4112در این گروه قرار ندارند. و با کد 

 گردند. بندی می طب ه

 حمل و ن ل ریلی

 آهن خطوط راه

 آهن مسافربری راه -4112

خدمات باربری شهری و  -4214

 شهری بین

4111 
Local and Suburban Commuter Passenger Transportation, Including Ferries حمل و /

 ]شامل قطار و کشتی [نقل درون و حومه شهر 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صنف طب ته 

خدمات حمل و ن ل مسافران را در درون و حومه شهر با 

یک مسیر و استفاده از خطوط ریلی و یا کشتی بر مبنای 

آورند. خطوط اتوبوس بتا   برنامه زمانی مشخص فراهم می

 "خطتتوط اتوبتتوس " 4131کتتد  -کتتد صتتنف دیگتتری 

 شوند بندی می طب ه

 حمل و ن ل ریلی

 آهن خطوط راه

 آهن مسافربری راه -4112

تاکستتتتیرانی و کرایتتتته   -4121

 اتومبیل

 خطوط اتوبوس -4131

 ختتدمات حمتتل و ن تتل -4789

 ]سایر موارد[

4112 Passenger railwaysآهن مسافربری / راه 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

باشتندکه امکتان حمتل و ن تل      آهن می خطوط ریلی و راه

آورنتد. ایتن    مسافران را برای مسیرهای طوالنی فراهم می

 

 آهنراه-4011

 ختتدمات حمتتل و ن تتل -4789
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پذیرندگان ممکن است امکتان اقامتت شتبانه در قطتار را     

مستیرهای طتوالنی فتراهم آورنتد.     هایی بتا   برای مسافرت

پذیرندگانی که امکان حمل بتار از بستتر ریلتی را فتراهم     

گردنتد.) کتد    آورند با کد صنف دیگری طب ه بندی می می

 خطوط ریلی( -4011صنف 

 ]سایر موارد[

4119 Ambulance Servicesخدمات آمبوالنس / 

 

وسایل ن لیه اضتطراری   صنف خدمات پذیرندگان این کد

نماینتد. ایتن    ای را فتراهم متی  با استفاده از کارکنان حرفه

پذیرندگان ممکتن استت عتالوه بتر ایتن کتار درمانهتای        

 ارائته اضطراری در مسیر بیمارستان یا مرکز درمانی را نیز 

 دهند.

ختتدمات آمبتتوالنس و حمتتل   

 بیمار

 ختتدمات حمتتل و ن تتل -4789

 ]سایر موارد[

ختتتتدمات درمتتتتانی و   -8099

 ]سایر موارد[متخصصان سالمت 

4121 Taxicabs and Limousinesتاکسیرانی و کرایه اتومبیل / 

 

گیرنتد ختدمات    پذیرندگانی که در این کد صنف قرار می

نماینتد. ایتن    حمل و ن ل را توستط اتومبیتل فتراهم متی    

پذیرندگان یک برنامه منظم و یا تنها یک مسیر ثابت شده 

 ارائه خدمات خود ندارند.برای 

 تاکسی تلفنی

 سیم تاکسی بی

 ختتدمات حمتتل و ن تتل -4789

 ]سایر موارد[

حمتتتل و ن تتتل درون و   -4111

شتتامل قطتتار و   [حومتته شتتهر  

 ]کشتی

4131 Bus Linesخطوط اتوبوس / 

 

گیرند ختدمات   پذیرندگانی که در این گروه صنف قرار می

آورنتد. ایتن    متی حمل و ن ل مسافری با اتوبوس را فتراهم  

پذیرندگان در یک مسیر مشخص و مطابق به یک برنامته  

 کنند. منظم خدمات خود را به مسافران عرضه می

 شهری پایانه اتوبوس بین
 ختتدمات حمتتل و ن تتل -4789

 ]سایر موارد[

4214 
Motor freight carriers and trucking - local and long distance, moving and storage 

companies and local deliveryشهری / خدمات باربری شهری و بین 

 

گیرند ختدمات   پذیرندگانی که در این گروه صنف قرار می

باربری شهری و بین شهری را در برخی متوارد بتا امکتان    

 نمایند سازی فراهم می ارائه خدمات ذخیره

ختتتدمات بتتتاربری شتتتهری و 

 شهری بین

 خدمات پستی و پیک-4215

 ذخیتره  و عمتومی  انبار -4225

 ای سردخانه کشاورزی، محصوالت

 ای گلخانه و

4215 Courier Services – Air and Ground, and Freight Forwardersخدمات پستی و پیک / 

 
گیرند ختدمات   پذیرندگانی که در این گروه صنف قرار می

هتا و. ..( را   هتا، بستته   تحویل مرسوالت پستی )مانند نامته 
خدمات باربری شهری و  -4214 خدمات پیک موتوری
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 –ختتتتتدمات پستتتتتتی  -9402

 دولتمخصو  

4225 
Public warehousing and storage-farm products, refrigerated goods and household goods /

 ای گلخانه و ای سردخانه کشاورزی، محصوالت ذخیره و عمومی انبار

 

گیرند ختدمات   که در این گروه صنف قرار می پذیرندگانی

ستتازی را بتترای محصتتوالت کشتتاورزی،    انبتتار و ذخیتتره 

ای، محصوالت فاسد شدنی و ذخیتره   محصوالت سردخانه

 آورند. محصوالت خانگی و مبلمان را فراهم می

انبتتتتار عمتتتتومی و ذخیتتتتره 

 محصوالت کشاورزی

انبتتتار عمتتتومی محصتتتوالت  

 ای سردخانه

ی شهری و خدمات باربر -4214

 شهری بین

4411 Steamships and cruise linesخطوط کشتیرانی و حمل و نقل دریایی/ 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صنف طب ته 

خدمات حمل و ن ل مسافران را در دریاهتای آزاد و یتا در   

های داخلی به منظور گردشگری و تفتریح ارائته    سطح آب

معمتوال پیشتنهاداتی را بترای     دهند. ایتن پذیرنتدگان    می

مشتریان خود که شامل دذا، سرگرمی و امکانات اقامتی و 

باشد را در قالب کرایته حمتل و ن تل     رفاهی در کابین می

نمایند. پذیرندگانی که حمل و ن ل دریایی برای  فراهم می

آورنتتد در ایتتن  مستتیرهای کوتتتاه و محلتتی را فتتراهم متتی

منظتور آگتاهی از کتد ایتن     گیرند. به  بندی قرار نمی طب ه

مراجعته   "پذیرندگان مشتابه "گروه از پذیرندگان به ستون

 نمایید.

خطتتوط کشتتتیرانی و حمتتل و 

 ن ل دریایی

حمتتتل و ن تتتل درون و   -4111

شتتامل قطتتار و   [حومتته شتتهر  

 ]کشتی

 ختتدمات حمتتل و ن تتل -4789

 ]سایر موارد[

4457 Boat rentals and leasing  تفریحات دریایی/ خدمات قایق، جت اسکی و 

 

گیرنتد اصتوال    پذیرندگانی که در این گروه صنف قرار متی 

هتای   های تفریحی مانند قتایق  خدمات کرایه و اجاره قایق

بادی، ماهیگیری و. .. و یا جت استکی و ستایر تجهیتزات    

 نمایند. تفریحی دریایی را ارائه می

 اجاره قایق

 اجاره جت اسکی

 انواع تفریحات دریایی

ستایر  [خدمات تفریحتی   -7999

 ]موارد

4468 Marinas, marine service and supplies خدمات دریایی / 

 

گیرنتد در محتل    پذیرندگانی که در این کد صنف قرار می

نمایند. خدمات ارائه شده توستط   لنگرگاه ارائه خدمات می

هتا و یتا ختدماتی از     آنها شامل اجاره قایق، نگهداری قایق

 خدمات نگهداری قایق

فروشندگان ستوخت کشتتی و   

 قایق

یق، جت اسکی خدمات قا -4457

 و تفریحات دریایی

ستایر  [خدمات تفریحتی   -7999
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هتا، تعمیتر قتایق یتدک و یتا فتروش        قتایق  قبیل نظافتت 

باشتتد. پذیرنتتدگانی کتته در محتتل  تجهیتتزات دریتتایی متتی

لنگرگاه اقامت دارند و به طور اختصاصی به فروش سوخت 

پردازند نیز در ایتن گتروه صتنفی     وسایل ن لیه دریایی می

 گیرند. قرار می

 ]موارد

4511 Airlines and air carriers خطوط هواپیمایی و حمل و نقل هوایی / 

 

خطوط هواپیمایی و حمل و ن ل هتوایی   بهاین کد صنف 

المللتی بته    های پرداختت بتین   گیرد که در شبکه میتعلق 

بترای ختود ثبتت    صورت جداگانه کتد صتنف اختصاصتی    

اند. خطوط هواپیمایی کشور ایران نیز در این گروه  ننموده

  قرار دارد و مادامی که کد اختصاصی درخواستت ننمتوده  

باید از این کد جهت تعریف ایتن گتروه از پذیرنتدگان     می

 استفاده نمود.

 خطوط هواپیمایی

 حمل و ن ل هوایی

 

4582 Airports, Flying Fields, and Airport Terminals های هوایی ها و ترمینال / فرودگاه 

 

گیرنتد در   پذیرندگانی که در ایتن گتروه صتنف قترار متی     

نماینتد.   ها فعالیت می های مربوط به پرواز و فرودگاه حوزه

پذیرندگان این گتروه ختدماتی از قبیتل نظافتت و حفت       

تمیتتزی هواپیمتتا، تعمیتتر و ستترویس هواپیمتتا، نگهتتداری 

فرودگتتاه، و اجتتاره محتتل نگهتتداری هواپیماهتتا در محتتل 

 نمایند. هواپیما را ارائه می

پذیرنتدگانی کتته ختدمات پیتتک و پستت هتتوایی را ارائتته    

نمایند در این گروه صنفی قترار ندارنتد. ایتن گتروه از      می

  "خدمات پستتی و پیتک  " 4215پذیرندگان با کد صنف 

 گردند. بندی می طب ه

های هوایی مست ر  ها و ترمینال پذیرندگانی که در فرودگاه

باشند و به فروش مواد دذایی و روزنامه و/یا کاالهتایی   می

پردازنتد نیتز در ایتن گتروه      به عنوان هدیه و سوداتی متی 

دهنتد   صنف قرار ندارند. و بسته به محصوالتی که ارائه می

بایست کد صنف مرتبط به آنهتا اختصتا  داده شتود.     می

نتدگان بته   برای اطالعتات بیشتتر در خصتو  ایتن پذیر    

 مراجعه نمایید. "پذیرندگان مشابه"ستون

 ها فرودگاه

 های هوایی ترمینال

 -خدمات پستی و پیک -4215

خطتتتوط هواپیمتتتایی و   -4511

 -حمل و ن ل هوایی
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4722 Travel Agencies and Tour Operators آژانس مسافرتی، خدمات گردشگری و تور / 

 

به مستافرت و   های مسافرتی اساسا اطالعات مربوط آهانس

نماینتد. ایتن کستب و کارهتا بته       خدمات رزرو را ارائه می

عنوان مامور به نمایندگی از مسافران به انجام امور مربوط 

های حمتل و ن تل زمینتی، هتوایی و      به رزرو و تهیه بلیط

 پردازند. دریایی و/یا امکانات اقامتی و اسکان می

صتو   باشد که در خ این کد صنف شامل پذیرندگانی می

هماهنگی و رزرو حمتل و ن تل هتوایی، دریتایی و ریلتی،      

های اقامت و استکان فعالیتت    تورها، اجاره اتومبیل و محل

 نمایند. می

باشتد   این کد صنف شامل مجریان تورهای مستافرتی متی  

بنتتدی تورهتتای مستتافرتی،  ریتتزی و جمتتع کتته بتتا برنامتته

های مسافرتی و  هایی را جهت فروش از طریق آهانس پکیج

 نمایند. ا به صورت مست یم به مشتریان ارائه میی

کرایه دربست اتوبوس و مجریتان تورهتای گردشتگری بتا     

 اتوبوس نیز در گروه این پذیرندگان جا دارند.

علیردم اینکه ارائه دهندگان خدمات گردشتگری و تتور و   

های دیرحضوری به انجام  های مسافرتی ادلب از راه آهانس

زنتتد، در گتتروه پذیرنتتدگان پردا کستتب و کتتار ختتود متتی 

قرار نخواهنتد گرفتت چترا کته ایتن       "بازاریابی مست یم"

کسب و کارها به شکل مست یم اصوال از طریق کاتتالو،،  

بروشور و یا بازاریابی تلفنی جهت پیشبرد م اصد تجتاری  

 نمایند. خود استفاده نمی

 آهانس مسافرتی

خدمات گردشگردی و تورهای 

 مسافرتی

 مسافربریآهن  راه -4112

تاکستتتتیرانی و کرایتتتته  -4121

 -اتومبیل

 -خطوط اتوبوس -4131

خطتتتوط کشتتتتیرانی و   -4411

 -حمل و ن ل دریایی

خطتتتوط هواپیمتتتایی و   -4511

 -حمل و ن ل هوایی

ختتدمات حمتتل و ن تتل   -4789

 -]سایر موارد[

 -بازاریتتتابی مستتتت یم    -5962

 خدمات مسافری

هتتتل،  -ختتدمات اقتتامتی -7011

 -اقامتگاهمسافرخانه، 

 موسسات کرایه اتومبیل -7512

4723 Package Tour Operators – Germany Onlyمخصوص کشور آلمان -/ خدمات گردشگری و تور 

 المللی پرداخت کاربرد خواهد داشت.  های بین باشد و در صورت اتصال به شبکه این کد گروه اصناف به صورت رزرو می 

4784 Tolls and Bridge Fees عوارض راه / 

 

شتوند در   بندی می پذیرندگانی که در این کد صنف طب ه

ای،  هتای مترتبط بتا عتوارد جتاده      زمینه دریافت هزینته 

 نمایند. ها فعالیت می ها و پل بزرگراه

  عوارد راه
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4789 Transportation Services (Not Elsewhere Classified) سایر موارد[ / خدمات حمل و نقل[ 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

دهند که در جای  خدمات حمل و ن ل مسافری را ارائه می

بندی نشده باشتند. ایتن کتد صتنف شتامل       دیگری طب ه

فراهم نمودن سرویس حمل و ن ل از طریق کابین یا واگن 

هتای تاکستی، ترامتوای هتوایی،      متصل به اسب، دوچرخه

هتای کتابلی    فرودگاه و اتومبیل خدمات حمل و ن ل شاتل

باشد. حمل و ن ل خطتوط هتوایی و دریتایی، حمتل و      می

های مسافرتی و تفریحی  ن ل اتوبوسی، تاکسیرانی و آهانس

بندی قرار ندارند. برای توضتیحات بیشتتر در    در این طب ه

 "پذیرنتدگان مشتابه  "خصو  این پذیرندگان بته ستتون  

 مراجعه نمایید.

شتتاتل ختتدمات حمتتل و ن تتل 

 فرودگاه

 سایر خدمات حمل و ن ل

حمتتتل و ن تتتل درون و   -4111

شتتامل قطتتار و   [حومتته شتتهر  

 ]کشتی

 آهن مسافربری راه -4112

تاکستتتتیرانی و کرایتتتته  -4121

 اتومبیل

 خطوط اتوبوس -4131

خطتتتوط کشتتتتیرانی و   -4411

 -حمل و ن ل دریایی

آهانس مسافرتی، خدمات  -4722

 گردشگری و تور

4812 Telecommunication Equipment and Telephone Sales  تجهیزات و ابزارهای مخابراتی و تلفنی / 

 

شتوند بته    بندی می که در این کد صنف طب ه پذیرندگانی

هتا، ماشتینهای    فروش تجهیزات مخابراتی از قبیتل تلفتن  

های تلفن همراه و سایر تجهیزاتتی   فاکس، پیجرها، گوشی

پردازند. توجته بته ایتن     که مرتبط با مخابرات هستند، می

نکته ضروری است که ایتن گتروه از پذیرنتدگان تنهتا در     

ختدمات  لیتت دارنتد و ارائته    تجهیزات فعا فروشخصو  

 ی کاری آنها نیست. در حوزه مخابراتی

 فروش تلفن

 فروش تلفن همراه

 فروش تجهیزات مخابراتی

 مختابراتی  خدمات دفتر -4814

 دور راه و محلی

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5732

 الکترونیکی

4814 

Telecommunication services, including local and long distance calls, credit card calls, 

calls through use of magnetic stripe reading tele-phones and faxes مخابراتی خدمات /دفتر 

 دور راه و محلی

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که با این کد صتنف طب ته  

نمایند، خدماتی از قبیل ارائه  خدمات مخابراتی را ارائه می

دور(، برقتراری   )داخلتی و راه امکان برقراری تماس تلفنی 

هتایی کته بتا نتوار مغناطیستی کتار        تماس از طریق تلفن

 کنند و همچنین خدمات ارسال فاکس. می

 اداره مخابرات و قبود آن
تجهیتتتزات و ابزارهتتتای  -4812

 مخابراتی و تلفنی
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ای)بته عنتوان مثتال     پذیرندگانی که صورت حستاب دوره 

نماینتد بایتد در ایتن     های تلفنی را تهیه می ماهانه( تماس

 گروه اصناف قرار داده شوند.

، 4812براتی در کتتد صتتنف فروشتتندگان تجهیتتزات مختتا

 قرار دارند. "تجهیزات و ابزارهای مخابراتی و تلفنی"

4816 Computer network/information services های کامپیوتری و اینترنت /خدمات شبکه 

 

گیرند دسترستی  پذیرندگانی که در این کد صنف قرار می

 خدمات آنالین کامپیوترییا  تابلوی اعالنات الکترونیکبه 

نمایند و شتامل تستهیل کننتدگان پرداختت     را فراهم می

شتوند. ایتن کتد صتنفی شتامل کلیته       الکترونیک نیز متی 

پذیرندگانی است که شبکه کامپیوتر و خدمات اطالعتاتی  

ایتن  هتای پرداختت و بازاریتابی در     نمایتد ) روش ارائه می

حالت متنوع خواهد بود(. سایر پذیرندگانی که محصوالت 

دهنتد  یا خدمات دیگری را با استفاده از اینترنت ارائه متی 

شوند. به ایتن پذیرنتدگان    بندی نمی  با این کد صنف طب ه

اختصا  داده شتود کته بته بهتترین شتکل       MCCباید 

محصوالت و سایر خدمات آنان را توصیف نماید، به عنوان 

 – MCC 5734افزارهتتای کتتامپیوتری در  ل نتترممثتتا

شوند بندی میافزارهای کامپیوتری دستههای نرمفروشگاه

هتا قترار    کتابفروشتی  -MCC 5942ها در دسته و کتاب

نویستی  گیرنتد. پذیرنتدگانی کته کته ختدمات برنامته      می

نمایند باید با کتد صتنف   کامپیوتر و پردازش داده ارائه می

ن کامپیوتری، تحلیلگتران اطالعتات و   نویسا برنامه -7372

بندی گردند. طراحان سیستمهای کامپیوتری خا  دسته

پذیرندگان ارائه دهنده خدمات صدا بته متتن، تصتویر بته     

گیرنتد و  متن و محتوای دیجیتال در این دسته قرار نمتی 

فتروش بتر استاس     -بازاریابی مستت یم  -5967باید با کد 

 دی شوند.بن تماس مشتری با فروشنده دسته

 های کامپیوتری خدمات شبکه

 ارائه دهندگان خدمات اینترنت

ارائتتته دهنتتتدگان ختتتدمات   

هتای   اطالعاتی بر مبنای شبکه

 کامپیوتری

 ها سایت نگهداری/ مدیریت وب

فروش  -بازاریابی مست یم -5967

بتتر استتاس تمتتاس مشتتتری بتتا   

 فروشنده

نویسان کامپیوتری،  برنامه -7372

طراحتتان تحلیلگتتران اطالعتتات و 

 سیستمهای کامپیوتری خا 

4821 Telegraph Services خدمات تلگراف / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که با این کتد گتروه طب ته   

ختتدمات ارتبتتاطی از طریتتق پیامهتتای دیرکالمتتی ماننتتد  

 کنند. تلگراف را فراهم می

 خدمات تلگراف
 مختابراتی  خدمات دفتر -4814

 دور راه و محلی
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 101از 21 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

4829 Wire Transfer Money Orders (WTMOs)مرکز حواله الکترونیکی وجوه / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که با این کد صتنف طب ته  

امکان انت ال وجوه را بته صتورت الکترونیکتی )از طریتق     

آورند. انجام ایتن تتراکنش    سیم( برای مشتریان فراهم می

هتتم بتته صتتورت حضتتوری و هتتم از طریتتق دیرحضتتوری  

 باشد میپذیر  امکان

 مرکز حواله الکترونیکی وجوه

 خدمات تلگراف -4821

ارز،  -موسسات دیر مالی  -6051

حوالتتته دیرالکتریکتتتی، چتتتک   

 مسافرتی و ...

4899 Cable, Satellite and Other Pay Television and Radio Services خدمات تلویزیونهای کابلی و پولی / 

 

شتوند   بنتدی متی   طب ته پذیرندگانی که با این کد صتنف  

براساس دریافت هزینه یا اشتراک، امکان اتصال و دریافت 

های تلویزیونی را برای مشتریان ختود فتراهم    مداوم برنامه

 آورند. می

خدمات تلویزیونهتای کتابلی و   

 پولی

شرکتهای خدماتی )آب،  -4900

 برق، گاز(

4900 Utilities – Electric, Gas, Water, and Sanitary /)شرکتهای خدماتی )آب، برق، گاز 

 

شتوند در   بندی متی  پذیرندگانی که با این کد صنف طب ه

زمینه تولید، انت ال و/یا توزیع مستمر نیروهای برق، گاز و 

نمایند. ایتن کتد صتنف     یا دیگر خدمات مشابه فعالیت می

همچنتتین شتتامل پذیرنتتدگان سیستتتمهای تتتامین آب و  

و دفع زبالته و فاضتالب    آوری دهندگان خدمات جمع ارائه

 باشد. می

پذیرندگان ارائه دهنده خدمات مخابراتی در این کد صنف 

 "، 4814قرار ندارد و به صورت اختصاصی بتا کتد صتنف    

طب ته بنتدی    "دور راه و محلتی  مختابراتی  ختدمات  دفتر

 شوند می

 اداره برق و قبود آن

 اداره گاز و قبود آن

 فاضالب و قبود آن و اداره آب

 

 مختابراتی  خدمات دفتر -4814

 دور راه و محلی

 [ختتدمات کستتب و کتتار  -7399

 ]سایر موارد

5013 Motor Vehicle Supplies and New Parts لوازم یدکی اتومبیل / 

 

شتوند،   بنتدی متی   پذیرندگانی که با این کد صتنف طب ته  

لتوازم جتانبی، ابتزار، تجهیتزات و      عمدهتوزیع کننتدگان  

 باشند. ی موتوری می قطعات جدید وسایل ن لیه

عمتده فروشتان تجهیتزات تعمیرگتاهی و تستت ختتودرو،      

های پمپ بنتزین، و ستایر تجهیتزات ختودرو از قبیتل      لناز

شیشه، باتری خودرو، موتورهتای جدیتد، لتوازم یتدکی و     

یکلتها جانبی، تجهیزات موتور الکتریکی، و قطعات موتورس

 لوازم یدکی اتومبیل

 ها الستیک فروشی -5532

 قطعات و لوازم خودرو -5533
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 101از 22 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 در این کد صنف قرار دارند.

پذیرندگانی که خدمات تعمیرات خودرویی و وسایل ن لیه 

بنتدی   دهند با کد صنف دیگری طب ه موتوری را انجام می

ستتون  شوند بته منظتور کستب اطالعتات بیشتتر بته        می

 مراجعه نمایید. "پذیرندگان مشابه"

5021 Office and Commercial Furniture مبلمان اداری و تجاری / 

 

گردنتد،   بنتدی متی   پذیرندگانی که با این کد صنف طب ته 

 باشند. می  مبلمان عمدهتولیدکنندگان و توزیع کنندگان 

این کد صنف شامل عمده فروشان میتز، صتندلی، کمتد،    

میتز و صتندلیهای رستتورانی،    قفسه، پارتیشن و... اداری، 

صندلیهای پارکها) مبلمان شهری(، میز و صندلی مدارس، 

 باشد. صندلیهای سالنهای تئاتر و سینما می

این کد صنف شامل عمده فروشانی که در خصو  تولیتد  

و فروش تجهیزات یا مبلمان بیمارستانی)به عنتوان مثتال   

ت . جهت کستب اطالعتا  باشد نمیکنند،  تخت( فعالیت می

 "پذیرنتدگان مشتابه  "بیشتر در ایتن خصتو  بته ستتون    

 مراجعه نمایید.

 میز و صندلی اداری

 مبلمان اداری

 مبلمان شهری

تجهیتتتتتزات و لتتتتتوازم  -5047

پزشتتتتتتکی، دندانپزشتتتتتتکی و 

 بیمارستانی

مبلمتتتتان، تزئینتتتتات،   -5712

 تجهیزات خانگی

5039 Construction Materials (Not Elsewhere Classified) / سایر موارد[مصالح ساختمانی[ 

 

شتوند،   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صنف طب ته 

مصتالح ستاختمانی    عمدهتوزیع کنندگان و فروشتندگان  

باشند.  پیش ساخته، الوار و شیشه می ساختمانهایازقبیل 

فروشتان فلزکاریهتای    این کد صنف همچنین شامل عمده

 ستاختمانهای ساختمانی، حفاظ، نرده و لوازم جتانبی آن،  

باشتتند. ایتتن   فلتتزی فاضتتالب متتی   تانکهتتایفلتتزی و 

فروشان همچنین ممکن است تجهیتزات مترتبط بتا     عمده

. با این حال، در ن اشی و رنگ ساختمان را نیز ارائه نمایند

فروشی تنها محصوالت مرتبط با رنتگ و   صورتی که عمده

ن اشی ساختمان را به فروش برستاند بایتد بتا کتد صتنف      

 بندی شود. طب ه "رنگ فروشی و لوازم ن اشی"، 5198

تتتتامین کننتتتدگان مصتتتالح   

ساختمانی کته در جتای دیگتر    

 اند. بندی نشده طب ه

سازی و خدمات  شیروانی -1761

 بامها ف و پوشش س

 ابزار و تجهیزات -5072

رنگ، جال و مواد مصرفی  -5198

 ن اشی

فروشتتتگاههای تتتتامین   -5200

 محصوالت تزیینات داخلی

فروشتتتگاههای التتتوار و   -5211

 مصالح ساختمانی



 

 پرداخت کشور یکیالکترونشبکه  رندگانیکد صنف به پذ صیدستورالعمل جامع تخص_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 

 101از 23 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

فروشتتتگاههای شیشتتته،  -5231

 رنگ و کادذ دیواری

 ابزار فروشیها -5251

 فروشگاههای کفپوش -5713

 خدمات جوشکاری -7692

5044 Photographic, Photocopy, Microfilm Equipment and Suppliesلوازم اداری، چاپی و عکاسی / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

لتوازم و تجهیتزات    عماده کنندگان و فروشتندگان   توزیع

، دستتتگاه فتتاکس، اداری، چتتاپی و عکاستتی ماننتتد فتتیلم 

کد صنف شامل عمده فروشتان  د. این نباش گاوصندوق، می

باشد و برای این  مبلمان اداری و تجهیزات کامپیوتری نمی

گتروه از پذیرنتدگان بایتتد از کتد دیگتتری استتفاده نمتتود     

پذیرنتدگان  "توضیحات بیشتر در این خصتو  در ستتون  

 ذکر شده است. "مشابه

 ماشینهای اداری

 مبلمان اداری و تجاری -5021

 جانبیکامپیوتر و لوازم -5045

التحریتر و   فروشگاه لوازم -5943

 تجهیزات اداری

دوربتتتین و و تجهیتتتزات  -5946

 عکاسی و فیلمبرداری

ختتدمات تکثیتتر، کپتتی و  -7338

 بازسازی

البراتوارهتتتای ههتتتور و   -7395

 روتوش عکس

5045 Computers and Computer Peripheral Equipment and Softwareکامپیوتر و لوازم جانبی / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

افزار و  افزار، نرم سخت عمدهکنندگان و فروشندگان  توزیع

باشتند. ایتن کتد شتامل      تجهیزات کامپیوتری مرتبط متی 

کامپیوتر،کابل، صفحه کلید، چاپگر،   عمده فروشان مانیتور

های کامپیوتری و لوازم جانبی و سایر  اسکنر، مودم، برنامه

باشد. این پذیرندگان همچنین ممکن  تجهیزات مرتبط می

است میز یا وستایل و مبلمتان مخصتو  طراحتی شتده      

رستانند. در   جهت استفاده از کامپیوتر را نیز به فروش می

فروشی تنها مبلمان و تجهیزات طراحتی   صورتی که عمده

عمده فروشان کامپیوتر و لوازم 

 جانبی

 

 مبلمان اداری و تجاری -5021

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5732

 الکترونیکی

فروشتگاههای نتترم افتتزار   -5734

 کامپیوتری

ختتتتتدمات تعمیتتتتتر و  -7379

 نگهداری کامپیوتر
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 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

رساند باید با کد  ه فروش میشده برای کار با کامپیوتر را ب

 بندی شود. طب ه "مبلمان اداری و تجاری"، 5021صنف 

شتوند   بنتدی متی   طب ه 5045پذیرندگانی که با کد صنف 

توانند ختدمات تعمیترات را نیتز ارائته نماینتد. امتا در        می

ای تنها خدمات تعمیرات و نگهداری این  صورتیکه پذیرنده

 کته  7379ا کتد صتنف   تجهیزات را ارائته نمایتد، بایتد بت    

بندی  باشد طب ه می «خدمات تعمیر و نگهداری کامپیوتر»

 شود.

5046 Commercial Equipment (Not Elsewhere Classified)  /سایر موارد [های تجاری  ماشین[ 

 

شوند توزیع  بندی می پذیرندگانی که با این کد صنف طب ه

ماشتتینها و تجهیتتزات  عمااده کننتتدگان و فروشتتندگان 

تجاری هستند. این کد صنف شتامل فروشتندگان عمتده    

تجهیزات پخت و پز و مواد دذایی، تابلوها و عالئتم نئتون،   

ترازو، فرها و ماکروفرهتای تجتاری، دستتگاههای گتازدار     

کننتتتده نوشتتتیدنی، دستتتتگاههای مخصتتتو  انبتتتار و  

ستتازی، مانکنهتتا و دستتتگاههای فتتروش خودکتتار  ذخیتتره

است تجهیزات خود را  ممکناین عمده فروشان  باشد. می

به صورت اجاره در اختیتار مشتتریان قترار دهنتد. امتا در      

صورتی که کسب و کار اصلی پذیرنتده، اجتاره دادن ایتن    

تجهیزات باشد باید با کد صنف دیگری آن را طب ه بندی 

نمتتود. جهتتت اطالعتتات بیشتتتر در ایتتن خصتتو  بتته     

 ه نمایید.مراجع  "پذیرندگان مشابه"ستون

وسایل کمک آموزشی سمعی و 

 بصری

 وسایل آموزشی

 تجهیزات پخت و پز رستورانها

 تجهیزات پخت و پز تجاری

 مبلمان اداری و تجاری -5021

مبلمتتتتان، تزئینتتتتات،   -5712

 تجهیزات خانگی

رهتتن، اجتتاره تجهیتتزات،  -7394

ابتتتزار، مبلمتتتان و دستتتتگاههای 

 مختلف

5047 
Medical, Dental, Ophthalmic and Hospital Equipment and Supplies ،تجهیزات و لوازم پزشکی /

 دندانپزشکی و بیمارستانی

 

شتوند،   بنتدی متی   پذیرندگانی که با این کد صتنف طب ته  

تجهیتتزات آزمایشتتگاهی، تجهیتتزات  عماادهفروشتتندگان 

جراحی و ارتوپتدی، متانیتور عالئتم حیتاتی و مراقبتت از      

دار و ستتایر تجهیتتزات پزشتتکی،  بیمتتار، صتتندلیهای چتتر 

تجهیزات ایمنی صنعتی، تجهیتزات بیمارستتانی، لتوازم و    

 باشد. خواب بیمارستانی می مبلمان بیمارستانی مانند تخت

ننتدگان لتوازم   ک این کتد صتنف همچنتین شتامل تتامین     

 پزشتکی،  ملتواز  و تجهیتزت 

 آزمایشگاهی و بیمارستانی

 دندانپزشکی متجهیزات و لواز

ختدمات نظافتت، جتتال و    -2842

 کفسابی

 مبلمان اداری و تجاری -5021
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 101از 25 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

آزمایشگاهی دندانپزشکی، ارتوپدی و تخصصی، سمعک و 

لوازم کمک شنوایی، تجهیزات کمکهای اولیته، تجهیتزات   

 باشد. درمانی و قطعات و تجهیزات اشعه ایکس می

کننتتدگان مبلمتتان و  ایتن کتتد صتتنف در خصتو  تتتامین  

تجهیزات مربوط به بخشهای پذیرش یتا   صندلی و اینگونه

و مراکتتز درمتتانی  بیمارستتتانهااجتمتتاع  یستتالنهاالبتتی و 

بنتدی   باشد. این پذیرندگان با کد صنف دیگری طب ه نمی

پذیرنتدگان  "شوند که جهت اطالعات بیشتر به ستتون  می

 مراجعه شود. "مشابه

5051 Metal Service Centers and Offices دفاتر و مراکز فروش محصوالت فلزی / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

فلتزی    محصوالت نیمته ستاخته   عمدهشامل فروشندگان 

باشتتد. ایتتن بازرگانتتان عمتتدتا  بهتتا متتی بجتتز فلتتزات گتتران

های فلزی، تهای فلزی، بسیهای فلزی، تور فروشندگان لوله

میخ، شمش، صفحات آلومینیومی، نرده و لوازم جانبی آن، 

های فلزی، میل گرد،  های آهن یا آهن گالوانیزه، تراشهقور

بنتدی   ستند. در این دستته سیم بکسل و کابلهای فلزی ه

هم بازرگانتانی کته دارای انبتار هستتند )مراکتز ختدمات       

ی فتروش   فلزی( و هم آنان که بدون انبتار صترفا واستطه   

اند. عمتده فروشتان    هستند )دفاتر فروش( جای داده شده

 شوند. بندی می دسته 5094بها با کد صنف  فلزات گران

 آهن آالت ساختمانی

 میلگرد

 نبشی و ورق

بهتا   سنگها و فلزات گران -5094

 ساعت و جواهرات

فروشتتتتتتتتتتتتگاههای  -5944

جواهرآالت، ساعت مچی، ساعت، 

 ن ره

5065 Electrical Parts and Equipment قطعات و تجهیزات الکتریکی / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

فروشان و توزیع کنندگان قطعات الکتریکتی   عمده شامل

باشتتند. ایتتن  و تجهیتتزات ارتبتتاطی )دیتتر مختتابراتی( متتی

پتیچ، ختازن، هادیهتای     بازرگانان عمدتا فروشندگان ستیم 

هتتا، سیستتتمهای صتتوتی و یهاد الکترونیکتتی، دیتتود، نیمتته

تابلوهای الکتریکی هستند. فروشتندگانی کته محصتوالت    

رسانند در ایتن   کننده می به مصرفمستقیما الکتریکی را 

فروشتتگاههای  – 5732شتتوند ) بنتتدی نمتتی کتتد دستتته

محصوالت الکتریکی(. همچنتین فروشتندگان محصتوالت    

فروشندگان عمده تجهیتزات و  

 قطعات الکتریکی

تجهیتتتزات و ابزارهتتتای  -4812

 مخابراتی و تلفنی

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5732

 الکترونیکی
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 101از 26 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 ی مخابراتی از قبیل تلفن و پیجر نیز از این دستته مستتثن  

فروشتتندگان تجهیتتزات مختتابراتی و    - 4812هستتتند )

 تلفنی(

5072 Hardware, Equipment and Supplies ابزار و تجهیزات / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

فروشان ابزار عمومی و محصوالت تراشکاری  عمدهشامل 

از قبیل پیچ، مهره، پرچ، بست، ابزار دستتی، قفتل، واشتر،    

ی اره و ابتزار دستتی    سوزن منگنه، میخ،  اره دستی، تیغه

شتود. فروشتتندگانی کته ابتتزار را مستت یما بتته     برقتی متتی 

شتوند   بندی نمی رسانند در این کد دسته کننده می مصرف

 ها(. وشیابزار فر - 5251)

 ابزار فروشیها -5251 عمده فروشان ابزار و تجهیزات

5074 Plumbing and Heating Equipment and Suppliesتجهیزات لوله کشی و گرمایشی / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صنف طب ته 

فروشان تجهیزات لوله کشی آب و تجهیزات  عمدهشامل 

شتود. ایتن بازرگانتان عمتدتا فروشتندگان       گرمایشی متی 

د افتزار )قیتد(، بستت، هادیهتای حرارتتی،       نشیرآالت، مان

دیگهتتای تاسیستتات حرارتتتی، کاالهتتای برنجتتی، کتتوره،   

ساخته، رادیتاتور، صتفحات و تجهیتزات     های پیش شومینه

ند. فروشتندگان  گرمایش خورشیدی و آب گرم کن هستت 

های برقی یا گازی و  سیستمهای برودتی تجاری یا دستگاه

بنتدی   های تجاری در ایتن کتد دستته    همچنین اجاق گاز

 تجهیزات تجاری ]سایر موارد[(. - 5046شوند ) نمی

فروشتتندگان عمتتده تجهیتتزات 

کشتتی، شتتوفاه و تهویتته   لولتته

 مطبوع

سایر  [ماشینهای تجاری  -5046

 ]موارد

 و تجهیزات ابزار -5072

 هایابزار فروش -5251

فروشتتگاه دستتتگاههای   -5722

 خانگی

خدمات شخصی متفرقته   -7299

 ]سایر موارد[

5085 Industrial Supplies (Not Elsewhere Classified) / ]مواد مصرفی صنعتی ]سایر موارد 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

فروشتان متواد مصترفی صتنعتی از قبیتل       عماده شامل 

ها )مثل سنباده(، بلبرینگ، جعبه، قوطی، صندوق،  ساینده

چوب پنبه، درزگیر، واشر فلتزی، شتیرآالت هیتدرولیکی،    

شلنگ، پیستون، زنجیتر چتر ، بشتکه، بطتری، اتصتاالت      

صنعتی، انواع طناب، کورکنهای فلزی، جوهر چاپ، لتوازم  

د اولیته نتورد و آستیا،    های چرمی، موا سنگ تراشی، بست

پاتیل، کاالهای الستتیکی متواد اولیته رنگترزی پارچته و      

عمتده فروشتان متواد مصتترفی    

 صنعتی

 ابزار و تجهیزات -5072

متتواد شتتیمیایی )ستتایر   -5169

 موارد(

 ابزار فروشیها -5251
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 101از 27 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 باشد. دلتکهای فوالدی می

5094 Precious Stones and Metals, Watches and Jewelry اتربها ساعت و جواه / سنگها و فلزات گران 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

بهتا   ها و فلزات گتران  شامل فروشندگان جواهرات و سنگ

ستاز و سفارشتی،    باشند. عمده فروشان جواهرات دست می

های مچی و قطعات آن، ستاعتهای دیتواری، ن تره،     ساعت

بهتا، مرواریتد در ایتن     گتران  الماس، سنگ جواهر، فلتزات 

گیرنتد. در صتورتی کته فروشتنده قبتل از       دسته قرار متی 

فروش بر روی کاال تعمیراتی اعمال کرده باشد در این کد 

تعمیتترات متنتتوع و  - 7699بنتتدی نخواهتتد شتتد ) دستتته

خدمات مرتبط(. همچنین خرده فروشی محصتوالت ذکتر   

 – 5944شده نیز مربتوط بته کتد دیگتری خواهتد شتد )      

 فروشگاههای جواهرآالت، ساعت، ساعت مچی و ن ره(.

 عمده فروشان جواهر

عمده فروشان  طال و جتواهر و  

 های قیمتی سنگ

 عمده فروشان ساعت

فروشتتتتتتتتتتتتگاههای  -5944

جواهرآالت، ساعت مچی، ساعت، 

 ن ره

تعمیرگاه لوازم متفرقته و   -7699

 خدمات مرتبط

5099 Durable Goods (Not Elsewhere Classified) / ]کاالهای ماندگار ]سایر موارد 

 

شتوند شتامل    بندی می پذیرندگانی که در این گروه طب ه

باشند که به صورت  فروشان کاالهای ماندگاری می عمده

انتتد. ایتتن بازرگانتتان و عمتتدتا  بنتتدی نشتتده مجتتزا دستتته

  حریتق، استلحه گترم، پایتته    ءفروشتندگان کاالهتای اطفتا   

، کاست ضبط شتده، هیتزم،   سازان م برههای گازی، لمشع

الوار، خرده چوب، تابلوهای عالئتم دیتر الکتریکتی، ادوات    

باشند. فروشندگان تابلوهای عالئتم   موسی ی و چمدان می

قطعتات و تجهیتزات الکتریکتی      - 5065الکتریکی در کد 

 شوند. بندی می دسته

توزیتتتع کننتتتدگان و عمتتتده  

فروشان کاالهای ماندگار مانند 

نشتانی و اطفتا    آتشکپسولهای 

 حریق

 تابلوهای عالئم دیرالکتریک

 سنگ قبر

 

قطعتتتتات و تجهیتتتتزات  -5065

 الکتریکی

5111 
Stationery, Office Supplies, Printing and Writing Paperالتحریر، ملزومات دفتری، کاغذ  / لوازم

 افزار پرینتر و نوشت

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صنف طب ته 

فروشان کادذ، انواع اوراق اداری، مواد مصرفی  عمدهشامل 

فتوکپی، پوشه، مداد، خودکار، پاکت نامه، جتوهر ماشتین   

ر، دسته فتاکتور، دفترچته یادداشتت، آلبتوم     وتایپ، کالس

باشتد. فروشتندگان دستتگاه     عکس و دفتر ختاطرات متی  

دهنتدگان سترویس    تایپ و همچنین ارائهفتوکپی، ماشین 

 - 5044بنتدی نخواهنتد شتد)     فتوکپی دراین کتد دستته  

 فروشگاه کادذ و اوراق اداری

مصتترفی  عمتده فروشتان متواد   

 فتوکپی

 مبلمان اداری و تجاری -5021

لتتتوازم اداری، چتتتاپی و  -5044

 عکاسی

التحریتر و   فروشگاه لوازم -5943

 تجهیزات اداری
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 101از 28 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

تجهیتتزات عکاستتی، فتتتوکپی و میکتترو فتتیلم(. همچنتتین 

بندی  فروشندگان مبلمان اداری نیز در این مجموعه دسته

 مبلمان تجاری و اداری( - 5021شوند ) نمی

فتروش و   -ماشین چتاپ  -5978

 ارائه خدمات

5122 Drugs, Drug Proprietaries, and Druggist Sundries / ای و داروهای متفرقه دارو، داروهای نسخه 

 

 دشتون  بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

داروهتای   عمدهباشد که فروشندگان  شامل بازرگانانی می

ای، داروهتتای ختتا ، ویتتتامین، لتتوازم آرایشتتی    نستتخه

بهداشتی، داروهای متفرقه، مواد ضد عفونی دارویی، بانتد،  

و محصوالت بیولوهیک و مرتبط با آن هستند. فروشندگان 

تجهیتتزات بیمارستتتانی و دندانپزشتتکی وستتایل جراحتتی، 

تجهیتزات و متواد    - 5047باشتند )  مشمول این کد نمتی 

 اولیه بیمارستانی، چشم پزشکی و دندانپزشکی(

 عمده فروشان دارو

 عمده فروشان داروهای خا 

 عمده فروشان داروهای متفرقه

 عمده فروشان لوازم آرایشی

 کنندگان عطر و ادکلن توزیع

وازم تجهیتتتتتزات و لتتتتت -5047

پزشتتتتتتکی، دندانپزشتتتتتتکی و 

 بیمارستانی

 ها داروخانه -5912

5131 Piece Goods, Notions, and Other Dry Goodsپارچه، دکمه و نخ و سایر کاالهای خشک / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

فروشان و توزیع کنندگان کاالهایی از قبیتل   عمدهشامل 

های طبیعتی و مصتنوعی،    تور، پرده، فایبرگالس، زیپ، نخ

کمربند و سگک،روبان، دکمه، کش بافتت، قیطتان، لتوازم    

و تزینات خیاطی هستند. فروشندگان پرده  خیاطی، قرقره

شتوند   بنتدی نمتی   ها در این کد دستته شو سایر پنجره پو

 ی خانگی خا (.لوازم تزئین - 5719)

عمده فروشان لوازم خیتاطی و  

 دوزندگی

 عمده فروشان پرده

 عمده فروشان فایبرگالس

لتتوازم و تزینتتات ختتانگی  -5719

 خا  و متفرقه

لتتتتتتوازم خیتتتتتتاطی،   -5949

 دوزی و پارچه سوزن

5137 
Men’s, Women’s, and Children’s Uniforms and Commercial Clothing /  ،یونیفرمهای زنانه

 مردانه و بچگانه و لباسهای کار

 

 عماده این دسته شامل فروشندگان و توزیتع کننتدگان   

التحصتیلی، کفتش،    لباسهایی از قبیل لباس و کتاله فتارغ  

تفریحی مثتل لبتاس کاراتته،     یونیفرمهایلباس ورزشی و 

یتتونیفرم متتدارس خصوصتتی و متتذهبی، یتتونیفرم کتتار،   

زیرپوش، و روپوش هستند. فروشندگان کفش در این کتد  

های تجتتاری(. شتتکف – 5139شتتوند ) بنتتدی نمتتی دستتته

همچنین فروشتندگان پوشتاک و زیتورآالت در ایتن کتد      

 گیرند. صنف قرار نمی

فروشان یونیفرم و لبتاس  عمده

 کار

 های تجاری کفش -5139

فروشتتتتگاه پوشتتتتاک و  -5611

 پوشاک جانبی

های زنانته   فروشگاه لباس -5621

 دوخته پیش

فروشگاه پوشاک خا  و  -5631

 جانبی )اکسسوری(
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 101از 29 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

فروشگاه پوشاک نتوزاد و   -5641

 کودک

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651

/ فروشتتتتگاه پوشتتتتاک   -5655

 ورزشی و سوارکاری

 فروشیها کفش -5661

 چرم، پشم و پوست -5681

 پوشاک بزرگساالن -5691

خیتتتاطی، دوزنتتتدگی و   -5697

 رفوگری البسه

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

5139 Commercial Footwear / تجاری کفشهای 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

 کفشتتهایکفتش، چکمتته، و   عماادهشتامل فروشتتندگان  

باشند. این کد شتامل فروشتندگان کفتش بته      ورزشی می

 کفش فروشی( - 56661باشد ) کننده نمی مصرف

فروشان کفشهای ماشینی عمده

 و کار
 فروشیها کفش -5661

5169 Chemicals and Allied Products (Not Elsewhere Classified) / )مواد شیمیایی )سایر موارد 

 

موادی از قبیل اسید،   عمدهاین دسته شامل فروشندگان 

متتواد شتتیمیایی صتتنعتی، افزودنیهتتای ستتوخت و رودتتن، 

چسب، صمغ و مواد شیمیایی حاصل از چوب، گاز فشرده 

شتیمیایی، ست ز، متوم،     نمکهتای شده یا گاز مایع، رزین، 

بتو   پاک کننده، الکل صنعتی، آمونیتاک، ترکیبتات ختوش   

فروشندگان باشد.  شیمیایی، کلور، قیر، و مواد منفجره می

کننتده در ایتن کتد     مست یم وسایل آتش بازی به مصترف 

خترده فروشتی وستایل     - 5999شتوند )  بندی نمتی  دسته

خا  و گوناگون (. همچنین این کد شتامل فروشتندگان   

فروشتان متواد شتیمیایی     عمده

 نعتی و آلیص

فروشان مواد، مصتنوعات  عمده

 پالستیکی و نایلون

توزیتتتع کننتتتدگان گازهتتتای  

 صنعتی

ختدمات نظافتت، جتتال و    -2842

 کفسابی

خرده فروشتی کاالهتای    -5999

 متفرقه و خا 
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 - 2842شود ) مواد شیمیایی جهت بهسازی و نظافت نمی

 کاالهای ویژه نظافت، پولیش و بهسازی(

5172 Petroleum and Petroleum Products نفت خام و محصوالت نفتی / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

فروشان محصوالتی از قبیل گاز بوتان، نفتت   عمدهشامل 

هتای   کننتده  خام، رودتن صتنعتی، بنتزین، کتروزین، روان    

)بنتزین ستنگین(    رودنی، گریس، سوخت هواپیما و نفتتا 

فروشتان ایتن محصتوالت     شود. این کتد شتامل خترده    می

فروشندگان سوخت، رودن ستوختنی،   - 5983باشد ) نمی

 های مایع(تچوب، زدال سنگ و سخ

 های نفتینفت و فرآورده

ستتایر [متتواد شتتیمیایی  -5169

 ]موارد

 فروشندگان سوخت -5983

 

5192 Books, Periodicals and Newspapers  نشریه/ کتاب، روزنامه و 

 

شوند شامل  بندی می پذیرندگانی که با این کد صنف طب ه

کتاب، مجالت، هورنال، روزنامه و سایر  عمدهفروشندگان 

ناشترین ایتن   این در حالی است کته   .باشد ها می نامه دوره

ناشتر و   - 2741گیرند ) در کد دیگری قرار می محصوالت

چاپ(. همچنین خترده فروشتان کتتاب نیتز در ایتن کتد       

 کتاب فروشی( - 5942شوند ) نمی بندی دسته

کننتدگان عمتده کتتاب،    توزیع

 روزنامه و مجله

 ختتدمات چتتاپ و انتشتتار -2741

 متفرقه

 هایکتابفروش -5942

فروش  -بازاریابی مست یم -5968

 مستمر )اشتراک(

فروشتتتتیها و  روزنامتتتته -5994

 های روزنامه دکه

5193 Florists Supplies, Nursery Stock and Flowers گل، مواد گلفروشی و گلخانه / 

 

شوند شامل  بندی می پذیرندگانی که با این کد صنف طب ه

گلهتای طبیعتی و مصتنوعی، گیاهتان      عمدهفروشندگان 

ها هستتند.   گلدانی و مواد مصرفی در گلفروشیها و گلخانه

کننتده در ایتن کتد     فروشندگان مست یم گتل بته مصترف   

 گل فروشی( - 5992شوند ) بندی نمی دسته

دهنتدگان عمتده ختدمات    ارائه

 ای و پرورش گلگلخانه

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5261

 ای بادبانی و گلخانه

 گلفروشیها -5992

5198 Paints, Varnishes and Suppliesرنگ، جال و مواد مصرفی نقاشی / 

 

شوند شامل  بندی می پذیرندگانی که با این کد صنف طب ه

متو  مک الکلی، قلت فروشان رنگ، رنگ دانه، لعاب، ال عمده

ن اشتتی، کادتتذ ستتمباده، جتتال، دلتتتک و استتپری  رنتتگ  

در  کننتده  به مصرف فروشندگان این محصوالتباشند.  می

 رنگ و مواد مصرفی ن اشی
فروشتتتگاههای شیشتتته،  -5231

 رنگ و کادذ دیواری
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فروشتگاههای   – 5231شتوند )  بنتدی نمتی   این کد دسته

 شیشه، رنگ و کادذ دیواری(

5199 Nondurable Goods (Not Elsewhere Classified)  /سایر کاالهای غیرماندگار 

 

کنندگان عمده کاالهای توزیعپذیرندگان این گروه صنفی 

بنتتدی  دیرمانتتدگار هستتتند کتته در جتتای دیگتتری دستتته

اند. فروشندگان عمده محصوالت دذایی، محصتوالت   نشده

هنری، آویزهای لباس، ابر الستیکی، یتخ، الستتیک ختام،    

ای، کربتاس، محصتوالت برزنتتی و    اسفنج، کیفهای پارچه

باشتند.   متی کرباسی، و سبد از مشمولین این کتد صتنفی   

همچنین پذیرندگانی که چرم و محصوالت بریده شده آن، 

فروشتند، نیتز در   و کاالهای چرمی به دیر از کفش را متی 

شوند. پذیرندگانی که کفتش   بندی می این کد صنف طب ه

 5139فروشند با کتد صتنف   می عمدهچرمی را به صورت 

شوند. بندی می تجاری طب ه کفش –

فروشتتتتتتندگان کاالهتتتتتتای 

 ماندگاردیر

پارچتته، دکمتته و نتتخ و    -5131

 سایر کاالهای خشک

 کفشهای تجاری -5139

 چمدان و کاالی چرمی -5948

5200 Home Supply Warehouse Stores فروشگاههای تامین محصوالت تزیینات داخلی / 

 

پذیرندگان این گروه صتنفی طیتف بزرگتی از محصتوالت     

کاالهای چتوبی،  مربوط به خانه مانند کادذ دیواری، رنگ، 

لوازم بادبانی، تجهیزات برقی و وسایل زینتی را به فتروش  

رسانند. ایتن پذیرنتدگان معمتوال محصتوالت کامتل و      می

آماده مصرف مانند سینک، کابینت، در و محصتوالتی کته   

تواند از روی کتاب راهنما آنهتا را سترهم   کننده میمصرف

های آموزش فروشند. این پذیرندگان معموال نیرونماید می

نمایند.ای دارند که مشتریان را راهنمایی میدیده

 فروشگاه لوازم خانگی

فروشتتتگاه کادتتتذ دیتتتواری و  

 تزئینات داخلی ساختمان

فروشتتتگاههای التتتوار و   -5211

 مصالح ساختمانی

فروشتتتگاههای شیشتتته،  -5231

 رنگ و کادذ دیواری

 ابزار فروشیها -5251

 فروشگاههای کفپوش -5713

5211 Lumber and Building Materials Stores فروشگاههای الوار و مصالح ساختمانی / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

محصوالتی از قبیل الوار، صنایع  عمدهشامل فروشندگان 

چوبی نیمه ساخته، صنایع روشنایی ستاختمان، ستیمان،   

شن و ماسه، لوازم الکتریکی ساختمانی، آجر، نرده، لولته،   

بنتدی   فایبرگالس، قالبهای بتون و گچ مشمول این دستته 

باشند. ایتن دستته شتامل بنگاههتای فتروش مصتالح        می

ای فروش به عمتوم  ساختمانی که محصوالت خود را به ج

شتود. فروشتگاههای    کنند نیز می به پیمانکاران عرضه می

 فروشگاه چوب، الوار، تخته و ...

فروشتتتگاههای تتتتامین   -5200

 محصوالت تزیینات داخلی

فروشتتتگاههای شیشتتته،  -5231

 رنگ و کادذ دیواری

 ابزار فروشیها -5251
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عرضه کننده رنگ، کادتذ دیتواری، کتف پتوش، کابینتت،      

بنتدی   سینک و کیتهای پیش ساخته در ایتن کتد دستته   

فروشتتگاههای تتتامین محصتتوالت  – 5200شتتوند ) نمتتی

تزینات داخلی(. همچنین پیمانکاران و سرویسهای انجتام  

شتوند )کتد    بندی نمی خدمات در این کد دستهاین قبیل 

 صنف مربوط به خدمات پیمانکاری مراجعه گردد(.

 فروشگاههای کفپوش -5713

آتشدان و لوازم شومینه،  -5718

 جانبی آنها

5231 Glass, Paint, and Wallpaper Stores فروشگاههای شیشه، رنگ و کاغذ دیواری / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

شامل فروشندگان شیشه، کادذ دیواری، آویزهای تزئینتی  

 باشند. و دیوار پوشهای داخلی ساختمانی می

مواد اولیته ن اشتی ستاختمان در ایتن کتد      عمده فروشان 

مصتالح ستاختمانی    - 5039بنتدی نخواهنتد شتد )    دسته

]سایر موارد[(. همچنین فروشندگان وسایل و محصتوالت  

بنتدی نخواهنتد شتد     تزئینی داخلی نیز در این کد دستته 

 فروشگاههای تامین محصوالت تزینات داخلی(. - 5200)

فروشتتندگان کادتتذ دیتتواری و  

 اخلیتزیینات د

بری و فروشندگی شیشه  شیشه

 و آیینه

ستایر  [مصالح ساختمانی  -5039

 ]موارد

فروشتتتگاههای تتتتامین   -5200

 محصوالت تزیینات داخلی

 ابزار فروشیها -5251

5251 Hardware Stores ابزار فروشیها / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

کتاملی از ابتزار     مجموعهشامل فروشگاههای عرضه کننده 

باشند. این فروشندگان به صورت اختصاصتی   به عموم می

یک یا دو محصول نبوده و طیف وسیعی از ابتزار    فروشنده

از قبیتتل لتتوازم الکتریکتتی جزئتتی، محصتتوالت متترتبط بتتا 

کشی، پیچ، مهره، میخ، چکش، پیچ گوشتتی و ستایر    سیم

و لتوازم  ابزار کوچک، واشر، کلیتد، حبتاب المتپ، قتالب،     

ها و بنگاههای فتروش  یکنند. حراج کشی را عرضه می لوله

فروشتگاههای   – 5200مشمول این دسته نخواهند شتد ) 

 تامین محصوالت تزیینات داخلی(.

 ابزارفروشان

 پیچ و مهره فروشان

 آالت فروشگاه قفل و لوال و یراق

فروشتتتگاههای تتتتامین   -5200

 محصوالت تزیینات داخلی

شیشتتته، فروشتتتگاههای  -5231

 رنگ و کادذ دیواری

 فروشگاههای کفپوش -5713

شومینه، آتشدان و لوازم  -5718

 جانبی آنها

5261 Nurseries and Lawn and Garden Supply Storesای / فروشگاههای لوازم باغبانی و گلخانه 

 

ی درخت، نهال، گیاه، تختم گیاهتان،    فروشگاههای عرضه

ها و لوازم  کش حشره کودهای گیاهی، حیوانی و شیمیایی،

 شوند. بادبانی مشمول این دسته می

فروشتتندگان لتتوازم بادبتتانی و  

 ای گلخانه

متتتتواد اولیتتتته و لتتتتوازم  -780

 کشاورزی و بادبانی

 ها گلفروشی -5992

5271 Mobile Home Dealersهای سیار / فروشندگان خانه 
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های ستیار نتو و دستته     این دسته شامل فروشندگان خانه

همچنین تامین کنندگان لوازم جتانبی و تجهیتزات   دوم و 

 باشد. آن می

 

فروشتتندگان تریلرهتتای   -5561

 تفریحی، تاسیساتی و اقامتی

هتتای  فروشتتندگان خانتته -5592

 متحرک

خودروهتتتای متفرقتتته،   -5599

 آالت کشاورزی هواپیما و ماشین

5300 Wholesale Clubsها / عمده فروشی 

 

کاالها و تجهیتزات ختانگی و   کننده  این فروشگاهها عرضه

دفتری، خشکبار، مواد دذایی فاسدشدنی، مبلمان اداری و 

ها و لوازم خودرو هستند.  خانگی لوازم الکترونیکی، دستگاه

عموما این فروشگاهها اجناس عمده و به قیمتت کلتی بته    

توانند دارای سیستم عضتویت نیتز    رسانند و می فروش می

 باشند.

 

ین فروشتتتگاههای تتتتام  -5200

 محصوالت تزیینات داخلی

 حراجیها -5310

ای و  فروشگاههای زنجیره -5311

 بزر،

 خواروبار فروشی -5331

 کاالهای عمومی متفرقه -5399

مبلمتتتتان، تزئینتتتتات،   -5712

 تجهیزات خانگی

لتتوازم و تزینتتات ختتانگی  -5719

 خا  و متفرقه

5309 Duty Free Stores فروشگاههای محصوالت معاف از مالیات / 

 

این فروشگاهها عرضه کننده کاالهای معاف از حق گمرک 

باشتتند. ایتتن  و مالیتتات از قبیتتل زیتتورآالت وارداتتتی متتی 

هتتا، هتلهتتا و ترمینالهتتای  فروشتتگاهها عمومتتا در فرودگتتاه

 مسافری قرار دارند.

 

فروشتتتتتتتتتتتتگاههای  -5944

جواهرآالت، ساعت مچی، ساعت، 

 ن ره

خرده فروشتی کاالهتای    -5999

 متفرقه و خا 

5310 Discount Stores  /حراجیها 
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کننتده کاالهتای عمتومی از قبیتل      این فروشگاهها عرضته 

پوشاک، لوازم منزل، مبلمان منزل، محصتوالت بهداشتت   

باشند. ایتن   فردی و لوازم الکترونیکی با درصد تخفیف می

فروشگاهها بر اساس تبلیتغ متداوم بتا تخفیتف کاالهتای      

 کنند. عرضه شده فعالیت می

 

 عمده فروشیها -5300

ای و  فروشگاههای زنجیره -5311

 بزر،

 خواروبار فروشی -5331

 کاالهای عمومی متفرقه -5399

فروشگاههای دستته دوم   -5931

فروشتتتی )سمستتتاری و امانتتتت 

 فروشی (

5311 Department Storesای و بزرگ / فروشگاههای زنجیره 

 

پوشتاک،   کننده محصوالتی از قبیتل  این فروشگاهها عرضه

مبلمان خانگی، لتوازم الکترونیکتی، لتوازم آرایتش، لتوازم      

 داری و منتتزل، و طیتتف وستتیعی از دستتتگاههای خانتته   

دهنده ختدمات ارستال کتاال، تتک فروشتی و خریتد        ارائه

 اعتباری هستند.

 

 عمده فروشیها -5300

 خواروبار فروشی -5331

 کاالهای عمومی متفرقه -5399

فروشگاههای دستته دوم   -5931

فروشتتتی )سمستتتاری و امانتتتت 

 فروشی (

5331 Variety Stores خواروبار فروشی / 

 

این فروشگاهها محصتوالتی در محتدوده قیمتت پتایین و     

هتای   مطابق با توان خرید عموم و تعداد محدودی از برنتد 

کنند. از ویژگیهتای   تولیدکننده یک محصول را عرضه می

بدین معنی این فروشگاهها خرید بر مبنای پول ن د است 

که خرید با کارت اعتباری امکتان پتذیر نبتوده همچنتین     

خدماتی چون ارسال کاال نیتز در ایتن فروشتگاهها انجتام     

شود ضمنا این فروشگاهها شعبه ندارنتد. فترق عمتده     نمی

 این فروشگاهها با حراجیها در اندازه آنهاست.

 

 حراجیها -5310

ای و  زنجیره فروشگاههای -5311

 بزر،

 کاالهای عمومی متفرقه -5399

فروشگاههای دستته دوم   -5931

فروشتتتی )سمستتتاری و امانتتتت 

 فروشی (

 کادویی،کارت و بدلیجات -5947
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5399 Miscellaneous General Merchandise کاالهای عمومی متفرقه / 

 

پذیرندگان این دستته، فروشتندگان کاالهتای عمتومی از     

منزل، مبلمتان  قبیل پوشاک، کاالهای خشک، ابزار، لوازم 

خانگی، لوازم الکترونیکتی و لتوازم آرایتش هستتند. تتک      

فروشتتی، ارائتته ختتدمات ارستتال کتتاال و همچنتتین خریتتد 

باشتد.   ی ایتن فروشتگاهها متی    اعتباری پیشنهادات عمده

ای بوده و هر درفه  ساختار این فروشگاهها به صورت درفه

ی ایتن   شامل صندوق تسویه جداگانه استت. فترق عمتده   

ای در کتوچکتر بتودن    هها با فروشگاههای زنجیتره فروشگا

 ابعاد آنهاست.

 

 عمده فروشیها -5300

 هاجیحرا -5310

ای و  فروشگاههای زنجیره -5311

 بزر،

 خواروبار فروشی -5331

فروشگاههای دستته دوم   -5931

فروشتتتی )سمستتتاری و امانتتتت 

 فروشی (

5411 Grocery Stores and Supermarkets ها و فروشگاههای محصوالت غذایی / سوپرمارکت 

 

این دسته شامل فروشگاههای مواد دذایی و سوپرمارکتها 

محصتوالت دتذایی و مصترفی      باشد که عرضته کننتده   می

منزل هستند. دالب محصوالت این فروشگاهها مواد دذایی 

فاسدشدنی، دذای حاضتری، گوشتت و محصتوالت لبنتی     

دتذای یتخ زده، دتذای پتیش      است. عالوه بر این کنسرو،

ی محتدودی از ابتزار، متواد     آماده، دذای خشک، مجموعه

شوینده خانگی، پولیش، محصوالت بهداشت فردی، لتوازم  

داری، و  آرایش، کارت تبریک، کتتاب، مجلته، لتوازم خانته    

کاالهتتای خشتتک از دیگتتر محصتتوالت ایتتن فروشتتگاهها  

ی توانتتد جداگانتته دارا باشتتند. ایتتن فروشتتگاهها متتی  متتی

ی کاالهایی چون گوشت، گتل،   های مخصو  عرضه درفه

 داروهای بدون نسخه نیز باشند.

 سوپرمارکتها

 فروشگاههای مواد دذایی

فروشتتتندگان گوشتتتت   -5422

 بندی شده و یخ زده بسته

فروشگاههای محصتوالت   -5451

 لبنی

فروشتتگاه متتواد دتتذایی  -5499

 متفرقه

5422 Freezer and Locker Meat Provisionersفروشندگان گوشت بسته بندی شده و یخ زده / 

 

فروشندگان گوشت و ماهی تازه، یخ زده، نمک سود شده، 

صدف و سایر متاده دتذایی دریتایی مشتمول ایتن دستته       

تواننتد عمتده یتا     شوند. فروشندگان این مجموعه متی  می

خرده فروش محصوالت ذکر شده باشند همچنین ممکتن  

است کشتار حیوانتات توستط ختود آنهتا انجتام شتود یتا        

داری کتترده باشتتند.  محصتتول را از کشتتتارگاهها خریتت  

 فروشگاه محصوالت گوشتی

 قصابی

ستتتتتتتتتتتوپرمارکتها و  -5411

 فروشگاههای محصوالت دذایی

 فروشتتگاه متتواد دتتذایی -5499

 متفرقه
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فروشندگان مرغ و محصوالت وابستته بته آن در ایتن کتد     

فروشگاههای مواد دذایی  – 5499شوند ) بندی نمی دسته

 فروشگاه کاالی خا  ( -خواروبار فروشی  -متفرقه 

5441 Candy, Nut, and Confectionery Storesفروشیها / قنادیها و آجیل 

 

شتوند،   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صنف طب ته 

ی خشک،  خرده فروشان آب نبات، شکالت، خشکبار، میوه

 ذرت بو داده، و سایر شیرینی جات هستند.

 قنادی و شیرینی فروشی

 آجیل فروشی

 نبات و آبفروشگاه شکالت 

هتتتتتتتتا و  قنتتتتتتتتادی -5441

 ها فروشی آجیل

 ها نانوایی -5462

فروشتتگاه متتواد دتتذایی  -5499

 متفرقه

5451 Dairy Products Stores فروشگاههای محصوالت لبنی / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

دار یتا روزانته از    شامل فروشگاههای محصوالت لبنی مدت

 باشد. پنیر، شیر، بستنی و دیره میقبیل کره، 

 لبنیاتی

 فروشگاه مواد لبنی

فروشتتگاه متتواد دتتذایی   -5499

 متفرقه

 رستورانهای فست فود -5814

5462 Bakeries ها / نانوایی 

 

شوند شامل  بندی می پذیرندگانی که با این کد صنف طب ه

فروشندگان یا تولیدکنندگان محصوالت نتانوایی از قبیتل   

شیرمال، کلوچته، دونتات، کمتاج و ستایر متوارد      نان، نان 

 باشند. مشابه می

 نانوایی

 فروشگاه نان فانتزی

فروشتتگاه متتواد دتتذایی   -5499

 متفرقه

5499 
Miscellaneous Food Stores – Convenience Stores and Specialty Markets /  فروشگاه مواد غذایی

 خاصفروشگاه کاالی  -مینی مارکت )بقالی(  -متفرقه 

 

کنندگان محصوالت دتذایی ختا     در این مجموعه عرضه

شوند.  بندی می اند دسته که مشمول کد های دیگری نشده

فروشگاههای مواد دذایی خا ، دذاهای رهیمی و ستالم،  

ها، سبزی یادذیه آماده فروشیها، مرغ فروشیها، قهوه فروش

هتا شتامل ایتن مجموعته      مارکتت  و میوه فروشیها، و مینی

مارکتهایی که فروش سوخت خودرو را نیز  شوند. مینی می

در محتتدوده ختتدمات ختتود دارنتتد مشتتمول ایتتن دستتته  

ایستتگاه ختدماتی(. همچنتین اگتر      - 5541شتوند )  نمتی 

کاالی اصلی فروش در فروشگاهی گوشت یا دذای دریایی 

 - 5422بندی نخواهتد شتد )   باشد در این مجموعه دسته

 سبزی و میوه فروشی

 مرغ فروشی

 فروشی قهوه

 

 

ها و تستتتتتتتتتتتوپرمارک -5411

 فروشگاههای محصوالت دذایی

فروشتتتندگان گوشتتتت   -5422

 بندی شده و یخ زده بسته

 فروشیها آجیلقنادیها و  -5441

محصتوالت   فروشگاههای -5451

 لبنی
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. فروشگاههایی کته کتاالی   گوشت بسته بندی و یخ زده (

بندی  اصلی فروش آنها ساندویچ است نیز در این کد دسته

 فست فود( - 5814شوند ) نمی

 ها نانوایی -5462

 رستورانهای فست فود -5814

5511 
Car and Truck Dealers (New and Used) Sales, Service, Repairs, Parts, and Leasing /  خودرو

 فروش، سرویس، تعمیر، قطعات، رهن -دست دوم(  -و کامیون )نو 

 

خودروهتتای ستتواری، وانتتت، ون، کتتامیون   فروشتتندگان 

تواننتد   شوند. این فروشتندگان متی   مشمول این دسته می

خدمات تعمیر و یا تامین لوازم یدکی و جانبی را نیز ارائته  

دهند. فروشندگانی که خدمات اصلی آنها  تعمیرات استت  

 تعمیرگاهها( - 7538شوند ) بندی نمی در این کد دسته

 نمایندگیهای فروش خودرو

 نمایندگی فروش ایران خودرو

 نمایندگی فروش سایپا

نماینتتدگیهای فتتروش ستتایر   

 خودروسازیها

خودرو و کتامیون )ف تط    -5521

فتروش، ستترویس،   -دستت دوم(  

 تعمیر، قطعات، رهن

 الستیک فروشیها -5532

 قطعات و لوازم خودرو -5533

فروشتتندگان تریلرهتتای   -5561

 تفریحاتی، تاسیساتی و اقامتی

فروشتتتتتتتتتتتتندگان و  -5571

 فروشگاههای لوازم موتورسیکلت

هتتای  فروشتتندگان خانتته -5592

 متحرک

فروشندگان خودروهتای   -5598

 برفی

خودروهتتتای متفرقتتته،   -5599

 هواپیما و ماشین آالت کشاورزی

و نتته  [ختتدمات ختتودرو  -7538

 ]فروشندگان

5521 
Car and Truck Dealers (Used Only) Sales, Service, Repairs, Parts, and Leasing /  خودرو و

 فروش، سرویس، تعمیر، قطعات، رهن -کامیون )فقط دست دوم( 

 

شوند شامل  بندی می پذیرندگانی که با این کد صنف طب ه

باشتند. مشتمولین    های دست دوم متی لفروشندگان اتومبی

این مجموعه خرده فروشان ستواری، کتامیون، وانتت ون،    

 
خودرو و کتامیون )ف تط    -5521

فتروش، ستترویس،   -دستت دوم(  



 

 پرداخت کشور یکیالکترونشبکه  رندگانیکد صنف به پذ صیدستورالعمل جامع تخص_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 

 101از 38 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

تواننتد   ماشینهای عتی ه و قدیمی باشند و همچنتین متی  

ارائه دهنده خدمات تعمیر و تامین لوازم جانبی و  یتدکی  

نیز باشند. فروشندگانی که خدمات اصلی آنهتا  تعمیترات   

 – 7538شتتوند ) بنتتدی نمتتی استتت در ایتتن کتتد دستتته 

 ها( تعمیرگاه

 تعمیر، قطعات، رهن

 الستیک فروشیها -5532

 قطعات و لوازم خودرو -5533

فروشتتندگان تریلرهتتای   -5561

 تفریحاتی، تاسیساتی و اقامتی

فروشتتتتتتتتتتتتندگان و  -5571

 فروشگاههای لوازم موتورسیکلت

هتتای  فروشتتندگان خانتته -5592

 متحرک

فروشندگان خودروهتای   -5598

 برفی

خودروهتتتای متفرقتتته،   -5599

 و ماشین آالت کشاورزیهواپیما 

5532 Automotive Tire Stores الستیک فروشیها / 

 

فروشندگان الستیک سواری و کامیون و لوازم مترتبط بتا   

توانند ختدمات   آن از مشمولین این مجموعه هستند و می

تعمیر و نصب آن را نیز ارائه دهند. ایتن در حالیستت کته    

پنچر گیتری  اگر فروشگاهی ف ط خدمات روکش کردن و 

 - 7534دهد مشمول این کتد نخواهتد شتد )    را انجام می

 تعمیرگاه الستیک و پنچرگیری(

 الستیک فروشی

 قطعات و لوازم خودرو -5533

خدمات تعمیر و روکتش   -7534

 الستیک خودرو

و نتته  [ختتدمات ختتودرو  -7538

 ]فروشندگان

5533 Automotive Parts and Accessories Stores لوازم خودرو/ قطعات و 

 

شوند شامل  بندی می پذیرندگانی که با این کد صنف طب ه

فروشتندگان قطعتتات، لتتوازم جتتانبی و تجهیتتزات ختتودرو  

باشد که دالبا شامل رودن، فیلتتر، منبتع اگتزوز پتاک      می

های خودرو، شمع، واکس و پولیش، خوشتبوکننده،   کننده

توانند  باشند. این فروشندگان می برف پاک کن و رنگ می

ودی از قطعات صوتی و تصتویری ختوردو را   محد  مجموعه

 لوازم یدکی فروشی

 فروشندگان قطعات خودرو

 الستیک فروشیها -5532

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5732

 الکترونیکی
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نیز به فروش برسانند. فروشندگان صرف صوتی و تصویری 

 - 5732شتتوند ) بنتتدی نمتتی ختتودرو در ایتتن کتتد دستتته

 فروشگاههای لوازم الکترونیکی (

5541 Service Stations (With or without Ancillary Services) ایستگاه خدماتی / 

 

شوند شامل  بندی می پذیرندگانی که با این کد صنف طب ه

باشد که  کننده می خرده فروشان سوخت خودرو به مصرف

طی این فرایند خریدار بایستی با ارائته کتارت بتانکی بته     

رستید تتراکنش خریتد را    متصدی جایگاه و امضتا کتردن   

تواننتد دارای کتارواش،    تکمیل کند. ایتن ایستتگاهها متی   

مارکت، یا تعمیرگاه در محتدوده ختود باشتند ولتی      مینی

 فروش سوخت در این دسته الزامیست.

 پمپ بنزین

جایگتتتاه عرضتتته ستتتوخت و  

 های نفتی فرآورده

 ایستگاه خدماتی -5541

و نتته  [ختتدمات ختتودرو  -7538

 ]فروشندگان

5542 Automated Fuel Dispensers / جایگاههای سوخت اتوماتیک 

 

  این مجموعه شامل فروشندگان خرد ستوخت بته واستطه   

باشتد. در ایتن نتوع نازلهتا خریتدار       نازلهای اتوماتیک متی 

تواند تراکنش خرید را در محل پمپ انجام دهد بتدین   می

صورت که ترمینال اطالعات کارت بانکی یا کارت سوخت 

پرداخته را از طریق ترمینال تعبیته شتده در آن بته     پیش

دهد  صورت دیابی به بانک فرستاده و تراکنش را انجام می

 و نیازی به امضای  مشتری نیست.

جایگاههتتای عرضتته اتوماتیتتک 

 های نفتی سوخت و فرآورده

 ایستگاه خدماتی -5541

و نتته  [ختتدمات ختتودرو  -7538

 ]فروشندگان

5551 Boat Dealers فروشندگان قایق / 

 

این دسته شامل فروشتندگان انتواع قتایق از قبیتل قتایق      

موتوری، قای های پر سترعت، قای هتای تفریحتی بادبتانی،     

لتتوازم دریتتانوردی، متتاهیگیری  و لتتوازم استتکی روی  آب 

 شود. می

 خدمات دریایی -4468 فروشندگان قایق

5561 
Camper, Recreational and Utility Trailer Dealers فروشندگان تریلرهای تفریحی، تاسیساتی و /

 اقامتی

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

شامل فروشندگان تریلرهای تفریحی، اقامتی و تاسیساتی 

باشتند.   متی درو ب بتر ختو  صهای اتوماتیک قابل ن و خیمه

ها در این کد تهای متحرک و موتورسیکل فروشندگان خانه

 شوند. بندی نمی دسته

فروشندگان تریلرهای تفریحتی  

 و مسافرتی

فروشتتتتتتتتتتتتندگان و  -5571

 فروشگاههای لوازم موتورسیکلت

هتتای  فروشتتندگان خانتته -5592

 متحرک

فروشندگان خودروهتای   -5598
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 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 برفی

خودروهتتتای متفرقتتته،   -5599

 هواپیما و ماشین آالت کشاورزی

5571 Motorcycle Shops and Dealers فروشندگان و فروشگاههای لوازم موتورسیکلت / 

 

فروشندگان موتور سیکلت، موتور گازی و قطعات و لتوازم  

شتوند، ایتن    بنتدی متی   جانبی آنها در این کد صنف طب ه

تواننتد مجموعته محتدودی از لباستهای      فروشندگان متی 

موتورسواری را نیتز کته شتامل کاپشتن، شتلوار، کتاله، و       

 شود عرضه کنند. میدستکش موتورسواری 

 موتورسیکلت فروشی

فروشتتتندگان لتتتوازم موتتتتور  

 سیکلت

خودروهتتتای متفرقتتته،   -5599

 هواپیما و ماشین آالت کشاورزی

5592 Motor Homes Dealers / های متحرک فروشندگان خانه 

 

شوند شامل  بندی می پذیرندگانی که با این کد صنف طب ه

  که عمومتا در یتک وستیله    های متحرک فروشندگان خانه

هستند که امکانات اقامتی بر روی آنها فتراهم شتده     ن لیه

هتا   لتوازم مترتبط و تجهیتزات ایتن خانته      به همراه ،است

 باشند. می

 

هتتای  فروشتتندگان خانتته -5271

 سیار

فروشتتندگان تریلرهتتای   -5561

 تفریحاتی، تاسیساتی و اقامتی

خودروهتتتای متفرقتتته،   -5599

 آالت کشاورزی هواپیما و ماشین

5598 Snowmobile Dealers فروشندگان خودروهای برفی / 

 
این دسته شامل فروشندگان انحصاری خودرو های برفتی  

 شود. نو و دست دوم، لوازم و تجهیزات مرتبط با آنها می

 فروشندگان خودروهای برفی

لوازم و تجهیتزات خودروهتای   

 برفی

فروشتتندگان تریلرهتتای   -5561

 تاسیساتی و اقامتیتفریحاتی، 

خودروهتتتای متفرقتتته،   -5599

 هواپیما و ماشین آالت کشاورزی

5599 
Miscellaneous Automotive, Aircraft, and Farm Equipment Dealers (Not  Elsewhere 

Classified)  /خودروهای متفرقه، هواپیما و ماشین آالت کشاورزی 

 

این مجموعته شتامل فروشتندگان ماشتینهای تفریحتی و      

لوازم و تجهیزات مرتبط بتا آنهاستت کته در کتد دیگتری      

اند. فروشندگان خودروهای زمتین مثتل    بندی نشده دسته

ماشتتین گلتتف، ماشتتین کارتینتتگ، ماشتتین صتتحرانوردی 

)بوگی(، در این مجموعه قرار دارند. همچنین فروشندگان 

ورزی از قبیل کمباین، ماشتین  آالت کشا هواپیما و ماشین

درو و تراکتور نیز از دیگر اصناف تحتت پوشتش ایتن کتد     

 فروشندگان ماشین کارتینگ

فروشتتتتتتندگان ماشتتتتتتین  

 صحرانوردی

 فروشندگان تراکتور

 -خودرو و کتامیون )نتو    -5511

فتروش، ستترویس،   -دستت دوم(  

 نتعمیر، قطعات، ره

خودرو و کتامیون )ف تط    -5521

فتروش، ستترویس،   -دستت دوم(  
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MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

فروشتتتتتندگان هواپیمتتتتتا و   هستند.

 آالت کشاورزی ماشین

 تعمیر، قطعات، رهن

 فروشندگان قایق -5551

فروشتتندگان تریلرهتتای   -5561

 تفریحاتی، تاسیساتی و اقامتی

فروشتتتتتتتتتتتتندگان و  -5571

 فروشگاههای لوازم موتورسیکلت

هتتای  فروشتتندگان خانتته -5592

 متحرک

فروشندگان خودروهتای   -5598

 برفی

5611 
Men’s and Boys’ Clothing and Accessories Stores فروشگاه پوشاک و پوشاک جانبی /

 )اکسسوری( مردانه و پسرانه

 

ی  این مجموعه شامل فروشندگان لباس مردانته و پسترانه  

پیش دوخته است. همچنین فروشندگان کتاله و کتراوات   

 شوند. بندی می نیز در این کد دسته

 فروشگاه پوشاک مردانه

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651

 پوشاک بزرگساالن -5691

5621 Women’s Ready-To-Wear Storesدوخته / فروشگاه لباسهای زنانه پیش 

 

فروشندگان این مجموعه عرضه کننده لباستهای زنانته از   

رداری، کت و سایر لباستهای  اقبیل لباس عروس،  لباس ب

 زنانه هستند.

فروشتتتتگاه لبتتتتاس زنانتتتته   

 دوخته پیش

فروشگاه پوشاک خا  و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651

/ فروشتتتتگاه پوشتتتتاک   -5655

 ورزشی و سوارکاری

 چرم، پشم و پوست -5681

 پوشاک بزرگساالن -5691

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه
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5631 Women’s Accessory and Specialty Shops خاص و جانبی )اکسسوری(/ فروشگاه پوشاک 

 

شتوند    بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

شامل فروشندگان پوشتاک جتانبی زنانته از قبیتل کیتف      

دستتتی، روستتری، دستتتمال گتتردن، کمربنتتد، بتتدلیجات، 

 باشند. سر می جوراب زنانه، تل مو، و سنجاق

فروشتتتگاه پوشتتتاک ختتتا  و 

 جانبی زنانه

 روسری فروشی

های زنانته  ست فروشگاه لبا -5621

 دوخته پیش

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

5641 Children’s and Infants’ Wear Storesفروشگاه پوشاک نوزاد و کودک / 

 
این مجموعه شامل فروشندگان لباس و پوشتاک جتانبی،    

 باشد. مبلمان اتاق نوزاد و کودکان می

 فروشگاه پوشاک نوزاد

 کودکفروشگاه پوشاک 

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

5651 Family Clothing Storesفروشگاه پوشاک خانواده / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صنفی طب ته 

عرضه کننتدگان پوشتاک عمتومی بترای متردان، زنتان و       

فارغ  باشند. بارزترین مشخصه این فروشگاهها کودکان می

از جنسیت بودن محصوالت ارائه شده است. فروشتندگان  

 شوند. بندی می جین و کتان نیز در این کد صنف دسته

 فروشگاه پوشاک بزرگسال

فروشتتتتگاه پوشتتتتاک و  -5611

 پوشاک جانبی

فروشگاه لباستهای زنانته    -5621

 دوخته پیش

فروشگاه پوشاک خا  و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

نتوزاد و   فروشگاه پوشاک -5641

 کودک

/ فروشتتتتگاه پوشتتتتاک   -5655

 ورزشی و سوارکاری

 فروشیها کفش -5661

 چرم، پشم و پوست -5681

 پوشاک بزرگساالن -5691

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه
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5655 Sports and Riding Apparel Storesفروشگاه پوشاک ورزشی و سوارکاری / 

 

ورزشتتی،  ایتتن دستتته شتتامل فروشتتندگان لباستتهای     

گرمکنهتتای ورزشتتی،  لبتتاس موتورستتواری و دوچرختته   

باشتد.   لباس سوارکاری و لباس موتور کتراس متی   سواری،

کننده کفشهای ورزشتی و   توانند عرضه این فروشگاهها می

چکمه نیز باشد. فروشندگان صرف کفشتهای ورزشتی در   

 ها( کفش فروشی - 5661شوند ) بندی نمی این کد دسته

رزشتتی و فروشتتگاه پوشتتاک و 

 سوارکاری

 هایفروش کفش -5661

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

 کاالی ورزشی  فروشگاه -5941

5661 Shoe Stores ها فروشی / کفش 

 

این مجموعه شامل فروشندگان و فروشگاههای کفشتهای  

شود. فتروش   دیر صنعتی برای مردان،  زنان و کودکان می

استت. همچنتین ایتن    کفش ورزشی در این صنف بالمانع 

د جوراب، واکس، توانند عرضه کننده محدو فروشگاهها می

 و کفشهای تزئینی باشند. دستکش، کیف دستی

  کفش فروشی

5681 Furriers and Fur Shopsچرم، پشم و پوست / 

 

شتوند   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صتنف طب ته  

از  عبارتند از  بازرگانتان،  فروشتندگان خترد محصتوالتی    

قبیل کفش، کت، کاپشن، کاله، و دستکش از جنس چرم، 

 پوست یا پشم حیوانات هستند.

 فروشی فروشگاههای چرم

 کیف و کفش چرم

فروشگاه لباستهای زنانته    -5621

 دوخته پیش

فروشگاه پوشاک خا  و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

 پوشاک بزرگساالن -5691

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

5691 Men’s and Women’s Clothing Storesپوشاک بزرگساالن / 

 

ایتتن دستتته از پذیرنتتدگان، فروشتتندگان ختترد پوشتتاک و 

پوشاک جانبی )اکسسوری( برای متردان و زنتان هستتند.    

فروشندگان این صنف لباس کودکانه و نتوزادی را عرضته   

 کنند. نمی

 فروشگاه پوشاک بزرگساالن

فروشتتتتگاه پوشتتتتاک و  -5611

 جانبیپوشاک 

فروشگاه لباستهای زنانته    -5621

 دوخته پیش

فروشگاه پوشاک خا  و  -5631

 جانبی )اکسسوری(
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فروشگاه پوشاک نتوزاد و   -5641

 کودک

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

5697 Tailors, Seamstresses, Mending, and Alterations رفوگری البسه/ خیاطی، دوزندگی و 

 

شتوند،   بنتدی متی   پذیرندگانی که در این کد صنف طب ته 

فروشندگان یا تولید کنندگان لباسهای دست ساز هستند. 

تعمیر و رفو کتردن البسته نیتز مشتمول ایتن کتد صتنف        

شود. همچنین بازسازی و دوختت لباستهای عتی ته و     می

 شود. بندی می لباسهای مبدل نیز در این صنف دسته

 خیاطی

 تعمیرات لباس

لتتتتتتوازم خیتتتتتتاطی،   -5949

 دوزی و پارچه سوزن

5698 Wig and Toupee Storesفروشگاه موی مصنوعی و کاله گیس  / 

 

فروشندگان کاله گیسهای موقت و ثابت، موهای مصنوعی 

و ارائه دهندگان خدمات اکستنشن و فر مو برای مردان و 

که شوند. خدمات کشت مو  زنان مشمول این مجموعه می

بندی نخواهد شتد   نیاز به جراحی دارد در این صنف دسته

 خدمات درمانی و سالمتی ( - 8099)

 فروشگاه موی مصنوعی

 گیس فروشگاه کاله

ختترده فروشتتی کاالهتتای -5999

 -متفرقه و خا 

ستتتتالنهای زیبتتتتایی و   -7230

 آرایشگاهها

ختتتتدمات درمتتتتانی و   -8099

 ]سایر موارد[متخصصان سالمت 

5699 Miscellaneous Apparel and Accessory Shopsپوشاک و پوشاک جانبی متفرقه / 

 

بنتدی   فروشندگان پوشاک خاصی که در کد دیگری دسته

اند از قبیل تیشرت، بارانی، لباس شنا، لباسهای فترم   نشده

)همگی از جنس دیر از چرم، پشم و پوست حیوانتات( در  

 شوند. بندی می این مجموعه دسته

 

فروشتتتتگاه پوشتتتتاک و  -5611

 پوشاک جانبی

های زنانته   فروشگاه لباس -5621

 دوخته پیش

فروشگاه پوشاک خا  و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

فروشگاه پوشاک نتوزاد و   -5641
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 کودک

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651

 فروشیها کفش -5661

 چرم، پشم و پوست -5681

 پوشاک بزرگساالن -5691

خیتتتاطی، دوزنتتتدگی و   -5697

 رفوگری البسه

فروشگاه موی مصنوعی و  -5698

 کاله گیس

5712 
Furniture, Home Furnishings, and Equipment Stores, Except Appliances /  ،مبلمان

 تزئینات، تجهیزات خانگی

 

فروشندگان این مجموعه عرضه کننتده طیتف وستیعی از    

مبلمان و تزیینات منزل هستند. تشتک، ملحفته، مبلمتان    

پتذیرایی و ناهتارخوری، مبلمتان و تزینتات ایتوان و       اتاق

پاسیو، مبلمان اتتاق کتودک،  آبتاهور، قالیچته، و پترده از      

کاالهای عرضه شده توسط ایتن فروشتندگان استت. ایتن     

تواننتد عرضته کننتده محتدود تلویزیتون،       فروشگاهها متی 

ای صوتی تصویری و لوازم الکترونیکی باشند اما هدستگاه

بایتد مبلمتان و لتوازم تزئینتی باشتد.      عمده فتروش آنهتا   

فروشندگان صرف تجهیزات صوتی تصتویری در ایتن کتد    

 لوازم الکترونیکی( - 5732شوند ) بندی نمی دسته

 مبلمان فروشی

فروشگاه و تولیدی مبل، کمد و 

 میز و صندلی

 فروشگاه تشک و کاالی خواب

 

 فروشگاههای کفپوش -5713

پتترده، کرکتتره و پارچتته   -5714

 مبلی

لتتوازم و تزینتتات ختتانگی  -5719

 خا  و متفرقه

فروشتتگاه دستتتگاههای   -5722

 خانگی

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5732

 الکترونیکی

تعمیتتتتر، بازستتتتازی و   -7641

 تعویج روکش مبلمان

5713 Floor Covering Storesفروشگاههای کفپوش / 

هتایی از قبیتل    این مجموعه شامل خرده فروشان کفپوش 
 فرش و موکت فروشی

مبلمتتتتان، تزئینتتتتات،   -5712



 

 پرداخت کشور یکیالکترونشبکه  رندگانیکد صنف به پذ صیدستورالعمل جامع تخص_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 

 101از 46 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

پارکت، سنگ کفپتوش، کفپتوش چتوبی و    فرش، قالیچه، 

ب را نیز ارائته  صباشد که ممکن است خدمات ن آجری می

بندی  دهند. نصابان صرف این محصوالت در این کد دسته

 های خا ( پیمانکاری حرفه - 1799شوند ) نمی

 تجهیزات خانگی پوش و پارکت فروشگاه کف

لتتوازم و تزینتتات ختتانگی  -5719

 خا  و متفرقه

5714 Drapery, Window Covering, and Upholstery Storesپرده، کرکره و پارچه مبلی / 

 

این مجموعته شتامل فروشتندگان پترده، حریتر، کرکتره،       

باشد. تعمیتر و بازستازی    سایبان پنجره و پارچه مبلی می

 - 7641شتود )  بنتدی نمتی   مبل در این کد صتنف دستته  

 روکشی، تعمیر و بازسازی مبل(

 پرده و پارچه مبلی فروشی

مبلمتتتتان، تزئینتتتتات،   -5712

 تجهیزات خانگی

لتتوازم و تزینتتات ختتانگی  -5719

 خا  و متفرقه

تعمیتتتتر، بازستتتتازی و   -7641

 تعویج روکش مبلمان

5718 Fireplace, Fireplace Screens and Accessories Stores جانبی آنها/ شومینه، آتشدان و لوازم 

 

فروشتتندگان شتتومینه، بختتاری هیزمتتی، قطعتتات و لتتوازم 

جانبی شومینه مثل شیشته شتومینه در ایتن کتد صتنف      

هتای ستنگی در    شوند. سازندگان شتومینه  بندی می دسته

ستنگ   - 1740شتوند )  بنتدی نمتی   این مجموعته دستته  

 تراشی، گچ کاری، کاشی کاری، عایق کاری (

فروشتتندگان شتتومینه و لتتوازم 

 جانبی آن

بنایی معماری ستنگبری   -1740

 موکت و پارکت و رنگ ساختمان

 ابزار فروشیها -5251

لتتوازم و تزینتتات ختتانگی  -5719

 خا  و متفرقه

5719 Miscellaneous Home Furnishing Specialty Stores/ لوازم و تزینات خانگی خاص و متفرقه 

 

از  این مجموعه شامل فروشندگان لتوازم ختانگی متفرقته   

رد و چنگال،  ملحفه و روتختتی،  المتپ، آبتاهور،    اقبیل ک

سایبان، آینته، قتاب عکتس، ستفال و اجنتاس سترامیکی        

باشد. بازرگانانی که فروشنده بلور و کریستتال هستتند    می

 – 5950شتتوند ) بنتتدی نمتتی در ایتتن کتتد صتتنف  دستتته

 فروشگاههای بلور و کریستال(

 فروشندگان لوستر و آباهور

 آیینه و قاب عکسفروشندگان 

فروشندگان اجنتاس ستفالی و   

 سرامیکی

مبلمتتتتان، تزئینتتتتات،   -5712

 تجهیزات خانگی

 فروشگاههای کفپوش -5713

پتترده، کرکتتره و پارچتته   -5714

 مبلی

شومینه، آتشدان و لوازم  -5718

 جانبی آنها

هتتای  فروشتتگاه دستتتگاه -5722
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 خانگی

فتروش،   -عتی ه فروشتی  -5932

 تعمیر و بازسازی

 فروشگاه کریستال و بلور -5950

5722 Household Appliance Storesفروشگاه دستگاههای خانگی / 

 

های گازی  فروشندگان دستگاههای خانگی از قبیل بخاری

شویی، ماشین  و برقی، اجاقهای گاز، یخچال، ماشین هرف

لباسشتتویی، خشتتک کتتن، آب گتترمکن، چتتر  خیتتاطی   

بنتدی   مجموعه دستهگازی و جارو برقی در این  کولرهای

شتوند. ایتن فروشتندگان ممکتن استت ارائته دهنتده         می

خدمات تعمیر این وسایل نیز باشند. ارائه دهندگان صرف 

 شوند بندی نمی خدمات تعمیراتی در این کد دسته

 فروشندگان لوازم خانگی

 فروشندگان چر  خیاطی

 

مبلمتتتتان، تزئینتتتتات،   -5712

 تجهیزات خانگی

ختتانگی  لتتوازم و تزینتتات -5719

 خا  و متفرقه

تعمیرگتتاه سیستتتمهای   -7623

 برودتی و یخچال فریزر

تعمیرگتتتتتاه لتتتتتوازم و  -7629

 دستگاههای کوچک الکترونیکی

تعمیرگاه لوازم متفرقته و   -7699

 خدمات مرتبط

5732 Electronics Stores / فروشگاههای لوازم الکترونیکی 

 

فروشتتندگان ایتتن مجموعتته طیتتف وستتیعی از لتتوازم     

الکترونیکتتی از قبیتتل تلویزیتتون، رادیتتو، ویتتدئو، دوربتتین 

دستتتگاههای صتتوتی را عرضتته   یاجتتزا فیلمبتترداری، و

توانند عالوه بر کاالهای  کنند. مشمولین این صنف می می

ذکر شده قطعات مربتوط بته ستاخت و یتا تعمیتر لتوازم       

الکترونیکی را نیز عرضه کنند و همچنین خدمات تعمیتر  

اما تعمیرکاران صرف این کاالها در ایتن   را نیز ارائه دهند

تعمیرگاههتای لتوازم    - 7622شوند. ) بندی نمی کد دسته

الکترونیکتتی( همچنتتین فروشتتندگان صتترف تلویزیتتون و 

بندی قرار  وسایل صوتی تصویری خانگی نیز در این دسته

دستگاههای خانگی(، فروشتگاههای   - 5722گیرند ) نمی

شوند  بندی نمی ین کد دستهاجاره نوارهای ویدیو نیز در ا

 فروشندگان تجهیزات ارتباطی

تتتتامین کننتتتدگان قطعتتتات و 

 تجهیزات الکترونیکی

 

 قطعات و لوازم خودرو -5533

فروشتتگاه دستتتگاههای   -5722

 خانگی

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5733

 موسی ی )ادوات و نت(

فروشتتتگاه محصتتتوالت   -5735

 ای رسانه

دوربتتتین و و تجهیتتتزات  -5946



 

 پرداخت کشور یکیالکترونشبکه  رندگانیکد صنف به پذ صیدستورالعمل جامع تخص_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 

 101از 48 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 عکاسی و فیلمبرداری فروشگاههای اجاره محصوالت نمایشی( – 7841)

رهتتن، اجتتاره تجهیتتزات،  -7394

هتتای ه ابتتزار، مبلمتتان و دستتتگا 

 مختلف

تعمیرگتتتتتاه لتتتتتوازم و  -7629

 ای کوچک الکترونیکیهدستگاه

تعمیرگاه لوازم متفرقته و   -7699

 خدمات مرتبط

فروشگاههای کرایه فتیلم   -7841

 DVDو 

5733 
Music Stores – Musical Instruments, Pianos, and Sheet Music فروشگاههای لوازم موسیقی /

 )ادوات و نت(

 

ایتتن مجموعتته شتتامل فروشتتندگان ادوات موستتی ی،     

هتای آموزشتی موستی ی، پیتانو، گیتتار، کیبتورد و        کتاب

تواننتد   باشد. این فروشگاهها می کاالهای مرتبط با آنها می

رائه دهنتد ولتی آمتوزش    خدمات آموزش موسی ی را نیز ا

شتود.    بنتدی نمتی   صرف موسی ی در این کد صنف دستته 

 مدارس و خدمات آموزشی ]سایر موارد[( - 8299)

 لوازم و آالت موسی ی

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5732

 الکترونیکی

فروشتتتگاه محصتتتوالت   -5735

 ای رسانه

5734 Computer Software Stores /نرم افزار کامپیوتری فروشگاههای 

 

افزارهای تجتاری و شخصتی از مشتمولین     فروشندگان نرم

تواننتد   باشتند. ایتن فروشتگاهها متی     این کتد صتنفی متی   

فروشنده یا اجاره دهنده قطعات سخت افزاری نیز باشتند  

اما فروش و اجاره صرف این قطعات در محدوده این صنف 

فروشگاههای لوازم الکترونیکتی(.   - 5732گیرد ) قرار نمی

ختدمات پتردازش اطالعتات و      که ارائه دهنتده  بازرگانانی

بنتدی   باشند نیز در این مجموعته دستته   نویسی می برنامه

برنامه نویسی،  تحلیل داده و طراحی  - 7372شوند ) نمی

 سیستم (

افزارهتتتتای  فروشتتتتگاه نتتتترم

 کامپیوتری

لتتتتوازم  فروشتتتتگاههای -5732

 الکترونیکی

نویسان کامپیوتری،  برنامه -7372

طالعتتات و طراحتتان تحلیلگتتران ا

 کامپیوتری خا  سیستمهای

ختتتتتدمات تعمیتتتتتر و  -7379

 نگهداری کامپیوتر

5735 Record Stores ای / فروشگاه محصوالت رسانه 
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دی، کاست، موسی ی،  صفحه و همچنین  فروشندگان سی

دی، نوار صوتی و تصتویری ختام در ایتن کتد صتنفی       سی

توانند ختدمات   میشوند.  این فروشندگان  بندی می دسته

ای را نیز ارائه دهند اما اجاره صرف  اجاره محصوالت رسانه

شتود   بنتدی نمتی   این محصوالت در این کد صنفی دستته 

 فروشگاههای اجاره محصوالت نمایشی(. - 7841)

فروشتتتتگاههای محصتتتتوالت  

 ای فرهنگی رسانه

کرایه فتیلم   فروشگاههای -7841

 DVDو 

5811 Caterers تهیه غذا / 

 

پیمانکاران تهیه و ارسال نوشیدنی و دتذا جهتت مصترف    

کننتتده از مشتتمولین ایتتن کتتد صتتنفی  ستتریع بتته مصتترف

باشند. این در حالیست که ارائه دهندگان این خدمات  می

دیگتری از قبیتل سترویس نظافتت،      های توانند سرویس می

تامین میز، تجهیزات سرو دذا،  دکوراسیون و پرسنل سرو 

 نیز ارائه دهند.و نظافت در محل را 

 کترینگ

 تهیه دذا

 رستورانهاها و  دذافروشی -5812

ختتدمات کستتب و کتتار    -7399

 ]سایر موارد[

5812 Eating Places and Restaurantsها و رستورانها / غذافروشی 

 

کننتدگان نوشتیدنی و دتذا بترای      تولیدکنندگان و تتامین 

مشمولین ها  و دذا خوری رستورانهامصرف در محل مانند 

هایی از قبیل رستوران،  بوفته،  ناین کد صنفی هستند. مکا

در این صنف  ها گریل،  ناهارخوریرستورانهای کافه، تریا، 

 شوند. بندی می دسته

 تاالرهای پذیرایی

 طباخی

 ها خانه سفره

 جگرکیها

 فروشیها کباب

 ها نانوایی -5462

فروشتتگاه متتواد دتتذایی   -5499

 متفرقه

 فست فود رستورانهای -5814

5813 
باشد  از توصیف آن خودداری شده و استفاده از این کد  وکار مغایر با قوانین جمهوری اسالمی ایران می کسباین با توجه به اینکه 

 باشد. مجاز نمی PSPصنف توسط شرکت 

  

5814 Fast Food Restaurants رستورانهای فست فود  / 

 

جهت مصترف ستریع   فروشندگان دذاهای آماده و نوشابه 

ی بیرون بتر از مشتمولین ایتن     در محل یا به صورت بسته

باشند. این فروشگاهها معموال دارای خدمات  کد صنفی می

باشند. سرویس سرو دتذا در   ببر می ارسال رایگان و بگیرو

 این فروشگاهها مرسوم نیست.

 شاپکافی

 بستنی فروشیها

 رستورانهای سرویس سریع

 مادهفروشگاههای دذاهای آ

 ها و رستورانها دذافروشی -5812

فروشتتگاه متتواد دتتذایی   -5499

 متفرقه
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5815 
Digital Goods – Media, Books, Movies, Music /  کتاب، فیلم، موسیقی و چند  -کاالهای دیجیتال

 ای رسانه

 

تترین   ای در قالب دیجیتال اصتلی  فروش محصوالت رسانه

رسانه بته فتیلم   تعریف این صنف است. به صورت عمومی 

شتود. قالتب فیزیکتی ایتن      کتاب و موستی ی اطتالق متی   

شتوند )جهتت    بنتدی نمتی   محصوالت در ایتن کتد دستته   

مراجعته   "پذیرنتدگان مشتابه  "اطالعات بیشتر بته ستتون  

 شود(.

 

 نشریهکتاب، روزنامه و  -5192

 سینما -7832

فروشتتتگاه محصتتتوالت   -5735

 ای رسانه

5816 Digital Goods - Games /  بازیهای دیجیتال -کاالهای دیجیتال 

 

شتوند بته    بندی می پذیرندگانی که در این کد صنف طب ه

پردازنتتد کتته در فرمتتت   فتتروش تمتتامی بازیهتتایی متتی  

اند. فرمت فیزیکی این محصوالت در  الکترونیکی ارائه شده

(. )فروش  7993شوند )کد صنف  بندی نمی این کد دسته

بزرگساالن از این کد صنفی ای مربوط به  محصوالت رسانه

 مستثنا است(

 

های هفروشندگان دستگا -7993

 بازی ویدئویی و سرگرمی

ستتالنهای دستتتگاههای   -7994

 بازی ویدئویی و سرگرمی

5817 
Digital Goods – Applications (Excludes Games) /  نرم افزارهای کاربردی )به  -کاالهای دیجیتال

 غیر از بازی(

 

افزارهای کاربردی با فرمت الکترونیکتی و   نرمفروشندگان 

شتوند.  فرمتت    بندی می دیجیتال در این کد صنفی دسته

شتوند   بندی نمتی  فیزیکی این محصوالت در این کد دسته

ای  (. )فروش محصتوالت رستانه  5045و  5734)کد صنف 

 مربوط به بزرگساالن از این کد صنفی مستثنا است(

افزار دیجیتتال مثتل    فروش نرم

 کافه بازار

فروشتگاههای نتترم افتتزار   -5734

 کامپیوتری

 کامپیوتر و لوازم جانبی -5045

5818 
Digital Goods – Large Digital Goods Merchantفروش کاالی دیجیتال در  -/ کاالهای دیجیتال

 مقیاس بزرگ

 

شتوند   بنتدی  متی   پذیرندگانی که با این کد صتنف طب ته  

فروشندگان بزر، کاالهای دیجیتال هستند که کمتترین  

باشتد. از   میلیون کتاال متی   25ها در سال  میزان فروش آن

ملزومات باقی ماندن در کد صنفی تامین معیارهای تعیین 

استت )افتزایش کتف تعتداد      شتاپرک شده توسط شرکت 

 فروش سالیانه(.

  

5912 Drug Stores and Pharmaciesها / داروخانه 
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هتای   ای، دارو کننتده داروهتای نستخه    فروشگاههای عرضه

بندی  خا  و داروهای بدون نسخه در این مجموعه دسته

توانند محصوالتی چون لوازم  شوند.  این فروشگاهها می می

آرایشی بهداشتی، تنباکو، پتدهای حرارتتی، کمربنتدهای    

های تبریک و همچنین مواد دذایی محدودی  کارتطبی، 

 را نیز عرضه کنند.

 داروخانه

 درا، استور

فروشتتگاه متتواد دتتذایی   -5499

 متفرقه

5921 
باشد  از توصیف آن خودداری شده و استفاده از ایتن   وکارق مغایر با قوانین جمهوری اسالمی ایران می کسباین با توجه به اینکه 

 باشد. مجاز نمی PSPکد صنف توسط شرکت 

  

5931 
Used Merchandise and Secondhand Stores  فروشگاههای دسته دوم فروشی )سمساری و امانت /

 فروشی (

 

فروشندگان کاالهتای دستت دوم از قبیتل لتوازم جتانبی،      

کفش، البسه، مبلمان، کتاب، دوچرخته، ادوات موستی ی،   

ستایر  چر  خیاطی، تجهیزات الکترونیکتی، دستتگاهها و   

شتوند. ایتن    بنتدی متی   لوازم منزل در این مجموعه دسته

کاالها معموال یا بخشیده شده یا برای فتروش  بته امانتت    

اند. فروش کاالهای عتی ه مشمول این صتنف   گذشته شده

عتی تته فروشتتی ( همچنتتین فتتروش  - 5932شتتود ) نمتتی

انتد در   کاالهایی که در ازاء پرداخت پول گرو گرفته شتده 

فروشتگاه   - 5933شتوند )  بنتدی نمتی   دسته در این صنف

 رهنی(

 سمساری

 امانت فروشی

فتروش،   -عتی ه فروشتی  -5932

 تعمیر و بازسازی

 فروشگاههای رهنی -5933

5932 
Antique Shops – Sales, Repairs, and Restoration Services فروش، تعمیر و  -/ عتیقه فروشی

 بازسازی

 

این دسته شتامل فروشتندگان کاالهتای عتی ته از قبیتل،      

هتای عتی ته، دوربینهتای     مبلمانهای عتی ته، جتواهرآالت  

عتی ه، تجهیزات عکاستی عتی ته، ابزار،کتتاب، دستتگاه و     

هتای عتی ته در ایتن صتنف      شود. فروش اتومبیل دیره می

خودرو هتای دستت دوم(.     - 5521شود ) بندی نمی دسته

اال ممکن است توسط این فروشگاهها تعمیرات این قبیل ک

انجام شود اما تعمیرکنندگان صرف مبلمان عتی ه در ایتن  

 عتی ه فروشی

 فروشندگان اشیا قدیمی

خودرو و کتامیون )ف تط    -5521

فتروش، ستترویس،   -ت دوم( دست 

 تعمیر، قطعات، رهن

تعمیتتتتر، بازستتتتازی و   -7641

 تعویج روکش مبلمان
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روکتتش،  تعمیتتر و بازستتازی   -مبلمتتان  - 7641صتتنف 

 شوند. بندی می دسته

5933 Pawn Shops فروشگاههای رهنی / 

 

فروشگاههایی که در ازاء پرداخت وجه ن تد بته مشتتریان    

کننتد مشتمول    خود، کاالیی را به عنوان گرو دریافت متی 

استت بتر   شوند. این فروشتگاهها ممکتن    این مجموعه می

اساس باز پرداخت معوقه وام مشتتری ختود کتاالی گترو     

گذاشته شده را بته فتروش عمتوم برستانند. ایتن کاالهتا       

تواند انواع جواهر، ساعت، ادوات موستی ی، دوچرخته،    یم

مبلمان، سکه، دوربین، یا تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی 

 باشد.

 

فروشگاههای دستته دوم   -5931

فروشتتتی )سمستتتاری و امانتتتت 

 فروشی (

فتروش،   -عتی ه فروشتی  -5932

 تعمیر و بازسازی

5935 Wrecking and Salvage Yards / انبارهای اوراق خودرو 

 

ایتتتن دستتتته شتتتامل اوراق کننتتتدگان انتتتواع ختتتودرو  

باشد. ایتن گاراههتا ممکتن     سواری،کامیون، ون و وانت می

است خدمات بکسل کردن خودرو را نیز ارائه دهند. بکسل 

شتوند   بندی نمتی  صرف خوردو در این کد دستهکنندگان 

 خدمات بکسل( - 7549)

 اوراق کنندگان اتومبیل
کشتتی و بکستتل   یتتدک -7549

 خودرو

5937 Antique Reproductions جات / همانندسازی عتیقه 

 

جتاتی از   پذیرندگان این کد صنفی هماننتد ستازان عتی ته   

بلورجتات،  البسه، مبلمتان، قالیچته، ن اشتی و هنتر، آینته،      

جواهرآالت، سایر لوازم خانگی یا شخصی عتی ته هستتند.   

مشتتمولین ایتتن صتتنف ممکتتن استتت ختتدمتی چتتون     

همانندستتازی عکستتهای قتتدیمی را  نیتتز ارائتته دهنتتد.     

بندی  های واقعی در این کد صنفی دسته فروشندگان عتی ه

 ها(یعتی ه فروش - 5932شوند ) نمی

 
فتروش،   -عتی ه فروشی -5932

 زسازیتعمیر و با

5940 Bicycle Shops – Sales and Service فروش و خدمات -/ فروشگاههای دوچرخه 

 

فروشتتندگان دوچرختته، لتتوازم جتتانبی و قطعتتات متترتبط  

باشند. ایتن فروشتندگان ممکتن     مشمول این مجموعه می

است عرضه کننده پوشاک ورزشی نیتز باشتند. همچنتین    

تواند از خدمات این صنف باشتد   تعمیرات دوچرخه نیز می

اما ارائه صرف خدمت تعمیر در این کد صنفی دستتبندی  

 فروشگاه و تعمیرات دوچرخه

 کاالی ورزشی  فروشگاه -5941

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  -7699

 خدمات مرتبط
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ه کاالهتای متفرقته و ختدمات    تعمیرگا - 7699شود ) نمی

مرتبط( عالوه بر این اجاره دوچرخه در این فروشگاهها بال 

مانع استت ولتی فروشتگاههایی کته صترفا اجتاره دهنتده        

 7999شتوند )  بندی نمی دوچرخه هستند در این کد دسته

 خدمات تفریحی ]سایر موارد[( -

5941 Sporting Goods Stores کاالی ورزشی  / فروشگاه 

 

فروش تجهیزات، لوازم و قطعات مرتبط بتا ورزش در ایتن   

شوند. فروشگاههای عرضه کننتده   بندی می مجموعه دسته

سواری، اسکی روی آب، نتخ   تجهیزات اسکی، اسکیت، موج

روی، بولینگ، تنتیس،    نوردی، پیاده کوهو قالب ماهیگیری، 

بیلیارد، شکار و دیره از مشمولین این کد صتنفی هستتند.   

توانند خدمات تعمیر لوازم را نیتز ارائته    این فروشگاهها می

ی ختتدمات و  دهنتتد امتتا فتتروش بایستتتی بختتش عمتتده  

نها باشتد. فتروش دوچرخته و موتتور ستیکلت       فعالیتهای آ

د و در صنف مجتزای ختود   باش مشمول این کد صنفی نمی

تواننتد   شود. همچنین این فروشتگاهها متی   بندی می دسته

لوازم ذکر شده را اجاره دهند ولی اجاره دهنتدگان صترف   

 - 7999این کاالها مشمول کد صتنفی دیگتری هستتند )   

 ]سایر موارد[( خدمات تفریحی

 فروشگاه لوازم و کاالی ورزشی

 فروشندگان قایق -5551

تریلرهتتای  فروشتتندگان -5561

 تفریحاتی، تاسیساتی و اقامتی

فروشتتتتتتتتتتتتندگان و  -5571

 فروشگاههای لوازم موتورسیکلت

فروشندگان خودروهتای    -5598

 برفی

 -دوچرخته  فروشگاههای -5940

 فروش و خدمات

ستایر  [خدمات تفریحتی   -7999

 ]موارد

5942 Book Stores کتاب فروشیها / 

 

مجتالت، هورنتال،   فروشندگان کتابهتای نتو و دستته دوم،    

کتابهای درسی، ن شه، اطلسها، ت تویم، کتابهتای صتوتی و    

 شوند. بندی می کتابهای مذهبی در این کد صنفی دسته

 فروشیکتاب
التحریتر و   فروشگاه لوازم -5943

 تجهیزات اداری

5943 Stationery Stores, Office and School Supply Stores التحریر و تجهیزات اداری / فروشگاه لوازم 

 

فروشندگان کاالهتای مصترفی اداری و لتوازم التحریتر از     

قبیل مداد، خودکار، ت تویم، منگنته، قلمتدان رو میتزی،     

زن، دیستکت و تجهیتزات    پوشه، برچسب، ماهیک عالمت

اداری کوچک مثل چراغ مطالعه، ستبد زبالته، صتندلی و    

شتوند.   بندی متی  کمدهای کشودار در این مجموعه دسته

و دستگاههای دفتری مثتل پرینتتر   فروشندگان کامپیوتر 

لتوازم   - 5732شتوند. )  بنتدی نمتی   و.... در این کد دسته

 فروشگاه لوازم تحریر

 افزار فروشگاه نوشت

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5732

 الکترونیکی

فروشتتگاههای نتترم افتتزار  -5734

 کامپیوتری

فتروش و   -ماشتین چتاپ   -5978
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تجهیتتزات، رهتتن، اجتتاره  -7394

هتتای  ابتتزار، مبلمتتان و دستتتگاه  

 مختلف

5944 
Jewelry Stores, Watches, Clocks, and Silverware Stores  فروشگاههای جواهرآالت، ساعت /

 مچی، ساعت، نقره

 

این فروشگاهها عرضه کننده جواهرآالتی از جنس الماس، 

بها هستتند. فتروش هتر نتوع حل ته،       و فلزات گران سنگ

گردنبند، دستبند، گوشواره و گل سینه که از ترکیب ایتن  

شتود.   سه کاال ساخته شده باشند مشمول این صتنف متی  

توانند ارائه دهنده خدمات تعمیر نیتز   این فروشندگان می

باشند ولتی تعمیرکتاران صترف ایتن کاالهتا در ایتن کتد        

هتای کاالهتای    تعمیرگتاه  – 7699)شوند  بندی نمی دسته

متفرقه و خدمات مرتبط(. خرده فروشی کارد و چنگالهای 

طالکتاری   جامهتای ن ره و طال، هروف جواهر کاری شده، 

بها در این صنف  شده و هروف ساخته شده از فلزات گران

شوند. فروشندگان کریستال و بلور در ایتن   بندی می دسته

بلتتور و  - 5950) بنتتدی نخواهنتتد شتتد. مجموعتته دستتته

 کریستال(

  فروشی ن ره

 طال فروشی

 جواهرفروشی

 ساعت فروشی

فروشتتندگان طتتال و جتتواهر و  

 سنگهای قیمتی

فروشگاه پوشاک خا  و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

لتتوازم و تزینتتات ختتانگی  -5719

 خا  و متفرقه

فتروش،   -عتی ه فروشتی  -5932

 تعمیر و بازسازی

 فروشگاههای رهنی -5933

 کادویی،کارت و بدلیجات -5947

 فروشگاه کریستال و بلور -5950

فروشتتتگاههای ستتتکه و  -5972

 تمبر

تعمیرگاه لوازم متفرقته و    -7699

 خدمات مرتبط

5945 Hobby, Toy, and Game Shops / فروشگاههای اسباب بازی، بازی و سرگرمی 

 

فروشتتندگان ایتتن صتتنف عرضتته کننتتده استتباب بتتازی و 

سترگرمی هستتند. ایتن فروشتگاهها     هتای فکتری و    بازی

های سرگرمی را نیتز   توانند مجموعه محدودی از کیت می

که فروشندگان صترف  ست به فروش برسانند. این در حالی

ها و تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستتی   این کیت

 – 5970بنتتدی نخواهنتتد شتتد ) در ایتتن مجموعتته دستتته

 ستی(فروشگاههای تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع د

فروشگاه اسباب بازی و وستایل  

 سرگرمی

فروشتتگاههای تجهیتتزات  -5970

ساخت کاردستی و صنایع دستی 

 -هنری
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5946 Camera and Photographic Supply Stores دوربین  و تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری / 

 

فروشندگان دوربین، فیلم خام و تجهیزات ویدئویی و سایر 

شیمیایی ههور عکس و کادذ عکتس  تجهیزات مانند مواد 

باشتند.  فروشتندگان ایتن صتنف      مشمولین این صنف می

عموما کاالهتای الکترونیکتی دیگتری از قبیتل تلویزیتون،      

کننتد. ایتن    دستگاه ویدئو و لتوازم صتوتی را عرضته نمتی    

دهنده خدمات ههور و روتتوش   توانند ارائه فروشگاهها می

ات در این صتنف  عکس نیز باشند اما ارائه صرف این خدم

البراتوارهتتای ههتتور و  - 7395شتتود ) بنتتدی نمتتی دستتته

 روتوش عکس(

فروشتتگاه دوربتتین و تجهیتتزات 

 عکاسی و فیلمبرداری

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5732

 الکترونیکی

البراتوارهتتتای ههتتتور و   -7395

 روتوش عکس

5947 Gift, Card, Novelty and Souvenir Shopsکادویی،کارت و بدلیجات / 

 

فروشتتتگاههای عرضتتته کننتتتده کاالهتتتای کتتتادویی،    

بتتدلیجات،کارت تبریتتک، بادکنتتک، دکوراستتیون درختتت  

آلبوم  کریسمس، لوازم التحریر،کادذ کادو، پاپیون کادویی،

عکس، و دیره از مشمولین این صنف هستند. الزم به ذکر 

است که فروشتندگان صترف لتوازم التحریتر در ایتن کتد       

لتوازم التحریتر و    - 5943شتوند )  بندی نمتی  صنفی دسته

 مواد مصرفی اداری(

فروشندگان وستایل کتادویی و   

 تزئینی

التحریتر و   فروشگاه لوازم -5943

 تجهیزات اداری

5948 Luggage and Leather Goods Stores چمدان و کاالی چرمی/ 

 

فروشان کاالهایی از قبیل چمدان، کیف دستی، کوله  خرده

دستتتی زنانتته،  هتتای چرمتتی، کیتتف جیبتتی، کیتتف پشتتتی

دستتتکش و ستتایر کاالهتتای چرمتتی در ایتتن مجموعتته    

توانند محتدوده   شوند.  این فروشندگان می بندی می دسته

 کوچکی از پوشاک چرمی را نیز ارائه کنند

 ساک و چمدان فروشی

 کاالی چرمی

ختترده فروشتتی کاالهتتای -5999

 -متفرقه و خا 

5949 Sewing, Needlework, Fabric and Piece Goods Stores دوزی و پارچه / لوازم خیاطی، سوزن 

 

خرده فروشان پارچه، الگتو، نتخ و ستایر لتوازم خیتاطی و      

سوزن دوزی از قبیل دکمه، بست، زیپ، قیچتی خیتاطی،   

بندی  آستری، الیی چسب و دیره در این کد صنفی دسته

های خیاطی  شوند. این فروشگاه ها ممکن است کالس می

هتای خیتاطی کته صترفا      نیز برگزار کننتد امتا آموزشتگاه   

در ختتدمات ختتود دارنتتد از ایتتن تتتدریس ایتتن حرفتته را 

متدارس و ختدمات    - 8299بندی مستثنا هستند. ) دسته

 

فروشتتگاههای تجهیتتزات  -5970

ساخت کاردستی و صنایع دستی 

 -هنری
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5950 Glassware/Crystal Stores فروشگاه کریستال و بلور / 

 

فروشتتندگان بلتتور کریستتتال و چینتتی بتترای استتتفاده    

سرو نوشتیدنی و بشت اب در ایتن     جامهایدذاخوری مثل 

تواننتد   شوند. این فروشگاهها می بندی می کد صنفی دسته

هتای جتواهرات شتمعدان،     فروشنده کادویی مثتل جعبته  

 گلدان، مجسمه و دیره نیز باشند.

 کریستال و بلورفروشی
ختانگی   ینتات یلوازم و تز -5719

 خا  و متفرقه

5960 Direct Marketing – Insurance Services خدمات بیمه -/ بازاریابی مستقیم 

 

پذیرندگان این صنف پیشنهاد دهندگان خدمات بیمته از  

طریق پستت، مراکتز پختش قبتود، مجتالت و تبلیغتات       

تلویزیونی هستند که دالبا با معرفی یک خط تلفن رایگان 

خریداران احتمالی ختدمات ختود را    یا آدرس برای تماس

توانتد شتامل بیمته عمتر،      کنند. این خدمات می تبلیغ می

خدمات درمانی،  بیمه تکمیلی، مر،، ن ص عضو و بیمته  

کارتهای اعتبتاری در برابتر متر،،  بیکتاری، معلولیتت و      

درمان و سالمت باشد. بازار هدف این صنف بازنشستگان، 

ارنتتدگان حستتابهای معلمتتین مدرستته، اعضتتا ستتازمان،  د

باشد. صدور صورتحساب نیز عمومتا بته    اعتباری بانکی می

ای بوده و تا زمانی که یکی از طرفین قترارداد   صورت دوره

کنتد. از دیگتر    مایل بته فستخ آن باشتد ادامته پیتدا متی      

  روزه 90تتا   60ی  مشخصات عمومی در ایتن صتنف دوره  

اد آزمایشی رایگانی است که توستط بیمته کننتده پیشتنه    

شتتود. دیگتتر روشتتهای ارائتته بیمتته کتته در ایتتن کتتد   متتی

بندی  های دیگری دسته شوند در مجموعه بندی نمی دسته

 فروشندگان بیمه و تعهدات مالی( - 6300شوند ) می

 بیمه و قراردادهای مالی -6300 ای خدمات بیمه

5962 
Direct Marketing – Travel-Related Arrangement Services  خدمات  -/ بازاریابی مستقیم

 مسافری

 

پذیرندگان این کد صتنفی بتا ایجتاد تمتاس مستت یم بتا       

کنندگان که عموما از طریق ارتباط تلفنتی صتورت    مصرف

کننتد. ایتن    پذیرد اقدام به فتروش ختدمت ختود متی     می

بازرگانان ممکن است از طریق ارسال نامه، کارت پستال و 

تشویق مشتریان احتمالی خود به تماس با آنهتا ختدمات   

رستانند. همچنتین    و بته فتروش متی    خود را تبلیغ کترده 

 

آهانس مسافرتی، خدمات  -4722

 گردشگری و تور

ختتدمات حمتتل و ن تتل   -4789

 ]سایر موارد[
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استفاده از تبلیغات در جراید و تلویزیون نیز روش دیگری 

است که ممکن است توسط این صتنف صتورت گیترد. در    

این صنف ممکن است فروشتنده بتا ایجتاد یتک اشتتراک      

گروهی به صورت سالیانه تخفیفاتی را نیتز بته اعضتا ایتن     

و برگتتزار  هتتا پیشتتنهاد دهتتد. آهانستتهای مستتافرتی گتتروه

 4722بندی نخواهند شتد )  کنندگان تور در این کد دسته

آهانستتهای مستتتافرتی و برگتتتزار کننتتتدگان تورهتتتای   -

 مسافرتی(.

5963 Door-To-Door Sales تبلیغات و فروش خانه به خانه / 

 

فروشندگان که دالبا محصوالتی از قبیل لوازم آرایشی این 

پتزی را   و بهداشتی، لوازم منزل،  محصوالت لبنی و کیتک 

دهند با مراجعه به درب منازل اقتدام بته فتروش     ارائه می

 کنند. محصوالت خود می

  

5964 Direct Marketing – Catalog Merchantارسال کاتالوگ -/ بازاریابی مستقیم 

 

فروشندگان در ایتن کتد صتنفی بتا ارستال کاتتالو، بته        

مشتریان احتمالی کته از یتک بانتک اطالعتاتی انتختاب      

کنند که مشتریان  شوند اقدام به فروش محصوالتی می می

از تلفن، نامه، فاکس و یتا پستت الکترونیکتی سفارشتات     

خود را در این مجموعه ثبتت کترده و محصتول ختود را     

ین مجموعه هیچ تماس مست یم کنند.  در ا خریداری می

 اشتود. ضتمن   فردی بین فروشنده و خریتدار برقترار نمتی   

ها بته صتورت دیجیتتال و یتا از      ممکن است این کاتالو،

هتتای تصتتویری بتته مشتتتری  طریتتق تلویزیتتون یتتا رستتانه

احتمتتتالی ارائتتته شتتتود. فروشتتتندگانی کتتته کاتتتتالو، 

کننتد در ایتن کتد صتنفی      گذاری شده ارسال متی  قیمت

 شوند. دی نمیبن دسته

 
 -بازاریتتتتابی مستتتتت یم -5965

 ترکیب فروش کاتالوگی و خرد

5965 
Direct Marketing – Combination Catalog and Retail Merchantترکیب  -/ بازاریابی مستقیم

 فروش کاتالوگی و خرد

 

شود که هماننتد کتد    این مجموعه شامل فروشندگانی می

فروش خود را بته واستطه ارستال کاتتالو، انجتام       5964

دهند اما در این حال ممکن است به فروش خرد یتک   می

کد صنف در  2یا چند کاال نیز اقدام کنند. فرق عمده این 

فتروش را بته صتورت رو در رو     5965این است که صنف 

 
ارسال  -بازاریابی مست یم -5964

 کاتالو،
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ش از طریق کاتالو، کتانتر کته در آن   دهند. فرو انجام می

کاال توسط فروشنده به یک فروشگاه )که در آن یک میتز  

ثبت سفارش و کاتالو، کاالی متورد فتروش بتر آن قترار     

شود و خریتدار آن را از فروشتگاه واستطه     دارد( ارسال می

 شود. کند شامل این صنف نمی دریافت می

5966 
Direct Marketing – Outbound Telemarketing Merchant فروش بر اساس  -/ بازاریابی مستقیم

 تماس فروشنده با مشتری

 

در این مجموعه فروشنده با ایجاد تماس )تلفنی یا ارستال  

( اقتدام بته فتروش محصتول ختود      -دیر از کاتالو، -نامه

نماید. در این روش خریداران احتمالی پتس از تمتاس    می

با مرکز سفارشات از تعرفه اپراتورهای فروش هدف تبلیتغ  

گیرند که ممکتن استت بته     محصوالت دیگری نیز قرار می

خرید آن محصوالت نیز  تردیب شوند. این دستته شتامل   

شتتود  کمکهتتای خیریتته نمتتیمراکتتز جمتتع آوری وقتتف و 

 موسسات خیریه و خدمات اجتماعی(. – 8398)

  

5967 
Direct Marketing – Inbound Teleservices Merchant فروش بر اساس  -/ بازاریابی مستقیم

 تماس مشتری با فروشنده

 

فرآیند فروش در پذیرندگان این کد صنف به این صتورت  

اقدام به تمتاس  است که مشتری پس از مشاهده تبلیغات 

کنتد. ختدمات ایتن صتنف عمومتا شتامل        با فروشنده می

هتتای آزمایشتتی رایگتتان، عضتتویت،   مراحلتتی مثتتل دوره

شتود.   درخواست صتورت حستاب و تجدیتد ختدمت متی     

دهندگان خدمات اطالعاتی )دیر امنیتی( در این کتد   ارائه

شوند. الزم به ذکر است که اگر ارائه  بندی می صنفی دسته

کامپیوتر شخصی   صورت اینترنتی یا به واسطهاطالعات به 

 – 4816انجام گیرد مشتمول ایتن صتنف نخواهتد شتد )     

کامپیوتری/خدمات اطالعاتی ]دیتر امنیتتی[(.    های شبکه

صنف  ویزامشمولین این صنف بر اساس معیارهای شرکت 

بایست بتر استاس مجتوز     بندی شده و می پر ریسک دسته

 این شرکت فعالیت کنند.

 
هتتتای  دمات شتتتبکهختتت -4816

 کامپیوتری و اینترنت

5968 
Direct Marketing – Continuity/Subscription Merchantفروش مستمر  -/ بازاریابی مستقیم

 )اشتراک(
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در این مجموعه فروشندگان کاال یتا ختدمات ختود را بته     

صورت اشتراک سالیانه  یا مستمر از طریق پست مست یم 

ستالیانه جرایتد، کتتاب یتا     رسانند. اشتتراک   به فروش می

هتای ایتن کتد صتنفی      تعویج سالیانه یک کتاال از نمونته  

ای کاالهای کلکستیونی در ایتن    هستند. فروشندگان دوره

بندی خواهند شد. الزم به ذکر استت کته    کد صنفی دسته

جراید تبلیغاتی که از طریق بازاریابی مست یم بته فتروش   

بازاریتابی   - 5969شتوند )  رسند، مشمول این کد نمی می

ستایر روشتها(. اشتتراکهای ماهیانته و ستالیانه       -مست یم 

کلوپهتتای ورزشتتی، تفریحتتی مشتتمول ایتتن کتتد صتتنفی  

کلوپهتتای ورزشتتی،  تفریحتتی(،    - 7997باشتتند ) نمتتی

هتتای اجتمتتاعی باشتتگاههای گلتتف و    پ همچنتتین کلتتو 

بنتدی   ای حق بیمه نیز در این کد دستته  پرداختهای دوره

 دگان بیمه و تعهدات مالی(فروشن - 6300شوند ) نمی

 

شرکتهای خدماتی )آب،  -4900

 برق، گاز(

هتتای خصوصتتی، ه باشتتگا -7997

باشتتگاههای خصوصتتی آمتتوزش  

 گلف و سوارکاری

5969 
Direct Marketing – Other Direct Marketers (Not Elsewhere Classified)  / بازاریابی

 هاش سایر رو -مستقیم

 

روشتهایی چتون چتاپ بروشتور،     فروشندگان این صنف از 

تبلیغات رادیویی و تلویزیتونی و همچنتین تبلیغتات بلنتد     

هتای   تلویزیونی که درآن گوینتده از مشخصتات و توانتایی   

کند، بترای   کاالی مورد نظر بر روی تصویر آن صحبت می

گیرند و مشتترکین از   معرفی کاال یا خدمات خود بهره می

فتروش تمتاس   طریق تلفن یا پستت یتا فتاکس بتا مرکتز      

گیرند. این فروشندگان عموما پیشتنهادات ختود را در    می

دهند. از  قالب یک یا دو محصول بصورت همزمان ارائه می

های اصلی این روش عدم تمتاس مستت یم بترای     مشخصه

 فروش است.

 
کننتتدگان تئتتاتر و  تهیتته -7922

 آهانسهای فروش بلیط تئاتر

5970 Artist’s Supply and Craft Shops/ فروشگاههای تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری 

 
گری، انتواع رنتگ،    فروشندگان کاالهایی از قبیل گل کوزه

هتای گتل، متداد، خودکتار،      ای، حل ته  های پارچه قلمو،گل
 

فروشتتتگاههای استتتباب  -5945

 بازی، بازی و سرگرمی



 

 پرداخت کشور یکیالکترونشبکه  رندگانیکد صنف به پذ صیدستورالعمل جامع تخص_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 

 101از 60 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

کادذ، نخ، پارچه، دکمه، لوازم سوزن دوزی، لوازم خیاطی، 

کیتهای سرگرمی و کار دستی و دیتره از مشتمولین ایتن    

 باشند. می صنف

فروشندگان صترف لتوازم و تجهیتزات خیتاطی و ستوزن      

 5949شوند ) بندی می دوزی در صنف جداگانه خود دسته

 لوزم خیاطی و سوزن دوزی و پارچه ( –

لتتتتتتوازم خیتتتتتتاطی،   -5949

 دوزی و پارچه سوزن

5971 Art Dealers and Galleries /فروشندگان آثارهنری و صاحبان گالریها 

 
فروشندگان ن اشی، عکس، مجسمه، تابلو و سایر هنرها در 

 شوند. بندی می این مجموعه دسته
 

فروشتتگاههای تجهیتتزات  -5970

ساخت کاردستی و صنایع دستی 

 هنری

5972 Stamp and Coin Stores فروشگاههای سکه و تمبر/ 

 

کلکستتتیونی بتتتا هتتتدف فروشتتتندگان ستتتکه و تمبتتتر 

گذاری یا جمتع آوری کلکستیونی مشتمولین ایتن      سرمایه

دسته از اصناف هستند. الزم بته ذکراستت کته تمبرهتای     

 - 9402شتود. )  بنتدی نمتی   پستی در این مجموعه دسته

 خدمات پست(

 

 [ختتدمات کستتب و کتتار  -7399

 ]سایر موارد

 –ختتتتتدمات پستتتتتتی  -9402

 دولتمخصو  

5973 Religious Goods Stores فروشگاههای کاالی مذهبی / 

 

فروشتتندگان مجستتمه،کتاب، تصتتویر، شتتمایل،کتابهای   

آموزشی، اقالم دکوری و نوارهتای مترتبط بتا موضتوعات     

 شوند. بندی می مذهبی در این کد صنف طب ه

 هایفروش کتاب -5942 

5975 Hearing Aids – Sales, Service, and Supply )لوازم کمک شنوایی پزشکی )سمعک / 

 

فروشندگان ستمعک و لتوازم و تجهیتزات مترتبط بتا آن،      

توانند  مشمولین این کد صنفی هستند. این فروشگاهها می

ارائه دهنده خدمات تعمیر نیز باشند اما تعمیرکاران صرف 

 شوند. بندی نمی این قطعات در این کد صنف دسته

 
متفرقه و تعمیرگاه لوازم  - 7699

 خدمات مرتبط

5976 Orthopedic Goods – Prosthetic Devices لوازم ارتوپدی پزشکی و اعضا مصنوعی / 

 

فروشندگان لتوازم مترتبط بتا پزشتکی ارتوپتدی و اعضتا       

مصنوعی از قبیل عصا، آتل، ویلچر، واکر، عضو مصتنوعی،  

کمربندهای طبی، جورابهای طبی و... در این کتد صتنفی   

تواند توستط   شوند. تعمیرات این کاالها می بندی می دسته

این فروشگاهها انجام شود اما ارائه صرف ختدمات تعمیتر   

 
تعمیرگاه لوازم متفرقه و  - 7699

 خدمات مرتبط
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5977 Cosmetic Stores فروشگاه لوازم آرایشی / 

 

فروشندگان لوازم آرایشی طبیعی یا سنتزی از قبیل لوازم 

بنتدی   گریم، و لوازم آرایش روزانه در این مجموعه دستته 

 شوند. می

فروشتتتگاه لتتتوازم آرایشتتتی و  

 بهداشتی

فروشتتی کاالهتتای  ختترده-5999

 متفرقه و خا 

ستتتتالنهای زیبتتتتایی و   -7230

 آرایشگاهها

5978 Typewriter Stores - Sales, Rentals, and Service فروش و ارائه خدمات -/ ماشین چاپ 

 

دهنتدگان ختتدمات   دهنتتدگان و ارائته  فروشتندگان، اجتاره  

مرتبط بتا ماشتین تایتپ و همچنتین فروشتندگان لتوازم       

جتتانبی ایتتن دستتتگاهها از مشتتمولین ایتتن کتتد صتتنفی   

تواننتتد لتتوازم دفتتتری  باشتتند. ایتتن فروشتتندگان متتی متتی

باید بتر   آنهامحدودی را نیز به فروش برسانند ولی تمرکز 

تواننتد   ماشین تایپ باشد. همچنین ایتن فروشتگاهها متی   

دهنده خدمات تعمیر نیز باشند اما صرف تعمیتر ایتن    ارائه

 دستگاهها از محدوده این صنف خارج است.

 

التحریتر و   فروشگاه لوازم -5943

 تجهیزات اداری

ختترده فروشتتی کاالهتتای -5999

 متفرقه و خا 

و  تعمیرگاه لوازم متفرقه - 7699

 خدمات مرتبط

5983 Fuel Dealers-Fuel Oil, Wood, Coal, and Liquefied Petroleumفروشندگان سوخت / 

 

های تفروشندگان سوخت خودرو و هواپیما، هیتزم، ستوخ  

ستتوختنی و از ایتتن دستتت   ردنهتتایمتتایع، گتتاز متتایع  

بنتدی   کننده در این مجموعته دستته   محصوالت به مصرف

شوند. فروشندگان صرف سوخت ختودرو در ایتن کتد     می

 خدماتی ( ایستگاههای – 5541شوند.) بندی نمی دسته

فروشتتندگان چتتوب، ذدتتال و  

، ستتتایر ستتتوختهای جامتتتد  

 جایگاههای عرضه سوخت

 فروشندگان سوختهای مایع

 مایعفروشندگان گاز 

 فروشندگان رودنهای سوختنی

 ایستگاه خدماتی -5541

5992 Florists  /گلفروشیها 

 

فروشتتندگان گتتل، دستتته گتتل، گیاهتتان گلتتدانی در ایتتن 

گیرند، این در حالی است که این کاالهتا   مجموعه قرار می

توانند به صورت رو در رو و یا به واسطه تماس تلفنی و  می

به صورت دیر مست یم خریداری شوند. الزم به ذکر استت  

که نوع دیر حضوری این خرید در کد بازاریتابی مستت یم   

زیرا که تمایل برای فروش از ستمت   شود  نمیی بند دسته

فروشنده ایجاد نشده است. فروشگاههایی کته بته دیتر از    

فروشند مشمول این صنف  این کاالها لوازم بادبانی نیز می

 گلفروشیها

 تزئینات گل

فروشتتتگاههای لتتتوازم   - 5261

 ای بادبانی و گلخانه
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 ای( لوازم بادبانی و گلخانه - 5261نیستند )

5993 Cigar Stores and Stands های فروش سیگار / فروشگاهها و دکه 

 

فروشندگان سیگار، سیگار الکترونیک، سیگار بر،، پیتپ،  

بنتدی   و سایر محصوالت دخانی در ایتن مجموعته دستته   

 شوند. می

 سیگار فروشی

 های فروش سیگاردکه

ختترده فروشتتی کاالهتتای -5999

 متفرقه و خا 

5994 News Dealers and Newsstands / های روزنامه ها و دکه فروشی روزنامه 

 

ها بته   نامه کننده روزنامه، مجله و دوره فروشگاههای عرضه

شتوند. الزم   بندی متی  کننده در این مجموعه دسته مصرف

به ذکر است که فروشتندگان اشتتراک روزنامته و جرایتد     

 شوند. بندی نمی دیگر در این کد دسته

 فروشیروزنامه

 روزنامه فروشی هایدکه

 فروشیها کتاب -5942

ختترده فروشتتی کاالهتتای -5999

 متفرقه و خا 

5995 Pet Shops, Pet Foods and Supplies Stores فروشگاه حیوانات خانگی و کاالهای مرتبط / 

 

این فروشگاهها عالوه بر فروش حیواناتی از قبیل پرندگان، 

دیتره  سگ، گربه، خزندگان، ماهی، همستتر، خرگتوش و   

عرضه کننتده دتذا و لتوازم نگهتداری ایتن حیوانتات نیتز        

 هستند.

 
ختترده فروشتتی کاالهتتای -5999

 متفرقه و خا 

5996 Swimming Pools - Sales and Service  /فروش و خدمات -استخرهای شنا 

 

فروشندگان استخرهای خانگی، جکوزی، وان حمام تجهیز 

در ایتتن کتتد صتتنفی   آنهتتاشتتده، و لتتوازم و تجهیتتزات  

تواننتد ختدمات    شوند. این فروشندگان می بندی می دسته

نصب و تعمیر این کاال ها را نیز ارائه دهند اما صرف انجام 

بنتدی   تعمیرات و نصب این تجهیزات در ایتن کتد دستته   

 – 7699پیمانکاران خدمات ختا ()  - 1799شوند ) نمی

 تعمیرگاههای کاالهای متفرقه(

 

 ات ساختمانیسایر خدم -1799

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  - 7699

 خدمات مرتبط

5997 Electric Razor Stores – Sales and Serviceفروش و خدمات -تراش / ریش 

 

ای برقتی مشتمولین ایتن صتنف     هتراشت  فروشندگان ریش

توانند خدمات تعمیر ایتن کتاال را نیتز ارائته      هستند و می

دهند. الزم به ذکر است که ارائه صرف خدمات تعمیر این 

 – 7699شتتود. )  وستتایل مشتتمول ایتتن صتتنف نمتتی     

 های کاالهای متفرقه(ه تعمیرگا

 

ختترده فروشتتی کاالهتتای -5999

 متفرقه و خا 

رقه و تعمیرگاه لوازم متف - 7699

 خدمات مرتبط

5998 Tent and Awning Shopsبند / خیمه و پشه 

 
بندهای خانگی و صتنعتی   فروشندگان چادر، خیمه و پشه

از قبیل سایبان پنجتره، چادرهتای مستافرتی، چادرهتای     
 

 کاالی ورزشی  فروشگاه -5941
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نمایشگاهی و توریهای در و پنجره سفارشی از مشتمولین  

این صنف هستند. این فروشگاهها ممکن استت محتدوده   

کوچکی از لوازم اردو را نیز به فروش برسانند ولی فتروش  

باشتد   صرف این تجهیزات مربوط بته صتنف دیگتری متی    

فروشگاههای لوازم ورزشتی(. همچنتین تعمیتر     – 5941)

صنف بالمانع است امتا ارائته صترف     این کاالها نیز در این

خدمات تعمیر این کاال از محدوده این صنف خارج استت  

 های کاالهای متفرقه(. تعمیرگاه – 7699)

خرده فروشتی کاالهتای    -5999

 متفرقه و خا 

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  - 7699

 خدمات مرتبط

5999 Miscellaneous and Specialty Retail Shopsخرده فروشی کاالهای متفرقه و خاص / 

 

فروشندگان کاالهای ختا  و کاالهتایی کته درمجموعته     

اند مثل فروشندگان صرف ن شه،  بندی نشده دیگری دسته

اطلس، اسلحه گرم،  فشنگ و مهمات، فروشگاههای لوازم 

و... از مشتمولین ایتن    مهمانی و شعبده بازی، آتش بتازی 

 باشند. مجموعه می

 یخ فروشی

فروشتتگاههای مجتتاز استتلحه و 

 مهمات

 فروشگاههای وسایل آتش بازی

 قابسازی و فروشگاه قاب

 قبرفروشندگان سنگ

فروشتتتتتندگان تجهیتتتتتزات  

 آرایشگاهی

معتتتدنی، آب فروشتتتندگان آب

 م طر

 فروشگاه محصوالت کلکسیونی

 خدمات دریایی -4468

لتتوازم و تزینتتات ختتانگی  -5719

 متفرقهخا  و 

فروشتتتتگاههای لتتتتوازم  -5732

 الکترونیکی

 -دوچرخته  فروشگاههای -5940

 فروش و خدمات

 کاالی ورزشی  فروشگاه -5941

 چمدان و کاالی چرمی -5948

هتتای  فروشتتگاهها و دکتته -5993

 فروش سیگار

فروشگاه حیوانات خانگی  -5995

 و کاالهای مرتبط

 بند خیمه و پشه-5998

ستتتتالنهای زیبتتتتایی و   -7230

 ها رایشگاهآ
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البراتوارهتتتای ههتتتور و   -7395

 روتوش عکس

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  - 7699

 خدمات مرتبط

فروشگاههای کرایه فتیلم   -7841

 DVDو 

ستایر  [خدمات تفریحتی   -7999

 ]موارد

فروشتتگاه متتواد دتتذایی   -5499

 متفرقه

6010 Financial Institutions – Manual Cash Disbursements عملیات پرداخت دستی -مالی/ موسسات 

 

ها، موسسات اعتباری و دیره  موسسات مالی از قبیل بانک

ی انجام عملیات پرداخت وجته ن تد بته صتورت      که اجازه

رودررو بتته مشتتتریان ختتود را دارنتتد در ایتتن مجموعتته   

 شوند. بندی می دسته

 

عملیات  -موسسات مالی -6011

 پرداخت اتوماتیک

ارز،  -موسسات دیر مالی  -6051

حوالتتته دیرالکتریکتتتی، چتتتک   

 مسافرتی و ...

6011 
Financial Institutions – Automated Cash Disbursements عملیات پرداخت  -/ موسسات مالی

 اتوماتیک

 

دارنتتدگان، فروشتتندگان، اجتتاره دهنتتدگان و شتترکتهای  

انجتتام   کننتده دستتتگاههای ختودپرداز کتته اجتازه    کنتترل 

رو بته مشتتریان    در به صورت روعملیات پرداخت وجه ن د 

 شوند. بندی می خود را دارند در این مجموعه دسته

 

عملیات  -موسسات مالی -6010

 پرداخت دستی

ارز،  -موسسات دیر مالی  -6051

حوالتتته دیرالکتریکتتتی، چتتتک   

 مسافرتی و...

6012 Financial Institutions – Merchandise and Services کاال و خدمات -/ موسسات مالی 

 

کنندگان و یا خریداران ختدماتی از   دهندگان استفاده ارائه

قبیل چک، محصوالت اقتصادی و کاالهایی کته مشتمول   

شتوند )مثتل ستکه(، ارز، حوالته بتانکی،       ترفیع ارزش متی 

های مستافرتی، وام،  مشتاوره اقتصتادی و همچنتین      چک

 

عملیات  -موسسات مالی -6010

 پرداخت دستی
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موسسات مالی یا بانک  انداز که در انت ال به حسابهای پس

 شوند مشمول این کد صنفی هستند. ارائه می

6051 

Non-Financial Institutions – Foreign Currency, Money Orders (Not Wire Transfer), 

Stored Value Card/Load,and Travelers Cheques  ارز، حواله غیرالکتریکی،  -/ موسسات غیر مالی

 گذاری انداز و صندوقهای  سپرده چک مسافرتی، پس

 

کنندگان و یا خریداران ختدماتی از   دهندگان، استفاده ارائه

قبیل چک، محصوالت اقتصادی و کاالهایی کته مشتمول   

شتوند )مثتل ستکه(، ارز، حوالته بتانکی،       ترفیع ارزش متی 

وام،  مشتتاوره اقتصتتادی و همچنتتین چکهتتای مستتافرتی، 

انداز  کته در موسستات دیرمتالی     انت ال به حسابهای پس

شوند از مشمولین این کتد   مثل، صرافیها و هتلها ارائه می

 صنفی هستند.

 صرافیها

عملیات  -موسسات مالی -6010

 پرداخت دستی

کتاال و   -موسسات متالی  -6012

 خدمات

6211 Security Brokers/Dealers داللی / 

 
هتای اوراق قرضته، ستهام،    لفروشندگان خریداران و یا دال

 شوند. بندی می بورس و کاال در این کد صنفی دسته

 خدمات بورس

 اوراق بهادار

 

6300 Insurance Sales, Underwriting, and Premiumsبیمه و قراردادهای مالی / 

 

کنندگان انواع  بیمه فردی  فروشندگان این مجموعه عرضه

و بازرگتتانی هستتتند. بیمتته اتومبیتتل،  زنتتدگی، ختتدمات  

درمانی، خدمات دندانپزشکی، بیمه مالکیت و اجاره، آتش 

ای این کد صنفی  سوزی، زلزله، سوانح و... از خدمات بیمه

است. نکته مهم در این صتنف آن استت کته فتروش ایتن      

از طریق بازاریابی مست یم صورت بگیرد چرا  خدمات نباید

بنتدی   که این نوع از فروش بیمته در کتد دیگتری دستته    

 خدمات بیمه ( –بازاریابی مست یم  – 5960شود. ) می

 -هتتای اتومبیتتل )بدنتته  بیمتته

 شخص ثالث(

 بیمه عمر

 های درمانی بیمه

 سوزی بیمه آتش

 بیمه سوانح

عملیات  -موسسات مالی -6010

 پرداخت دستی

کتاال و   -موسسات متالی  -6012

 خدمات

6513 Real Estate Agents and Managers – Rentals آژانسهای فروش مدیریت و اجاره امالک / 

 

داللی، مدیریت، اجاره و فروش امالک مسکونی و تجتاری  

در این دسته از اصناف قرار دارند. همچنتین تراکنشتهای   

مالی مربوط به پرداخت حق اجتاره، کمیستیون فتروش و    

شتود. تراکنشتهای    بندی می اجاره در این کد صنفی دسته

مربوط به وجته فتروش و وامهتای خریتد مستکن در کتد       

 -موسستات متالی    - 6012شوند ) بندی می دیگری دسته

 مشاورین امالک و مستغالت

 ای سایر خدمات حرفه -8999

 مالکیت مشترک -7012
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 101از 66 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 کاال و خدمات(

7011 
Lodging – Hotels, Motels, Resorts, Central Reservation Services (Not Elsewhere 

Classified) / خدمات اقامتیهتل، مسافرخانه، اقامتگاه و مراکز  -خدمات اقامتی 

 

این کد صنفی شامل تامین کننتدگان ختدمات اقتامتی از    

هتتا، اقامتگاههتتای تفریحتتی یتتا  قبیتتل هتلهتتا، مستتافرخانه

. صنف مخصو  به خود را ندارندشود که  پانسیونهایی می

المللتی کتد    بسیاری از هتلهتا و مجتمعهتای اقتامتی بتین    

اما ایتن قبیتل پذیرنتدگان در     ،صنفی خا  خود را دارند

انتتد و  ایتتران تتتا کنتتون کتتد اختصاصتتی دریافتتت ننمتتوده 

بهره بترد.   آنهابندی  بایست از این کد صنف برای طب ه می

مراکز خدمات اقامتی که با این قبیل مکانها قرادادهایی به 

منظور رزرو اتاق یا سویت برای مشتریان خود دارنتد نیتز   

 شوند. بندی می در این کد صنفی دسته

 هتل

 مسافرخانه

 

 

7012 Timesharesمالکیت مشترک / 

 
فروش و اجاره امالک مسکونی و پانسیونهایی که مالکیتت  

 شوند. بندی می دارند در این مجموعه دستهمشترک 
 اقامتگاههای اشتراک زمانی

هتتتل،  -ختتدمات اقتتامتی -7011

 مسافرخانه، اقامتگاه

7032 Sporting and Recreational Camps اردوگاههای ورزشی تفریحی / 

 

برگزارکننتتدگان اردوهتتای ورزشتتی تفریحتتی و همچنتتین 

باشند. از  اردوهای کودکان از مشمولین این کد صنفی می

خدمات این دسته از اصناف برگزاری اردوهتای تابستتانی   

برای پسران و دختران، اردوهای ورزشی، آموزشی، شکار و 

متتاهیگیری استتت. اردوگاههتتایی کتته بتترای خودروهتتای  

انتد در ایتن کتد صتنفی      ایجاد شده مسافرتی و چادر زدن

پارکهتتای جنگلتتی   – 7033شتتوند ) بنتتدی نمتتی  دستتته

 تفریحی(

 

هتتتای جنگلتتتی  پتتتارک -7033

 تفریحی

ستایر  [خدمات تفریحتی   -7999

 ]موارد

7033 Trailer Parks and Campgrounds پارکهای جنگلی تفریحی / 

 

که امکان برپتایی اردوهتای    هایی پارکهای ایالتی و اردوگاه

کنند در این کد صتنف   شبانه و یا کوتاه مدت را فراهم می

شوند. این اردوگاهها که پذیرای خودروهای  بندی می دسته

تفریحی، تریلرهای مسافرتی، و چادرهای سفری هستتند،  

عمومتتا ختتدماتی چتتون آب و بتترق مصتترفی کابینهتتای   

 کنند. مسافرتی را تامین نمی

 

اردوگاههتتتای ورزشتتتی   -7032

 تفریحی

ستایر  [خدمات تفریحتی   -7999

 ]موارد

7210 Laundry, Cleaning, and Garment Servicesها خانه ی/ رختشو 
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 101از 67 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 

 ارائته  یصتنف  کتد  نیت شتده در ا  یبند دسته یفروشگاهها

 فرم،یونیتت ملحفتته، رختتت، یشستشتتو ختتدمات دهنتتده

 افراد به آنها مثل و یروتخت حوله، ،یزیروم شب، یلباسها

 نیتتا. هستتتند مارستتتانهایب و رستتتورانها ستتازمانها، ایتت و

 را آن از گتر ید نتوع  هتر  ای و بخار با وشو شست فروشگاهها

 ممکتن  یصنف کد نیا نیمشمول. دهند انجام است ممکن

 گانیرا ارسال ای و محل در افتیدر لیقب از یخدمات است

 .دهند ارائه زین را

 

 ییشو لباس یها مغازه -7211

 ها ییشو خشک -7216

7211 Laundries – Family and Commercial ییشو لباس یها / مغازه 

 

 ستتم یس با ییلباسشو ینهایماش آنهاکه در  ییفروشگاهها

 هیت تعب عمتوم  استفاده یبرا آن رینظ ای و یا سکه پرداخت

 نیا است ممکن. رندیگ یم قرار مجموعه نیا در است شده

 و محاستبه  وزن استاس  بتر  را استتفاده   نهیهز فروشگاهها

 خوابگاههتا،  در است ممکن فروشگاهها نیا. کنند افتیدر

 .باشند داشته قرار مشابه یهان مکا و آپارتمانها،

 

 ها خانه یرختشو -7210

 ها ییشو خشک -7216

7216 Dry Cleanersها ییشو / خشک 

 

پترده، لبتتاس   ییشتتو کته ختتدمات خشتک   ییفروشتگاهها 

 یصنف کد نیا در دهند یم ارائه را رهید و ملحفه، ،یعروس

 خدمات است ممکن فروشگاهها نیا. شوند یم یبند دسته

 .دهند ارائه زین را یرفوگر و ریتعم

 ییشو خشک

 ها خانه یرختشو -7210

 ییشو لباس یها مغازه -7211

7217 Carpet and Upholstery Cleaningمبلمان روکش یشستشو و ییشو ی/ قال 

 

 موکتت،   فترش،  ،یقتال  یدهندگان خدمات شستشتو  ارائه

 کتد  نیت ا نیمشتمول  از سازمانها و افراد به مبلمان روکش

 و ریتتتعم ختتدمات کتته  ییفروشتتگاهها. هستتتند یصتتنف

 کتد  نیت ا در دهنتد  یمت  انجتام  را مبلمان روکش یبازساز

 جیتعو و یبازساز ر،یتعم - 7641) شوند ینم یبند دسته

 (.مبلمان روکش

 ییشو یقال
 و یبازستتتتاز ر،یتتتتتعم -7641

 مبلمان روکش جیتعو

7221 Photographic Studiosیعکاس یوهای/ استود 

 

 ارائه شوند یم یبند طب ه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 متردم  عمتوم  بته  یربرداریتصتو  و یعکاس خدمات دهنده

 یهتا  یعکاست  نیهمچنت  و کودکان یها یعکاس. باشند یم

 و یلمبتردار یف خدمات دهندگان ارائه و مدارس در مست ر

 یعکاس یوهایاستود
ههتتتور و  یالبراتوارهتتتا -7395

 روتوش عکس
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 101از 68 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 یصتتنف کتتد نیتتا در زیتتن یعروستت مجتتالس از یعکاستت

 .شوند یم یبند دسته

7230 Beauty and Barber Shops شگاههایو آرا ییبایز یهان/ سال 

 

 ش،یرایت پ متو،  کردن کوتاه لیاز قب یدهندگان خدمات ارائه

 نیت ا در زنتان  و متردان  به مو اکستنشن و مو کردن رنگ

 فروشتگاهها  نیت ا نیهمچن. رندیگ یم قرار اصناف از دسته

 فروش. دهند ارائه زین را کوریپد و ناخن خدمات توانند یم

 بتال  فروشتگاهها  نیت ا در نتاخن  و مو به مربوط محصوالت

 .است مانع

 شگاههایآرا و ییبایز یسالنها

 ییبایو ز یمراکز سالمت -7298

متفرقته   یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ریسا[

7251 
Shoe Repair Shops, Shoe Shine Parlors, and Hat Cleaning Shops نظافت و واکس  ری/ تعم

 کفش و کاله

 

 رندیگ یم قرار اصناف از مجموعه نیکه در ا ییفروشگاهها

 نیهمچنت  و کتاله  و کفتش  ریت تعم خدمات دهندگان ارائه

 .هستند کاالها نیا واکس و نظافت

 
 و متفرقه لوازم رگاهیتعم - 7699

 مرتبط خدمات

7261 Funeral Services and Crematories خدمات کفن و دفن / 

 
 و نیدهندگان و برگزارکنندگان خدمات مراستم تتدف   ارائه

 . شوند یم یبند دسته یکد صنف نیدر ا یمتوف عیتش
  خدمات کفن و دفن

7273 
کد  نیشده و استفاده از ا یآن خوددار فیاز توص  باشد یم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریمغا وکار کسب این نکهیتوجه به ا با

 .باشد یمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 

  

7276 Tax Preparation Services  اتیمال پرداخت/ خدمات 

 

 اتیمال پرداخت خدمات منحصرا یصنف کد نیا نیمشمول

 میتنظت  و یحستابدار  لیت قب از یخدمات و کنند یم ارائه را

 دهنتدگان  ارائته . دهنتد  ینمت  انجتام  را یاتیت مال اههارنامه

 شتوند  ینمت  یبنتد  دستته  کتد  نیت درا یحسابدار خدمات

 ( یزیمم و یدفتردار ،یحسابدار - 8931)

 
متفرقته   یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ریسا[

7277 Counseling Services – Debt, Marriage, and Personal ازدواج و وام ،یشخص -/ خدمات مشاوره 
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 101از 69 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 

 لیتتاز قب یمشتتاوره متعتتدد یکتته در آن ختتدمات یمرکتتز

 ادیت اعت ترک ،یخانوادگ ،یاقتصاد مشاوره ازدواج، مشاوره

 کتد  نیت ا نیمشتمول  از شود یم ارائه مخدر مواد و الکل به

 مجموعتته نیتتا در یح تتوق مشتتاوره. هستتتند یصتتنف

 و یح تتوق ختتدمات - 8111) شتتود ینمتت یبنتتد دستتته

 ( یدادگستر

 ازدواج مشاوره خدمات

 یمال مشاوره خدمات

 یشخص مشاوره خدمات

و  یختتتتدمات ح تتتتوق  -8111

 یدادگستر

 یا حرفه خدمات ریسا -8999

7278 Buying and Shopping Services and Clubs و فروش دیخر ی/ بنگاهها 

 

 فتروش  و دیخر یها واسطه یصنف مجموعه نیا نیمشمول

 دستته  نیا خود اما هستند کننده مصرف به خدمات و کاال

 عرضتته کننتتده مصترف  بتته را یختتدمات ایت  کتتاال مایمستت  

 .کنند ینم

 دیخر مشاوره خدمات ارائه

متفرقته   یخدمات شخص -7299

 ]موارد ریسا[

 [ختتدمات کستتب و کتتار  -7399

 ]موارد ریسا

7296 
Clothing Rental – Costumes, Uniforms, Formal Wear /  و فورمیونیلباس فرم،  -اجاره لباس 

 خاص یهاس لبا

 

 یصتتنف کتتد نیتتشتتده در ا یبنتتد دستتته یفروشتتگاهها

 ریستا  و دویتاکس فرم،یونی خا ، یلباسها دهندگان اجاره

. هستتتند دستتت، نیتتا از یجتتانب پوشتتاک و پوشتتاک

 در یستازمان  فترم  یهاست  لبا دهندگان اجاره و فروشندگان

 و کتار  لبتاس  - 5137)رنتد یگ ینمت  قترار  یبنتد  دسته نیا

 (بچگانه و زنانه ،مردانه یفرمهایونی

 لباس انواع اجاره خدمات

 مردانه زنانه، یفرمهایونی -5137

 کار یلباسها و بچگانه و

متفرقته   یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ریسا[

7297 Massage Parlorsماساژ ی/ سالنها 

 

 صورت، ماساه ،یدهنده خدمات ماساه درمان ارائه یسالنها

 نیت ا.  شوند یم یبند دسته مجموعه نیا در یدرمان حهیرا

 بته  زین را یجکوز و سونا اجاره خدمات است ممکن مراکز

 .دهند ارائه خود انیمشتر

 یدرمان ماساه یسالنها

 ییبایو ز یمراکز سالمت -7298

متفرقته   یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ریسا[

7298 Health and Beauty Spas ییبایو ز ی/مراکز سالمت 

 

 از یشخصت  و یدرمتان  ختدمات  دهنتدگان  ارائه مراکز نیا

 حمام گتُتل، حمام گتِل، حمام صورت، و بدن ماساه لیقب

 و یورزشتت مشتاوره  ،یجکتوز  ستونا  بختار،  حمتام  آفتتاب، 

 عمومتا  مراکتز  نیت ا. هستتند  رهیت د و شیآرا و مو ،یمیره

 از و سالم یآشپز ورزش، ک،یاروب یکالسها کننده برگزار

 امکانتات  استت  ممکتن  نیهمچن. باشند یم زین دست نیا

 یدرمان آب مراکز

 ییبایز و یسالمت یسالنها

 آفتاب حمام و ومیسوالر مراکز

 ماساه یسالنها -7297

متفرقته   یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ری[سا
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 101از 70 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 اسپا و ماساه خدمات .شوند ارائه مراکز نیا توسط زین یاقامت

 یسنت یحمامها

7299 
Miscellaneous Personal Services (Not Elsewhere Classified)ریسا[متفرقه  ی/ خدمات شخص 

 ]موارد

 

 ییجابجتا  لیت دهندگان خدمات خا  و متفرقه از قب ارائه

 ،یختانگ  یشگریآرا  مکان، ن ل خدمات  ،یخانگ واناتیح

 ستورا   ،یشخصت  یگتر یمرب منزل، در ماساه ،یخدمتکار

 نیتتا در یعروستت مراستتم اجتترا و یختتالکوب بتتدن، کتتردن

 .رندیگ یم قرار یصنف مجموعه

 واناتیح ییجا جابه خدمات

 یخانگ واناتیح نظافت خدمات

 مکان ن ل خدمات

 مجالس فاتیتشر خدمات

 و ییبتتتتایز یستتتتالنها -7230

 شگاههایآرا

 واکتتس و نظافتتت ریتتتعم -7251

 کاله و کفش

ختتدمات کفتتن و دفتتن و  -7261

 یسوز مرده

 اتیخدمات پرداخت مال -7276

 -ختتتتتدمات مشتتتتتاوره -7277

 وام و ازدواج ،یشخص

 فروش و دیخر یبنگاهها -7278

لباس فرم،  -اجاره لباس  -7296

 خا  یها لباس و فورمیونی

 ماساه یسالنها -7297

 ییبایو ز یمراکز سالمت -7298

7311 Advertising Servicesیغاتی/ خدمات تبل 

 

 غتات یتبل ریستا  و یهنر ،یکیگراف غاتیتبل دکنندگانیتول

 و نترنتت، یا روزنامه، و،یراد ون،یزیتلو قیطر از که خالقانه

 کتد  نیت ا نیمشتمول  از شتوند  یم پخش یغاتیتبل یکهایپ

 مثتل  یغتات یتبل یروشتها  ریستا  نیهچنت . هستتند  یصنف

 نیت ا مشمول زین رهید و یغاتیتبل یبالنها ،ییهوا غاتیتبل

 .باشند یم صنف کد

 یغاتیتبل خدمات

 یغاتیتبل یشرکتها

 روزنامه یآگه خدمات ارائه

 یا حرفه خدمات ریسا -8999
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7321 Consumer Credit Reporting Agencies یاعتبار یگزارش مصرف کارتها ی/ آژانسها 

 

دستته از اصتناف شتامل     نیت خدمات ارائه شتده توستط ا  

ختدمات   ریو ستا افتراد ح ی تی و ح توقی     اعتبار یبررس

 . شود یمرتبط با آن م

 یاعتبارسنج یشرکتها
 [ختتدمات کستتب و کتتار  -7399

 ]موارد ریسا

7333 Commercial Photography, Art, and Graphics یتجار کیهنر و گراف ،ی/ عکاس 

 

 و یکت یگراف یطراحت  ختدمات  صتنف  کتد  نیا رندگانیپذ

 ریستا  و ناشتران،  ،یغتات یتبل آهانسهای به را یتجار یهنر

 شتتامل صتتنف کتتد نیتتا. دهنتتدیمتت ارائتته وکارهتتا کستتب

 لک،یستت صتتفحات یرو یطراحتت کتته استتت یرنتتدگانیپذ

 و نمتودار،  و چارت یطراح ،یتجار یهنرها لم،یف یعکاس

 عکس، که یرندگانیپذ. دهند یم انجام یتجار یرسازیتصو

 کتد  با دهند یم انجام عموم یبرا را چهره یعکاس و لم،یف

.شوند یم یبند طب ه یعکاس یوهایاستود – 7221

 لمیف کننده دیتول شرکتهای

 یتجار یعکاس

 یتجار کیگراف خدمات

 یتجار یهنرها

 یعکاس یوهایاستود -7221

 یا حرفه خدمات ریسا -8999

7338 Quick Copy, Reproduction, and Blueprinting Servicesیبازساز و یکپ ر،ی/ خدمات تکث 

 

کتتاب، ن شته،    یکته ختدمات همانندستاز    ییفروشگاهها

 ،یفتتوکپ  تکنیکهتای  واستطه  به را دست نیو از ا یطراح

 کتد  نیت ا نیمشتمول  دهنتد  یم انجام روشها ریسا و کاربن

 یصحاف خدمات شامل نیهمچن صنف نیا. هستند یصنف

 .باشد یم زین

 و راکسیتتز ،یفتتتوکپ ختتدمات

 دیاوزال

ههتتتور و  یالبراتوارهتتتا -7395

 روتوش عکس

 و ریت التحر فروشگاه لوازم -5943

 یادار زاتیتجه

7339 Stenographic and Secretarial Support یسینو ضهی/ عر 

 

 رزومته  ،یسینو نامه ش،یرایو پ،یدهندگان خدمات تا ارائه

 در ارائته  یبترا  یست ینو ضته یعر و متتون  حیتصتح  ،یسینو

 .باشند یم یصنف کد نیا نیمشمول دادگاهها

 یسینو ضهیعر

 و یابیتتتکار یآهانستتتها -7361

 موقت کار یروین نیتام

 [ختتدمات کستتب و کتتار  -7399

 ]موارد ریسا

7342 Exterminating and Disinfecting Services یو دفع حشرات موذ ی/ خدمات سمپاش 

 

 یدهندگان خدمات مرتبط با دفع آفات، حشرات موذ ارائه

 اصتناف  یبند دسته از مجموعه نیا نیو جوندگان  مشمول

 .باشند یم دست نیا از زین یسمپاش خدمات. شوند یم

 یخدمات نظافت -7349 یضدعفون و یسمپاش خدمات
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7349 Cleaning, Maintenance, and Janitorial Services ی/ خدمات نظافت 

 

  ،ییشتو  شته یدهندگان خدمات نظافت ستاختمان، ش  ارائه

کتف،  بته    شینظافت و پول  ،یبهداشت یسهاینظافت سرو

 یبه صورت قرارداد یادار یمدارس، شرکتها و ساختمانها

 .شوند یم یبند دسته یکد صنف نیروزمزد در ا ایو 

 و ینگهدار نظافت، خدمات

 یداریسرا

 

و دفتع   یخدمات سمپاش -7342

 یحشرات موذ

7361 
Employment Agencies and Temporary Help Services کار  یروین نیو تام یابیکار ی/آژانسها

 موقت

 

 موقتت  کتار  روین نیتام به مربوط خدمات مراکز لیقب نیا

 ارائته  هستتند  کارمنتد  دنبتال  بته  که یکسان به را دائم ای

 بتتته زیتتتن را کتتتار انیمت اضتتت نیهمچنتتت و دهنتتتد یمتتت

 .کنند یم یمعرف کنندگان استخدام

 کار یروین نیتام خدمات

 یابیکار خدمات

 [ختتدمات کستتب و کتتار  -7399

 ]موارد ریسا

7372 
Computer Programming, Data Processing, and Integrated Systems Design Services  /

 خاص یوتریکامپ یاطالعات و طراحان سیستمها لگرانیتحل ،یوتریکامپ سانینو برنامه

 

 یوتریکتامپ  اطالعات لگرانیتحل و طراحان سان،یبرنامه نو

متخصتص   یروین تیترب لیقب از یخدمات است ممکن که

ارائه دهنتد از  افزارها را  نرم یطراح ایافزار خا   کار با نرم

 .باشند یم یکد صنف نیا نیمشمول

 وتریکامپ یسینو برنامه خدمات

نتترم افتتزار  یفروشتتگاهها -5734

 یوتریکامپ

 ینگهدار و ریخدمات تعم -7379

 وتریکامپ

 ریستا [ یحت یخدمات تفر -7999

 ]موارد

 یا حرفه خدمات ریسا -8999

7375 Information Retrieval Services اطالعات یابی/ باز 

 

 ختدمات  دهندگان ارائه و اطالعات ی عمده کنندگان هیته

 در نیآنال اطالعات یابیباز و یاطالعات یها بانک به مربوط

 .رندیگ یم قرار اصناف یبند دسته از مجموعه نیا

 اطالعات یابیباز خدمات

گتتتزارش  یهتتتا آهانتتتس -7321

 یاعتبار یها مصرف کارت

 و مشتتتتاوره ت،یریمتتتتد -7392

 یمردم خدمات

 [ختتدمات کستتب و کتتار  -7399

 ]موارد ریسا

7379 Computer Maintenance, Repair and Services (Not Elsewhere Classified) ری/ خدمات تعم 
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 وتریکامپ یو نگهدار

 
 راتیت و تعم یدهندگان ختدمات مترتبط بتا نگهتدار     ارائه

 .باشند یم یصنف کد نیا نیمشمول وترهایکامپ

 ینگهتتدار و ریتتتعم ختتدمات

 وتریکامپ

 کامپیوتر و لوازم جانبی -5045

لتتتتوازم  یفروشتتتتگاهها -5732

 یکیالکترون

نتترم افتتزار  یفروشتگاهها  -5734

 یوتریکامپ

 ،یوتریکامپ سانینو برنامه -7372

 طراحتتان و اطالعتتات لگتترانیتحل

 خا  یوتریکامپ یسیستمها

 و لتتتتتوازم رگتتتتتاهیتعم -7629

 یکیالکترون کوچک یدستگاهها

7392 Management, Consulting, and Public Relations Services یمشاوره و خدمات مردم ت،یری/ مد 

 

 به یرسان کمک و مشاوره لیاز قب یارائه دهندگان خدمات

 بته  یانتفتاع  ریت د و یخصوص ،یمردم یسازمانها تیریمد

 یصتنف  کتد  نیت ا نیمشتمول  موقتت  ایت  یقترارداد  صورت

 توستعه  ،یمال یزیر برنامه کیاستراتژ یزیر برنامه.  هستند

 نیهمچنت  و( یتیامن ری)د یاطالعات ستمیس توسعه و بازار

 نیتتا ختتدمات از یانستتان منتتابع نتتهیزم در یزیتتر برنامتته

 .باشد یم یصنف یواحدها

 مشاوره و تیریمد خدمات

 [ختتدمات کستتب و کتتار  -7399

 ]موارد ریسا

 یا حرفه خدمات ریسا -8999

7393 

Detective Agencies, Protective Services, and Security Services, including Armored 

Cars, and Guard Dogs یضدگلوله و سگها ینهایماش ،یمحافظ خصوص ،یتیامن یسیستمها کنندگان نی/ تام 

 نگهبان

 

 و یطت یمح تیامن نیدهندگان خدمات محافظت، تام ارائه

 از نگهبتتان یستتگها و گلولتته ضتتد ینهایماشتت ،یفتترد

 کته  ییشرکتها نیهمچن. هستند یصنف کد نیا نیمشمول

 هشتدار  ستتم یس و خطتر  زنتگ  تور،یمتان  ن،یدورب نصب با

 مجموعته  نیا در کنند یم نیتام را یطیمح تیامن سرقت

 .رندیگ یم قرار اصناف یبند دسته از

 یتیامن و یحفاهت یآهانسها

 یشخص محافظت خدمات

 زنگ و توریمان ن،یدورب نصابان

 خطر

ختتدمات کستتب و کتتار    -7399

 ]موارد ریسا[

و  یختتتتدمات ح تتتتوق  -8111

 یدادگستر

 یا حرفه خدمات ریسا -8999
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 سرقت هشدار و ریدزدگ نصابان

 قیحر اطفا یسیستمها نصابان

 ختودرو  خدمات دهندگان ارائه

 بانکها به پول حمل

7394 
Equipment, Tool, Furniture, and Appliance Rental and Leasing زات،ی/ رهن، اجاره تجه 

 مختلف یابزار، مبلمان و دستگاهها

 

 کد در کدام هر که قیقا و ما،یهواپ پ،یتا نیماش از ریبه د

 هتر  رهتن  و اجتاره  انتد  شتده  یبند دسته یمشخص یصنف

 کتد  نیت ا ختدمات  از یگتر ید زاتیت تجه و ابتزار   دستگاه،

 .باشد یم یصنف

 مبلمان اجاره و رهن

 یخانگ لوازم اجاره خدمات

 

  یاسک جت ق،یخدمات قا -4457

 ییایدر حاتیتفر و

فتروش و   -چتاپ  نیماش -5978

 ارائه خدمات

لباس فرم،  -اجاره لباس  -7296

 خا  یلباسها و فورمیونی

 ونیموسسات اجاره کتام  -7513

 یساتیتاس لریوتر

موسستتتتتات اجتتتتتاره   -7519

 یها خانه و یحاتیتفر یخودروها

 متحرک

 لمیفت  هیکرا یفروشگاهها -7841

 DVDو 

7395 Photofinishing Laboratories and Photo Developing ظهور و روتوش عکس ی/ البراتوارها 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا در که یرندگانیپذ

  ،ییبزرگنمتتا  چتتاپ، دیتتتجد  ههتتور، لیتتقب از یختتدمات

 ارائته  را عکتس  بته  مربتوط  یتخصصت  ختدمات  و روتوش

 لم،یفت  ه،یت پا سته  مثل یعکاس زاتیتجه فروش. دهند یم

 استت  مانع بال فروشگاهها نیا در رهید و لنز لتر،یف و،ینگات

 شتود  ینمت  صتنف  نیا مشمول کاالها نیا صرف فروش اما

 (مرتبط زاتیتجه و یعکاس یلمبرداریف نیدورب - 5946)

 لمیف و عکس ههور یالبراتورها

 و یچتتتاپ ،یلتتتوازم ادار -5044

 یعکاس

 زاتیتتتتجه و و نیدوربتتت -5946

 یلمبرداریف و یعکاس

 یعکاس یوهایاستود -7221
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7399 Business Services (Not Elsewhere Classified) موارد ریسا[/ خدمات کسب و کار[ 

 

 ارائته  را یکتار  و کسب خدمات یصنف کد نیا رندگانیپذ

 "تخصتص  ایت  حرفته " کی عنوان به معموال که ندینما یم

 فیت ط رنتدگان یپذ از نتوع  نیا. شوندینم ییشناسا خا 

 از کته  دهنتد یمت  لیتشتک  را وکارهتا  کستب  از یا گسترده

 کتار  و کستب  یبانیپشتت  ختدمات  تتا  "یستنت " معامالت

 کتتد از کیتت چیهتت کتته یصتتورت در تنهااا. دارد گستتترش

 آن دهتد  حیتوضت  را یکتار  و کستب  نتواند گرید یصنفها

 از ییمثالها. ردیگ یم قرار یصنف گروه نیا در کار و کسب

 نشتتر، یهتتاشتترکت شتتامل دستتته نیتتا یکارهتتا و کستتب

 یقرارهتتا زانیتتر برنامتته کنفتترانس، تیریمتتد یشتترکتها

 کنفترانس  ختدمت  نار،یستم  به مربوط یشرکتها مالقات،

 ختدمات  دستازها، یکل کار، و کسب به کار و کسب یریتصو

 ختدمات  ،یرستان امیت پ یستها یسرو پستت،  و یبنتد بسته

.باشد یم پسماند تیریمد

 پستتت و یبنتتد بستتته ختتدمات

 یخصوص

 ترجمه خدمات

 کنفتترانس یبرگتتزار ختتدمات

 یریتصو

 یرسان امیپ خدمات

 سازها دیکل و سازها قفل

 نشر یهاتشرک

 ناریسم یبرگزار خدمات

 یتلفن ییگو پاسخ خدمات

 

 کیو پ یخدمات پست -4215

متفرقته   یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ریسا[

 یغاتیخدمات تبل -7311

 و یکپتت ر،یتتختتدمات تکث -7338

 یبازساز

 کننتتتتتتدگان نیتتتتتتتام -7393

 محتتاف  ،یتتتیامن یسیستتتمها

 یخصوص

 ریستا [ یحت یخدمات تفر -7999

 ]موارد

7512 Automobile Rental Agency لیاتومب هی/ موسسات کرا 

 

که  ردیگ یم لیاتومب هیکرا موسساتکد صنف توسط  نیا

به صورت جداگانته کتد    یالملل نیپرداخت ب یها در شبکه

 موسستات انتد.   ختود ثبتت ننمتوده    یبرا یصنف اختصاص

گروه قترار دارد و   نیدر ا زین رانیا کشور در لیاتومب هیکرا

 نیاز ا دیبا اند  درخواست ننموده یکه کد اختصاص یمادام

 .شوداستفاده  رندگانیگروه از پذ نیا فیکد جهت تعر

 لیاتومب هیکرا موسسات

 ونیاجاره کتام موسسات  -7513

 یساتیتاس لریوتر

موسستتتتتات اجتتتتتاره   -7519

 یها خانه و یحاتیتفر یخودروها

 متحرک

7513 Truck and Utility Trailer Rentalsیساتیتاس لریوتر ونی/ موسسات اجاره کام 

 

 یستات یتاس یلرهتا یتر و ون ون،یکوتتاه متدت کتام    اجاره

( نیتکنس)بدون  کننده مصرف شخص به امور انجام جهت

 .است یصنف یواحدها نیا در شده ارائه خدمات از

 لریتر و ونیکام دهندگان اجاره

 زات،یتترهتتن، اجتتاره تجه -7394

 یدستتتتگاهها و مبلمتتتان ابتتتزار،

 مختلف

 لیاتومب هیموسسات کرا -7512

موسستتتتتات اجتتتتتاره   -7519
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 یها خانه و یحاتیتفر یخودروها

 متحرک

7519 
Motor Home and Recreational Vehicle Rentalsو یحاتیتفر ی/ موسسات اجاره خودروها 

 متحرک یها خانه

 

متحترک،   یهتا  بلنتد متدت خانته    ایت اجاره کوتتاه متدت   

مخصتو    یهتا  و ختوردو  یحتات یتفر دار نیکاب یاهونیکام

 نیت . اجتاره ا باشتد  یمت  یکتد صتنف   نیت کمپ از خدمات ا

 - 7999)شتوند  ینمت  یبنتد  کتد دستته   نیت اخوردوها در 

 نیت ا از زیت ن یحت یتفر ی هتا یقا اجتاره (. یحت یتفر خدمات

رهتن و اجتاره    - 4457و با کد  باشد یم مستثنا مجموعه

 .شود یم یبند دسته قیقا

 کاروان و یحیتفر خودرو اجاره

  یاسک جت ق،یخدمات قا -4457

 ییایدر حاتیتفر و

 ونیموسسات اجاره کتام  -7513

 یساتیتاس لریوتر

 ریستا [ یحت یخدمات تفر -7999

 ]موارد

7523 Parking Lots, Parking Meters and Garages پارکومتر و گاراژ نگ،ی/ پارک 

 

ارائه دهندگان خدمات مربوط به پارک موقت ختودرو بته   

 یقترارداد  ایت  و ماهانته  ،یهفتگت  روزانته،  ،یصورت ستاعت 

 .باشند یم یصنف کد نیا نیمشمول

 خودرو گاراه و نگیپارک

 پارکومتر

 

7531 Automotive Body Repair Shopsخودرو ی/ صافکار 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا در که یرندگانیپذ

 یرو بتر  یراتت یتعم کتار  انجام و خودرو یصافکار خدمات

 شتده  ریت تعم بخش ین اش.  دهند یم انجام را خودرو بدنه

 انجتام  صترف  یولت  شتود  انجتام  کارگاهها نیا در تواند یم

 7535) شود ینم یبنددسته صنف کد نیا در بدنه ین اش

 ریت د)به  خودرو راتیتعم انجام نیهمچن( خودرو ین اش -

 - 7538) باشتد  ینمت  یصتنف  کد نیا مشمول زین( بدنه از

 خدمات خودرو ]و نه فروشندگان[(

 یستتتاز ریتتتگلگ و یصتتتافکار

 خودرو

 روکتش  و ریخدمات تعم -7534

 خودرو کیالست

 خودرو ین اش -7535

و نتته  [ختتدمات ختتودرو  -7538

 ]فروشندگان

7534 Tire Retreading and Repair Shops خودرو کیو روکش الست ری/ خدمات تعم 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا در که یرندگانیپذ

 شتده  ریت تعم کیالستت  فتروش  و ریت تعم نصتب،  بته  مجاز

 صنف نیا فیتعر محدوده در نو کیالست فروش. باشند یم

 خودرو سیسرو و ریتعم خدمات ریسا نیهمچن. ندارد قرار

 .باشد ینم مجاز صنف نیا در

 خودرو کیالست رکارانیتعم

 دستتت کیالستتت فروشتتندگان

 دوم

 خودرو کیالست نصابان

 هایفروش کیالست -5532

 خودرو یصافکار - 7531

 خودرو ین اش -7535

و نتته  [ختتدمات ختتودرو  -7538
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7535 Automotive Paint Shops خودرو ی/ نقاش 

 

 ن اشتتان عمومتتا صتتنف نیتتارائتته دهنتتدگان ختتدمات در ا

 بدنته  یرو بتر  یسفارشت  یهتا  ین اشت  هنرمنتدان  خودرو،

 .هستند  هیعت یهاخودرو رنگ سازان باز و خودرو

 لیاتومب ین اش

 خودرو یصافکار - 7531

و نتته  [ختتدمات ختتودرو  -7538

 ]فروشندگان

7538 Automotive Service Shops (Non-Dealer) و نه فروشندگان [/ خدمات خودرو[ 

 

 منبتع   کتولر،  ترمتز،  ستتم یس ختودرو،  موتور رکارانیتعم

 پاک برف اتور،یراد کاربرات، ،یرسان سوخت ستمیس اگزوز،

 کتد  نیت ا نیمشتمول  ختودرو  یبرقت  ستمیس و پنجره کن،

 و رودتن  جیتعتو  لیت قب از یختدمات  ارائته . هستند یصنف

 یحال در نیا. است بالمانع یصنف کد نیا در چر  باالنس

 کد نیا در ییتنها به فرمان زانیم و چر  باالنس که است

 روکتش  و ریت تعم خدمات - 7534) ردیگ ینم قرار یصنف

 (خوردو کیالست

 لیاتومب شهیش جیتعو و ریتعم

 خودرو سیسرو

 یآپارات و رودن جیتعو

 یساز اگزوز

 چر  باالنس

 خودرو آپ تون

 خودرو یصافکار - 7531

 روکتش  و ریخدمات تعم -7534

 خودرو کیالست

 خودرو ین اش -7535

 کارواش -7542

 بکستتل و یکشتت دکیتت -7549

 خودرو

7542 Car Washesکارواش / 

 

صتنف   نیخودرو در ا شیشو، واکس و پول و خدمات شست

 زیت خودکار ن یها کد شامل کارواش نی. اردیپذ یصورت م

 از یختدمات  یهتا  گاهیجا در موجود یها کارواش. باشد یم

 .هستند مستثنا کد نیا

 کارواش

 خودرو واکس و نظافت

 یخدمات ستگاهیا -5541

و نتته  [ختتدمات ختتودرو  -7538

 ]فروشندگان

7549 Towing Services /خودرو بکسل و یکش دکی 

 

 کتد  نیت حمل و بکسل خودرو از خدمات ارائته شتده در ا  

 فرسوده خوردو یانبارها در که ییکشها دکی. است یصنف

 .باشند یم مستثنا یصنف کد نیا از کنند یم کار

 یکش دکی خدمات

 خودرو ییجا جابه خدمات

 اوراق خودرو یانبارها -5935

7622 Electronics Repair Shopsیکیالکترون لوازم رگاهی/ تعم 

 

 صتوت،  ضبط و،یراد ون،یزیتلو لیقب از یلوازم رکارانیتعم

 نیمشتمول  انته یرا و یصتوت  یها ستمیس تال،یجید وریرس

 یختانگ  یبرقت  لوازم رکارانیتعم. باشند یم یصنف کد نیا

 .رندیگ ینم قرار صنف نیا محدوده در

 ون،یتتزیتلو و،یتتراد رکتتارانیتعم

 یسیستتتمها و صتتوت ضتتبط

 یصوت

 انهیرا رکارانیتعم

 و لتتتتتوازم رگتتتتتاهیتعم -7629

 یکیالکترون کوچک یها دستگاه
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7623 
Air Conditioning and Refrigeration Repair Shopsخچالی و یبرودت یسیستمها رگاهی/ تعم 

 زریفر

 

 زریتتفر و خچتال ی هواستتاز، ،یگتاز  یکولرهتتا رکتاران یتعم

. هستتند  یصتنف  کتد  نیت ا نیمشتمول  از یصنعت و یخانگ

 قترار  یصتنف  کتد  نیا محدوده در منزل لوازم ریسا ریتعم

 .ردیگ ینم

 زریفر و خچالی رکارانیتعم

 یگاز یکولرها رکارانیتعم

 و هواستتتتتتاز رکتتتتتتارانیتعم

 هوا هیتهو یها دستگاه

 و لتتتتتوازم رگتتتتتاهیتعم -7629

 یکیالکترون کوچک یهاه دستگا

7629 Electrical and Small Appliance Repair Shopsیکیالکترون کوچک یدستگاهها و لوازم رگاهی/ تعم 

 

 مثل کوچک و یخانگ یکیالکترون یدستگاهها رکارانیتعم

 یصتتنف کتتد نیتتا در یبرقتت اجتتاق و متتاکروفر توستتتر،

 نیماشت  لیت قب از یلتوازم  ریت تعم. شتوند  یمت  یبنتد  دسته

 مشتمول  دستت  نیا از و گاز اجاق کن، خشک ،ییلباسشو

 و متفرقته  لتوازم  رگتاه یتعم - 7699) شتوند  ینمت  کد نیا

 کننتده  خنک ستمیس راتیتعم نیهمچن(. مرتبط خدمات

 صتتنف نیتتا مجتتاز محتتدوده در زریتتفر و خچتتالی منتتزل،

 و یبرودتتت یستتتمهایس رگتتاهیتعم - 7623) باشتتد ینمتت

 (زریفر خچالی

 یکتتیالکترون لتتوازم رگتتاهیتعم

 ،یبرقتت اجتتاق مثتتل کوچتتک

 ماکروفر توستر،

 و فتروش  -چتاپ  نیماش -5978

 خدمات ارائه

 لتتتتتتوازم رگتتتتتتاهیتعم -7622

 یکیالکترون

 یسیستتتمها رگتتاهیتعم -7623

 زریفر خچالی و یبرودت

7631 Watch, Clock and Jewelry Repair و جواهرآالت یواریساعت د ،یساعت مچ رگاهی/ تعم 

 

( فروشتندگان  نته )و ریت ارائه دهندگان صرف ختدمات تعم 

 صتنف  نیت ا در جتواهرات  و ،یواریت د ،یمچت  ساعت انواع

 .شوند یم یبند دسته

 و ستتتتتتاعت رکتتتتتتارانیتعم

 جواهرآالت

 یفروشتتتتتتتتتتتتگاهها -5944

 ساعت، ،یجواهرآالت، ساعت مچ

 ن ره

7641 Furniture-Reupholstery, Repair, and Refinishingمبلمان روکش ضیتعو و یبازساز ر،ی/ تعم 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا در که یرندگانیپذ

. هستند مبلمان روکش کنندگان جیتعو و رکنندگانیتعم

 یصتنف  کتد  نیت ا درمحتدوده  زیت ن  هیعت مبلمان یبازساز

 یبنتد  دستته  کتد  نیت ا در کتاال  نیا فروشندگان. باشد یم

 .شوند ینم

 مبلمان یکوب هیرو و راتیتعم
 نتتتتات،یمبلمتتتتان، تزئ -5712

 یخانگ زاتیتجه

7692 Welding Servicesی/ خدمات جوشکار 

 

 نیت ا نیمشمول یجوشکار با ریدهندگان خدمات تعم ارائه

 کتد  نیت ا در یستاختمان  یجوشتکار . هستتند  یصتنف  کد

 ختتدمات یمانکتتاریپ - 1799.)شتتود ینمتت یبنتتد دستتته

 [(موارد ری]ساخا 

 یساختمان خدمات ریسا -1799 جوش خدمات و یجوشکار
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7699 Miscellaneous Repair Shops and Related Servicesمرتبط خدمات و متفرقه لوازم رگاهی/ تعم 

 

 و لتوازم   با مربوط خدمات و راتیتعم اصناف از دسته نیا

 یبنتد  دستته  یخاص کد در که دهند یم ارائه را یزاتیتجه

 ستمعک،  ،یورزشت  لتوازم  و دوچرخه راتیتعم از. اند نشده

 چمن نیماش ن،یدورب ،ی یموس ادوات ،یارتوپد زاتیتجه

مجموعه  نیو دودکش در ا نهیشوم سیگرفته تا سرو یزن

 .شود یم یبند دسته

 دوچرخه راتیتعم

 و نهیشتتوم نظافتتت ختتدمات

 دودکش

 متفرقه لوازم راتیتعم

 خودرو یصافکار - 7531

 روکتش  و ریخدمات تعم -7534

 خودرو کیالست

و نتته [ختتدمات ختتودرو  -7538

 ]فروشندگان

 لتتتتتتوازم رگتتتتتتاهیتعم -7622

 یکیالکترون

 یسیستتتمها رگتتاهیتعم -7623

 زریفر خچالی و یبرودت

 و لتتتتتوازم رگتتتتتاهیتعم -7629

 یکیالکترون کوچک یدستگاهها

 ،یمچت  ستاعت  رگاهیتعم -7631

 جواهرآالت و یوارید ساعت

 و یبازستتتتاز ر،یتتتتتعم -7641

 مبلمان روکش جیتعو

 یخدمات جوشکار -7692

7800 
کد  نیشده و استفاده از ا یآن خوددار فیاز توص  باشد یم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریوکار مغا کسباین  نکهیتوجه به ا با

 .باشد یمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 

  

7801 
کد  نیشده و استفاده از ا یآن خوددار فیاز توص  باشد یم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریوکار مغا کسباین  نکهیتوجه به ا با

 .باشد یمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 

  

7802 
کد  نیشده و استفاده از ا یآن خوددار فیاز توص  باشد یم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریوکار مغا کسباین  نکهیتوجه به ا با

 .باشد یمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 
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7829 
Motion Picture and Video Tape Production and Distributionچند محصوالت دی/ پخش و تول 

 یا رسانه

 

 ،یآموزشتت یلمهتتایف ی عمتتده نیناشتتر و دکننتتدگانیتول

 در یونیزیتلو داتیتول  ،ینیتمر یلمهایف ،یتجار یلمهایف

 نیت ا دهنتدگان  اجتاره . شوند یم یبند دسته مجموعه نیا

 .شوند ینم یبند دسته یصنف کد نیا در محصوالت

 یویدیو ینوارها عیتوز و دیتول

 متحرک ریتصاو و

 [ختتدمات کستتب و کتتار  -7399

 ]موارد ریسا

 لمیفت  هیکرا یفروشگاهها -7841

 DVDو 

 یا حرفه خدمات ریسا -8999

7832 Motion Picture Theatersنمای/ س 

 

این  گیرند. میبندی قرار  در این طب ه لمیپخش ف یسالنها

 ایت  و ینترنتت یا ایت  و یتلفنت  وهیممکن است به شت ها سالن

ها شت رو نیا یهمگ که کنند تیبل فروش به اقدام یحضور

 .است شده شناخته مجاز صنف نیدر ا

 نمایس

 لمیفت  هیکرا یفروشگاهها -7841

 DVDو 

 و تئتتاتر کننتتدگان هیتتته -7922

 تئاتر طیبل فروش یآهانسها

7841 DVD/Video Tape Rental Storesو  لمیف هیکرا ی/ فروشگاههاDVD 

 

اجتاره    رندگانیگروه از پذ نیدر ا یخدمت ارائه شده اصل

در  نیاست.  ا یو استفاده شخص یخانگ شینما یبرا لمیف

تتن الت و نتوار     ،یدنیاست که فروش محدود نوشت  یحال

 فروشگاهها بال مانع است. نیخام در ا DVD وویدیو

 لمیف اجاره

 کلوپ ویدیو

 

7911 
کد  نیشده و استفاده از ا یآن خوددار فیاز توص  باشد یم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریوکار مغا کسباین  نکهیتوجه به ا با

 .باشد یمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 

  

7922 
Theatrical Producers (Except Motion Pictures) and Ticket Agenciesو تئاتر کنندگان هی/ ته 

 تئاتر طیبل فروش یآژانسها

 

 بته  و یتابستتان  یتئاترها ،یابانیخ یتئاترها کنندگان هیته

. شتوند  یمت  یبند دسته یصنف کد نیا در تئاتر عمده طور

 یشتترکتها ،یگریبتتاز یابیاستتتعداد یآهانستتها نیهمچنتت

 و صتتتحنه یطراحتتت صتتتحنه، ینتتتورپرداز بتتتا متتترتبط

 تئاتر طیبل فروش یآهانسها

 تئاتر کننده هیته یشرکتها

 

 نمایس -7832

 ،ی یموستتت یگروههتتتا -7929

 متفرقه یهایسرگرم و ارکستر
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 101از 81 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 کتد  نیت ا بته  یهمگت  هتا ن آ بتا  مرتبط لوازم کنندگان نیتام

موارد فوق مربوط به تئاتر هستند کلیه ) دارند تعلق یصنف

 در تیبل فروش یآهانسها نکهیا به باتوجه(.  نمایو نه به س

 ختود  و بتوده  تیت بل دارانیخر یپاسخگو صرفا صنف نیا

 کنند ینم یابیبازار قیطر از تیبل فروش به اقدام مایمست 

 میمستتت  یابیتتبازار یکتتدها در شتتده ذکتتر یآهانستتها از

 .هستند مستثنا

7929 
Bands, Orchestras, and Miscellaneous Entertainers (Not Elsewhere Classified) /

 متفرقه یهایسرگرم و ارکستر ،یقیموس یگروهها

 

 یهتا  گتروه  ،ی یموست  نوازنتدگان   بازها، شعبده نها،یکمد

 از یسترگرم  بتا  مرتبط موارد ریسا و ارکسترها و ی یموس

 کنندگان نیتام نیهمچن. هستند یصنف کد نیا نیمشمول

 نیتتا در زیتتن یعروستت مراستتم در یستترگرم و ی یموستت

 .شوند یم یبند دسته مجموعه

 ی یموس گروه و ارکستر

 ی یموس یباندها

 

7932 Billiard and Pool Establishmentsاردیلیب ی/ سالنها 

 

 نیهمچنتت و اردیتتلیب زاتیتتتجه و زیتتدهنتتدگان م اجتتاره

 یبنتتد دستتته صتتنف نیتتا محتتدوده در اردیتتلیب یهاستتالن

 . شوند یم

 اسنوکر و اردیلیب یسالنها
 ریستا [ یحت یخدمات تفر -7999

 ]موارد

7933 Bowling Alleys نگیبول ی/سالنها 

 

 مبلتغ  افتت یدر بتر  عتالوه  تواننتد  یم سالنها نیدارندگان ا

 فتتروش و اجتتاره قیت طر از ستتالن، از استتفاده  بتته مربتوط 

 کننتده  ارائته  تتن الت  فتروش  ایت  و هایدنینوش  زات،یتجه

 نیتتا. باشتتند ختتود انیمشتتتر ایتت نیمشتتترک بتته ختتدمات

 یفرد تیمالک با یا درفه سالنها نیا در اگر که ستیدرحال

 ارائه مجزا ای مشابه یخدمات سالن، نیمالک ای مالک از رید

 یبنتد  دستته  خود مشخص یصنف کد در یستیبا یم دهد

 .شود

 نگیبول سالن
 ریستا [ یحت یخدمات تفر -7999

 ]موارد

7941 Commercial Sports, Professional Sports Clubs, Athletic Fields, and Sports Promoters 
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 101از 82 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 برگزارکنندگان مسابقات ،یورزش ینهایزم ،یا ورزش حرفه یانجمنها ،یتجار ی/ ورزشها

 

 یا حرفته  مته یو ن یا حرفته  یورزشت  یموسسان باشگاهها

 کننتدگان  برگتزار ...( و یهتاک  ستبال، یب بسکتبال،)فوتبال،

 صتتاحبان و ورزشتتکاران، و کنتتانیباز رانیمتتد مستتاب ات،

 یصنف کد نیا نیمشمول از یورزش یسالنها و ومهایاستاد

 .باشند یم

 و یا حرفته  یورزش یباشگاهها

 یقهرمان

 ریستا [ یحت یخدمات تفر -7999

 ]موارد

7991 Tourist Attractions and Exhibitsیستیتور یها جاذبه و شگاههای/ نما 

 

 صتتتاحبان ،یستتتتیتور یشتتتگاههایبرگزارکننتتتدگان نما

 ،یبتتوم یشناستت اهیتتگ یبادهتتا ،یستتتیتور یهتتا جاذبتته

 یصتنف  کتد  نیت ا در ها موزه و یدست عیصنا یشگاههاینما

 و هتا یگالر کته  استت  ذکتر  بته  الزم. شتوند  یم یبند دسته

 یبنتتد دستتته مجموعتته نیتتا در یهنتتر یشتتگاههاینما

 (یهنر فروشندگان و یگالر - 5971) شوند ینم

 یهتتا شتتگاهینما و هتتا جاذبتته

 یستیتور

 یشناس اهیگ یهاموزه و هاد با

 یهنر یها موزه

 موزه

 

و  یفروشندگان آثتارهنر  -5971

 های صاحبان گالر

 و رکیستتت ،یشتتتهرباز -7996

 کارناوال

 ،یعمتتتتوم ومیتتتتآکوار -7998

 شینمتا  یاستتخرها  و وحتش  باغ

 هایندلف

 ریستا [ یحت یخدمات تفر -7999

 ]موارد

7992 Public Golf Courses گلف یعموم ی/برگزارکنندگان کالسها 

 

 عبتارت  یصنف کد نیا نیخدمات ارائه شده توسط مشمول

 نیماشت  اجاره ،یباز زاتیتجه اجاره گلف، آموزش از است

 نیتتا در موجتتود یهتتا کافتته و رستتتورانها. گلتتف نیزمتت

 بته  توجه با و شوند ینم یبند دسته کد نیا در ها مجموعه

. داشتت  خواهنتد  را خود به مربوط یصنف کد خود تیماه

 نیت ا در که زین گلف یا حرفه لوازم یفروشگاهها نیهمچن

 .هستند مستثنا یصنف کد نیا از دارند قرار مجموعه

 یبتترا گلتتف کتتالس یبرگتتزار

 عموم

 ،یخصوصتت یهتتا باشتتگاه -7997

 آمتتوزش یخصوصتت یهتتا باشتتگاه

 یسوارکار و گلف

7993 Video Amusement Game Suppliesیسرگرم و ییدئویو یباز یها / فروشندگان دستگاه 

 

 و ییویدیتتو یهتتایباز یا ستتکه یهتتا فروشتتندگان دستتتگاه

 یدستتگاهها  ،یفتور  عکتس  یاتاقکهتا  لیت قب از یسرگرم

 نیا در دست نیا از یموارد و یکیمکان یهایباز ،ی یموس

 .شوند یم یبند دسته کد

 نت میگ

 نت یکاف

 

7994 Video Game Arcades/Establishmentsیسرگرم و ییدئویو یباز یدستگاهها ی/ سالنها 
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 101از 83 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 

 یهتتایباز یا ستتکه یکتته دستتتگاهها ییصتتاحبان ستتالنها

 ،یعکتتس فتتور یاتاقکهتتا لیتتاز قب یو ستترگرم ییویدیتتو

 نیاز ا یو موارد یکیمکان یها یباز ،ی یموس یها دستگاه

 نیا نیمشمول کنند یم فراهم عموم استفاده یبرا را دست

 در کتته دستتتگاهها نیتتا صتتاحبان. هستتتند یصتتنف کتتد

 یصتنف  کد نیا در رندیگ یم قرار زین کوچک یفروشگاهها

 شتامل  تواننتد  یمت  دستتگاهها  نیت ا.  شوند یم یبند دسته

 .باشند زین نیآنال یهایباز

 نت میگ

 نت یکاف

 یفروشندگان دستگاهها -7993

 یسرگرم و ییدئویو یباز

 ریستا [ یحت یخدمات تفر -7999

 ]موارد

7995 
کد  نیشده و استفاده از ا یآن خوددار فیاز توص  باشد یم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریمغاوکار  کسباین  نکهیتوجه به ا با

 .باشد یمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 

  

7996 Amusement Parks, Circuses, Carnivals, and Fortune Tellersکارناوال و رکیس ،ی/ شهرباز 

 

 و دارنتتتدگان و وحشتتتها بتتتاغ ها،یصتتتاحبان شتتتهرباز 

. باشند یم یصنف کد نیا نیمشمول رکیس برگزارکنندگان

 از استتت عبتتارت صتتنف نیتتا در شتتده ارائتته ختتدمات

 شینمتا  فلتک،  و چر  مثل یسوار یکیمکان یدستگاهها

 صتنف  نیت ا.  تتن الت  و دتذا  و یسترگرم  ،یباز وانات،یح

 زیتتن دستتت نیتتا از یمتتوارد و رکهایستت شتتامل نیهمچنتت

 .باشد یم

 رکهایس

 هایشهرباز

 یسرگرم یپارکها

 یها جاذبه و شگاههاینما -7991

 یستیتور

 ریستا [ یحت یخدمات تفر -7999

 ]موارد

7997 
Membership Clubs (Sports, Recreation, Athletic), Country Clubs, and Private Golf 

Courses یآموزش گلف و سوارکار یخصوص یهاه باشگا ،یخصوص ی/ باشگاهها 

 

 یکننتدگان ختدمت مترتبط بتا باشتگاهها      ارائهصاحبان و 

  گلتتف، ،یموتورستتوار  ،یرانتتدازیت ،یستتوارکاری خصوصتت

 و یورزش یباشگاهها ،یسوار قیقا  شنا، س،یتن  نگ،یبول

 نیت ا. شتوند  یمت  یبنتد  دستته  مجموعته  نیت ا در یسالمت

 باشتند  زیت ن ماساه خدمات دهنده ارائه توانند یم هاه باشگا

 یصتنف  کتد  نیت ا مشتمول  ماستاه  ختدمات  ارائه صرف اما

 نیتتا نیهمچنتت(  ماستتاه یستتالنها - 7297. )شتتوند ینمتت

 یورزش یمشاورهها و یسالمت خدمات توانند یم باشگاهها

 کد نیا مشمول خدمات نیا صرف ارائه اما دهند ارائه زین

 (ییبایز و یسالمت مراکز - 7298. )شوند ینم یصنف

 یبدنساز باشگاه

 سیتن باشگاه

 یورزش یباشگاهها

 

 ییبایو ز یمراکز سالمت -7298

 یهاسبرگزارکنندگان کال -7992

 گلف یعموم

7998 Aquariums, Seaquariums, Dolphinariums, and Zoosیاستخرها و وحش باغ ،یعموم ومی، آکوار 
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 101از 84 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 نهایدلف شینما

 

 یبرا یآموزش و یحیتفر یومهایآکوار شامل مجموعه نیا

 و رستتورانها . شود یم وحشها باغ نیهمچن و عموم دیبازد

 ختدمات  به بسته مراکز نیا در موجود یفروشگاهها ریسا

 خودشتان  ختا   یصتنف  کتد  مشتمول  آنها در شده ارائه

 .شوند یم

 و وحش باغ ،یعموم ومیآکوار

 نهایدلف شینما یاستخرها

 یها جاذبه و شگاههاینما -7991

 یستیتور

7999 Recreation Services (Not Elsewhere Classified) موارد ریسا[ یحی/ خدمات تفر[ 

 

 گتر ید یها که در مجموعه یحیارائه دهندگان خدمات تفر

نشتده انتد    یبنتد  خا  دسته ای یاصناف به صورت عموم

بته   تتوان یم لیقب نی. از اشوند یم یکد صنف نیمشمول ا

 یکت یزیف یتهتا یاشاره کرد که فعال یدهندگان خدمات ارائه

بتترف،  یرو یگلتتف، استتک ینتتیشتتنا، م نتتهیدر زم یفتترد

آن در  ریو نظ  یاسب دوان ،یاتورینیم ینهایمساب ات ماش

صتنف   نیت ا یاصل کل کی. به عنوان ردیپذ یآنها صورت م

کته   یی. باشگاههاباشد ینم تیشامل باشگاهها با حق عضو

 یباشتگاهها  – 7997هستند در کتد   تیحق عضو یدارا

 .شوند یم یبند . .. دستهیخصوص

 یماهتتایهواپ دهنتتدگان اجتتاره

 یحیتفر

 دوچرخه دهندگان اجاره

 گلف نیزم

 یدوان اسب

/ شکار یمجوزها دهندگان ارائه

 یریگیماه

 دهنتتتتتتتتدگان اجتتتتتتتتاره

 یحیتفر یکلتهایموتورس

 ختتتدمات دهنتتتدگان ارائتتته

 یحیتفر پرواز و یچترباز

 شنا یاستخرها

 یاسک یستهایپ

 تیاسک یستهایپ

 (یحی)تفر یراندازیت یسالنها

 

 

  یاسک جت ق،یخدمات قا -4457

 ییایدر حاتیتفر و

 یورزشتت یهتتا اردوگتتاه -7032

 یحیتفر

 یحیتفر یجنگل یپارکها -7033

 ییبایو ز یمراکز سالمت -7298

موسستتتتتات اجتتتتتاره   -7519

 یها خانه و یحاتیتفر یخودروها

 متحرک

 اردیلیب یسالنها -7932

 نگیبول یسالنها -7933

 ،یتجتتتتار یورزشتتتتها -7941

 ،یا حرفتتتته ورزش یانجمنهتتتتا

 برگزارکنندگان ،یورزش ینهایزم

 مساب ات

 یهتا  جاذبه و ها شگاهینما -7991

 یستیتور

 یبرگزارکنندگان کالسها -7992
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 101از 85 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 گلف یعموم

 یدستتتگاهها یستتالنها -7994

 یسرگرم و ییدئویو یباز

 و رکیستتت ،یشتتتهرباز - 7996

 کارناوال

 ،یخصوصتت یباشتتگاهها -7997

آمتتوزش  یخصوصتت یباشتتگاهها

 یگلف و سوارکار

 ،یعمتتتتوم ومیتتتتآکوار -7998

 شینمتا  یاستتخرها  و وحتش  باغ

 نهایدلف

8011 Doctors and Physicians (Not Elsewhere Classified) موارد ریسا [/ پزشکان[ 

 

 یپزشتک  متدارک  صتاحبان  ،یصتنف  کتد  نیت ا رندگانیپذ

 یتخصصت  و یعتوم  یجراح درمان، نهیزم در که باشند یم

 خا  صنف کد در مشخص صورت به و ندینما یم تیفعال

 ،ییبتا یز و کیپالستت  جراحتان . رنتد یگ ینمت  یجا یگرید

 هتتا، ستتتیولوهیراد پزشتتکان، روان پوستتت، متخصصتتان

 کودکتتتان، و اطفتتال  متخصصتتتان ارتوپتتد،  متخصصتتان 

 در متان یزا و زنان متخصصان و روان و اعصاب متخصصان

 .شوند یم یبند طب ه یصنف کد نیا

 پزشکان

و  یختتدمات دندانپزشتتک -8021

 یارتوپد

 یمتتتتاریب متخصصتتتتان -8031

 استخوان

 روپراکتورهایکا -8041

پزشتتتتتکان و  چشتتتتتم -8042

 ها سنج یینایب

 لنز و نکیخدمات ع -8043

 پزشکان متخصص پا -8049

و  یختتتتدمات درمتتتتان - 8099

 ]موارد ریسا[متخصصان سالمت 

8021 Dentists and Orthodontists یو ارتوپد ی/ خدمات دندانپزشک 

 گردنتد،  یمت  یبنتد  طب ه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ 
 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011 یخدمات دندانپزشک
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 یعموم خدمات که باشند یم یرسم مجوز یدارا پزشکان

 ارائته  را دنتدان  یجراح مانند آن یتخصص و یدندانپزشک

 .ندینما یم

و  یختتتتتدمات درمتتتتتان 8099 یارتودنس

 (موارد ریسامتخصصان سالمت )

8031 Osteopathsاستخوان یماری/ متخصصان ب 

 

 شتوند،  یمت  یبنتد  طب ته  صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 بتا  کته  هستتند  استتخوان  یها یماریب متخصص پزشکان

 ستتاختار میتنظتت و یجراحتت بتتدون یروشتتها از استتتفاده

 .پردازند  یم درمان به استخوانها

بته درمتان    یکه با استفاده از جراحت  یمتخصصان ارتوپد

 یصتنف  کتد  بتا  و رندیگ ینم قرار دسته نیا در پردازند یم

 .شد خواهند یبند طب ه 8011

 

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

 روپراکتورهایکا -8041

و  یختتتتدمات درمتتتتان  -8099

 (موارد ریسامتخصصان سالمت )

8041 Chiropractorsروپراکتورهای/ کا 

 

 هتا ماندا و ف رات ستون هایناهنجاری گروه نیا رندگانیپذ

 .ندینمایم درمان را

 

 

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

و  یختتتتدمات درمتتتتان - 8099

 (موارد ریسامتخصصان سالمت )

8042 Optometrists and Ophthalmologistsسنجها یینایپزشکان و ب / چشم 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا در که یرندگانیپذ

 یاصتالح  یلنزها از استفاده با را چشم و یینایب مشکالت

 شامل نیهمچن صنف کد نیا. ندینمایم درمان یجراح ای

استتفاده   یجراحت  یهاروش از که چشم متخصص پزشکان

استت   ممکتن  رنتدگان یپذ نیت شتود. ا یمت  زیت ن ندینمایم

را  یطبت  یتماست  یهتا و لنزهتا  نکیمربوط به ع یها نسخه

 به فروش برسانند. زین نکیع قاب و بوده رایپذ

 سنجها یینایپزشکان و ب چشم

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

 لنز و نکیخدمات ع -8043

و  یختتتتدمات درمتتتتان  -8099

 (موارد ریسامتخصصان سالمت )

8043 Opticians, Optical Goods, and Eyeglasses /لنز و نکیع خدمات 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا با که یرندگانیپذ

 و ستاخت  نتک، یع نمتره  نیتی تع و یسنج یینایب خدمات

 نیت ا نیهمچنت . دهنتد  یمت  ارائته  را یآفتتاب  نکیع فروش

 یگتر ید کالیاپت متنوع محصوالت است ممکن رندگانیپذ

و  ی)طبتت یآفتتتاب ینکهتتایع ،یمنتتیا ینکهتتایع لیتتقب از

 را نکیع ینگهدار و حمل یفهایک و نکیع لنز،(، یمعمول

 لنز و نکیع خدمات

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

پزشتتتتتکان و  چشتتتتتم -8042

 سنجها یینایب

و  یدرمتتتتانختتتتدمات  -8099

 (موارد ریسامتخصصان سالمت )
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 .برسانند فروش به

 یط آن وبیع و چشم درمان و یبررس به که یرندگانیپذ

 یکهتا یتکن شتامل  استت  ممکتن  کته  پردازنتد  یمت  یروش

 یبنتتتد طب تتته صتتتنف کتتتد نیتتتا بتتتا باشتتتد یجراحتتت

 (سنجها یینایب و پزشکان چشم -8042.)شوند ینم

8049 Podiatrists and Chiropodistsپزشکان متخصص پا / 

 

 شتوند،  یم یبند طب ه یصنف کد نیا با در که یرندگانیپذ

 درمتتان و صیتشتتخ متخصتتص کتته هستتتند یپزشتتکان

 پا هستند. یهایماریب

 

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

و  یختتتتدمات درمتتتتان  -8099

 ]موارد ریسا[متخصصان سالمت 

8050 Nursing and Personal Care Facilities /یفرد یمراقبتها و یپرستار مراکز 

 

 یپرستار خدمات دهندگان ارائه صنف کد نیا رندگانیپذ

 ماننتد  یروحت  و یجستم  ناتوانتان  بته  یفرد یمراقبتها و

دارو و  زیافراد ممکن است به تجو نی. اباشند یم سالمندان

 مصترف  بتر  نظارت ازمندین ایداشته باشند و  ازیدرمان ن ای

 رنتدگان یپذ نیت ا. باشند پزشک توسط شده زیتجو یدارو

 یمراقبتهتا  ارائه مراکز سالمندان، خانه و شگاهیآسا شامل

 کتته باشتتند یمتت یپرستتتار یتخصصتت ختتدمات و یفتترد

 را یجراحت  عمتل  بدون معموال و مدت یطوالن یمراقبتها

 .دهند یم ارائه

 خانه سالمندان

 یمراقبتها و یپرستار خدمات

 یفرد

 مارستانهایب -8062

8062 Hospitalsهان مارستای/ ب 

 

هستتند کته    ییهامارستتان یب  ،یصتنف  کد نیا رندگانیپذ

گستترده از جملته   ی درمتان  یهاروشت  ص،یخدمات تشتخ 

 ختدمات  نیهمچنت  و یمارستانیب خدمات ریو سا یجراح

. نتد ینمایم ارائه مصدومان و مارانیب به را مداوم یپرستار

 ،یو روانپزشتک  یروانت ی هامارستتان یب شامل صنف کد نیا

باشتتد. یمتت زیتتها نشتتگاهیکودکتتان و زا یهامارستتتانیب

 یختانگ  واناتیو ح یدامپزشک یهامارستانیو ب یهاکینیکل

ختدمات   -0742باشتد و بتا کتد    ینمت  دستته  نیت ا شامل

 شوند.یم یبندطب ه یدامپزشک

 مارستانهایب

 اههدرمانگا

 و یپرستتتتتار مراکتتتتز -8050

 یفرد یمراقبتها

8071 Medical and Dental Laboratoriesیو دندانپزشک یپزشک ی/ البراتوارها 
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 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا در که یرندگانیپذ

 و یدندانپزشتتک و یپزشتتک متخصصتتان یبتترا را یختتدمات

 نیت ا. دینمایم فراهم آنان توسط شده داده ارجاع مارانیب

 یبررست  و شیکته آزمتا   ییهتا البراتتور  شتامل  صتنف  کد

دهنتد  یم انجام صیتشخ و ،یباکتر ادرار، خون، ،یولوهیب

 یها. البراتورباشد یم زین Xاشعه  یهاالبراتور نیو همچن

 یاستتت کتته دنتتدانها ییهتتاشتتامل البراتتتور یدندانپزشتتک

 یاورتودنستت یسفارشتت زاتیتتتجه و تتتاج، پتتل، ،یمصتتنوع

 سازند. یم

و  یپزشتتتتتک یالبراتوارهتتتتتا

 یدندانپزشک

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

و  یختتدمات دندانپزشتتک -8021

 یارتوپد

8099 
Medical Services and Health Practitioners (Not Elsewhere Classified) /و  یخدمات درمان

 (موارد ریسامتخصصان سالمت )

 

 در کته  هستتند  یدرمتان  متخصصان دسته نیا رندگانیپذ

کستب اطالعتات    یانتد. بترا  نشتده  مشخص گرید یکدها

 ستمت  ستتون  به گرید مرتبط یکدها خصو  در شتریب

 .شود مراجعه "مشابه رندگانیپذ" عنوان با راست

متخصصتان   یهتا کینیهتا و کل مطب شتامل  صتنف  کتد  نیا

 مراکتز  ،ینابتارور  یهاکینیخون، کل یسالمت مانند بانکها

گتتردد. یمتت یورزش درمتتان یهتتاکینیکل و اد،یتتاعت تتترک

ارائه دهنده خدمات  یکهاینیها، کلستیوتراپیزیف نیهمچن

دستتته قتترار دارنتتد.  نیتتدر ا یپزشتتک و روان یروانشناستت

 در زین یپزشک زاتیتجه یفروشان دارو و فروشگاهها خرده

 .دارند یجا دسته نیا

 

 ادیاعت ترک مراکز

 یوتراپیزیف خدمات

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

و  یختتدمات دندانپزشتتک -8021

 یارتوپد

 یمتتتتاریمتخصصتتتتان ب -8031

 استخوان

 روپراکتورهایکا -8041

پزشتتتتتکان و  چشتتتتتم -8042

 سنجها یینایب

 لنز و نکیخدمات ع -8043

 پزشکان متخصص پا -8049

 مارستانهایب -8062

و  یپزشتتک یالبراتورهتتا -8071

 یدندانپزشک

8111 Legal Services and Attorneys یو دادگستر ی/ خدمات حقوق 

 یح وق یهامشاوره و خدمات یصنف گروه نیا رندگانیپذ 
 طالق و ازدواج دفاتر

 -ختتتتتدمات مشتتتتتاوره -7277
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 حتوزه  کی در است ممکن رندگانیپذ نیا. ندینمایارائه م

 ای باشند داشته تخصص یورشکستگ ای طالق مانند خا 

 .دهند پوشش را یح وق خدمات فیط هیکل

 وام و ازدواج ،یشخص 

8211 Elementary and Secondary Schoolsرستانیدب و ییراهنما ،یی/ مدارس ابتدا 

 

 شتوند،  یمت  یبنتد  طب ته  صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 تیها هستند که هدارستانیدب و ییراهنما ،ییابتدا مدارس

 12 ستال  تتا  یدبستتان  شیپت  از و ندینمایم ارائه یلیتحص

 متدارس  شتامل  یصنف گروه نیا. ردیگیم دربر را( پلمی)د

 یمتذهب  مدارس و یروز شبانه مدارس ،یخصوص و یدولت

 داشتتن  لیت دل بته  مهتدکودکها  و کودکستتانها . باشتد  یم

و بتا کتد    رنتد یگینمت  یجتا  دسته نیا در متفاوت تیماه

 یبنتد  از کودکان طب ته  یخدمات نگهدار – 8351صنف 

 .شوند یم

 

 یدبستان شیپ و ییابتدا مدارس

 ییراهنما مدارس

 رستانیدب

کالجهتتتا، دانشتتتگاهها و  -8220

 یمراکز آموزش عال

 یا مراکز آموزش مکاتبته  -8241

 یو مجاز

وکار  مراکز آموزش کسب -8244

 یگر یو منش

و  یفنتتت یآموزشتتتگاهها -8249

 یا حرفه

 دهنتده  ارائته  مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات

8220 
Colleges, Universities, Professional Schools, and Junior Colleges کالجها، دانشگاهها و /

 یعالمراکز آموزش 

 

  شامل شوند یم یبند طب ه صنف کد نیا با که یرندگانیپذ

 شوند یم یو مذهب یها، دانشگاهها، مراکز آموزش عالکالج

 کیت و متدرک آکادم  نتد ینمایم ارائه کیآکادم دروس که

 دیت با فترد  مراکز نیا در فرد رشیپذ یبرا. ندینمایم اعطا

 داشتته  را آن معتادل  متدرک  ایت  رستانیدب پلمید حداقل

دستته   نیت در ا یگتر یمنشت  کتارو  و کسب مدارس. باشد

مراکتتتز آمتتتوزش  -8244 یو در گتتتروه صتتتنف ستتتند ین

 نیقتترار دارنتتد. همچنتت   یگتتر یوکتتار و منشتت  کستتب

متدارس و   – 8249با کتد    یا وحرفه یفن یآموزشگاهها

 .شوند یم یبند طب ه یا وحرفه یفن یآموزشگاهها

 یدولت یدانشگاهها

 آزاد یدانشگاهها

 یرانتفاعید یدانشگاهها

 یکاربرد یعلم یدانشگاهها

 نور امیپ دانشگاه

 ،ییمتتتتتدارس ابتتتتتتدا  -8211

 رستانیدب و ییراهنما

 یا مراکز آموزش مکاتبته  -8241

 یو مجاز

وکار  آموزش کسبمراکز  -8244

 یگر یو منش

و  یفنتتت یآموزشتتتگاهها -8249

 یا حرفه

 دهنتده  ارائته  مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات
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8241 Correspondence Schoolsیو مجاز یا / مراکز آموزش مکاتبه 

 

 هستتند  یا مکاتبه آموزش مراکز صنف کد نیا رندگانیپذ

 ارسال با و نترنتیا ای نامه قیطر از را تیهدا و آموزش که

 فتتراهم آمتتوزاندانتتش یبتترا یامتحتتان و یدرستت مطالتتب

 .ندینما یم

 یا مکاتبه آموزش مراکز

 یآموزشتتتتتتتتت مراکتتتتتتتتتز

 (یمجاز یها)دانشگاهیمجاز

 دهنتده  ارائته  مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات

8244 Business and Secretarial Schoolsیگر یوکار و منش / مراکز آموزش کسب 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا در که یرندگانیپذ

 یهتا مهارت آموزش که هستند کار و کسب یآموزش مراکز

 ،یادار یآالت، رونتدها نیکار مانند استفاده از ماش و کسب

دهند. یرا ارائه م یادار یهاتمهار ریسا و ،یسیتندنو پ،یتا

 کیمدرک آکادم یکنند ولینامه ارائه میگواه مدارس نیا

بتا کتد صتنف     یا و حرفته  یفنت  یآموزشگاههادهند. ینم

 .شوند یم یبند دسته یا وحرفه یفن یآموزشگاهها -8249

 و کتار  و کستب  آمتوزش  مراکز

 یگر یمنش

و  یفنتتت یآموزشتتتگاهها -8249

 یا حرفه

 دهنتده  ارائته  مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات

8249 Vocational and Trade Schoolsیا و حرفه یفن ی/ آموزشگاهها 

 

ختا  ماننتد    یهتا حرفته  آمتوزش  خصو  در مراکز نیا

 و مستکن،  اجتاره  و فتروش  ،ینجار ،یکیمکان ،یجوشکار

 مراکتز  نیت ا. نتد ینما یمت  تیفعال نیسنگ نیماش یرانندگ

دهنتتد و ینمتت ارائتته کیتتآکادم متتدرک معمتتوال یآموزشتت

 .ندینما ینامه اعطا میگواه

 یا حرفه و یفن آموزشگاه

وکار  کسبمراکز آموزش  -8244

 یگر یو منش

 دهنتده  ارائته  مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات

 یا مراکز آموزش مکاتبته  -8241

 یو مجاز

8299 
Schools and Educational Services (Not Elsewhere Classified)  /دهنده ارائه مراکز ریسا 

 یآموزش خدمات

 

 شتوند  یمت  یبنتد  دستته  صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 مشتخص  کتدها  ریکه در سا یآموزش یهادوره و خدمات

 مراکتز  شتامل  صنف کد نیا. ندینمایم ارائه را است نشده

 ،یآشتپز  هنتر،  زبتان،  ،یشینما یهنرها ،ی یموس آموزش

 کته  یرندگانیپذ نیهمچن صنف کد نیشود. ایم نگیمدل

 بتر  در را دهند یم ارائه یخلبان و یرانندگ آموزش خدمات

 .داشت خواهد

 

 یخارج یزبانها  آموزشگاه

 ی یموس  آموزشگاه

 یآشپز آموزشگاه

 یرانندگ آموزشگاه

 یهنر آموزشگاه

 ،ییمتتتتتدارس ابتتتتتتدا  -8211

 رستانیدب و ییراهنما

کالجهتتتا، دانشتتتگاهها و  -8220

 یمراکز آموزش عال

 یا مراکز آموزش مکاتبته  -8241

 یو مجاز
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 یگر یو منش

و  یفنتتت یآموزشتتتگاهها -8249

 یا حرفه

8351 Child Care Servicesاز کودکان ی/ خدمات نگهدار 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا در که یرندگانیپذ

. نتد ینمایم ارائه را نوزادان و کودکان از ینگهدار خدمات

 و دبستتتان از شیپتت کودکتتان از رنتتدگانیپذ نیتتا معمتتوال

 کودکتان  از استت  ممکن یول ندینمایم ینگهدار یآمادگ

 ممکتن  مراکتز  نیت ا نیهمچن. ندینما ینگهدار زین بزرگتر

 صتنف  کتد  نیت ا. ندینما ارائه زین یآموزش یهابرنامه است

 شود.یم زیها نرخوارگاهیش و بچه پرستاران شامل

 مهد کودک
 دهنتده  ارائته  مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات

8398 Charitable and Social Service Organizationsیاجتماع خدمات و هیری/ موسسات خ 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  دستته  صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 جتتذب نتتهیزم در کتته  یاستتیرسید یهاستتازمان شتتامل

 یهاستازمان  نیهمچنت   و دارنتد  تیت فعال هیت ریخی هاکمک

 دارند، تیفعال یاجتماع رفاه نهیکه در زم یخدمات عموم

)از  کننتده  تیحما یهاگروه شامل صنف کد نیا. باشد یم

 باشد.یسالمت م یها، و آهانسهاانجمن ،(افراد

 یاجتمتاع  ختدمات  و هیت ریخ یهاستازمان  نکته یبا وجتود ا 

 رو ریخود را به صورت د یهاتیفعال از یاریبس است ممکن

 یابیت بازار رنتدگان یپذ عنتوان  بته  یولت  دهند، انجام رو در

 قیطر از مایشوند چرا که آنان مست ینم شناخته میمست 

 آن امثتتال ایتت دور راه از یابیتتبازار و بروشتتور، کاتتتالو،،

 رنتدگان یپذ نیت ا یکنند. تراکنشهاینم جذب را انیمشتر

بتدون   یهاتراکنشت  یولت  ردیت گیم یجا صنف کد نیا در

 شتاخص  کیت  ایت  یلت یمیا ایت  یتلفن سفارش با دیکارت با

 .گردد مشخص مناسب

 یگرید کار و کسب خطوط هیریکه عالوه بر خ یسازمانها

 صتنف  دستته  در دیت با کتار  و کستب  خطتوط  آن دارند زین

 و اوقاف هیریموسسات خ

 یهتتاهیتتاتحاد و انجمنهتتا -8641

 یبرادر و یاجتماع ،یمدن

 یاسیس یسازمانها -8651

 یمذهب یسازمانها -8661

 خودرو یها هیاتحاد -8675

 یستتتتتازمانها ریستتتتتا -8699

 ریپذ تیعضو



 

 پرداخت کشور یکیالکترونشبکه  رندگانیکد صنف به پذ صیدستورالعمل جامع تخص_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 

 101از 92 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 شتتامل صتنف  کتتد نیت ا. ردیتتگ قترار  ختتود بته  مخصتو  

استفاده شده و دست دوم که تحت  یکاالها یهافروشگاه

 نیت ا و باشد ینم دارد قرار یانتفاع رید یهاسازمان تیمالک

 یهافروشتتتگاه  -5931 صتتتنف  کتتتد  در رنتتتدگانیپذ

و امانتتت  ی)سمستتار یدستتته دوم فروشتت یفروشتتگاهها

 دارند. ی(جایفروش

8641 Civic, Social, and Fraternal Associations یبرادر و یاجتماع ،یمدن یهاهیاتحاد و ها/ انجمن 

 

هستتند کته در    ییهتا هیت اتحاد یصتنف  کد نیا رندگانیپذ

 کد نیا. کنند یم تیفعال برادرانه ای یاجتماع یمدن نهیزم

 الن،یالتحصتت فتتارغ یهتتا و باشتتگاههاانجمن شتتامل صتتنف

 یبازرگانتان، باشتگاهها   یگر، باشگاههاتیحمای هاباشگاه

متردان و   یبرادرانه، انجمنهتا  یهاخانه ،یاجتماع تیعضو

 انیمربوط به نظام یهاسازمان ،یاجتماع یزنان، باشگاهها

 شود.یجوانان م یهاانجمن و بازنشسته،

 یو مدن یدوست یانجمنها

 و هیتتتتریموسستتتتات خ -8398

 یاجتماع خدمات

 یاسیس یسازمانها -8651

 یمذهب یسازمانها -8661

 خودرو یها هیاتحاد -8675

 یهتتتتان ستتتتازما ریستتتتا -8699

 ریپذ تیعضو

8651 Political Organizationsیاسیس ی/ سازمانها 

 

 هستند یریعضوپذ یهاسازمان یصنف گروه نیا رندگانیپذ

 تیت حما یمحل و یاستان ،یمل یداهایکاند و احزاب از که

 یهتا گروه شتامل  نیهمچنت  صتنف  کتد  نیت ا. نتد ینمایم

احزاب  یبرا یکمک مال یآورجمع یبرا که است یاسیس

 .ندینمایم تیفعال داهایکاند ای یاسیس

 یاسیس یاحزاب و سازمانها

 و هیتتتتریموسستتتتات خ -8398

 یاجتماع خدمات

 یهتتاهیتتاتحاد و انجمنهتتا -8641

 یبرادر و یاجتماع ،یمدن

 یمذهب یسازمانها -8661

 خودرو یها هیاتحاد -8675

 یستتتتتازمانها ریستتتتتا -8699

 ریپذ تیعضو

8661 Religious Organizationsیمذهب یها / سازمان 

 
 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  یصنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 ،یارتیت ز ختدمات  نهیهستند که در زم یمذهب یسازمانها
 یمذهب یئتهایه

 و هیتتتتریموسستتتتات خ -8398

 یاجتماع خدمات
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 تیت فعال یمذهب یهاتیفعال ای ،یمذهب یهادوره و آموزش

هتای  مستاجد، متدارس و حتوزه    شامل MCC نیدارند. ا

ا و هت ارتگاهیها، خان اهها، معابد، زصومعه ساها،یکل علمیه،

 شود.یها مسهیکن

 یهتتاهیتتاتحاد و انجمنهتتا -8641

 یبرادر و یاجتماع ،یمدن

 یستتتتتازمانها ریستتتتتا -8699

 ریپذ تیعضو

8675 Automobile Associationsخودرو یها هی/ اتحاد 

 

 شتوند  یمت  یبنتد   کتد صتنف طب ته    نیکه با ا یرندگانیپذ

 رنتدگان یپذ نیخودرو هستند. ا یو باشگاهها یهاهیاتحاد

هتا،  راه تیوضع و سفر اطالعات نهیزم در یمتنوع خدمات

ها، هتلهتتا، و رستتتوران تیتتفیهتتا، کییهتتا و راهنمتتان شتته

 رنتدگان یپذ نیت ا. نتد ینمایمت  ارائه خودرو هیکرا یآهانسها

 .ندینمایم افتیدر انهیسال تیعضو حق معموال

 
 یستتتتتازمانها ریستتتتتا -8699

 ریپذ تیعضو

8699 Membership Organizations (Not Elsewhere Classified) /ریپذ تیعضو یسازمانها ریسا 

 

هستند که در  ییها و انجمنهاسازمان دسته نیا رندگانیپذ

 شتامل  دستته  نیت انتد. ا مشخص نشتده  گرید یهاکد صنف

 یهتا انجمن ،یکتارگر  یهتا هیت اتحاد ،یخیتتار  یهاباشگاه

 مشتتترک تیتتمالک ایتتمستتتاجران ی هتتاانجمن و ،یهنتتر

 یاهدر باشتگاه  تیشتامل عضتو   کتد صتنف   نیشود. ا یم

 صتنف  کتد  بتا شتود چترا کته آنهتا     ینم یسالمت و ورزش

 یباشتتگاهها -7997)  شتتوند یمتت یبنتتد طب تته یگتترید

 (یسوارکار و گلف آموزش خصو  یباشگاهها خصو ،

 

 اصناف یها هیاتحاد

 ،یخصوصتت یباشتتگاهها -7997

 آمتتوزش یخصوصتت یباشتتگاهها

 یسوارکار و گلف

 و هیتتتتریموسستتتتات خ -8398

 یاجتماع خدمات

 یهتتاهیتتاتحاد و انجمنهتتا -8641

 یبرادر و یاجتماع ،یمدن

 یاسیس یسازمانها -8651

 یمذهب یسازمانها -8661

 خودرو یها هیاتحاد -8675

8734 Testing Laboratories (Non-Medical Testing) (یرپزشکیتست )غ ی/ البراتوارها 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا در که یرندگانیپذ

کستب وکارهتا    ریستا  یخدمات آزمون بترا  دهندگان ارائه

 یختودرو، آزمونهتا   ی. آنان ممکن استت آزمونهتا  هستند

و  یح وق یهاآزمون ،ییدذا یزمونهاآ ،یو گواه یبندرتبه

، ختدمات  یآلتودگ  زانیت محصتوالت و م  یهاآزمون ،یقانون

 یبترا  البراتور و آزمون خدمات

 وکارها کسب ریسا

و  یپزشتتک یالبراتورهتتا -8071

 یدندانپزشک
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 صتنف  کتد  نی. اندیرا ارائه نما Xبا اشعه  یصنعت یبازرس

و  باشتد ینم یو پزشک ینیبال یآزمونها یشامل البراتورها

 یپزشک یالبراتورها -8071 یصنف گروه درالبراتورها  نیا

 قرار دارند. یو دندانپزشک

8911 Architectural, Engineering, and Surveying Servicesیپژوهش و یمهندس ،ی/ خدمات معمار 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا در که یرندگانیپذ

 نهیدر زم یو پژوهش یمهندس ،یمعمار یخدمات تخصص

شتامل   صتنف  کتد  نیت . انتد ینمایآب، و هوا ارائه م ن،یزم

مهندستان و   ق،یقتا  ،یطراحان ساختمان و منتازل، کشتت  

 گردد.یالت، و مهندسان معمار مآ نیطراحان ماش

 و یمهندست  ،یمعمتار  خدمات

 یبردار ن شه

 مسکن یتعاون -1520

 یساختمان خدمات ریسا -1799

 یا حرفه خدمات ریسا -8999

8931 
Accounting, Auditing, and Bookkeeping Services /و یحسابرس ،یحسابدار خدمات 

 یدفتردار

 

 ،یدفتتردار  ،یحستابدار  ختدمات  دستته  نیت ا رندگانیپذ

 یحسابرس خدمات ریسا و پرداخت صورت و صورتحساب،

صتتنف  شتتامل  کتتد نیتت. انتتدینمایمتت ارائتته را متترتبط

4داریگتتواه یحستتابداران عمتتوم"
 نیتتشتتود. ایهتتم متت "

 را متد آدر بتر  اتیمال هیته خدمات است ممکن رندگانیپذ

. نتد ینما ارائه یحسابرس و یحسابدار خدمات کنار در زین

 هیت ختدمات ته  یارنتده یپذ کته  یصتورت  در وجتود  نیا با

 ،یرا بتتدون ارائتته ختتدمات حستتابدار درآمتتدبتتر  اتیتتمال

 -7276 صتنف  کتد  بتا  دیت ارائه نما یو دفتردار یحسابرس

 .ردیگیقرار م اتیمال پرداختخدمات 

 و یحستتتتتتابدار ختتتتتتدمات

 یحسابرس

 یدفتردار و یحسابرس خدمات

 اتیمال پرداختخدمات  -7276

و  یختتتتدمات ح تتتتوق  -8111

 یدادگستر

 یا حرفه خدمات ریسا -8999

8999 Professional Services ( Not Elsewhere Classified) /یا حرفه خدمات ریسا 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کتد  نیا با که یرندگانیپذ

 کتامال  صتورت  بته  خدمات که هستند ییها حرفه صاحبان

 یکارکنتان  بته  ادلتب  مشادل نیا. ندینما یم ارائه یتخصص

 التیتحصت  کسب به خدمات نیا ارائه جهت که دارند ازین

 .بپردازند شرفتهیپ و یتخصص یآموزشها ای

کد  نیاز ا یموهف هستند تنها در صورت PSP یشرکتها

 ی اتیتح  یشرکتها

 یابیارز خدمات

 یدالل -6211

 یمال یقراردادها و مهیب -6300

 مشترک تیمالک -7012

 اتیمال پرداختخدمات  -7276

                                                           

4 Certified Public Accountants 
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استتفاده   رنتدگان ینتوع از پذ  نیت ا یبند صنف جهت طب ه

ارائته شتده    ستت یدر ل یگتر یکد صتنف د  چیکه ه ندینما

 .نباشد نظر مورد رندهیگر کسب و کار پذفیتوص

 یشترکتها : از عبارتنتد  صتنف  نیا رندگانیاز پذ ییمثالها

 .ابانیارز ،یکیگراف طراحان ،ی اتیتح 

 -ختتتتتدمات مشتتتتتاوره -7277

 وام و ازدواج ،یشخص

 یغاتیخدمات تبل -7311

گزارش مصرف  یهاسآهان -7321

 یاعتبار یکارتها

 و یابیتتتکار یآهانستتتها -7361

 موقت کار یروین نیتام

 و مشتتتتاوره ت،یریمتتتتد -7392

 یمردم خدمات

 کننتتتتتتدگان نیتتتتتتتام -7393

 محتتاف  ،یتتتیامن یسیستتتمها

 یخصوص

و  یختتتتدمات ح تتتتوق  -8111

 یدادگستر

 ،یمعمتتتتار ختتتتدمات -8911

 یپژوهش و یمهندس

 ،یحستتتابدار ختتتدمات -8931

 یدفتردار و یحسابرس

9211 Court Costs, Including Alimony and Child Support ی/ دادگاه و خدمات دادرس 

 

 یملت  و یالتیا ،یمحل یهادادگاه صنف کد نیا رندگانیپذ

 یهتا  نته یهز مثتال  یبترا ) دادگاهها یهانهیهز که هستند

 و کتردن،  دعتوا  طترح  پتردازش  یهتا  نته یهز پرونده، اداره

 و پردازش را نف ه و کودکان از تیحما یپرداختها ،(رهید

 کته  یرنتدگان یپذ شتامل  صتنف  کتد  نیت ا. ندینما یم اداره

 پتردازش  را دادگاههتا  توستط  شتده  مشتخص  یهامهیجر

 -9222 صتتنف کتتد در آنهتتا بلکتته شتتودینمتت کننتتد، یمتت

.رندیگیم قرار میجرا

 و ییقضتتا ختتدمات و دادگتتاه

 یدادرس

 میاجر -9222

 یدولت خدمات ریسا -9399
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9222 Fines می/ جرا 

 

 کته  هستتند  یدولتت  ینهادهتا  یصتنف  کد نیا رندگانیپذ

 ایت  اجتماع به مربوط یهامهیجر ه،ین ل لیوسا یهامهیجر

 اداره و پتردازش  ،یملت  و یالتیت ا ،یمحل سطح در را اموال

.ندینمایم

 یرانندگ جرائم افتیدر

دادگتتتتتاه و ختتتتتدمات  -9211

 یدادرس

 یدولت خدمات ریسا -9399

9223 Bail and Bond Payments قهی/ پرداخت اوراق قرضه و وث 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کتد  نیا با که یرندگانیپذ

 افتراد  جهتت  ییقضتا  یسیستتمها  به  هیوث دهندگان ارائه

 .باشند یم جرم ارتکاب به متهم

  

9311 Tax Payments 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  طب ته  صتنف  کد نیا در که یرندگانیپذ

 ،یمحلت  یاتیت مال امتور  اداره کته  هستتند  یدولتت  ینهادها

 توستط  شتده  ارائه خدمات. دارند عهده بر را یمل و یالتیا

 و یمتال  امتور  بتر  نظتارت  و تیریمد از عبارتند نهادها نیا

 وجتوه  از حفاهتت  و جترائم،  و اتیمال یآور جمع ،یاتیمال

 .آنها خرج و یاتیمال

 ادارات ،ییدارا بر اتیمال یابیارز دفاتر شامل صنف کد نیا

 .باشند یم یدولت یاتیمال یونهایسیکم و گمرک

 گمرک ادارات

 یاتیمال امور سازمان

 یدولت خدمات ریسا -9399

9399 Government Services (Not Elsewhere Classified) /یدولت خدمات ریسا 

 

 شتوند  یمت  یبنتد  کد صتنف طب ته   نیکه در ا یرندگانیپذ

و خدمات ارائته شتده    تهایهستند که فعال یدولت ینهادها

 نیت ذکر شتده در ا  یاز کد صنفها کی چیدر ه آنهاتوسط 

 یاز کدها کی چیه تری دق یانیبه ب ایمستند قرار نداشته 

ارائته   رانهادهتا   نیت از ختدمات ا  یمناستب  فیمذکور توص

 .دینما ینم

 را یعمتوم  یبانیپشتت  ختدمات  صتنف  کد نیا رندگانیپذ

 آورند یم فراهم جامعه یبرا

 یدفاتر کفالت و اتباع خارج

 یحکومت راتیسازمان تعز

 سازمان ثبت احوال

 پالک جیمرکز تعو

 یقانون یسازمان پزشک

 

 عوارد راه -4784

9402 Postal Services – Government Only دولت مخصوص – ی/ خدمات پست 

 
 که هستند یدولت پست ادارات یصنف گروه نیا رندگانیپذ

 یپست یهابسته پردازش و رشیپذ مانند یمتنوع خدمات
یدولت پست ادارات یدولت خدمات ریسا -9399
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 یپست خدمات و ،یپست تمبر فروش ارسال، یبرا هانامه و

 کتد  نیت ا. ندینمایم ارائه را( اکسپرس پست مانند) خا 

 شتود ینمت  یخصوصت  یپست یبندبسته مراکز شامل صنف

 را کیت تبر یهتا تکار و تمبر فروش ،یبندبسته خدمات که

 ختدمات  – 7399 کتد  بتا  رنتدگان یپذ نیا دهندیم انجام

.شوند یم یبند طب ه موارد ریسا کار و کسب

9405 U.S. Federal Government Agencies or Departmentsآوری وجوه دولتی / جمع 

 

 کتا یکد صتنف مخصتو  استتفاده دولتت فتدرال آمر      نیا

 کیت از  کتا یفتدرال آمر  ی. آهانستها و ادارات دولتت  باشد یم

BIN خود استتفاده   یخا  داخل یجهت انجام تراکنشها

شتوند. بته    یبنتد  کد صتنف طب ته   نیدر ا دیبا ند،ینما یم

دولتت کته بتا استتفاده از      یتراکنشتها  ی هیکل گرید یانیب

BIN  کتد صتنف در    نیت از ا دیت با شتود  یمذکور انجام مت

این کد صنف  خود استفاده کرده باشد. یاطالعات تراکنش

 "جمتع آوری وجتوه دولتتی   "در شبکه پرداخت کشور  به 

این کتد پتس از تاییتد شترکت      اختصا  داده شده است.

 باشد.شاپرک قابل تخصیص به پذیرنده می

  آوری وجوه دولتی جمع

9700 Automated Referral Service  /رزرو جهت نمایشگاه کتاب 

 

 یالمللت  نیبت  یهتا  شبکه استفاده مخصو  صنف کد نیا

و در  باشتد یمت  ختا   م اصتد  یبترا  زایو مانند پرداخت

شبکه پرداخت کشور جهت استفاده در نمایشتگاه کتتاب   

 اختصا  داده شده است.

  نمایشگاه کتاب

9701 Visa Credential Service 

 .باشدیم خا  م اصد یبرا زایو مانند پرداخت یالملل نیب یها شبکه استفاده مخصو  صنف کد نیا 

9702 Emergency Services (GCAS) 

 .باشدیم خا  م اصد یبرا زایو مانند پرداخت یالملل نیب یها شبکه استفاده مخصو  صنف کد نیا 

9800 Reserved For National Use قوه قضاییه/ رزرو جهت 

 

این کد به م اصد ملی  ISO 18245در استاندارد 

اختصا  داده شده است و در شبکه پرداخت کشور نیز  

این کد پس از تایید شرکت  به قوه قضاییه اختصا  دارد.

 باشد.شاپرک قابل تخصیص به پذیرنده می

  قوه قضاییه



 

 پرداخت کشور یکیالکترونشبکه  رندگانیکد صنف به پذ صیدستورالعمل جامع تخص_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 

 101از 98 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

9950 Intra-Company Purchases 

 .باشدیم خا  م اصد یبرا زایو مانند پرداخت یالملل نیب یها شبکه استفاده مخصو  صنف کد نیا 

 و یا تغییر کدهای موجود کد صنف جدیدتخصیص درخواست  -5-3

-1-3-5 جدیداختصاصی برای یک صنعت  صنفکد  

 را داشته ،برای یک صنعت مشخص صنف درخواست ثبت یک کد های ارائه دهنده خدمات پرداخت،شرکتیک از  هر در صورتی که

 د.نمطابق با شرایط زیر عمل نمای دبایپرداخت تعریف نشده است،   د که پیش از آن در شبکهنباش

 پذیر خواهد بود که صنعت مورد نظر حداقل شرایط زیر را دارا باشد: تنها در صورتی امکان جدید صنفامکان اختصا  کد 

 صد و  برابر و یا بیشتر از ،برای آن صنعت کارت پرداختی الکترونیک  شبکهساالنه از طریق بستر  تراکنش جمع مبلغ

 باشد. ریال میلیارد شصت

 .صنعت مورد نظر متفاوت، متمایز و جدا از صنایع دیگر باشد 

 موجود نباشد. هایکد صنفتوصیف و شرح  در حیطه صنعت مورد نظر 

-2-3-5 های موجود تغییر کد صنف 

باید  ،موجود را داشته باشدهای صنفکد یکی از درخواست تغییر های ارائه دهنده خدمات پرداخت شرکتهر یک از درصورتی که 

 پرداخت الکترونیکی شبکهنماید. ارائه  ، به شاپرکوکار مورد نظر توضیحات کامل در خصو  کسب مستندات مورد نیاز را به همراه

در  را صنفتغییر کد در صورت تایید،  ،به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداختنتیجه ضمن اعالم  ،پس از بررسی درخواستکارت 

 نماید.میاعالم ، مستندویرایش بعدی همین 
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 1پیوست شماره 

در زیتر آورده شتده    ،از سناریوهای معمولهایی  مثالبه پذیرندگان، مناسب کد صنف نحوه تخصیص از  بهتردرک  به منظور کمک به

 است: 

  :1مثال 

برای هر یک  رد. شاپرکدا موسی یهای دی و همچنین بخشی مربوط به سی ،دفروشروزنامه می و کتاب، لوازم تحریر ایپذیرنده

 کتد صتنف   بتا هتا(، لتوازم تحریتر    )کتاب فروشی 5942 کد صنف باها خاصی را تعریف نموده است: کتاب کد صنف از این محصوالت

هتای  )فروشتندگان روزنامته و دکته    5994 کتد صتنف   باای(، روزنامه )لوازم تحریر فروشی، فروشگاه تجهیزات اداری و مدرسه 5943

کتد  . در ایتن حالتت،   شتوند  بندی متی  طب ههای کاالهای ثبت و ضبط شده( )فروشگاه 5735 کد صنف باروزنامه فروشی(، و موسی ی 

ها را دارد را به بهترین شکل توصیف نماید. برای این محصولی که بیشترین حجم فروش فروشگاهگیرد که به پذیرنده تعلق می صنفی

بته آن   5942 کد صنفدهد و بنابراین مثال، فروش کتاب بیشترین بخش کسب و کار را به خود اختصا  می این فروشنده خا  در

یک کتتاب فروشتی استت، بته راحتتی       رساند که مفهوم را میاین  ،یابد. عالوه بر این در صورتی که نام فروشگاه پذیرندهاختصا  می

 ن را تشخیص و تخصیص داد.آمربوط به کد صنف توان می

 :2مثال 

شتود و در طب ته پتایین     نماید. در طب ه بتاال، بترای مشتتریان شتام سترو متی      را اداره می شاپکافیای یک رستوران و پذیرنده

کند. هر طب ه نام کسب و کار خود را بر روی در نصب کترده استت و هتر کتدام محتل       سرو میو نوشیدنی  است شاپکافیرستوران، 

مخصو  بته ختود را    کد صنفکند که هر کدام در این حالت الزام میشاپرک مست لی برای پرداخت و ترمینال کارت جداگانه دارند. 

فود، برای های فسترستوران – 5814 کد صنف و باال ب هط برای ها،رستوارن و فروشی ادذیه – 5812 یعنی کد صنفداشته باشند: 

 .شاپکافی

 

 



 

 پرداخت کشور یکیالکترونشبکه  رندگانیکد صنف به پذ صیدستورالعمل جامع تخص_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 

 101از 100 یصفحه SHP_INS_MERCATEGORYCODE 24/02/1396 00-03ویرایش: 

 باشد. رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و 

 :3مثال 

تعمیرگاه یک  انتهای محوطهو در قسمت  خدمات نظافت و شستشوی اتومبیلدارد که در قسمت ورودی آن  کارواشای یک پذیرنده

در نزدیکتی درب ورودی استتفاده    کتارتخوان دارنتد و هتر دو از یتک دستتگاه     نام تجتاری  . هر دو کسب و کار یک خودرو وجود دارد

( به آن اختصا  داشت. ولتی در  کارواش) 7542 کد صنفو  کارواش بودهکار مربوط به  و نمایند. در ابتدای کار بخش عمده کسبمی

بینتی  شبوده استت و فتروش بتال وه بیشتتری نیتز بترای آن پتی        خدمات ارائه شده توسط تعمیرگاهاین اواخر بیشتر فروش مربوط به 

( بترای ثبتت   خدمات ختودرو ) 7538دوم یعنی  کد صنف. برای این کسب و کار، پذیرنده ممکن است انتخاب کند که از یک شودمی

( XXX تعمیرگتاه ختودرو  )برای مثتال   تعمیرگاه خودرواز عنوانی مرتبط با  پذیرنده فروش مربوط به آن استفاده نماید. در صورتی که

کتد  بایتد از هتر دو    شتاپرک نماید، در این صورت بنا به التزام   استفادهجداگانه نیز برای آن  کارتخوانتگاه استفاده نماید و از یک دس

 . شوداستفاده  صنف

 :4مثال 

مالیات اموال ختود را بپردازنتد و کتد ایتن      پرداخت الکترونیکدهد تا از طریق یک اداره دولتی محلی به افراد جامعه این امکان را می

آدار به کار نموده استت کته در مالکیتت دولتت استت و      مجموعه ورزشی )پرداخت مالیات( است. اخیرا یک  9311 صنفکد پذیرنده 

قبلی استتفاده   کد صنفخواهد از همان نماید و میشود. در فصل بهار، این زمین فوتبال شروع به ثبت نام افراد میتوسط آن اداره می

برای پرداخت مالیتات، استتفاده از آن بترای ثبتت نتام در زمتین فوتبتال مناستب          9311 کد صنف بودن نماید. با توجه به اختصاصی

های مرتبط با زمین فوتبال مناسب است چرا که ( برای پرداختسایر خدمات دولتی) 9399 کد صنفباشد. در این شرایط خا  نمی

دهتد. در  و امکانتات رفتاهی را نیتز پوشتش متی      اه پارکهای مربوط به پرداخت کد صنفها به حساب دولت است و این این پرداخت

 شد.( استفاده می]سایر موارد[خدمات تفریحی) 7999 کد صنفباید از  بودصورتی که مالکیت زمین به صورت خصوصی 

 :5مثال

رستد کفتش استت و     فروشد. اکثر محصوالتی که از طریق وب سایت به فتروش متی  به صورت اینترنتی کفش و کیف می  Xفروشگاه 

کتد  نماید. همچنین این فروشگاه ممکن استت انتختاب کنتد کته از     )فروشگاه کفش( استفاده می 5661 کد صنفنابراین پذیرنده از ب

برای پذیرنده استفاده شود. با ایتن حتال در    کد صنفف ط یک  . در این حالت باید)کیف و کاالهای چرمی( استفاده کند 5948 صنف
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در داشتته باشتد،   وجتود   ستایت  که حتی اگر ارتباطی بین دو کارهای متفاوت استفاده نماید، چرا  جداگانه برای کسب و کد صنفدو 

 واقع دو سایت جدگانه هستند.  


