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2پیراهن دوزي39

32تابلو نئون سازان 40

86تاالر پذیرایی(درجه 2و3)41

86تاالر پذیرایی(درجه یک)42
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57جرثقیل دار88

50جعبه ساز کارتن89

50جعبه ساز مقوائی90
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75دفتر فروش آهن قراضه 115

68دفتر فروش کود حیوانی116

110دفتر فروش لوله ،میله،تسمه،ظروف،ورق،سیم مسی و برنجی بدون روکش117

95دفتر فروش مواد شیمیایی صنعتی و لوازم آزمایشگاه و شیشه آالت118

100دفتر فروش، تعمیر، نصب، راه اندازي و برنامه ریزي و نگهداري سیستمهاي مخابراتی119

75دفترآهن فروشی  120

101دفترتولید قطعات گوشی تلفن، تلفن سانترال الکترونیک ودیجیتالی121

101دفترتولید و توزیع کارتهاي ارتباطی و اینترنتی با کاربري دیجیتالی122

102دفترتهیه و مونتاژ شبکه هاي مخابراتیMDF،کابل شهري و فیبر نوري123
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103رنگ کاري کوره اي قطعات منفصله131

102رنگ کاري لوازم خانگی132

103رنگ کاري موتور سیکلت133
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4ریخته گریها ( لوله ریز - چدن ریز )135
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42ساخت ونصب رادیاتورخودروهاي سبک وسنگین 137

44سازندگان انواع آئینه خودروهاي سبک وسنگین 138

57سازندگان قابهاي تیغ برش جعبه وکارهاي چاپی 139

107سازندگان لوازم مسی (مسگر)140

79سازندگان وفروشندگان پاکت میوه141

27سازندگان وفروشندگان طال،جواهر،ساعت 142

53سازندگان وفروشندگان مصنوعات فلزي143

44سازنده انواع جلو پنجره وبادگیرخودروهاي سبک وسنگین 144

61سازنده ظروف آلومینیومی145

59سازنده کلیشه ولیتوگراف 146

59سازنده مهرو پالك 147

64سازنده و فروشنده کف و پاشنه الستیکی و پالستیکی148

63سازنده و فروشنده کفش و مصنوعات الستیکی149
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107سلفون کشی153

36سمساري وامانت فروشی 154

26سنگ بري 155

5سنگ کوبیها 156

90سینما157

5شیشه بروشیشه فروش 158

52صابون سازي159

53صابون فروش 160

20صافکاري 161

60صباغ 162

19طباخی وکله پزي 163

73طلق پرس 164

45ظروف سرامیک سازي165

87ظروف کرایه166

37عطاروسقط فروشی 167

5عکاسی 168

70عالفی169
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10فخار174
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68فروش بذر هاي زینتی کشاورزي176

110فروش تجهیزات دندانپزشکی177

67فروش داروهاي دامی178

68فروش سموم و کود شیمیائی و لوازم باغبانی179
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26فروشگاه لبنیات 192

94فروشگاه لوازم آزمایشگاهی و شیشه آالت193

21فروشگاه لوازم خانگی 194

68فروشگاه لوازم شکاروماهیگیري 195

33فروشگاه لوازم عکاسی 196

27فروشگاه لوازم ورزشی 197
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95فروشگاه مواد شیمیائی صنعتی (بالک و بسته بندي)201

94فروشگاه مواد شیمیائی صنعتی عمده و خرده فروشی 202

96فروشگاه مواد و لوازم بستنی203

69فروشگاه موادپروتئینی (سوپرمارکت)204

38فروشگاههاي رنگ 205
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80فروشندگان تخته کهنه 208

80فروشندگان تیرچوبی ونردبان 209

80فروشندگان چرم 210

79فروشندگان چوب ،تخته ،فیبر،سه الیی ونئوپان 211

37فروشندگان چینی ، بلورولوستر212

79فروشندگان درب وپنجره پیش ساخته 213

78فروشندگان ضایعات کاغذومقوا214

31فروشندگان فرش 215

79فروشندگان کارت عقد وعروسی  216

78فروشندگان کاغذومقوا217

47فروشندگان کاله 218

36فروشندگان لوازم صوتی وتصویري 219

80فروشندگان لوازم کفش (چسب ، میخ ، سگک، آسترو000)220

81فروشندگان لوازم مهندسی ، نقشه کشی ودوربینهاي مهندسی 221

109فروشندگان لوله ،میله،تسمه مسی و برنجی بدون روکش ،ظروف مسی و ورق مسی222

81فروشندگان مشمع کفش 223
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69فروشندگی تجهیزات پزشکی وبیمارستانی229

72فروشندگی دام230

72فروشندگی دانه231

72فروشندگی شوفاژ و تهویه مطبوع 232

71فروشندگی علوفه233

71فروشندگی غالت و حبوبات234

66فروشندگی ماشین آالت صنعتی و ساختمانی235

65فروشندگی ماشین آالت کشاورزي 236

84فروشندگی محصوالت گوشتی ( سوسیس ، کالباس و همبرگر)237

65فروشندگی مصنوعات نفت ،گاز،الکتریک238

71فروشندگی نان خشک239

52فروشندگی نمک 240

74فروشندگی و تعمیراشیاء قدیمی و صنایع دستی (غیرزیرخاکی)241

70فروشندگی وسائل و لوازم آزمایشگاهی طبی242

69فروشندگی وسایل پزشکی مصرفی243

65فروشندگی یخچالهاي ویترینی و صندوقی244

66فروشندگی لوازم یدکی کشاورزي و لوازم یدکی مربوط به دام و طیور245

62فروشنده ظروف آلومینیومی246

63فروشنده مواد اولیه کفش ماشینی و مصنوعات الستیکی247

54فروشنده نبات وآبنبات    248

54فروشنده وتولیدکننده نبات و آبنبات249

85فعالیت بازیهاي رایانه اي250

105قاب سازي پروفیل آلومینیومی251

17قالیباف 252

34قالیشویان 253

10قصاب وگوشت فروش 254

75قلم زنی روي فلزات 255

10قناد256

55قند ریزان 257

36قهوه خانه 258

95کافی شاپ259

107کشش انواع میله و مفتول مسی و برنجی260

108کشش مس فروش261

45کاسه توالت ساز و دستشوئی262

46کاشی ، سرامیک  ، پالك نما فروشی263

44کاشی ، سرامیک و پالك نماسازي264

45کاشی هفت رنگ سازي265
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8کافه رستوران درجه سه 267

7کافه رستوران درجه یک 268

7کافه رستوران لوکس 269

38کبابی ،حلیم وآشپزي 270

51کتاب ساز(سري سازکتاب )271

55کتاب فروش   272
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21کشتارگاه 274
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49کالسور سازي276
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9گرمابه 280

31گل فروشی 281

46گلدان و سفال فروشی 282

60گلزن 283

28لباسشوئی ، خشکشوئی واطوکشی 284

35لوازم التحریر(نوشت افزار)285

30لوازم الکتریکی وسیم کشی ساختمان 286

28لوازم بهداشتی ومصالح ساختمانی 287

82لوازم یدکی اتومبیل وماشین آالت 288

73ماشین نویس289

23مبل سازي 290

11مسافرخانه ومهمانخانه 291

29مشاورین امالك292

46معرق سازي293

18مکانیک اتومبیل 294

11موزائیک سازي وسیمانکاري 295

74موسسات بارکشی شهري 296

74موسسات بسته بندي اثاثیه ولوازم منزل 297

83موسسات تاکسی تلفنی و آزانسهاي اتومبیل کرایه 298
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55ناشران وکتاب فروشان 300
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40نانوایی سنگک305

40نانوایی گردان 306

22نجاري 307

30ندافان (لحاف دوز-پنبه فروش وتشک اسفنج فروش )308

56نشروتهیه وفروش کارت309

105نصب و ساخت قاب و توري آلومینیومی310

35نقاشان ساختمان 311

75نقاشی تابلو312

24نمایشگاه اتومبیل 313

51نمک کوبی وبسته بندي314

109نورد مسی و برنجی 315

52وازلین ساز ي316

12هتل چهار ستاره 317

16هتل دو ستاره  318
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51یادداشت ساز322
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