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 دیباچه

 «یاریپرداخت»تحت عنوان  الکترونیک کشور نوین در حوزه خدمات پرداخت کسب و کاریشدن  شناخته با به رسمیت

درگاه پرداخت اینترنتی  خدمات دسترسی پذیرندگان به تسهیلکه به منظور  ،توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

کسب  ضروری است. متقاضیان ارائه خدمات پرداخت در قالبامری ه الزامات حاکم بر این کسب و کار ئارا، ایجاد شده است

 شوند.نامیده می« شدهپذیرندگان پشتیبانی»ت او متقاضیان استفاده از این خدم« یارپرداخت» ،«یاریپرداخت» و کار

های سیاست» ابالغ شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. یعنی سند چه بر اساس دو سند باالدستیکتابدر این  الزامات مندرج

الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی فعالیت » سند و «در خصوص فناوری مالی اسالمی ایرانبانک مرکزی جمهوری 

یکپارچگی مستندات و  حفظ و به منظور تدوین شده «شده در نظام پرداخت کشوریاران و پذیرندگان پشتیبانیپرداخت

ها فرایندالزامات این حوزه، محتوای هر دو سند عینًا در دو فصل اول و دوم این کتابچه منعکس شده است. در فصل سوم، 

یان متقاض. در این مرحله تشریح شده است «یاران در شبکه پرداخت کشورفعالیت پرداخت آغاز»الزم به منظور  و اقدامات

های متقاضی ارائه خدمات چارچوب احراز صالحیت شرکت» مستندات الزم مطابق با ارائهپس از  «یاریپرداخت»

های دستورالعمل اساس برهای فنی تشریح گردیده است، و تمرین انجام آزمون (2)که در پیوست شماره  «یاریپرداخت

شوند. های فنی نهائی با شاپرک می، آماده انجام آزمون(3)مندرج در پیوست شماره  «راهنمای اجرای آزمون» مندرج در

یاران در شبکه پرداخت الکترونیکی الزامات فنی پرداخت» ی فنی مطابق باهاآمیز آزمونبا گذراندن موفقیت ادامه ودر 

های مندرج در مطابق با دستورالعمل یاریمتقاضی پرداخت که در فصل چهارم به طور کامل تشریح گردیده است، ،«کشور

   های متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکتهای درخواستهای ثبت و پیگیری سرویسپروتکل وب»

در سامانه جامع پذیرندگان  شدهپشتیبانی پذیرندگانبه تعریف  نسبت، (6)و  (5)شماره  هایپیوستمندرج در  «یارپرداخت

نامه ارایه موافقت»امضایبه موفق که یاری متقاضی پرداخت آمیز مراحل فوق،پس از طی موفقیتد. ننمایمی اقدام ،شاپرک

یاران که پرداخت الزاماتی در ادامه نماید.شبکه پرداخت آغاز عالیت خود را در تواند فمی گردد،می «یاریپرداخت خدمات

به در فصل پنجم  «یاریفرایند اجرایی پرداخت»آن آگاه شوند طی الزامات  فعالیت خود ازکسب و کاری باید در حوزه 

دهنده های ارائهمیان شرکتقرارداد انعقاد ضوابط و مقررات » های ششم و هفتم بهفصل .تشریح گردیده است تفضیل
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 «شدهو پذیرندگان پشتیبانییار های پرداختمیان شرکت انعقاد قرارداد ضوابط و مقررات» و «یارخدمات پرداخت و پرداخت

 .پردازدمی

و در صورت بروز رخداد امنیتی  ی ایشانهامسئولیت ،یارانهای عملیاتی پرداختکاهش ریسکمنظور بههمچنین 

و  پرداخته شده است، «یارانالزامات امنیتی پرداخت» موضوع در فصل هشتم به رسانی در این گونه مواقع،نحوه اطالع

الزامات مانیتورینگ » و «یاریالزامات مرکز تماس پرداخت» ،«یاریمرکز داده پرداخت»مربوط به متعاقب آن الزامات 

الزامات پذیرندگان »فصل دوازدهم به  اند.به ترتیب در فصول نهم، دهم و یازدهم مورد بحث قرار گرفته «یاریپرداخت

روش اجرایی »هم به سیزدفصل در پردازد، می «یاریپرداخت پرداخت اینترنتیبرداری از درگاه شده در بهرهپشتیبانی

 نهایت درپرداخته شده است و  متخلف پذیرندگان فرایند نحوه برخورد با و «شده پرخطرپشتیبانی مدیریت پذیرندگان

       چارچوب نظارت بر » الزامات مندرج در این مجموعه وفق با توجه به میزان انطباق بایاران عملکرد پرداخت کیفیت

های رویه . همچنینگیردمورد ارزیابی قرار می ،به آن پرداخته شده است چهاردهمکه در فصل  «یارانهای پرداختفعالیت

 نامه انضباطیآئین» البدر ق، مرتکب قصور شوند یاریرعایت الزامات پرداخت نسبت بهیارانی که انضباطی برخورد با پرداخت

 .تبیین گردیده استپانزدهم مندرج در فصل  «یارهای پرداختشرکت

ه با یتسو یهاافت پاسخ مربوط به درخواستیس ارسال و دریروتکل وب سرو( به شرح پ7الزم به ذکر است پیوست )

 پردازد.می هاتوسط بانک یسازادهیار جهت پیپرداخت یهاشده شرکتیبانیرندگان پشتیپذ
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 مقدمه  -1

های نوظهوری گیری از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات و پدیدهشود که به مدد بهرههایی اطالق میای از نوآوریبه مجموعه 2فناوری مالی

های هوشمند، در کنار موسسات مالی و اعتباری رسمی، تمام یا بخشی از خدمات های اجتماعی و نفوذ شگرف ابزارهایی مانند گوشیچون شبکه

کنند. فناوران مالی با تمرکز بر بخش مشخصی از بازار بندی و عرضه میسازی شده و مشتری محورتر بستهتر، سفارشیرتی جذابآنها را به صو

های مشتریان کنند که انطباق بیشتری با نیازمندیای شکل دهی میها را به گونهیا مشتریان، خدمات مالی پایه، استاندارد و یا عمومی بانک

 داشته باشد.

گران بازارهای مالی در حال تحلیل اثرات آن بر آینده صنعت مالی هستند؛ اما آنچه که به تدریج در ای نوست که تنظیمناوری مالی پدیدهف

ها و مسیرهای ارایه خدمات بانکی به صورت سنتی است. بالقوه شدید آن بر اصول، روش 3مورد آن اتفاق نظر حاصل شده است، اثر برهم زننده

های مندی از منافع آن در کنار پرهیز از آسیبهایی برای بهرهتوسط سیاستگذاران و اتخاذ سیاست 4رو اطالع دقیق از اثرات این تغییر الگو از این

 بالقوه در زمان کوتاه اهمیت به سزایی دارد.

ی را برای سیاست کلی بانک مرکزی این سند با طرح موضوع و بررسی جوانب مختلف امر از جمله تجربه جهانی و مسایل بومی، چارچوب

 کند.جمهوری اسالمی ایران ترسیم می

 طرح موضوع -2

 های مالی را تسهیل کرده است:چند روند عمومی در فناوری رشد سریع فناوری

 های فناوری بزرگ،سازی انبوه توسط شرکتبه معنی ایجاد امکانات پردازش و ذخیره 5الف( پردازش ابری

 گیری همانند انسان اما توسط ماشین،سازی و تصمیمبه معنی تحلیل، تصمیم 7و هوش زیستی 6ب( هوش مصنوعی

 هوشمند، 8هایها و ابزارکپ( پردازش شخصی از طریق ابزارهای هوشمند نظیر گوشی
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 ،11و ارزهای رمزینه 10، ظهور دفاتر توزیع یافته9ت( توسعه فناوری پردازش توزیع یافته نظیر زنجیره بلوک

 .12هادادههای اجتماعی و ظهور پدیده کالنهای بدون ساختار اما با محتوا در شبکهولید حجم انبوهی از دادهث( ت

های فناوری و کسب و کارهای نوپا، در نهایت سیما و محتوای ها و توسعه کاربردهای آن توسط شرکترسد برآیند این فناوریبه نظر می

های اخیر، نده دچار دگردیسی اساسی کند، بر این اساس و با توجه به رشد سریع مشاهده شده در سالهای آینظام پولی و مالی را ظرف سال

 گران برای دو هدف اساسی در زمانی کوتاه اهمیت دارد:های عمومی توسط تنظیماتخاذ سیاست

 پرهیز از هرج و مرج و آشفتگی در بازارهای پولی و مالی، .1

 رای ارایه خدمات بهینه به مردم.ها بگیری بهینه از نوآوریبهره .2

گران، همگامی مناسب مقررات با تحوالت فناورانه است. از این رو در با توجه به رشد و تغییر سریع فناوری، مساله بزرگ پیش روی تنظیم

پذیرفته شده است.  المللی تنظیم آنها مد نظر است، انتزاع محیط مقرراتی از فناوری خاص به عنوان یک اصلمقرراتی که در سطح بین

 های خود در این خصوص هستند.گران بازارهای مالی در سراسر جهان در حال تنظیم و اعالم سیاستتنظیم

توان به شکل زیر دسته بندی ها را میگیرد. برخی از این فناوریفناوری مالی دامنه وسیعی از محیط و خدمات بازارهای مالی را در بر می

 کرد:

 شتمل بر:خدمات پرداخت م .1

 های عادی الکترونیکی از طریق افزایش سطح پوشش پذیرندگی،تسهیل پرداخت .1-1

 ها(،های ریز مقدار مبتنی بر پردازش برونخطی )خارج از دفاتر بانکپرداخت .2-1

 ها.های مبتنی بر رمزینه پولپرداخت .3-1

 ،13خدمات اطالعات حساب .2

 ،14خدمات تسهیالت انبوه  .3

 ،15خدمات تسهیالت نفر به نفر .4

 ،16خدمات تامین مالی انبوه .5
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 17خدمات تطبیق با مقررات و ضوابط .6

 ها و مسایل بومیچالش -3

های گوناگونی قابل های این فهرست، زیرفناوریگنجد، لیکن در هر یک از شاخهواضح است که کل سپهر فناوری مالی در فهرست فوق نمی

کند. همچنین باید به مسایل بومی کشور، به یک چالش اساسی بدل میتشخیص است که همین امر سیاستگذاری و وضع مقررات برای آنها را 

نظیر پدیده موسسات غیرمجاز و تورم مزمن توجه داشت تا در تعیین ضوابط، محملی برای توسعه بازار پولی غیرمجاز در قالب فناوران مالی 

 ایجاد نشود.

تا برخی از فعاالن حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بدون توجه به  المللی، موجب گردیدآوازه موفقیت این نوع از خدمات در سطح بین

خدمات مشابه در کشور اندازی اقدام به راه ،کشورهاسایر های مورد استفاده در های اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، با اقتباس از نمونهزیرساخت

ها، ضوابط و شوند، عدم وجود چارچوبتصات قانونی بومی ارایه میکنند. از آنجا که این خدمات بدون توجه به اثرات کالن اقتصادی و مخ

الحسنه غیر مجاز گریبانگیر این فعاالن و های قرضمقررات شفاف باعث خواهد شد که سرنوشتی نظیر موسسات مالی و اعتباری و صندوق

های الزم، نسبت به توسعه زیرساخت بروز عوارض سوء، مانعت ازمشتریان آنها شود. لذا بانک مرکزی باید با هدف حمایت همراه با حفاظت و م

 های جدید در عین حذف مقررات زائد، اقدام مقتضی به عمل آورد.ها و دستورالعملتدوین چارچوب

 اقدامات انجام شده -4

 از یبرخ تیفعال نهیا، زمهبه بانک یخدمات انتقال وجه کارت یقدم با صدور مجوز واگذار نیدر اولها، با توجه به روندهای موجود و چالش

واسط پرداخت  یتمام انواع کسب و کارها بایکه تقر فناوران مالیاز  یگریگروه د تیفراهم شده است. در مرحله بعد چارچوب فعال فناوران مالی

بر  یمبتن یهاپرداختعالوه چارچوب ه شده است. ب ینوع از کسب و کار، سامانده نیا تیو چارچوب فعال دهیآغاز گرد شود،یرا شامل م

 .داردخود قرار  یانیدر مراحل پا زین کیپول الکترون فیک یریکارگهوشمند همراه و به یابزارها

 یکسب و کارها ازیامکانات مورد ن نیو تام یبانیمراکز پشت زیکشور ن یهااز بانک یاریبس شود،یانجام م یآنچه در بانک مرکز موازات به

اند. کنترل شده و امن اجرا و مورد آزمون قرار داده یرا در فضا دیجد یهادهیها و اطرح ،ییاجرا یندیدر فراو ساخته  نوپا و نوظهور را فراهم

 یبر خدمات قبل ایکرده  جادیا دیها خدمات جدبانک یکه بتوانند برا ندیآیم رونیآزمون موفق ب نیاز ا ییاست که تنها کسب و کارها یعیبط

 .ندیافزایب یارزش
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 پیشنهاد سیاستی -5

های نوین بانک، سیاست کلی بانک مرکزی در تبیین جایگاه فناوری مالی و های کارشناسی به عمل آمده در حوزه فناوریبر اساس بررسی

 کهنالمللی ترسیم شده است. در این سیاست، به جای تعریف نهادی و ارایه مجوز برای آگذاری برای آن بر مبنای تجربیات بینشیوه مقررات

رفته است؛ بدون این که گبرای آنها مد نظر قرار  19های کاریو چارچوب 18هاتعریف نقش –رویکرد سنتی برای نهادهای بازار پول بوده است 

 .بانک مرکزی را درگیر تعریف و صدور مجوزهای گوناگون و متغیر کرده و مسوولیت سنگین نظارت بر انبوهی از فناوران مالی را متوجه آن کند

چارچوب، نظامی سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی تبیین کرده و  –در ساختار نقش 

گذارد. ارتباط فناوران مالی با نظام پولی کشور از طریق مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را بر عهده موسسات زیر نظر بانک مرکزی می

شود؛ در مقابل موسسات ی برقرار شده و ریسک آنها به صورت تضامنی در مجموعه ریسک موسسات اعتباری ارزیابی میموسسات اعتبار

 برند.کنند، بهره میاعتباری از امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و محصولی که فناوران مالی برای آنها مهیا می

، فناوران مالی یکار یفضا ایجاد و گسترش در ، بنابرایناست یبانک نیب یهاامانهسایجاد و سرپرستی  یمتول ،ییاز منظر اجرا یمرکز بانک

 است. و تبادل اطالعات بین بانکی پرداخت یتوسعه استفاده از شبکه عموم تسهیل در چارچوب ی عالوه بر تعیین ضوابط،اقدامات بانک مرکز

اطالعات تابع مقررات  نیبه ا یاطالعات محرمانه بوده و لذا دسترس وجز داخت،پر یابزارها رندگانیدر شبکه پرداخت اطالعات دارندگان و پذ

 یدسترستعیین ضوابط همچنان  ،ییمجوز به چارچوب اجرا لیو تبد ییاز مقررات زدا زانیبه آن معنا است که با هر م نیو ضوابط خاص است. ا

 .شودتوسط بانک مرکزی تعیین و کنترل میبه اطالعات محرمانه 

هر های کلی مدیریت ریسک، زیرساخت و خدمات فنی بنا به صالحدید خود و با رعایت چارچوب اندبوده مجازو موسسات اعتباری  هابانک

 یحوزه فناور مانکارانی، پفناوران مالینوظهور،  یهاکرده و به شرکت یسپارخود را از طرق مختلف برون یبانک اتیو عمل هاتییک از انواع فعال

 ،خود بوده و در برابر افشا انیمشتر یاطالعات بانک ها وی دادهو متول مالکها بانک کنند. بدیهی استآن واگذار  ریو ارتباطات و نظااطالعات 

هیچ آنها بوده و  اریاطالعات تنها در اخت نیانتقال ا ای عیتوزاختیار  نیاطالعات پاسخگو هستند؛ بنابرا نیا ، دستکاری یا سوء استفاده ازانتشار

های ها، اطالعات و داراییها و موسسات اعتباری در خصوص حفاظت از دادهسپاری، موجب سلب مسوولیت بانکعامل یا فرایندی نظیر برون

 های محتمل نیست.مشتریان آنها در مقابل ریسک
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بدون ضابطه شده  مانع خلق پول ،سازگار بوده میی و تامین مالی تروریسشوبا پول مبارزه ضوابطبا  دیبا یدر حوزه بانکفناوران مالی  تیفعال

  های ارزی کشور باشد.و تابع مقررات و سیاست

 در حوزه فناوران مالی را به شرح زیر ترسیم نمود: یبانک مرکز توان رئوس سیاستمیطور خالصه به

کشور نسبت به  یهابانک قیاز طر دیباگروه از کسب و کارها  نیباشد، صاحبان ا یبانک تیچنانچه مدل کسب و کار در حوزه فعال  .1

 پول و اعتبار است. یمصوبات شورا ی بر مبنایبانک یهاتیفعالتشخیص  مالک .ندیو توسعه کسب و کار خود اقدام نما جادیا

مالی های خود را به فناوران گذاران و سایر مشتریان، برخی فعالیتتوانند با حفظ مسوولیت خود در قبال سپردهها میبانک  .2

 برونسپاری کنند.

ارائه ها و بانک قیبه شبکه پرداخت از طر شانیا یاستفاده از شبکه پرداخت باشد، دسترس ازمندیچنانچه مدل کسب و کار ن  .3

 خدمات پرداخت فراهم خواهد شد. نیا گانکنند

 .تندنیسخلق پول را دارند  تیکه قابل یمجاز به ارائه خدماتفناوران مالی کسب و کار  یهامدل  .4

 گیری و استفاده از وجوه سپرده نیستند.فناوران مالی مجاز به سپردهکسب و کار  یهامدل  .5

انجام عملیات ارزی توسط فناوران مالی صرفاً تحت پوشش موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین، مقررات و   .6

 های ارزی بانک مرکزی میسر است.دستورالعمل

طور کامل ثبت  انتقال وجوه به ریالزم است مبدا، مقصد، زمان و مس ،یبانک ریو غ یکار اعم از بانک و کسب یهامدلر همه انواع د  .7

 .ردیقرار گ یبانک مرکز اریاختصورت لزوم در و در 

 تیده و رعاشییکار گرفته شده در آن مدل شناساه کار بر اساس نوع ابزار ب و کسب یهااز مدل کی هر یاتیعمل سکیر زانیم  .8

 است. یاز انواع مدل کسب و کار الزام کیمربوط در هر  ییو اجرا یتیچارچوب امن

 ازیمورد ن قیو وثا تضامینشده و ارائه ییشناسا یگردش مال زانیکار بر اساس م و کسب یهااز مدل کی هر اعتباری سکیر زانیم  .9

 است. یالزامکار  و از انواع مدل کسب کیمربوط به هر  سکیجهت پوشش ر

از ارائه هرگونه خدمت  شیبوده و پ یکارها، ضرور و از کسب کی( هر ییکنندگان )کاربران نهاهمه استفاده تیو اهل تیاحراز هو  .10

 انجام شود. دیبا شانیبه ا

 مشخص گردد. دیبا یمال یکار حوزه فناور و کسب یهامدل نفعانیذ یاقتصاد تینوع فعال  .11
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در  دیکار با و کسب یهاکنندگان مدلاستفاده ی )فیزیکی یا مجازی(مکان و ییایجغراف تیمورد استفاده، موقع یبا توجه به ابزارها  .12

 و در هر بار استفاده از خدمات مشخص گردد. تیزمان عضو

 راهبرد و زمانبندی اجرا -6

 تعیین شده است: های فناوران مالیها و چارچوببا توجه به وضعیت موجود، سه فاز اصلی برای تدوین سیاست

  های مالی پرداخت و تطبیق،(: ضوابط مربوط به فناوری1396فاز اول )تا پایان سال 

  های زنجیره بلوک،ها و فناوری(: ضوابط مربوط به رمزینه پول1397فاز دوم )تا نیمه اول سال 

  (: ضوابط مربوط به تامین مالی و ارایه تسهیالت.1397فاز سوم )تا پایان سال 

های آنها توسط بانک مرکزی های زیر به همراه تاریخ اعالم چارچوبعنایت به تحلیل وضعیت موجود در صنعت فناوری مالی کشور، نقشبا 

  بینی شده است:برای فاز اول به شرح زیر پیش

 

های فناوران مالی و موسسات های فوق مجموعه چارچوبی تدوین و ابالغ شده )و خواهد شد( که اختیارات و مسوولیتبرای هر یک از نقش

کند. بانک مرکزی بر عملکرد موسسات اعتباری و ارایه دهندگان خدمات پرداخت دارای مجوز بر اساس مالی طرف قرارداد با آنها را تبیین می

فناوران مالی طرف قرارداد ها نظارت نموده و موسسات اعتباری و ارایه دهندگان خدمات پرداخت مجاز نیز به نوبه خود بر عملکرد این چارچوب

 کنند.با آنها نظارت می

  

ی
ی مال

ی فناور
ش ها

نق

96تیرماه آغازکنندگان و گردآورندگان دستور پرداختپرداخت ساز

96مهر راهبران شبکه پذیرندگان جزءپرداخت یار

96مهر ارایه دهندگان ابزارهای پرداخت و پذیرش ریزمبلغپرداخت بان

96دی ارایه دهندگان خدمات مدیریت حساب مستقل از بانکحساب یار

96پایان سال خدمات تطبیق عملکرد موسسات مالی با مقرراتضابطه یار
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 پذیرندگان و یارانپرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط لزامات،ا دوم: فصل

 20کشور پرداخت نظام در شدهپشتیبانی

 

  

                                                           

 توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. 27/05/97ویرایش سوم، ابالغ شده در مورخ  20



 

 

 518از 24 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 : مقدمه1ماده 

که به « یارپرداخت»خدمات پرداخت تحت عنوان بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ضمن به رسمیت شناختن فعالیتی نوین در حوزه 

تر برای اتصال پذیرندگان به شبکه الکترونیک پرداخت کشور به صورت غیر مستقیم ایجاد گردیده است، نسبت به منظور ایجاد دسترسی ساده

 نماید:تصویب الزامات حاکم بر این کسب و کار با لحاظ مقدمات ذیل اقدام می

  دهنده خدمات های ارائهیار به صورت غیرمستقیم و از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای پرداختارائه خدمات توسط شرکت –الف

 پذیرد.پرداخت صورت می

  دهنده خدمات پرداخت های ارائهیاری بر مبنای این مستند بر عهده شرکتمسئولیت ارزیابی و احراز صالحیت متقاضی پرداخت –ب

 د.خواهد بو

  یاری به منزله های پرداخت الکترونیک خارج از چارچوب پرداختگذاری درگاهاز تاریخ اجرای الزامات اخیر، هرگونه به اشتراک –ج

خدمات پرداخت در ارائه خدمت به اشخاص فاقد  دهندهارائهتخلف بوده و مستوجب مسئولیت برای متخلف و متضامناً موجب مسئولیت 

دهنده خدمات پرداخت موظف است ضمن پایش رفتار پذیرندگان خود، در صورت مواجهه با هرنوع فعالیت خارج همجوز است. شرکت ارائ

 اقدام نماید.« شده پرخطرروش اجرائی مدیریت پذیرندگان پشتیبانی» فصلاز چارچوب این مستند، مطابق با فرایندهای مندرج در 

 : اهداف2ماده 

 .کشور یشده در حوزه پولیبانیپشت رندگانیو پذ اریپرداخت یهاشرکت تیفعال یاجرائ ندیفرا الزامات و نییتبعبارتست از سند  نیهدف ا

 : دامنه3ماده 

و روابط میان همراه  یهارساختیبر ز یمبتن یادرون برنامه یهااز جمله پرداختیاران ها و خدمات پرداختاین سند بر کلیه فعالیت

 دهنده خدمات پرداخت، پذیرندگان پشتیبانی شده و صالحیت نظارتی شرکت شاپرک، حاکم است.ارائههای یار و شرکتپرداخت
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 : تعاریف و اصطالحات4ماده 

 شاپرک:   4.1

 فروش هایپایانه خصوص به کشور در پرداخت نظام ساماندهی که به منظور است ایشبکه ،«شاپرک» کارت پرداخت الکترونیکی شبکه

 طور به و شودمی کنترل و نظارت شبکه این توسط «پذیرش ابزارهای» از حاصل هایکلیه تراکنش و شده ایجاد بانکی نظام در الکترونیکی

 .21دارد برعهده را تسویه عملیات انجام و اجرایی و عملکرد فنی بر نظارت کلی

 دهنده خدمات پرداخت: ارائه 4.2

دریافت  «مرکزی کبان»که از  قراردادی سسهامی به ثبت رسیده و براسا می ایران در قالب شرکتالشخصیت حقوقی است که در جمهوری اس

 .نمایدفعالیت می «شاپرک»غی الها و الزامات ابمقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت و دستورالعمل قنماید و بر طبمی

 :اریرداختپ 4.3

 یهاو براساس قرارداد منعقده با شرکت این سنداست که در چارچوب  ی ثبت شده وفق قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایرانشخص حقوق 

 . کندیم تیفعال، شرکت شاپرک منعقده با موافقتنامهدهنده خدمات پرداخت و ارائه

 شده:  یبانیپشت رندهیپذ 4.4

ها، اقدام شرکت نیا اریاخت پرداخت در یهاو با استفاده از درگاه اناریانعقاد قرارداد با پرداخت قیاست که از طر یحقوق ای یقیشخص حق

 .دینمایخدمات خود م ایبه فروش کاال 

 یاریپرداخت یمتقاض یعموم طیشرا: 5ماده 

یار مشروط به احراز این شرایط توسط شناخته شده، و انعقاد قرارداد پرداخت« شرایط عمومی»موارد مندرج در این ماده تحت عنوان  .1.5

 دهنده خدمات پرداخت است. ارائه

دهنده خدمات پرداخت به نظارت و پایش مستمر، قرارداد مابین استمرار خدمات مستلزم حفظ شرایط عمومی بوده و ضمن تکلیف ارائه .2.5

یار به حفظ شرایط عمومی و اعالم فوری هرقسم تغییر وضعیت دهنده خدمات پرداخت باید متضمن تعهد پرداختیار و ارائهپرداخت

 دهنده خدمات پرداخت باشد. موثر، به ارائه

                                                           

 دستورالعمل اجرائی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک 21
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و با موضوع مرتبط و شامل  رانیا یاسالم یجمهور ی ثبت شده وفق قوانین و مقرراتدر قالب شرکت تجار دیبا یاریپرداخت یمتقاض .3.5

 بر خدمات پرداخت باشد.

 کیفری باشند.یاری باید فاقد سوء پیشینه موثر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت متقاضی پرداخت .4.5

 رانیا یاسالم یجمهور یمعوق به نظام بانک یبده دینبا یاریپرداخت یمتقاضشرکت عامل  ریو مد رهیمد ئتیه یاز اعضا کی چیه .5.5

 باشند. یسابقه موثر چک برگشت یدارا ایداشته 

 اریپرداخت تیموضوع فعال: 6ماده

شده پس از اتصال آنها به شبکه الکترونیکی عملکرد پذیرندگان پشتیبانییار، ارایه خدمات پرداخت و نظارت بر موضوع فعالیت پرداخت

 پرداخت است.

 یاریالزامات پرداخت: 7ماده

مطابق با  یو اعتبار یبانک اتیعمل قیرا ندارد. مصاد یو اعتبار یبانک یهاتیعنوان حق مبادرت به انجام فعال چیبه ه اریپرداخت .1.7

 پول و اعتبار است. یمصوبات شورا

های ها و محدودیتیار موظف است خدمات پرداخت خود را مطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شرایط، ممنوعیتپرداخت .2.7

 ها ارائه دهد.رسانهای اجتماعی و پیاماعالم شده درخصوص شبکه

 منوع است.م یاریپرداخت تیدر فعال یارز اتیو عمل کیصدور هرگونه ابزار پرداخت، انتشار پول الکترون .3.7

 ممنوع است. اریها توسط پرداختآن یهاو پردازش و انتقال تراکنش« بانک» ریهرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غ رشیپذ .4.7

به مکلف همچنین و  یصادره توسط بانک مرکز یهاها و دستورالعملبخشنامهآخرین ویرایش ابالغی از  تیموظف به رعا اریپرداخت .5.7

 های خود با ضوابط اجرایی و فنی ابالغی توسط شاپرک است.کامل فعالیتاطمینان از انطباق 

یار موظف به اتخاذ تدابیر فنی و نظارت مستمر و مسئوالنه جهت اطمینان از رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی پرداخت .6.7

 باشد. تروریسم مطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران می

نام پذیرندگان را ها، اسناد هویتی و مدارک اولیه ثبتار متعهد است کلیه سوابق فعالیت پذیرندگان از قبیل رسید تراکنشیپرداخت .7.7

نگهداری نماید، به نحوی که قابلیت پایش و تامین  "هامدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکنامه آیین"مطابق با 

 دستور مرجع ذی صالح قضایی فراهم آورد. دلیل الکترونیک را وفق
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با و نظارت بر عملکرد آنها  کیشبکه پرداخت الکترون رندگانیاز پذ یکیبه عنوان  اریاز عملکرد پرداخت یناش هایسکیر مدیریت .8.7

 دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد با آنهاست.هیارا هایشرکت

یار و شده خود در حسابی که در موافقتنامه بین پرداختهای پذیرندگان پشتیبانینشیار مجاز به تجمیع مبالغ ناشی از تراکپرداخت .9.7

ها ممنوع باشد، و استفاده از هر نوع حساب دیگری برای تجمیع مبالغ تراکنششاپرک اعالم شده و مورد تایید قرار گرفته است می

 است.

باشد؛ مگر آن  شتریب یارآن پرداخت 22مجموع حقوق صاحبان سهامبرابر  دواز  دینبا روز کیدر  رایپرداختیک  اتیمجموع حجم عمل .10.7

 .دیاخذ نما ینقد شونده کاف قیوثا اینامه و ضمانت اریدهنده خدمات پرداخت از پرداخت هیکه ارا

ار مکلف است در یای، پرداختیاری و بازرسی دورهدهنده خدمات پرداخت به نظارت مستمر بر فعالیت پرداختبا نظر به تعهد ارائه .11.7

دهنده خدمات پرداخت، های ابالغی توسط بانک مرکزی، نسبت به همکاری الزم و ارائه مستندات به ارائهچارچوب الزامات و دستورالعمل

 اقدام نماید.

خواهد بود. اتخاذ تدابیر و تامین ملزومات فنی الزم جهت نظارت مستمر و هوشمند بر عملکرد پذیرندگان خود  به موظف اریپرداخت .12.7

های مغایر با قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران و یا نقض ضوابط شبکه پرداخت توسط بدیهی است در صورت مواجهه با فعالیت

 یار مکلف به قطع خدمت و ارائه گزارش به شرکت شاپرک و دادستانی خواهد بود.پذیرنده، پرداخت

موظف است نسبت به قطع خدمت ارائه  اریممنوع بوده و پرداخت اریشده پرداختیبانیپشت رندهیتوسط پذ یاریارائه خدمات پرداخت .13.7

 شده متخلف اقدام کند.یبانیپشت رندهیشده به پذ

و شرکت شاپرک  ی جمهوری اسالمی ایراننظارت بانک مرکز یناف ار،ینظارت ارائه دهندگان خدمات پرداخت طرف قرارداد پرداخت .14.7

از  ی و درخواست توضیح یا گزارشدر هر زمان نسبت به بازرسمجاز خواهند بود و شرکت شاپرک  یرکزبانک م نیست. در همین راستا

 .دیاقدام نما اریپرداخت

شده مانند و نه محدود به اطالعات هویتی، کسب و کاری و مالی، محرمانه تلقی شده، و ارائه این کلیه اطالعات پذیرندگان پشتیبانی .15.7

 مانی به غیر از بانک مرکزی ج.ا.ا. و شرکت شاپرک، تنها با ارائه حکم مراجع قضائی مجاز خواهد بود.اطالعات به هر نهاد و ساز

                                                           

 یارپرداخت شده حسابرسی ترازنامه آخرین در مندرج 22
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 اریپرداخت اراتیاخت: 8ماده

شده توسط خود مجاز به یار در ازای خدمات ارائهمابین بوده و پرداختشده تابع قرارداد فییار و پذیرندگان پشتیبانیروابط پرداخت .1.8

 دریافت کارمزد از پذیرنده است. 

یار جهت توسعه بازار و ارتقاء کسب و کار خود، با رعایت اصول حاکم بر رقابت آزاد و عدم انحصار، مجاز به عملیات بازاریابی و پرداخت .2.8

 تبلیغ خدمات خود خواهد بود.

 اریپرداخت تیشروع به فعال ندیفرا: 9ماده 

دهنده هیچند شرکت ارا ای کیبا  به موجب قرارداد منعقده ربوطم قوثای و تضامین هیاسناد و ارا لیپس از تکم یاریختپردا یمتقاض .1.9

های فنی و امضای موافقتنامه و پس از انجام آزمونهستند،  تیمجاز به فعال یو مقررات بانک مرکز الزاماتخدمات پرداخت، که طبق 

 از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند.با شرکت شاپرک، مجاز خواهد بود تا 

پذیرش ، پوشش اریپرداخت تیو اهل تیعالوه بر احراز هو ،اریدهنده خدمات پرداخت و پرداختشرکت ارائه نیانعقاد قرارداد بفرایند در  .2.9

و همچنین ساز و  کشور کیشبکه پرداخت الکترون رندگانیاز پذ یکیبه عنوان  اریپرداخت تیاز فعال یسک ناشیمسئولیت و مدیریت ر

 . ردیگ رمدنظر قرا دیبا کار نظارت بر آن

 به شاپرک گزارش نماید.طرف قرارداد خود را  اناریپرداخت به روز شده فهرستمکلف است، دهنده خدمات پرداخت شرکت ارائه .3.9

و نظارت  هیتسو اتیعمل یبرا موافقتنامه امضاینسبت به  دیدهنده خدمات پرداخت، باپس از عقد قرارداد با شرکت ارائه اریپرداخت .4.9

 .دیبا شرکت شاپرک اقدام نما یفن

 .دهدیعموم قرار م اریفهرست را در اخت نیتارگاه خود ا قیاز طر ار،یبا پرداخت امضای موافقتنامهشاپرک پس از شرکت  .5.9

در سامانه جامع  ن،یمابیطرف قرارداد خود را مطابق با قرارداد ف اریاطالعات پرداخت ، مکلف استدهنده خدمات پرداختارائهشرکت  .6.9

دهنده شرکت ارائه اریدر اخت اریکه توسط پرداخت ی. اطالعاتسازد را از پاسخ سامانه جامع مطلع یشاپرک وارد کرده و متقاض رندگانیپذ

 عبارت است از: شودیشاپرک وارد م رندگانیمرحله بعد در سامانه جامع پذ خدمات پرداخت و در

 ثبتی متقاضی،و  یتیموقع ،یتیاطالعات هو 

 ی،متقاض یمشخصات حساب بانک 

 آن ریو نظا یارائه خدمات مشتمل بر تارگاه، برنامه کاربرد یاطالعات مربوط به بسترها. 
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شده یبانیپشت رندگانیمبلغ تراکنش پذ عیحساب تجم تواندیم اریپرداختشده و کارمزدها، به منظور تسویه وجوه پذیرندگان پشتیبانی .7.9

نموده و مراتب را وفق موافقتنامه به اطالع شرکت افتتاح  یتجار یهااز بانک کیرا در هر و همچنین حساب تسویه کارمزد خود خود

 شاپرک برساند.

 شده در شبکه پرداخت کشور یبانیپشت رندهیپذ فیتعر ندیفرا: 10ماده 

 :شدهیبانیپشت یرندگیپذ یو متقاض اریپرداخت انیعقد قرارداد مالف: 

مدارک  لیمندرج در تارگاه شاپرک مراجعه کرده و پس از تکم اناریاز پرداخت کیبه هر  تواندیشده میبانیپشت یرندگیپذ یمتقاض .1.10

 . دیمربوط و ارائه اطالعات الزم، قرارداد خود را منعقد نما

 رندگانیضوابط و مقررات انعقاد قرارداد با پذ، الزامات»مطابق با  دیبا اریشده و پرداختیبانیپشت یرندگیپذ یمتقاض انیقرارداد م .2.10

 باشد.  «شدهیبانیپشت

 شده اقدام نماید. پشیتبانینسبت به احراز هویت پذیرنده  مکلف است اریپرداخت .3.10

 یالزم برا یو مجوزها داشته تیفعال رانیا یاسالم یجمهورو مقررات  نیدر چارچوب قوان متعهد استشده یبانیپشت یرندگیپذ یمتقاض .4.10

 اخذ نموده باشد. صالحیخود را از مراجع ذ تیفعال

  پرداخت:دهنده خدمات شده در سوئیچ شرکت ارائهب: تعریف پذیرندگان پشتیبانی

های شده باید همانند اطالعات سایر پذیرندگان عادی شبکه پرداخت کشور حداقل در سوئیچ یکی از شرکتاطالعات پذیرندگان پشتیبانی .5.10

 دهنده خدمات پرداخت تعریف شده، و برای هر پذیرنده پشتیبانی شده کد پذیرندگی و کد پایانه یکتا تعریف شود. ارائه

رائه اطالعات دقیق تجاری و کسب و کاری متقاضی پذیرندگی پیشتیبانی شده )نام پذیرنده، آدرس، شماره تلفن و یار ملزم به اپرداخت .6.10

باید به صورت دقیق و صحیح در اختیار شرکت ( 8.10)دهنده خدمات پرداخت نیست؛ لکن کلیه اطالعات مندرج در بند...( به شرکت ارائه

 شاپرک قرار گیرد.

  :شاپرک رندگانیشده در سامانه جامع پذ یبانیپشت یرندگیپذ یضثبت اطالعات متقاج: 

به منظور درج در سامانه جامع پذیرندگان، مستقیما به شده را  یبانیپشت یرندگیپذمتقاضی  تجاری و کسب و کاریاطالعات  اریپرداخت .7.10

 . دهدشرکت شاپرک ارائه می

 گردد عبارتند از: شرکت شاپرک ارائه یار دریافت و بهپرداختتوسط  الزاماً باید که یاطالعات .8.10

 دهنده خدمات پرداختکد پذیرندگی و کد پایانه دریافتی از سوئیچ شرکت ارائه 

 یا ثبتی متقاضی پذیرندگی پشتیبانی شده، و یتیموقع ،یتیاطالعات هو 
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 شماره حساب  کیاز  شیب تواندیشده م یبانیپشت رندهیشده )پذ یبانیپشت یرندگیپذ یمتقاض یمشخصات حساب بانک

 کند( یمعرف هیتسو یبرا

 صنف( یلی)کد صنف و کد تکم تیفعال نهینوع و زم، 

 کسب و کار درصورت لزوم یمشخصات مجوزها، 

 آن ریو نظا یارائه خدمات مشتمل بر تارگاه، برنامه کاربرد یطالعات مربوط به بسترهاا، 

 نیمابیشده وفق قرارداد ف یبانیپشت یرندگیپذ یضو متقا اریپرداخت انیاطالعات مربوط به توافقات صورت گرفته م .

 رندهیو پذ اریپرداخت نیدرصد، بر اساس توافق ب ای)ثابت  یحداکثر کارمزد توافق و هیاطالعات شامل زمان تسو نیا

 .شودیشده( م یبانیپشت

و شخص صاحب حساب بانکی  یار باید از یکسان بودن شخص صاحب کسب و کار، شخص متقاضی پذیرندگی پشتیبانی شدهپرداخت .9.10

 تسویه وجوه، اطمینان حاصل نماید.

یار باید صرفا درصورت یکسان بودن منشاء درخواست تراکنش با آدرس های اینترنتی، ارائه خدمات پرداخت توسط پرداختدر تراکنش .10.10

 اینترنتی ثبت شده در سامانه جامع پذیرندگان انجام شود.

  یبانی شده:سازی پذیرنده پشتد: بررسی و فعال

 یبانیپشت رندهیپذ یشناسه مل/یشاپرک، شماره شبا و کد مل رندگانیالزم و ثبت درخواست در سامانه جامع پذ یندهایپس از انجام فرا .11.10

شده قادر خواهد بود کار خود  یبانیپشت رندهی. پس از آن، درصورت صحت و انطباق موارد اشاره شده، پذردیگیقرار م یشده مورد بررس

 . دیقرارداد آغاز نما طرف اریرا با پرداخت

 .دیقرارداد منعقد نما اریپرداخت کیاز  شیبا ب تواندیشده م یبانیپشت رندهیپذ .12.10

 23در شبکه پرداخت اریپرداخت یهاتراکنش هیتسو ندیفرا: 11ماده

 .شودیم هیشده و توسط شاپرک تسو تیریمد مندرج در این ماده ندیفرا یشده، ط یبانیپشت رندگانیپذ یهاوجوه تراکنش .1.11

 خواهد داشت. یمنحصر به فرد انهیپا پذیرنده و شماره اریشده نزد پرداخت یبانیپشت رندگانیاز پذ کی هر .2.11

                                                           

های عادی شاپرک انجام پذیرفته، و از فرایند سابق توسط سوئیچ شاپرک و در سیکلباشد، کمافییار و پذیرنده پشتیبانی شده میتسویه وجوه پذیرندگان پشتیبانی شده که مدل کسب و کار ایشان بر مبنای تسهیم وجوه تراکنش میان پرداخت 23

 کند.در این بخش پیروی نمیتعریف شده 
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 یارانپرداخت فعالیت فنی الزامات»مطابق با قالب اعالمی در مستند شده را  یبانیپشت رندگانیپذ تسویه اطالعات مربوط به اریپرداخت .3.11

 .دینمایشاپرک اعالم م به« کشور پرداخت در شبکه

 .شودیم زیمعمول در شاپرک وار یهاکلیس یط اریشده، به حساب پرداخت یبانیپشت رندگانیپذ یهاها از همه پایانهمبلغ همه تراکنش .4.11

 .کندمی ضیخود سلب کرده و آن را به شرکت شاپرک تفوها را از حق برداشت از حساب مقصد تراکنشبه موجب موافقتنامه  اریپرداخت .5.11

و پرداخت مبالغ در وجه  هی، در موعد توافق شده نسبت به تسو(3.11) مطابق بند اریاز پرداخت یافتیدر لیشرکت شاپرک بر اساس فا .6.11

 نماید.اقدام می ایشده در چارچوب سامانه پا یبانیپشت رندهیپذ

  خواهد شد. زیوار اریشده توسط پرداخت یدر حساب معرفتوسط شاپرک هر ماه محاسبه شده و  یدر انتها اریکارمزد پرداخت .7.11

مانده حساب از تفاوت مجموع  نیشاپرک است. اشرکت  یشده در سامانه حسابدار یبانیپشت رندهیشاپرک مانده حساب پذ هیتسو یمبنا .8.11

 رندهیپذ یاز حساب شاپرک ییانه منتسب به او و مجموع مبالغ برداشتپا یهاشده از تراکنش یبانیپشت رندهیبه حساب پذ یزیمبالغ وار

 .گرددیمحاسبه م ه،یسوت ندیشده در فرا یبانیپشت

 .دیاستفاده نما یو یشده برا فیتعر یاز شباها کیشده، از هریبانیپشت رندهیبا پذ هیمجاز است در هر بار تسو اریپرداخت .9.11

 شده یک نوبت در شبانه روز خواهد بود.تسویه شاپرک با پذیرندگان پشتیبانی  .10.11

عنوان مبنایی جهت دریافت اعتبار و بهعنوان حساب تضمینی و یا تواند بههای پذیرندگان پشتیبانی شده نمیحساب مقصد تراکنش .11.11

 تسهیالت، مورد استفاده قرار گیرد.

رندگان پشتیبانی شده آن و مبالغ کارمزدهای مرتبط با یار به پذییار در هر لحظه نباید از مجموع بدهی پرداختمانده حساب پرداخت .12.11

 آن کمتر باشد.

صورت رسمی به های پذیرندگان پشتیبانی شده خود، آن را بهیار موظف است، پیش از تغییر حساب مقصد تراکنششرکت پرداخت .13.11

 شاپرک اعالم نماید.

شده خود است و درصورت نیاز، مغایرت گان پشتیبانیهای پذیرندیار موظف به پذیرش مسئولیت و رفع مغایرت تراکنشپرداخت .14.11

 گردد.ها به شرکت شاپرک اعالم میدهنده خدمات پرداخت مربوطه و سپس توسط آنصورت سلسله مراتبی ابتدا به شرکت ارائهبه

 یمقررات انضباط: 12ماده

 یوضع شده توسط بانک مرکز یهاالزامات و دستورالعمل تیو رعا رانیا یاسالم یجمهور نیدر چارچوب قوان تیموظف به فعال اریپرداخت

 متناظر با آن برخورد خواهد شد. یانضباط یهانامهنییو مقررات مطابق با آ نیقوان نیاز ا اریپرداخت یو درصورت تخط ،بوده
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   کشور پرداخت شبکه در یارانپرداخت فعالیت به آغاز فرایند سوم: فصل
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 مقدمه -1

 «کشور پرداخت نظام در شدهپشتیبانی پذیرندگان و یارانپرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط لزامات،ا»مستند  و ابالغ تصویبدر راستای 

به شرح ذیل تشریح  یاران در شبکه پرداخت الکترونیکی کشوراجرایی جهت آغاز به فعالیت پرداخت هایو گام توسط بانک مرکزی ج.ا.ا.، فرایند

 . گرددمی

 تعاریف  -2

 متقاضی -2-1

 .شاپرک نشده استشرکت یاری با نامه پرداختموفق به امضای موافقتشود که هنوز یاری اطالق میبه متقاضی ارائه خدمات پرداخت

 یاریی پرداختحساب ویژه -2-2

ها و یا مؤسسات نزد یکی از بانکشده، های پذیرندگان پشتیبانیاست که متقاضی به منظور تسویه وجوه تراکنش ایحساب بانکی ویژه

های این حساب بانکی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. به شبکه بانکی کشور نماید. ویژگیمیمالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ج.ا.ا. افتتاح 

 ابالغ گردیده است.

 شرح -3

مندرج کار ای زیر را به نحوی که در بندهای آتی و در گردشهمتقاضیان به منظور آغاز به فعالیت در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، باید گام

 قید شده است، طی نمایند. فصل( این 13-3در بند )

 دهنده خدمات پرداختبه شرکت ارائه یاریدرخواست پرداختارائه  -3-1

 یارانپرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،»فصل مدارک مندرج در انضمام ، متقاضی باید درخواست خود را به به عنوان گام اول

یعنی  این سند( 2در پیوست شماره ) مندرج و طرح کسب و کار براساس الزامات 24 «کشور پرداخت نظام در شدهپشتیبانی پذیرندگان و

ت مجاز که نام دهنده خدمات پرداخهای ارائهبه یکی از شرکت ،«یاریهای متقاضی ارائه خدمات پرداختچارچوب احراز صالحیت شرکت»

                                                           

 ( مستند مربوطه.6-9و )(5)بندهای مطابق  24
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نامه با شرکت شاپرک و یا درصورت بروزرسانی طرح کسب و کار در زمان تمدید موافقتشاپرک درج شده است، ارائه نماید.  ها در سایتآن

 .استیار الزامی تغییر در مدل کسب و کار شرکت پرداخت

 دهنده خدمات پرداختتوسط شرکت ارائه بررسی صالحیت متقاضی -3-2

و صالحیت وی را از نظر انطباق با الزامات  بررسی کردهشده مدارک ارائه را بر اساس دهنده خدمات پرداخت درخواست متقاضیشرکت ارائه

 نماید.بررسی می «کشور پرداخت نظام در شدهپشتیبانی پذیرندگان و یارانپرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،» فصلمندرج در 

 و معرفی به شرکت شاپرک دهنده خدمات پرداختشرکت ارائهعقد قرارداد با  -3-3

            دهنده خدمات پرداخت مبنی بر انعقاد قرارداد با متقاضی، شرکتدرصورت تایید صالحیت متقاضی و همچنین تمایل شرکت ارائه

 و پرداخت خدمات دهندهارائه شرکت مابین قرارداد الزامات» فصلتواند براساس الزامات مندرج در دهنده خدمات پرداخت میارائه

دهنده خدمات پرداخت یک نسخه از قرارداد منعقده شرکت ارائه نماید.یاری با متقاضی اقدام پرداختقرارداد  نسبت به انعقاد ،«یارپرداخت

 کند.به شرکت شاپرک ارسال می شده توسط متقاضی طی نامه رسمیراه مدارک ارائهرا به هم

 توسط شاپرک رک متقاضیبررسی مدا -3-4

 ا.ا. و شرکت شاپرک، متقاضیشرکت شاپرک مدارک متقاضی را مجددا بررسی کرده و درصورت انطباق با مقررات و الزامات بانک مرکزی ج.

 دهد.قرار مییاری جهت انجام فرایندهای آزمون ان پرداخترا در فهرست متقاضی

 توسط متقاضی معرفی نماینده فنی -3-5

 لیمیا آدرس رک معرفی نماید.شاپ شرکت به رسمیرا به صورت  اطالعات تماس ایشان و نماینده فنی خود متقاضی بایددر این مرحله 

 .باشد شده فیتعر یمتقاض شرکت یاصل نیدام لیذ دیبا حتما یفن ندهینما

 فایل تسویهتبادل ها و وب سرویس فنی سازیپیاده -3-6

مندرج در فصل مربوط به  الزاماتهای فنی الزم را طبق سازیپیاده با شاپرک، آزمون انجاماعالم آمادگی برای پیش از  بایستمتقاضی می

های متقاضیان های ثبت و پیگیری درخواستسرویسپروتکل وب»، و «ن در شبکه پرداخت الکترونیکی کشوریاراالزامات فنی فعالیت پرداخت»

 .انجام دهد  (6( و )5)شماره  هایپیوستمندرج در « یارهای پرداختیرندگان توسط شرکتدر سامانه جامع پذ

 و تمرین فرایند آزمون دسترسی به محیط آزمون شاپرک -3-7

راهنمای اجرای آزمون متقاضیان »وفق مفاد  پیش از ورود به آزمون اصلی توانندمی متقاضیان سازی و آزمون،به منظور تسریع فرایند پیاده

پیش از را  سازی فنی خودپیادهو ایرادات  تهبه محیط آزمون شاپرک دسترسی داشاین سند،  (3)مندرج در پیوست شماره  «یاریپرداخت
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دهنده های ارائهیاری آنها از طرف شرکتبرطرف نمایند. دسترسی به این محیط برای تمامی متقاضیانی که درخواست پرداختآزمون اصلی 

  باشد.پذیر میامکان ،شرکت شاپرک ارسال شده و مورد بررسی اولیه قرار گرفته استخدمات پرداخت به 

 سامانه جامع پذیرندگان شاپرک آزمونبا شاپرک در محیط  آزمونانجام  -3-8

 به محیط تست ایجاد دسترسی 

مربوط به  Validو  IP ،Staticها و فایل تسویه، نماینده فنی متقاضی طی مکاتبه با شاپرک، آدرس سازی وب سرویسپس از اتمام پیاده

 مربوط دیبا شده اعالم یهاآدرس IP است ذکر به الزمنماید. به شاپرک اعالم می VPNسرور محیط تست متقاضی را جهت ایجاد دسترسی 

 .باشدو ارائه امکان دسترسی به محیط تستی داخلی شاپرک برای سرورهای خارج از کشور مقدور نمی باشند کشور داخل یسرورها به

از مبدا اعالم شده را فراهم کرده و نام کاربری و کلمه عبور اتصال را  VPNشرکت شاپرک با دریافت مشخصات دسترسی، امکان دسترسی 

 تلفن شماره یبرا امکیپ قیطر از لیفا رمزکند. گذاری شده به نماینده فنی متقاضی ارسال میاز طریق ایمیل و به صورت فایل آرشیو رمز

 .گرددیم ارسال یفن ندهینما همراه

  VPNتست  

، اقدام به اتصال به این سند( 3)شماره  طابق روال مطرح شده در پیوستمتقاضی با دریافت اطالعات اتصال و از طریق سرور معرفی شده م

نماید و  در صورت به آدرس داده شده، صحت اتصال را بررسی می Telnetنموده و پس از اتصال موفق با تست اتصال از طریق  VPNسرور 

 نماید.اقدام به پیگیری و رفع مشکل می vpn@shaparak.comوجود مشکل از طریق مکاتبه با آدرس 

 «یتست یاریپرداخت کارمزد حساب» و «تستی یاریحساب ویژه پرداخت»تستی به عنوان های معرفی حساب 

ها باشد. این حسابمی «یاری تستیحساب کارمزد پرداخت»و  «یاری تستیحساب ویژه پرداخت»های تست، نیازمند تعریف انجام فرایند

ها واریز گیرد و طی فرایند تست، از طرف شاپرک وجهی به این حسابرغم معتبر بودن، صرفا در فرایند تست مورد استفاده قرار میعلی

های حساب یاری، جهت معرفیسازی الزامات حساب اصلی پرداختپذیرد. همچنین نیازی به برآوردهها صورت نمینشده و برداشتی نیز از آن

اینده خود را به های متعلق به خود و یا نمتواند صرفا دو شماره شبای معتبر مجزا مربوط به هر یک از حسابتستی نبوده و متقاضی می

 معرفی نماید. پرداخت خدمات دهندهارائه شرکتبه  عنوان حساب تستی

mailto:vpn@shaparak.com
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 یاری در محیط تستیارائه سایر اطالعات جهت تعریف پرداخت 

اقالم اطالعاتی مورد نیاز جهت تعریف متقاضی در محیط تستی شرکت شاپرک، شامل نام کامل شرکت متقاضی، شناسه ملی اشخاص سایر 

باشد. الزم به مییکتا  پایانهو شماره  پایانهنوع  ،حقوقی شرکت، شماره ثبت شرکت، تاریخ ثبت شرکت، کد پستی محل دفتر مرکزی شرکت

 دهنده خدمات پرداخت ارائه گردند.ضوع این بند باید به صورت صحیح و قابل استناد به شرکت ارائهذکر است اقالم اطالعاتی مو

 سامانه جامع پذیرندگان شاپرک  آزمونیار در محیط تعریف پرداخت 

های ثبت و پیگیری پروتکل وب سخخرویس»، (5)پیوسخخت شخخماره  الزامات مندرج دریار، طبق در این مرحله مشخخخصخخات پرداخت

ستدر شرکتخوا سط  سامانه جامع پذیرندگان تو ضیان در  شرکت ارائه«یارپرداختهای های متقا سط  دهنده خدمات پرداخت در ، تو

دهنده خدمات پرداخت شخخدن درخواسخخت، شخخرکت ارائهسخخامانه جامع پذیرندگان شخخاپرک تعریف شخخده و پس از نهایی آزمونمحیط 

کند. سپس شرکت شاپرک ثبت می ITSMدرخواست تعریف نام کاربری و کلمه عبور در محیط تستی برای متقاضی را از طریق سامانه 

شاپرک  «سامانه حسابداری»یبرای متقاضی مورد نظر نام کاربری و کلمه عبور تستی تعریف کرده و متقاضی مربوطه را در محیط تست

سی به مینیز تعریف  ستر صات د شخ شابه فرایند ارائه م ستی نیز، طی فرایندی م صال به محیط ت صات ات شخ ، از طریق VPNنماید. م

 گردد.ایمیل برای نماینده فنی متقاضی ارسال می

 فراهم نمودن دسترسی به محیط آزمون سامانه جامع پذیرندگان شاپرک  

شده در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک، مربوط به درج اطالعات پذیرندگان پشتیبانیهای سرویسبرداری از وبدر این مرحله، جهت بهره

یار از طریق این نام کاربری قادر به فراخوانی گردد. پرداختیار تعریف شده و به ایشان ارائه مییک نام کاربری و رمز عبور برای پرداخت

شده خود در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک وط به پذیرندگان پشتیبانیهای مربهای الزم جهت ارسال و پیگیری درخواستسرویسوب

 .باشدمی

 سامانه جامع شاپرک آزمونشده در محیط تعریف پذیرندگان پشتیبانی 

 پذیرد:شرکت شاپرک، طی مراحل زیر صورت می آزمونشده در محیط تعریف پذیرندگان پشتیبانی

دهنده خدمات پرداخت و دریافت کد پذیرندگی و شماره ترمینال مربوط شرکت ارائهشده در سوئیچ تعریف پذیرنده پشتیبانی -1-7-8-3

های متقاضیان در سامانه جامع های ثبت و پیگیری درخواستسرویسپروتکل وب» دهنده خدمات پرداخت، بر اساسن از شرکت ارائهبه آ

 شود.انجام می «یارهای پرداختپذیرندگان توسط شرکت

های پروتکل وب سرویس» الزاماتیار طبق شده در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک توسط پرداختپشتیبانیسپس پذیرنده  -2-7-8-3

 گردد.تعریف می «یارهای پرداخترندگان توسط شرکتهای متقاضیان در سامانه جامع پذیثبت و پیگیری درخواست
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 شود.تراکنش تستی انجام می -3-7-8-3

ارسال آن از طریق ایمیل طی فرایند  شده، شامل ساخت فایل تسویه وپشتیبانی فرایندهای مربوط به تسویه با پذیرندگان -4-7-8-3

 شود.انجام می «یاران در شبکه پرداخت کشورالزامات فنی فعالیت پرداخت» فصل و دریافت پاسخ آن، بر اساستست 

 FTPSدسترسی به  

 FTPSشده، نام کاربری و رمز عبور در پاکت محرمانه، جهت دسترسی به های مربوط به تسویه با پذیرندگان پشتیبانیمنظور تبادل فایلبه

گیرد. نماینده متقاضی باید به صورت حضوری، با همراه داشتن در محیط عملیاتی شرکت شاپرک، در اختیار نماینده متقاضی قرار می

ه نماید. زمان دریافت مشخصات دسترسی به یار و کارت ملی معتبر، به شرکت شاپرک مراجعنامه رسمی از طرف شرکت پرداختمعرفی

FTPS، .به اطالع نماینده متقاضی خواهد رسید 

 FTPSتست دسترسی به  

باشد. ، مسدود میآزمون آمیز فرایند، دسترسی متقاضیان به این سامانه تا پیش از اتمام موفقیتFTPS طیبودن محیاتیتوجه به عمل با

 گردد. های تست و آزمون، برای مدت زمان محدود، ایجاد میانجام روالصرفا جهت با هماهنگی قبلی و  FTPSامکان دسترسی متقاضیان به 

 گردد. میاعالم  یمتقاض یفن ندهیبه نما ،و رفع مشکالت FTPSبه حساب  یجهت دسترس آزمون یزمانبند

 (خصوصی کلید کلید عمومی وامنیتی ) هایتبادل کلید -1-9-8-3

یاران در شبکه پرداخت الزامات فنی فعالیت پرداخت» فصلمتقاضی موظف به تولید زوج کلید خود مطابق  ،FTPSطی فرایند تست 

باشد. کلید عمومی می FTPS(، از طریق آپلود در مسیر اعالم شده بر روی Public Keyو ارسال بخش عمومی آن) «الکترونیکی کشور

های یار متقاضی قرار خواهد گرفت. شاپرک و متقاضی اقدام به امضای فایلدر اخت FTPSشاپرک نیز، از طریق مسیری مشخص بر روی 

دهند. سپس هر یک از طرفین از در اختیار یکدیگر قرار می FTPSتستی مورد توافق نموده و امضای دیجیتال را از طریق آپلود بر روی 

کند. چنانچه هر دو طرف موفق به تایید امضای دیجیتال اقدام به بررسی امضای دیجیتال ارائه شده می ،طریق کلید عمومی طرف مقابل

 گردد و در غیر این صورت متقاضی جهت بررسی و رفع مشکل اقدام خواهد نمود.طرف مقابل گردند این تست موفق تلقی می

 یاریافتتاح حساب ویژه پرداخت -3-9

معرفی شده توسط  ای را جهت ارائه به بانک/مؤسسه مالی و اعتبارینامه، شرکت شاپرک معرفیند آزمونآمیز بودن فرایدرصورت موفقیت

 کند.صادر مییاری ، به منظور افتتاح حساب ویژه پرداختمتقاضی
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 نامه مابین متقاضی و شرکت شاپرکعقد موافقت -3-10

، و پس از «کشور پرداخت نظام در شدهپشتیبانی پذیرندگان و یاران پرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،»( 4-9) براساس بند

یاری مطابق با الگوی مندرج در نامه ارائه خدمات پرداختیاری توسط بانک معرفی شده توسط متقاضی، موافقتافتتاح حساب ویژه پرداخت

 گردد.میمنعقد متقاضی  و شرکت شاپرکمابین  این سند (1)پیوست شماره 

 یار در شبکه پرداخت کشورشدن پرداختعملیاتیفرایند  -3-11

 معرفی نماینده 

شاپرکیار با پرداخت سمی به  سال نامه ر سبت به ار شاپرک نماینده  معرفی، باید ن شرکت  نماینده  معرفی وجهت ارتباط با 

 امنیت اقدام نماید. 

 و حساب واریز کارمزد یاریمعرفی حساب ویژه پرداخت 

یاری اقدام نموده و سپس تاییدیه افتتاح پرداخت نامه شاپرک به بانک موردنظر خود، نسبت به افتتاح حساب ویژهمعرفییار با ارائه پرداخت

 یار عالوه بر معرفی حساب ویژههمچنین پرداخت نماید.حساب مربوطه را از بانک اخذ و طی نامه رسمی به شرکت شاپرک اعالم می

 .نمایدها اقدام حساب خود جهت واریز کارمزد تراکنش یاری، باید نسبت به معرفیپرداخت

 یار در محیط عملیاتی سامانه جامع پذیرندگان شاپرکتعریف پرداخت 

های متقاضیان در سامانه های ثبت و پیگیری درخواستپروتکل وب سرویس» الزاماتدهنده خدمات پرداخت طبق در این مرحله شرکت ارائه

زمان درخواست یار را در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ثبت نموده و هممشخصات پرداخت« یارهای پرداختشرکتجامع پذیرندگان توسط 

 کند.را ایجاد می ITSMو همچنین دریافت نام کاربری از طریق سامانه  «سامانه حسابداری»متناظر با آن جهت تعریف در 

نه جامع پذیرندگان با اطالعات دریافت شده از متقاضی را مورد بررسی قرار داده و شرکت شاپرک ابتدا انطباق اطالعات درج شده در ساما

 نماید.یار مربوطه را در سامانه حسابداری شاپرک تعریف میدرصورت انطباق اطالعات مذکور، پرداخت

 یارایجاد دسترسی و نام کاربری برای پرداخت 

 . سپسگرددیار ایجاد میشاپرک برای پرداخت سامانه جامع پذیرندگانای به الزم جهت دسترسی شبکههای در این مرحله، ابتدا دسترسی

نامه رسمی از شرکت متقاضی و کارت ملی معتبر در شرکت شاپرک حضور یافته یار به همراه معرفینماینده پرداخت با اعالم شرکت شاپرک،

 نماید. تعریف می یاریهای مربوط به پرداختسرویسبرداری از وب و نام کاربری و رمز عبور خود را جهت بهره



 

 

 518از 39 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 ان شاپرکشده در سامانه جامع پذیرندگتعریف پذیرندگان پشتیبانی 

 یهااز شرکت یکی چیشبکه پرداخت کشور حداقل در سوئ یعاد رندگانیپذ ریهمانند اطالعات سا دیشده بایبانیپشت رندگانیاطالعات پذ

الزم به ذکر است، شود.  فیتعر کتای پایانهو کد  یرندگیشده کد پذیبانیپشت رندهیهر پذ یشده، و برا فیدهنده خدمات پرداخت تعرارائه

آدرس، شماره تلفن و ...( به  رنده،یشده )نام پذیبانیشتیپ یرندگیپذ یمتقاض یو کسب و کار یتجار قیدق عاتملزم به ارائه اطال اریپرداخت

به  .پذیرندگان شاپرک درج گردد عسامانه جامدر  حیو صح قیبه صورت دق دیاطالعات با نیا اما ،ستیندهنده خدمات پرداخت شرکت ارائه

به شرکت  پایانهرائه کد صنف، معین صنف و نوع دهنده خدمات پرداخت، صرفا اشده در سوئیچ شرکت ارائهمنظور تعریف پذیرنده پشتیبانی

از  دهنده خدمات پرداخت جهت دریافت اطالعاتی غیرصورت اعالم نیاز از طرف شرکت ارائه کند. دردهنده خدمات پرداخت، کفایت میارائه

 شده خود، اقالم اطالعاتی مربوط به خودتواند به جای اطالعات پذیرندگان پشتیبانییار می، پرداختپایانهمعین صنف و نوع  کد صنف،

 دهنده خدمات پرداخت اعالم نماید.، به شرکت ارائهپایانهبردار نهایی یار( را به عنوان بهره)پرداخت

 پذیرد:پرک، طی مراحل زیر صورت میشده در سامانه جامع پذیرندگان شاپذیرندگان پشتیبانی الذکر، تعریففوقبا توجه به توضیحات 

دهنده خدمات پرداخت و دریافت کد پذیرندگی و شماره ترمینال مربوط شده در سوئیچ شرکت ارائهتعریف پذیرنده پشتیبانی -1-5-11-3

شود، با این یار انجام میدهنده خدمات پرداخت و پرداختشرکت ارائهبا روش مورد توافق بین دهنده خدمات پرداخت، به آن از شرکت ارائه

 باشد.سرویس میگیری از فرایند ارائه و فراخوانی وببهرهحال روش پیشنهادی شرکت شاپرک جهت انجام این امر، 

، طبق الزامات 25یارتشده در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک توسط پرداخای( پذیرندگان پشتیبانیتعریف اولیه )درج دسته -2-5-11-3

 «یارهای پرداختیرندگان توسط شرکتهای متقاضیان در سامانه جامع پذهای ثبت و پیگیری درخواستپروتکل وب سرویس» مندرج در

 گیرد.صورت می

پرداخت و سامانه  دهنده خدماتشده در سوئیچ شرکت ارائهالزم به ذکر است که انجام دو مرحله فوق منوط به تعریف یک پذیرنده پشتیبانی

 باشد.صورت موفق میجامع پذیرندگان شاپرک، انجام تراکنش و انجام کامل فرایند تسویه به

های سامانه عملیاتی از سرویسکه در بندهای فوق، به تفصیل ذکر گردید، قادر به استفاده  فصلیار پس از طی مراحل مندرج در این پرداخت

انجام فرایندهای مربوط به تسویه با شده خود در شبکه پرداخت و های پذیرندگان پشتیبانیتراکنش، ارسال جامع پذیرندگان شاپرک

 خواهد بود. پذیرندگان پشتیبانی شده خود

                                                           

 پذیرد.های زمانی و یا تعدادی اعالم شده توسط شاپرک صورت میشاپرک طبق محدودیتپذیرندگان ای پذیرندگان پشتیبانی شده در سامانه جامع درج دسته 25
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 یاران معتبردر فهرست پرداخت یارپرداختدرج نام  -3-12

 شود.در سایت شاپرک درج مییاران معتبر از نظر شرکت شاپرک، در فهرست پرداخت 26یارپرداختشدن، نام پس از عملیاتی

                                                           

 منظور نام تجاری متقاضی است. 26



 

 

 518از 41 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 یارانگردشکار آغاز به فعالیت پرداخت -3-13
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 کشور الکترونیکی پرداخت شبکه در یارانپرداخت فنی الزامات چهارم: فصل
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 مقدمه -1

 و ضوابط الزامات،»الکترونیکی کشور و براساس مستند یاران در شبکه پرداخت با توجه به تصویب فرایند اجرایی فعالیت پرداخت

             ، به منظور تعریف پذیرندگان«کشور پرداخت نظام در شدهپشتیبانی پذیرندگان و یارانپرداخت فعالیت اجرایی فرایند

دهنده خدمات های ارائهشرکت ها، مراحل مندرج در مستند حاضر بایستی توسطدر پایگاه داده شاپرک و تسویه با آن شدهپشتیبانی

 یار انجام گردد.های پرداختپرداخت و شرکت

 شرح -2

 شده در سامانه جامع پذیرندگانیاران و پذیرندگان پشتیبانیتعریف پرداخت -2-1

 ییاران در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک همانند سایر پذیرندگان شبکه پرداخت الکترونیکفرایند ثبت اطالعات پرداخت 

جامع  سامانه در انیمتقاض یهاو پاسخ به درخواست افتیدر سیسروپروتکل وب»براساس آخرین ویرایش از مستند  کشور و

  گیرد.صورت می« یارپرداخت یهاشرکتتوسط  رندگانیپذ

 و یارانپرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،» یار، براساس الزامات مندرج در مستندهای پرداختشرکت 

باید به عنوان پذیرنده حقوقی، در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ثبت «  کشور پرداخت نظام در شدهپشتیبانی پذیرندگان

 شوند.

یار اطالعات پذیرندگان پشتیبانی های پرداختشده، شرکتبه منظور حفظ محرمانگی اطالعات تجاری پذیرندگان پشتیبانی 

 جامع در سامانه متقاضیان هایدرخواست پیگیری و ثبت هایسرویس وب پروتکل» ماتالزاشده را براساس آخرین ویرایش از 

 نمایند. در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ثبت می« یارپرداختهای شرکت توسط پذیرندگان
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 شدهفرمت فایل تسویه با پذیرندگان پشتیبانی -2-2

ا پذیرندگان ها بشده خود، فایل مربوط به تسویه تراکنشبه منظور تسویه با پذیرندگان پشتیبانی بایستان مییارپرداخت 

 .27دهندشاپرک قرار  معرفی شده از سوی  FTPS موجود بر روی سرور الگوی زیر در مسیر با بقاطشده را مپشتیبانی

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اجباری/

 اختیاری

iin Number 6 9 
دهنده خدمات شرکت ارائه کد سوئیچ

 پرداخت
M 

acceptorCode String 15 15 کد پذیرنده M 

paymentFacilitatorIban String 26 26 یارشماره شبای پرداخت M 

settlementAmount Number 1 15 مبلغ تسویه M 

wageAmount Number 1 15 مبلغ کارمزد M 

settlementIban String 26 26 شماره شبای تسویه O 

scatteredSettlementDetails Array 1 10 
 آرایه ای از اشیاء جزئیات تسهیم تسویه

 مطابق جدول ذیل
O 

سهیمی با پذیرندگان  سویه ت شتیبانیامکان ت صورت ارائه مقدار  شدهپ و ارائه  settlementIbanبرای فیلد  nullنیز در 

با فرمت زیر وجود دارد. بدیهی اسخخت در صخخورت وجود  scatteredSettlementDetailsجزئیات تسخخویه تسخخهیمی در فیلد 

 settlementAmountهمزمان مقدار برای هر دو فیلد مذکور، رکورد تسویه رد خواهد شد. در این حالت الزم است مقدار فیلد 

ده باشد. بدیهی است الزم است تمامی شباهای ارائه شده جهت تسویه تسهیمی از پیش به های تسویه ارائه شبرابر با مجموع سهم

 ثبت شده باشند. شدهپشتیبانیعنوان شبای تسویه فعال برای پذیرنده 

                                                           

 .رفتیصورت خواهد پذ اریآغاز به کار پرداخت ندیالزم، در خالل فرا ماتیانجام تنظ به منظور یفن یهایهماهنگ ریو سا ،(FTPS)بر روی سرور  اریهر پرداخت به مختصی مسیر تبادل فایل معرف 27
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اجباری/

 اختیاری

amountShare Number 1 15 ذکر شده سهم از مبلغ تسویه برای شبای M 

settlementIban String 26 26 شماره شبای تسویه برای سهم ذکر شده M 

 

 نمونه درخواست تسویه عادی ارسالی 

{ 

 "settlementDataDetails": [{ 

  "acceptorCode": "000000000000004", 
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  "paymentFacilitatorIban": "IR000000000000000000000001", 

  "settlementAmount": 2000000, 

  "wageAmount": 1000000, 

  "settlementIban": "IR000000000000000000000002" 

 }, 

 { 

  "acceptorCode": "000000000000005", 
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  "paymentFacilitatorIban": "IR000000000000000000000004", 

  "settlementAmount": 1000000, 

  "wageAmount": 200000, 

  "settlementIban": "IR000000000000000000000005" 

 }] 

} 

 نمونه درخواست تسویه به صورت تسهیمی 

{ 

 "settlementDataDetails": [{ 

  "acceptorCode": "000000000000004", 

 

 

"

i

i

n

"

:

 

  "paymentFacilitatorIban": "IR000000000000000000000001", 

  "settlementAmount": 2000000, 
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  "wageAmount": 1000000, 

  "scatteredSettlementDetails": [ 

    { 

     "amountShare": 1000000, 

     "settlementIban": " IR000000000000000000000002" 

    }, 

    { 

     "amountShare": 1000000, 

     "settlementIban": " IR000000000000000000000003" 

    } 

   ] 

 }, 

 { 

  "acceptorCode": "000000000000005", 
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  "paymentFacilitatorIban": "IR000000000000000000000004", 

  "settlementAmount": 1000000, 

  "wageAmount": 200000, 

  "scatteredSettlementDetails": [ 

    { 

     "amountShare": 700000, 

     "settlementIban": " IR000000000000000000000005" 

    }, 

    { 

     "amountShare": 300000, 

     "settlementIban": " IR000000000000000000000006" 

    } 

   ] 

 }] 

} 
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شود، مطابق می بازگردانده شاپرک FTPSشده بر روی سرور یار که از طریق مسیر اعالم قالب فایل پاسخ تسویه پرداخت 

 جدول ذیل است. 

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

اجباری/ 

 اختیاری

errorMessage String 1 64 ( عنوان خطا)کلید انگیسی خطا M 

recordIndex Number 1 8  خطاشماره رکورد دارای M 

errorType Number 1 3 )کد خطا )جهت استفاده سیستمی M 

fieldName String 1 64 نام فیلد و یا بخش دارای خطا M 

fieldValue Object - - 

مقدار مرتبط با خطا )در حالت عدم کفایت 

شده، مقدار واقعی موجودی پذیرنده پشتیبانی

موجودی محاسبه شده در نزد شاپرک 

شده و در سایر حاالت، عینا مقدار بازگردانده 

 شود.(داده شده در فایل تسویه بازگردانده می

O 

 نمونه پاسخ فایل تسویه 

[{ 

 "errorMessage": "ReferencedDataNotFound", 

 "recordIndex": 1, 

 "errorType": 8, 

 "fieldName": "settlementIban", 

 "fieldValue": "IR000000000000000000000000" 

}, 

{ 

 "errorMessage": "NotEnoughResources", 

 "recordIndex": 2, 

 "errorType": 15, 

 "fieldName": "accountBalance", 

 "fieldValue": 6244314 

}, 
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{ 

 "errorMessage": "ReferencedDataNotFound", 

 "recordIndex": 3, 

 "errorType": 8, 

 "fieldName": "settlementIban", 

 "fieldValue": "IR000000000000000000000001" 

}, 

{ 

 "errorMessage": "OutOfBoundsData", 

 "recordIndex": 3, 

 "errorType": 14, 

 "fieldName": "wageAmount", 

 "fieldValue": 997278 

}] 

 :خطاهای ممکن در پاسخ فایل تسویه به شرح جدول ذیل است 

 عنوان کلید انگیسی کد خطا ردیف

1 0 UnknownError خطای نامشخص 

2 1 InternalSystemError خطای داخلی سیستم 

3 2 MandatoryDataNotSet عدم ارائه مقدار برای فیلد/بخش اجباری 

4 3 DataFormatMismatch خطا در قالب داده ارائه شده 

5 4 DataLengthMismatch  داده با شرایط مستنداتعدم تطابق طول 

6 5 InconsistentData عدم تطابق داده با مشخصات موجود در سیستم 

7 6 DuplicateData ارائه داده تکراری 

8 7 ErrorAccessingData خطا در دسترسی به داده 
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 عنوان کلید انگیسی کد خطا ردیف

9 8 ReferencedDataNotFound عدم وجود داده مورد ارجاع 

10 9 ExternalServiceUnreachable امکان دسترسی به سرویس بیرونی عدم 

11 10 InvalidExternalServiceResponse دریافت پاسخ نامعتبر از سرویس بیرونی 

12 11 ExpiredReference منقضی شدن داده مورد ارجاع 

13 12 GeneralExternalServiceError خطای عمومی سرویس بیرونی 

14 13 UnknownDataProvided  عدم امکانParse کردن و پردازش داده ارائه شده 

15 14 OutOfBoundsData ارائه داده خارج از محدوده مورد توافق با شاپرک 

16 15 NotEnoughResources عدم وجود منابع کافی جهت انجام درخواست 

 FTPSصبح در مسیر  8یار تا ساعت ها توسط پرداختای که فایل تسویه آنشدهعملیات تسویه با پذیرندگان پشتیبانی 

عملیات پردازش حجم با توجه به  -14:30الی  14 زمانی حدودبازه در در همان روز  ،قرار گرفته باشد شده توسط شاپرکتعیین

 شده است.  بینیپیش -شده پشتیبانی بانک پذیرنده

صره  سامانه1تب صورت بروز اختالل در  سویه : در سویه، انجام ت سیکلهای ملی ت صورت  پایا در اولین  شکل،  پس از رفع م

 همچنین درصورت هرگونه تغییر در زمان و یا تعداد سیکل پایا، زمان تسویه متعاقبا اعالم خواهد شد.  خواهد گرفت.

صره  سامانه2تب ساس مقررات حاکم بر  صورت : برا سمی  سویه در تعطیالت ر سویه، عملیات  ت گیرد و انجام نمیهای ملی ت

سویه  سر میت شد.در اولین روز کاری پس از تعطیالت، می ساب پرداخت همچنین با ست چنانچه بانک ح یار به هر دلیلی بدیهی ا

های دریافتی از شخخخاپرک نشخخخود، تکمیل عملیات تسخخخویه منوط به رفع مشخخخکل در سخخخمت بانک تراکنش موفق به پردازش فایل

 باشد.یار میپرداخت

 گذاری فایل تسویهنام -2-3

 ، باید از فرمت زیر تبعیت نماید:تسویه نام فایل 

<Payment Facilitator Alias>_YYYYMMDD_CC.json 
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یار درنظر گرفته و اعالم نام اختصاری است که از سوی شاپرک برای هر پرداختPayment Facilitator Alias  آنکه در 

 شماره سیکل پردازش فایل در شاپرک است. CCگذاری و تاریخ شمسی فایل YYYYMMDDشود، می

 فایل امضاء گذارینام -2-4

 ، باید از فرمت زیر تبعیت نماید:امضاء نام فایل 

<Payment Facilitator Alias>_YYYYMMDD_CC.json.sign 

عالم یار درنظر گرفته و انام اختصاری است که از سوی شاپرک برای هر پرداخت Payment Facilitator Aliasآن که در 

 شماره سیکل پردازش فایل در شاپرک است. CCگذاری و تاریخ شمسی فایل YYYYMMDDشود، می

 تسویه نتیجه )پاسخ فایل( گذاری فایلنام -2-5

 ، باید از فرمت زیر تبعیت نماید:نتیجه تسویه نام فایل 

REP_<Payment Facilitator Alias>_YYYYMMDD_CC.json 

یار درنظر گرفته و اعالم نام اختصاری است که از سوی شاپرک برای هر پرداختPayment Facilitator Alias  آنکه در 

 شماره سیکل پردازش فایل در شاپرک است. CCگذاری و تاریخ شمسی فایل YYYYMMDDشود، می

 تسویه نتیجه )پاسخ فایل( گذاری فایل امضاءنام -2-6

 نماید:، باید از فرمت زیر تبعیت امضاء نتیجه تسویه نام فایل 

REP_<Payment Facilitator Alias>_YYYYMMDD_CC.json.sign 

یار درنظر گرفته و اعالم نام اختصاری است که از سوی شاپرک برای هر پرداخت Payment Facilitator Aliasآن که در 

 شماره سیکل پردازش فایل در شاپرک است. CCگذاری و تاریخ شمسی فایل YYYYMMDDشود، می

 اطالعات امنیت تبادلالزامات  -2-7

یار باید پرداخت یار امضا شده و سپس به شاپرک ارسال گردد.یار باید توسط پرداختهای تسویه ارسالی توسط پرداختفایل 

بیتی تولید کند. ضمناً هر یک از نرم افزارهای  RSA 2048جفت کلید خصوصی و عمومی خود را مطابق با الگوریتم امضاء 

GnuPG  یاOpenSSL .به عنوان ابزار تولید کلید مورد تایید است 

یار، باید فایل کلید عمومی خود را از طریق فایل الکترونیکی ضمیمه یک نامه رسمی به نماینده شاپرک نماینده پرداخت 

وردنظر یار باید آدرس ایمیل متحویل دهد. درصورت تمایل به تبادل فایل کلید عمومی از طریق ایمیل سازمانی، شرکت پرداخت
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یار باید را از طریق نامه رسمی به شاپرک معرفی نماید. توجه به این نکته ضروری است که ایمیل معرفی شده توسط پرداخت

 .نیستایمیل سازمانی باشد و معرفی ایمیل شخصی برای تبادل کلید، از طرف شاپرک مورد قبول 

 نماید.می یار ثبت و ارزیابیهویت فایل ارسالی از جانب پرداختافزار، جهت تایید نرمیار را در شاپرک کلید عمومی پرداخت 

 نماید.به شاپرک اعالم می ثابتی را جهت برقراری تونل امن به طور رسمی IPیار، نماینده پرداخت 

و فایل اصلی و  ،امضاء نموده (1-4-2الزامات مندرج در بند )را با کلید خصوصی خود، مطابق با  تسویهیار، فایل پرداخت 

 نماید.بارگذاری می FTPSفایل امضاء را از طریق تونل امن در سرور 

ماه یکبار و یا به محض وجود ظن افشای کلید خصوصی، تعویض و  6یار باید هر جفت کلید خصوصی و عمومی پرداخت 

 کلید عمومی جدید مطابق فرایند فوق به شاپرک تحویل داده شود.

همچنین و  دیجد دیجفت کل دی( نسبت به تولروز 180خود ) دیاعتبار کل انیهفته مانده به پا 1از موظف است  اریپرداخت  

 دیتوسط کل ستیبایم یارسال یعموم دی. کلدیاقدام نما IN\KEY_EXCHANGE ریمس قیخود از طر یعموم دیارسال کل

از  دیجد دیکل دییعدم تا ایو  دییشده باشد و پاسخ تا ءامضاو همچنین خود کلید جدید )طی دو فایل مجزا(  اریپرداخت یجار

از آن  د،یجد دیکل رشیو پذ دییاست در صورت تا بدیهی خواهد شد. عالما اریبه پرداخت OUT\KEY_EXCHANGE ریمس

تبادل  اتیمجاز در هر شبانه روز جهت عمل یزمان بازه گردد. ءامضا دیجد دیبا کل ستیبایم اریپرداخت یهالیفا یپس تمام

 شود. میمتعاقبا توسط شرکت شاپرک ابالغ  ار،یپرداخت دیکل

 فرمت فایل پاسخ تبادل کلید  

عدم تایید  0به معنی تایید و  1کند. )را مشخص می 0یا  1که مقدار  Reason Codeفایل پاسخ شامل  -

 باشد(می

- Description  که توضیحات مربوط بهReason Code باشدمی. 

 فایل پاسخ تبادل کلید نمونه 

Reason Code: 0 

Description: Public Key Accepted 
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رسانی و اطمینان از تبادل به موقع کلید در موعد مقرر، یک هفته پیش از پایان اعتبار کلید جاری، فایل اخطار جهت اطالع 

(WARNING توسط شاپرک در مسیر )OUT\KEY_EXCHANGE خ پایان اعتبار کلید جاری قرار خواهد گرفت و حاوی تاری

 خواهد بود.

یار در های تسویه پرداختهای پاسخ تسویه، امضای دیجیتال این فایل ها نیز همانند فایلجهت امکان اعتبارسنجی فایل 

بار یار قرار خواهد گرفت، تایید اعتهای پرداختکنار فایل اصلی قرار گرفته و از طریق کلید عمومی شاپرک که در اختیار شرکت

  .خواهند شد

 های مرتبط با تبادل کلیدگذاری فایلنام -2-8

 فایل کلید جدید: -

<Payment Facilitator Alias>_YYYYMMDD.pem 

 فایل امضای کلید جدید با کلید جاری: -

<Payment Facilitator Alias>_YYYYMMDD.pem.cur.sign 

 فایل امضای کلید جدید با خود کلید: -

<Payment Facilitator Alias>_YYYYMMDD.pem.new.sign 

 فایل پاسخ پردازش کلید جدید: -

REP_<Payment Facilitator Alias>_YYYYMMDD.pem 

 فایل اخطار اتمام اعتبار کلید: -

<Payment Facilitator Alias>_KEY_EXPIRY_WARNING_YYYYMMDD.txt 
 

 

 

 

 

 

 یاریپرداخت اجرایی فرایند پنجم: فصل
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 مقدمه -1

ساختاردهی  ایجاد وحدت رویه و ،های متفاوت آنفعالیت بخش و گوناگونی یارپرداختهای ماهیت کسب و کار شرکتنظر به 

بازاریابی از لحظه  های اجرایی الزمحاضر به شرح مقررات و چارچوب فعالیت الزامات .است ضروریحوزه امری  این اجرائیفرایندهای 

 پردازد.ها میپرداخت اینترنتی و پشتیبانی آندرگاه  خدمتاندازی شده تا راهپذیرنده پشتیبانی

 تعاریف -2

 نماینده/کارگزار -2-1

شخصیت حقیقی یا حقوقی که طی قراردادی به عنوان عامل، جهت بازاریابی، نصب یا پشتیبانی ابزار پذیرش به نیابت از شرکت 

 نماید.در محدوده خاص جغرافیایی فعالیت می یارپرداخت

 شعب استانی -2-2

های مختلف که مستقیما تحت نظارت دفتر مرکزی بوده و پرسنل آن جزء پرسنل شرکت یاری در استانهای پرداختدفاتر شرکت

 باشند.یاری میپرداخت

 ابزار پذیرش  -2-3

 . سازدافزاری که امکان تراکنش را برای دارنده کارت فراهم میافزار و نرمعبارت است از سخت

 28درگاه پرداخت اینترنتی -2-4

شود که امکان انتقال اطالعات بین یک ابزار پذیرش اینترنتی )مانند تارنما، تلفن افزارها گفته میافزار و نرمای از سختبه مجموعه

 آورد.دهنده خدمات پرداخت را فراهم میبا سوئیچ شرکت ارائه) همراه

 کد پذیرندگی -2-5

دهنده خدمات پرداخت به صورت های ارائههای شرکتیک از سوئیچکد مختص به هر پذیرنده که بابت شناسایی هر پذیرنده در هر 

 یکتا تعریف شده است.

 الزامات شرح -3

 :باشدبه شرح زیر میشده به پذیرندگان پشتیبانی «پرداخت اینترنتیدرگاه »یار درخصوص ارائه خدمات پرداخت هایضوابط شرکت

                                                           

28 Internet Payment Gateway 
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 اجرای قوانین مبارزه با پولشویی -3-1

آیین »گیری از پولشویی مانند و نه محدود به قوانین و مقررات مرتبط با پیش و رعایت نسبت به اجرا یار بایدشرکت پرداخت 

 مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی اقدام نماید. «( الحاقی مبارزه با پولشویی14نامه اجرایی مادا )

های کنترلی در خصوص قوانین مبارزه با تامین مکانیزمیار در راستای اجرای بند فوق باید نسبت به ایجاد شرکت پرداخت 

 الذکر نظارت نماید.های فوقاقدام نموده و بر حسن اجرای مکانیزمبندی مالی تروریسم و پولشویی و همچنین قمار و شرط

 فرایند ثبت اطالعات -3-2

 یارعامل شرکت پرداخت ریمد امضا مهر و به و نیتدو ستیبایم های اطالعاتیهسامان در اطالعات ورود یهاروش و ندیراف 

 .برسد

یار، سامانه پایگاه داده شرکت پرداخت در شدهپذیرندگان پشتیبانی اطالعات ثبت یهاروش و ندیرایار باید فشرکت پرداخت 

ها، شاپرک جهت ارسال فایل تسویه را که مشتمل بر شرح وظایف و مسئولیتشرکت  FTPSجامع پذیرندگان شاپرک و سرویس 

 باشد، مدون نماید.سطوح دسترسی جداگانه برای کاربران سامانه و نحوه تخصیص کد کاربری ورورد به سامانه میتعیین 

 شاپرک، FTPSندگان شاپرک و سرویس یار، سامانه جامع پذیرپایگاه داده شرکت پرداخت در سوابق تغییرات اعمال شده 

  .(باشدفراهم  دهتغییرات اعمال ش از یریگالگ امکانباید نگهداری شود. )

 کنترل مجددا باید مربوطه مسئول چ،یسوئ در شدهپذیرندگان پشتیبانی به نالیترم اختصاص از قبل یارپرداخت شرکت در 

 .دهد انجام ،سایر اقدامات الزم و مدارک صحتو وجود  خصوص در را یینها

 اندازی نماید.شده راهای به منظور ثبت اطالعات پذیرندگان پشتیبانیسامانه ،یار موظف استشرکت پرداخت 
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 بازاریابی -3-3

 تیولئمس یناف ،ردیپذ صورت که یحقوق ای یقیحق شخص هر توسط شدهپشتیبانی رندگانیپذ مدارک تهیه و یابیبازار 

شده بر پشتیبانی رندگانیپذ اطالعات و مدارک صحتمسئولیت حصول اطمینان از  که ینحو به. باشدینم یارپرداخت شرکت

 باشد.یار میپرداخت شرکت عهده

 نیا در است موظف شرکت. دینما جادیا نبازاریابا تیهو قیتصد و ییشناسا منظور به یزمیمکان دیبا یارپرداخت شرکت 

 .دینما نظارت آن یاجرا بر و هیته را مربوطه مستند خصوص

 .سازی نمایدرا تعریف، مدون و پیاده ابانیبازار شدناضافه ای شدن منفک ندیفرایار باید شرکت پرداخت 

 شدهپذیرنده پشتیبانیو تشخیص اهلیت احراز هویت  -3-4

          شده در الزامات پذیرندگان پشتیبانی»فصل در ی تمامی بندهای مندرج نظارت بر اجرا عالوه بر یار شرکت پرداخت 

 ایجاری کشور رویه مقررات و قوانین براساسباید  ،شدهتوسط پذیرندگان پشتیبانی «تیبرداری از درگاه پرداخت اینترنبهره

 غیرتجاری مشغول یا تجاری و فعالیت به پذیرندگانی که از شده )اعمپشتیبانی رندگانیپذ های مختلفگروه شناسایی منظوربه

 بتوانند از ،کشور مقررات تجاری و قوانین براساس مجاز،شده های پشتیبانیهرندیپذ صرفا که نحوی نماید، به هستند( تدوین

 باشند. پذیرندگی برخوردار امکان

 باشد.می «شدهپشتیبانی رندهیپذ تیاهل صیتشخنحوه احراز هویت و »فوق نوان مستند تدوین شده در بند ع 

 مستند در اجرای از حاصلسوابق  بوده و یار ضروریشرکت پرداخت در تصویب از پس بالفاصله مذکور مستند اجرای 

 خواهد گرفت. بررسی قرار دهنده خدمات پرداخت موردهای ارائهشاپرک و شرکت هایبازرسی

های تجاری در ایران هستند، شرکت شده خارجی مقیم ایران که مجاز به انجام فعالیتدرخصوص پذیرندگان پشتیبانی 

برای این  «شناسه فراگیر اتباع خارجی»حاضر، باید نسبت به دریافت عالوه بر کنترل اجرای صحیح بندهای مستند یار پرداخت

پروتکل » شده اقدام نموده و همراه با سایر اطالعات موردنیاز براساس الزامات مربوط بهپشتیبانی گروه از پذیرندگان

 ، آن را به«یارپرداختهای های متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکتهای ثبت و پیگیری درخواستسرویسوب

 شاپرک ارائه نماید. شرکت

طی مکانیزمی  موظف است، «کد پذیرندگی»شده و تخصیص یار پیش از انعقاد قرارداد با پذیرنده پشتیبانیشرکت پرداخت 

به نحوی  ،بررسی کرده و تأیید نماید(، صحت مدارک دریافتی را 2-4-3در بند ) حاضرمستند از قبل تعریف شده و مندرج در 
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یکسانی و قطعیت کد صنف فعلی با  شده،، از اهلیت پذیرنده پشتیبانی«ابزار پذیرش»و « کد پذیرندگی»که قبل از تخصیص 

-پشتیبانی مستندات اخذ شده از پذیرندگانکه توجه به این نکته ضروری است  .اطمینان حاصل نموده باشد ،مدارک خوداظهاری

در قبال یار نبوده و پرداختیار در قبال صحت اطالعات مذکور فی مسئولیت شرکت پرداختشده جهت احراز هویت و اهلیت، نا

شده و ، از این رو اصالت و صحت مستندات ارائهباشدمی تضامنیشده خود دارای مسئولیت های پذیرندگان پشتیبانیفعالیت

موظف است در فرآیندهای  بوده و یارپرداختهای شرکت مجاز بودن آن طبق مقررات جاری کشور از اهم وظایف و مسئولیت

الزم به ذکر است به منظور  های تعریف شده و مشخص اقدام نماید.اجرایی خود نسبت به ارزیابی صحت این اطالعات حسب روال

طه استعالم شده، صحت اطالعات و اسناد دریافتی از مراکز/نهادهای مربواطالعات دریافتی از پذیرندگان پشتیبانیآزمایی راستی

 .گردند

 است یهیبد. است یالزام لیموبا شماره و شبا شماره ،یکدمل انیم ارتباط تطابق شدهیبانیپشترندگانیپذ تیهو احراز یبرا 

 . باشدیم اریپرداخت شرکت عهده بر بند نیا در مندرج اطالعات تطابق عدم از یناش سکیر هرگونه

 ممنوعسال، غیر رشید یا سفیه و مجنونین( مطابق با قانون  18محجورین )افراد زیر  به اه پرداخت اینترنتیگارائه خدمات در 

  .است

شده فاقد هویت قانونی یا درگاه پرداخت اینترنتی به پذیرندگان پشتیبانییار موظف است از ارائه خدمت پرداختشرکت 

 صالح ابطال شده است، خودداری نماید. ع ذیاعم از فوت و غیره توسط مراج ،اشخاصی که اطالعات هویتی آنان به دالیلی

هرگونه تراکنش و معامالت مالی مجهول و غیرقابل ردیابی را متوقف  ،در صورت مشاهدهیار مکلف است پرداختشرکت 

 نماید. 

شده برای پذیرندگان پشتیبانیآنها را تاریخ انقضای و مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصالح ، بایستیار میشرکت پرداخت 

شده درج نماید که به راحتی قابل جستجو بوده و قابلیت هشدار پایان مهلت ای در پایگاه داده پذیرندگان پشتیبانیخود به گونه

 قانونی مجوزها را داشته باشد.

 صنف و مجوزشده، تمامی مدارک مربوطه را متناسب با بایست به ازای تعریف هر پذیرنده پشتیبانییار میشرکت پرداخت 

شده اخذ نماید، به نحوی که از تخصیص کد پذیرنده از پذیرنده پشتیبانی ،کسب و کار اینترنتی در محدوده فعالیت اظهار شده
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مطابق  ،سبناو تضامین م مدارک مثبته ،شدهبدون اخذ تأییدیه پذیرنده پشتیبانی ،صنف معادلمتناسب با حوزه کسب و کاری و 

  خودداری نماید.« یاران در نظام پرداخت کشورفرایندهای اجرایی فعالیت پرداختالزامات، ضوابط و » (1-9)بندبا 

به  هشدموارد ارائه سایر یا و صنف درصورت تغییر در نماید متعهد شده راه پشتیبانیرندیپذیار باید پرداخت شرکت 

حقوقی، اطالعات تماس، تغییر مجوز  برای اشخاص رسمی مندرجات روزنامه از قبیل تغییر یار جهت شناسایی،پرداخت شرکت

 نماید. یار اعالمپرداخت شرکت به را مراتب نموده و کسب را مربوطه مجوزهایغیره  کسب و

باید پیش از تغییر کد صنف، مدارک یار شرکت پرداختشده، بدیهی است درصورت تغییر در کد صنف پذیرنده پشتیبانی 

 شده اخذ نموده باشد.پذیرنده پشتیبانیکسب و کاری متناسب با صنف جدید را از 

خدمات استفاده کننده ای تدوین گردند که اطالعات هویتی بایست فرایندها به گونه، می«ابزار پذیرش»هنگام تخصیص کد  

 یکسان باشند. 29تسویه اصلیدرگاه پرداخت اینترنتی )کد ابزار پذیرش( و دارنده شبای 

 شدهیبانیپشترندهیپذ از یلیتکم مدارک ارائه به نسبت شاپرک، شرکت یتقاضا صورت در است موظف اریپرداخت شرکت 

 یها/بانک به محدود نه و جمله از ،ریغ اشخاص به فوق تیمسئول یواگذار به مجازیار شرکت پرداخت. دینما اقدام ، راساًخود

 .باشدینم قرارداد طرف

برابر اصل نمودن تمامی موارد و مهمور به مهر شرکت نمودن، یار موظف است به روشی معتبر از جمله کپی شرکت پرداخت 

 از اصالت و صحت مدارک دریافتی اطمینان حاصل نماید.

نزد  امن یمحل دربایست به صورت نسخه الکترونیکی یا فیزیکی شده میاخذ شده از پذیرندگان پشتیبانی مدارکتمامی  

الزم است حداقل نسخه الکترونیکی مدارک . نگهداری گرددسال  هدبه مدت رعایت کنترل دسترسی،  با یارپرداخت شرکت

  ای بدین منظور بارگذاری گردد و دسترسی به این سامانه برای شاپرک مهیا شود.مربوط به هر پذیرنده در سامانه

مربوطه، اند، درصورت انحالل شرکت یا سازمان شده که به عنوان اشخاص حقوقی ثبت شدهمدارک پذیرندگان پشتیبانی 

 باید به مدت ده سال نگهداری شود.

خود، شامل اطالعات هویتی، مالی، کسب  شدهاطالعات پذیرندگان پشتیبانییار مسئولیت حفاظت از کلیه شرکت پرداخت 

درخواست  )مگر در صورتالذکر افشای اطالعات فوق از ناشی باشد. بدیهی است ریسکو کاری و تضامین و وثایق اخذ شده می

 شود. یار بوده و مشمول جرایم میبر عهده شرکت پرداخت (نهادهای قضایی، بانک مرکزی و شاپرک
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 شباو تغییر تخصیص  ،فرایند افتتاح حساب -3-5

 .باشدینم شدهه پشتیبانیرندیپذ یبرا حساب افتتاح به مجاز یارپرداخت شرکت 

 را امن کامال و مدون یروش ،شدهه پشتیبانیرندیپذ یصاصی اختشبا و یا تغییر تخصیص منظوره ب باید یارپرداخت شرکت 

رسانی الزم را به اطالع ،در خصوص شبای تخصیص یافتهبایست یار میشرکت پرداخت .دینما عمل آن براساس و نموده نیتدو

الزامی بوده و هر گونه  فصلهمین (14-4-3) و(6-4-3)هایبدین منظور رعایت بند. نموده باشد ،خود شدهه پشتیبانیرندیپذ

 شماره یتمامالزم است صحت یار است. شده بر عهده شرکت پرداختریسک ناشی از عدم تطابق شماره شبای پذیرنده پشتیبانی

 . شود کنترل و یبررس نالیترم فیتعر از قبل شدهپشتیبانی رندهیپذ به افتهی اختصاص یشباها

 مربوطه یهافرم ستیبایم ،یاختصاصی شبا رییتغ هرگونه ای نالیترم فیتعر جهت شبا اختصاص به منظور است ذکر به الزم 

بایست مکانیزمی را به صورت یار، میشرکت پرداخت. برسد یارپرداخت وقتتمام پرسنل از نفر الکترونیکی دو یامضا و دییتا به

مجاز به رد یا تایید درخواست کاربر اول باشد. الزم  که کاربر دوم فقطسازی نماید، به نحویهای خود پیادهالکترونیکی در سامانه

 به ذکر است کاربران مورد نظر نباید ادمین شبکه یا ادمین پایگاه داده مربوطه باشند.

 یاریسرویس پرداخت اینترنتی پرداخت و تغییر اندازیراهسازی، الزامات پیاده -3-6

 بانک و شاپرکمقررات و الزامات  ،مقررات جمهوری اسالمی ایرانهای مغایر با قوانین و هر قسم ارائه خدمت به فعالیت 

های فعال در کاربری مغایر با قانون، نسبت به غیرفعالسازی پذیرنده ،یار متعهد استممنوع بوده و شرکت پرداخت ی ج.ا.امرکز

 .مقررات بانک مرکزی و الزامات شاپرک )از قبیل و نه محدود به کد صنف( اقدام نماید

شده مجاز، متعلق به پذیرنده پشتیبانی شده های مشخص و محدودIP یار موظف است منحصرا برای آدرسپرداختشرکت  

نامحدود و  IPیار برای آدرس درگاه پرداخت اینترنتی اختصاص دهد. ارائه خدمات پرداخت اینترنتی توسط شرکت پرداخت

 نامشخص ممنوع است.
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را شده داده شده برای هر پذیرنده پشتیبانیهای به هم اختصاصها و دامنهIPفهرستی از  ،بایستیار میشرکت پرداخت 

یار یار اعالم نماید. شرکت پرداخترا متعهد نماید، تغییرات مربوطه را به شرکت پرداخت شدهپشتیبانیتهیه نموده و پذیرنده 

 باشد. های خارج از لیست فوق نمیمجاز به پردازش تراکنش

که دقیقا در سامانه جامع پذیرندگان  پاسخ دهدهایی URLهای ارسالی از طریق به درخواست صرفا یار بایدپرداخت شرکت 

هرگونه یار شرکت پرداختشده ثبت شده باشد. همچنین الزم است به عنوان آدرس اینترنتی آن پذیرنده پشتیبانیشاپرک 

 .های الزم، انجام دهدرا، پس از اعمال کنترل URLآدرس  درشده درخواستی از طرف پذیرنده پشتیبانیتغییرات 

شده مطابقت داده و شده پذیرنده پشتیبانیثبت URLدرگاه را با آدرس  30یار باید نام دامنه فراخوانندهشرکت پرداخت 

 درصورت یکسان بودن آنها، اجازه انجام تراکنش را صادر نماید.

شده پشتیبانیآنها با آدرس ثبت شده پذیرنده  Call back URLایی که آدرس هیار باید صرفا به درخواستشرکت پرداخت 

 یکسان بوده و یا زیردامنه آن باشد، اجازه انجام تراکنش بدهد.

 .رسانی شود: برای شرایطی که این موضوع قابل اجرا نیست، الزم است موارد به شرکت شاپرک اطالع1تبصره

شرکت  به یاتیعمل طیمح در اعمال از قبل را خودپرداخت اینترنتی  اطالعات در رییتغ هرگونه باید یارشرکت پرداخت 

 . دهد اطالع دهنده خدمات پرداختو شرکت ارائه شاپرک

دهنده خدمات ی شرکت ارائهنترنتیا پرداخت درگاه نیماب خطا، انواع تیریمد یچگونگ مستند باید یارشرکت پرداخت 

 .شود شامل را هرکدام تیریمد یچگونگ و خطاها انواع یتمام باید مستند نیا. دینما هیته راشده پشتیبانی رندهیپذ و پرداخت

 .باشدیم رمجازیغ ،پنهان صورت به پرداخت صفحه در یاضاف یهاداده ارسال 

 

                                                           

30 Referer 
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های الگوریتمبا استفاده از  ،«یارانی پرداختتیامن الزامات»فصل  از یقو یرمزنگار بخشرعایت  با باید شرکت پرداخت یار 

 .دینما کنترل رابین فرایند پرداخت اینترنتی  یتبادل یپارامترها صحت، امضای دیجیتال و غیره، (Hash)درهم ساز

 هیته عموم یدسترس یبراسایت خود  در را ینترنتیا تراکنش انجام یراهنما عنوان تحت یمستند باید یارشرکت پرداخت 

 .دینما ارائه و

 شده ان پشتیبانیگپذیرندو کنترل فعالیت  پایشالزامات مربوط به  -3-7

برداری در حوزه شده را متعهد نماید پرداخت اینترنتی خود را صرفًا جهت بهرهیار باید پذیرنده پشتیبانیشرکت پرداخت 

فروش کاال، خدمات و محصوالت مجاز مندرج در قرارداد، مورد استفاده قرار داده و سرویس پرداخت اینترنتی خود را به هیچ 

الزم به ذکر است در صورت  صورتی اعم از استفاده، اجاره و یا واگذاری در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگری قرار ندهد. 

برخورد مقتضی « یارپرداختهای شرکتنامه انضباطی آیین»مطابق با یار متخلف با شرکت پرداخت، مشاهده هرگونه تخلف

 صورت خواهد گرفت.  

و متعاقب شناسایی پذیرنده  موظف است به طور مستمر اجرای الزام مندرج در بند فوق را پایش نمودهیار شرکت پرداخت 

به صورت کتبی و همراه با شده، مراتب را پرداخت اینترنتی پذیرنده پشتیبانی سازی درگاهشده متخلف، ضمن غیرفعالپشتیبانی

 به اطالع شاپرک برساند. مدارک و مستندات مربوطه،

با دامنه و همچنین کد صنف اظهار شده در  IPهای زمانی یک ماهه تطابق آدرس یار موظف است در بازهشرکت پرداخت 

های روزانه شده با مبالغ تراکنشرا بررسی نموده و تناسب کسب و کار پذیرنده پشتیبانیشده قرارداد توسط پذیرنده پشتیبانی

سال نگهداری شود تا درصورت مراجعه ده یار باید به مدت های انجام شده توسط پرداختوی را کنترل نماید. سوابق بررسی

 قابل ارائه باشد.   به صورت فوری شاپرک،ناظران و بازرسان شرکت 

غیر از شده یا هر نشانی بهپذیرنده پشتیبانی شده توسط جز صنف اظهارده از درگاه پرداخت اینترنتی در هر صنفی بهاستفا 

ممنوع  شاپرک بدون اخذ تاییدیه از سامانه جامع پذیرندگانشده پشتیبانیبا پذیرنده  یارپرداخت نقطه تعیین شده در قرارداد

یار مکلف است از هرگونه ارائه خدمت کاری مغایر با اطالعات ارایه شده، شرکت پرداختاست. در صورت هرگونه فعالیت کسب و 

 شده خودداری نماید. ی به پذیرنده پشتیبانیتاینترندرگاه پرداخت 
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های خارج از مرزهای جمهوری اسالمی ایران خودداری  IPاینترنی بهیار موظف است از ارائه درگاه پرداختشرکت پرداخت  

 . نماید

ایی ضبط و نگهداری کنند که در صورت درخواست شرکت شاپرک یار مکلف است، سوابق و مدارک را به گونهشرکت پرداخت 

ن اصل مدارک در صورت یدر صورت حکم قضایی، اطالعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنو یا 

  درخواست باید ظرف یک هفته ارائه شود. 

های زمانی حداقل سه ماهه، نسبت به پایش پذیرندگان خود اقدام بایست به طور مستمر و در بازهمی یارپرداختشرکت  

شده، اطمینان حاصل با مدارک ارائه شده توسط پذیرنده پشتیبانی" صنف پذیرنده"و  "موقعیت مکانی"نموده و از تطابق حداقل 

 .مدت یک سال نگهداری شود بهشده باید نماید. سوابق پایش پذیرندگان پشتیبانی

 الزامات رسید الکترونیکی  -3-8

مقررات صدور رسیدهای الکترونیکی در »الزامات با مطابق و دهنده خدمات پرداخت رسید الکترونیکی توسط شرکت ارائه 

 شود. میو نمایش داده ارائه  «های مبتنی بر کارتپرداخت

 های معتبرارسال تراکنش -3-9

شود، از سرویس شده را متعهد نماید صرفا برای خدمات مجاز که حقیقتا انجام میپذیرنده پشتیبانییار باید شرکت پرداخت 

درگاه پرداخت خدمات سازی از طریق یاری استفاده نماید و از انجام هرگونه معامله صوری یا شبیهپرداخت اینترنتی پرداخت

 یاری پرهیز نماید.اینترنتی پرداخت

 فی دریافت مبالغ اضاعدم  -3-10

، مبلغ درگاه پرداخت اینترنتیشده را متعهد نماید بابت پرداخت وجه از طریق یار باید پذیرنده پشتیبانیشرکت پرداخت 

  .ننمایداز دارنده کارت دریافت  ،اضافی به هر نحو و تحت هر عنوانی

 شده مربوط به تسویه حساب با پذیرندگان پشتیبانی الزامات -3-11

یار و پذیرندگان قرارداد میان پرداختمقررات انعقاد ضوابط و » فصل رعایت الزامات مندرج دریار ضمن شرکت پرداخت 

شده اینترنتی، نحوه تسویه و کارمزدهای دریافتی از پذیرنده باید در متن قرارداد خود با پذیرنده پشتیبانی «شدهپشتیبانی
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 درصرفاً  و شاپرک الزامات طبق ینترنتیا شدهدگان پشتیبانیپذیرن با حساب هیتسو شده را به روشنی مشخص نماید.پشتیبانی

 گرفت. خواهد صورت شده اعالم یهاکلیس

شده که بیش از یک شماره شبا به عنوان تسهیم دارند را به بایست لیست پذیرندگان پشتیبانییار، میشرکت پرداخت 

 د.تهیه و نگهداری نمای شده خود،ی پذیرنده پشتیبانیهیهمراه دالیل کسب و کاری و تأیید

 و تعیین خود شدهپشتیبانی گانپذیرند یک از تراکنش را به ازای هر باید حداکثر مبلغ مجاز در هر یارشرکت پرداخت 

 نظارت نماید.نموده و بر آن مستند 

 عودت مبالغ واریزی اضافی -3-12

 شده دریافت نماید:یار باید درخصوص موارد زیر تعهد الزم را از پذیرنده پشتیبانیشرکت پرداخت

شده مجاز به برداشت شده واریز شود، پذیرنده پشتیبانیچنانچه به اشتباه وجهی بصورت اضافی به حساب پذیرنده پشتیبانی 

یار مربوطه اطالع دهد. همچنین مراجع ذیصالح مجاز به شرکت پرداخت بایست مراتب را سریعاًوجه واریزی اضافی نبوده و می

 شده اقدام کنند.ون انجام هیچ تشریفاتی در رفع اشتباه و برگشت وجوه از حساب پذیرنده پشتیبانیهستند رأسا و بد

 ساعت وجه مربوطه را تأمین نماید. 72شده متعهد گردد، حداکثر ظرف در صورت برداشت سهوی، پذیرنده پشتیبانی 

 قانونی در قرارداد پذیرندهق مراجع یار باید راهکار حقوقی مناسب جهت پیگیری و برخورد از طریشرکت پرداخت 

 شده را لحاظ نموده باشد.پشتیبانی

  های همراهبرنامک -3-13

های معتبر و یار و صرفًا از طریق درگاهیار موظفند برنامک همراه خود را به نام خود شرکت پرداختهای پرداختشرکت 

 اصیل ارائه دهند.

دهنده خدمات بایست صفحه پرداخت شرکت ارائههای همراه الزاما میبرنامکهای اینترنتی و یار در تراکنششرکت پرداخت 

  فراخوانی نماید. ،پرداخت را جهت انجام تراکنش
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 شدهپذیرندگان پشتیبانی و یارپرداخت شرکت یارتباط هایروش نییتعرسانی و اطالع -3-14

باشد. به نحوی شده، میبا پذیرندگان پشتیبانی های مختلف ارتباطیار ملزم به برقراری و مستندسازی روششرکت پرداخت 

شده و پشتیبانی شده مشخص، گروه پذیرندگانترین زمان برای یک پذیرنده پشتیبانیرسانی اثربخش در کوتاهکه امکان اطالع

ایمیل، سایت اینترنتی های ارتباطی ممکن است ارسال نامه، مراجعه حضوری، تلفن، پیام کوتاه، یا همه وجود داشته باشد. )کانال

های ارتباطی های ارسالی از این کانالآور اطالعیهی الزامشده باید از جنبهو ... باشد.( الزم به ذکر است که پذیرندگان پشتیبانی

به رسانی الزامات نحوه اطالع بایست،می یارشرکت پرداختمطلع بوده و صریحاً این موضوع را پذیرفته باشند. در این خصوص 

سوابق حاصل از اجرای آن را جهت ارائه به شاپرک و شرکت ارائه و و مستند نموده  تعیینشده خود را پذیرندگان پشتیبانی

 سال نگهداری نماید.  دهخدمات پرداخت، به مدت دهنده

 ی شرکتمرکز دفتر فطر از ستیبایم یارتباط یهاکانال قیطر ازشده به پذیرندگان پشتیبانی یرساناطالع هرگونه 

یار تدوین شده که توسط شرکت پرداخت ،فوقمطابق با بند  شدهپذیرندگان پشتیبانیبه رسانی رویه اطالع تیرعا باو  یارپرداخت

 های انجام شده باید به روشی قابل ثبت و پیگیری انجام شود.رسانیاطالع .ردیپذ انجاماست، 

 یهاشرکت به شاپرک ای یمرکز بانک جانب از کهتمامی مقررات و الزامات حوزه پذیرندگی  است موظف یارپرداخت شرکت 

 .دینما یرساناطالعخود  شدهپذیرندگان پشتیبانی به ممکن زمان نیترکوتاه در را شودیم ابالغ یارپرداخت

 رندگانیپذ با یارتباط یهاکانال ،یاستان ندهینما رییغت ،هاتسویه تراکنش زمان یرساناطالع به موظف یارپرداخت شرکت 

 .باشدیم شدهپشتیبانی گانپذیرند به شدهپشتیبانی

          دهنده خدمات پرداختبایست مراتب را به شرکت ارائهیار میپرداختشرکت در صورت بروز اختالل یا قطعی سرویس،  

 رسانی نماید.اطالع

 رسانی نماید.شده اطالعاختیارات پشتیبانان را به پذیرندگان پشتیبانییار موظف است سطوح دسترسی و شرکت پرداخت 
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 یبانیپشت -3-15

یار را در سایت شده اینترنتی را متعهد نماید، شماره پشتیبانی شرکت پرداختیار باید پذیرنده پشتیبانیشرکت پرداخت 

 خود درج نماید.

 به حداقل یرسانخدمت نوع کیتفک به شده انجام یهایبانیپشت و شدهپذیرندگان پشتیبانی یهادرخواست سوابق ثبت 

 قابل ازین صورت در تا گردد ینگهدار( CRM) یارپرداخت شرکت انیمشتر تیریمد ستمیس در ستیبایم سالده  مدت

 .باشد یریگشگزار

 مرکز داده -3-16

برای استقرار فیزیکی تجهیزات  میزبانیاستفاده از خدمات اندازی مرکز داده و یا یار مختار است از میان راهپرداختشرکت  

الزامات مرکز داده »اندازی مرکز داده مطابق با بایست، در صورت راهمییار پرداختشرکت مرکز داده، یکی را انتخاب نماید. لذا 

فصل از  «دادهدهنده خدمات میزبانی مرکز ئهامنیت ارا»ی مطابق با کنترل و در صورت استفاده از خدمات میزبان «یاریپرداخت

 . نمایداقدام  «یارانالزامات امنیتی پرداخت»

صرفا  هر گونه تغییر در فضا و تجهیزاتدر صورت استفاده از خدمات میزبانی مرکز داده،  نکته: توجه به این نکته ضروری است،

 یار صورت گیرد. با مجوز شرکت پرداخت

یار موظف است شواهد الزم برای تضمین امنیت از خدمات ابری، شرکت پرداخت یارشرکت پرداخت  در صورت استفاده 

های الزامات مربوط به مرکز داده و کنترل یار مشمولپرداختشرکت  دهنده مربوطه را ارائه نماید. در این صورتتوسط سرویس

 یاری، نخواهد شد. داختافزاری امنیتی و امنیت فیزیکی در سند الزامات امنیتی پرمربوط به تجهیزات سخت

  پاسخگویی به مشتریان رکزم -3-17

مرکز تماس شرکت استفاده از خدمات و یا پاسخگویی به مشتریان اندازی مرکز یار مختار است از میان راهپرداختشرکت  

باید مشتریان اندازی مرکز پاسخگویی به یار در صورت راهشرکت پرداختدهنده خدمات پرداخت، یکی را انتخاب نماید. ارائه

استفاده  نحوه ،سپاری مرکز پاسخگویی به مشتریاندر صورت برون نموده واقدام « الزامات مرکز پاسخگویی به مشتریان»مطابق با 



 

 

 518از 65 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

نسبت به تامین رضایت مشتریان، پیگیری و حل مشکالت آنها اقدام تهیه و  مرکز پاسخگویی به مشتریان را از خدمات میزبانی

 نماید. 

بخش یک تخصیص نکته: توجه به این نکته ضروری است ، در صورت استفاده از خدمات میزبانی مرکز پاسخگویی به مشتریان، 

  مورد توجه قرار گیرد.یاری خدمات پرداختپاسخگویی به موضوعات مربوط به برای  در مرکز تماسمجزا 

 یبازرس و نظارت واحد جادیا -3-18

 یهاروش از یریگیپ با که یانیمشتر اتیشکا یریگیپ جهت، یبازرس و نظارت عنوانه ب را یواحد باید یارپرداخت شرکت 

ه شده خود را در حوزهمچنین باید رفتارهای نامتعارف پذیرندگان پشتیبانی .دهد لیتشک اند،نشده مشکل رفع به موفق ،گرید

پایش و  «یاریبرداری از پرداخت اینترنتی پرداختشده در بهرهالزامات پذیرندگان پشتیبانی» فصلپرداخت رصد کرده و مطابق 

 گزارش نماید.

 آموزش -3-19

 ارائه و یرساناطالع به نسبت یاری پرداختهاشرکت است الزم مجرمانه، اعمال و استفادهسوء از یریجلوگ تیاهم به نظر 

 .ندینما اقدام خود شدهپذیرندگان پشتیبانی به الزم یهاآموزش

 با متناسب شدهپذیرندگان پشتیبانی به خود یهاآموزش حوزه در دائم یبروزرسان جهت ییهاروال دیبا یارپرداخت شرکت 

 .باشد داشته را رخدادها

به کارشناسان مرکز  را شدهپذیرندگان پشتیبانی با تعاملهای فنی الزم و نحوه آموزش است موظف یارپرداخت شرکت 

 .دینما ارائهامداد مشتریان، 

 یریگرتیمغا -3-20

 .شود رساندهیار پرداخت شرکت مدیرعامل دییتا به و مستند یار بایدپرداخت شرکت در یریگرتیمغا ندیفرا و زمیمکان 

 رتیمغا رفع نیمسئول و ندهایفرا مستندات، و باشد( Help Desk) انیمشتر امداد زیم یدارا باید یارپرداخت شرکت 

 . گردد مشخص یمشتر به ییگوپاسخ و یریگیپ هرگونه جهت
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 ارتباط با شاپرک -3-21

به شاپرک معرفی  رسماً بایست یک نفر را به عنوان نماینده خودیار میشاپرک، شرکت پرداختشرکت به منظور ارتباط با  

 یار موظف است نماینده امنیت خود را رسما به شرکت شاپرک معرفی نماید.همچنین پرداخت نماید.

 اننمایندگ -3-22

ارائه هرگونه خدمت نمایندگی، نسبت به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و صورت یار مکلف است در شرکت پرداخت 

 سنجی مدارک ارائه شده برای اخذ نمایندگی اقدام نماید. رسمی معتبر اقدام نماید و به صورت مستمر نسبت به صحتاسناد ذ اخ

 .نمایندگان را تعریف و مدون نماید شدن منفک جذب و یا ندیفرا ،موظف استیار شرکت پرداخت 

 ،یبانیپشت و نصب ،یابیبازار نحوه ،پرداخت طیشرا از اعم خود، اجرایی ریغ و اجرایی یندهایفرا هیکلباید  یارپرداخت شرکت 

 .دینما مستند را ندگانینما با....  و نیطرف تعهدات سطح ن،یطرف اراتیاخت حدود

 یهایدسترس سطوح از اعم آنها پرسنل ای ندگانینما شدن منفک ای و جذب مراحل هیکل است موظف یارپرداخت شرکت 

 .دینما کنترل را یافزارنرم و یکیزیف

های الزم را به نمایندگان خود آموزش شدهپذیرندگان پشتیبانی به بهتر یرسانخدمتباید در راستای  یارپرداخت شرکت 

 ارائه دهد.

استفاده شده خود دارای مسئولیت تضامنی بوده و مسئولیت هرگونه سوءپشتیبانییار در قبال پذیرندگان شرکت پرداخت 

 باشد.یار مییار و جبران خسارت ناشی از آن، بر عهده شرکت پرداختنمایندگان شرکت پرداخت

( و 31ASLنامه سطح خدمت )ها توافقیار در راستای انعقاد قرارداد همکاری با نمایندگان، باید با آنشرکت پرداخت 

 ( نیز منعقد نماید.32NDAنامه عدم افشاء اطالعات محرمانه )توافق

 

                                                           

31 Service level agreement 

32 Non-disclosure agreement 
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 سایر الزامات -3-23

چارچوب احراز صالحیت »رسانی، مطابق با الزامات و یا تغییر در نوع خدمات دیجد خدمت ارائه از قبل یارپرداخت شرکت 

در صورت لزوم  تواندمیآن  اقدام نموده و براساس( 2)شماره  پیوستمندرج در  «یاریهای متقاضی ارائه خدمات پرداختشرکت

دهنده شده طرح کسب و کاری جهت تایید شرکت شاپرک و شرکت ارائهرسانیهد و یا نسبت به ارائه نسخه بروزطرح جدید ارائه د

  خدمات پرداخت اقدام نماید.

 باشد.نامه بوده و مجاز نمیتد موافقتهای حقوقی جدید به منزله داد و سیاری به شخصیتنامه پرداختموافقت انتقال 

باشند، مشمول کلیه قوانین و یار در شعب استانی مشغول به فعالیت میکلیه افرادی که به نمایندگی از شرکت پرداخت 

 ندرج در کتابچه حاضر خواهند بود. الزامات م

 استفاده از آن خود یمعرف یبرا سابقاً که گرید مشخصه هر ای و لوگو، نام، رییتغ به میتصم یارتشرکت پرداخ کهیدرصورت 

 اعمال را رییتغاز شاپرک  هیدییتا اخذ و دهنده خدمات پرداختو شرکت ارائه شاپرک به اطالع از پس باید رد،یبگ است، نموده

 .دینما

نموده و بر حسن اقدام داخلی از قبیل نحوه مدیریت ریسک  یکنترلهای ممکانیزیار باید نسبت به ایجاد شرکت پرداخت 

 الذکر نظارت نماید.های فوقاجرای مکانیزم

شده اینترنتی را متعهد نماید تا به کلیه قوانین تجارت الکترونیک کشور و مقررات یار باید پذیرنده پشتیبانیشرکت پرداخت 

 عمومی و الزامات این حوزه که از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک وضع شده است، پایبند باشد. 

دهنده خدمات یار صرفا مجاز به ارائه خدمات پرداخت با استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی شرکت ارائهشرکت پرداخت 

 .باشدگیری، شارژ، پرداخت قبض و خیریه نمیهای ماندهیار مجاز به ارائه سرویسپرداختباشد. همچنین شرکت پرداخت می

ی مانند و نه محدود به مال و یپولشده که قصد ارائه خدمات پذیرنده پشتیبانیبرای هر  ارائه خدمات پرداخت اینترنتی 

 .باشدیم ممنوع را دارد، هاصرافی
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 مقدمه -1

و به رسمیت  «شده در نظام پرداخت کشوریاران و پذیرندگان پشتیبانیاجرائی فعالیت پرداختالزامات، ضوابط و فرایند »به ابالغ  توجهبا 

رسد. شدن فعالیت این ذینفعان، تعیین یک استاندارد جامع و یکپارچه حاکم بر قراردادهای پذیرندگی در این حوزه، ضروری به نظر میشناخته

یاران تهیه شده دهنده خدمات پرداخت و پرداختهای ارائهلزامات ناظر بر قرارداد میان شرکتمنظور تشریح ابه فصلالزامات مندرج در این لذا 

 است.

 شرح الزامات -2

 «کشور پرداخت نظام در شدهپشتیبانی پذیرندگان و یارانپرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،»مطابق با آخرین ویرایش 

الزم به ذکر دهنده خدمات پرداخت مجاز به فعالیت، قرارداد منعقد نمایند. های ارائهیار، باید با حداقل یکی از شرکتهای پرداختشرکت

قراردادهای باشد. یار میبر عهده شرکت پرداخت مدارکو صحت اصالت سنجی  ،شدهاست تمام مسئولیت احراز هویت پذیرنده پشتیبانی

 ای شاپرک مورد نظارت قرار خواهند گرفت.های دورهدهنده خدمات پرداخت، در بازرسیهای ارائهیاران و شرکتپرداختمنعقده میان 

یار به نحوی تدوین نمایند دهنده خدمات پرداخت مکلفند، قراردادهای منعقده با شرکت پرداختهای ارائههمچنین الزم به ذکر است شرکت

 یار اخذ گردد.مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم گردد و تعهدات الزم از شرکت پرداختتا بر اساس آن امکان اجرای 

 الزامات این قرارداد به شرح ذیل است:

 درج اطالعات هویتی، مدت اعتبار و مشخصات طرفین  -2-1

یار، مشخصات دهنده مشخصات طرفین باشد به همراه موقعیت مکانی پرداختکلیه اطالعات هویتی طرفین قرارداد که نشان 

یار(، نام بانک ها و حساب بانکی جهت واریز کارمزدهای پرداختیار )مشتمل بر حساب مقصد تراکنشهای بانکی پرداختحساب

و همچنین مدت  آن ریو نظا یبردارائه خدمات مشتمل بر تارگاه، برنامه کار یاطالعات مربوط به بسترهای حساب، پذیرنده

 اعتبار قرارداد، باید در قرارداد لحاظ گردد.

 موضوع قرارداد -2-2

الزامات، ضوابط و فرایند اجرائی فعالیت » فصلبایست در انطباق با موارد مندرج در آخرین ویرایش موضوع قرارداد می 

 ن گردیده و در قرارداد ذکر شود.تدوی «شده در نظام پرداخت کشوریاران و پذیرندگان پشتیبانیپرداخت
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 شده ارائه اطالعات پذیرندگان پشتیبانی -2-3

صرفا در تواند دهنده خدمات پرداخت میشرکت ارائهیار، دهنده خدمات پرداخت و پرداختهای ارائهدر قرارداد میان شرکت 

 نماید. اقدام  یارپرداختطرف قرارداد اطالعات پذیرنده پشتیبانی شده درخواست  بهنسبت ، الزاماتچارچوب 

 فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،» فصلدرج این نکته در قرارداد ضروری است که مطابق با آخرین ویرایش  

شده مانند و نه محدود ، کلیه اطالعات پذیرندگان پشتیبانی«کشور پرداخت نظام در شدهپشتیبانی پذیرندگان و یارانپرداخت

شده و ارائه این اطالعات به هر نهاد و سازمانی به غیر از بانک مرکزی ی، کسب و کاری و مالی، محرمانه تلقیبه اطالعات هویت

و به صورت  دهنده خدمات پرداخت طرف قراردادشرکت ارائهموارد خاص و با تایید شاپرک به در صورت ج.ا.ا.، شرکت شاپرک و 

 تنها با ارائه حکم قضائی مجاز خواهد بود. موردی،

شده در اختیار شرکت یار باید متعهد شود، هرگونه اطالعات موردنیاز شاپرک و بانک مرکزی ج.ا.ا. را در زمان تعیینپرداخت 

 شاپرک قرار دهد.

 شرایط و الزامات تسویه کارمزدها -2-4

یار، باید ذکر گردد که انجام عملیات تسویه مابین اختدهنده خدمات پرداخت و پردهای ارائهدر قرارداد میان شرکت 

 پذیرندگان و یارانپرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،» فصلیار و شرکت شاپرک، براساس آخرین ویرایش پرداخت

 .باشدیار و شرکت شاپرک مینامه میان پرداختو مطابق با توافق «کشور پرداخت نظام در شدهپشتیبانی

های شرکتنامه انضباطی آیین»یار پس از بررسی عملکرد آنها بر اساسهای پرداختپرداخت مبالغ کارمزد به شرکت 

 . پذیردصورت می« یارپرداخت

 دهنده خدمات پرداخت جزئیات مربوط به کیفیت ارائه خدمات توسط شرکت ارائه -2-5

 دهنده خدمات پرداخت باید در متن قرارداد قید گردد.یار از شرکت ارائهحداقل کیفیت خدمات مورد انتظار پرداخت 

دهنده خدمات پرداخت، نحوه ارائه خدمات پشتیبانی شامل فاصله زمانی ارائه خدمات شماره تماس امداد شرکت ارائه 

  یار و سایر خدمات پشتیبانی الزم باید در قرارداد لحاظ گردد.پشتیبانی از زمان تماس پرداخت
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 ه مدیریت و پوشش ریسکجزئیات مربوط ب -2-6

 شدهپشتیبانی پذیرندگان و یارانپرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،»فصل از آنجا که براساس آخرین ویرایش   

آن  33مجموع حقوق صاحبان سهامدو برابر از  دینبا روز کیدر یار یک پرداخت اتیمجموع حجم عمل« کشور پرداخت نظام در

باید  یار،دهنده خدمات پرداخت به منظور مدیریت و پوشش ریسک ناشی از فعالیت پرداختشرکت ارائه ،باشد شتریب یارپرداخت

  وده و در قرارداد منعکس نماید.اخذ نم ینقد شونده کاف قیوثا اینامه و ضمانتدر صورت نیاز 

یار، به صورت تضامنی بر عهده های پرداختشرکتهای پرداخت اینترنتی در اختیار استفاده از درگاهمسئولیت هرگونه سوء  

دهنده خدمات پرداخت باید تمهیدات فنی های ارائهباشد. لذا شرکتیار میدهنده خدمات پرداخت و شرکت پرداختشرکت ارائه

 بینی نمایند. یاران پیشو اجرایی و تضامین الزم را جهت پیشگیری و جبران خسارت ناشی از فعالیت پرداخت

 موارد مربوط به فسخ قرارداد -2-7

 یار، لحاظ نماید. دهنده خدمات پرداخت باید موارد مربوط به فسخ قرارداد را در قرارداد میان خود و پرداختشرکت ارائه 

 احراز هویت پذیرنده پشتیبانی شده -2-8

یار باید شود پرداخت یار تصریحدهنده خدمات پرداخت و پرداختهای ارائهمابین شرکتالزم است در متن قرارداد فی 

باشد. همچنین  داشته وی اظهار اساس بر شدهپذیرنده پشتیبانی کار و کسب شناسایی و هویت احراز منظور به مستند فرایندی

و  ایران اسالمی جمهوری قوانین چارچوب شده در خارج ازباید در قرارداد تصریح گردد مسئولیت فعالیت پذیرندگان پشتیبانی

 باشد.یار میالزم توسط ایشان، بر عهده پرداخت مجوزهای عدم اخذ

 یاراننظارت بر فعالیت پرداخت -2-9

یار باید اختیار بانک مرکزی ج.ا.ا. و شاپرک برای دهنده خدمات پرداخت و پرداختهای ارائهمابین شرکتدر متن قرارداد فی 

چارچوب نظارت بر » فصلیاران براساس های پرداختتیار درج شود. نظارت بر فعالیهای پرداختاعمال نظارت بر فعالیت

 باشد.می «یارانپرداخت

 

                                                           

 یارپرداخت شده حسابرسی ترازنامه آخرین در مندرج 33
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 سایر الزامات  -2-10

یار در صورت واریز اشتباهی حق برداشت از حساب پرداخت و شرکت شاپرک باید در قرارداد ذکر شود بانک مرکزی ج.ا.ا. 

 وجوه را خواهد داشت.

 این خدمات باید در قرارداد مشخص شود.ارائه هرگونه خدمات ارزش افزوده با ذکر مشخصات  
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 مقدمه -1

و به رسمیت  «نظام پرداخت کشورشده در یاران و پذیرندگان پشتیبانیالزامات، ضوابط و فرایند اجرائی فعالیت پرداخت»با توجه به ابالغ 

شدن فعالیت این ذینفعان، تعیین یک استاندارد جامع و یکپارچه حاکم بر قراردادهای پذیرندگی در این حوزه، ضروری به نظر شناخته

 شده تهیه شده است.یاران و متقاضی پذیرندگی پشتیبانیمنظور تشریح الزامات ناظر بر قرارداد میان پرداختحاضر به الزاماترسد. لذا می

 شرح الزامات -2

الزامات، ضوابط و » فصلشده، باید طبق مقررات ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا. به منظور ارائه خدمات پرداخت به پذیرندگان پشتیبانی یارپرداخت

 دهشپشتیبانی فصل، با پذیرندگانو مفاد مندرج در  این « شده در نظام پرداخت کشوریاران و پذیرندگان پشتیبانیفرایند اجرایی فعالیت پرداخت

 ایی شاپرک مورد نظارت قرار خواهد گرفت. های دورهقرارداد منعقد نماید. فرآیند نظارت بر اجرای صحیح مفاد این مستند در بازرسی

شده باید در چارچوب قوانین جمهوری بانیشده قید شود که پذیرنده پشتییار و پذیرنده پشتیبانیدر قرارداد میان پرداختضروری است 

های همچنین الزم به ذکر است شرکتصالح اخذ نماید. اسالمی ایران فعالیت نموده و مجوزهای الزم برای فعالیت خود را از مراجع ذی

به نحوی تدوین نمایند تا بر اساس آن امکان اجرای مقررات مبارزه  پشتیبانی شدهپذیرندهمکلفند، قراردادهای منعقده با شرکت  یارپرداخت

 اخذ گردد. شدهپذیرندگان پشتیبانیبا پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم گردد و تعهدات الزم از شرکت 

  د، به شرح زیر است.باشنها میشده، موظف به رعایت آنیار در تنظیم قرارداد خود با پذیرنده پشتیبانیالزاماتی که پرداخت

 درج اطالعات هویتی، مدت اعتبار و مشخصات طرفین  -2-1

 هایدهنده مشخصات طرفین باشد به همراه موقعیت مکانی، مشخصات حسابکلیه اطالعات هویتی طرفین قرارداد که نشان 

اعتبار قرارداد، باید در قرارداد لحاظ ی حساب و مدت ها(، نام بانک پذیرندهشده )جهت تسویه تراکنشبانکی پذیرنده پشتیبانی

 گردد.

 موضوع قرارداد -2-2

یاران و الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت»فصل با موارد مندرج در  بایست در انطباقموضوع قرارداد می 

 تدوین گردیده و در قرارداد ذکر شود.  «شده در نظام پرداخت کشورپذیرندگان پشتیبانی

یار مجاز به انعقاد قرارداد و ارائه خدمت به پذیرندگانی که به فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و یا مسکوکات طال و رکت پرداخت: ش1تبصره 

 باشد.اند، نمیهای مشابه استفاده نمودهنقره مشغول هستند و یا در عنوان شرکت یا فروشگاه از کلمه صرافی و یا ترکیب
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 شدهنده پشتیبانیارائه اطالعات موردنیاز پذیر -2-3

شده باید ملزم شود اطالعات موردنیاز شاپرک شده، پذیرنده پشتیبانییار و پذیرنده پشتیبانیدر متن قرارداد میان پرداخت 

 :ارائه نماید یاربه پرداختمانند و نه محدود به موارد زیر را 

 شده،پشتیبانی پذیرندگی متقاضی ثبتی یا و موقعیتی هویتی، اطالعات 

 حساب شماره از یک بیش تواندشده میپشتیبانی شده )پذیرندهپشتیبانی پذیرندگی متقاضی بانکی حساب مشخصات 

 کند( معرفی تسویه برای

 صنف(، تکمیلی کد و صنف فعالیت )کد زمینه و نوع 

 لزوم، درصورت کار و کسب مجوزهای مشخصات 

 مابین این شده وفق قرارداد فیو متقاضی پذیرندگی پشتیبانییار گرفته میان پرداختاطالعات مربوط به توافقات صورت

 باشد. اطالعات شامل میزان کارمزد و موعد تسویه توافقی می

شده مانند و نه محدود به اطالعات هویتی، درج این نکته در قرارداد ضروری است که کلیه اطالعات پذیرندگان پشتیبانی 

و ارائه این اطالعات به هر نهاد و سازمانی به غیر از بانک مرکزی ج.ا.ا.، شرکت شاپرک شده کسب و کاری و مالی، محرمانه تلقی

 دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد، تنها با ارائه حکم قضائی مجاز خواهد بود.و شرکت ارائه

ک مرکزی ج.ا.ا، اطالعات شده باید متعهد گردد، در صورت نیاز به هرگونه اطالعات مورد نیاز شاپرک و بانپذیرنده پشتیبانی 

  یار قرار دهد.شده در اختیار پرداختدرخواستی را در زمان تعیین

 شرایط و الزامات تسویه کارمزدها  -2-4

 فصلت تسویه براساس آخرین ویرایش شده، باید ذکر گردد که انجام عملیایار و پذیرنده پشتیبانیپرداخت در قرارداد میان 

 پذیرد. صورت می «کشور پرداخت نظام در شده پشتیبانی پذیرندگان و یارانپرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،»

 یار جزئیات مربوط به کیفیت ارائه خدمات توسط پرداخت -2-5

 یار باید در متن قرارداد قید گردد.شده از پرداختحداقل کیفیت خدمات مورد انتظار پذیرنده پشتیبانی 
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ه خدمات پشتیبانی از زمان تماس پذیرنده ئه پشتیبانی شامل فاصله زمانی ارایار، نحوه ارائپرداختتماس امداد شماره  

  شده و سایر خدمات پشتیبانی الزم باید در قرارداد لحاظ گردد.پشتیبانی

 شده  جزییات مربوط به انطباق فعالیت پذیرنده پشتیبانی -2-6

شده از شده قید شود، در صورت تخطی پذیرنده پشتیبانیده پشتیبانییار و پذیرنضروری است در قرارداد میان پرداخت 

ه شده به پذیرنده ا دارد تا نسبت به قطع خدمات ارائیار این حق و اختیار رقوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران، پرداخت

 شده به صورت یکطرفه اقدام نماید.پشتیبانی

شده مجاز به داشتن پذیرنده شده باید قید گردد که پذیرنده پشتیبانیتیبانییار و پذیرنده پشدر قرارداد میان پرداخت 

یار این حق و اختیار را شده در ذیل خود و تجمیع وجوه سایر پذیرندگان نیست و در صورت وقوع این تخلف، پرداختپشتیبانی

 طرفه اقدام نماید. شده به صورت یکدارد تا نسبت به قطع خدمات ارایه شده به به پذیرنده پشتیبانی

 موارد مربوط به فسخ قرارداد  -2-7

 شده، لحاظ نماید.باید موارد مربوط به فسخ قرارداد را در قرارداد میان خود با پذیرنده پشتیبانی یارپرداخت 

 شده نظارت بر فعالیت پذیرنده پشتیبانی -2-8

شده های پذیرنده پشتیبانینظارت بر فعالیتیار و پذیرنده پشتیبانی شده باید درج شود، در متن قرارداد میان پرداخت 

 پذیرد. صورت می «یار در ارایه خدمات بر روی درگاه پرداخت اینترنتیهای پرداختشرکت»براساس الزامات 

 شده صراحتاً مورد زیر را قید نماید:یار باید در متن قرارداد خود با پذیرندگان پشتیبانیشرکت پرداخت 

هده بهره» ختبدرصخخخورت مشخخخا خت اینترنتی پردا نه، شخخخرکت رداری از سخخخرویس پردا مال مجرما جام اع یاری جهت ان

توانند رأسخخا نسخخبت به توقف ارائه خدمات پرداخت به پذیرنده یار و یا شخخاپرک میخدمات پرداخت، شخخرکت پرداختدهندهارائه

 « .نمایندرسانی شده مذکور اقدام نموده و مراتب را به مراجع ذیصالح اطالعپشتیبانی

 سایر الزامات  -2-9

شده در صورت واریز حق برداشت از حساب پذیرنده پشتیبانیو شرکت شاپرک باید در قرارداد ذکر شود بانک مرکزی ج.ا.ا  

 اشتباهی وجوه را خواهد داشت. 

 های مربوطه در قرارداد مشخص شود.ارزش افزوده با ذکر هزینه ارائه هرگونه سرویس 
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 یارانپرداخت امنیتی الزامات هشتم: فصل
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 مقدمه -1

به هنگام شکلی یا محتوایی از این الزامات  هرگونه تفسیر گردد.یاری معرفی و تبیین میالزامات امنیتی حوزه پرداخت در این فصل

 سرورها، اطالعات، تیامن زاتیتجه شبکه، زاتیتجه موارد یمامت فصلسازی توسط کاربران سند، باید مورد تأیید شاپرک باشد. این پیاده

 گیرد. را دربرمی افزارهانرم و ها،کالینت داده، هایگاهیپا

های مربوط به تجهیزات یار مشمول الزامات مربوط به مرکز داده و کنترلدر صورت استفاده  از خدمات ابری، پرداخت است ذکر به الزم

یار باید شواهد الزم یاری، نخواهد شد. در عین حال، شرکت پرداختامنیتی پرداختالزامات فصل افزاری امنیتی و امنیت فیزیکی در سخت

  دهنده مربوطه را ارائه نماید.برای تضمین امنیت توسط سرویس

  

 تعاریف  -2

  34اثربخشی -2-1

 شود.به میزان انطباق با سند حاضر و حصول اهداف اطالق می

  35ستقرارا -2-2

 شود.اطالق میسازی کنترل یا الزام به اجرا و پیاده

  36پذیریآسیب -2-3

 را فراهم نماید. «حادثه امنیت اطالعات»امکان سوء استفاده یا وقوع  تواند، که می«امنیت اطالعات»نقطه ضعف 

  37الزام -2-4

 شود. اطالق می «امنیت اطالعات»نیازمندی اجباری به 

  38امنیت اطالعات -2-5

  دهند. را تشکیل می«امنیت اطالعات»چارچوب  ها پذیری سیستمبرقراری سه فاکتور محرمانگی، صحت، و دسترس

                                                           

34  Effectiveness 

35  Establishment 

36  Vulnerability 

37 Requirement  

38 Information Security 



 

 

 518از 79 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  39انطباق -2-6

 گردد. مستندات اطالق می «الزامات»هماهنگی و مطابقت با شرایط و به میزان 

  40بهبود -2-7

 شود.حذف می «انطباق»اقدامی که توسط آن، عدم 

  41پایش -2-8

 شود. اطالق می رخ داده حوادثمداوم وضعیت امنیت اطالعات و و تحلیل بررسی به 

 کنندهتامین -2-9

 گردد. ی اطالق میمخصوص پرداخت کارتافزاری و سختافزاری دهنده محصوالت نرمکننده یا ارائهتولیدبه 

  42حادثه امنیت اطالعات -2-10

 خطر به و کار و کسب اتیعمل اختالل موجب ادیز احتمال به که نشده ینیبشیپ ای ناخواسته «یتیامن یدادهایرو» از یامجموعه ای کی

 .شودیم اطالعات تیامن افتادن

  43خط مشی -2-11

رسیدن به اهداف که در محدوده تحت تاثیر خود، الزم به تبعیت بوده و به تصمیمات  به منظور کلی گیری، بایدها، نبایدها و جهتقواعد

 شود.و به طور رسمی توسط مدیریت تصریح می دهدها در آن محدوده، جهت میو فعالیت

 دامنه اجرا -2-12

یاری هستند. های پرداختشود که به نحوی از انحاء ممکن، مرتبط با فعالیتیار گفته میهای پرداختهایی در داخل شرکتمحدودهبه 

دهنده های ارائهیار و شرکتهای همراه و روابط میان پرداختای مبتنی بر زیرساختبرنامههای درونها، پرداختاز جمله این فعالیت

 شده، است.ذیرندگان پشتیبانیخدمات پرداخت و پ

 شبکه دامنه اجرا -2-13

 .اجرا دامنه در افزارهانرم و ها،کالینت داده، هایگاهیپا سرورها، اطالعات، تیامن زاتیتجه شبکه، زاتیتجه موارد یتمام ای کی هر

                                                           

39 Compliance 
40 Improvement 

41 Monitoring 

42 Information Security Incident 

43 Policy 
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  44کنترل جبرانی -2-14

 باشد. می به منظور تامین هدف کنترل اولیهکه  کنترل جایگزین یک کنترل اجباری دیگر

 الزامات کالن و عمومی -3

 «یارانپرداخت یامنیت»بازنگری و تعریف اهداف سازمان براساس الزامات  -3-1

 :اقدام نماید تحقق اهداف زیر در سازمان خود نسبت به تعریف و ، فصلالزامات این تبعیت از  ضمنباید  یارشرکت پرداخت

  هاسازی آنو لزوم پیاده«امنیت اطالعات»درک الزامات 

 و بهبود مستمر«امنیت اطالعات»هایی به منظور رسیدن به سطح مناسب از برقراری رویه 

 الزم «امنیت اطالعات»های پیاده سازی و/یا اجرای الزامات و کنترل 

 امنیت اطالعات»گذاری یک نظام نظارتی پایه» 

  نیروی انسانی «امنیت اطالعات»ارتقاء سطح آگاهی و دانش فنی و علمی 

 امنیت اطالعات»ربخش حوادث مدیریت اث» 

 «امنیت اطالعات»سیستم مدیریت  -3-2

منظور  و به شاپرک «یارانپرداخت یامنیت لزاماتا»، منطبق با را«امنیت اطالعات»باید یک سیستم مدیریت شرکت پرداخت یار 

 باشد:شامل اجزای زیر باید حداقل نماید. این سیستم،  گذاری، مستندسازی، اجرا و نگهداریپایههای امنیتی، مقابله با ریسک

 امنیت اطالعات»مشی کالن مستند خط» 

 امنیت اطالعات»های اهداف و نیازمندی مستند» 

 امنیت اطالعات»های کاری روالو  ها،مشیخط ،فرآیندها اتمستند» 

 امنیت اطالعات»های ها و مسئولیتنقش» 

 

 

                                                           

44 Compensating Control 
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 «امنیت اطالعات»راهبری  -3-3

های پرسنلی است که در ادامه ارائه سازمان شامل دو بخش تعهد مدیریتی و وظایف و مسئولیت در«امنیت اطالعات»راهبری 

 شود.می

 تعهد مدیریتی 

یاران توسط شرکت ابالغ شده به پرداخت «یارانالزامات امنیتی پرداخت»رعایت  به نسبت ، بایدیارشرکت پرداخت مدیر ارشد

 در موارد زیر متعهد باشد:شاپرک، 

یاری پرداخت «یارانالزامات امنیتی پرداخت» کنندهتأمین، یارشرکت پرداختهای استراتژیک که برنامهنایتضمین  -1-1-3-3

 باشد.می

الزامات »یار با شرکت پرداختشده و فرآیندهای کاری اهداف از پیش تعیینو همراستایی  گییکپارچیار باید شرکت پرداخت -2-1-3-3

 نماید. را تضمین «یارانامنیتی پرداخت

 انسانی متخصص، بودجه و دیگر امکانات منابع مندی ازخدمت گرفتن و بهرهبهیار باید نسبت به مدیر ارشد شرکت پرداخت -3-1-3-3

 یار متعهد باشد.شرکت پرداخت در «یارانالزامات امنیتی پرداخت»استقرار و نگهداری مورد نیاز برای 

، یارپرداخت شرکتدر  «یارانالزامات امنیتی پرداخت»نگهداری و فرآیندهای استقرار  نماید، تضمینیار باید شرکت پرداخت -4-1-3-3

 .همواره در حال اجرا باشند

 های پرسنلیوظایف و مسئولیت 

باید نسبت به وظایف خود در قبال برقراری و  باشد،می فصلها مرتبط با الزامات این تمامی کارکنان که مسئولیت آن -1-2-3-3

  آگاه، متعهد، و پاسخگو باشند. شاپرک «یارانالزامات امنیتی پرداخت»نگهداری 

 الزامات« استقرار» -3-4

الزامات امنیتی »ی دامنه کاربرد اقدام نموده و در محدوده «یارانالزامات امنیتی پرداخت»سازی یار باید نسبت به پیادهشرکت پرداخت

 یار مستقر نماید:را طبق بندهای زیر در شرکت پرداخت «یارانپرداخت

 کاربردتعریف دامنه  

 تعریف گردد: زیرهای محدودهباید در  ، «یارانالزامات امنیتی پرداخت»و نگهداری  «استقرار» کاربرد جهت دامنه

 فیزیکی 
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 کسب و کار 

 اطالعات 

 های اطالعاتیدارایی 

 پرسنل 

 یروش به رمرتبط،یغ هایفصل گرید از یاریپرداخت اتیعمل با مرتبط یهافصل که شودیم هیتوص دایاک، کاربرددامنه  فیاز تعر شیپ

محدود و  کاربردصورت دامنه نیشود. در ا یجداساز ،یاطالعات یهاییدارا و شبکه یاجزا و یاشبکه ،یکیزیف نظر از مستند، و مستدل امن،

 .گرددیم لیتسهبا الزامات سند حاضر  انطباقکوچک شده و 

 هاسازی کنترلپیاده 

این چهارم  بندهای ارائه شده در ، کنترلکاربرد، انجام تعهدات راهبری و تعریف دامنه «اطالعات امنیت»مدیریت  پس از ایجاد سیستم

 سازی، اجرا و مستند شوند.باید پیاده یارها(های امنیتی پرداخت)کنترل سند

 پذیر است:، صرفا رویکردهای زیر امکانسومهای فصل سازی هر یک از کنترلدر پیاده

 لاجرای کامل کنتر -1-2-4-3

 دهنده خدمات پرداخت/شاپرکرکت ارائهو کسب تاییدیه ش کاربرد دامنهدر  عدم کاربرد کنترلو کافی برای موجه ارائه دالیل  -2-2-4-3

 در این خصوص

به میزان اجرای کنترل «امنیت اطالعات»و کافی در خصوص تامین  موجهیا جایگزین و ارائه دالیل  «کنترل جبرانی»اجرای  -3-2-4-3

 در این خصوص دهنده خدمات پرداخت/شاپرکرکت ارائهاصلی و کسب تاییدیه ش

سازی عدم پیادهو  را برداشت نمود «عدم اجرای کنترلعواقب پذیرش »تفسیر  ،«عدم کاربرد کنترل»توان ازنمیباید توجه داشت که 

 .نیستبه هیچ عنوان طبق الزامات این سند، قابل پذیرش پذیر، کنترل کاربرد

 های اجرا شده را ارزیابی و مستند نماید.کنترل «اثربخشی»سازی، سازمان باید میزان در پایان مرحله پیاده

 «یارانالزامات امنیتی پرداخت»نامه موافقت 

ئی با شرکت شاپرک بوده و رعایت کلیه الزامات آن، جز« یارانالزامات امنیتی پرداخت»نامه موافقتموظف به انعقاد  یارشرکت پرداخت

 آید.الزامات سند حاضر به شمار می از
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 های ثالثامنیت طرف 

، به «نامه عدم افشای اطالعات محرمانهموافقت»وری اطالعات حقیقی و حقوقی خود، اباید با تمامی پیمانکاران فنیار شرکت پرداخت

الزامات »یاری خود را به رعایت افزارهای حوزه پرداختنرم «کنندگانتأمین»یار باید همچنین شرکت پرداخت آور، منعقد نماید.روشی الزام

 نرم افزار ابالغی از طرف شاپرک ملزم نماید. «امنیت

 «انطباق»حفظ  -3-5

سازی الزامات این سند در سازمان خود اطمینان حاصل نموده و همواره بر حفظ انطباق یار باید به طور مستمر از برآوردهشرکت پرداخت

 آید، نظارت داشته باشد.اس بندهایی که در زیر میبا الزامات، براس

 مستمر« پایش» 

 شرکت پرداخت یار باید از اجرای مداوم موارد زیر در سازمان خود اطمینان حاصل نماید:

 «امنیت اطالعات»و حوادث  ، رویدادهاتشخیص خطاها -1-1-5-3

کنترلی با هدف محدود کردن و تعیین و اجرای اقدامات «امنیت اطالعات»مدیریت خطاها، رویدادها و حوادث  -2-1-5-3

 ابعاد و پیامدها و پیشگیری از وقوع مجدد آن در آینده

 سال 2حداقل به مدت «امنیت اطالعات»و حوادث  ، رویدادهاای و نگهداری خطاهاثبت لحظه -3-1-5-3

دهنده یار به شرکت ارائهمنجر به نقض امنیت شرکت پرداخت«امنیت اطالعات»حوادث کلیه گزارش فوری  -4-1-5-3

 و شاپرک اختپرد خدمات

 های امنیتی، پس از تشخیص خطا یا حادثهشناسایی سریع نقص -5-1-5-3

 های فناوری اطالعاتهای امنیتی کلیه سامانه «پذیریآسیب»مدیریت مستمر  -6-1-5-3

 یاریهای پرداختارزیابی امنیتی و تست نفوذ مستمر سامانه -7-1-5-3

 زمو اجرای اقدامات اصالحی ال موارد باال «اثربخشی»ارزیابی میزان دقت و  -8-1-5-3

 «بهبود»بازنگری و  

و کفایت آنها اقدام « اثربخشی»ها جهت اطمینان از یار باید پس از انجام ممیزی داخلی، نسبت به ارزیابی مجدد کنترلشرکت پرداخت

و بازنگری،  یار باید بعد از انجام مراحل پایش مستمر، ممیزی داخلینموده و در صورت لزوم آنها را مورد بازنگری قرار دهد. شرکت پرداخت

 مستمر، به انجام رساند:« بهبود»های اقدامات زیر را به منظور رفع نواقص و ایجاد رویه
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 ها، اقدامات اصالحی و تغییرات الزم«بهبود»سازی پیاده -1-2-5-3

 .نمایدها، اهداف مورد انتظار را تامین می«بهبود»که اطمینان از این -2-2-5-3

 کند.نمیوارد  «یارانالزامات امنیتی پرداخت»ها و کنترل ای به دیگرها، خدشه«بهبود»که اطمینان از این -3-2-5-3

 الزامات کارکنان -3-6

 سازی حداقل الزامات زیر درخصوص کارکنان خود، اقدام نماید.یار باید نسبت به پیادهشرکت پرداخت

 اختصاص نیروی انسانی کارآمد 

ها و شرح وظایف تعریف شده و مستند، به صورت شایستگییار باید حداقل دو کارشناس مجرب امنیت اطالعات را با شرکت پرداخت 

برد الزامات سند حاضر، به کار گیرد. همچنین الزم است فرد یا افرادی جهت و پیش«امنیت اطالعات»اختصاصی و صرفًا به منظور تامین 

به مدیریت پرداخت و شرکت شاپرک  دهنده خدماتبه حوادث و هشدارهای امنیتی در نظر گرفته شده و به شرکت ارائه 7*24پاسخگویی 

مدیر دهنده خدمات پرداخت و ای کلیه افراد به کارگیری شده در حوزه امنیت باید به شرکت ارائهمعرفی شوند. رزومه و سوابق حرفهامنیت 

 شاپرک ارائه گردد.امنیت شرکت 

 رسانیآموزش و آگاهی 

کند که تمامی کارکنان، از صالحیت الزم جهت به انجام رساندن وظایف  یار باید از طریق موارد زیر اطمینان حاصلشرکت پرداخت

 باشند:و نگهداری الزامات این سند برخوردار می« استقرار»محوله، در راستای

 «امنیت اطالعات»برای کارکنان «امنیت اطالعات»های الزم در زمینه تعریف شایستگی -1-2-6-3

 «امنیت اطالعات»های تخصصی برای کارکنان آوری آموزشفراهم -2-2-6-3

 های عمومی برای سایر کارکنان سازمانآوری آموزشفراهم -3-2-6-3

 برای تمامی کارکنان سازمان «امنیت اطالعات»رسانی در خصوص آگاهی و اطالع -4-2-6-3

 ریزی برای بهبودموارد فوق و برنامه« اثربخشی»سنجش  -5-2-6-3

 یارهاهای امنیتی پرداختکنترل -4

 باشد:یارها به شرح زیر میهای امنیتی پرداختبندی کنترلدسته

 امنیت شبکه و ارتباطات .1

 حفاظت از داده و اطالعات .2
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 افزارهاها و نرمامنیت سیستم .3

 کنترل دسترسی اجزای شبکه .4

 و آزمون امنیت« پایش» .5

 های امنیت اطالعات، فرآیندها و روال«خط مشی» .6

 امنیت فیزیکی .7

 امنیت شبکه و ارتباطات -4-1

 سازی نمایند:منظور پوشش الزامات امنیت شبکه و ارتباطات، موارد زیر را پیادهیار باید به های پرداختشرکت

 طرح منطقی و فیزیکی شبکه سازمان 

روزرسانی طرح منطقی و فیزیکی شبکه سازمان شامل مرکز داده یا اتاق سرور، یار باید نسبت به تهیه، نگهداری و بهشرکت پرداخت

( اقدام نماید. طرح Network IP Planدهی شبکه )خطوط مخابراتی و غیره به همراه آدرسشبکه مدیران سیستم، خطوط اینترنتی، 

 به باال را نشان دهد. 3منطقی تهیه شده، باید تمامی ارتباطات الیه 

رسانی گردد. روز(، تهیه، نگهداری و بهغیره ای، امنیتی، سرورها، و)شامل تجهیزات شبکهمام اجزای شبکه دامنه اجرا باید فهرستی از ت

 این فهرست باید شامل موارد زیر باشد:

 نام و نوع دارایی 

 شناسه منحصر به فرد برای هر نمونه از هر نوع دارایی 

  دارایی )منطقی و فیزیکی( «استقرار»محل 

 پرسنل مجاز به دسترسی فیزیکی و منطقی به دارایی 

  کارکردپاسخگو برای حفظ مسئول (Functionality) دارایی 

  آدرسIP دارایی 

 لبه روالیفا مثال عنوان به) باشد سازمان کار و کسب در ییدارا نقش کنندهمشخص که ینحو به ییدارا کارکرد، 

 .(غیره و ینترنتیا پرداخت درگاه سرور وب سازمان، یداخل لیمیا سرور
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 اینترنتهای قابل دسترس از شبکه برای سیستم DMZبندی امنیتی، تخصیص ناحیه جداسازی و ناحیه 

های مورد نیاز، طراحی و اجرا شود. ها و بر اساس اصل حداقل دسترسیهای امنیتی سیستمبندی امنیتی باید بر اساس نیازمندیناحیه

ها، های سازمان، مدیران شبکه و سیستم و سایر شبکههای اطالعاتی شبکه دامنه اجرا از سایر داراییبه منظور کنترل دسترسی به دارایی

هایی از سازمان که به دلیل ماهیت کسب و کار، از طریق اینترنت نیز بایست طراحی و اجرا شود. سیستمبندی امنیتی میازی و ناحیهجداس

 با کنترل دسترسی مستند و امن توسط فایروال قرار گیرند.  DMZقابل دسترسی هستند، باید در نواحی جداگانه و محدود موسوم به 

  یتیامن ینواح و شبکه 45لبه یرو لروایفا ینگهدار و نصب 

ساز منظور به سازمان یاجرا دامنه شبکه اطالعات از حفاظت یبرا س کنترل و یتیامن ینواح یجدا ستر  شبکه سطح در ید

 . شود استفاده یافزارسخت روالیفا از دیبا ،سازمان

های شبکه، در دامنه مدیران شبکه و سیستم با دیگر قسمتهای ها، و ارتباط سیستم، بین شبکهنواحی ای بین تمامی ارتباطات شبکه

 ( کنترل شوند. IPSاجرا، باید توسط تجهیزات جلوگیری از نفوذ )

 افزارهای امنیت اطالعاتبه روزرسانی تجهیزات و نرم 

ی )به صورت آفالین یا افزارهای امنیتتجهیزات و نرم Signatureروزرسانی شوند. تمامی تجهیزات امنیتی باید به صورت مداوم به

تجهیزات امنیتی باید بر اساس میزان ریسک مربوطه، بالفاصله یا حداکثر  46ویرروزرسانی شوند. فرمآنالین( باید حداکثر به صورت هفتگی به

 روزرسانی شوند.یک هفته بعد از تاریخ انتشار رسمی نسخه جدید به

 منه اجرای سازمانسیم در محدوده اطالعات داعدم استفاده از شبکه بی 

سیم در سایر نواحی سازمان، ی بیسیم در نواحی دامنه اجرای سازمان غیرمجاز است. در صورت استفاده از شبکهی بیاستفاده از شبکه

 سیم مورد استفاده قرار گیرد.ی بیباید استانداردهای امنیتی برای پیکربندی امن شبکه

 NATو استفاده از  DMZهای دهندهاینترنتی روی سرویس IPعدم استفاده از  

IP های دهندهاینترنتی نباید مستقیماً روی سرویسDMZ  تعریف شود و برای این منظور باید از ترجمه آدرس یاNAT  .استفاده نمود

 های داخلی از طریق اینترنت در دسترس باشد.همچنین نباید آدرس

                                                           

45 Edge 

46 Firmware 
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 ها و اجزای شبکهسیستم فرضعدم استفاده از تنظیمات و پیکربندی پیش 

های امنیتی استاندارد یا شناخته شده برای هر تجهیز صورت گیرد. تمامی پیکربندی و مدیریت تجهیزات شبکه باید مطابق با توصیه

های غیرضروری روی تجهیزات باید غیرفعال شوند و برای هر پروتکل یا پورت فعال و مورد استفاده، باید توجیه کسب و ها و پورتپروتکل

 شدن، تغییر کند.ها باید پیش از عملیاتیافزارها و دیگر سامانهفرض تجهیزات، نرمکاری ارائه شود. کلیه پسوردهای پیش

 مرکز داده میزبانیدهنده خدمات امنیت ارائه 

 دهنده خدمات میزبانیارائه، شرکت شبکه دامنه اجرای سازمانفیزیکی تجهیزات  «استقرار»برای  میزبانیدر صورت استفاده از خدمات 

 یارشرکت پرداختایزوله برای  منطقیفیزیکی و محیط به ارائه نسبت مطابق با مقررات شاپرک،  ،باید از طریق الزام قراردادیمرکز داده 

  .نمایدرا رعایت این سند  با تمامی الزامات مرتبطو موده اقدام ن

 دسترسی از راه دور امنیت  

 های دامنه اجرای سازمانو سامانهشبکه  یابیعیببرای نگهداری و سازمانی برون «کنندگانتامین»از  یارپرداختشرکت در صورتی که 

 :استای راه دور در شرایط زیر مجاز به ارائه دسترسی شبکه نماید، صرفاً استفاده می

 .های مورد نیاز باید مستدل و مستند باشندتمامی دسترسی -1-9-1-4

 .بدا محدود شودم IPهر دسترسی به یک  -2-9-1-4

 .شود ثبتتمامی ترافیک عبوری الگ  -3-9-1-4

 .در مسیر ارتباط، با پیکربندی امن استفاده شود IPSاز سیستم  -4-9-1-4

سال ذخیره شده و قابل دسترسی و  2ماه به صورت آنالین و حداقل تا  6حداقل به مدت  کیتراف یهاالگ -5-9-1-4

 آنالیز باشد.  

 شده و بالفاصله پس از اتمام کار غیرفعال شود.دسترسی صرفاً در بازه زمانی مورد نیاز فعال  -6-9-1-4

 های ناموفق دسترسی، ثبت شود.های موفق و تالشالگ کلیه دسترسی -7-9-1-4

 حفاظت از داده و اطالعات -4-2

 امنیت ارتباطات مدیریت شبکه 

 SSHهای استاندارد و امن شده با رمزنگاری قوی، مانند های مدیریتی به اجزای شبکه باید توسط آخرین نسخه پروتکلدسترسی کلیه

 مجاز نیست. Telnetهای نا امن مثل صورت پذیرد. استفاده از پروتکل
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 رمزنگاری قوی 

های شناخته شده و امن مراجع معتبر های امنیتی مورد استفاده در شبکه سازمان باید از میان مدلهای رمز، پروتکلتمامی الگوریتم

FIPS  یاNIST  .انتخاب شوند 

 مدیریت امن کلیدهای رمز 

های رمز باید طبق یک روال معین و مستند، برای متولیان مشخص و محدودی میسر باشد و تحویل کلید دسترسی به کلید -1-3-2-4

 رمز به متولی مربوطه باید طبق یک فرآیند مستند و امن صورت پذیرد.

 یسالحداقل  حوزه، نیا یاستانداردها اساس برو  مربوطه انیمتول توسط ای و کیاتومات صورت به دیرمز، با یهادیکل یتمام -2-3-2-4

به مخاطره افتاده  رمز، یهادیاز کل کیهر  تیداده شود که امن صیتشخ ایکه احتمال  یدر صورت نیگردند. همچن ضیبار تعو کی

 .باشد مستند دیبا ندیفرآ نیا. ردیپذ صورت الزم یتیامن بهبود اقدامات و نیگزیجا مربوطه دیکل بالفاصله دیاست، با

 .گردد امحاء امن یروش به دیشود، بایم خارج کاربرد مرحله از که یدیکل -3-3-2-4

کلیه عملیات مدیریت کلید از جمله تولید کلید رمز، ذخیره، تغییر و امحاء کلیدهای رمز بدون کاربرد، باید طبق استانداردهای  -4-3-2-4

 .باشد NIST ای FIPS امن وشناخته شده 

 های عمومیباط در شبکهامنیت ارت 

امن باید از رمزنگاری قوی استفاده های عمومی و ناکردن اطالعات شبکه دامنه اجرای سازمان، در مسیر انتقال از شبکهبه منظور امن

ی عمومی ، سرویس رادیویی بستهGSMسیم، ارتباطات سیار های بیهای عمومی شامل و نه محدود به اینترنت، تکنولوژیشود. شبکه

GPRS های امن های عمومی و نا امن باید با استفاده از آخرین نسخه پروتکلباشد. تمامی انتقال اطالعات شبکه دامنه اجرا روی شبکهمی

 انجام شود. TLS ارتباطی از جمله

 افزارهاها و نرمامنیت سیستم -4-3

 یار رعایت شود:باید الزامات زیر توسط شرکت پرداختافزارها ها و نرمی امنیت سیستمدر حوزه

 استفاده از ضد بدافزار 

 در دو سطح زیر الزامی است:بدافزار استفاده از ضد 

 دامنه اجرای سازماندر شبکه  و لینوکسی ویندوزیاز جمله  های عاملبر روی تمامی سیستم بدافزارافزار ضد نرم -1-1-3-4

)مانند ارتباط شبکه  هاهای سرورها و همچنین در بین شبکهناحیهای در ارتباط بین مدیران سیستم و شبکه بدافزارضد  -2-1-3-4

WAN  مرکز داده( نواحیبا. 
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 امنیت ضد بدافزار 

 افزار ضد بدافزار باید توانایی تشخیص و جلوگیری فعال و غیرفعالاستفاده از محصوالت ضعیف، قفل شکسته و غیرمعتبر مجاز نیست. نرم

 روزرسانی شود.افزار ضد بدافزار باید به صورت روزانه بهنرم Signatureبدافزار را داشته باشد. پایگاه داده 

 افزارهای تولید داخل سازمانامنیت نرم 

انجام  CERTو  OWASP ،SANSافزارهای داخلی باید براساس منابع معتبری مانند افزار در کلیه مراحل توسعه نرمتوسعه امن نرم

های کاربردی رایگان نباید مبتنی بر برنامهشوند، یاری استفاده میفعالیت پرداختسازمان که مستقیما در یی افزارهای دامنه اجرانرمشود. 

  و یا آماده، ایجاد شده باشند.

 افزارهای با گواهی معتبر و اصلهای عامل و نرمنصب و استفاده از سیستم 

فعالیت دامنه اجرای سازمان، باید دارای لیسانس معتبر و خدمات پشتیبانی کامل به ویژه در مورد های عامل در حوزه تمامی سیستم

های عامل و سازی شوند. تمامی سیستمهای عامل باید طبق مرجع استاندارد و معتبر، مقاومباشد. تمامی سیستم 47های امنیتیوصله

( به صورت متمرکز نسبت به Adobe Acrobat Reader ،MS Office ،IISافزارهای زیرساختی کاربردی )شامل و نه محدود به نرم

ماه پس از  2تا حداکثر  (Security Patches)های امنیتی وصلهو  ماه 1تا حداکثر  (Critical Patches)های حساس آخرین وصله

 .روز شوندبهتاریخ انتشار آخرین نسخه هر یک، به صورت متمرکز  

 های کالینت و سرورهانیاز و اساسی روی سیستم افزارهای موردنصب نرم 

 ها اجتناب شده و این محدودیت به صورت سیستمی اعمال گردد.افزارهای غیرضروری بر روی سیستماز نصب نرم

 های کالینتافزارهای کرک شده و نامعتبر روی سرورها و سیستمعدم استفاده از نرم 

ی شبکه دامنه اجرای سازمان باید دارای لیسانس معتبر و خدمات پشتیبانی کامل به ویژه در افزارهای مورد استفاده در نواحتمامی نرم

 های امنیتی باشد. مورد وصله

 کنترل دسترسی اجزای شبکه -4-4

 یار الزامی است:رعایت بندهای زیر درخصوص کنترل دسترسی اجزای شبکه، توسط شرکت پرداخت

                                                           

47 Security Patch 
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 شناسه منحصر به فرد کارکنان 

و ثبت شده   48باید حداقل دارای یک شناسه منحصر به فرد دامنه اجرای سازمانخاص، برای دسترسی به اجزای شبکه کارکنان و اش

 استفاده گروهی از شناسه، مجاز نیست. باشند.

 های سازمان بر اساس اصل حداقل دسترسی مورد نیازمحدود کردن دسترسی به اطالعات و سیستم 

 کند. ی ایشان، نیاز به این دسترسی را ایجاب میسازمان محدود به اشخاصی شود که وظایف تعریف شده باید دسترسی به اجزای شبکه

 منحصراً MAC Securityهای فیزیکی شبکه در شبکه کارت و شبکه مدیران و کارکنان سیستم و شبکه باید توسط تعریف تمامی نود

 فعال گردد.هر تجهیز غیر مجاز، پورت مربوطه غیر به یک سیستم مشخص اجازه فعالیت دهند و در صورت اتصال

 بازه زمانی محدود نشست 

مجدداً تصدیق اصالت شود.  ،کاربر برای دسترسی باید منقضی شده وباشد،  غیرفعال دقیقه، 15در بازه زمانی بیش از  نشستاگر یک 

 .، هرگونه دسترسی اعطا شده پس از الگین به یک سیستم استنشستمنظور از 

 های سیستمیها به مؤلفهسایی و تصدیق اصالت تمامی دسترسیشنا 

 های زیر تصدیق اصالت شود: برای کسب هر دسترسی، کاربر باید با ارائه شناسه منحصر به فرد خود و حداقل توسط یکی از مکانیزم

 داند )مانند کلمه عبور(آنچه شخص می 

 )آنچه شخص دارد )مانند توکن 

  اثر انگشت(آنچه شخص هست )مانند 

وجود  51حسابرسیو  50مجازشماری ،49های شبکه دامنه اجرا، باید یک سیستم متمرکز برای تصدیق اصالتبرای هر یک از تکنولوژی

  داشته باشد.

دسته از های شبکه دامنه اجرا، حذف شده و برای آنهریک از تکنولوژی Localهای کاربری بدین ترتیب الزم است تمامی حساب

شدن ندارند، مطابق کنترل مدیریت امن کلمه عبور همین مستند، کلمه عبور تغییر داده شده و به صورت که قابلیت حذفهاییحساب

 امن نزد مدیر امنیت نگهداری گردد. 

                                                           

48  Unique Id 

49  Authentication 

50  Authorization 

51  Auditing 
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 در موارد ضروری روالی تهیه، مستند و اجرا گردد. Localهای کاربری همچنین الزم است برای استفاده از حساب

 عبور مدیریت امن کلمه 

 الزامات زیر باید در مورد کلمات عبور رعایت شوند:

 .کلمه عبور در زمان تنظیم برای بار اول، باید به صورت تصادفی و یکتا به کاربر اختصاص داده شود -1-5-4-4

 .پس از اولین ورود به سیستم، باید کاربر مجبور به تعویض کلمه عبور خود باشد -2-5-4-4

 کند.روز یک بار، کلمه عبور خود را تعویض  60حداکثر هر  به طور خودکار ملزم شودکاربر باید  -3-5-4-4

 .در هر تعویض کلمه عبور، حداقل طول عمر کلمه عبور باید یک روز باشد -4-5-4-4

 .تصدیق اصالت شود ،در زمان تنظیم مجدد کلمه عبور، باید به روشی امندهنده کاربر درخواست -5-5-4-4

ها، باید مطابق با آخرین سامانههای راهبری های عادی و حسابحساب کلمات عبورو پیچیدگی  طولحداقل  -6-5-4-4

 انتخاب و به صورت سیستمی الزام شود.  ،NISTاستانداردهای معتبر جهانی از جمله 

 .کلمه عبور قبلی کاربر مطابقت داشته باشد 5کلمه عبور جدید، نباید با هیچ یک از  -7-5-4-4

عالمات  ایحروف کوچک، حروف بزرگ، اعداد،  یدسته از چهار دسته کاراکترها 3حداقل  دیکلمه عبور با جادیا در -8-5-4-4

 خاص استفاده شود.

 تصدیق اصالت چند فاکتوری برای مدیران سیستم و شبکه 

های راه دور به اجزای شبکه باید حداقل به وسیله دو مکانیزم تصدیق اصالت، صورت پذیرد. های مدیریتی و کلیه دسترسیتمامی دسترسی

 تواند یک روش دو فاکتوری باشد.زمان میو توکن به صورت هم برای مثال استفاده از رمز عبور

 های کاربریمدیریت حساب 

 های کاربری موارد زیر باید انجام شوند: به منظور مدیریت حساب

 های کاربرانی که وظیفه محوله یا کل سازمان را ترک کرده و یا طی یک هفته ترک خواهند کرد. سازی حسابغیرفعال -1-7-4-4

 اند. های کاربرانی که به مدت یک ماه غیرفعال بودهحساب سازیغیرفعال-2-7-4-4

 هایی که کاربرد غیردائمی دارند. محدود کردن مدت زمان حساب -3-7-4-4

 اند.بار متوالی تالش ناموفق برای ورود داشته 3های کاربرانی که سازی خودکار حسابغیرفعال -4-7-4-4
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 پایش و آزمون امنیت -4-5

 بع شبکه و اطالعات شبکه دامنه اجرای سازمانها به مناگیری تمامی دسترسیپایش و الگ 

 ماه نگهداری شود:  6های زیر باید به صورت خودکار ذخیره و در یک سیستم متمرکز مدیریت و تحلیل الگ به مدت فعالیت تمامی

 های دامنه اجرای سازمانها به سیستمتمامی دسترسی -1-1-5-4

 مدیریتی سیستم هستندهای افرادی که دارای سطح دسترسی تمامی فعالیت -2-1-5-4

 هادسترسی به الگ -3-1-5-4

 گیریهای الگاندازی مکانیزمتوقف یا راه -4-1-5-4

 های دسترسی ناموفق به منابع و اطالعات شبکه دامنه اجرای سازمانتالش -5-1-5-4

های تصدیق اصالت )شامل و نه محدود به ایجاد حساب کاربری جدید، ارتقای سطح دسترسی کاربران، تمامی فعالیت -6-1-5-4

 های کاربری با سطح دسترسی مدیر سیستم(ها و یا ایجاد حسابتغییرات، حذف

 52یساززمانهمسیستم  

 اندازی و به کار گرفته شود. سازی با ساعت جهانی در سراسر شبکه دامنه اجرای سازمان راهزمانباید یک سیستم هم

 ای و منظم ها و فرآیندهای سازمانی به صورت دورهآزمون نفوذ سیستم 

پذیری قرار گیرند. ای با استفاده از ابزارهای معتبر و استاندارد، مورد پویش آسیبدامنه اجرای سازمان، باید به صورت دوره اجزای شبکه

 پذیری قرار گیرند. ها نیز مورد پویش آسیبهای ناامن مانند اینترنت قابل دسترسی هستند، باید از آن شبکهاجزایی از شبکه که از شبکه

 تست نفوذ 

ها و استانداردهای معتبر مورد تست امنیت قرار گرفته و ساالنه بار بر اساس آخرین روشماه یک 6ی اجزای شبکه باید حداقل هر تمام

های کشف شده، پذیریتوسط فرد یا سازمان ثالث معتبر و مورد تایید به روش جعبه سیاه مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرند. در مورد آسیب

 مناسب و اقدامات اصالحی اتخاذ و اعمال گردد.های باید کنترل

                                                           

52 -Network Time Protocol 
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 «امنیت اطالعات»های ، فرایندها و روال«خط مشی» -4-6

 های امنیتی«مشیخط»تدوین، تصویب و اجرای  

امنیت اطالعات شبکه دامنه اجرا را تدوین و پس از تصویب مدیریت ارشد سازمان جهت اجرا به مخاطبان «مشیخط»سازمان باید 

« مشیخط»، 53کاربری مجاز« مشیخط»های ضروری امنیتی از جمله و نه محدود به  «مشیخط»ابالغ نماید. همچنین دیگر «مشیخط»

کلمات عبور، باید «مشیخط»مقابله با بدافزار و « مشیخط»امنیت شبکه، « مشیخط»افزار، امنیت نرم «مشیخط»امنیت منابع انسانی، 

 ها نیز باید تدوین و اجرا گردد. «مشیخط»های اجرایی جهت اطمینان از صحت اجرای ها و دستورالعملالغ گردد. روالتدوین، تصویب و اب

 های امنیت اطالعاتمسئولیت 

 ها شامل مدیریت امنیت اطالعات،این مسئولیت های امنیتی سازمان را تعریف و مدون نماید. از جملهیار باید مسئولیتشرکت پرداخت

دهی هشدارها و حوادث امنیتی و های امنیت اطالعات، پایش، تحلیل و گزارشها و روال«مشیخط»روزرسانی و انتشار تهیه، نگهداری، به

 باشد.های کاربری میرسانی کارکنان برای اقدامات الزم و مدیریت حسابآگاهی

 امنیتیرخدادهای  مدیریتفرآیند  -4-7

یار های پرداختپذیری( اطالعات و سرویسبه نقض امنیت )محرمانگی، صحت یا دسترسهرگونه رویداد یا رخداد منجر  

ها باید مطابق با یک فرآیند مستند و مصوب، با هدف محدودسازی ابعاد رخداد، پیشگیری از تکرار آن و بازیابی اطالعات و سرویس

 محدود به:  به نحو مناسب مدیریت شود. منظور از رخداد امنیتی مواردی مانند و نه

 یار به شرکت پرداخت 54ها یا پذیرندگان توسط کارکنان یا افراد منتسبهرگونه سوء استفاده از اطالعات تراکنش -

، توسط کارکنان یا افراد دیگر اطالعات محرمانه کسب و کارو ها یا پذیرندگان هرگونه نشر یا نشت اطالعات محرمانه تراکنش -

 یار منتسب به شرکت پرداخت

 یارهای شرکت پرداختونه نفوذ یا حمله امنیتی به زیرساختهرگ -

 یارها یا پذیرندگان توسط کارکنان یا افراد منتسب به شرکت پرداخت هرگونه دسترسی غیرمجاز، سرقت اطالعات تراکنش -

 یار ها یا پذیرندگان توسط کارکنان یا افراد منتسب به شرکت پرداختهر گونه تقلب در اطالعات تراکنش -
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دهنده خدمات پرداخت یا شرکت شرکت ارائهیار، هرگونه خرابکاری امنیتی با احتمال ایجاد خدشه به اعتبار شرکت پرداخت -

 و در کل شبکه پرداخت کشور  شاپرک

دهنده یار به شرکت ارائهرسانی شرکت پرداختیار و فرآیند اطالعها، نحوه گردش اطالعات در شرکت پرداختمسئولیت 

 پرداخت و شرکت شاپرک، در صورت وقوع رخداد امنیتی به شرح زیر است:خدمات 

 بروز هرگونه رخداد امنیتی و اطالعات مربوط به آن محرمانه تلقی گردد.  -

 سازی نماید.یار تهیه و پیادهیار موظف است مستندی به منظور مدیریت رخدادهای امنیتی در شرکت پرداختشرکت پرداخت -

یار صرفاً براساس مستند رسیدگی و مدیریت رخدادهای امنیتی ارائه اطالعات مربوط به رخداد امنیتی به سایر مدیران پرداخت -

 انجام شود. 

یار را به محض اطالع از بروز رخداد امنیتی، مدیر مربوطه باید مدیر امنیت، معاون مربوطه و یا مدیر عامل شرکت پرداخت -

 یار مطلع نماید.ت رخدادهای امنیتی مصوب پرداختمطابق با مستند مدیری

 باشد. یار میمسئولیت عواقب ناشی از نشر هرگونه اطالعات محرمانه، به عهده شرکت پرداخت -

 باشد. یار میمسئولیت تشخیص رخداد امنیتی و ارایه گزارش شفاهی و کتبی به شاپرک به عهده مدیر امنیت شرکت پرداخت -

یار موظف است مراتب را در اسرع وقت و شفاهاً به مدیر امنیت امنیتی، مدیر امنیت شرکت پرداختپس از تشخیص رخداد  -

 دهنده خدمات پرداخت و مدیر امنیت شرکت شاپرک اعالم نماید. شرکت ارائه

ای مدیر یار موظف است گزارش کتبی رخداد امنیتی را حداکثر تا اتمام اولین روز کاری بعد برمدیر امنیت شرکت پرداخت -

 دهنده خدمات پرداخت و مدیر امنیت شرکت شاپرک ارسال نماید. امنیت شرکت ارائه

یار موظف است تا زمان رفع مشکل رخداد امنیتی، گزارش پیگیری موضوع را به صورت هفتگی مدیر امنیت شرکت پرداخت -

 دهنده خدمات پرداخت و مدیر امنیت شرکت شاپرک برساند. به اطالع مدیر امنیت شرکت ارائه

دهنده یار موظف است گزارش وضعیت نهایی رخداد امنیتی را به اطالع مدیر امنیت شرکت ارائهمدیر امنیت شرکت پرداخت -

 خدمات پرداخت و مدیر امنیت شرکت شاپرک برساند.  

های یار باید حاوی تخمین ابعاد ضرر و زیانامنیت شرکت پرداخت شده توسط مدیرگزارش وضعیت نهایی رخداد امنیتی ارایه -

 مالی ناشی از بروز رخداد امنیتی، به صورت شفاف باشد. 
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دهنده خدمات پرداخت را در جریان مکاتبات انجام شده با نهادهای یار باید شرکت شاپرک و شرکت ارائهشرکت پرداخت -

 رار دهد.  انتظامی و قضایی در خصوص حادثه امنیتی ق

 سال نگهداری نماید.   10یار موظف است سوابق اجرای مستند مدیریت رخدادهای امنیتی را به مدت شرکت پرداخت -

  باشد.می «یارهای پرداختنامه انضباطی شرکتآیین»، (7-4) ضمانت اجرای محتوای بند -

 کنترل دسترسی فیزیکی -4-8

 دوربین دسترسی فیزیکی 

های نمایش و ذخیره فیلم استفاده شده و اشخاص به نواحی دامنه اجرای فیزیکی باید از دوربین برای کنترل دسترسی فیزیکی

سازی شوند. تمامی نواحی دامنه اجرای فیزیکی باید توسط یک دوربین پوشش داده شوند و تصاویر حداقل برای شش ماه ذخیره

 قابل رویت باشد. هر دوربین نیز باید حداقل توسط یک دوربین دیگر به صورت فیزیکی

 مکانیزم کنترل و ثبت ورود و خروج 

( 4-4-4به منظور کنترل ورود و خروج به نواحی شبکه دامنه اجرا، باید از یکی از سه مکانیزم استاندارد کنترل دسترسی بند)

 ها باید به صورت مکانیزه ثبت و قابل پیگیری باشد.استفاده شود. تمامی ورود و خروج

 به پورت شبکهمحدودیت دسترسی  

 شبکه عمومی سازمان باید به صورت فیزیکی یا مجازی از شبکه دامنه اجرای سازمان مجزا باشد.

 کنترل تردد مراجعین 

مراجعین مجاز در نواحی دامنه اجرا، را مدون و اجرا نماید و از دسترسی افراد باید روال مدیریت تردد فیزیکی یار شرکت پرداخت

های مراجعین، حضور مراجعین ه اجرا جلوگیری به عمل آورد. عالوه برثبت و نگهداری تمامی ورود و خروجغیرمجاز به نواحی دامن

به/از نواحی مراجعین ورود/خروج وسایل و ابزارها توسط در نواحی دامنه اجرا، باید همراه با یک پرسنل مجاز سازمان انجام شود. 

 . شود و کنترلتایید، ثبتیار توسط مدیر امنیت یا شبکه شرکت پرداخت دامنه اجرا، باید

 روال امحاء امن فیزیکی 

که حاوی  و غیره، DVDیا  CDهرگونه رسانه فیزیکی، مانند مستند کاغذی، دیسک سخت، حافظه فلش، مستند روال امحاء امن 

بر اساس استانداردهای معتبر تهیه و به اتمام طول عمر، باید  در صورت از کار افتادگی یا باشد،اطالعات دامنه اجرای سازمان می

 نباشد بازیابیبه نحوی که به هیچ عنوان از نظر فیزیکی قابل تایید مدیریت امنیت برسد. الزم است امحاء به صورت فیزیکی و 
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مجاز ها، غیرافزاری دادهت امحاء نرمها، حتی در صورتوان از خردکننده استفاده نمود(. فروش یا ارائه این رسانه)برای مثال می

 ت.اس
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  یاریپرداخت داده مرکز لزاماتا نهم: فصل
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 مقدمه -1

یار، الزم است های ارائه شده توسط پرداختیار و تأثیر این مراکز در کیفیت سرویسهای پرداختنظر به اهمیت مراکز داده در شرکت

 و نگهداری سازیپیاده نسبت به ،فصلسازی حداقل الزامات مندرج در این مناسب، ضمن برآوردهریزی یار با برنامههای پرداختشرکت

  .اقدام نمایندیکی از استانداردهای معتبر در حوزه مرکز داده 

 استفاده ای و داده مرکز یاندازراه انیم از است مختار اریپرداخت شرکت، «ییاراجرایی پرداخت فرایند» فصل( 1-16-3) با توجه به بند

یار شرکت پرداختاندازی مرکز داده، لذا در صورت راه. دینما انتخاب را یکی داده، مرکز زاتیتجه یکیزیف استقرار یبرا یزبانیم خدمات از

تجهیزات  الزم به ذکر است در صورت استفاده از خدمات میزبانی برای استقرار فیزیکی اقدام نماید. فصلالزامات این  با مطابقموظف است 

یار پرداختصورت استفاده  از خدمات ابری، همچنین در  .نخواهد شد فصلیار مشمول الزامات مندرج در این شرکت پرداخت مرکز داده،

افزاری امنیتی و امنیت فیزیکی در سند الزامات امنیتی های مربوط به تجهیزات سختالزامات مربوط به مرکز داده و کنترلمشمول 

دهنده مربوطه را ارائه یار باید شواهد الزم برای تضمین امنیت توسط سرویس. در عین حال، شرکت پرداختنخواهد شد یاری،پرداخت

  نماید.

 الزامات شرح -2

سازی مراکز داده باید یکی از استانداردهای یار جهت طراحی و پیادههای پرداختذکر گردید، شرکت فصلطور که در مقدمه این همان

سازی نمایند. الزاماتی را انتخاب کرده و الزامات مندرج در این سند را براساس آن پیاده BICSIو یا  TIAمعتبر در حوزه مراکز داده مانند 

یار ضروری های پرداختها توسط شرکتسازی آنده بوده و برآوردهآید به عنوان الزامات حداقلی در حوزه مراکز داکه در بندهای زیر می

 باشد.می

بایست قبل از اجرا و استقرار تجهیزات به اطالع و تأیید شرکت یار می: الزم به ذکر است، موقعیت مکانی مرکز داده پرداخت1 تبصره

 شاپرک رسیده باشد.

 گردد:میگروه زیر بررسی چهار قالب  الزامات مراکز داده در

 محل و فضای مرکزداده  .1

 شبکه مرکز داده .2

 سیستم توزیع برق مرکز داده  .3

 سیستم تاسیسات مرکز داده .4
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 ها در بندهای زیر آمده است. شرح الزامات هر یک از گروه

  مرکزدادهمحل و فضای  -2-1

  الزامی است. ها به کف اصلی اتاقاتصال شاسی ها وها به شاسیاتصال رک، ها به یکدیگراتصال رک 

 الزامی است.های فاضالب های مجزا به چاهحفر ورودی و اری شبکه تخلیه آبزاستفاده از کف کاذب با ارتفاع مناسب، کارگ 

ای باشد که این فضا به سادگی قابل توسعه بوده و اعمال تغییرات محیطی ضای اختصاص یافته به مرکز داده باید به گونهف 

به میزان یک رک برای مواقع اضطراری وجود  «فضای خالی»ر مرکز داده بایدد. همچنین دذیر باشدر آن به سادگی امکان پ

 داشته باشد. 

 های عملیاتیالزامات محیط -1-3-1-2

 های عملیاتی کلیدی زیر باشد:مرکز داده باید دارای محیط

 یک یا چند اتاق ورودی 

)بخشی  . این بخش ممکن است درون یا بیرون اتاق کامپیوترگرددمیایجاد ها و نقاط مرزی سیستم به یدسترسمکانی برای  منطقه نیا

که این اتاق بیرون اتاق کامپیوتر شود توصیه می اند( باشد. برای ایمنی بیشتراز مرکز داده که تجهیزات پردازش داده در آن قرارگرفته

 دهنده خدمات پرداخت باشد.ی شرکت ارائههای ورودی مرکز داده نیز مطابق با استاندارد انتخاب. همچنین باید دربباشد

  کابل کشی 

پنل، باید از الزامی است. عالوه بر این، برای اتصال سوئیچ و پچ Coaxial و UTPهای فیبر نوری، های جداگانه برای کابلنصب رک

Patch Cord ی مدیریت کابل استفاده شود.با حداقل طول و وسیله 

 منطقه توزیع تجهیزات 

 شود.ها ختم میها به پچ پنلها است و مسیرکابلمکانی برای تجهیزات کابینتی و رکاین منطقه 

 الزامات سقف 

ای تنظیم گردد که مکان کافی بر به گونهیار انتخابی شرکت پرداخت مطابق با استاندارد بایدرتفاع کف نهایی تا سقف نهایی داخل اتاق ا

  د.وجود داشته باش و همچنین گردش هوا های آویخته در باالی رکنردبان کابل ها ویها، سینفراز تجهیزات برای عبور کابل

 الزامات کف 

 ، الزامی است.ای که در معرض رؤیت نبوده و قابل دسترسی باشندها از بخش زیرین کف به گونهاستفاده از کف کاذب و هدایت این کابل
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 مستندات الزم 

 موارد زیر مستندسازی شود:در خصوص محل و فضای مرکز داده، الزم است 

های برق و دیتا و مخابرات تا پشت ( مرکز داده اعم از محل استقرار مرکز داده در ساختمان، محل عبور کابلPlanه طرح )ئارا  -1-6-1-2

ها و کلیه تجهیزات موجود در هر رک، سقف و کف کاذب، محل قرارگیری تجهیزات دیگر درصورت ها و جانمایی رکگذاری آنرک و نام

 ها و چاه ارتوجود، مانند خنک کننده، دوربین

 تقویت ساختار، مقاوم سازی و ضدزلزلهبندی و سازی اصول عایقروش پیاده -2-6-1-2

گذاری و ترکیب رنگ ها و نیز شمارهمستندسازی در خصوص نوع کابل اعم از اده، برق، مخابرات و.. به همراه نقشه مسیر کابل  -3-6-1-2

 باشد. اریپرداختهای مجزای موجود در مرکز داده باید مطابق با استاندارد انتخابی شرکت ها و دیوارها تا رککابل

مستقر در مرکز داده و روال بازیابی در صورت بروز آسیب/وقفه، جهت جلوگیری از  از کلیه تجهیزات 24*7مستند پشتیبانی  -4-6-1-2

 ایجاد اختالل در سرویس

 (55DRP/BCPالزامات طرح استمرار کسب و کار / بازیابی آسیب/ وقفه مرکز داده ) 

 درخصوص طرح بازیابی آسیب/ وقفه مرکز داده الزم است موارد زیر مشخص گردد:

یابی آسیب/ وقفه مرکز داده باید به طور دقیق و مفصل به صورت مستند شرح داده شود. در این طرح اهداف اصلی طرح باز -1-7-1-2

های های افراد بیان شود. همچنین باید لیست تجهیزات، برنامهها و مسئولیتشده و اطالعات تماس، نقشباید کمیته بازیابی مشخص

و اقدامات الزم در زمان بازیابی مرکز داده مطابق استانداردهای مدیریت پیکربندی  ها، سرورها و نرم افزارها جهت اطالعکاربردی، سیستم

 نگهداری و به روزرسانی گردد.

 ها در زمان بحران مستند شده باشد.بایست شناسایی شده و نحوه مدیریت ریسکهای احتمالی مرکز داده میریسک -2-7-1-2

 شوند تا در زمان بروز آسیب/ وقفه بر اساس اولویت برطرف گردند.بندی بایست مشخص و اولویتنیازهای حیاتی سازمان می -3-7-1-2

های داده های ارتباطی، فایلگیری و بازیابی اطالعات سخت افزار، نرم افزار، لینکباید طرحی برای پشتیبان اریپرداختشرکت  -4-7-1-2

 و غیره، مستند و نگهداری نماید.

رسانی و پیگیری در بندی کند و نحوه اطالعاساس مخاطرات آن دستهبایست میزان آسیب/ وقفه را بر می اریپرداختشرکت  -5-7-1-2

 زمان بروز آسیب/ وقفه را مشخص نماید.

                                                           

55 Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan 
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 شبکه مرکز داده -2-2

 روزرسانی گردد.تهیه، نگهداری و به «یارانالزامات امنیتی پرداخت» فصلالزم است لیست تجهیزات مرکز داده مطابق با  

 روزرسانی گردد.، نگهداری و بهتهیه «یارانالزامات امنیتی پرداخت» فصلها مطابق با الزم است لیست تجهیزات و دارایی 

دراین زمینه استفاده گردد.  اریپرداختها از استاندارد انتخابی شرکت کشی و مدیریت کابلالزم است جهت سیستم کابل 

 تهیه گردد.  اریپرداختروزرسانی باید توسط شرکت همچنین مستند مربوطه به همراه روال به

 سیستم توزیع برق مرکز داده -2-3

 های زیر باشد:سامانه الکتریکی برای یک مرکز داده باید دارای ویژگی

 تامین نماید. 24*7افزارها و تجهیزات مرکز داده را به صورت برق کافی و مطمئن برای سخت 

و یک سری ژنراتور تامین و چاه ارت نیز متناسب با  UPSرسانی باید بر مبنای حداقل یک سری طراحی سیستم برق 

 تجهیزات مرکز داده باشد.

 سیستم تاسیسات مرکز داده -2-4

 سیستم اعالن و اطفای حریق 

همچنین اطالعات مسئول مربوطه و روال بازرسی باید از استانداردهای اطفاء حریق معتبر استفاده نمود. برای کنترل و پیشگیری از حریق 

 تجهیزات باید مستند گردد.

 سیستم خنک کننده 

یار رسیدن به دمای متناسب و مطابق استاندارد منتخب شرکت پرداختبرای داخلی  کننده خنک سیستم مرکز داده باید دارای -1-2-4-2

 باشد.

 «یارانالزامات امنیتی پرداخت» فصلیار برای ورود به مرکز داده از سیستم کنترل دسترسی مطابق با الزم است شرکت پرداخت -2-2-4-2

 استفاده نماید.

الزامات »فصل ( مطابق با CCTVیار در مرکز داده خود، از سیستم مشاهده تصویری مداربسته )الزم است شرکت پرداخت -3-2-4-2

 استفاده نماید. «یارانامنیتی پرداخت

الزامات امنیتی » فصلیار در مرکز داده خود، سیستم تهویه فضای مربوط به تجهیزات را مطابق با شرکت پرداختالزم است  -4-2-4-2

 ایجاد نماید.  «یارانپرداخت
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   مشتریان به پاسخگویی مرکز لزاماتا دهم: فصل
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  مقدمه -1

الزامات مراکز تماس  یار،پرداختهای خدمات ارائه شده در شرکتسازی در راستای تدوین الزامات فنی و امنیتی و نیز به منظور یکپارچه

 شود. به شرح بندهای زیر، ابالغ می یارپرداختهای شرکت

 به ییپاسخگو مرکز یاندازراه انیم از است مختار اریپرداخت ، شرکت«یاریفرایند اجرایی پرداخت»فصل ( 1-17-3بند ) با توجه به 

اندازی مرکز در صورت راه لذا ،دینما انتخاب را یکی پرداخت، خدمات دهندهارائه شرکت تماس مرکز خدمات از استفاده ای و انیمشتر

 انیمشتر مشکالت حل و یریگیپ ،نیتام به نسبتفصل ، مطابق با الزامات این است موظف اریپرداخت شرکتپاسخگویی به مشتریان، 

دهنده خدمات پرداخت، شرکت شرکت ارائهبه مشتریان الزم به ذکر است در صورت استفاده از خدمات مرکز پاسخگویی . دینما اقدام

به  اما موظف به تهیه روالی برای نحوه استفاده از خدمات مرکز پاسخگویی ،نخواهد شد فصلیار مشمول الزامات مندرج در این پرداخت

 باشد.میدهنده خدمات پرداخت شرکت ارائه مشتریان،

 تعاریف  -2

 پاسخگویی به مشتریان مرکز  -2-1

ها از طریق تلفن، پست الکترونیکی، پیام کوتاه، نمابر و اینترنت به کار گرفته درخواست مرکزی است که به منظور دریافت، انتقال و ارسال

 .شودمی

 کانال ارتباطی -2-2

 شود.گفته می غیرهو  تلفن، پست الکترونیکی، پیام کوتاه، نمابر و اینترنتبه بسترهای برقراری ارتباط به منظور دریافت تماس مانند 

 شرح ضوابط و مقررات -3

 مستندات -3-1

 ها نظارت نمایند.یار باید مستندات مذکور در بندهای زیر را تدوین نموده و بر حسن اجرای آنهای پرداختشرکت

 رسانی به مشتریانهای خدمتمستند روش 

 یبرقرار مراحل شامل خدمات هئارا نحوه فلوچارت همراه به «انیمشتر با یارتباط یهاکانال» انواع اطالعات یحاو یمستند است الزم

 سازی و اجرایی نماید.تهیه، پیاده سوابق ثبت و یی مشکلنها رفع زمان تا تماس
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  یدسترس سطوح و فیوظا شرح مستندات 

تهیه،  یرسانروزبه روال همراه به شانیا یهاتخصص و یدسترس سطوح همراه تماس مرکز پرسنل فیوظا شرح یحاو یمستند است زمال

 سازی و اجرایی نماید.  پیاده

 مرکزتماس کارشناسان یکار فتیش مستندات 

 یبرا نیگزیجا یروین و کارشناسان یتمام یبرا( هفته روز 7 در ساعت چهار و ستیب) 24*7 پوشش با یکار فتیش مستندات است الزم

 سازی و اجرایی نماید.تهیه، پیاده یرسانروزبه روال مستند همراه به ،کی هر

 یآموزش مستندات 

ی رفع رویه»، «یافزار نرم و یافزار سخت مشکالت»با موضوعات  یآموزش مستنداتیار ضمن تهیه شرکت پرداخت است یضرور

 و ثبت سامانه با کار انجام نحوه» ،«اریپرداخت شرکت استفاده مورد رشیپذ ابزار انواع کارکرد نحوه» ،«فرایندهای اجرایی»، «مغایرت

 روز آوری مداوم مستندات مذکور اقدام نماید.داده و نسبت به به قرارمرکز تماس  کارشناسان اریاخت درها را آن ،«هادرخواست یریگیپ

 یبانیپشت مستندات 

 . گرددو اجرا  ینگهدار، هیته تماس مرکز استفاده مورد خدمات و زاتیتجه هیکل از یبانیپشت در رابطه با یمستند است الزم

 روزرسانی گزارشاتمستندات روال تهیه و به 

شده و سوابق  یروزرسانبه و ینگهدار ،هیته تماس مرکز به شده ارجاع یهادرخواست نوع یبنددسته مستند است الزم -1-6-1-3

 اجرای آن به مدت یک سال نگهداری گردد.

ه و سوابق اجرای آن به مدت یک سال دیگرد اجرا و هیته انیمشتر تیرضا سنجش یهاروال یحاو یمستند دیبا -2-6-1-3

 . نگهداری گردد

 آمدن وجود به علتاطالعات  یحاوباید فرایند مدیریت دانشی داشته باشد که  اریپرداخت شرکت تماس مرکز واحد -3-6-1-3

 مشکل باشد. آن رفع یراهکارها همراه به شده انیمشتر امداد مرکز با یمشتر ارتباط به منجر که مشکل

 پاسخ یهادرخواست یریگیپ و لیتحل یهازمیمکان یحاو یمستند ار،یپرداخت شرکت تماس مرکز واحد است الزم -4-6-1-3

 سوابق اجرای مستند مذکور باید به مدت یک سال نگهداری گردد. .دینما اجرا و هیته را نشده داده
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است(، الزم است  اریپرداختدرصورت عدم پاسخگویی در زمان معین )تعیین زمان مربوطه به تشخیص شرکت  -5-6-1-3

 گونهی پاسخگویی به ایندرخواست مربوط در سطوح باالتر شرکت تا سطح مدیرعامل پیگیری گردد. فرایند مربوط به نحوه

 تدوین و اجرا گردد. اریپرداختباید در شرکت  هادرخواست

 گزارشات -3-2

 در شده ثبت پاسخ بدون یهادرخواست از گزارش دیتول یبرا مدون یار روالیپرداختت شرک تماس مرکز واحد است الزم 

 .باشد داشته را سامانه

های و تولید گزارش تماس مرکز در شده بثث مشکل رفع و یامدادرسان زمان خصوص در گزارش دیتول یبرا یاسامانه 

 شرکت در آن ازمداوم  استفاده منظور به یروال و همچنین تماس مرکز به شده ارجاع یهادرخواست نوع درخصوص یاسهیمقا

 برداری از سامانه مذکور باید به مدت یک سال نگهداری شوند.یار ایجاد گردد. سوابق بهرهپرداخت

 یافزار سخت و یافزار نرم ،یانسان منابع -3-3

از  نانیاطم حصول تا انیمشتر یهادرخواست یریگیپ و ثبت منظور به یاسامانه باید اریپرداخت شرکت تماس مرکز واحد 

 .باشد داشته تعیین تکلیف موضوع تماس،

برداری سوابق بهره .دینما جادیا آن از یبردار بهره و استفاده منظور به  راسامانه مدیریت دانش  اریپرداخت شرکت است الزم 

 از سامانه مذکور )الگ استفاده از سامانه( باید به مدت یک سال نگهداری شوند.

 مرکز واحد در57خطبرون و 56برخط صورت به (2-2-3موردنیاز، مذکور در بند ) گزارش دیتول جهت یاسامانه است الزم 

 .باشد داشته وجود یارپرداخت شرکت تماس

 

                                                           

56 Online 

57  Offline 
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 نظارت و یابیارز -3-4

. سوابق باشد داشته وجود یتلفن درخواست ثبت از پس انیمشتر یمندتیرضا سنجش منظور به مدون یروال است الزم 

 اجرای مستند مذکور باید به مدت یک سال نگهداری گردد.

 .باشد داشته انیمشتر یسو از شده مطرح اتیشکا یریگیپ و بازخورد اخذ یبرا یروال باید اریپرداخت شرکت 

 یواحدها از ،یریگیپ و ثبت سامانه از شده گرفته گزارش مشکالت رفع یریگیپ منظور به مدون یروال باید تماس مرکز واحد 

 .باشد داشته سازمان برون و درون ربطذی
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 یاریپرداخت مانیتورینگ الزامات یازدهم: فصل
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 مقدمه -1

 هیکل مداوم نگیتوریمان ،یوتریکامپ یهاشبکه و داده مراکز در موجود یهاسیسرو تیفیک سطح شیافزا در یدیکل یفاکتورها از یکی

 تیحساس به توجه با. ندینما حاصل نانیاطم زین هاستمیس یتیامن تیوضع از رانیمد است الزم و است شبکه یهارساختیز و اجزاء

 تا ندینما ییشناسا را دادیرو ،یدهسیسرو قطع و مشکل با ههمواج از قبل ستباییم رانیمد ،ی پرداخت یارهاشرکت های عملیاتیسیسرو

 سامانه ستباییم پرداخت یار شرکت نیبنابرا. ردیپذ صورت مشکل جادیا از یریجلوگ و دادیرو یبررس جهت الزم اقدامات وقت اسرع در

به الزامات مانیتورینگ مذکور پرداخته شده است. در این  فصل. در این دهد اختصاص خود پرداخت شبکه مستمر شیپا جهت ینگیتوریمان

 گیرد: موارد زیر مورد بررسی قرار می فصل

 دهیسیسرو قطع از قبل ستمیس بیمعا ییشناسا  

 بزارهای ارتباطیا توسط شرکت پرداخت یار پرداخت شبکه ستمیس دهیسیسرو تیوضع از رسانیاطالع 

 یدهسیسرو کیفیت در بهبود 

 تعاریف  -2

 58رویداد -2-1

 رویداد به معنی ایجاد یک شرایط خاص بر روی سیستم است.

 59رخداد -2-2

 ی ایجاد حادثه را داشته باشد.رخداد عبارت است از رویدادی که باعث ایجاد حادثه شود یا توان بالقوه

 60مشکل -2-3

 د.شودهی میای از رخدادها و یا استمرار یک رخداد است، که منجر به قطع سرویسمشکل شامل مجموعه

 61آستانه -2-4

 آستانه اشاره به یک نقطه در یک مقیاس دارد که در جهت پاسخ به یک رویداد ایجاد شده است.

                                                           

58 Event 

59 Incident 

60 Problem 

61 Threshold 
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 62اخطار -2-5

 شودپیغامی است که در صورت گذر از حد آستانه در قالب هشدار، نمایش داده می

 موارد کلی الزامات مانیتورینگ -3

 الزامات مانیتورینگ -3-1

( وضعیت دیتا CPU Usage,Ram Usage,Hard Diskافزاری شبکه پرداخت )نظیر الزم است برای تجهیزات سخت 

دهی سوئیچ باالدستی، حد آستانه تعیین شود و بر اساس آن های ناموفق و زمان پاسخ( تعداد تراکنشUPSسنتر)رطوبت، دما، 

بایست مستند گردد و به تائید مسئول می یاشبکهارتباطات  63سیستم هشدار فعال گردد. الزم به ذکر است وضعیت سالمت

 عملیات و مسئول مانیتورینگ برسد.  

به صورت هفتگی گزارشی تهیه نماید و در صورت بروز ایی ارتباطات شبکهالزم است مسئول مانیتورینگ از وضعیت سالمت  

و اقدامات صورت « مشکل»رفع مشکل تا پایان وقت اداری همان روز گزارشی مبنی بر زمان ایجاد مشکل، علت وقوع، فرایند 

همچنین شرکت  بایست حداقل به مدت یک سال نگهداری گردد.گرفته ثبت نماید. همچنین سوابق اقدامات صورت گرفته می

 بایست با توجه به گزارشات تهیه شده، به صورت ماهیانه گزارش تحلیلی تهیه نماید.یار میپرداخت

 بر الیسنس سامانه مانیتورینگ ارائه دهد. یار مستندی مبنیالزم است شرکت پرداخت 

 الزامات فنی و اجرایی -3-2

ها به صورت نموداری نمایش داده شده و بایست وضوح کامل داشته باشد به عبارت دیگر تراکنشافزار مانیتورینگ مینرم 

ساعت قبل  5داقل تا ها حهای متفاوت مشخص گردد. الزم است تراکنشهای موفق و ناموفق با رنگهمچنین وضعیت تراکنش

 نمایش داده شود.

 گیری داشته باشد. بایست قابلیت گزارشسیستم مانیتورینگ می 
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 سالیک  حداقل به مدتبایست در نظر گرفته شده می« آستانه»ها، با توجه به حد « رویداد»ای و نگهداری ثبت لحظه 

 نگهداری گردد.

ارسال اخطار استفاده شود و ضروری است سوابق آن به مدت یک سال الزم است حداقل دو مورد ابزار ارتباطی جهت  

 نگهداری گردد.

و زمان وقوع آن تهیه و در سازمان ابالغ « رخداد»با توجه به درجه حساسیت  64الزم است مستند ارتقاء سطح مسئولیت 

 رسانی گردد.ر اطالعباید تا سطح مدیریت شرکت پرداخت یا« آستانه»زمان  گردد. بدیهی است پس از گذشت مدت

 دهیهشدارهای ضروری جهت جلوگیری از قطع سرویس -4

 هاتراکنش -4-1

موفق به تفکیک کد خطا در های ناای جهت تعداد تراکنشها، آستانهیار با توجه به میزان تراکنشالزم است شرکت پرداخت 

 نظر گرفته و بر اساس آستانه تعیین شده مانیتورینگ انجام دهد.

دهی سوئیچ باالدستی در نظر گرفته و بر اساس آن زمان انجام ای برای زمان پاسخیار حد آستانهت پرداختالزم است شرک 

 ها را مانیتور نماید.تراکنش

 سیستم سخت افزاری شبکه پرداخت -4-2

به طور منظم کنترل گردد و به صورت  قیحر اطفاءالزم است وضعیت سالمت منابع انرژی، سنسورهای رطوبتی، سنسورهای  

بایست وضعیت دما، رطوبت دیتاسنتر لحظه به لحظه مانیتور گردد و هفتگی به مسئول عملیات گزارش داده شود. همچنین می

 در صورت گذر از حد آستانه بر اساس یک استاندارد مدون، اقدامات الزم صورت پذیرد.

توسط شرکت پرداخت یار تعریف شده و در صورت گذر از حد آستانه هشدارهای بایست آستانه استفاده از فضای دیسک می 

 الزم تولید شود.

در نظر گیرد و در صورت گذر از حد آستانه  RAMای برای میزان متعارف استفاده از یار حد آستانهالزم است شرکت پرداخت 

 سیستم هشدار دهد.

 صورت گذر از حد آستانه سیستم هشدار دهد.مشخص شود تا در  CPUالزم است آستانه استفاده از  
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 مقدمه -1

ارائه  سخخانی وریار نسخخبت به اطالعهای پرداختها و اعمال مجرمانه، الزم اسخخت شخخرکتنظر به اهمیت جلوگیری از سخخوء اسخختفاده

درگاه پرداخت برداری از حاضخخر شخخامل ضخخوابط و مقررات بهره فصخخلشخخده خود اقدام نمایند. های الزم به پذیرندگان پشخختیبانیآموزش

شده ملزم به رعایت آن بوده و باشد. در همین راستا موارد حداقلی که پذیرندگان پشتیبانیشده میتوسط پذیرندگان پشتیبانی اینترنتی

 ارائه گردیده است.  ،هایی که با آنها مواجه هستند را کاهش دهندتوانند بخشی از ریسکق میاز این طری

مسئولیت مستقیم داشته و موظف  فصلیار در قبال اجرای مندرجات این های پرداختتوجه به این نکته ضروری است که شرکت

یار موظفند، عالوه های پرداختاشند. همچنین بدیهی است شرکتبشده خود میرسانی موارد مربوطه به پذیرندگان پشتیبانیبه اطالع

های الزم را اتخاذ العملشخخده خود، درصخخورت عدم اجراء، عکستوسخخط پذیرندگان پشخختیبانی، بر نظارت بر نحوه اجرای مطلوب الزامات

 نمایند.

  تعاریف -2

 65درگاه پرداخت اینترنتی -2-1

شود که امکان انتقال اطالعات بین یک ابزار پذیرش اینترنتی )مانند تارنما، تلفن گفته میافزار و نرم افزارها ای از سختبه مجموعه

 آورد.دهنده خدمات پرداخت را فراهم میهمراه( با سوئیچ شرکت ارائه

 شدهپذیرنده پشتیبانی -2-2

ها، اقدام شرکت نیا اریاخت پرداخت در یهاو با استفاده از درگاه اناریانعقاد قرارداد با پرداخت قیاست که از طر یحقوق ای یقیشخص حق 

 .دینمایخدمات خود م ایبه فروش کاال 

 شرح -3

 بوده و مطابق با آن مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهند گرفت. فصلبه رعایت الزامات مندرج در این  موظف «شدهپذیرندگان پشتیبانی»

 شدهپشتیبانی و تشخیص اهلیت پذیرنده احراز هویت -3-1

             اعم از حقیقی و یا حقوقی و همچنین پذیرندگان « شدهپذیرندگان پشتیبانی»های مختلف احراز هویت گروه 

ی اجرایی االزامات، ضوابط و فراینده (3-10) مطابق با بند ،یی که به فعالیت تجاری و یا غیرتجاری مشغول هستنداشدهپشتیبانی
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پذیرندگان »شود. بدین ترتیب صرفا یار انجام میهای پرداختتوسط شرکتیاران در نظام پرداخت کشور فعالیت پرداخت

توانند از امکان پذیرندگی مجاز، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح براساس قوانین و مقررات جاری کشور می« شدهپشتیبانی

یار نسبت به ارائه باید براساس دستورالعمل اعالمی از طرف شرکت پرداخت« شدهن پشتیبانیپذیرندگا»برخوردار باشند. لذا 

 مدارک مثبته مناسب و معتبر، جهت احراز هویت خود اقدام نمایند.

یار شده به شرکت پرداختباید تعهد نمایند درصورت تغییر در صنف و یا سایر موارد کلیدی ارائه« شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

جهت شناسایی خود، از جمله اطالعات هویتی و یا تغییر مندرجات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی، مجوزهای مربوطه را 

 یار اعالم نمایند.کسب نموده و مراتب را به شرکت پرداخت

اخذ شده از مراجع باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا پیش از زمان سررسید تاریخ انقضای مجوزهای « شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

یار پرداختشرکت )اعم از جواز کسب و غیره(، نسبت به تمدید مجوز خود اقدام نموده و مدارک مثبته مربوطه را به  ذیصالح

یار در پرداختشرکت ، «شدهپذیرندگان پشتیبانی»طرف قرارداد ارائه کنند. بدیهی است درصورت عدم رعایت این الزام توسط 

درخصوص ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی به ایشان، دارای مسئولیت  «شدهپذیرندگان پشتیبانی»ی همکاری با قبال ادامه

 باشد.نمی

های تجاری در ایران هستند، عالوه بر خارجی مقیم ایران که مجاز به انجام فعالیت« شدهپذیرندگان پشتیبانی»: درخصوص 1تبصره 

یار قرار داده شده تا همراه با سایر اطالعات نیز در اختیار شرکت پرداخت« شناسه فراگیر اتباع خارجی»حاضر، باید  لفصبندهای 

های متقاضیان در سامانه های ثبت و پیگیری درخواستپروتکل وب سرویس» ،(5)پیوست شماره موردنیاز براساس الزامات مربوط به 

 .، به شرکت شاپرک ارائه شود«یارپرداختهای جامع پذیرندگان توسط شرکت

 یقیحق معتبر مدرکنسبت به ارائه  ،اینترنتی پرداختخدمات درگاه  درخواست زمان در دیبا ،«شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

 .ندینمااقدام  الزم نیتضام به همراه "یاریفرایند اجرایی پرداخت"فصل(4-3بند ) مطابق با شدههویت احراز ،یحقوق ای
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 مقررات مرتبط با شبای تسویه پذیرندگان -3-2

پذیرندگان »ای باشد که اطالعات هویتی گونهبایستی به« شدهپذیرندگان پشتیبانی»تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی به  

 یکسان باشند. 66تسویه اصلی استفاده کننده از درگاه پرداخت اینترنتی و دارنده شبای« شدهپشتیبانی

بایست که تمایل به تعریف بیش از یک شبای تسویه جهت تسهیم مبلغ تراکنش دارند، می ای«شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

 یار ارائه نمایند.  دالیل توجیهی و کسب و کاری قابل قبول جهت تسهیم وجوه، به شرکت پرداخت

مانند و نه ) را دارند یالم و یپولکه قصد ارائه خدمات  ای«شدهپذیرندگان پشتیبانی»به  ارائه خدمات پرداخت اینترنتی 

 .باشدیم ممنوع ،(هامحدود به صرافی

 شدهپذیرندگان پشتیبانی و یارپرداخت شرکت یارتباط هایروش نییتع -3-3

نامه، شده، که ممکن است ارسالیار با پذیرندگان پشتیبانیهای ارتباطی شرکت پرداختباید از کانال «شدهپذیرندگان پشتیبانی»

های ارسالی از باشد مطلع بوده و ملزم به اجرای مقررات و اطالعیهتلفن، پیام کوتاه، ایمیل، سایت اینترنتی  مراجعه حضوری،

بندی گردند و برای هر طبقه ابزار شده طبقهبایست پذیرندگان پشتیبانیدر این خصوص میباشند. یار میطرف شرکت پرداخت

  رسانی مشخص گردد.مناسب اطالع

 عمومیهای آموزش -3-4

های الزم درخصوص نحوه اینترنتی، باید آموزش پرداختدرگاه اندازی خدمات در هنگام راه« شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

 قرارداد، دریافت نمایند.  طرف یار پرداخت اینترنتی را از شرکت پرداختدرگاه کارکرد خدمات 
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زم جهت مواجهه با رخدادهای حوزه پرداخت الکترونیکی را از های الباید به طور مداوم آموزش« شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

 یار طرف قرارداد، دریافت نمایند.  پرداخت شرکت

های الزم اینترنتی دسترسی دارند، آموزش پرداختدرگاه خدمات  بهباید به کارکنان خود که « شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

 را ارائه نمایند.

برداری نظارت کافی بر روی عملکرد کارکنان خود، باید توجه داشته باشند در قبال بهرهضمن « شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

پرداخت اینترنتی، مسئولیت مستقیم داشته و مسئولیت هرگونه سوء استفاده احتمالی از طرف کارکنان تحت درگاه از خدمات 

 باشد.می« شدهپذیرندگان پشتیبانی»ها بر عهده مدیریت آن

 شدهپذیری و تعهد پذیرنده پشتیبانیمسئولیت -3-5

اینترنتی با شرایط تعیین شده در  پرداختبرداری صحیح از خدمات موظف و متعهد به بهره« شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

م شاپرک اعال شرکت یار و منطبق با مقررات این حوزه که توسط بانک مرکزی ج.ا.ا و یاهای شرکت پرداختقرارداد و ابالغیه

استفاده احتمالی از باید متعهد شوند در صورتیکه متوجه هرگونه سوء« شدهپذیرندگان پشتیبانی»د. همچنین نباشگردیده، می

 یار اطالع دهند. شرکت پرداختاسرع وقت به  اند، مراتب را دراینترنتی شده پرداختدرگاه فرآیند خدمات 

باید تعهد نمایند درصورت تغییر اطالعات هویتی )مانند تغییر مدیرعامل برای پذیرندگان « شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

رسانی یار اطالعحقوقی(، تغییر اطالعات مکانی و یا تغییر صنف )تغییر کسب و کار(، موضوع را در اسرع وقت به شرکت پرداخت

 یار ارائه نمایند.پرداختشرکت نموده و مدارک مثبته درخصوص تغییر صورت گرفته را به 

ی فروش برداری در حوزهاینترنتی را صرفا جهت بهره پرداختدرگاه باید متعهد شوند خدمات « شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

را  ه شده به خودئبرداری از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی اراکاال و یا خدمات مندرج در قرارداد مورد استفاده قرار داده و بهره

ورتی اعم از استفاده و یا واگذاری، در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگری قرار ندهند. توجه به این نکته ضروری به هیچ ص

تواند منجر به مسدودی و ممنوعیت تخلف محسوب شده و می« شدهپذیرندگان پشتیبانی»است که عدم رعایت این الزام توسط 

   گردد.« لیست سیاه پذیرندگان شاپرک»در « شدهپشتیبانی هپذیرند»درج نام  اینترنتی و پرداختدرگاه عدم استفاده از خدمات 
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 شدهحفظ اطالعات محرمانه پذیرندگان پشتیبانی -3-6

به هیچ عنوان نباید اطالعات محرمانه خود، مانند اطالعات حساب خود، اطالعات کارت متصل « شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

 ارائه کنند.  به اشخاص غیربه حساب و ... را 

 اطالعات محرمانه کارت عدم دریافت  -3-7

 باشند.  نمیکارت حساس کارت دارندگان اطالعات مجاز به دریافت به هیچ عنوان « شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

 های مجاز و معتبرارسال تراکنش -3-8

ها اعالم یار به آنپرداختموظف هستند حداکثر مبلغ مجاز در هر تراکنش که از طرف شرکت « شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

  با بیش از مبلغ تعیین شده، خودداری کنند. و از ارسال تراکنش نمودهشود را رعایت می

پرداخت درگاه شود، از خدمات باید متعهد شوند صرفا برای خدمات مجاز که حقیقتا انجام می« شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

  پرداخت اینترنتی پرهیز نمایند.درگاه سازی از طریق خدمات ه معامله صوری یا شبیهاینترنتی استفاده نمایند و از انجام هرگون

 عدم دریافت مبلغ اضافی از دارنده کارت -3-9

پرداخت اینترنتی، مبلغ اضافی به هر نحو درگاه بابت پرداخت وجه از طریق  باید متعهد شود،« شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

 د.نریافت نکنو تحت هر عنوانی از دارنده کارت د

 عودت مبالغ واریزی اضافی -3-10

مجاز به  «شدهپذیرنده پشتیبانی»واریز شود، « شدهپذیرنده پشتیبانی»چنانچه به اشتباه وجهی بصورت اضافی به حساب  

یار مربوطه اطالع دهد. همچنین مراجع ذیصالح بایست مراتب را سریعا به شرکت پرداختبرداشت وجه واریزی اضافی نبوده و می

 اقدام کنند. «پذیرنده پشتیبانی شده»مجاز هستند رأسا و بدون انجام هیچ تشریفاتی در رفع اشتباه و برگشت وجوه از حساب 

 ساعت وجه مربوطه را تأمین نماید. 72حداکثر ظرف  استمتعهد  «شدهپذیرنده پشتیبانی»در صورت برداشت سهوی،  
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 صول اطمینان از اصالت رسید ابزار پذیرشح -3-11

را  «اصالت رسید تراکنش خرید»و راهنمای «فرآیند اجرای تراکنش»باید مستند مربوط به « شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

 از شرکت دریافت نمایند و نسبت به حسن اجرای آن نظارت داشته باشند. 

 نحوه برخورد با مصادیق اعمال مجرمانه -3-12

پرداخت اینترنتی جهت درگاه برداری از خدمات باید توجه نمایند، درصورت مشاهده بهره« شدهپشتیبانیپذیرندگان » 

یار طرف قرارداد با پذیرنده ها محرز گردیده، شرکت پرداختانجام اعمال مشکوک به جرم و یا مواردی که اعمال مجرمانه در آن

مذکور  «شدهپذیرنده پشتیبانی»پرداخت به درگاه شده و یا شرکت شاپرک حق دارند رأسا نسبت به توقف ارائه خدمات پشتیبانی

 رسانی نمایند.اقدام نموده و سپس مراتب را به مراجع ذیصالح اطالع

شرکت ها نزد وابق آندار شدن سیار از مواردی که منجر به خدشهباید از طریق شرکت پرداخت« شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

 شود، مطلع باشند.می «فهرست پذیرندگان پرخطر شاپرک»ها در شاپرک و درج نام آن

 سایرموارد -3-13

را قبل از هدایت کاربر به درگاه پرداخت یار شرکت پرداختشود، شماره پشتیبانی متعهد می «شدهپذیرنده پشتیبانی» 

 درج نماید.اینترنتی 

از درگاه پرداخت اینترنتی  «تراکنش موفق»باید مطلع باشند که دریافت رسید دیجیتالی «شدهپذیرندگان پشتیبانی» 

، اطمینان داشته باشد( به معنی انجام تراکنش بوده (1-11-3) شده از اصالت رسید براساس بند)درصورتی که پذیرنده پشتیبانی

پس از دریافت رسید تراکنش موفق، با  «شدهپشتیبانی پذیرنده»گردد. شده تضمین میو پرداخت وجه آن به پذیرنده پشتیبانی

 تواند نسبت به انجام بقیه مراحل کار اقدام نماید.اطمینان می
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 خطر پر شده پشتیبانی پذیرندگان مدیریت اجرایی روش هم:سیزد فصل
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 مقدمه -1

پذیرندگان  تیریو مد ییو شناسا شدهپذیرندگان پشتیبانی الزامات شاپرک توسط تیاز رعا نانیبه منظور حصول اطمحاضر  فصل

 گردد.میابالغ  یارپرداخت یهاجهت اجرا به شرکت ریو به شرح ز دهیگرد نیتدو پرخطر شدهپشتیبانی

 تعاریف  -2

 فهرست سیاه -2-1

ستی از پذیرندگان اطالق می صیص یافته  یتمامشود که به دلیل تخطی از الزامات و مقررات، به فهر ها به آنابزارهای پذیرش تخ

ها تا زمان خروج از فهرسخخت سخخیاه ممنوع و غیرفعال شخخده و ارائه خدمات پرداخت به آنشخخاپرک /ارتشخخبکه الکترونیکی پرداخت کدر 

  گردد.متوقف می

 مراجع ذیصالح جهت شناسایی و اعالم پذیرندگان پرخطر 

 الف: شرکت شاپرک 

 انتظامی ب: مراجع قضایی، امنیتی و

 یارهای پرداختدهنده خدمات پرداخت و شرکتهای ارائهج: شرکت

 شرح -3

شتیبانی سیاه پذیرندگان قرار میشدهپذیرندگان پ ست  ستند، در فهر صالح مندرج در این م شخیص مراجع ذی گیرند، ای که وفق ت

 پرداخت الکترونیکی روبرو خواهند شد.هایی در استفاده از خدمات مطابق با فرایند ارائه شده در این سند با محدودیت

 بندی تخلفات دسته -3-1

 شدهپذیرندگان پشتیبانیها در فهرست و درج نام آن شدهپذیرندگان پشتیبانیدار شدن سوابق مواردی که منجر به خدشه 

 به شرح جدول زیر است:مانند و نه محدود شود، پرخطر می

بندی دسته

 تخلفات
 مستند شرح

 غیرمجازبرداری بهره

ی خدمات غیرمجاز و معامالت برداری از ابزار پذیرش در حوزهبهره .1

 صوری
شده یبانیپشت رندگانیپذ( الزامات 2-8-3بند )

 اینترنتیدرگاه پرداختاز  یبرداردر بهره

 فروش کاال یا ارائه خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسالمی ایران .2
 رندگانیپذالزامات  فصل( از 1-5-3بند )

-درگاه پرداختاز  یبرداردر بهرهشده یبانیپشت

 اینترنتی
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بندی دسته

 تخلفات
 مستند شرح

 نقض محرمانگی

   مانند یار، به شرکت پرداختعدم اعالم بالفاصله رخداد موارد امنیتی  .3

 شدن سایت پذیرنده پشتیبانی شدههک
شده یبانیپشت رندگانیپذالزامات (2-4-3) بند 

 اینترنتیدرگاه پرداختاز  یبرداردر بهره

و رمز دوم(  ، تاریخ انقضاءCVV2دریافت اطالعات حساس دارنده کارت ) .4

 از طریق سایت

 رندگانیپذالزامات ( مستند 1-7-3بند )

    درگاه از  یبرداردر بهرهشده یبانیپشت

 اینترنتیپرداخت

 نقض حقوق مشتری

 اخذ مبلغ اضافی از دارنده کارت بابت پرداخت وجه از طریق ابزار پذیرش .5
شده یبانیپشت رندگانیپذ( الزامات 1-9-3بند )

 اینترنتیدرگاه پرداختاز  یبرداردر بهره

 عدم همکاری در عودت وجوه اضافی واریز شده به حساب پذیرنده .6
 رندگانیالزامات پذ( مستند 1-10-3بند )

    درگاه از  یبرداردر بهرهشده یبانیپشت

 اینترنتیپرداخت

مغایرت در اطالعات 

پشتیبانی  پذیرنده

 شده

عدم ارائه اطالعات صحیح و معتبر از هویت، صنف و کسب و کار، آدرس و  .7

 شماره تلفن

تغییر آدرس ،( احراز هویت، ب تغییر صنف1-3بند )

شده یبانیپشت رندگانیپذالزامات و شغل، مستند 

 اینترنتیدرگاه پرداختاز  یبرداردر بهره

درصورت تغییر در صنف، آدرس و یار رسانی به شرکت پرداختعدم اطالع .8

 یا سایر اطالعات ارائه شده

الزامات (-2-1-3و بند )( 1-1-3) بند

درگاه از  یبرداردر بهرهشده یبانیپشت رندگانیپذ

 اینترنتیپرداخت

 (1جدول شماره )

به پذیرندگان  را فوق جدول در مندرج موارد ژهیو به شاپرک و. ا.ا.ج یمرکز بانک الزامات است موظف یارپرداخت شرکت 

 در این خصوص را اخذ نموده باشد.  رسانی کرده و تاییدیه الزمشده طرف قرارداد خود اطالعپشتیبانی

 شده پرخطرفرایند برخورد با پذیرنده پشتیبانی -3-2

وند، طی یک از مراجع ذیصالح کشف و شناسایی ش، توسط کدامفصل( این 1) شماره اینکه تخلفات مندرج در جدول با قمطاب

  گردند.شود، بررسی و تعیین تکلیف میفرایندهایی که در بندهای زیر شرح داده می

 یاردهنده خدمات پرداخت یا شرکت پرداختپرخطر توسط شرکت ارائه شدهپذیرنده پشتیبانیشناسایی  

شرکت پرداخت پرداخت خدمات دهندهارائه شرکت -1-1-2-3 ستند یار موظفو  ستفاده از روش ه مختلف از جمله بازدید های با ا

 شدهپذیرندگان پشتیبانیمحور نسبت به شناسایی  های مبتنی بر نظارت دادههای واصله از دارندگان کارت و روشحضوری، گزارش

 پرخطر اقدام نماید.

یار درخصوص مسدودسازی پرخطر و بررسی شواهد و مستندات، شرکت پرداخت شدهپذیرنده پشتیبانیپس از شناسایی  -2-1-2-3

 نماید.گیری میشده تصمیمپذیرنده پشتیبانیگاه پرداخت اینترنتی در

ست شرکت پرداخت -3-1-2-3 شتیبانییار باید فهر شدهپرخطر که  شدهپذیرندگان پ سدود  ستندات اند م شواهد و م را به همراه 

 آوری شده به شرکت شاپرک ارسال کند.جمع
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را در فهرست  شدهپذیرنده پشتیبانیشرکت شاپرک شواهد و مستندات ارسالی را بررسی نموده و درصورت احراز تخلف،  -4-1-2-3

های ارائه در تمامی شخخخرکت 67شخخخدهپذیرنده پشخخختیبانیمتعلق به ابزارهای پذیرش دهد. )مسخخخدودسخخخازی تمامی سخخخیاه قرار می

 یار(های پرداختخدمات پرداخت و شرکتدهنده

شتیبانیپس از درج نام  -5-1-2-3 شرکت شدهپذیرنده پ ضوع را به تمامی  شاپرک مو شرکت  سیاه،  ست  دهنده ای ارائههدر فهر

 رسانی خواهد کرد.متخلف اطالع شدهپذیرنده پشتیبانییار طرف قرارداد با های پرداختخدمات پرداخت و شرکت

پذیرنده  فعالیت رسانی الزم جهت رفع مسدودیطالعتوسط شاپرک، ا شدهپذیرنده پشتیبانیدرصورت عدم احراز تخلف  -6-1-2-3

 68گیرد.صورت می دهنده خدمات پرداختارائهو یا شرکت  یار، از طرف شرکت شاپرک به شرکت پرداختشدهپشتیبانی

 شده پرخطر توسط شرکت شاپرکشناسایی پذیرنده پشتیبانی 

 :نمایدهامطابق با فرایند ذیل اقدام میتراکنششرکت شاپرک در صورت مشاهده الگوهای مشکوک و غیرمتعارف در 

مربوطه را در فهرست سیاه  شدهپذیرنده پشتیبانیبا رفتار غیرمتعارف، شرکت شاپرک  درگاه پرداخت پس از شناسایی -1-2-2-3

 دهد.قرار می

شاپرک مشخصات -2-2-2-3 شده و  شرکت  شتیبانی  شده را جهت انجام بررسیسایت وبپذیرنده پ سایی  های تکمیلی به شنا

 نماید. یار ارسال میشرکت پرداخت

صورت تایید تخلف  -3-2-2-3 شده در شتیبانی  شرکت پرداختپذیرنده پ سط  شت رندهیپذیار، اطالعات کامل و دقیق تو  یبانیپ

سب و کاری شده شامل اطالعات هویتی و ک ضمام آدرس دقیق  متخلف  شرکت پرداخت URLبه ان سط  شاپرک تو شرکت  یار به 

رسانی الزم به مربوطه در فهرست سیاه، اطالع شده یبانیپشت رندهیپذشود. شرکت شاپرک با توجه به قرار داشتن نام ارسال می

 .دهدرا انجام میمتخلف  شده یبانیپشت رندهیپذیار طرف قرارداد با های پرداختدهنده خدمات و شرکتهای ارائهسایر شرکت

صورت -4-2-2-3 شواهد کاف لیدالبتواند با اریپرداخت شرکت که یدر شت رندهیعدم تخلف پذ یو   دیشده را اثبات کند، با یبانیپ

 رندگانیپذ مخاطرات و هاسخخکیر رشیپذ تعهدنامه»همراه فرم  بهرا  اهیسخخ سخختیشخخده از لیبانیپشخخت رندهیحذف نام پذ یتقاضخخا

 با یرسم ینامه قیطر ازنموده و  لیتکم است آمده( 4) شماره وستیپدر  که« اریپرداخت شرکت توسط پرخطر شده یبانیپشت

 الذکرفوق نامه مخاطرات و هاسخکیر یتمام اسخت یهیبد. دینما اعالم شخاپرک شخرکت به اریپرداخت شخرکت رعاملیمد یامضخا

                                                           

 شود.پذیرنده متخلف، مسدود میکد ملی پذیرنده پشتیبانی شده در شبکه پرداخت به عنوان  67

 نماید.سانی مییار و یا شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت شناسایی شده باشد نیز، به همان شرکت اطالعشده توسط شرکت پرداختشرکت شاپرک جهت رفع مسدودی باتوجه به اینکه تخلف پذیرنده پشتیبانی 68
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شت رندهیپذ تخلف احراز صورت در و بوده اریپرداخت شرکت متوجه  اریپرداخت شرکت با مقررات و نیقوان مطابق شده یبانیپ

 .شد خواهد رفتار

 یانتظام و یتیامن ،ییقضا کشف تخلف و تقلب توسط مراجع 

، مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی طی مکاتبه با شرکت شاپرک، شدهپذیرنده پشتیبانیدر صورت کشف و احراز تخلف  -1-3-2-3

 نمایند.شده متخلف را به شاپرک اعالم میپذیرنده پشتیبانی مشخصات

سایی  -2-3-2-3 شنا شاپرک پس از  شتیبانیشرکت  سبت به قرار دادن  شدهپذیرنده پ شتیبانینام مربوطه، ن در  شدهپذیرنده پ

سپس اطالع سیاه اقدام نموده و  ست  صوص قرار گرفتن نام فهر سانی الزم درخ شتیبانیر سیاه را به  شدهپذیرنده پ ست  در فهر

متخلف انجام  شخخدهپذیرنده پشخختیبانید با یار طرف قرارداهای پرداختدهنده خدمات پرداخت و شخخرکتهای ارائهتمامی شخخرکت

 دهد. می

 نماید.شرکت شاپرک به صورت هفتگی موارد افزوده شده به فهرست سیاه پذیرندگان را به دادستانی اعالم می -3-3-2-3

 خروج از فهرست سیاه -3-3

اند، تنها با دستور مراجع متخلف که براساس دستور مراجع قضایی مسدود شده شدهپشتیبانی هایپذیرندهرفع مسدودی از  

 باشد.پذیر میقضایی امکان

دهنده خدمات پرداخت و های ارائهکه بر مبنای شناسایی شرکت شاپرک، شرکت شدهپشتیبانی هایپذیرندهرفع مسدودی  

 باشد.( می2مندرج در جدول شماره )اند، براساس مدت زمان یار مسدود شدههای پرداختیا شرکت

 بندی تخلفدسته
 مدت زمان محدودیت

 تکرار تخلف انجام تخلف برای اولین بار

 تا زمان دریافت دستور قضایی برداری غیرمجازبهره

 یک سال  سه ماه  تخلف در حفظ ابزار پذیرش 

 یک سال سه ماه نقض محرمانگی

 یک سال سه ماه نقض حقوق مشتری

مغایرت در اطالعات 

 پذیرندگی
 یک سال سه ماه

 (2جدول شماره )
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 موارد ریسا -3-4

 تیامن ریمد ،یارپرداخت شرکت توسط ،(1)جدول در مندرج موارد از کیهر کشف ای و یتیامن رخداد بروز درصورت 

 و نموده عمل «یاریپرداختالزامات امنیتی »از فصل « یتیامن یرخدادها تیریمد فرایند» با مطابق است موظف یارپرداخت

 گرفته صورت اقدامات و مکاتبات انیجر در را شاپرک شرکت ،یتیامن ای و یانتظام ،ییقضا صالحیذ مراجع نمودن مطلع از پس

 .دهد قرار مربوطه یتیامن رخداد درخصوص ییقضا و یانتظام ینهادها با

شده درخصوص محدودیت اعمال شده بر روی پشتیبانیرسانی به پذیرنده یار موظف است نسبت به اطالعشرکت پرداخت 

 های وی متعاقب اعالم شاپرک اقدام نماید. پایانه

شرکت  ،(2دارد )وفق زمانبندی مندرج در جدول ) قرارپذیرندگان  اهیسفهرست  در شدهپذیرنده پشتیبانی مادامی که 

 .داشت نخواهدی را و ا کد ملیب دیجد پذیرشابزار  ای و شدهپذیرندگی پشتیبانی کد یار اجازه تخصیصپرداخت

شده جهت اطمینان از مطابقت فعالیت یار متعهد است نسبت به پایش مستمر فعالیت پذیرندگان پشتیبانیشرکت پرداخت 

متعلق  ابزار پذیرشسازی شده متخلف، ضمن غیرفعالبا کد صنف اظهار شده اقدام نموده و متعاقب شناسایی پذیرنده پشتیبانی

 .به اطالع شاپرک برسانداه با مستندات مربوطربه صورت کتبی هم، مراتب را شدهپذیرنده پشتیبانیبه 

یار متعهد های مغایر با قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران ممنوع بوده و شرکت پرداختهر قسم ارائه خدمت به فعالیت 

-های قمار و شرط)مانند سایت فعال در کاربری مغایر با قانونشده پشتیبانی هایپذیرندهپایانه سازی است نسبت به غیر فعال

مقررات بانک مرکزی و  بندی، خرید و فروش کاالهای مغایر با قوانین جاری کشور، پولشویی و تامین مالی تروریسم و غیره(

 الزامات شاپرک )از قبیل و نه محدود به کد صنف( اقدام نماید.

      ، بروشوری درخصوص مواردی که منجر به ورود نام پذیرنده فصلید مطابق با مندرجات این یار باشرکت پرداخت 

شده قرار ( در اختیار پذیرنده پشتیبانی2و  1مطابق با موارد مندرج در جدول شود )شده در لیست سیاه پذیرندگان میپشتیبانی

 دهد. 
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 شده متخلفگردشکار فرایند مسدودسازی پذیرندگان پشتیبانی
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 یارانپرداخت  هایفعالیت بر نظارت چارچوب دهم:چهار فصل
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 مقدمه -1

ها و مقررات وضع شده توسط بانک یاران جهت فعالیت در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، ملزم به رعایت دستورالعملپرداخت

، نظارت بر رعایت این «سیاست بانک مرکزی ج.ا.ا. درخصوص فناوری مالی»مرکزی ج.ا.ا. و شرکت شاپرک هستند. مطابق با الزامات 

ایف دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد با ایشان است. البته شرکت شاپرک در راستای انجام وظهای ارائهالزامات بر عهده شرکت

ها از این شرکتو یا بازرسی تواند در هر زمان اقدام به انجام ممیزی نظارتی خود، و به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، می

 . یار استهای پرداختدربرگیرنده چارچوب نظارت بر شرکت فصلاین نماید. 

 شرح  -2

یکبار(  یکسالهای زمانی معین )حداقل هر دهنده خدمات پرداخت در بازههای ارائهبایست توسط شرکتیار میهای پرداختشرکت

دهنده خدمات های ارائهشوند. شرکتارزیابی  فصلمندرجات این و  یاریکلیه الزامات مندرج در کتابچه جامع الزامات پرداختمبتنی بر 

های انجام شده را به تفکیک هر اقدام نموده و نتایج ممیزییاران پرداخت نسبت به کنترل میزان انطباق با الزامات ابالغی به پرداخت

 ،ممیزان شرکت شاپرک از طرف نیازاعالم تا درصورت  نمایند، نزد خود نگهداری میفصلر این مطابق با چک لیست مندرج دو حوزه 

در اختیار آنها قرار داده شود. بدیهی است همواره آخرین ویرایش از الزامات ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا و شرکت شاپرک مالک عمل قرار 

 گیرد. می

 تضامین -2-1

، مجموع «یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشورالزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت» فصلمطابق 

یار بیشتر باشد، مگر آن که شرکت حقوق صاحبان سهام آن پرداختمجموع دو برابر یار در یک روز نباید از جم عملیات یک پرداختح

گزارش  ماهانهبه صورت نامه و یا وثایق نقد شونده کافی اخذ نماید. بدیهی است یار ضمانتخدمات پرداخت از پرداختدهندهارائه

 گیرد.مورد بررسی قرار میدهنده خدمات پرداخت ارائهتوسط شرکت چگونگی پوشش مندرجات این بند 

    یار ومابین شرکت پرداختهای تبادل شده سقف مجاز کلیه تراکنش ،براساس مندرجات این بندالزم به ذکر است 

یار حقوق صاحبان سهام آن پرداختمجموع ، مجموعا نباید از دو برابر به صورت روزانه دهنده خدمات طرف قراردادهای ارائهشرکت

 بیشتر باشد.
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 همکاری مدیریتی -3

 دهنده خدمات پرداخت، های ارائههای شرکت شاپرک و شرکتبه منظور سنجش رعایت مهلت زمانی رسیدگی به درخواست

در فرایند ممیزی « همکاری مدیریتی»های مربوطه، موضوعی تحت عنوان موقع فعالیتیار و همچنین انجام بهتوسط پرداخت

 شود. مدنظر قرار داده می

 هایدهنده خدمات پرداخت، فرمت گزارشیار موظف است در صورت عقد قرارداد با بیش از یک شرکت ارائهشرکت پرداخت 

دهنده خدمات پرداخت را رعایت و در این خصوص همکاری الزم را انجام دهد. بدیهی است ارائه درخواستی هر شرکت ارائه

  های درخواستی به سایر یار در ارائه گزارشدهنده خدمات پرداخت نافی مسئولیت پرداختگزارش به یک شرکت ارائه

 باشد. قرارداد نمیدهنده خدمات پرداخت طرف های ارائهشرکت

 یارانچگونگی انجام ممیزی پرداخت -4

 باشد:به شرح زیر می انیارفرایند انجام ممیزی از پرداخت

 انجام ممیزی زمانی هایبازه -4-1

 ماهه نسبت به انجام ممیزی داخلی و کنترل میزان انطباق با الزامات های زمانی یکیار باید در بازههای پرداختشرکت

 دهنده خدمات پرداخت ارسال نمایند.به شرکت ارائهسوابق ممیزی را اقدام نموده و  «یاریالزامات پرداختکتابچه جامع »

 های های زمانی حداقل سه ماهه نسبت به انجام ممیزی از شرکتدهنده خدمات پرداخت باید در بازههای ارائهشرکت

 منظور ارائه به ممیزان شرکت شاپرک نزد خود نگهداری نمایند.یار طرف قرارداد اقدام نموده و  سوابق ممیزی را به پرداخت

 نحوه انجام ممیزی  -4-2

 شود.براساس الزامات و مقررات مندرج در این کتابچه، انجام مییاران ممیزی از پرداخت 

 دهنده خدمات پرداخت ارائه شده توسط شرکت انجام ارزیابی نتایجیار و های پرداختگزارش قراردادهای منعقد شده با شرکت

 باید جهت بررسی ممیزان شاپرک در دسترس باشد. 

 های یار در لیست پذیرندگان پرخطر، مغایرت با رویهدر صورت ایجاد شرایطی از قبیل ورشکستگی، قرارگرفتن شرکت پرداخت

دهنده خدمات رکت ارائهیار با طرح کسب و کاری ارائه شده، شپرداختانضباطی الزام شده و مغایرت کسب و کار شرکت 

 یار یا لغو مجوز آن شرکت را به شاپرک ارسال نماید. تواند درخواست مسدودسازی حساب پرداختپرداخت می
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 یارانهای ممیزی پرداختجدول شاخص

 زیر شاخص شاخص اصلی گروه

الزامات 

 فنی

 مجموع )

امتیاز 

20) 

 مرکز تماس

(Call Center) 

 (8) امتیاز 

 

 «شاپرک مرکز تماس پرداخت یاریالزامات »

 های ارتباطیرسانی به مشتریان به تفکیک کانالهای خدمتمستندات مربوط به روش

 و سطوح دسترسی 7*24شرح وظایف و آموزش کارکنان به همراه فرایندها، شیفت کاری 

 افزاری تجهیزات مربوطه و مستندات پشتیبانیافزاری و نرممشخصات سخت

 هاها و انواع درخواستگیری تا حصول نتیجه به تفکیک سرویسهای گزارشروال

 مندی مشتریانفرآیند پیگیری شکایات، نظام اخذ بازخورد و روال مدون سنجش سطح رضایت

 انطباق روال اجرایی با مستندات ارائه شده

 مرکز تماس  میزبانی فرایندهای مربوط به استفاده از خدمات

 مرکز داده

(Data Center) 
 (7) امتیاز 

 «الزامات مرکز داده پرداخت یاری شاپرک»

 مستند معماری مرکز داده به صورت تفصیلی

 مستندات پشتیبانی از تجهیزات و برق مرکز داده مشتمل بر فرآیندها و قراردادهای مرتبط

 افزاری مرکز دادهافزاری و نرمها و مشخصات سختلیست تجهیزات، دارایی

 سامانه مانیتورینگ زیرساخت مرکز داده و مدیریت رخدادها

 روال کنترل دسترسی به مرکز داده و مکانیزم کنترل ورود به همراه مستندات

 (BCP/DRPمستندات مدیریت بحران و تداوم کسب و کار)

 فرایندهای مربوط به استفاده از خدمات میزبانی مرکز داده 

     مانیتورینگ عملکرد

 های پرداختسامانه

 (5) امتیاز 

 «یاری شاپرکالزامات مانیتورینگ پرداخت»

ناموفق ی هاخدمات، تعداد تراکنش یفیها، سطح کستمیو حد آستانه س شبکه نگیتوریوجود سامانه مان

 دهنده خدمات پرداخت(ی سوییچ باالدستی )سوییچ شرکت ارائهدهو مدت زمان پاسخ

 هاآن یبانیو پشت یتیریمد یها و داشبوردهاسامانه مستندات

 هاآن تیریو نحوه مد سیسرو کیشده به تفک دیهشدارها و انواع گزارشات تول شرح

 رخداد، زمان و نوع آن تی( با توجه به درجه حساسEscalation) تیارتقاء سطح مسئول مستند

 واحد مانیتورینگی کار یهافتیپرسنل و ش فیوظا شرح

الزامات 

 اجرایی

) مجموع 

امتیاز 

50) 

   رندگانیالزامات پذ

 پشتیبانی شده

 (10) امتیاز 

 «ینترنتیابرداری از درگاه پرداخت در بهرهشده پشتیبانی رندگانیالزامات پذ»

 نگهداری سوابق اجرا سازی الزامات وشده و گزارش پیادهانجام کنترل رعایت تمامی الزامات پذیرندگان پشتیبانی

 و بروزرسانی آنهاشده پشتیبانیوجود مکانیزم بررسی صحت مدارک پذیرندگان 

 و مستندات مربوطهشده پشتیبانیای پایش و کنترل پذیرندگان وجود مکانیزم دوره

 شده پذیری و تعهدات پذیرنده پشتیبانیمسئولیت 
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 فرایندهای حوزه اجرایی

 (10) امتیاز 

 «یاریالزامات مرتبط با فرایندهای اجرایی پرداخت»

شده بازاریابی پذیرنده پشتیبانیشده، مستند احراز هویت و اهلیت پذیرندگان پشتیبانی مستند فرایندهای

 گیریاندازی سرویس پرداخت اینترنتی، پشتیبانی و مغایرتتا راه

 اختیارات طرفین و سطح تعهدات نمایندگانمستند فرآیندهای اجرایی و غیراجرایی، حدود 

 فرآیند کنترل مدارک پذیرندگان و تخصیص و تغییر شبای اختصاصی

 یاریارائه طرح کسب و کاری پرداخت

 ایجاد / تغییر خدمت

 هاهای اینترنتی، سیگنالینگ و مدیریت پیاممستند تراکنش

 فرایند پرداخت اینترنتیکنترل الزامات پرداخت اینترنتی، امنیت 

 حوزه قراردادها

 (10) امتیاز 

 «اریپرداخت و پرداخت خدمات دهندهارائه شرکت انیضوابط و مقررات قرارداد م»

 «شدهو پذیرندگان پشتیبانی اریپرداخت شرکت انیضوابط و مقررات قرارداد م»

 همکاری وجود صورت در SLAو  NDA همراه به ثالث هایشرکت قرارداد با

 تضامین

 (10) امتیاز 

یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت»سند 

 )منتشر شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا.(« 3.0ویرایش  – پرداخت کشور نظام

 یار در یک روزمجموع حجم عملیات یک پرداخت

 یار در یک روزمجموع حجم عملیات یک پرداختارائه گزارش روزانه از 

 سایر الزامات قراردادی

 (10) امتیاز 

 بندیهای کنترلی قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی و همچنین قمار و شرطمکانیزم

 های داخلی از قبیل نحوه مدیریت ریسکهای کنترلممکانیز

)مجموع 

امتیاز 

20) 

 امنیت اطالعاتالزامات 

 (20) امتیاز 

 «یاران شاپرکالزامات امنیتی پرداخت»سند 

 الزامات عمومی )مطابق با فصل اول سند الزامات(

 امنیت شبکه و ارتباطات

 ها و اطالعاتحفاظت از داده

 افزارهاها و نرمامنیت سیستم

 کنترل دسترسی اجزای شبکه

 پایش و آزمون امنیت

 کنترل دسترسی فیزیکی

 فرایند رسیدگی به حوادث امنیتی

 های امنیت اطالعاتخط مشی، فرایندها و روال

همکاری 

 مدیریتی

)مجموع 

امتیاز 

10) 

رعایت مهلت زمانی رسیدگی 

 هابه درخواست
 ها در زمان تعیین شدهها و پروژهپاسخگویی به درخواست
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 یارپرداخت هایشرکت  انضباطی نامهآیین انزدهم:پ فصل
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 مقدمه -1

یاران الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت» فصل( 3در راستای کنترل اجرای ماده ) (شاپرک)شبکه الکترونیکی پرداخت کارت

رساند. یار را به انجام میهای پرداختی نظارتی خود بر فعالیت شرکتبخشی از وظیفه «شده در نظام پرداخت کشورشتیبانیو پذیرندگان پ

و فصل  «یارپرداختهایهای شرکتچارچوب نظارت بر فعالیت»الزم به ذکر است شرکت شاپرک از دو کانال متفاوت، شامل الزامات

نامه انضباطی آیین ».رساندیار را به انجام میهای پرداختتعملیات نظارت بر شرک«یارهای پرداختنامه انضباطی شرکتآیین»حاضر

نماید. یار خاطی را معین میهای پرداختهمچنین راهکارهای اخذ تصمیمات مناسب به منظور برخورد با شرکت «یارهای پرداختشرکت

روش اجرایی » الزاماتن براساس ییاران، همچنپرداختشده خاطی طرف قرارداد با شایان ذکر است فرایند برخورد با  پذیرندگان پشتیبانی

 گردد.، توسط شرکت شاپرک اجرا می«پرخطرشده پشتیبانیمدیریت پذیرندگان 

 شرح -2

( 1در جدول شماره )«برخی از مصادیق تخلف»و « درجه تخلف»یار به همراه های پرداختآید تخلفات شرکتدر بندهایی که در زیر می

 ( درج گردیده است. 2در جدول شماره ) «های خاطیی با شرکتبرخوردهای انضباط»و 

 بندی تخلفاتدسته -2-1

 :باشدزیر میبه شرح بندی ها، مطابق دستهها بر اساس سطوح خطرآفرینی و تأثیرات و عواقب ناشی از آنتخلفات شرکت

 درجه یک -

 )سطح ریسک باال همراه با ماندگاری( همراه داشته باشد.تواند عواقب اجتماعی مخربی به از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و می

 درجه دو -

 )سطح ریسک باال ولیکن فاقد ماندگاری( گواری به همراه ندارد.ااز اهمیت نسبتا باالیی برخوردار است ولی عواقب اجتماعی ن

 درجه سه -

 )سطح ریسک متوسط( ار دهد.الشعاع قرتواند قشر، گروه و یا کسب و کار خاصی را مورد هدف و تحتاین تخلف می

 یارهای پرداختتخلفات شرکت -2-2

 درج گردیده است.  «برخی مصادیق تخلف» و« درجه تخلف»یار به همراه های پرداخت( تخلفات شرکت1در جدول شماره )
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 مصادیق تخلف درجه تخلف تخلف ردیف

1 

عدم رعایت الزامات کالن بانک 

های پول و مرکزی ج.ا.ا در حوزه

مقررات ضد پولشویی،  اعتبار،

 فعالیت در شبکه پرداخت و ...

1 

 پولشویی 

  ارائه مدارک جعلی و یا اطالعات و مدارک

 نامعتبر

  ارائه اطالعات نادرست از کد صنف پذیرندگان

شده با کسب و کار واقعی پذیرنده پشنیبانی

 *شدهپشتیبانی

 شده به عدم انتقال تمامی پذیرندگان پشتیبانی

 یرندگان شاپرکسامانه جامع پذ

 شده انجام فرایند تسویه با پذیرندگان پشتیبانی

 خارج از فرایند تعریف شده توسط شاپرک

2 

یت   که امن هایی  تار جام رف ان

شخخخبکخخه پرداخخخت را دچخخار 

 مخاطره سازد

1 

  سوء استفاده از اطالعات دارندگان کارت و یا

 پذیرندگان پشتیبانی شده

  یا مالی افشای اطالعات محرمانه، تراکنشی و

بدون دستور مراجع  شدهپذیرندگان پشتیبانی

 قضایی

   عدم رعایت الزامات امنیتی ابالغ شده از طرف

 بانک مرکزی ج.ا.ا. و یا شرکت شاپرک

  عدم کنترل رعایت الزامات امنیتی ابالغ شده از

طرف بانک مرکزی ج.ا.ا. و یا شرکت شاپرک، 

 توسط پذیرندگان پشتیبانی شده طرف قرارداد

3 

انجام رفتارهایی که مقررات و 

شبکه  سب و کاری  الزامات ک

خاطره روبرو  با م خت را  پردا

سخخخازد و یا موجب آسخخخیب 

خت خت  هایزیرسخخخخا پردا

با  یک شخخخود )همراه  الکترون

 تأثیرات مخرب اجتماعی(

1 

  سوء استفاده از دسترسی به شبکه پرداخت مانند

دسترسی به سامانه جامع پذیرندگان شاپرک و 

های ارائه دهنده خدمات های شرکتزیرساختیا 

 پرداخت

  ارائه خدمات به کسب و کارهای غیر مجاز از نظر

)مانند و نه  قوانین جمهوری اسالمی ایران

شندگان مواد وهای قمار، فرمحدود به سایت

 ها(مخدر، مشروبات الکلی، اسلحه و یا نظایر آن

4 

انجام رفتارهایی که مقررات و 

شبکه  سب و کاری  الزامات ک

خاطره روبرو  با م خت را  پردا

2 

  ،عدم انجام تعهدات اعم از مالی و غیر مالی

شده و مابین پذیرنده پشتیبانیفی
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 مصادیق تخلف درجه تخلف تخلف ردیف

سخخخازد و یا موجب آسخخخیب 

خت خت  هایزیرسخخخخا پردا

الکترونیک شود )فاقد تأثیرات 

 مخرب اجتماعی(

محدود به تعهدات مرتبط یار)مانند و نه پرداخت

 با انجام عملیات تسویه(

 یاری منعقد نامه پرداختسوء استفاده از موافقت

 یار و شرکت شاپرکشده مابین پرداخت

 سازی تعهدات مندرج در عدم برآورده

 قراردادهای فیمابین 

  ایجاد فضای رقابتی ناسالم و ارتکاب اعمال

 بازارشکنانه

 ها، با شاپرک در اجرای پروژه عدم همکاری

 اعمال تغییرات و ...

  افشای اطالعات محرمانه سایر رقبای حوزه

 یاریپرداخت

5 

به  نادرسخخخت  ئه اطالعات  ارا

شخخخخاپرک از پخخذیرنخخدگخخان 

 شده طرف قراردادپشتیبانی

3 

  ارائه اطالعات هویتی و یا کسب و کاری

شده طرف ناصحیح از پذیرندگان پشتیبانی

 قرارداد

  تکرار در بارگذاری فایل اشتباه در عملیات

 تسویه

   ارائه اطالعات نادرست در تعریف پذیرندگان

 شده در سامانه جامع پذیرندگانپشتیبانی

 (1جدول شماره )

های محور، گزارشنظارت داده هایشده به یکی از روشپذیرنده پشتیبانی عدم انطباق کد صنف با کسب و کار واقعی *

شود و بر اساس دستورالعملی که متعاقبًا توسط بانک مرکزی اعالم نظارت و بازرسی میدانی شناسایی می واصله و یا

 گردد.یار اقدام میپرداختشرکت نسبت به تعیین تکلیف سرویس درگاه پرداخت اینترنتی ارائه شده توسط  ،گرددمی

 اقدام انضباطی متناظر با تخلف -2-3

 تخلف و مرتبه تکرار آن، اقدام انضباطی متناظر با تخلف درج شده است.( براساس درجه 2در جدول شماره )

درجه 

 تخلف
 اقدام انضباطی متناظر با تخلف مرتبه تکرار تخلف

1 1  عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل/کسر قطعی کارمزد 
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درجه 

 تخلف
 اقدام انضباطی متناظر با تخلف مرتبه تکرار تخلف

 توقف یا محدودسازی توسعه کسب و کار 

2 

  قطعی کارمزدعدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل/کسر 

  توقف یا محدودسازی توسعه کسب و کار 

 سایت شرکت شاپرک تا زمان رفع نامه همراه با درج در وبتعلیق موافقت

 مشکل

3 

 عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل/کسر قطعی کارمزد 

  توقف یا محدودسازی توسعه کسب و کار 

 شاپرک تا زمان رفع سایت شرکت نامه همراه با درج در وبتعلیق موافقت

 مشکل

 نامهلغو موافقت 

2 

1  عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل/کسر قطعی کارمزد 

2 
 عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل /کسر قطعی کارمزد 

 توقف یا محدودسازی توسعه کسب و کار 

3 

  عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل/کسر قطعی کارمزد 

  توقف یا محدودسازی توسعه کسب و کار 

 سایت شرکت شاپرک تا زمان رفع نامه همراه با درج در وبتعلیق موافقت

 مشکل

3 

1  اخطار کتبی 

2  عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل/کسر قطعی کارمزد 

3 
 عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل /کسر قطعی کارمزد 

  کسب و کارتوقف یا محدودسازی توسعه 

 (2جدول شماره )
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مرتبه، بر اساس نظر کارگروه بررسی تخلفات در شاپرک با شرکت خاطی برخورد مقتضی  3در صورت تکرار تخلف بیش از  

 صورت خواهد گرفت. 

ها اشاره نشده است، شرکت شاپرک بر اساس اهمیت، آثار و خطرآفرینی در خصوص سایر تخلفاتی که در جدول فوق به آن 

 گیری خواهد کرد.ها در زمان و شرایط مربوطه تصمیممورد، در خصوص تعیین اقدام انضباطی متناسب با آنهر 

فارغ از موارد مندرج در جدول فوق اعم از نوع تخلف و مرتبه تکرار آن، شرکت شاپرک هرگونه موارد مشکوک به وقوع جرم  

 نماید.را به مراجع قضایی معرفی می

 دفعات تکرار تخلفنحوه محاسبه تعداد  -2-4

 گردد:یار منظور میتکرار تخلف به دو صورت برای شرکت پرداخت

 یار خاطی عدم برطرف کردن علت تخلف طبق مهلت زمانی اعالم شده به شرکت پرداخت -1

 برطرف نمودن علت تخلف و تکرار مجدد آن -2

 رویه انضباطی -2-5

پرداخت کشور، تخلف مربوطه در کارگروه بررسی  پس از شناسایی تخلف و تأیید کارشناسان مدیریت نظارت بر شبکه 

 گردد.تخلفات در شرکت شاپرک بررسی می

گردد و پس پس از بررسی و تأیید تخلف توسط کارگروه، اقدام انضباطی پیشنهادی به مدیرعامل شرکت شاپرک ارسال می 

ارائه دهنده خدمات پرداخت طرف  کتیار و شراز تصویب اقدام انضباطی توسط مدیر عامل شرکت شاپرک، به شرکت پرداخت

 شود.یار ابالغ میقرارداد با پرداخت

تواند یار نسبت به تصمیم اتخاذ شده توسط کارگروه تعیین تخلف، اعتراض داشته باشد میدر مواردی که شرکت پرداخت 

اید. شرکت شاپرک تقاضای روز کاری تقاضای تجدید نظر خود را به صورت رسمی به شرکت شاپرک اعالم نم 15حداکثر ظرف 

یار برای ارائه بررسی و پس انجام فرایندهای الزم)در صورت نیاز دعوت از مدیر عامل شرکت پرداختیار را تجدید نظر پرداخت

 نماید.گیری نهایی به بانک مرکزی ج.ا.ا. ارسال میبه منظور تصمیمتوضیحات الزم( گزارش و مستندات مربوطه را 

 

 



 

 

 518از 136 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 

 

 

 

 

 هاپیوست هم:شانزد فصل
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  یاریالگوی موافقتنامه ارائه خدمات پرداخت -1پیوست 

 

 

 یاری اراهئ خدمات رپداخت موافقتنامه

  تاریخ انقضاء اعتبار  تاریخ شروع اعتبار  شماره موافقتنامه

 

 تعریف گردیده که اختصاصاً در معنای ذیل معتبر خواهد بود:عبارات استفاده شده در این سند محمول بر معانی عرفی است بجز آنچه که به شرح ذیل تعاریف:  - 1ماده 

 های پرداخت از بانک مذکور خواهد بود.بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و در این موافقتنامه، غرض اداره نظاممرکزی:  بانک 1.1

                   و کد اقتصادی           و شماره ثبت                 به شناسه ملی ( سهامی خاص)شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک  شاپرک: 1.2

 دریافت «مرکزی بانک» از که مجوزی براساس و رسیده ثبت به سهامی شرکت قالب در ایران اسالمی جمهوری در که است حقوقی : شخصیتارائه دهنده خدمات پرداخت 1.3

 .نمایدمی فعالیت «شاپرک» ابالغی الزامات و هادستورالعمل و «پرداخت خدمات دهندگان ارائه بر ناظر مقررات»طبق  بر و نمایدمی

ارائه دهندگان خدمات »و بر اساس قرارداد منعقده با « مقررات»: شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسالمی ایران است در چارچوب یارپرداخت 1.4

 نماید.منعقده با شاپرک، فعالیت می« موافقتنامه»و « پرداخت

ها، اقدام به فروش کاال های پرداخت در اختیار این شرکتو با استفاده از درگاه« یارپرداخت»: شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طریق انعقاد قرارداد با پذیرنده پشتیبانی شده 1.5

 نماید.یا خدمت خود می

 تواند نسبت به انتقال وجوه از طریق آن اقدام نماید.گردد که دارنده آن میق میای اطالبه هرگونه وسیله ابزار پرداخت: 1.6

 کند.است که بانک برای مشتریان خود صادر می «ابزار پرداخت»نوعی  کارت بانکی: 1.7

 به نام وی صادر شده است. «کارت بانکی»شخص حقیقی است که  دارنده کارت: 1.8

 سازد.فراهم می« دارنده کارت»امکان انجام تراکنش را برای سخت افزار و نرم افزاری که  ابزار پذیرش: 1.9

 «.بانک مرکزی»ابالغی توسط  «در نظام پرداخت کشور« پذیرندگان پشتیبانی شده» و « یارانپرداخت» الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت »: آخرین ویرایش سند مقررات 1.10

 «.موافقتنامه»این  6های فنی، امنیتی و کسب و کاری مطابق بند در حوزه« یارپرداخت»به « شاپرک»ات ابالغی : کلیه مستندیاریالزامات شاپرک در حوزه پرداخت 1.11

 رسیده است.« یارپرداخت»و « شاپرک»ماده در سه صفحه است و به امضاء نمایندگان قانونی  10سند حاضر که شامل بر  موافقتنامه: 1.12

و در انطباق با شرایط اعالم شده « شاپرک»، با ارائه معرفی نامه «پذیرندگان پشتیبانی شده»های ور تجمیع وجوه ناشی از تراکنشحساب بانکی که به منظ یاری:حساب پرداخت 1.13

به نام « مرکزیبانک »ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تایید به شبکه بانکی کشور، در یکی از شعب بانک« بانک مرکزی» 12/04/97مورخ  119730/97در بخشنامه شماره 

 افتتاح شده است.« یارپرداخت»

«  یارپرداخت»به نمایندگی آقایان محسن قادری )مدیرعامل( و علیرضا عیدی مراد )رئیس هیات مدیره(، و « شاپرک»مابین « موافقتنامه»این «: موافقتنامه»طرفین  - 2ماده 

 با مشخصات ذیل منعقد گردید:
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 یارمشخصات پرداخت

   نام و نوع شرکت

  به کد ملی  مدیرعامل

  به کد ملی  عضو هیات مدیره

  شناسه ملی  شماره ثبت

  کد پستی  کد اقتصادی

  نشانی کامل

  شماره نمابر  شماره تماس

حساب  شماره شبای  پست الکترونیک

 یاریپرداخت

 

شماره شبای حساب 

 تسویه کارمزد

   

 

بانک »ابالغی توسط « مقررات»با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و در چارچوب « یارپرداخت»، «موافقتنامه»به موجب این «: موافقتنامه»موضوع  - 3ماده 

پذیرندگان »رد و نظارت بر عملک یاری، نسبت به ارائه خدمات پرداخت«شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت»و قرارداد منعقده با « یاریالزامات شاپرک در حوزه پرداخت»، «مرکزی

 نماید.اقدام می« پشتیبانی شده

 

 پذیر خواهد بود.از تاریخ              لغایت             معتبر بوده و تمدید آن به موجب تراضی کتبی طرفین امکان« موافقتنامه»این مدت اعتبار:  - 4ماده 

 

 «موافقتنامه»قوانین و مقررات حاکم بر  - 5ماده 

به « یاریالزامات شاپرک در حوزه پرداخت»، «بانک مرکزی»ابالغی « مقررات»بوده و ارائه خدمات موضوع این سند وفق « موافقتنامه»این  قوانین جمهوری اسالمی ایران، حاکم بر 5.1

 انجام خواهد رسید.

« یاریالزامات شاپرک در حوزه پرداخت»و « زیبانک مرک»ابالغی « مقررات»بر اساس « یارپرداخت»صالح در رسیدگی به تخلفات « شاپرک»، «موافقتنامه»در صورت نقض مفاد این  5.2

 خواهد بود.

 

 یاریالزامات شاپرک در حوزه پرداخت - 6ماده 

 «کشور یاران در شبکه پرداخت الکترونیکفرایند آغاز به فعالیت پرداخت»مستند  6.1

 «اریشرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و پرداخت انیضوابط و مقررات قرارداد م»مستند  6.2

 «شده یبانیپشت رندگانیو پذ اریپرداخت انیمقررات قرارداد مضوابط و »مستند  6.3

 «ارانیبر پرداخت ظارتچارچوب ن»مستند  6.4

 «یارهای پرداختهای متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکتهای ثبت و پیگیری درخواستسرویسوب پروتکل»مستند  6.5

 «پرداخت کشوریاران در شبکه الزامات فنی فعالیت پرداخت»مستند  6.6

 یاری ابالغ خواهند شد.در حوزه پرداخت« شاپرک»و « بانک مرکزی»توسط « موافقتنامه»سایر الزاماتی که پس از تاریخ امضا این  6.7

 

 «یارپرداخت»و « پذیرندگان پشتیبانی شده»تسویه حساب با  - 7ماده 

 .نمایدمی تفویض «شاپرک» به را آن و نموده سلب خود از را «یاریپرداخت حساب» از برداشت حق «یارپرداخت» ،«موافقتنامه» این موجب به 9.1
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 انجام خواهد شد.« مقررات» 11وفق فرایند مندرج در ماده « پذیرندگان پشتیبانی شده»تسویه با  9.2

و پس از کسر کسور قانونی و جرائم « یارپرداخت»محاسبه شده، و با لحاظ نمودن عملکرد کمی و کیفی « مقررات» 11یاری وفق فرایند مندرج در ماده کارمزد خدمات پرداخت 9.3

 واریز خواهد شد.« یارپرداخت»متعلقه، در پایان هر ماه به حساب تسویه کارمزد 

 

 «پذیرندگان پشتیبانی شده» - 8ماده 

اعالم نموده و تنها پس از دریافت تاییدیه « شاپرک»، به «مقررات» 10خود را مطابق با ماده « پذیرندگان پشتیبانی شده»شود اطالعات مربوط به متعهد می« یارپرداخت» 10.1

 نسبت به ارائه خدمات به ایشان اقدام کند.« شاپرک»

 خود در چارچوب قرارداد خود با ایشان است.« پذیرندگان پشتیبانی شده»متعهد به پاسخگویی و رفع مشکالت « یارپرداخت» 10.2

خود اطمینان حاصل نماید. مسئولیت تبعات مالی و حقوقی ناشی از « پذیرندگان پشتیبانی شده( »MCCکاری )موظف است از صحت اطالعات هویتی و کسب و « یارپرداخت» 10.3

 است.« یارپرداخت»برعهده « پذیرندگان پشتیبانی شده»اطالعات نادقیق یا نادرست 

ید تدابیر نرم افزاری، سخت افزاری و اجرایی الزم را در این راستا فراهم و اجرا با« یارپرداخت»است. « یارپرداخت»برعهده « پذیرندگان پشتیبانی شده»وظیفه نظارت مستمر بر  10.4

 نمایند.

 یتمام در «پذیرندگان پشتیبانی شده» از کیهر یهاتراکنش در رمتعارفیغ و مشکوک یالگوها با مواجهه صورت در و بوده هاتراکنش هوشمند و مستمر رصد به جازم« شاپرک» 10.5

 مقررات و الزامات با عملکرد انطباق و صحت از نانیاطم حصول و یبررس اتمام موعد تا« پذیرندگان پشتیبانی شده» پرداخت درگاه قیتعل به نسبت تواندمی خدمت، ارائه یبسترها

 .دینما اقدام کشور، کیالکترون پرداخت شبکه

در صورت احراز  یا و قضایی دستور صدور متعهد گردد متعاقب« پذیرنده پشتیبانی شده»منعقد سازد که ای را به گونه« پذیرنده پشتیبانی شده»متعهد است قرارداد با « یارپرداخت» 10.6

 جانب از ایشان به الکترونیک پرداخت خدمات کلیه ارائه سیاه، در فهرست متخلف نام درج ضمن ،«پذیرنده پشتیبانی شده» توسط «پذیرش ابزار» از غیرمجاز برداریهر قسم بهره

« شاپرک»احراز بهره برداری غیرمجاز و مغایر با الزامات و مقررات شبکه پرداخت در صالحیت  .گردد تعلیق «یارانپرداخت» و« های ارائه دهنده خدمات پرداخترکتش»تمامی 

 خواهد بود.« بانک مرکزی»و یا 

 

 «یارپرداخت»نظارت بر عملکرد  - 9ماده 

و قوانین و مقررات حاکم « موافقتنامه»به هر نحو که رعایت مفاد این « یارپرداخت»نسبت به بازرسی و نظارت بر عملکرد تواند در هر زمان و بدون هماهنگی قبلی می« شاپرک» 12.1

 در این خصوص خواهد بود.« شاپرک»متعهد به همکاری کامل با « یارپرداخت»را محرز نماید، اقدام نماید.  5در بند « موافقتنامه»بر 

 ینسبت به بررس ،یدرخواست یهااستنکاف از ارائه مستندات و گزارش ای یممانعت از بازرس ایو « موافقتنامه»این  5ماده از « یارپرداخت»تخلف مجاز است در صورت « شاپرک» 12.2

 .دیو اعمال آن اقدام نما میجرا محاسبهعملکرد، 

 

 افزار و تجهیزاتافزار، نرمسخت - 10ماده 

 کسب نماید. «شاپرک»از  در صورت استفاده از برندهای جدید مجوزهای الزم راو  استفاده نماید «شاپرک» تاییدمورد  «ابزارهای پذیرش»گردد از متعهد می« یارپرداخت»  13.1
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 یاریهای متقاضی ارائه خدمات پرداختچارچوب احراز صالحیت شرکت -2پیوست 

 باشد:های زیر را پوشش داده های کسب و کاری متقاضیان، باید حداقل سرفصلچارچوب طرح

 اطالعات هویتی و  شناسایی کسب و کار -2-1

سیاست بانک مرکزی »های معرفی شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. در سند توصیف کسب و کار پیشنهادی با توجه به نقش 

 «.جمهوری اسالمی ایران درخصوص فناوری مالی

ج.ا.ا. را برای خود متصور باشد باید های معرفی شده توسط بانک مرکزی درصورتی که متقاضی بیش از یک نقش از نقش 

 یاری مشخص نماید.عالوه بر تشریح مدل و نحوه کارکرد نقش موردنظر، ارتباط آن را با نقش پرداخت

 یا هر روش استاندارد دیگر. «بوم مدل کسب و کار»شرح کسب و کار پیشنهادی در قالب  

 دامنه کسب و کار و مقررات و قوانین حاکم بر آن. 

 سهامداران سرمایه و -2-2

 رزومه اعضای هیئت مدیره شرکت، سهامداران و ترکیب سهامداری. 

 وکار )در صورت وجود سابقه فعالیت، اطالعات مربوط به دو سال پایانی ارائه گردد.(وضعیت مالی کسب صورت 

 بینی شده برای دو سال آتی.گزارش بودجه پیش 

 جاری.ها و سرمایه اطالعات مربوط به دارایی 

 انسانی منابع -2-3

باید دارای دانش فنی کافی در زمینه فعالیت  ،، مدیران و کارشناسانیاریخدمت پرداخت افراد کلیدی شرکت متقاضی 

 باشند.  مربوطه 

شرکت پرداخت یار باید حداقل از کارشناسان حوزه مالی، اداری، کارشناس مرکز پاسخگویی به مشتریان، کارشناس امنیت،  

 مند باشد. واحد حقوقی و کارشناسان امور پذیرندگان و عملیات بهرهمدیر دیتا بیس و شبکه، 
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 قانونی را در پایان سال مالی ارائه نماید.  یو بازرس یشرکت موظف است هر ساله گزارش حسابرس 

ها و سرویسسازی وبدارای تعهد ضمن خدمت برای پیاده یار باید کارشناس تمام وقت ونماینده فنی شرکت پرداخت 

 خدمات پشتیبانی بوده و به شرکت دیگری به طور همزمان خدمت ارائه ننماید. 

های اجرایی و مدیریت سیاست )با موضوع فعالیت مرتبط با حوزه انفورماتیک(، ها و فرآیندها شامل اساسنامه شرکتسیاست 

 منابع انسانی.

 فروش و بازاریابی -2-4

 گذاری خدمات.های قیمتها و تهدیدات اساسی، نقاط قوت و ضعف و روشسکمطالعه بازار، خدمات قابل ارائه، برآورد ری 

های گذاری خدمات و شیوهکنندگان و شرکا، برنامه تبلیغات و توسعه کسب و کار، ارزشمشتریان بالقوه یا بالفعل، تأمین 

 های ارتباطی.ارائه خدمت، کانال

 برنامه عملیات اجرایی -2-5

افزار و های فناوری و سختها مانند محل شرکت، زیرساختکار شامل تجهیزات و زیرساختهای اجرایی کسب و نیازمندی 

 های عمومی.افزار و نحوه تامین آن و نیازمندینرم

 یاری ازدیدگاه فنی و کسب و کاری.سازی مدل پرداختبرنامه زمانبندی پیاده 

های قوانین،پروتکل و همچنین مغایرت با یارپرداخت رکت: بدیهی است در صورت مغایرت طرح کسب و کاری با فعالیت ش1تبصره

طرفه ملغی یار با شرکت شاپرک به صورت یکلغو و توافقنامه پرداخت مذکورفعالیت شرکت مجوز شاپرک، شرکت فنی و الزامات 

 گردد. می

رسانی طرح کسب و کاری، مراتب باید فورا به اطالع شرکت شاپرک و شرکت ارائه : در صورت تغییر فعالیت یا نیاز به بروز2تبصره 

 دهنده خدمات پرداخت رسیده و طرح کسب و کاری جدید برای تایید مجدد به شرکت شاپرک ارسال گردد. 

 سایر الزامات -2-6

و با موضوع مرتبط  رانیا یاسالم یجمهور وفق قوانین و مقرراتو ی ثبت شده در قالب شرکت تجارباید  یارشرکت پرداخت 

 فعالیت نماید. خدمات پرداخت در حوزه 
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 یاری باید فاقد سوء پیشینه موثر کیفری باشند.اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت متقاضی پرداخت 

 یجمهور یمعوق به نظام بانک یبده دینبا یاریپرداخت یمتقاضشرکت عامل  ریو مد رهیمد ئتیه یاز اعضا کی چیه 

 باشند. یسابقه موثر چک برگشت یدارا ایداشته  رانیا یماسال

 الزامی است.  (فتاپلیس فضای تولید و تبادل اطالعات )اخذ مجوزهای الزم از  

 های تجاری باشد. دارای مکان فیزیکی مشخص جهت انجام فعالیتباید شرکت  

 الزامی است. یار پرداختبرای محل فعالیت شرکت ارائه سند مالکیت و یا قراداد بلند مدت اجاره  

مند گردد تا در صورت از سایت پشتیبان بهره برای ارائه خدمات و ممانعت از هر گونه قطع سرویس یار بایدشرکت پرداخت 

 پذیر باشد. بروز مشکل ارائه خدمت دسترس

 . در استاد حسابداری به طور شفاف مشخص باشدهای مشهود و نامشهود ارزش دارایی 

 یاری الزامی است. برای کسب و کار پرداخت 69های مستقیممالیات 186قانون  پایبندی به 

 

 

  

                                                           

دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صالحیتصدور یا تجدید یا تمدید کارت  -186ماده  69

 با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.های مزبور مالیات باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت به پرداختشده میبر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی

 ذیل خواهد بود:های اهیگو اخذ به منوط اعتباری موسسات سایر و بانکها طرف از مشاغل صاحبان همچنین و حقوقی اشخاص به بانکی تسهیالت اعطای -1تبصره 

 .گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده -1

 های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری.ای از صورتمالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهگواهی اداره امور  -2

 ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین و ابالغ خواهد شد.

 منظور خزانه در مخصوص حساب در و وصول را مشاغل درآمد صاحبان شده قطعی مالیات مشمول درآمد هزار در یک معادل مبلغی شودمی داده اجازه کشور مالیاتی امور سازمان به -2تبصره 

نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از تشخیص و وصول مالیات همکاری میای که در امرهای صنفی و مجامع حرفهبه تشکل ساالنه بودجه مصوب اعتبارات حدود در تا نموده

 شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران  سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی -3تبصره 

 له امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعیعامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی در نظام اقتصادی از جم

 اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعالم کند.یافته

را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات 

 اتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالی

کت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت در تخلف صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شر

 سال خودداری کند.موسسات به مدت سه مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و عضویت آنها در هیأت

شوند به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اعالم کند. سازمان مذکور مکلف است سال فاقد فعالیت تلقی میسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج -4تبصره

 غییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.از تاریخ اعالم سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه ت
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 یاریراهنمای اجرای آزمون متقاضیان پرداخت -3پیوست 

 مقدمه -1

ها توسط مدیریت نظارت بر باشد. متقاضیانی که مدارک آنهای متقاضی میاین پیوست شامل راهنمای اجرای فرآیند آزمون فنی شرکت

برداری نمایند. به منظور آشنایی توانند از این راهنما جهت انجام مراحل آزمون فنی بهرهپرداخت شرکت شاپرک تایید شده است میشبکه 

های عمومی، ها روالگردد که در آنوکاری توسط شرکت شاپرک برگزار میهای توجیهی فنی/کسببیشتر متقاضیان با فرآیند آزمون، جلسه

الذکر باید درخواست شود. متقاضیان جهت شرکت در جلسات فوقیاری شرح داده میجرای آزمون و عملیات پرداختوکاری، افنی، کسب

 خود را به مدیریت نظارت بر شبکه پرداخت ارسال نمایند.

 گام نخست: مطالعه مستندات -1-1

رسمی شرکت شاپرک به آدرس سایت یاری را از وبوکاری پرداختدر گام نخست الزم است متقاضیان مستندات فنی و کسب

https://shaparak.ir دقت مطالعه نمایند. دانلود و به 

 گام دوم : مرحله شروع آزمون -1-2

متقاضی باید اطالعات نماینده فنی خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل،  

 ای را به شرکت شاپرک ارائه نماید.ارتباط شبکه برای برقراری Validو  Staticاینترنتی آدرس 

تعریف »و با موضوع   PFregistration@shaparak.comمتقاضی همچنین باید اطالعات زیر را  به آدرس ایمیل  

 ارسال نماید. «یاری تستیپرداخت

 )داده حقیقی( شرکت یرقم 11 یشناسه مل  -1

 شرکت )داده حقیقی( شماره ثبت -2

 )داده حقیقی( ثبت خیتار -3

 کد پستی دفتر شرکت )کد پستی معتبر تستی( -4

)داده حقیقی از شخخرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد  سیپرداخت ارائه سخخرو چیسخخوئ یرقم 9کد  -5

 دریافت گردد(

 ی )داده تستی(اریپرداخت یرقم 15 یرندگیکد پذ -6

 ی )داده تستی(بانیمورد پشت انهیهر نوع پا یبه ازا انهیپا یرقم 8نوع و شماره  -7

https://shaparak.ir/
mailto:PFregistration@shaparak.com
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 یاری()شماره شبای معتبر غیر مرتبط با فرایند پرداخت اریپرداخت یمسدود یشماره شبا -8

 رداخت یاری()شماره شبای معتبر غیر مرتبط با فرایند پ اریکارمزد پرداخت یشماره شبا -9

دریافت مشخصات باال، شرکت شاپرک اقدام به تعریف دسترسی متقاضی در محیط آزمون شاپرک نموده و مشخصات پس از  

 کند.سرویس ها شامل نام کاربری و کلمه عبور را از طریق ایمیل به متقاضی ارسال میدسترسی به وب

های این مرحله و ، صرفا باید نسبت به ارسال دادهانددریافت نموده VPNالزم به ذکر است، متقاضیانی که قبال دسترسی  

تعریف در محیط تست سامانه جامع پذیرندگان شاپرک اقدام نمایند. متقاضیانی که نام کاربری و رمزعبور جهت دسترسی به 

ها توانند به محیط تستی سرویساند، صرفا با استفاده از آدرس زیر میهای سامانه جامع پذیرندگان را دریافت نمودهسرویس

 دسترسی داشته باشند.

 ها در محیط تستی سامانه جامع پذیرندگان به شرح ذیل است:مسیر دسترسی متقاضیان جهت فراخوانی سرویس

Base Address: http://192.168.250.100:9095/merchant 

( RAR Fileصورت فایل آرشیو )تولیدشده مختص به هر متقاضی که به VPNشرکت شاپرک مشخصات و اطالعات اکانت  

نماید. ذکر این نکته ضروری است که آدرس ایمیل نماینده باشد را به ایمیل نماینده فنی متقاضی ارسال میشده میرمزنگاری

شده، شماره تلفن همراه شده باشد. همچنین رمزعبور فایل رمزنگاریریف رسمی صرفاً باید ذیل دامین رسمی شرکت متقاضی تع

 باشد.می 09XXXXXXXXXشده از طرف متقاضی و با قالب نماینده فنی متقاضی است که مطابق اطالعات ارائه 

روز هرگونه مشکل و تواند اقدام به اتصال و برقراری ارتباط نماید و در صورت بمتقاضی از زمان دریافت اطالعات اکانت می 

آدرس ایمیل  یا سؤال مراتب را ضمن درج مشخصات ارتباطی )شامل نام و شماره تلفن و نام شرکت متقاضی(به

pardakhtyar@shaparak.com .ارسال نماید 

افزاری های نرمسازی زیرساختاولویت باال اقدام به نهایی های متقاضی با، الزم است شرکتVPNزمان با اتصال موفق به هم 

 منظور شروع تست نمایند.جهت آمادگی به

فرایند » (2-8-3) در بندهای ارائه شده  EndPointنمودن به  Telnetحل پیشنهادی، ، راهVPNبرای اطمینان از صحت عملکرد اتصال 

 باشد.می «ترونیکی کشوریاران در شبکه پرداخت الکآغاز به فعالیت پرداخت

 و اتصال به آن VPN New Connectionگام سوم: ایجاد  -1-3

 Windowsدر سیستم عامل  L2TP/IPSEC Connectionساخت  

 نماید: باید مراحل زیر را طی Windowsدر سیستم عامل  L2TP/IPSEC Connectionبه منظور ساخت یار شرکت پرداخت

http://192.168.250.100:9095/merchant
mailto:pardakhtyar@shaparak.com
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 .را اجرا نمایید Network and Sharing Center و سپسشده  Control Panel ابتدا وارد .1

 .کلیک کنید Set up a new connection or network برروی لینک .2

 

 .کلیک کنید Next را انتخاب و سپس برروی Connect to a workplace در ادامه گزینه .3
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 .دهیدمراحل ایجاد کانکشن را ادامه   Use my Internet connectionبا انتخاب گزینه .4

 

.  

 .کلیک کنید Create و یک نام برای کانکشن وارد نمایید و در انتها برروی VPN مربوط به سرور IP در ادامه باید آدرس .5

 

pfnet.shaparak.ir 
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 .را اعمال نمایید زیرتغییرات  توانید تنظیمات مربوط به آن را بررسی کرده و می VPN کانکشن بعد از ایجاد .6

 :کافی است تا مراحل زیر را انجام دهید VPN به تنظیماتبرای دسترسی 

 چپ سخخمت یمنو از سخخپس و کرده اجرا را Network and Sharing Center برنامه  Control Panel از ابتدا .1

 .دیکن کیکل Change adapter settings نکیل یبررو

 .را انتخاب کنید Properties مورد نظر راست کلیک کرده و سپس گزینه VPN در پنجره ظاهر شده برروی .2
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 است. مشاهده قابل در پنجره باز شده چندین سربرگ وجود دارد که در شکل زیر  .3

را با آدرس دریافتی از پروفایل مقایسه نمایید و از درستی آن اطمینان  domain nameآدرس   General در سربرگ .4

 یابید.

 

  

pfnet.shaparak.ir 

 



 

 

 518از 149 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 را به صورت زیر انتخاب نمایید. پروتکل نوع Security در سربرگ .5

 

 

 را در پنجره باز شده وارد نمایید. preshared Keyرا فشرده و  advanced Settingدکمه  .6
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 Internet Protocol Versionوارد شده و با انتخاب  TCP/IP میتوان تنظیمات Networking در سربرگ .7

4 (TCP/IPv4)  دکمهproperties  فشار دهیدرا. 
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 را انتخاب کنید. advanced، دکمه  propertiesبعد از ورود به  .8
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را بردارید تا مشکل اتصال به سرورهای  use default gateway on remote networkلطفا تیک گزینه  .9

 ریموت حل گردد.

 

 Linuxدر سیستم عامل  L2TP/IPSEC Connectionساخت  

)یا strongswan های  به نام packageبایست دو بر روی سیستم عامل لینوکس می Connectionبرای ایجاد 

openswan و )xl2tpd  .را بر روی سیستم عامل خود نصب نمایید 

  شاهده صورت م شاپرک را جایگزین xدر زمان اعمال تنظیمات در  شده در پروفایل دریافتی از  ، اطالعات ارائه 

xنمایید. ها 

  در زمان اعمال تنظیمات در صورت مشاهدهy آدرس ،IP جایگزین نمایید خود را. 

Red hat Based Linux: 
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tpd2xl strongswan install yum 

Debian Based Linux: 

apt-get strongswan xl2tpd 

 زیر اعمال نمایید:  configهای بایست تنظیمات زیر را در فایلمی نصببعد از 

/etc/ipsec.conf 

 #ipsec.conf - strongSwan IPsec configuration file 

config setup 

 #  strictcrlpolicy=yes 

 #  uniqueids = no 

 #Add connections here. 

 #Sample VPN connections 

conn %default 

  ikelifetime=86000s 

  keylife=86000s 

  rekeymargin=3m 

  keyingtries=1 

  keyexchange=ikev1 

  authby=psk 

  ike=3des-aes192-aes256-sha1-md5-modp1024! 

  esp=3des-sha1,aes192-sha1,aes256-md5 
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conn shaparak 

  left=yyy.yyy.yyy.yyy 

  right=xxxxxxxxxxxx 

  auto=add 

  type=transport 

  leftprotoport=17/1701 

  rightprotoport=17/1701 

/etc/ipsec.secrets 

 :PSK "xxxxxxxxxxxxxxxx" 

/etc/xl2tpd/options.l2tp.client 

ipcp-accept-local 

ipcp-accept-remote 

refuse-eap 

require-chap 

noccp 

noauth 

mtu 1280 

mru 1280 

noipdefault 

defaultroute 

usepeerdns 

connect-delay 5000 
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name XXXX 

password xxxxxxxxxxxxx 

/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf 

[lac shaparak] 

lns = xxxxxxxxxxxxx 

ppp debug = yes 

pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd.client 

length bit = yes 

 استفاده symlink باشند و اگر بصورت chmod 600 ستایبهای مربوطه می directoryو  ها فایلسطح دسترسی  -1-2-3-1

 قرار گیرد. StrongSwan پکیج مسیر در باید شودمی

 ساخته شود. xl2tpکنترل  تنظیمات باید فایل و سپس StrongSwanبایست فایل تنظیمات ابتدا می -2-2-3-1

 لینوکس در upشود )به وسیله دستور  startشوند و تنظیمات مورد نظر  restartهر دو سرویس پکیج بایست در انتها می -3-2-3-1

  (debianو  redhat هایdistributionبا 

گردد. در لیست کارت شبکه های لینوکس مورد نظر نمایان می ppp0اتصال برقرار شده و ، مشکل رت عدم بروزدر صو -4-2-3-1

 (ifconfig)بررسی با استفاده از دستور 

 های سامانه جامع پذیرندگان شاپرکگام چهارم: آزمون سرویس -1-4

 هاسناریوی آزمون سرویس 

یک از متقاضیان تمامی هفت نوع درخواست را به ترتیب زیر ثبت کرده و تا  های سامانه جامع، الزم است هربرای آزمون سرویس

درخواست را مجدداً  درخواست مربوطه را پیگیری و در صورت دریافت خطا، پس از رفع مشکل، 70(14دریافت وضعیت تایید نهایی )

 ثبت نماید. 

                                                           

 دارد.« یارهای پرداختهای متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکتهای ثبت و پیگیری درخواستسرویسپروتکل وب»در مستند « های درخواستانواع وضعیت»اشاره به جدول 70
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 سرویس تعریف مشتری و فروشگاه .1

 دید(سرویس تعریف پذیرندگی )تعریف پایانه ج .2

 سرویس تغییر شباهای متصل به پذیرندگی .3

 سازی پایانهسرویس غیرفعال .4

 سازی مجدد پایانهسرویس فعال .5

 سرویس تغییر فروشگاه .6

 سرویس اصالح اطالعات .7

ی کد ملی، تاریخ تولد، شناسه ملی اشخاص حقوقی، تاریخ ثبت، لدهایفها، الزم است متقاضیان در سرویس آزمونطی فرآیند  -1-1-4-1

توان ی معتبر استفاده نمایند. ولی برای سایر فیلدها میهادادهشماره ثبت، کد پستی، کد صنف، معین صنف و شبای تسویه شاپرکی از 

 های تستی با قالب صحیح استفاده نمود.از داده

 انیهای متقاضدرخواست یریگیهای ثبت و پسرویسپروتکل وب»فصلمطابق  جامع،سامانه  یخطا یکدهاها و ساختار سرویس -2-1-4-1

باشد، لذا الزم است متقاضیان، هنگام مواجهه با خطاهای سرویس، پیش می «اریهای پرداختتوسط شرکت رندگانیدر سامانه جامع پذ

 اها اقدام نمایند.الذکر جهت رفع خطاز هر اقدام دیگری ابتدا با توجه به توضیحات مستند فوق

بر روی تمامی انواع درخواست، الزم است متقاضیان تعداد  (14)ها و دریافت وضعیت تایید نهایی سرویسبا پایان آزمون وب -3-1-4-1

های سامانه جامع پذیرندگان، هر متقاضی دیگر در پایان آزمونعبارت شده خود را به عدد چهار برسانند. بهپذیرندگان تستی تعریف 

 رساند.شده خود را به عدد چهار میخوانی سرویس تعریف پذیرندگی، تعداد پذیرندگان تستی ثبت با فرا

پایان آزمون »های سامانه جامع پذیرندگان، نماینده فنی متقاضی ایمیلی با عنوان جهت تایید پایان موفق آزمون سرویس -4-1-4-1

ارسال نموده و طی آن ضمن درخواست بررسی و تایید  فصل( همین 6-2-1بند )به آدرس مذکور در  «های سامانه جامعسرویس

 نماید.شده مرجع تسویه را درخواست میسازیهای سامانه جامع پذیرندگان، فایل شبیهتکمیل آزمون سرویس

 آزمون فایل تسویه -1-5

آزمون فایل  -امع پذیرندگانهای سامانه جدر پایان آزمون سرویس -های تسویه عنوان مرجع آزمونبا دریافت فایل واریز پذیرندگان به

صورت عملی آغاز می سویه به  ضی فایلت شده زیر را با نامگردد. طی دوره آزمون هر متقا ست  سناریوهای درخوا سویه مربوط به  های های ت

همین   (6-2-1)به آدرس ایمیل مذکور در بند  «1 –های تسخخویه تسخختی فایل»سخخاخته و طی ایمیلی با عنوان  ،(1-4-1) مندرج در بند
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سال می ستند ار شاپرک نیز فایلم شرکت  سالی را در بازهکند.  سویه های ار سامانه ت ستی  شخص دریافت کرده و در محیط ت های زمانی م

گرداند. همچنین مواردی که نیازمند ها، به متقاضیان باز میهای دریافتی را در پاسخ به ایمیلکند و نتایج پردازش فایلشاپرک پردازش می

صال ضیان اعالم میا شد طی ایمیل به متقا صورت نیاز به تولید مجدد هریک از فایلح و یا تغییر با شکاالت، نمایندگان گردد. در  ها و رفع ا

کنند. با هر مجدداً از طریق ایمیل به شاپرک ارسال می -با نام اصلی اولیه –فنی متقاضیان، هر بار هر سه فایل حاوی سناریوهای آزمون را 

درستی گردد و این روند تا جایی که تمامی سناریوهای درخواستی به های تسویه، شمارنده در عنوان ایمیل اضافه میسال مجدد فایلبار ار

 شود.توسط متقاضی ایجاد شده و مورد تایید شاپرک قرار گیرند تکرار می

 

 کل مبلغ کارمزد ردیف

 کل مبلغ موجودی پذیرنده نزد پرداخت یار صفر 1

 بخشی از مبلغ موجودی پذیرنده نزد پرداخت یار صفر 2

 کل مبلغ باقیمانده از موجودی پذیرنده نزد پرداخت یار تر از صفربزرگ 3

 بخشی از مبلغ باقیمانده از موجودی پذیرنده نزد پرداخت یار تر از صفربزرگ 4

 هیتسو لیفا آزمون موفق یوهایسنار: 1 جدول

 

 کل مبلغ کارمزد ردیف

 مبلغ تسویه بیشتر از کل موجودی پذیرنده نزد پرداخت یار صفر 1

 کل موجودی پذیرنده نزد پرداخت یار <)مبلغ کارمزد + مبلغ تسویه(   تر از صفربزرگ 2

3 

تر از کارمزد بزرگ

کل مبلغ  15%

)مجموع مبلغ تسویه 

 و کارمزد(

 پرداخت یاربخشی از مبلغ موجودی پذیرنده نزد 

 صفر 4

ارائه رکورد تکراری و صحیح برای پذیرندگی در فایل ) در هر فایل تسویه به ازای هر کد 

اولین رکورد  قبول است و در صورت تکرار کد پذیرندگی،پذیرندگی تنها یک رکورد قابل

 پردازش و سایر رکوردهای مرتبط با آن پذیرنده با خطا مواجه خواهند شد.(

 کد شناسه سوئیچ نامعتبردرج  صفر 5

 درج کد پذیرندگی نامعتبر صفر 6
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 کل مبلغ کارمزد ردیف

 یار( نامعتبردرج شبای مسدودی)شبای پرداخت صفر 7

 درج شبای تسویه نامعتبر صفر 8

 هیتسو لیفا آزمون ناموفق یوهایسنار: 2 جدول

موجود « (تسویه فایل) کشور الکترونیکی پرداخت شبکه در یارانپرداخت فعالیت فنی الزامات» فصلقالب فایل تسویه مطابق  

 باشد.سایت شرکت شاپرک میبر روی وب

 گردد.تمامی سناریوهای موفق تسویه طی یک فایل با نام زیر ارسال می 

 <Payment Facilitator Alias>_<YYYYMMDD>_<CC>_OK.txt 

 گردد.های زیر ارسال مینام رکورد سناریو تسویه( با 4تمامی سناریوهای ناموفق تسویه طی دو فایل )هر فایل  

 <Payment Facilitator Alias>_<YYYYMMDD>_<CC>_NOK1.txt 

<Payment Facilitator Alias>_<YYYYMMDD>_<CC>_NOK2.txt 

 گردند.ارسال می txtها با پسوند های تسویه با ایمیل، برخالف محیط عملیاتی، فایلجهت سهولت تبادل فایل 

 باشد.منظور از کل مبلغ در بندهای فوق، مجموع مبلغ تسویه و مبلغ کارمزد می 

باشد که به همراه فایل ( شامل سه تا پنج حرف میPayment Facilitator Aliasیار )نام اختصاری هر شرکت پرداخت 

 گیرد.ها قرار میمرجع واریز سوئیچ در آغاز فرایند آزمون در اختیار شرکت

 گردند.شده در فایل مرجع تسویه تولید و ارزیابی میرکوردهای سناریوهای بندهای فوق نسبت به مقادیر ارائه تمامی  

کند که تبعیت می SEPAاستاندارد سامانه آریا )پایا( بوده و از استاندارد پرداخت مربوط به  قالب فایل مرجع تسویه مطابق 

 -مطابق جداول زیر  -( CdtTrfTxInfهای دی تراکنش )در تگ( و تعداGrpHdr)در تگ  Headerاز دو بخش کلی 

 شده است.تشکیل

 
 ساختار توضیحات تگ ردیف

1 MsgId )شناسه پیام )معادل نام فایل پایا 

<BIC4>YYMMDDNXXXX.CT 

<BIC4>: چهار رقم آخر کد بانک 
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 ساختار توضیحات تگ ردیف

YYMMDD:  تاریخ فایل )هجری

 شمسی(

N: شماره سیکل پایا 

XXXX: فایل الیسرشماره 

2 CrDtTm 

 تاریخ و زمان ایجاد فایل

 )هجری شمسی(

YYYY-MM-

DDThh:mm:ss 

3 NbOfTxs های فایلتعداد تراکنش  

4 TtlIntrBkSttlmAmt های فایلمجموع مبلغ تراکنش  

5 IntrBkSttlmDt 

 تاریخ تسویه

 تاریخ ارسال فایل( -)هجری شمسی 
YYYY-MM-DD 

6 SttlmInf/SttlmMtd  مقدار ثابتCLRG  

7 PmtTpInf/Cd/SvcLvl  مقدار ثابتSEPA  

 هیتسو مرجع لیفا Header قالب: 3 جدول

 

 ساختار توضیحات تگ ردیف

1 PmtId/InstrId واریز شناسه 

<YYYY,MM,DD><Cycle><IIN3><ACC 

CODE> 

<YYYY,MM,DD>: هاتاریخ شمسی تراکنش 

<Cycle>:  شماره سیکل )دو رقم(نوع و 

<IIN3>: سه رقم آخر کد سوئیچ پذیرندگی 

<ACC CODE>: کد پذیرنده 

2 PmtId/EndToEndId پیگیری شماره 
رقم  6+  2رقم کد بانک + عدد  3رقم تاریخ +  6

 شمارنده
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 ساختار توضیحات تگ ردیف

3 PmtId/TxId شناسه تراکنش 
<MsgId>XXXXX 

XXXXX: سریال عددی 

4 IntrBkSttlmAmt مبلغ تراکنش  

5 ChrgBr 
مقدار ثابت 

SLEV 
 

6 Dbtr/Nm نام کامل بدهکار  

7 Dbtr/Id/PrvtId/OthrId/Id 
کد/ شناسه ملی 

 بدهکار
 

8 Dbtr/Id/PrvtId/OthrId/IdTp کد شعبه بدهکار  

9 DbtrAcct/Id/IBAN 
شماره شبای 

 بدهکار

شماره شبای حساب واسط سوئیچ شاپرک نزد بانک 

 مرکزی

10 DbtrAgt/FinInstnId/BIC کد بانک بدهکار  

11 CdtrAgt/FinInstnId/BIC 
کد بانک 

 بستانکار
 

12 Cdtr/Nm 
نام کامل 

 بستانکار
 نام پذیرنده )نام فروشگاه(

13 Cdtr/Id/PrvtId/OthrId/Id 
کد/ شناسه ملی 

 بستانکار
 پذیرنده ملی شناسه /کد

14 CdtrAcct/Id/IBAN 
شماره شبای 

 بستانکار
 مسدودی پرداخت یار  شماره شبای حساب

15 RmtInf/Ustrd شرح تراکنش 
پر  InstrIdدر غالب اوقات با مقداری معادل 

 گرددمی

 (CdtTrfTxInf) تراکنش یرکوردها قالب: 4 جدول
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 اندیاری را ثبت کردهنکاتی برای متقاضیانی که بیش از یک درخواست پرداخت -1-6

باشند، صرفاً با های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت میمتقاضیانی که دارای چند درخواست پرداخت یاری از شرکت 

شامل  -های بعدی نیاز به آزمون مجدد گردند و در صورت تایید برای درخواستاولین درخواست وارد فرایند آزمون فنی می

 باشد.نمی -مع و همچنین آزمون فایل تسویه های سامانه جامجزا، آزمون سرویس VPNدریافت 

جداگانه دریافت و فرآیند کامل تایید دسترسی  FTPیاری، دسترسی بایست به ازای هر درخواست پرداختها میاین شرکت  

 به آزمون تبادل فایل و تبادل کلید را با موفقیت انجام دهند. 

یار ارسال به صورت ایمیل جداگانه برای نماینده فنی پرداخت در فاز آزمون FTPالزم به ذکر است مسیر دستیبابی به  

 در پاکت دربسته در اختیار نماینده فنی قرار خواهد گرفت.  FTPشدن مسیر دستیبابی به گردد. در شرایط عملیاتیمی
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شده پرخطر توسط ها و مخاطرات پذیرندگان پشتیبانیتعهدنامه پذیرش ریسک -4پیوست 

 یارپرداخت  شرکت

 گردد:یار  ..................................................................................... متعهد میبدینوسیله شرکت پرداخت

ها و عملکرد پذیرنده پشتیبانی شده با مشخصات مندرج در جدول ذیل، محرز گردید پذیرنده پشتیبانی شده پس از بررسی ریز تراکنش -1

باشد. بدیهی است درصورت احراز خالف ارای کسب و کار مطابق با  کد صنف اظهار شده و منطبق با قوانین و مقررات کشور میدمذکور 

یار بوده و شرکت شاپرک کدملی/کد اقتصادی پذیرنده پشتیبانی ها بر عهده شرکت پرداختها، مخاطرات و جبران خسارتاین ادعا ریسک

با او  «شده پرخطرروش اجرایی مدیریت پذیرندگان پشتیبانی» فصل( از 2گان قرار داده و مطابق )جدول شده را در لیست سیاه پذیرند

 نماید. یار نیز برخورد قانونی مینماید. عالوه بر این، شرکت شاپرک برابر قوانین و مقررات با شرکت پرداختبرخورد می

 

 مشخصات پذیرنده

  نام فروشگاه

پذیرنده پشتیبانی شده خانوادگی نام و نام

 حقیقی

 

خانوادگی مدیرعامل/ نماینده نام و نام

 مدیرعامل پذیرنده پشتیبانی شده حقوقی 

 

کد ملی پذیرنده پشتیبانی شده حقیقی/ 

 شناسه ملی پذیرنده پشتیبانی شده حقوقی

 

  کد پذیرندگی

  عنوان صنف

  کد صنف

 

 یار:امضاء مدیرعامل شرکت پرداخت

 

 

 تاریخ تکمیل فرم: شرکت:مهر 
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ست ستسرویسوب پروتکل -5پیو سامانه جامع های ثبت و پیگیری درخوا ضیان در  های متقا

 یارهای پرداختپذیرندگان توسط شرکت

 مقدمه -1

ستای بهره سامانه جامع پذیرندگان، و نیاز به اعالم پروتکل ارتباطی در را ستر  شاپرکبرداری از پروژه پرداخت یار بر ب و  بین 

 های متقاضیان، از طریق سامانه، مستند حاضر تدوین شده است.پرداخت یار، جهت ثبت درخواست هایشرکت

 تعاریف -2

 متقاضی -2-1

 باشد.های پرداخت میشخصیت حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت ابزار پذیرش یا سایر سرویس

 پذیرنده -2-2

 شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای ابزار پذیرش.

 مشتری -2-3

 شود. پذیرنده یا متقاضی، مشتری اطالق میبه هر 

 سامانه جامع پذیرندگان -2-4

های ارائه دهنده خدمات ها به شخخرکتای که از طریق آن متقاضخخیان و یا پذیرندگان امکان ثبت و ارسخخال درخواسخختسخخامانه

 پرداخت را دارند.

 لیست سیاه -2-5

 ر خطر را برعهده دارد.های شاپرک که وظیفه مدیریت و کنترل پذیرندگان پبخشی از سامانه

 شرح -3

 باشد:استفاده از  امکانات سامانه جامع پذیرندگان با سناریوی زیر امکان پذیر می
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 یارهای پرداختنام متقاضیان توسط شرکتثبت 

 

 

 

 

 

 1شکل 

 

کرپاش ناگدنریذپ عماج هناماس راک شدرگ رادومن  

رپاش
ک

کرش  ییوس
خادرپ تامدخ هدنهد هیارا ت

ت
مالعتسا یاه هناماس

رپاش  ییوس
ک

هدنریذپ

  )PSP( تخادرپ یاه تکرش هب )تخادرپ تامدخ نایضاقتم( نایرتشم هعجارم : 2 یویرانس

کرپاش  ییوس کرپاش  ییوس

PSP 1PSP 1

PSP 2PSP 2

PSP nPSP n

).. و باهن ، ابش مالعتسا ، تسپ نامزاس، لاوحا تبث ).. و باهن ، ابش مالعتسا ، تسپ نامزاس، لاوحا تبث   

هدنریذپ هدنریذپ

هدنریذپ هدنریذپ

هدنریذپ هدنریذپ

ناگدنریذپ عماج هناماس ناگدنریذپ عماج هناماس

ناگدنریذپ هداد هاگیاپ ناگدنریذپ هداد هاگیاپ

4

2

1   4

1   4

1  4

5

6

دیامن یم یهاگشورف هنایاپ یروآ عمج تساوخرد ای و ابش رییغت ، یگدنریذپ تساوخرد psp یاهتکرش زا یکی قیرط زا هدنریذپ ریسم نیا رد

دیامن یم لاسرا کرپاش ناگدنریذپ عماج هناماس هب ار تساوخرد ره هب طوبرم یلیمکت تاعالطا و هدش تفایرد یاه تساوخرد ،تخادرپ تکرش

ددرگ یم لرتنک کرپاش ناگدنریذپ هایس تسیل اب هدنریذپ یارب یلاسرا یاه تساوخرد

.ددرگ یم هریخذ کرپاش هداد هاگیاپ رد یو تساوخرد و هدنریذپ تاصخشم،مز  یاه یجنسرابتعا زا سپ

دیامن یم لاسرا کرپاش تکرش  ییوس رد تبث تهج ار هدنریذپ تاعالطا کرپاش هناماس ، قوف لحارم قفوم یط زا سپ

1

2

3

5

6

کرپاش ناگدنریذپ هایس تسیل کرپاش ناگدنریذپ هایس تسیل
3

دیامن یم یجنس رابتعا ،طبترم مالعتسا یاه هناماس زا هدافتسا اب ار هدنریذپ یتفایرد تاعالطا تحص ،کرپاش ناگدنریذپ عماج هناماس 4
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به شاپرک، توسط شرکت پرداخت یار)به نیابت از متقاضی( ایجاد گردیده است. بدیهی  امکان ارسال درخواست  )1شکل ( مطابق

 است در این قبیل موارد، وب سرویس ثبت درخواست توسط شرکت پرداخت یار باید فراخوانی گردد.

 باشند.های آتی مینظور پوشش نیازمندیبه مای درنظر گرفته شده در وب سرویس، برخی فیلدهای داده :1توضیح 

 باشند. بینی شده در سیستم بر دو نوع اصلی میهای پیشبا توجه به توضیحات فوق، وب سرویس

 

  های ثبت شدهپیگیری وضعیت درخواست-اولوب سرویس نوع 

 مسیر دسترسی:

 //webService/readRequestCartableWithFilter 

 باشد:مورد استفاده از این وب سرویس به شرح زیر می

 .در سامانه ثبت شده استیار هایی که توسط شرکت پرداخت پیگیری درخواست -

  یارپرداختثبت درخواست توسط شرکت -دوموب سرویس نوع 

 مسیر دسترسی:

 //webService/writeExternalRequest 

 .گیردمورد استفاده قرار مییار پرداخت مشتریان از طریق شرکت ین نوع وب سرویس به منظور ثبت درخواستا -

سرویس ست کلیه  صورت الزم به ذکر ا صورت  اند، فراخوانی آنهاارائه گردیده RESTFULها به  و محتوا با  بوده POSTبه 

 خواهد بود. JSONها نیز با فرمت گردد. همچنین خروجی سخخخرویسارسخخخال می  Request Bodyو در قالب  JSONفرمت 

ای، آدرس پایه مختص هر شرکت باشند و با برقراری ارتباط شبکه( میRelativeهای ارائه شده به صورت نسبی )همچنین آدرس

 گردد، ارائه خواهد شد.های داده شده اضافه میکه به ابتدای آدرس

های ارائه شده صرفا جنبه اطالعات تکمیلی دارند.  JSONسازی، جداول بوده و نمونه اصلی پیاده در این مستند مرجع

 باشد. UTF-8های ارسالی از سمت کالینت و سرور  Stringالزم است در تمامی موارد قالب همچنین 

به  میالدی 01/01/1970( های سخخپری شخخده از تاریخ مبدا Millisecondتعداد هزارم ثانیه ) Timestamp(3) منظور از

می باشد که همواره به صورت عددی ارائه می گردد. این عدد برای تاریخ های پیش از مبدا یاد شده به صورت منفی  UTCمرجع 

 ارائه می گردد.
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شده از نظر قالب  شند )قابل  JSONچنانچه ورودی های ارائه  شده  Deserializeمعتبر نبا شند(، یا مقادیر داده  کردن نبا

خارج از مقادیر معتبر ارائه شده در مستند باشند، یا مقدار داده شده برای فیلدی خارج از قالب اعالم شده  Enumرای فیلد های ب

شد )به عنوان مثال برای فیلدی از جنس  ستند با شناخته  Numberمقداری از نوع  Stringدر م ارائه گردد( و یا فیلدی با نام نا

( بازگرداند و Bad Request) HTTP 400ردد،  سرویس بدون پردازش منطقی درخواست، کد پاسخ به هنگام فراخوانی ارائه گ

شته و صرفا ارائه اطالعات می در بدنه پاسخ نیز داده دارای خطا را مشخص  نماید. در این حالت خاص، قالبی برای پاسخ وجود ندا

 می گردد. در بدنه پاسخ ارسال plain textکافی درمورد منشا خطا به صورت 

 های متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان درخواست ثبت و پیگیریروال اجرایی  -3-1

 پذیرندگی از شرکت ارائه دهنده خدمات پرداختکد  دریافت کد ترمینال و 

شاپرک، ابتدا به ازای هر یک از پذیرندگان بهیار شرکت پرداخت سرویس  شده از طریق وب  شتیبانی  منظور ثبت پذیرنده پ

نماید. به پشتیبانی شده خود، یک کد ترمینال و یک کد پذیرندگی از شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مربوطه دریافت می

یار اطالعات زیر را به ازای هریک از پذیرندگان پشخختیبانی شخخده خود به شخخرکت ارائه دهنده همین منظور، شخخرکت پرداخت

 نماید.خدمات مربوطه اعالم می

 71ده پشتیبانی شدهکد صنف پذیرن  

 72کد تکمیلی صنف پذیرنده پشتیبانی شده  

  (18-3 جدولبراساس )نوع ترمینال پذیرنده پشتیبانی شده 

 یار شبای پرداخت 

خدمات پرداخت، با دریافت اطالعات فوق، کد ترمینال و کد پذیرندگی اختصخخاص داده شخخده به سخخپس شخخرکت ارائه دهنده 

 نماید.یار اعالم میهریک از پذیرندگان پشتیبانی را به شرکت پرداخت

 ضیان در سامانه جامع پذیرندگاناهای متقثبت و پیگیری درخواست مربوط به انجام تست 

پذیرنده پشخختیبانی شخخده از طریق وب سخخرویس در محیط عملیاتی شخخرکت شخخاپرک،  اولین یار پیش از ثبتشخخرکت پرداخت

 دهد.عملیات ثبت و پیگیری درخواست را از طریق مراحل زیر، در محیط تستی شرکت شاپرک انجام می

                                                           

 «کشور پرداخت الکترونیکی شبکه پذیرندگان به صنف کد تخصیص جامع دستورالعمل»اس مستند براس 71

 «کارت پرداخت الکترونیکی شبکه پذیرندگان به صنف تکمیلی کد تخصیص دستورالعمل»براساس مستند  72
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شرکت  -1-2-1-3 شاپرک:  ست  سی به محیط ت ستر شرکت پرداخت 73مربوطه سرور IPشاپرک با اعالم دریافت د سط  یار، تو

 نماید.یار در محیط تستی شاپرک را ایجاد میها توسط پرداختسرویس الزم جهت فراخوانی وب هایدسترسی

دریافت کد کاربری و رمز عبور: پس از برقراری ارتباط با محیط تست شاپرک، کد کاربری و رمز عبور جهت فراخوانی  -2-2-1-3

 گردد.یار اعالم میوب سرویس توسط شرکت شاپرک به شرکت پرداخت

ست -3-2-1-3 ست: انجام ت سامانه جامع انجام ت ست در  شده و همچنین پیگیری درخوا شتیبانی  های مربوط به ثبت پذیرنده پ

های مربوطه، برای کد ترمینال و کد پذیرندگی که قبال از شخخخرکت ارائه دهنده پذیرندگان از طریق فراخوانی وب سخخخرویس

 پذیرد. خدمات پرداخت دریافت شده است، صورت می

تواند با طی کردن مراحل فوق در محیط عملیاتی، نسخخبت به ثبت یار میتایید موفق بودن تسخخت، شخخرکت پرداختدرصخخورت 

ست شده خود و همچنین پیگیری درخوا شتیبانی  سرویسهای مربوطه اقدام نماید. پذیرندگان پ ها با ذکر در ادامه انواع وب 

 شود. نمونه شرح داده می

 )وب سرویس نوع اول( ثبت شده یهادرخواست تیوضع یریگیپوب سرویس  -3-2

را دریافت نماید. به  های مربوطه، رکوردهای درخواستتواند با توجه به آیتمبا فراخوانی این سرویس، شرکت پرداخت یار می

 های ثبت شده استفاده نمود.توان به منظور اطالع از نتیجه تعیین وضعیت درخواستعبارت دیگر از این سرویس می

 :74درخواست 

ست ضعیت درخوا ضای دریافت آخرین و سامانه جامع شرکت پرداخت یار در قالب زیر می تواند تقا های مرتبط با خود را به 

 ارسال نماید.

 توضیحات نوع فیلد نام فیلد
 اجباری/

 اختیاری

requestDate List<Timestamp> 
که عضو اول تاریخ ابتدای بازه  Timestampآرایه دو عضوی از نوع 

 .دهدخ انتهای بازه را نشان مییو عضو دوم تار
O 

requestTypes List<Enum> (17-3 جدولای از نوع درخواست )آرایه O 

statuses List<Enum> (16-3جدول ای از وضعیت درخواست )آرایه O 

                                                           

73 Endpoint Server (Test) 

74 Request 
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 توضیحات نوع فیلد نام فیلد
 اجباری/

 اختیاری

trackingNumbers List<String> شدههای ثبتای از شماره پیگیری درخواستآرایه O 

trackingNumberPsps List<String> شرکت پرداخت آرایه ای از شماره پیگیری درخواست های ثبت شده O 

 1-3جدول 

باید  trackingNumbersPspsو   requestDate  ، trackingNumbersفیلد سخخهتوجه شخخود که حداقل یکی از 

 شماره پیگیری و یا 100جستجو بر اساس  و حداکثر، امکان یک روزدارای مقدار باشد و همچنین حداکثر بازه زمانی مورد قبول، 

ای به عنوان در صخخورت رعایت نکردن هرکدام از شخخرایط فوق، هیچ داده. دارد یار وجودشخخرکت پرداختگیری شخخماره پی  100

  شود.خروجی بازگردانده نمی

 دهد.اند را مورد جستجو قرار میگردیده یار ثبتوسط شرکت پرداختتهایی که این وب سرویس تمام درخواست

 75پاسخ 

ست ستجو برای درخوا سامانه جامع پذیرندگان در قالب آرایه های ثبتنتیجه ج ستشده در  ساختار زیر به ای از درخوا ها با 

 یار ارسال خواهد شد.شرکت پرداخت

 توضیحات نوع فیلد نام فیلد

trackingNumber String )شماره پیگیری )به عنوان شناسه درخواست 

trackingNumberPsp String 

شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت  شماره پیگیری

های ثبت شده توسط شرکت ارائه برای درخواست)

 (دهنده خدمات پرداخت

status Enum ( 16-3جدول وضعیت درخواست) 

requestDate Timestamp  درخواستتاریخ ثبت 

description String 

 توضیحات )از طرف ثبت کننده درخواست(

مقادیر سایر فیلدهای این مستند نباید در این فیلد  *

ارسال شوند. همچنین اطالعات ارسالی در این فیلد به 

 باشد.رسانی رسمی به شرکت شاپرک نمیمنزله اطالع

                                                           

75 Response 
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 توضیحات نوع فیلد نام فیلد

requestType Enum (17-3 جدولنوع درخواست) 

merchant Merchant  (4-3جدول ) متقاضیاطالعات 

relatedMerchants List<RelatedMerchant>  (7-3جدول ) متقاضیاطالعات شرکای 

requestRejectionReasons List<ErrorObject> ( 15-3جدول دالیل رد/عدم پردازش درخواست) 

requestDetails Null این فیلد جهت کاربردهای آتی در نظر گرفته شده 

 2-3جدول 
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 یار )وب سرویس نوع دوم( وب سرویس ثبت درخواست توسط شرکت پرداخت -3-3

 نماید.یار جهت ثبت درخواست، از این وب سرویس استفاده میشرکت پرداخت

های مرجع، درنظرگرفته شخخده و جایگزین اقالم گردند بعنوان دادهحالت کلی، اقالم اطالعاتی که از مراجع ذیربط اسخختعالم میدر 

سوی  سالی از  شدشرکت پرداختمتناظر ار سرویسیار خواهد  صل در تمامی  ضوع بعنوان یک ا سامانه جامع رعایت . این مو های 

های در قبال اعتبار اطالعات ارسالی به سامانه جامع نبوده و در ممیزی یارشرکت پرداختلیت ئوگردیده است. این موضوع نافی مس

 شاپرک لحاظ خواهد گردید.

 درخواست ساختار  

 توضیح فیلدها:

 توضیحات نوع فیلد نام فیلد
 اجباری/

 اختیاری

trackingNumberPsp String 

 شماره پیگیری 

ای این فیلد، شمارهاز منظور  *

 در سیستم پذیرندگیاست که 

به یار پرداختشرکت 

های ارسالی به شاپرک درخواست

یابد و یکتایی آن در اختصاص می

 شود.  سامانه جامع کنترل نمی

M 

requestType Enum (17-3 جدولنوع درخواست) M 

merchant Merchant ( 4-3جدول اطالعات متقاضی) M 

relatedMerchants List <MerchantRelated> 

   شرکای متقاضیاطالعات 

 (7-3جدول )

*در صورت نیاز به تخصیص 

شبایی به پذیرندگی، که متعلق به 

شخص دیگری به جز مشتری 

باشد، این شخص در اصلی می

مرتبط با سیستم بعنوان مشتری 

 مشتری اصلی تعریف شده و

رسال در این بخش ا ویاطالعات 

 گردد.می

O 
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 توضیحات نوع فیلد نام فیلد
 اجباری/

 اختیاری

*تمامی شرکای متقاضی نیز، 

حتی در صورت نداشتن ابزار 

پرداخت، به طور خودکار در 

تعریف  مشتریسامانه به صورت 

 گردندمی

contract Contract 

و یا الحاقیه  اطالعات قرارداد

 مرتبط با درخواست

هایی که درخواست تمامی در*

های اصلی منجر به تغییر در داده

 گردد اجباری است.پذیرندگی می

O 

pspRequestShopAcce

ptors 
List<ShopAcceptor> 

های متقاضی اطالعات فروشگاه

 (9-3جدول )

هایی که طی این *فقط فروشگاه

گردند آورده درخواست متأثر می

 شوندمی

اصالح اطالعات *برای درخواست 

در صورت عدم نیاز به تغییر، این 

 گردد.ارسال می nullمورد 

O 

description String 

ارائه دهنده توضیحات شرکت 

 پرداختخدمات 

مقادیر سایر فیلدهای این  *

مستند نباید در این فیلد ارسال 

شوند. همچنین اطالعات ارسالی 

رسانی در این فیلد به منزله اطالع

رسمی به شرکت شاپرک 

 باشد.نمی

O 

 3-3جدول 

 )مشتری( اقالم اطالعاتی متقاضی 

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اختیاری/

 اجباری

firstNameFa String 1 50 نام O 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اختیاری/

 اجباری

 متقاضیان حقیقی*این مورد برای 

 .غیر ایرانی اجباری است

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

lastNameFa String 1 50 

 خانوادگینام

 متقاضیان حقیقی*این مورد برای 

 .غیر ایرانی اجباری است

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

fatherNameFa String 1 50 

 نام پدر

متقاضیان حقیقی  *این مورد برای

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

firstNameEn String 1 50 

 نام به انگلیسی

 حقیقی متقاضیان*این مورد برای 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null می گیرد. 

O 

lastNameEn String 1 50 

 انگلیسیخانوادگی به نام

 حقیقی متقاضیان*این مورد برای 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی. 

O 

fatherNameEn String 1 50 
 نام پدر به انگلیسی

 حقیقی متقاضیان*این مورد برای 

 .اجباری استایرانی 
O 

gender Enum - - 
 (28-3جدول جنسیت )

حقیقی  متقاضیان*این مورد برای 

 .اجباری است غیر ایرانی
O 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اختیاری/

 اجباری

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

birthDate Timestamp - - 

 تاریخ تولد

قی قی*این فیلد برای متقاضی ح

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی. 

O 

registerDate Timestamp - - 

 تاریخ ثبت متقاضی حقوقی

*این فیلد برای متقاضی حقوقی 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی 

O 

nationalCode String 10 10 

 کد ملی

قی قیفیلد برای متقاضی ح*این 

اجباری است و در سایر موارد ایرانی 

 .گیردمی nullمقدار 

O 

registerNumber String 1 50 شماره ثبت شرکت O 

comNameFa String 1 50 

 نام شرکت

*این فیلد برای متقاضی حقوقی 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی 

O 

comNameEn String 1 50 

 نام شرکت به انگلیسی

*این فیلد برای متقاضی حقوقی 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی 

O 

merchantType Enum - - ( 24-3جدول نوع متقاضی) M 

residencyType Enum - - ( 25-3جدول ملیت متقاضی) M 

vitalStatus Enum - - 

 (26-3جدول وضعیت حیات )

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اختیاری/

 اجباری

birthCrtfctNumber Number 1 10 

 شماره شناسنامه

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSerial Number 6 6 

 سریال شناسنامه

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSeriesLet

ter 
Enum - - 

جدول بخش حرفی سری شناسنامه)

3-29) 

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSeriesNu

mber 
Number 2 2 

 بخش عددی سری شناسنامه

متقاضیان حقیقی *این مورد برای 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

nationalLegalCode String 11 11 

 شناسه ملی اشخاص حقوقی

*این فیلد برای متقاضی حقوقی 

) اعتبارسنجی آن در اجباری است

و در  سامانه جامع انجام می شود(

 می گیرد nullسایر موارد مقدار 

O 

commercialCode String 1 50 کد اقتصادی O 

countryCode String 2 2 
 کد کشور 

غیر ایرانی  متقاضیان*این مورد برای 

 .اجباری است
O 

foreignPervasiveCo

de 
String 1 50 شناسه فراگیر اتباع خارجی O 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اختیاری/

 اجباری

غیر ایرانی  متقاضیان*این مورد برای 

در )اعتبارسنجی آن اجباری است

و در  سامانه جامع انجام می شود(

 می گیرد nullسایر موارد مقدار 

passportNumber String 1 50 شماره گذرنامه O 

passportExpireDate Timestamp - - تاریخ اتمام اعتبار گذرنامه O 

Description String 1 255 

 توضیحات

مقادیر سایر فیلدهای این مستند  *

نباید در این فیلد ارسال شوند. 

همچنین اطالعات ارسالی در این 

رسانی رسمی به فیلد به منزله اطالع

 باشد.شرکت شاپرک نمی

O 

telephoneNumber String 9 12 تلفن ثابت M 

cellPhoneNumber String 11 11 تلفن همراه M 

emailAddress String 3 100 آدرس پست الکترونیکی O 

webSite String 3 100 آدرس وب سایت O 

fax String 9 12 شماره نمابر O 

merchantIbans 

 

List<MerchantIb

an> 

- - 

جدول ) اطالعات شباهای متقاضی

3-5)  

*براساس قانون شاپرک، هر شبای 

تعریف شده در هر سوئیچ پرداخت 

الزاما متعلق به یک و فقط یک 

 مشتری می باشد 

M 

merchantOfficers List<MerchantOf

ficer> 
- - 

-اطالعات صاحبان امضا برای سازمان

 (6-3جدول ) ها

حقوقی  متقاضیان*این فیلد برای 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی. 

O 

 4-3جدول 

 توضیح:

*مقادیر پنج فیلد نوع متقاضی،  ملیت متقاضی، کد ملی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، شناسه فراگیر اتباع خارجی در این هویت 
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 گردد.به عنوان کلید تلقی می

*بسته به مقادیر دو فیلد نوع متقاضی و ملیت متقاضی، فقط یکی از سه فیلد کد ملی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و شناسه 

 باشد.می  nullگیرند و مقدار دو فیلد دیگر اع خارجی، برای هر متقاضی،مقدار میفراگیر اتب

 اقالم اطالعاتی شبای متقاضی 

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

merchantIban String 26 34 شماره شبا M 

description String 1 255 عنوان شبا M 
 5-3جدول 

 توضیح:

 گردد.*شماره شبا به همراه مشتری دارنده حساب در این هویت به عنوان کلید تلقی می

 هابرای سازمان صاحبان امضاءاطالعات  

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اختیاری/اجباری توضیحات

firstNameFa String 1 50 

 نام

*این مورد برای 

غیر  صاحبان امضاء

ایرانی اجباری 

 .است

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توجه به 

های بازگشتی داده

از استعالم اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

lastNameFa String 1 50 

 
 خانوادگینام

*این مورد برای 

غیر  صاحبان امضاء

O 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اختیاری/اجباری توضیحات

ایرانی اجباری 

 .است

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توجه به 

های بازگشتی داده

از استعالم اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

fatherNameFa String 1 50 

 نام پدر

*این مورد برای 

غیر  صاحبان امضاء

ایرانی اجباری 

 .است

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توجه به 

 های بازگشتیداده

از استعالم اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

firstNameEn String 1 50 نام به انگلیسی M 

lastNameEn String 1 50 
خانوادگی به نام

 انگلیسی
M 

fatherNameEn String 1 50 

 نام پدر به انگلیسی

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، اجباری 

 است.

O 

gender Enum - - 
جدول جنسیت )

3-28) 
O 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اختیاری/اجباری توضیحات

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توجه به 

های بازگشتی داده

از استعالم اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

birthdate Timestamp - - تاریخ تولد M 

nationalCode String 10 10 

 کد ملی

برای *این فیلد 

ایرانی  متقاضیان

اجباری است و در 

سایر موارد مقدار 

null می گیرد 

O 

residencyType Enum - - 
ملیت متقاضی 

 (25-3جدول )
M 

vitalStatus Enum - - 

وضعیت حیات 

 (26-3جدول )

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توجه به 

های بازگشتی داده

از استعالم اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctNumber Number 1 10 

 شماره شناسنامه

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

با توجه به ایرانی، 

های بازگشتی داده

از استعالم اداره 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اختیاری/اجباری توضیحات

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

birthCrtfctSerial Number 6 6 

 سریال شناسنامه

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توجه به 

های بازگشتی داده

از استعالم اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSeriesLetter Enum - - 

بخش حرفی سری 

جدول ) شناسنامه

3-29) 

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توجه به 

های بازگشتی داده

از استعالم اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSeriesNumber Number 2 2 

بخش عددی سری 

 شناسنامه

*این مورد برای 

 امضاءصاحبان 

ایرانی، با توجه به 

های بازگشتی داده

از استعالم اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

countryCode String 2 2 
 کد کشور

*این مورد برای 

غیر  متقاضیان
O 
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 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اختیاری/اجباری توضیحات

ایرانی اجباری 

 است

foreignPervasiveCode String 1 50 

شناسه فراگیر اتباع 

 خارجی

*این مورد برای 

غیر  متقاضیان

ایرانی اجباری 

است و در سایر 

 nullموارد مقدار 

 گیردمی

O 

passportNumber String 1 50 

 شماره گذرنامه

*این مورد برای 

غیر  متقاضیان

ایرانی اجباری 

است و در سایر 

 nullموارد مقدار 

 گیردمی

O 

passportExpireDate Timestamp - - 

تاریخ اتمام اعتبار 

 گذرنامه

*این مورد برای 

غیر  متقاضیان

ایرانی اجباری 

است و در سایر 

 nullموارد مقدار 

 گیردمی

O 

description String 1 255 

 توضیحات 

مقادیر سایر  *

فیلدهای این 

مستند نباید در 

این فیلد ارسال 

شوند. همچنین 

اطالعات ارسالی در 

این فیلد به منزله 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اختیاری/اجباری توضیحات

رسانی اطالع

رسمی به شرکت 

 باشد.نمیشاپرک 
 6-3جدول 

 توضیح:

 گردد.*مقادیر چهار فیلد نوع متقاضی،  ملیت متقاضی، کد ملی و شناسه فراگیر اتباع خارجی در این هویت به عنوان کلید تلقی می

دو فیلد کد ملی و شناسه فراگیر اتباع خارجی، برای هر *بسته به مقادیر دو فیلد نوع متقاضی و ملیت متقاضی، فقط یکی از 

 باشد.می  nullگیرند و مقدار فیلد دیگر متقاضی،مقدار می

 اقالم اطالعاتی شرکای متقاضی 

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اختیاری/

 اجباری

firstNameFa String 1 50 

 نام

غیر ایرانی  متقاضیان*این مورد برای 

 .اجباری است

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

lastNameFa String 1 50 

 خانوادگینام

غیر ایرانی  متقاضیان*این مورد برای 

 .اجباری است

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی با توجه به دادهایرانی، 

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

fatherNameFa String 1 50 

 نام پدر

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اختیاری/

 اجباری

firstNameEn String 1 50 

 نام به انگلیسی

 حقیقی متقاضیان*این مورد برای 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی. 

O 

lastNameEn String 1 50 

 خانوادگی به انگلیسینام

 حقیقی متقاضیان*این مورد برای 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی. 

O 

fatherNameEn String 1 50 
 نام پدر به انگلیسی

 حقیقی متقاضیان*این مورد برای 

 .اجباری استایرانی 
O 

gender Enum - - 

 (28-3جدول جنسیت )

 غیر ایرانی متقاضیان*این مورد برای 

 .اجباری است

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthDate Timestamp - - 

 تولدتاریخ 

قی قی*این فیلد برای متقاضی ح

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی. 

O 

registerDate Timestamp - - 

 تاریخ ثبت متقاضی حقوقی

*این فیلد برای متقاضی حقوقی 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی 

O 

nationalCode String 10 10 

 کد ملی

قی قیبرای متقاضی ح*این فیلد 

اجباری است و در سایر موارد ایرانی 

 گیردمی nullمقدار 

O 

registerNumber String 1 50 شماره ثبت شرکت O 

comNameFa String 1 50 نام شرکت O 
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 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اختیاری/

 اجباری

*این فیلد برای متقاضی حقوقی 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی 

comNameEn String 1 50 

 شرکت به انگلیسینام 

*این فیلد برای متقاضی حقوقی 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی 

O 

merchantType Enum - - ( 24-3جدول نوع متقاضی) M 

residencyType Enum - - ( 25-3جدول ملیت متقاضی) M 

vitalStatus Enum - - 

 (26-3جدول ) وضعیت حیات

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctNumber Number 1 10 

 شماره شناسنامه

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSerial Number 6 6 

 سریال شناسنامه

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

اداره ثبت احوال تکمیل از استعالم 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSeriesLet

ter 
Enum - - 

جدول بخش حرفی سری شناسنامه)

3-29) 

*این مورد برای متقاضیان حقیقی 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSeriesNu

mber 
Number 2 2 

 بخش عددی سری شناسنامه

متقاضیان حقیقی *این مورد برای 

های بازگشتی ایرانی، با توجه به داده

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اختیاری/

 اجباری

از استعالم اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

nationalLegalCode String 11 11 

 شناسه ملی اشخاص حقوقی

*این فیلد برای متقاضی حقوقی 

) اعتبارسنجی آن در اجباری است

و در  سامانه جامع انجام می شود(

 گیردمی nullسایر موارد مقدار 

O 

commercialCode String 1 50 کد اقتصادی O 

countryCode String 2 2 
 کد کشور 

غیر ایرانی  متقاضیان*این مورد برای 

 .اجباری است
O 

foreignPervasiveCo

de 
String 1 50 

 شناسه فراگیر اتباع خارجی

غیر ایرانی  متقاضیان*این مورد برای 

در  )اعتبارسنجی آناجباری است

و در  سامانه جامع انجام می شود(

 گیردمی nullسایر موارد مقدار 

O 

passportNumber String 1 50 شماره گذرنامه O 

passportExpireDate Timestamp - - تاریخ اتمام اعتبار گذرنامه O 

Description String 1 255 

 کندتوضیحات مشخص می

مقادیر سایر فیلدهای این مستند  *

نباید در این فیلد ارسال شوند. 

همچنین اطالعات ارسالی در این 

رسانی رسمی به فیلد به منزله اطالع

 باشد.شرکت شاپرک نمی

O 

telephoneNumber String 9 12 تلفن ثابت M 

cellPhoneNumber String 11 11 تلفن همراه M 

emailAddress String 3 100 آدرس پست الکترونیکی O 

webSite String 3 100 آدرس وب سایت O 

fax String 9 12 شماره نمابر O 

merchantIbans 

 

List<MerchantIb

an> 

- - 
جدول اطالعات شباهای متقاضی)

3-5)  
M 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 توضیحات

 اختیاری/

 اجباری

*براساس قانون شاپرک، هر شبای 

تعریف شده در سیستم الزاما متعلق 

 به یک و فقط یک مشتری می باشد 

merchantOfficers List<MerchantOf

ficer> 
- - 

 (6-3جدول اطالعات امضاداران )

حقوقی  متقاضیان*این فیلد برای 

اجباری است و در سایر موارد مقدار 

null گیردمی 

O 

relationType Enum - -  (6-3جدول ) مشتریاننوع رابطه M 

 7-3جدول 

 توضیح:

*مقادیر پنج فیلد نوع متقاضی،  ملیت متقاضی، کد ملی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، شناسه فراگیر اتباع خارجی در این هویت 

 گردد.تلقی می به عنوان کلید

*بسته به مقادیر دو فیلد نوع متقاضی و ملیت متقاضی، فقط یکی از سه فیلد کد ملی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و شناسه 

 باشد.می  nullگیرند و مقدار دو فیلد دیگر فراگیر اتباع خارجی، برای هر متقاضی،مقدار می

 اطالعات قرارداد 

تغییری در وضخخعیت پذیرندگی مشخختری رخ دهد )مانند و نه محدود به قرارداد تعریف هرگونه مسخختندی که براسخخاس آن 

شده و ارائه اطالعات آن در قالب  سوب  سامانه جامع به عنوان قرارداد مح شبا، خاتمه قرارداد و  ....( در  پذیرندگی، الحاقیه تغییر 

 جدول زیر به شاپرک الزامی است.

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات حداکثر طول

contractDate Timestamp - -  قراردادعقد تاریخ M 

expiryDate Timestamp - -  قرارداد اتمامتاریخ O 

serviceStartDate Timestamp - - 
یس تاریخ فعال سازی سرو

 براساس قرارداد
M 

contractNumber String 1 50 شماره قرارداد M 

description String 1 255 توضیحات 
O 
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مقادیر سایر فیلدهای این  *

مستند نباید در این فیلد 

ارسال شوند. همچنین 

اطالعات ارسالی در این فیلد 

رسانی رسمی به منزله اطالع

 باشد.به شرکت شاپرک نمی

 8-3جدول 

 پذیرندهاطالعات فروشگاه و  

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اختیاری/اجباری توضیحات

shop Shop - - 
           فروشخگاه یاطالعخاتاقالم 

 (10-3جدول )
M 

acceptors List<Acceptor> - - 

پذیرنخخخدگی و اطالعخخخات 

هخخخای فروشخخخگاه پایانخخخه

 (11-3جدول )

ایخخخن مخخخورد، بخخخرای  *

های ترمینخخال درخواسخخت

جدیخخخد، تغییخخخر شخخخبا، 

آوری جمخخخخخخخخخخخخخخخخع

تغییر آدرس ترمینخخخخخخال،

فروشخخخخگاه پذیرنخخخخدگی، 

فعخخخال سخخخازی مجخخخدد 

ترمینخخخخخال اجبخخخخخاری 

 باشد.می

O 

  9-3جدول 

 اقالم اطالعاتی فروشگاه 

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

farsiName String 1 50 
فارسخخخخخخی نخخخخخخام 

 فروشگاه
M 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

englishName String 1 50 
نخخخخخام انگلیسخخخخخی 

 فروشگاه
M 

telephoneNumber String 9 12 شماره تلفن ثابت M 

postalCode String 10 10 کدپستی M 

businessCertificateNumber String 1 50 شماره جواز کسب O 

certificateIssueDate Timestamp - - 
تخخاریخ صخخدور جخخواز 

 کسب
O 

certificateExpiryDate Timestamp - - 
تخخاریخ اعتبخخار جخخواز 

 کسب
O 

description String 0 255 

 توضیحات

مقخخخخادیر سخخخخایر  *

فیلخخخخدهای ایخخخخن 

مسخخختند نبایخخخد در 

ایخخن فیلخخد ارسخخال 

شخخخوند. همچنخخخین 

اطالعخخخات ارسخخخالی 

در ایخخخن فیلخخخد بخخخه 

رسخخانی منزلخخه اطالع

رسخخمی بخخه شخخرکت 

 باشد.شاپرک نمی

O 

businessCategoryCode String 4 4 

)رجخخوع  کخخد صخخنف

بخخخخخخه مسخخخخخختند 

دسخخخخخخختورالعمل »

جخخخامع تخصخخخیص 

کخخخد صخخخنف بخخخه 

پذیرنخخدگان شخخبکه 

الکترونیکخخخخخخخخخخی 

 « (پرداخت کارت

M 

businessSubCategoryCode String 1 4 

 صخخنف تکمیلخیکخد 

)رجخخوع بخخه مسخختند 

دسخخخخخخختورالعمل »

کخخخخد  صیتخصخخخخ

M 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

صخخنف بخخه  یلخخیتکم

شخخبکه  رنخخدگانیپذ

 یکخخخخخخخخخخیالکترون

 «(پرداخت کارت

ownershipType Enum - - 
نخخخخخوع مالکیخخخخخت 

 (21-3جدول )
O 

rentalContractNumber String 1 50 

شخخخخماره قخخخخرارداد 

 اجاره

* بخخخخخخخخخخخخخخرای 

هخخایی کخخه فروشخخگاه

نخخخخخوع مالکیخخخخخت 

اسخختیجاری دارنخخد، 

ایخخن مخخورد اجبخخاری 

اسخخخت و در سخخخایر 

 nullمخخوارد مقخخدار 

 گیرد.می

O 

rentalExpiryDate Timestamp - - 

تخخخخخاریخ اتمخخخخخام 

 قرارداد اجاره

* بخخخخخخخخخخخخخخرای 

هخخایی کخخه فروشخخگاه

نخخخخخوع مالکیخخخخخت 

اسخختیجاری دارنخخد، 

ایخخن مخخورد اجبخخاری 

اسخخخت و در سخخخایر 

 nullمخخوارد مقخخدار 

 گیرد.می

O 

address String 1 255 

 آدرس

براسخخخخخخخخخخخاس *

کدپسخختی، اسخختعالم 

آدرس از اداره 

پسخخخخت صخخخخورت 

 گیردمی

O 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

countryCode String 2 2 

)در  کخخخخد کشخخخخور

حخخال حاضخخر صخخرفا 

 کد کشور ایران(
M 

provinceCode String 3 3 

 کد استان

براسخخخخخخخخخخخاس *

کدپسخختی، اسخختعالم 

کخخد اسخختان از اداره 

پسخخخخت صخخخخورت 

 گیردمی

O 

cityCode String 6 6 

 کد شهر

براسخخخخخخخخخخخاس *

کدپسخختی، اسخختعالم 

کخخخد شخخخهر از اداره 

پسخخخخت صخخخخورت 

 گیردمی

O 

businessType Enum - - 

فعالیخخخخخت نخخخخخوع 

جخخخدول فروشخخخگاه )

3-22) 
M 

etrustCertificateType Enum - - 

نخخوع نمخخاد اعتمخخاد 

الکترونیکخخخخخخخخخخی 

 (23-3جدول )

براسخخخخاس آدرس  *

وب سخخخخخخخخخخایت، 

اسخختعالم نخخوع نمخخاد 

اعتمخخاد الکترونیکخخی 

از مرکخخخز توسخخخخعه 

تجخخخخخخخخخخخخخخارت 

الکترونیکخخخخخخخخخی، 

 گیرد.صورت می

O 

etrustCertificateIssueDate Timestamp - - 

تخخاریخ صخخدور نمخخاد 

 اعتماد الکترونیکی

براسخخخخاس آدرس  *

وب سخخخخخخخخخخایت، 

O 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

تخخخخاریخ اسخخخختعالم 

صدور نمخاد اعتمخاد 

از  الکترونیکخخخخخخخی

مرکخخخخخز توسخخخخخعه 

تجخخخخخخخخخخخخخخارت 

الکترونیکخخخخخخخخخی، 

 گیرد.صورت می

etrustCertificateExpiryDate Timestamp - - 

تخخاریخ اتمخخام اعتبخخار 

نمخخخخخاد اعتمخخخخخاد 

 الکترونیکی

براسخخخخاس آدرس  *

وب سخخخخخخخخخخایت، 

تخخخخاریخ اسخخخختعالم 

اتمخخام اعتبخخار نمخخاد 

 اعتمخخاد الکترونیکخخی

از مرکخخخز توسخخخخعه 

تجخخخخخخخخخخخخخخارت 

الکترونیکخخخخخخخخخی، 

 گیرد.صورت می

O 

emailAddress String 6 255 

آدرس پسخخخخخخخخخت 

 الکترونیکی

*ایخخن مخخورد بخخرای 

فروشخخگاه هخخایی کخخه 

دارای فعالیخخخخخخخخت 

مجخازی مخی باشخخند 

و در سخخایر  اجبخخاری

 مخخخوارد اختیخخخخاری

 .است

O 

websiteAddress String 6 255 

*ایخخن مخخورد بخخرای 

هخخایی کخخه فروشخخگاه

دارای فعالیخخخخخخخخت 

باشخخند مجخخازی مخخی

و  در  اجبخخخخخخخخاری

O 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

سخخخخخایر مخخخخخوارد 

 .است اختیاری
 10-3جدول 

 توضیح مهم:

 * سه قلم اطالعاتی مشتری، کدپستی و صنف )ترکیب کد صنف و معین صنف( در موجودیت فروشگاه بعنوان کلید می باشند.

سالی، شگاه در اطالعات ار سایت اعالمی به فرو ضوع در ممیزی *تعلق آدرس وب  شد این مو شرکت پرداخت می با های برعهده 

 شاپرک نیز لحاظ خواهد گردید.

 اطالعاتی پذیرندگی اقالم 

 حداقل طول نوع فیلد نام فیلد
حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

iin String 6 9 
ارائخخه کخخد سخخخوئیچ 

 دهنده سرویس
M 

acceptorCode String 15 15 کد پذیرنده M 

acceptorType Enum - - 

 نوع پذیرندگی

برای  یلخخد  ف ین  *ا

یرندگان پشتیبانی پذ

 2شخخخخده مخخقخخدار 

 گیرد.می

M 

facilitatorAcceptorCode String 15 15 

کخخد پخخذیخخرنخخده 

 یارپرداخت

ه این مورد در ئ*ارا

ست های کلیه درخوا

رندگان مربوط به پذی

بانی شخخخده  پشخخختی

سط پرداخت یاران تو

بوده و در  جبخخاری  ا

قدار  سخخخایر موارد م

null گیرد.می 

O 

cancelable Boolean - - امکان لغو تراکنش M 

refundable Boolean - - 
برگشخخت وجه امکان 

 به دارنده کارت
M 
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 حداقل طول نوع فیلد نام فیلد
حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

blockable Boolean - - 

امکان مسدود کردن 

به میزان  حسخخخاب )

 مبلغ تراکنش(
M 

chargeBackable Boolean - -  لیخخات م ع مکخخان  ا
Chargeback 

M 

settledSeparately Boolean - - 
امکان واریز تفکیکی 

 وجوه )استفاده آتی(
M 

allowScatteredSettlement Enum - - 

امکان تقسخخیم وجوه 

 31-3جخخخدول )

 )استفاده آتی(
M 

acceptCreditCardTransaction Boolean - - 

امکان پذیرش کارت 

فاده  باری )اسخخخت اعت

 آتی(
M 

allowIranianProductsTrx Boolean - - 

امخخکخخان ارسخخخخال 

تخخراکخخنخخش خخخریخخد 

 کاالی ایرانی
M 

allowKaraCardTrx Boolean - - 
امخخکخخان ارسخخخخال 

 تراکنش کارا کارت
M 

allowGoodsBasketTrx Boolean - - 
امخخکخخان ارسخخخخال 

 تراکنش سبد کاال
M 

allowFoodSecurityTrx Boolean - - 

امخخکخخان ارسخخخخال 

نیخخت  م نش ا ک ترا

 غذایی
M 

allowJcbCardTrx Boolean - - 
امخخکخخان پخخذیخخرش 

 JCBهای کارت
M 

allowUpiCardTrx Boolean - - 
امخخکخخان پخخذیخخرش 

 UPIهای کارت
M 

allowVisaCardTrx Boolean - - 
امخخکخخان پخخذیخخرش 

 Visaهای کارت
M 

allowMasterCardTrx Boolean - - 
امخخکخخان پخخذیخخرش 

هخخخخخخای کخخخخخخارت
MasterCard 

M 

allowAmericanExpressTrx Boolean - - 

امخخکخخان پخخذیخخرش 

هخخخخخخای کخخخخخخارت
American 

Express 

M 
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 حداقل طول نوع فیلد نام فیلد
حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

allowOtherInternationaCards

Trx 
Boolean - - 

امخخکخخان پخخذیخخرش 

های سخخخخایر کارت

 المللیموسسات بین
M 

terminals List<Terminal> - - 

های مربوط به پایانه

ندگی ) جدول پذیر

3-12) 
M 

shaparakSettlementIbans List<String> - - 

شخخباهای متصخخل به 

جهخخت  پخخذیرنخخدگی

فرایند تسویه داخلی 

 شاپرک

* این نوع شبا صرفا 

های در درخواسخخخت

و   "تعریف ترمینال"

اجباری  "تغییر شبا"

اسخخخت و در سخخخایر 

مقخخدار   nullموارد 

 گیرد. می

O 

description String 1 255 

 توضیحات

مقخخادیر سخخخخایر  *

فیلدهای این مستند 

لد  ید در این فی با ن

ارسخخخخال شخخخونخخد. 

همچنین اطالعخخات 

ارسخخالی در این فیلد 

رسانی به منزله اطالع

رسخخمی به شخخرکت 

 باشد.شاپرک نمی

O 

 11-3جدول 

 توضیح:

 گردد.*مقادیر کد سوئیچ ارائه دهنده سرویس و همچنین شماره پذیرندگی در این هویت به عنوان کلید تلقی می
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 اقالم اطالعاتی ترمینال 

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

sequence Number 1 20 

یات  ماره یکتای جزئ شخخخ

 درخواست

های ذیل  * نه  یا پا برای 

یخخک پخخذیخخرنخخدگخخی در 

درخواسخخت ها به صخخورت 

سریالی پر شده و با مقدار 

 .یک آغاز می گردد

M 

terminalNumber String 8 8 شماره پایانه M 

terminalType Enum - - ( 18-3 جدولنوع  پایانه) M 

serialNumber String 1 50  سریال سخت افزار پایانه O 

setupDate Timestamp - - تاریخ فعال سازی M 

hardwareBrand String 1 50 برند سخت افزار پایانه O 

hardwareModel String 1 50  پایانهمدل سخت افزار O 

accessAddress String 7 100 

ادرس پخخایگخخاه اینترنتی 

اسخخختفاده کننده از درگاه 

 اینترنتی

*این فیلخخد برای درگخخاه 

اینترنتی اجباری اسخخت و 

قدار  در سخخخخایر موارد م

null گیردمی 

O 

accessPort Number 4 5 

پورت پخخایگخخاه اینترنتی 

کننده از درگاه اسخخختفاده

 اینترنتی

*این فیلخخد برای درگخخاه 

اینترنتی اجباری اسخخت و 

قدار  در سخخخخایر موارد م

null گیردمی 

O 

callbackAddress String 7 100 
درگاه  CallBackآدرس 

 اینترنتی
O 
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 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

*این فیلخخد برای درگخخاه 

اینترنتی اجباری اسخخت و 

قدار  در سخخخخایر موارد م

null گیردمی 

callbackPort Number 4 5 

گاه  CallBackپورت  در

 اینترنتی

*این فیلخخد برای درگخخاه 

اینترنتی اجباری اسخخت و 

قدار  در سخخخخایر موارد م

null گیردمی 

O 

description String 1 255 

 توضیحات

مقادیر سخخایر فیلدهای  *

این مسخختند نباید در این 

ند.  لد ارسخخخخال شخخخو فی

همچنین اطالعات ارسالی 

در این فیلخخد بخخه منزلخخه 

رسخخانی رسخخمی به اطالع

 باشد.شرکت شاپرک نمی

O 

 12-3جدول 

 توضیح:

 این هویت کلید تلقی می گردند. * پذیرندگی مرتبط به همراه شماره ترمینال برای

 درخواست اصالح اطالعات 

هدف از ثبت درخواسخخت اصخخالح اطالعات، به روز رسخخانی بخشخخی از اطالعات مرتبط با مشخختری و همچنین پذیرندگی های 

ییر شخخباهای ای وجود دارد )مانند تغمرتبط با مشخختری اسخخت، با این حال تغییر در مواردی که برای آنها انواع درخواسخخت جداگانه

 باشد. پذیرندگی و تغییر در وضعیت ترمینال( از طریق این نوع درخواست امکان پذیر نمی

 باشند:نکات کلی زیر پیرو درخواست اصالح اطالعات حایز اهمیت می

ر نظر گرفته اند و یا به عنوان کلید اشیا دای که از طریق استعالم تایید شدهدر این نوع درخواست امکان اصالح اقالم داده -

 اند وجود ندارد. شده
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راخوانی تعریف پایانه دارد، با این تفاوت که هنگام ف عات شباهت زیادی به درخواستای درخواست اصالح اطالساختار داده -

  .گرددها شبایی ارسال نمیاین درخواست برای پایانه

، Merchant ،MerchantOfficerای هخخای دادهدرخواسخخخخت اصخخخالح اطالعخخات بخخه هریخخک از کالسهنگخخام ثبخخت 

RelatedMerchant ،Shop ،Acceptor  وTerminal گردندمیاضافه  ای به شرح جدول زیرفیلد داده: 

 نوع فیلد مقدار فیلد
حداقل 

 طول

حداکثر 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات

updateAction Enum - - ( 30-3جدول )  نوع اصالح M 

 13-3جدول 

 پاسخ سرویس ثبت درخواست 

 14-3جدول 

 دلیل رد درخواست 

 نوع فیلد نام فیلد
حداقل 

 طول
 اجباری/اختیاری توضیحات حداکثر طول

codeExceptionValue Number - - (32-3جدول )کد خطا M 

fieldName String 2 50 

 فیلد دارای خطا

*این بخش صرفا در مواردی که 

خطا مربوط به فیلد خاصی باشد 

 پر می شود

O 

 15-3جدول 

 توضیحات نوع فیلد نام فیلد

trackingNumber String )شماره پیگیری )به عنوان شناسه درخواست 

success Boolean  اجرای درخواستنتیجه 

requestRejectionReason List<ErrorObject>  (15-3جدول ) دلیل رد درخواست در سامانه 
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 اطالعات پایه -3-4

 های درخواستانواع وضعیت 

 توضیحات مقدار فیلد

 رد نهایی 5

 در انتظار ارائه سرویس درخواستی 8

12 

 تأخیر در پردازش

 های استعالم اطالعات هویتی و آدرس پستی و ...دسترس نبودن سرویس درمواردی از قبیل در *

 پردازش رکوردها تا زمان رفع مشکل بوجود آمده به تاخیر خواهد افتاد

 تایید نهایی 14

 در پروسه بررسی و تایید داخلی شاپرک 20

 16-3جدول 

 هاانواع درخواست 

 توضیحات مقدار فیلد

 دهنده خدمات پرداختدرخواست پایانه جدید از طرف شرکت ارائه  5

 درخواست تغییر شباهای پایانه از طرف شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت 6

 سازی پایانه از طرف شرکت ارائه دهنده خدمات پرداختغیرفعالدرخواست  7

13 
ثبت مشتری و فروشگاه )برای اطمینان از صحت اطالعات استعالمی هویتی و فروشگاهی و 

 سیاه مشتریان، جهت ادامه فرآیند تخصیص پذیرندگی( همچنین نبودن در لیست

 اصالح اطالعات 14

 تغییر آدرس فروشگاه پذیرندگی 17

 سازی مجدد ترمینالفعال 18

 17-3 جدول

 انواع ترمینال 

 توضیحات مقدار فیلد

 پایانه فروش رومیزی 0

 اینترنتیدرگاه پرداخت  1
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 باشد.هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 درگاه پرداخت موبایلی 2

 پایانه فروش بی سیم 3

 18-3 جدول

 وضعیت ترمینال 

 توضیحات مقدار فیلد

 سازیدر انتظار فعال 0

 فعال 1

 متقاضی غیر فعال موقت به درخواست 2

 دهندهغیر فعال موقت به درخواست سرویس 3

 با تصمیم شاپرکغیر فعال موقت  4

 جمع آوری به درخواست متقاضی 5

 دهندهسرویسسازی به درخواست غیرفعال 6

 سازی با تصمیم شاپرکغیر فعال 7

 19-3 جدول

 آوری پایانهعلل جمع 

 توضیحات مقدار فیلد

 اتمام فعالیت 0

 ارائه دهنده سرویسضعف خدمات  1

 عدم نیاز 2

 سایر دالیل 3

 20-3 جدول

 نوع مالکیت محل کسب 

 توضیحات مقدار فیلد

 مالک 0

 مستأجر 1

 21-3جدول 



 

 

 518از 199 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 نوع فروشگاه 

 توضیحات مقدار فیلد

 فروشگاه صرفا فیزیکی 0

 فروشگاه فیزیکی و مجازی 1

 فروشگاه صرفا مجازی 2

 22-3جدول 

 (مرکز توسعه تجارت الکترونیکینوع نماد الکترونیکی )براساس تعاریف  

 مقدار فیلد توضیحات

 0 یک ستاره

 1 دو ستاره

 23-3جدول 

 نوع متقاضی 

 توضیحات مقدار فیلد

 حقیقی 0

 حقوقی 1

 24-3جدول 

 ملیت نوع 

 توضیحات مقدار فیلد

 ایرانی 0

 غیرایرانی 1

 25-3جدول 

 حیاتوضعیت  

 توضیحات مقدار فیلد

 در قید حیات 0

 فوت شده 1

 26-3جدول 



 

 

 518از 200 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 نوع ارتباط تجاری دو متقاضی 

 توضیحات مقدار فیلد

 تقسیم وجوه 0

 رسمی نمایندگی 1

 27-3جدول 

 جنسیت 

 توضیحات فیلدمقدار 

 زن 0

 مرد 1

 28-3جدول 

 هسری حرفی شناسنام 

 توضیحات مقدار فیلد

 الف 0

 ب 1

 ل 2

 د 3

 ر 4

5 1 

6 2 

7 3 

8 4 

9 9 

10 10 

11 11 

 ش 12

 29-3جدول 



 

 

 518از 201 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 اصالحنوع  

 توضیحات مقدار فیلد

 اصالح 0

 دارد یآت کاربرد و نشده استفاده حاضر حال در مورد نیا * حذف )غیرفعال سازی( 1

 بدون تغییر 2

 30-3جدول 

 امکان تقسیم وجوه 

 توضیحات مقدار فیلد

 عدم امکان تقسیم وجوه 0

 در یک بانک وجوه امکان تقسیم 1

 های مختلفدر بانک امکان تقسیم وجوه 2

 31-3جدول 

 کدهای خطا 

 عنوان خطا کد خطا ردیف

1 1-  UNDEFINED 

2 5 MANDATORY_FIELD 

3 6 FORMAT_FIELD 

4 11 DUPLICATE_RECORD 

5 12 INVALID_IDENTIFICATION_DATA 

6 13 SYSTEM_EXCEPTION 

7 15 NO_IBANS 

8 16 MASTER_DETAIL_RELATION 

9 17 BAD_DATA 

10 18 CHILD_RECORD_FOUND 

11 25 ERROR_APPLY_SWITCH_RESULT 

12 29 BAD _AGE_RANGE 

13 30 THE_PERSON_IS_DECEASED 

14 31 SEND_SMS_FAILURE 



 

 

 518از 202 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 عنوان خطا کد خطا ردیف

15 35 INVALID_CERTIFICATE_ISSUE_DATE 

16 36 DUPLICATE_RECORD_NATIONAL_CODE 

17 37 LIMITATION_MERCHANT 

18 39 INVALID_POSTAL_CODE 

19 40 UNABLE_TO_ENQUIRE_IBAN_INFO 

20 41 INVALID_IBAN 

21 43 LENGTH_FIELD 

22 44 OLD_SYSTEM_DATA_EXISTS 

23 46 DUPLICATE_FIELD 

24 47 INVALID_TERMINAL_TYPE_FOR_BUSINESS_TYPE 

25 48 UNKNOWN_IBAN _BANK 

26 49 MERCHANT_NOT_EXISTS 

27 51 INVALID_IBAN_ACCEPTOR 

28 52 DATA_NOT_EXISTS 

29 54 UNCHANGED_DATA 

30 55 DUPLICATE_OLD_ACCEPTOR 

31 56 INVALID_REQUEST 

32 57 DUPLICATE_REQUEST_FOR_ACCEPTOR 

33 58 BAD_DATA_RANGE 

34 59 INVALID_SHOP_FOR_ACCEPTOR 

35 60 INVALID_DATA_TYPE 

36 61 INCONSISTENT_DATA 

37 62 INVALID_PROVINCE_FOR_POSTAL_CODE 

38 63 INVALID_CITY_FOR_POSTAL_CODE 

39 64 PARTIAL_DATA 

40 65 UNCHANGED_IBAN 

41 66 SWITCH_CHANGE_ERROR 

42 67 SHAPARAK_ADMINISTRATION_REJECTION 

43 68 UNABLE_TO_ACTIVATE_PERMANENTLY_DEACTIVATED_TERM 

44 69 UNABLE_TO_MIGRATE_PERMANENTLY_DEACTIVATED_ACCEP 

45 70 ITEM_COUNT_LIMIT_REACHED 

46 1002 BLACKLISTED_MERCHANT 

47 10000 DUPLICATE_REQUEST_FOR_TERMINAL 



 

 

 518از 203 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 عنوان خطا کد خطا ردیف

48 10001 REQUEST_INVALID_FOR_RESPONSE 

49 10002 REQUEST_NOTFOUND_FOR_RESPONSE 

50 10003 DUPLICATE_TERMINAL 

51 10004 NO_TERMINALS 

52 10008 ADMIN_REQUEST_REJECTION 

 32-3جدول 

 امنیت وب سرویس -3-5

سرویس، در کنار موارد مربوط به امنیت کانال از قبیل  ستفاده از وب   IPو  SSL Encryptionجهت اطمینان از امنیت ا

Restriction شاپرک اعمال می سمت  سرویس اطالعات مربوط به که از  شرکت ها نیز در هنگام فراخوانی  ست تا  گردند، نیاز ا

 درخواست ارسال نمایند. Headerرا در   (کاربری و کلمه عبوراعم از نام )تصدیق هویت

 و به شرح زیر خواهد بود: Basic Access Authentication (BA)تصدیق هویت به روش  قالب ارسال اطالعات

 گردداند ایجاد میدو نقطه ):( از هم جدا شدهای از نام کاربری و کلمه عبور که با رشته .1

<user_name>:<password> 

 به عنوان نمونه: گرددتبدیل می Base64رشته تولید شده در بند قبل به قالب  .2

PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 

صله پس از کلمه کلیدی  Authorizationنتیجه با کلید  .3 سال Headerدر  Basicو با یک فا ست ار  گرددمی درخوا

 به عنوان نمونه:

Authorization: Basic PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 

ها، در پروسخخه آزمون با هماهنگی سخخازی صخخورت گرفته توسخخط شخخرکتبا توجه به اولویت تسخخت عملکرد صخخحیح پیاده -

 شاپرک امکان غیر فعال کردن موارد امنیتی مذکور وجود دارد.

  



 

 

 518از 204 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

های های ثبت و پیگیری درخواستوب سرویس های پروتکلانواع درخواست – 6پیوست  

 یارهای پرداختسامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت متقاضیان در

 شرح -1

 باشد.های ارسالی به شرح بندهای زیر مینمونه درخواست

 تعریف پایانه جدید -1-1

 [{ 

 "trackingNumberPsp": "PF00139707040000A001", 

 "requestType": 5, 

 "merchant": { 

  "firstNameFa": "نام", 

  "lastNameFa": " خانوادگینام  ", 

  "fatherNameFa": "نام پدر", 

  "firstNameEn": "F Name", 

  "lastNameEn": "L Name", 

  "fatherNameEn": "Father Name", 

  "gender": 1, 

  "birthDate": 273196800000, 

  "registerDate": null, 

  "nationalCode": "1111111111", 

  "registerNumber": null, 



 

 

 518از 205 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "comNameFa": null, 

  "comNameEn": null, 

  "merchantType": 0, 

  "residencyType": 0, 

  "vitalStatus": 0, 

  "birthCrtfctNumber": null, 

  "birthCrtfctSerial": null, 

  "birthCrtfctSeriesLetter": null, 

  "birthCrtfctSeriesNumber": null, 

  "nationalLegalCode": null, 

  "commercialCode": "", 

  "countryCode": null, 

  "foreignPervasiveCode": null, 

  "passportNumber": null, 

  "passportExpireDate": null, 

  "description": "aa", 

  "telephoneNumber": "021-75105000", 

  "cellPhoneNumber": "09120000000", 

  "emailAddress": "info@shaparak.ir", 

  "webSite": "shaparak.ir", 

  "fax": "", 



 

 

 518از 206 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "merchantIbans":  

  [{ 

   "merchantIban": "IR111111111111111111111111", 

   "description": "IBAN1" 

  }, 

  { 

   "merchantIban": "IR222222222222222222222222", 

   "description": "IBAN2" 

  }], 

  "merchantOfficers": null, 

  "updateAction": null 

 }, 

 "relatedMerchants": null, 

 "contract": { 

  "contractDate": 1537920000000, 

  "expiryDate": 1568108800000, 

  "serviceStartDate": 1537920000000, 

  "contractNumber": "123", 

  "description": "aa", 

  "updateAction": 0 

 }, 



 

 

 518از 207 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 "pspRequestShopAcceptors": [{ 

  "shop": { 

   "farsiName": "فروشگاه پرداخت یار", 

   "englishName": "PF_Shop", 

   "telephoneNumber": "021-75105000", 

   "postalCode": "1547914811", 

   "businessCertificateNumber": "123", 

   "certificateExpiryDate": 1568108800000, 

   "description": "aa", 

   "businessCategoryCode": "4814", 

   "businessSubCategoryCode": "0", 

   "certificateIssueDate": 1537920000000, 

   "rentalExpiryDate": 1591590400000, 

   "rentalContractNumber": "", 

   "address": "میرداماد", 

   "countryCode": "IR", 

   "provinceCode": "THR", 

   "cityCode": "108012", 

   "ownershipType": 1, 

   "businessType": 1, 

   "etrustCertificateType": 0, 



 

 

 518از 208 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "etrustCertificateIssueDate": null, 

   "etrustCertificateExpiryDate": null, 

   "emailAddress":"sample@shaparak.ir", 

   "websiteAddress":"shaparak.ir" 

  }, 

  "acceptors": [{ 

   "iin": "581672000", 

   "acceptorCode": "SHP_PF_970704A1", 

   "facilitatorAcceptorCode": "SHP_PF_00000000", 

   "acceptorType": 2, 

   "cancelable": "false", 

   "refundable": "false", 

   "blockable": "false", 

   "chargeBackable": "false", 

   "settledSeparately": "false", 

   "allowScatteredSettlement": 0, 

   "acceptCreditCardTransaction": "false", 

   "allowIranianProductsTrx": "false", 

   "allowKaraCardTrx": "false", 

   "allowGoodsBasketTrx": "false", 

   "allowFoodSecurityTrx": "false", 



 

 

 518از 209 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "allowJcbCardTrx": "false", 

   "allowUpiCardTrx": "false", 

   "allowVisaCardTrx": "false", 

   "allowMasterCardTrx": "false", 

   "allowAmericanExpressTrx": "false", 

   "allowOtherInternationaCardsTrx": "false", 

   "description": "aa", 

   "shaparakSettlementIbans": 

["IR111111111111111111111111","IR222222222222222222222222"], 

   "terminals": [{ 

    "sequence": null, 

    "terminalNumber": "Term0001", 

    "serialNumber": null, 

    "setupDate": 1537920000000, 

    "terminalType": 1, 

    "hardwareBrand": null, 

    "hardwareModel": null, 

    "accessAddress": "shp.com", 

    "accessPort": "443", 

    "callbackAddress": "shp.com", 

    "callbackPort": "443", 

    "description": "sample" 



 

 

 518از 210 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   }] 

  }] 

 }], 

 "description": null 

}] 

 تغییر شبای پذیرندگی -1-2

[{ 

 "trackingNumberPsp": "PF00139707040000A001", 

 "requestType": 6, 

 "merchant": { 

  "firstNameFa": "نام", 

  "lastNameFa": " ینام خانوادگ ", 

  "fatherNameFa": "نام پدر", 

  "firstNameEn": "F Name", 

  "lastNameEn": "L Name", 

  "fatherNameEn": "Father Name", 

  "gender": 1, 

  "birthDate": 273196800000, 

  "registerDate": null, 

  "nationalCode": "1111111111", 

  "registerNumber": null, 



 

 

 518از 211 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "comNameFa": null, 

  "comNameEn": null, 

  "merchantType": 0, 

  "residencyType": 0, 

  "vitalStatus": 0, 

  "birthCrtfctNumber": null, 

  "birthCrtfctSerial": null, 

  "birthCrtfctSeriesLetter": null, 

  "birthCrtfctSeriesNumber": null, 

  "nationalLegalCode": null, 

  "commercialCode": "", 

  "countryCode": null, 

  "foreignPervasiveCode": null, 

  "passportNumber": null, 

  "passportExpireDate": null, 

  "description": "aa", 

  "telephoneNumber": "021-75105000", 

  "cellPhoneNumber": "09120000000", 

  "emailAddress": "info@shaparak.ir", 

  "webSite": "shaparak.ir", 

  "fax": "", 



 

 

 518از 212 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "merchantIbans":  

  [{ 

   "merchantIban": "IR111111111111111111111111", 

   "description": "IBAN1" 

  }, 

  { 

   "merchantIban": "IR333333333333333333333333", 

   "description": "IBAN3" 

  }], 

  "merchantOfficers": null, 

  "updateAction": null 

 }, 

 "relatedMerchants": null, 

 "contract": { 

  "contractDate": 1537920000000, 

  "expiryDate": 1568108800000, 

  "serviceStartDate": 1537920000000, 

  "contractNumber": "123", 

  "description": "aa", 

  "updateAction": 0 

 }, 



 

 

 518از 213 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 "pspRequestShopAcceptors": [{ 

  "shop": { 

   "farsiName": " اریفروشگاه پرداخت  ", 

   "englishName": "PF_Shop", 

   "telephoneNumber": "021-9106019", 

   "postalCode": "1547914811", 

   "businessCertificateNumber": "123", 

   "certificateExpiryDate": 1568108800000, 

   "description": "aa", 

   "businessCategoryCode": "4814", 

   "businessSubCategoryCode": "0", 

   "certificateIssueDate": 1537920000000, 

   "rentalExpiryDate": 1591590400000, 

   "rentalContractNumber": "", 

   "address": " ردامادیم ", 

   "countryCode": "IR", 

   "provinceCode": "THR", 

   "cityCode": "108012", 

   "ownershipType": 1, 

   "businessType": 1, 

   "etrustCertificateType": 0, 



 

 

 518از 214 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "etrustCertificateIssueDate": null, 

   "etrustCertificateExpiryDate": null, 

   "emailAddress":"sample@shaparak.ir", 

   "websiteAddress":"shaparak.ir" 

  }, 

  "acceptors": [{ 

   "iin": "581672000", 

   "acceptorCode": "SHP_PF_970704A1", 

   "facilitatorAcceptorCode": "SHP_PF_00000000", 

   "acceptorType": 2, 

   "cancelable": "false", 

   "refundable": "false", 

   "blockable": "false", 

   "chargeBackable": "false", 

   "settledSeparately": "false", 

   "allowScatteredSettlement": 0, 

   "acceptCreditCardTransaction": "false", 

   "allowIranianProductsTrx": "false", 

   "allowKaraCardTrx": "false", 

   "allowGoodsBasketTrx": "false", 

   "allowFoodSecurityTrx": "false", 



 

 

 518از 215 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "allowJcbCardTrx": "false", 

   "allowUpiCardTrx": "false", 

   "allowVisaCardTrx": "false", 

   "allowMasterCardTrx": "false", 

   "allowAmericanExpressTrx": "false", 

   "allowOtherInternationaCardsTrx": "false", 

   "description": "aa", 

   "ibans": null, 

   "shaparakSettlementIbans": ["IR333333333333333333333333"], 

   "terminals": null 

  }] 

 }], 

 "description": null 

}] 

 غیرفعال سازی پایانه  -1-3

[{ 

 "trackingNumberPsp": "PF00139707040000A001", 

 "requestType": 7, 

 "merchant": { 

  "firstNameFa": "نام", 

  "lastNameFa": " ینام خانوادگ ", 



 

 

 518از 216 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "fatherNameFa": "نام پدر", 

  "firstNameEn": "F Name", 

  "lastNameEn": "L Name", 

  "fatherNameEn": "Father Name", 

  "gender": 1, 

  "birthDate": 273196800000, 

  "registerDate": null, 

  "nationalCode": "1111111111", 

  "registerNumber": null, 

  "comNameFa": null, 

  "comNameEn": null, 

  "merchantType": 0, 

  "residencyType": 0, 

  "vitalStatus": 0, 

  "birthCrtfctNumber": null, 

  "birthCrtfctSerial": null, 

  "birthCrtfctSeriesLetter": null, 

  "birthCrtfctSeriesNumber": null, 

  "nationalLegalCode": null, 

  "commercialCode": "", 

  "countryCode": null, 



 

 

 518از 217 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "foreignPervasiveCode": null, 

  "passportNumber": null, 

  "passportExpireDate": null, 

  "description": "aa", 

  "telephoneNumber": "021-75105000", 

  "cellPhoneNumber": "09120000000", 

  "emailAddress": "info@shaparak.ir", 

  "webSite": "shaparak.ir", 

  "fax": "", 

  "merchantIbans": null, 

  "merchantOfficers": null 

 }, 

 "relatedMerchants": null, 

 "contract": { 

  "contractDate": 1537920000000, 

  "expiryDate": 1568108800000, 

  "serviceStartDate": 1537920000000, 

  "contractNumber": "100", 

  "description": "aa", 

  "updateAction": 0 

 }, 



 

 

 518از 218 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 "pspRequestShopAcceptors": [{ 

  "shop": { 

   "farsiName": " اریفروشگاه پرداخت  ", 

   "englishName": "PF_Shop", 

   "telephoneNumber": "021-75105000", 

   "postalCode": "1547914811", 

   "businessCertificateNumber": "123", 

   "certificateExpiryDate": 1568108800000, 

   "description": "aa", 

   "businessCategoryCode": "4814", 

   "businessSubCategoryCode": "0", 

   "certificateIssueDate": 1537920000000, 

   "rentalExpiryDate": 1591590400000, 

   "rentalContractNumber": "", 

   "address": " ردامادیم ", 

   "countryCode": "IR", 

   "provinceCode": "THR", 

   "cityCode": "108012", 

   "ownershipType": 1, 

   "businessType": 1, 

   "etrustCertificateType": 0, 



 

 

 518از 219 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "etrustCertificateIssueDate": null, 

   "etrustCertificateExpiryDate": null, 

   "emailAddress":"sample@shaparak.ir", 

   "websiteAddress":"shaparak.ir" 

  }, 

  "acceptors": [{ 

   "iin": "581672000", 

   "acceptorCode": "SHP_PF_970704A1", 

   "facilitatorAcceptorCode": "SHP_PF_00000000", 

   "acceptorType": 2, 

   "cancelable": "false", 

   "refundable": "false", 

   "blockable": "false", 

   "chargeBackable": "false", 

   "settledSeparately": "false", 

   "allowScatteredSettlement": 0, 

   "acceptCreditCardTransaction": "false", 

   "allowIranianProductsTrx": "false", 

   "allowKaraCardTrx": "false", 

   "allowGoodsBasketTrx": "false", 

   "allowFoodSecurityTrx": "false", 



 

 

 518از 220 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "allowJcbCardTrx": "false", 

   "allowUpiCardTrx": "false", 

   "allowVisaCardTrx": "false", 

   "allowMasterCardTrx": "false", 

   "allowAmericanExpressTrx": "false", 

   "allowOtherInternationaCardsTrx": "false", 

   "description": "aa", 

   "shaparakSettlementIbans": null, 

   "terminals": [{ 

    "sequence": null, 

    "terminalNumber": "Term0001", 

    "serialNumber": null, 

    "setupDate": 1537920000000, 

    "terminalType": 1, 

    "hardwareBrand": null, 

    "hardwareModel": null, 

    "accessAddress": "shp.com", 

    "accessPort": "443", 

    "callbackAddress": "shp.com", 

    "callbackPort": "443", 

    "description": "sample" 



 

 

 518از 221 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   }] 

  }] 

 }], 

 "description": null 

}] 

 

 تعریف مشتری و فروشگاه -1-4

[{ 

 "trackingNumberPsp": "PF00139707040000A001", 

 "requestType": 13, 

 "merchant": { 

  "firstNameFa": "نام", 

  "lastNameFa": " ینام خانوادگ ", 

  "fatherNameFa": "نام پدر", 

  "firstNameEn": "F Name", 

  "lastNameEn": "L Name", 

  "fatherNameEn": "Father Name", 

  "gender": 1, 

  "birthDate": 273196800000, 

  "registerDate": null, 

  "nationalCode": "1111111111", 



 

 

 518از 222 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "registerNumber": null, 

  "comNameFa": null, 

  "comNameEn": null, 

  "merchantType": 0, 

  "residencyType": 0, 

  "vitalStatus": 0, 

  "birthCrtfctNumber": null, 

  "birthCrtfctSerial": null, 

  "birthCrtfctSeriesLetter": null, 

  "birthCrtfctSeriesNumber": null, 

  "nationalLegalCode": null, 

  "commercialCode": "", 

  "countryCode": null, 

  "foreignPervasiveCode": null, 

  "passportNumber": null, 

  "passportExpireDate": null, 

  "description": "aa", 

  "telephoneNumber": "021-75105000", 

  "cellPhoneNumber": "09120000000", 

  "emailAddress": "info@shaparak.ir", 

  "webSite": "shaparak.ir", 



 

 

 518از 223 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "fax": "", 

  "merchantIbans": null, 

  "merchantOfficers": null 

 }, 

 "relatedMerchants": null, 

 "contract": null, 

 "pspRequestShopAcceptors": [{ 

  "shop": { 

   "farsiName": " اریفروشگاه پرداخت  ", 

   "englishName": "PF_Shop", 
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-

   "postalCode": "1547914811", 

   "businessCertificateNumber": "123", 

   "certificateExpiryDate": 1568108800000, 

   "description": "aa", 

   "businessCategoryCode": "4814", 

   "businessSubCategoryCode": "0", 

   "certificateIssueDate": 1537920000000, 

   "rentalExpiryDate": 1591590400000, 

   "rentalContractNumber": "", 

   "address": " ردامادیم ", 



 

 

 518از 224 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "countryCode": "IR", 

   "provinceCode": "THR", 

   "cityCode": "108012", 

   "ownershipType": 1, 

   "businessType": 1, 

   "etrustCertificateType": 0, 

   "etrustCertificateIssueDate": null, 

   "etrustCertificateExpiryDate": null, 

   "emailAddress":"sample@shaparak.ir", 

   "websiteAddress":"shaparak.ir" 

  }, 

  "acceptors": null 

 }], 

 "description": null 

}] 

 اصالح اطالعات  -1-5

[{ 

 "trackingNumberPsp": "PF00139707040000A001", 

 "requestType": 14, 

 "merchant": { 

  "firstNameFa": "نام", 



 

 

 518از 225 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "lastNameFa": " ینام خانوادگ ", 

  "fatherNameFa": "نام پدر", 

  "firstNameEn": "F Name", 

  "lastNameEn": "L Name", 

  "fatherNameEn": "Father Name", 

  "gender": 1, 

  "birthDate": 273196800000, 

  "registerDate": null, 

  "nationalCode": "1111111111", 

  "registerNumber": null, 

  "comNameFa": null, 

  "comNameEn": null, 

  "merchantType": 0, 

  "residencyType": 0, 

  "vitalStatus": 0, 

  "birthCrtfctNumber": null, 

  "birthCrtfctSerial": null, 

  "birthCrtfctSeriesLetter": null, 

  "birthCrtfctSeriesNumber": null, 

  "nationalLegalCode": null, 

  "commercialCode": "", 



 

 

 518از 226 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "countryCode": null, 

  "foreignPervasiveCode": null, 

  "passportNumber": null, 

  "passportExpireDate": null, 

  "description": "aa", 

  "telephoneNumber": "021-75105000", 

  "cellPhoneNumber": "09120000000", 

  "emailAddress": "info@shaparak.ir", 

  "webSite": "shaparak.ir", 

  "fax": "", 

  "updateAction": 0, 

  "merchantIbans": null, 

  "merchantOfficers": null 

 }, 

 "relatedMerchants": null, 

 "contract": { 

  "contractDate": 1537920000000, 

  "expiryDate": 1568108800000, 

  "serviceStartDate": 1537920000000, 

  "contractNumber": "123", 

  "description": "" 



 

 

 518از 227 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 }, 

 "pspRequestShopAcceptors": [{ 

  "shop": { 

   "farsiName": " ارینام فروشگاه پرداخت  رییتغ ", 

   "englishName": "PF_Shop Change Name", 

   "telephoneNumber": "021-75105000", 

   "postalCode": "1547914811", 

   "businessCertificateNumber": "123", 

   "certificateExpiryDate": 1568108800000, 

   "description": "aa", 

   "businessCategoryCode": "4814", 

   "businessSubCategoryCode": "0", 

   "certificateIssueDate": 1537920000000, 

   "rentalExpiryDate": 1591590400000, 

   "rentalContractNumber": "", 

   "address": " ردامادیم ", 

   "countryCode": "IR", 

   "provinceCode": "THR", 

   "cityCode": "108012", 

   "ownershipType": 1, 

   "businessType": 1, 



 

 

 518از 228 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "etrustCertificateType": 0, 

   "etrustCertificateIssueDate": null, 

   "etrustCertificateExpiryDate": null, 

   "emailAddress":"sample@shaparak.ir", 

   "websiteAddress":"shaparak.ir", 

   "updateAction": 2 

  }, 

  "acceptors": [{ 

   "iin": "581672000", 

   "acceptorCode": "SHP_PF_970704A1", 

   "facilitatorAcceptorCode": "SHP_PF_00000000", 

   "acceptorType": 2, 

   "cancelable": "false", 

   "refundable": "false", 

   "blockable": "false", 

   "chargeBackable": "false", 

   "settledSeparately": "false", 

   "allowScatteredSettlement": 0, 

   "acceptCreditCardTransaction": "false", 

   "allowIranianProductsTrx": "false", 

   "allowKaraCardTrx": "false", 



 

 

 518از 229 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "allowGoodsBasketTrx": "false", 

   "allowFoodSecurityTrx": "false", 

   "allowJcbCardTrx": "false", 

   "allowUpiCardTrx": "false", 

   "allowVisaCardTrx": "false", 

   "allowMasterCardTrx": "false", 

   "allowAmericanExpressTrx": "false", 

   "allowOtherInternationaCardsTrx": "false", 

   "description": "Edit Desc", 

   "updateAction": 2, 

   "ibans": null, 

   "shaparakSettlementIbans": null, 

   "terminals": [{ 

    "sequence": null, 

    "terminalNumber": "Term0001", 

    "serialNumber": null, 

    "setupDate": 1537920000000, 

    "terminalType": 1, 

    "hardwareBrand": null, 

    "hardwareModel": null, 

    "accessAddress": "shaparak.org", 



 

 

 518از 230 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

    "accessPort": "443", 

    "callbackAddress": "shaparak.org", 

    "callbackPort": "443", 

    "updateAction": 2, 

    "description": "Edit Desc" 

   }] 

  }] 

 }], 

 "description": null 

}] 

 تغییر فروشگاه -1-6

[{ 

 "trackingNumberPsp": "PF00139707040000A001", 

 "requestType": 17, 

 "merchant": { 

  "firstNameFa": "نام", 

  "lastNameFa": " ینام خانوادگ ", 

  "fatherNameFa": "نام پدر", 

  "firstNameEn": "F Name", 

  "lastNameEn": "L Name", 

  "fatherNameEn": "Father Name", 



 

 

 518از 231 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "gender": 1, 

  "birthDate": 273196800000, 

  "registerDate": null, 

  "nationalCode": "1111111111", 

  "registerNumber": null, 

  "comNameFa": null, 

  "comNameEn": null, 

  "merchantType": 0, 

  "residencyType": 0, 

  "vitalStatus": 0, 

  "birthCrtfctNumber": null, 

  "birthCrtfctSerial": null, 

  "birthCrtfctSeriesLetter": null, 

  "birthCrtfctSeriesNumber": null, 

  "nationalLegalCode": null, 

  "commercialCode": "", 

  "countryCode": null, 

  "foreignPervasiveCode": null, 

  "passportNumber": null, 

  "passportExpireDate": null, 

  "description": "aa", 



 

 

 518از 232 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "telephoneNumber": "021-75105000", 

  "cellPhoneNumber": "09120000000", 

  "emailAddress": "info@shaparak.ir", 

  "webSite": "shaparak.ir", 

  "fax": "", 

  "updateAction": null, 

  "merchantIbans": null, 

  "merchantOfficers": null, 

  "updateAction": null 

 }, 

 "relatedMerchants": null, 

 "contract": { 

  "contractDate": 1537920000000, 

  "expiryDate": 1568108800000, 

  "serviceStartDate": 1537920000000, 

  "contractNumber": "123", 

  "description": "aa", 

  "updateAction": null 

 }, 

 "pspRequestShopAcceptors": [{ 

  "shop": { 



 

 

 518از 233 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "farsiNa265me": " ارینقل مکان فروشگاه پرداخت  ", 

   "englishName": "PF_Shop Change Location", 

   "telephoneNumber": "021-75105000", 

   "postalCode": "1547914811", 

   "businessCertificateNumber": "123", 

   "certificateExpiryDate": 1568108800000, 

   "description": "aa", 

   "businessCategoryCode": "4814", 

   "businessSubCategoryCode": "0", 

   "certificateIssueDate": 1537920000000, 

   "rentalExpiryDate": 1591590400000, 

   "rentalContractNumber": "", 

   "address": " ردامادیم ", 

   "countryCode": "IR", 

   "provinceCode": "THR", 

   "cityCode": "108012", 

   "ownershipType": 1, 

   "businessType": 1, 

   "etrustCertificateType": 0, 

   "etrustCertificateIssueDate": null, 

   "etrustCertificateExpiryDate": null, 



 

 

 518از 234 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "emailAddress":"sample@shaparak.ir", 

   "websiteAddress":"shaparak.ir" 

  }, 

  "acceptors": [{ 

   "iin": "581672000", 

   "acceptorCode": "SHP_PF_970704A1", 

   "facilitatorAcceptorCode": "SHP_PF_00000000", 

   "acceptorType": 2, 

   "cancelable": "true", 

   "refundable": "true", 

   "blockable": "true", 

   "chargeBackable": "true", 

   "settledSeparately": "true", 

   "allowScatteredSettlement": 0, 

   "acceptCreditCardTransaction": "true", 

   "allowIranianProductsTrx": "true", 

   "allowKaraCardTrx": "true", 

   "allowGoodsBasketTrx": "true", 

   "allowFoodSecurityTrx": "true", 

   "allowJcbCardTrx": "true", 

   "allowUpiCardTrx": "true", 



 

 

 518از 235 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

   "allowVisaCardTrx": "true", 

   "allowMasterCardTrx": "true", 

   "allowAmericanExpressTrx": "true", 

   "allowOtherInternationaCardsTrx": "true", 

   "description": "aa", 

   "shaparakSettlementIbans": null 

  }] 

 }], 

 "description": null 

}] 

 سازی مجدد پایانهفعال -1-7

[{ 

 "trackingNumberPsp": "PF00139707040000A001", 

 "requestType": 18, 

 "merchant": { 

  "firstNameFa": "نام", 

  "lastNameFa": " ینام خانوادگ ", 

  "fatherNameFa": "نام پدر", 

  "firstNameEn": "F Name", 

  "lastNameEn": "L Name", 

  "fatherNameEn": "Father Name", 



 

 

 518از 236 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "gender": 1, 

  "birthDate": 273196800000, 

  "registerDate": null, 

  "nationalCode": "1111111111", 

  "registerNumber": null, 

  "comNameFa": null, 

  "comNameEn": null, 

  "merchantType": 0, 

  "residencyType": 0, 

  "vitalStatus": 0, 

  "birthCrtfctNumber": null, 

  "birthCrtfctSerial": null, 

  "birthCrtfctSeriesLetter": null, 

  "birthCrtfctSeriesNumber": null, 

  "nationalLegalCode": null, 

  "commercialCode": "", 

  "countryCode": null, 

  "foreignPervasiveCode": null, 

  "passportNumber": null, 

  "passportExpireDate": null, 

  "description": "aa", 



 

 

 518از 237 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

  "telephoneNumber": "021-75105000", 

  "cellPhoneNumber": "09120000000", 

  "emailAddress": "info@shaparak.ir", 

  "webSite": "shaparak.ir", 

  "fax": "", 

  "merchantIbans": null, 

  "merchantOfficers": null 

 }, 

 "relatedMerchants": null, 

 "contract": { 

  "contractDate": 1537920000000, 

  "expiryDate": 1568108800000, 
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  "contractNumber": "100", 

  "description": "aa", 

  "updateAction": 0 

 }, 

 "pspRequestShopAcceptors": [{ 

  "shop": { 

   "farsiName": " اریفروشگاه پرداخت  ", 

   "englishName": "PF_Shop", 
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   "telephoneNumber": "021-75105000", 

   "postalCode": "1547914811", 

   "businessCertificateNumber": "123", 

   "certificateExpiryDate": 1568108800000, 

   "description": "aa", 

   "businessCategoryCode": "4814", 

   "businessSubCategoryCode": "0", 

   "certificateIssueDate": 1537920000000, 

   "rentalExpiryDate": 1591590400000, 

   "rentalContractNumber": "", 

   "address": " ردامادیم ", 

   "countryCode": "IR", 

   "provinceCode": "THR", 

   "cityCode": "108012", 

   "ownershipType": 1, 

   "businessType": 1, 

   "etrustCertificateType": 0, 

   "etrustCertificateIssueDate": null, 

   "etrustCertificateExpiryDate": null, 

   "emailAddress":"sample@shaparak.ir", 

   "websiteAddress":"shaparak.ir" 
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  }, 

  "acceptors": [{ 

   "iin": "581672000", 

   "acceptorCode": "SHP_PF_970704A1", 

   "facilitatorAcceptorCode": "SHP_PF_00000000", 

   "acceptorType": 2, 

   "cancelable": "false", 

   "refundable": "false", 

   "blockable": "false", 

   "chargeBackable": "false", 

   "settledSeparately": "false", 

   "allowScatteredSettlement": 0, 

   "acceptCreditCardTransaction": "false", 

   "allowIranianProductsTrx": "false", 

   "allowKaraCardTrx": "false", 

   "allowGoodsBasketTrx": "false", 

   "allowFoodSecurityTrx": "false", 

   "allowJcbCardTrx": "false", 

   "allowUpiCardTrx": "false", 

   "allowVisaCardTrx": "false", 

   "allowMasterCardTrx": "false", 
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   "allowAmericanExpressTrx": "false", 

   "allowOtherInternationaCardsTrx": "false", 

   "description": "aa", 

   "shaparakSettlementIbans": null, 

   "terminals": [{ 

    "sequence": null, 

    "terminalNumber": "Term0001", 

    "serialNumber": null, 
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    "terminalType": 1, 

    "hardwareBrand": null, 

    "hardwareModel": null, 

    "accessAddress": "shp.com", 

    "accessPort": "443", 

    "callbackAddress": "shp.com", 

    "callbackPort": "443", 

    "description": "sample" 

   }] 

  }] 

 }], 

 "description": null 



 

 

 518از 241 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

}] 

 پاسخ موفق ثبت درخواست -1-8

[{ 

 "trackingNumber": "103768598761019", 

 "trackingNumberPsp": "PF00139707040000A001", 

 "requestRejectionReasons": [], 

 "success": true 

}] 

 پاسخ ناموفق ثبت درخواست

[{ 

 "trackingNumber": null, 

 "trackingNumberPsp": "PF00139707040000A001", 

 "requestRejectionReasons": [{ 

  "codeExceptionValue": 43, 

  "fieldName": "TerminalNumber:Term00010" 

 }], 

 "success": false 

}] 
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       رندگانیپذ با هیتسو یهادرخواست به مربوط پاسخ افتیدر و ارسال سیسرو پروتکل وب -7پیوست 

 هابانک سازی توسطجهت پیاده اریپرداخت  یهاشده شرکتیبانیپشت
 مقدمه -1

یار و نیاز به اعالم پروتکل های پرداختشده شرکتدر راستای انجام عملیات تسویه شرکت شاپرک با پذیرندگان پشتیبانی

ها و  های تسویه به بانکدرخواست، جهت ارسال یاریی پرداختدهنده خدمات حساب ویژهارائههای ارتباطی بین شاپرک و بانک

 ها، مستند حاضر تدوین شده استدریافت پاسخ از آن

 شرح -2

 باشد:موارد استفاده از این وب سرویس به شرح زیر می

  یار نزد بانکانتقال وجوه از حساب پرداخت هایدرخواست ارسال -

ی دهنده خدمات حساب ویژهرائها هایشرکت شاپرک به بانککه توسط  انتقال وجوهی هایپیگیری درخواست -

 شده است. یاری ارسال پرداخت

 یاریی پرداختدهنده خدمات حساب ویژهارائههای دریافت صورتحساب از بانک -

 هاساختار کلی سرویس -2-1

ست کل صورت  هاسیسرو هیالزم ا صورت  یو فراخوان دهیارائه گرد RESTFULبه  شد. همچن POSTآنها به  محتوا با  نیبا

سال م Request Body و در قالب  JSONفرمت   Response Bodyدر  JSONبا فرمت  زین هاسیسرو یو خروج گرددیار

شت.  شنهادیهاآدرس نیهمچنبازخواهد گ سب ی پی صورت ن شده به  شند و با برقراری( مRelative) یارائه  شبکه یبا  یاارتباط 

 گردد.یداده شده اضافه م یهاآدرس یبه ابتدا سرویس دهندهمختص هر  هیآدرس پا

 ها قابل ذکر است:سازی کلی فنی وب سرویسعالوه بر موارد اصلی باال، نکات ذیل پیرو پیاده

 های ارائه شده صرفا جنبه اطالعات تکمیلی دارند.  JSONسازی، جداول بوده و نمونه در این مستند مرجع اصلی پیاده -

 باشد. UTF-8رسالی از سمت کالینت و سرور های اStringالزم است در تمامی موارد قالب  -

 میالدی 01/01/1970(های سپری شده از تاریخ مبدا Millisecondتعداد هزارم ثانیه ) Timestamp(3) منظور از -

های پیش از مبدا یاد شده به گردد. این عدد برای تاریخباشد که همواره به صورت عددی ارائه میمی UTCبه مرجع 

 گردد.می صورت منفی ارائه
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( به گرددآغاز می toو  fromمتغیر هایی که نامشان با ها )های داده شده جهت جستجو در سرویستمامی محدوده -

باشند و الزم است عالوه بر داخل بازه مقادیر برابر با حد باال و پایین داده شده نیز بازگردانده می Inclusiveصورت 

 شوند.

کردن نباشند(، یا مقادیر داده  Deserializeمعتبر نباشند )قابل  JSONهای ارائه شده از نظر قالب چنانچه ورودی -

خارج از مقادیر معتبر ارائه شده در مستند باشند، یا مقدار داده شده برای فیلدی خارج از  Enumهای شده برای فیلد

ارائه گردد( و  Numberمقداری از نوع  Stringجنس قالب اعالم شده در مستند باشد )به عنوان مثال برای فیلدی از 

دهنده بدون پردازش منطقی درخواست، کد یا فیلدی با نام ناشناخته به هنگام فراخوانی ارائه گردد، الزم است سرویس

( بازگرداند و در بدنه پاسخ نیز حتی االمکان داده دارای خطا را مشخص نماید. Bad Request) HTTP 400پاسخ 

              ن حالت خاص، قالبی برای پاسخ وجود نداشته و صرفا ارائه اطالعات کافی درمورد منشا خطا به صورتدر ای

plain text کند.در بدنه پاسخ کفایت می 

 HTTPکد پاسخ  الزم استگردد، نشده مواجه می Handle غیر منطقیدهنده با خطای داخلی در حالتی که سرویس -

ی که به صورت منطقی قابل اعتبار تمامی خطاهایبرای گردد در حد امکان بازگرداند. با این حال قویا پیشنهاد می 500

تنها  خطاهای منطقی قابل تفسیر سیستمی متناسب با قالب داده شده در مستند بازگردانده شوند. باشند،سنجی می

باشد که دارای قالب خطا در خروجی نبوده و در صورت وجود استثنا برای این مورد، سرویس استعالم وضعیت انتقال می

هرگونه خطای منطقی لیست نتایج خالی بازگردانده شده و در صورت خطای غیر منطقی نیز مطابق توضیحات باال 

 شود.بازگردانده می HTTP 500وضعیت 

بازگردانده  HTTPاندارد مطابق است 500و  401، 400به جز سه حالت مطرح شده در مستند که کد های پاسخ  -

  به همراه پاسخی در قالب ارائه شده در مستند بازگردانده شود. 200شود، الزم است در تمامی حاالت کد پاسخ می

شود قالب خاصی جهت خروجی اجبار بازگردانده می 200همچنین الزم به ذکراست در حاالتی که کد پاسخ غیر از 

های ارائه شده در بدنه پاسخ جهت تشخیص کلی خطا به صورت ، داده400گردد، با این حال الزم است در حالت نمی

 غیرسیستمی )انسانی( کفایت کند.
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 سرویس ثبت درخواست انتقال -2-2

 مسیر دسترسی: 

/transfer/request 

نظر گرفتن تمامی شرایط قید شده به هنگام هدف از این سرویس امکان ثبت دستور انتقال از حسابی به حساب دیگر و با در 

 باشد.ثبت درخواست از جمله زمان اجرای انتقال، نوع انتقال و غیره می

ای ( بوده و خروجی آن نیز به صورت آرایهTransferRequestدرخواست انتقال ) objectای از ورودی این سرویس آرایه

ست objectاز  سخ به درخوا سخ ( میTransferRequestRegistrationResponseانتقال ) پا شد، به عبارت دیگر در پا با

 گردد.نتیجه/پاسخ به درخواست ارسال می objectسرویس به ازای هر درخواست ارائه شده یک و فقط یک 

 باشددرخواست انتقال مطابق جدول زیر می objectساختار 

 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 sourceIban 

شبای 

حساب/سپرده 

 مبدا
String(26) 

ساب از  شبای معتبر ح شماره  باید عینا معادل 

نظر بانک باشخخد و لذا در انتقال های از نوع واریز 

مستقیم )ساتنا و پایا( الزم است کل شماره شبا 

و همچنین دسترسی به حساب مربوط به شماره 

 اعتبار سنجی گردد.شبا برای شرکت شاپرک 

M 

2 transferType نوع انتقال Enum ( مقدار می1-6-2مطابق جدول )گیرد M 

3 transactionDate 

حداقل 

تاریخ/زمان 

درخواستی 

 انتقال

Timestamp(3) 

در صورت ارائه، انتقال در اولین زمان ممکن پس 

گیرد. به عبارت از زمان ارائه شخخخده صخخخورت می

دیگر در صخورت ارائه مقدار برای این فیلد، نباید 

شتپروسه انتقال،  سال دستور پرداخت/بردا و  ار

یا حتی برداشت از حساب مبدا در انتقال های از 

یا(، پیش از پا نا و   نوع واریز مسخخختقیم )سخخخات

 تاریخ/زمان داده شده انجام گیرد.

O 

4 trackingNumber شماره پیگیری String(64) 

ها را مستقل از دریافت نتیجه پیگیری درخواست

نماید، لذا نحوه اسخخختفاده از آن ثبت میسخخخر می

حت کنترل  ندهت بوده و کنترلی  سخخخرویس گیر

 سرویس دهندهمبنی بر یکتا بودن آن در سمت 

 گیرد.صورت نمی

M 
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 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

5 referenceNumber 
شناسه مرجع 

 تراکنش
S
t
r
i

n
g

(35) 

عینا باید در دسخختور پرداخت/برداشخخت بیرونی و 

صخخورتحسخخاب مربوط به حسخخاب مرجع تراکنش 

 نیز منعکس گردد.
O 

6 amount مبلغ انتقال Number(15) .همواره عددی بزرگتر از صفر می باشد M 

7 destinationIban 

شبای 

حساب/سپرده 

 مقصد
String(26) 

چنانچه شخخماره شخخباهای مبدا و مقصخخد در یک 

بانک باشخخند )پروسخخه رفع مغایرت(، الزم اسخخت 

های دهنده سخخخرویس، از زیر سخخخاختبانک ارائه

موجود و مسخختقل از پروسخخه بین بانکی اقدام به 

 انجام انتقال نماید.

M 

8 ownerName 
نام مالک 

 حساب مقابل
String(64) 

)سخخاتنا و پایا( این فیلد با در واریزهای مسخختقیم 

شت  صد و در بردا ساب مق صات دارنده ح شخ م

( با مشخصات دارنده Direct Debitمستقیم )

ساب مبدا پر می شده در شوح د. اطالعات ارائه 

و دارای  Stringاین فیلد صخخخرفا از نظر قالب 

نک سخخخرویس با قدار بودن برای  بل م قا نده  ده

 اعتبار سخخخنجی بوده و امکان صخخخحت سخخخنجی

 محتوای آن وجود ندارد.

M 

9 ownerNationalId 

شناسه ملی 

مالک حساب 

 مقابل
String(16) 

در واریزهای مستقیم )ساتنا و پایا( این فیلد با 

مشخصات دارنده حساب مقصد و در برداشت 

( با مشخصات دارنده Direct Debitمستقیم )

اطالعات ارائه شده در  شود.حساب مبدا پر می

و دارای  Stringاین فیلد صرفا از نظر قالب 

دهنده قابل اعتبار مقدار بودن برای بانک سرویس

سنجی بوده و امکان صحت سنجی محتوای آن 

 وجود ندارد.

M 

10 description شرح تراکنش String(250) 

عینا باید در دستور پرداخت/برداشت بیرونی و 

به حساب مرجع تراکنش نیز صورتحساب مربوط 

 منعکس گردد.
O 

 1-2-2جدول 

، الزم است مقادیر ارائه شده در دستور descriptionو  referenceNumber : در صورت ارائه مقدار برای هریک از فیلدهای1نکته 

گیری نیز قابل مشاهده و گزارشنیز منعکس گردد تا در صورتحساب مربوط به حساب نزد بانک ثالث های بیرونی ارسالی برداشت/پرداخت

 باشد.

 در صورت ارائه درخواست با یکی از انواع انتقال دارای کاربرد آتی الزم است خطای منطقی مناسب باز گردانده شود. :2نکته 

 باشد.های متناظر در ورودی همخوانی داشته ها در خروجی سرویس باید با ترتیب درخواستهای درخواستترتیب پاسخ: 3نکته 
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 ورودی سرویس ثبت درخواست انتقال: JSONنمونه 

[ 

  { 

    "sourceIban": "IR111111111111111111111111", 

    "transferType": 0, 

    "transactionDate": 1533168000000, 

    "trackingNumber": "13970511PF010000001", 

    "referenceNumber": "TRX01-13970511-01", 

    "amount": 7000, 

    "destinationIban": "IR222222222222222222222222", 

    "ownerName": " یمالک سپرده تست ", 

    "ownerNationalId": "1111111111", 

    "description": "شرح تراکنش" 

  }, 

  { 

    "sourceIban": "IR111111111111111111111111", 

    "transferType": 0, 

    "transactionDate": 1533168000000, 

    "trackingNumber": "13970511PF010000001", 

    "referenceNumber": "TRX01-13970511-01", 

    "amount": 7000, 

    "destinationIban": "IR333333333333333333333333", 

    "ownerName": " 2 یمالک سپرده تست ", 

    "ownerNationalId": "2222222222", 

    "description": " 2شرح تراکنش  " 

  } 

] 

 باشد:پاسخ به درخواست انتقال مطابق جدول زیر می objectساختار 
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 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 trackingNumber 
شماره 

 پیگیری
String(64) 

شخخده هنگخخام ثبخخت  شخخماره پیگیخخری ارائخخه

 درخواست
M 

2 transactionId 

شناسه 

یکتای 

 تراکنش
String(64) 

این مقدار یکتا توسط سرویس دهنده به هر 

شود و در صورتی درخواست تخصیص داده می

که در پروسه ثبت خطایی اتفاق بیفتد، نیازی 

به ارائه شناسه تراکنش نمی باشد. با توجه به 

درخواست  ثبتاینکه این مقدار صرفا برای 

گردد، مستقل از شناسه انتقال ارائه می

 بانکی می باشد.های بیرونی بین تراکنش

O 

3 status 
وضعیت 

 درخواست
Enum ( مقدار می2-6-2مطابق جدول )گیرد M 

4 errors 
خطاهای 

 سرویس
Array<ErrorObject> 

های خطا؛ این فیلد objectای از آرایه

درصورتی که در پروسه ثبت درخواست خطایی 

( 3-2-2وجود داشته باشد مطابق جدول )

 گردد.دهی میمقدار

O 

5 registrationDate 

تاریخ/زمان 

ثبت 

 درخواست
Timestamp(3) 

تاریخ/زمان ثبت درخواست در سمت سرویس 

 دهنده
M 

 2-2-2جدول 

 خطا مطابق جدول زیر می باشد: objectساختار 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 errorCode کد خطا Enum ( 3-6-2مطابق جدول )گیردمقدار می. M 

2 errorDescription شرح خطا String(128) شرح انگلیسی خطا M 

3 extraData 
های داده

 کمکی
String(4000) 

شامل  شا خطا ) شخیص دقیق من داده کمکی جهت ت

تا حد  که  به طوری  ثالهم  لد، مرجع خطا و ام نام فی

امکان دلیل دقیق بروز خطا را برای سخخخرویس گیرنده 

 نماید.(مشخص 

O 

 3-2-2جدول 

 :خروجی سرویس ثبت درخواست انتقال JSONنمونه 

[ 

  { 
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    "trackingNumber": "13970511PF010000001", 

    "transactionId": "139705110000000001", 

    "status": 3, 

    "errors": [ 

      { 

        "errorCode": 12, 

        "errorDescription": "Not Enough Balance", 

        "extraData": "accountBlance, IBAN:IR111111111111111111111111" 

      } 

    ], 

 "registrationDate": 1533383379000 

  }, 

  { 

    "trackingNumber": "13970511PF010000002", 
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    "status": 3, 

    "errors": [ 

      { 

        "errorCode": 8, 

        "errorDescription": "Blocked Source Account", 

        "extraData": "IBAN:IR111111111111111111111111" 

      } 

    ], 

    "registrationDate": 1533383379000 

  } 

] 

 

 استعالم وضعیت درخواست انتقالسرویس  -2-3

 آدرس دسترسی:

/transfer/inquiry 

های انتقال ثبت شده و همچنین اطمینان از صحت انجام انتقال و آگاهی از هدف از این سرویس استعالم وضعیت درخواست

 باشد.خطاهای احتمالی پیش آمده در حین پردازش می
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( بوده و خروجی TransferRequestInquiryFilterدرخواست انتقال ) فیلتر استعالم objectورودی این سرویس از جنس 

 باشد.می (ExtendedTransferRequestای از جنس درخواست های گسترش یافته )آن آرایه

 باشد:فیلتر استعالم درخواست انتقال مطابق جدول زیر می objectساختار 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 sourceIbans شباهای مبدا Array<String> 
مقخخدار در این فیلخخد  250حخخداکثر 

 ارسال خواهند گردید
O 

2 transferType نوع انتقال Enum نوع انتقال درخواستی O 

3 fromTransferDate 
تاریخ/زمان انجام 

 انتقال )حد پایین(
Timestamp(3) 

قال در  جام انت مان ان تاریخ/ز مرجع 

 باشدسرویس دهنده می سمت
O 

4 toTransferDate 
تاریخ/زمان انجام 

 انتقال )حد باال(
Timestamp(3) 

قال در  جام انت مان ان تاریخ/ز مرجع 

 باشدسمت سرویس دهنده می
O 

5 fromTransactionDate 

حداقل تاریخ/زمان 

  درخواستی انتقال

 )حد پایین(
Timestamp(3) 

مان  تاریخ/ز داده شخخخخده در مرجع 

انتقخال هنگخام ثبخت درخواسخخخخت 

 باشدمی
O 

6 toTransactionDate 

حداقل تاریخ/زمان 

 درخواستی انتقال

 )حد باال(
Timestamp(3) 

مان  تاریخ/ز داده شخخخخده در مرجع 

       انتقخال هنگخام ثبخت درخواسخخخخت 

 باشدمی
O 

7 fromRegistrationDate 

تاریخ/زمان ثبت 

درخواست )حد 

 پایین(
Timestamp(3) 

مرجع تاریخ/زمان ثبت درخواسخخخت 

 باشددر سمت سرویس دهنده می
O 

8 toRegistrationDate 
تاریخ/زمان ثبت 

 درخواست )حد باال(
Timestamp(3) 

مرجع تاریخ/زمان ثبت درخواسخخخت 

 باشدمیدر سمت سرویس دهنده 
O 

9 trackingNumbers شماره های پیگیری Array<String> 
مقخخدار در این فیلخخد  250حخخداکثر 

 ارسال خواهند گردید
O 

10 referenceNumbers 
شناسه های مرجع 

 تراکنش
Array<String> 

مقخخدار در این فیلخخد  250حخخداکثر 

 ارسال خواهند گردید
O 

11 transactionIds شناسه های تراکنش Array<String> 
مقخخدار در این فیلخخد  250حخخداکثر 

 ارسال خواهند گردید
O 

12 status وضعیت درخواست Enum 
بق جخخدول ) مقخخدار 2-6-2مطخخا  )

 گیردمی
O 

13 fromAmount 
مبلغ انتقال )حد 

 پایین(
Number(15) مقداری بزرگتر از صفر می باشد O 
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 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

14 toAmount )مبلغ انتقال )حد باال Number(15) مقداری بزرگتر از صفر می باشد O 

15 destinationIbans شباهای مقصد Array<String> 
مقخخدار در این فیلخخد  250حخخداکثر 

 ارسال خواهند گردید
O 

 1-3-2جدول 

 
، sourceIbans ،trackingNumbersیکی از فیلدهای حداقل فیلتر استعالم، همواره  objectالزم به ذکر است در 

referenceNumbers  و یاtransactionIds  مقدار خواهند داشت و در صورت عدم ارائه مقدار برای هیچ یک از این

همچنین نتایج خروجی باید بر اساس  باز خواهد گشت. nullای خارج از توافق سرویس، نتیجه فیلدها و یا ارائه هر گونه داده

registrationDate .و به صورت صعودی مرتب شده باشند 

 :درخواست انتقال تیوضع استعالمورودی سرویس  JSONنمونه 

{ 

  "sourceIbans": [ 

    "IR111111111111111111111111" 

  ], 

  "transferType": 0, 

  "fromTransferDate": 1533168000000, 

  "toTransferDate": 1533168000000, 

  "fromRegistrationDate": 1533383379000, 

  "toRegistrationDate": 1533383379000, 

  "trackingNumbers": [ 

    "13970511PF010000001" 

  ], 

  "referenceNumbers": [ 

    "TRX01-13970511-01" 

  ], 

  "transactionIds": [ 

    "139705110000000001" 

  ], 

  "status": 2, 

  "fromAmount": 7000, 

  "toAmount": 7000, 

  "destinationIbans": [ 
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    "IR222222222222222222222222" 

  ] 

} 

 باشد: درخواست گسترش یافته انتقال مطابق جدول زیر می objectساختار 

 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 sourceIban 

شبای 

حساب/سپرده 

 مبدا
String(26) 

این فیلد عینا با مقدار ارائه 

شده هنگام ثبت درخواست 

 گردد.می تکمیلانتقال 
M 

2 transferType نوع انتقال Enum 

ئه  قدار ارا با م نا  لد عی این فی

شخخده هنگام ثبت درخواسخخت 

 گردد.می تکمیلانتقال 
M 

3 transactionDate 

حداقل 

تاریخ/زمان 

درخواستی 

 انتقال

Timestamp(3) 

ئه  قدار ارا با م نا  لد عی این فی

شخخده هنگام ثبت درخواسخخت 

 گردد.می تکمیلانتقال 
O 

4 transferDate 
تاریخ واقعی 

 انتقال
Timestamp(3) 

ساتنا و  در واریزهای مستقیم )

مان  تاریخ/ز عادل  نا م یا( عی پا

ساب  شت وجه از ح سند بردا

های مبدا بوده و در برداشخخخت

 (DirectDebitمسخخختقیم )

سخخند  زمان عینا معادل تاریخ/

به حسخخخخاب مقصخخخخد           واریز 

 باشد.می

 

5 trackingNumber شماره پیگیری String(64) 

ئه  قدار ارا با م نا  لد عی این فی

شخخده هنگام ثبت درخواسخخت 

 گردد.می تکمیلانتقال 
M 

6 referenceNumber 
شناسه مرجع 

 تراکنش
String(35) 

ئه  قدار ارا با م نا  لد عی این فی

شخخده هنگام ثبت درخواسخخت 

 گردد.می تکمیلانتقال 
O 

7 amount مبلغ انتقال Number(15) 

ئه  قدار ارا با م نا  لد عی این فی

شخخده هنگام ثبت درخواسخخت 

 گردد.می تکمیلانتقال 
M 
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 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

8 destinationIban 

شبای 

حساب/سپرده 

 مقصد
String(26) 

ئه  قدار ارا با م نا  لد عی این فی

شخخده هنگام ثبت درخواسخخت 

 گردد.می تکمیلانتقال 
M 

9 ownerName 
نام مالک 

 حساب مقابل
String(64) 

ئه  قدار ارا با م نا  لد عی این فی

شخخده هنگام ثبت درخواسخخت 

 گردد.می تکمیلانتقال 
M 

10 ownerNationalId 

شناسه ملی 

مالک حساب 

 مقابل
String(16) 

ئه  قدار ارا با م نا  لد عی این فی

شخخده هنگام ثبت درخواسخخت 

 گردد.می تکمیلانتقال 
M 

11 description شرح تراکنش String(250) 

ئه  قدار ارا با م نا  لد عی این فی

شخخده هنگام ثبت درخواسخخت 

 گردد.می تکمیلانتقال 
O 

12 transactionId 
شناسه یکتای 

 تراکنش
String(64) 

مقخخدار  ینخخا بخخا  ع یلخخد  ف ین  ا

بازگردانده شخخخده هنگام ثبت 

یلدرخواسخخخخت انتقخال   تکم

 گردد.می

M 

13 externalTransactionId 

 یکتایشناسه 

  تراکنش

 بیرونی
String(64) 

این فیلد با شخخناسخخه دسخختور 

پرداخخخت/برداشخخخخت بیرونی 

گردد. ارسخال شخده تکمیل می

یا،  پا قال  ثال در نوع انت برای م

پرداخت پایا شخخناسخخه دسخختور 

(TxId در این فیلد بازگردانده )

 شود.می

O 

14 status 
وضعیت 

 درخواست
Enum 

( مقدار 2-6-2مطابق جدول )

یت می گیرد و آخرین وضخخخع

درخواسخخت تا لحظه اسخختعالم 

 دهد.وضعیت را نشان می

M 

15 errors 
خطاهای 

 سرویس
Array<ErrorObject> 

یه های خطا؛  objectای از آرا

تی کخخه  یلخخد درصخخخور ف ین  ا

یا پردازش  بت و  درپروسخخخه ث

درخواسخخخخت خطخخایی وجود 

  داشخخخته باشخخخد مطابق جدول

 گردد( مقدار دهی می2-2-3)

O 
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 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

16 registrationDate 
تاریخ/زمان 

 ثبت درخواست
Timestamp(3) 

مقخخدار  ینخخا بخخا  ع یلخخد  ف ین  ا

بازگردانده شخخخده هنگام ثبت 

یلدرخواسخخخخت انتقخال   تکم

 گردد.می

M 

17 lastUpdate 

تاریخ/زمان 

  آخرین تغییر

 وضعیت
Timestamp(3) 

یر  ی غ ت ین  خر یخ/زمخخان آ تخخار

سمت  ست در  ضعیت درخوا و

 سرویس دهنده.
M 

 2-3-2جدول 

 :درخواست انتقال تیاستعالم وضعخروجی سرویس  JSONنمونه 

[ 

  { 

    "sourceIban": "IR111111111111111111111111", 

    "transferType": 0, 

    "transactionDate": 1533168000000, 

    "trackingNumber": "13970511PF010000001", 

    "referenceNumber": "TRX01-13970511-01", 

    "amount": 7000, 

    "destinationIban": "IR222222222222222222222222", 

    "ownerName": " یمالک سپرده تست ", 

    "ownerNationalId": "1111111111", 

    "description": "شرح تراکنش", 

    "transactionId": "139705110000000001", 

    "externalTransactionId": null, 

    "status": 3, 

    "errors": [ 

      { 

        "errorCode": 12, 

        "errorDescription": "Not Enough Balance", 

        "extraData": "accountBalance, IBAN:IR111111111111111111111111" 

      } 

    ], 
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    "registrationDate": 1533383379000, 

    "lastUpdate": 1533383379000 

  }, 

  { 

    "sourceIban": "IR111111111111111111111111", 

    "transferType": 0, 

    "transactionDate": 1533168000000, 

    "trackingNumber": "13970511PF010000001", 

    "referenceNumber": "TRX01-13970511-01", 

    "amount": 7000, 

    "destinationIban": "IR333333333333333333333333", 

    "ownerName": " 2 یمالک سپرده تست ", 

    "ownerNationalId": "2222222222", 

    "description": " 2شرح تراکنش  ", 

    "transactionId": "139705110000000001", 

    "externalTransactionId": "BMJSSHAP97121611001.CT00001", 

    "status": 1, 

    "errors": [], 

    "registrationDate": 1533383379000, 
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] 
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 سرویس دریافت صورتحساب -2-4

 آدرس دسترسی:

/statement/inquiry 

 باشد.های حساب( با توجه به فیلترهای ارائه شده میهدف از این سرویس دریافت صورتحساب، )لیست گردش

 objectو خروجی آن از جنس   (AccountStatementFilterفیلتر صورتحساب ) objectورودی این سرویس از جنس 

 باشد.( میAccountStatementصورتحساب )

 باشد:فیلتر صورتحساب مطابق جدول زیر می objectساختار 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 iban 
شماره شبای 

 حساب
String(26) 

های شماره شبای یکی از حساب

 یاریپرداخت
M 

2 fromDate 

تاریخ/زمان 

گردش )حد 

 پایین(
Timestamp(3)  M 

3 toDate 

تاریخ/زمان 

گردش )حد 

 باال(
Timestamp(3)  M 

4 turnoverType نوع گردش Enum 
( 4-6-2این فیلد مطابق جدول )

 گرددمقداردهی می
O 

5 fromAmount 
مبلغ گردش 

 )حد پایین(
Number(15)  O 

6 toAmount 
مبلغ گردش 

 )حد باال(
Number(15)  O 

7 voucherDescription شرح سند String(256) 

در مقدار    _و یا  %در صورت وجود 

ارائه شده برای این فیلد، الزم است 

و با در نظر  Likeمقدار به صورت 

های ارائه شده، با Wild Cardگرفتن 

داده های ثبت شده مقایسه گردد و در 

غیر اینصورت، صرفا برابری عینی 

 مقادیر بررسی گردد.

O 
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 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

8 articleDescription 
شرح بند 

 سند
String(256) 

در مقدار    _و یا  %در صورت وجود 

ارائه شده برای این فیلد، الزم است 

و با در نظر  Likeمقدار به صورت 

های ارائه شده، با Wild Cardگرفتن 

داده های ثبت شده مقایسه گردد و در 

غیر اینصورت، صرفا برابری عینی 

 گردد.مقادیر بررسی 

O 

9 referenceNumbers 

شناسه 

مرجع های 

 تراکنش
Array<String> 

شناسه مرجع های ثبت شده از شامل 

طریق سرویس درخواست انتقال و 

های بیرونی همچنین واریز برداشت

 دارای شناسه مرجع می باشد.

O 

10 offset 
اندیس اولین 

 رکورد
Number(6) 

و اندیس اولین  از یک شروع شده

رکورد بازگردانده شده را جهت استفاده 

و دریافت تدریجی نتایج  Pagingدر 

 دهد.می

M 

11 pageSize 

حداکثر 

تعداد 

 رکوردها
Number(4) 

تعداد حداکثر رکوردهای خروجی 

سرویس را را جهت استفاده در 

Paging  و دریافت تدریجی نتایج

 کند.مشخص می

M 

 1-4-2جدول 

روز( بوده و همچنین حداکثر تعداد رکورد نیز  31تواند بزرگتر از یک ماه )فیلتر، بازه تاریخ نمی objectالزم به ذکر است در 

دهنده موظف به بازگرداندن خطای منطقی باشد. در صورت ارائه مقادیری خالف موارد مذکور، سرویس 1000نمی تواند باالی 

 مناسب می باشد.

 :صورتحساب افتیدری سرویس ورود JSONنمونه 

{ 

 "Iban": "IR111111111111111111111111", 

 "fromDate": 1533168000000, 

 "toDate": 1533168000000, 

 "turnoverType": 0, 

 "fromAmount": 1000, 
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 "toAmount": 2000, 

 "voucherDescription": "شرح تراکنش",  

 "articleDescription": "شرح بند",  

 "referenceNumbers": ["TRX01-13970511-01"],  

 "offset": 50, 

 "pageSize": 50 

} 

 باشد:مطابق جدول زیر میصورتحساب  objectساختار 

 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 turnovers 
 یهاگردش

 حساب
Array<Turnover> 

حسخخخاب؛ گردش  objectای از جنس آرایه

( مقداردهی 1-4-2این فیلد مطابق جدول )

 گردد.می
O 

2 errors 
خطاهای 

 سرویس
Array<ErrorObject> 

هخخای خطخخا؛ این فیلخخد objectای از آرایخخه

درصخخورتی که درپروسخخه پردازش فیلترها و 

شته تولید داده های خروجی خطایی وجود دا

( مقدار دهی 3-2-2باشخخخد مطابق جدول )

 گردد.می

O 

 2-4-2جدول 

 
و یا  turnoversصورتحساب، بسته به موفقیت و یا عدم موفقیت عملیات، صرفا یکی از دو فیلد   instance ،objectدر هر 

errors  مقدار گرفته و دیگری مقدارnull همچنین نتایج خروجی باید بر اساس  گیرد.میvoucherDate  و به صورت

 صعودی مرتب شده باشند.

 

 

 

 

 باشد:مطابق جدول زیر میگردش حساب  objectساختار 
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 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 voucherDate تاریخ سند Timestamp(3)  M 
2 voucherDescription شرح سند String(256)  O 

3 articleDescription 
شرح بند 

 سند
String(256) 

در صخخخورت عدم وجود شخخخرح بند در 

سخخاختار بانکی سخخرویس دهنده، برای 

       بخخازگردانخخده  nullاین فیلخخد همواره 

 .شودمی

O 

4 amount 
مبلغ 

 گردش
Number(15) عددی صحیح و همواره بزرگتر از صفر M 

5 turnoverType نوع گردش Enum 
( مقدار 4-6-2این فیلد مطابق جدول )

 .گردددهی می
M 

6 balance 

موجودی 

پس از 

 گردش
Number(15) 

تواند مقادیری عددی صخخخحیح که می

بزرگتر از صخخفر، کوچکتر از صخخفر و یا 

 باشد.برابر با صفر 
M 

7 voucherBranchCode 

کد شعبه 

صادر 

 کننده سند
String(16)  M 

8 voucherBranchName 

نام شعبه 

صادر 

 کننده سند
String(64)  M 

9 referenceNumber 

شناسه 

مرجع 

 تراکنش

S

t

r

i

n

g

(35) 

شناسه مرجع های ثبت شده از شامل 

طریق سخخخرویس درخواسخخخت انتقال و 

های بیرونی همچنین واریز برداشخخخت

 دارای شناسه مرجع

O 

10 voucherId 
شناسه 

 سند
String(64) 

های الزم است بانک با ترکیب داده

کلیدی سمت خود و با توجه به قالب 

داده شده، مقدار این فیلد را به نحوی 

تولید نماید که صرفا با ارائه این مقدار 

بتوان به صورت مشخص سند مورد 

 اشاره را بازیابی نمود.

M 

 3-4-2جدول 

 
 :صورتحساب افتیدرخروجی سرویس  JSONنمونه 

{ 
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  "turnovers": [ 

    { 

      "voucherDate": 1533168000000, 

      "voucherDescription": "شرح تراکنش", 

      "articleDescription": "شرح بند", 

      "amount": 100000, 

      "turnoverType": 0, 

      "balance": 5000, 

      "voucherBranchCode": "2239", 

      "voucherBranchName": " یمجاز یشعبه دسترس ", 

      "referenceNumber": "TRX01-13970511-01", 

      "voucherId": "139703114563728" 

    }, 

    { 

      "voucherDate": 1533168000000, 

      "voucherDescription": " 2شرح تراکنش  ", 

      "articleDescription": " 2شرح بند  ", 

      "amount": 2300000, 

      "turnoverType": 1, 

      "balance": 2305000, 

      "voucherBranchCode": "1414", 

      "voucherBranchName": " تهران یشعبه مرکز ", 

      "referenceNumber": null, 

      "voucherId": "139703114563996" 

    } 

  ], 

  "errors": null 

} 
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 سیوب سرو تیامن -2-5

 IP و SSL Encryption لیکانال از قب تیدر کنار موارد مربوط به امن س،یاستفاده از وب سرو تیاز امن نانیاطم جهت

Restriction  وVPN Tunnel ، زین شاپرکاست تا  ازیگردند، نیاعمال م سرویس دهندهاز سمت بنابر توافق و نیازمندی که 

درخواست  Header را در  -و کلمه عبور ینام کاربراعم از  - تیهو قیاطالعات مربوط به تصد ،سیسرو یدر هنگام فراخوان

 .ندیارسال نما

 :خواهد بود ریو به شرح ز Basic Access Authentication (BA) به روش تیهو قیارسال اطالعات تصد قالب

 .گرددیم جادیاند او کلمه عبور که با دو نقطه ):( از هم جدا شده یاز نام کاربر یارشته .1

<user_name>:<password> 

 :گردد بعنوان نمونه یم لیتبد Base64 شده در بند قبل به قالب دیرشته تول .2

PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 

گردد یدرخواست ارسال م Header در Basic یدیفاصله پس از کلمه کل کیو با  Authorization دیبا کل جهینت .3

 :بعنوان نمونه

Authorization: Basic PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 

 401، کد پاسخ Authentication، در وضعیت خطای BAالزم به ذکر است سرویس دهنده نیز موظف است مطابق استاندارد 

 های مناسب را برگرداند. Headerبه همراه 

 اطالعات پایه -2-6

 جدول نوع انتقال 

 عنوان مقدار ردیف

 (ACHواریز مستقیم پایا ) 0 1

 (RTGS)  واریز مستقیم ساتنا 1 2

 (Direct Debitبرداشت مستقیم ) 2 3

 1-6-2جدول 

گیرد و سایر موارد پایا( مورد استفاده قرار میساتنا و مستقیم  های)واریز و دوم : در حال حاضر صرفا ردیف اول1توضیح 

 اند.برای کاربردهای آتی درنظر گرفته شده
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 جدول وضعیت درخواست انتقال 

 عنوان مقدار ردیف

 در انتظار پردازش 0 1

 انتقال )پرداخت/برداشت( ارسال دستور 1 2

 دریافت تاییدیه انتقال )تایید نهایی( 2 3

 در سمت مبدا عدم پذیرش 3 4

 در سمت مقصد عدم پذیرش 4 5

 2-6-2جدول 

از حساب مبدا و ارسال دستور پرداخت الزم به ذکر است در جدول باال منظور از ارسال دستور انتقال، برداشت موفق پول 

باشد. ( میDirect Debitمرتبط به سامانه های واریز مستقیم )پایا/ساتنا( و یا ارسال دستور برداشت به سامانه برداشت مستقیم )

پرداخت/برداشت باشد. چنانچه دستور ، اطمینان از انتقال موفق پول به حساب مقصد میانتقال هیدییتا افتیدرهمچنین منظور از 

با خطا مواجه گردد،  کننده دستور انتقالبانک دریافت های ملی )ساتنا/پایا/برداشت مستقیم( و یاارسالی از طرف یکی از سامانه

صادر کننده بانک توسط  عدم پذیرشاز جمله  در مقصد خواهد بود و در تمامی حاالت مواجهه با سایر خطاها، عدم پذیرشوضعیت 

 باشد.در مبدا می عدم پذیرشوضعیت  ،دستور انتقال

 جدول کد خطا 

 عنوان مقدار ردیف

 گردد.(ذکر می extraDataخطای عمومی )جزئیات مرتبط در  0 1

 گردد.(ذکر می extraDataعدم ارسال مقدار برای فیلد اجباری )نام فیلد عینا در  1 2

 گردد.(ذکر می extraDataنادرست داده ارسالی )نام فیلد عینا در  check digitقالب منطقی یا  2 3

 گردند.(ذکر می extraDataهای تکراری عینا در ارسال داده تکراری )داده 3 4

 گردند.(ذکر می extraDataهای ارائه شده )نام فیلدهای مغایر عینا در عدم همخوانی بین داده 4 5

 گردد.(ذکر می extraDataعدم همخوانی داده ارائه شده با قراردادهای سرویس )نام فیلد مغایر عینا در  5 6

 گردد.(ذکر می extraDataعینا در  محتوی داده نامعتبرعدم وجود داده مورد اشاره )نام فیلد  6 7
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 عنوان مقدار ردیف

 گردد.(ذکر می extraDataدر  IBANبسته بودن حساب )شماره  7 8

 گردد.(ذکر می extraDataدر  IBAN)شماره  حساب مسدودی 8 9

 گردد.(ذکر می extraDataدر  IBAN)شماره  غیر قابل واریز بودن حساب 9 10

 گردد.(ذکر می extraDataدر  IBAN)شماره  غیر قابل برداشت بودن حساب 10 11

 دهندهخطای داخلی سیستم سرویس 11 12

13 12 
نام منبع  یل درخواسخخخخت ) هت تکم کافی ج نابع  ثال  –عدم وجود م در  - accountBalanceبرای م

extraData گردد.(ذکر می 

14 13 
از هم جدا شده  ”:“داده مورد ارجاع با )نام فیلد به همراه عدم دسترسی سرویس گیرنده به داده مورد ارجاع 

 گردد.(ذکر می extraDataدر و عینا 

 3-6-2جدول 

 جدول نوع گردش 

 عنوان مقدار ردیف

 بدهکار 0 1

 بستانکار 1 2

4-6-2جدول   
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شده شبکه الکترونیک پرداخت دستورالعمل جامع تخصیص کد صنف به پذیرندگان پشتیبانی: 8پیوست

 کارت 

 مقدمه -1

شبکه پرداخت در اختصاص  یاعضا ییبه منظور راهنما شدهپشتیبانی رندگانیبه پذ (76MCC)کد صنف صیدستورالعمل جامع تخص

 یکامل ستیدستور العمل به طور مشخص شامل ل نی. اتدوین گردیده استمشخص  شدهپشتیبانی رندهیپذ کیبه  کد صنف ترینمناسب

 .باشدیها مآن فیو تعار کد اصنافاز 

 شده است: میتنظ ریز یهامستند در بخش نیا

 شدهپشتیبانی رندهیکد صنف به پذ کیدر خصوص اختصاص  یواعد کلقاول:  بخش

 شدهپشتیبانی رندگانیکد صنف پذ ستیدوم: ل بخش

 دیکد صنف جد کیسوم: درخواست  بخش

 تعاریف -2

  کد صنف:

بندی پذیرندگان و به منظور طبقه در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شدهپشتیبانی در هنگام تعریف پذیرندهکد چهار رقمی است که 

 شود. تخصیص داده می یارهای پرداختتوسط شرکتها، براساس کسب و کار اصلی آنشده پشتیبانی

 شرح -3

 شدهپشتیبانی قواعد کلی در اختصاص کد صنف به پذیرندگان -3-1

از اهمیت  شدهپشتیبانی مناسب به هر پذیرنده کد صنف، اختصاص همین مستند( 2)به منظور دستیابی به اهداف اشاره شده در بند 

 باشد.و حساسیت باالیی برخوردار می

 :قواعد زیر باید رعایت گردد کد صنفبه هنگام اختصاص 

                                                           

76 Merchant Category Code 
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 دارا باشد. شدهپشتیبانیوکار پذیرنده که باالترین دقت را در توصیف کسب صنفانتخاب کد  

به آن اشتغال دارد. کلیه  شدهپشتیبانی باشد که پذیرنده ی، در اکثر حاالت بایستی بیانگر ماهیت اصلی کسب و کارکد صنف یک

، اطمینان خود شدهپشتیبانی هایذیرندهپبه کسب و کار  کد صنفترین از اختصاص مناسب ندمسئولیت دار یارهای پرداختشرکت

 حاصل نمایند. 

 به منظور اختصاص کد صنف به یک کسب و کار باید مطابق با روال زیر اقدام نمایند: یارپرداختهای شرکت

های شرکتاندازی کسب و کار خود را از مراجع قانونی ذیربط دریافت نموده باشد، پروانه راه شدهپشتیبانیدر صورتی که پذیرنده  .1

جهت انتخاب ، را به عنوان معیار ثبت شده در پروانه کسب و کار عنوانباید جهت اختصاص کد صنف به کسب و کار موردنظر،  یارپرداخت

   گیرد. در نظر شدهپشتیبانیترین کد گروه صنفی به آن پذیرنده مناسب

طبق  مبنای تعداد محصول یا خدمت فروخته شدهبر  شدهپشتیبانیدر صورت عدم وجود پروانه کسب، عمده کسب و کار پذیرنده  .2

 شود.در نظر گرفته می شدهپشتیبانی به عنوان معیار جهت انتخاب کد صنف مرتبط با کسب و کار پذیرنده شدهپشتیبانیاظهار پذیرنده 

در صورت دارا بودن شرایط زیر  محل کسب )فیزیکی/ مجازی( یک گوناگون در رهایوکابا کسب شدهپشتیبانیپذیرندگان  :1تبصره 

 .باید بیش از یک کد صنف دارا باشند

 نام مجزا باشد. دارای یکهر کسب و کار الف: 

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

 فروش مجزا باشد. یک پایانه دارای هر کسب و کارج: 

 این حالت:از  هاییباشد. مثال( می-1-1-3وکار در این حالت مطابق با بند )روال اختصاص کد صنف به هر کسب

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

 سیستم پرداخت مخصوص به خود را داراست.عالوه بر فضای اختصاصی خود، نام، برند و  رستورانی که داخل یک هتل قرار دارد و 

 سایت باید یک کد صنف در این صورت به ازاء هر وب که های مختلف لینک داردسایتیک سایت تجارت الکترونیکی که به وب

 اختصاص داده شود.

 پذیرندهوکار متناسب با کسبکد صنف تنها در صورتی که هیچ  ،77متفرقهشرح سایر و یا  با هایی کد صنفانتخاب  

های موجود با دقت باالیی کد صنف توصیف، مجاز است. در تدوین مستند حاضر سعی شده است موجود نباشد ، شدهپشتیبانی

                                                           

77 Miscellaneous 
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 ایشدهپشتیبانی تنها به پذیرندگانمتفرقه را عنوان  ،مجاز هستند های ارائه دهنده خدمات پرداختگیرد، لذا شرکتصورت 

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

چرا ، در نظر گرفته شوند جداگانهکنند باید به صورت که بازاریابی مستقیم یا عمده فروشی می ایشدهپشتیبانی پذیرندگان 

 بوده وها نماهیت محصول یا خدمت ارائه شده توسط آن یکننده توصیف شدهپشتیبانیپذیرندگان دسته از بندی این که طبقه

 .دهدها را نشان میی انجام کسب و کار آننحوه

 سناریوهای معمول در خصوص اختصاص کد صنف مناسب بیان شده است. ،1شماره  جدولبه منظور ارائه راهنمایی بیشتر در 

 شدهپشتیبانی رندگانیکد صنف پذ ستیل -3-2

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

 مناسب سودمند خواهد بود. کد صنفانتخاب و اختصاص  یراستا

از انواع  یکامل فیمقابل تعر یهاشده و در ستون انیستون ب کیشماره در  بیها به ترتکامل کد صنف ستیل کیجدول شماره  در

 یکدگذار ینحوه نیحوزه و همچن نیا فیداده شده است. تعار حیگروه به همراه ارائه مثال توض نیا یوکارهاکسبو  شدهپشتیبانی رندگانیپذ

 نیو همچن (78SICو   ISO باشند)استانداردهایمی اصناف یبنددر خصوص طبقه که است حوزه نیدر ا دموجو یبه طور کامل از استانداردها

 است. دهیگرد یبرداربهره زایپرداخت و شبکه یهادستورالعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

78 Standard Industrial Classification 
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 رندگانیساختار جدول کد صنف پذ -1  شکل

 

 توجه نمود: ریبه نکات ز یستی: به هنگام استفاده از جدول فوق بانکته

عنوان/شرح کد " یهابه اطالعات موجود در ستون ، شدهپشتیبانی رندهیپذ کیوکار کد صنف مناسب با کسب افتنیابتدا به منظور  در

کسب وکار  تیاز ماه یاطالعات کامل "رندهیعنوان/شرح کد صنف پذ". ستون دییمراجعه نما "مرتبط یکسب و کارها"و  "رندهیصنف پذ

مرتبط با  یوکارهابه طور مشخص به کسب زین "مرتبط یکسب وکارها" ن. ستوکندیم انیبرا  یهر گروه صنف شدهپشتیبانی رندگانیپذ

به  کند،یمورد نظر اشاره نم شدهپشتیبانی رندهیبه پذ قیها به طور دقستون نیکه اطالعات ا ی. در صورتکندیمربوطه اشاره م یگروه صنف

اصناف  نیکه کسب و کار ا یمعن نی. بددانشده انیمشابه ب یهاستون کد صنف نیمراجعه گردد. در ا "کد اصناف مشابه"اطالعات ستون 

ستون مراجعه گردد،  نیکه به کد اصناف ا یمتفاوت هستند و در صورت دارای ماهیتاما  باشدیصنف موجود مرتبط مبه کد  یادیتا حدود ز

 کد اصناف مشاهده گردد.  نیمربوط به ا حاتیممکن است کسب وکار مورد نظر در توض
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 لیست کد صنف پذیرندگان -1شماره جدول 

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

0742 Veterinary Services خدمات دامپزشکی/ 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

دارندگان مجوز ارائه خدمات دامپزشکی و جراحی 

 باشند.حیوانات می

این کد صنف شامل پزشکان حیوانات خانگی) به عنوان 

طیور )به عنوان مثال گاو و مثال سگ و گربه(، دام 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 متفرقه  -7299

 ]سایر موارد[

0763 Agricultural Co-operatives/تعاونی کشاورزی 

 

های کشاورزی هستند که با پذیرندگان این گروه تعاونی

را در زمینه  آنهاارائه خدمات به کشاورزان و باغداران، 

کنند. مدیریت و اجرای عملیات کشاورزی یاری می

خدمات ارائه شده توسط این تعاونیها مانند و نه محدود 

به: تامین منابع مالی، مدیریت و یا نگهداری کامل 

ورزی، انجام عملیات زیربنایی کشاورزی محصوالت کشا

مانند آماده سازی خاک، کنترل بیماری و حمله حشرات،  

پاشی و سایر خدمات کاشت و برداشت، خدمات سم

 باشد.مرتبط می

سازی، انبار و نگهداری پذیرندگانی که خدمات ذخیره

دهند در کد صنف محصوالت کشاورزی را انجام می

 و عمومی انبار -4225شد. ) بندی خواهنددیگری طبقه

 ای(گلخانه و ایسردخانه کشاورزی، محصوالت ذخیره

 های کشاورزیتعاونی

 

کشاورزی و  خدمات -0780

 باغبانی

0780 Landscaping and Horticultural Services خدمات کشاورزی و باغبانی / 

 

پذیرندگان این کد صنفی، خدمات طراحی و چیدمان 

نمایند. این پذیرندگان باغبانی را ارائه میفضاهای سبز و 

خدمات متنوعی در زمینه باغبانی و فضای سبز مانند 

پاشی، بذرپاشی و سایر خدمات مراقبتی از کاشت، سم

 دهند.محصوالت کشاورزی را ارائه می

 خدمات کشاورزی

 خدمات باغبانی

 کاریچمن

لوازم فروشگاههای  -5261

 ایباغبانی و گلخانه

گل، مواد گلفروشی و  -5193

 گلخانه
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 و زبایجاد فضای س

 سازیمحوطه

1520 General Contractors – Residential and Commercial/ تعاونی مسکن 

 

گردند بندی میپذیرندگانی که تحت این کد صنف طبقه

پیمانکاران عمومی هستند که در زمینه ساخت و ساز 

نمایند. این میبناهای تجاری و مسکونی فعالیت 

پذیرندگان عالوه بر ساخت بناهای جدید، خدمات 

 دهند.بازسازی، تغییرات و تعمیرات بناها نیز ارائه می

ارائه دهندگان خدمات 

 مشارکت در ساخت

 های مسکنتعاونی

 تاسیسات ساختمان -1711

 خدمات برق ساختمان -1731

بنایی معماری سنگبری  -1740

 مانموکت و پارکت و رنگ ساخت

 نجاری و کارهای چوبی -1750

سازی و خدمات شیروانی - 1761

 بامهاپوشش سقف و 

 خدمات بتن -1771

 سایر خدمات ساختمانی -1799

1711 Heating, Plumbing, and Air Conditioning Contractors/ تاسیسات ساختمان 

 

شوند، بندی میپذیرندگانی که تحت این کد صنف طبقه

کشی، تهویه و هستند که خدمات لولهپیمانکارانی 

دهند. این کد صنف سرمایشی و گرمایشی را ارائه می

اندازی، شامل پیمانکارانی است که خدمات نصب، راه

مرتبط با لوله کشی، تهویه و سیستمهای  یابیعیب

 حرارتی و برودتی را بر عهده دارند.

لوله بازکنی و تشخیص 

 ترکیدگی لوله

و  تخلیه کنندگان چاه

 فاضالب،

حرارتی و  سیستمهاینصب 

 برودتی

 تعاونی مسکن -1520

تجهیزات لوله کشی و  -5074

 گرمایشی

 سایر خدمات ساختمانی -1799

1731 Electrical contractors/خدمات برق ساختمان 

 

شوند، بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

اندازی راهپیمانکارانی هستند که خدمات مرتبط با نصب و 

تجهیزات برقی ساختمان مانند نصب هشدار دهنده آتش، 

 دهند.کشی برق و تلفن را ارائه میسیم

 تاسیسات برقی ساختمان

 سیم کشی برق

 سیم کشی تلفن

 تعاونی مسکن -1520

 سایر خدمات ساختمانی -1799
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1740 
Masonry, Stonework, Tile Setting, Plastering and Insulation 

Contractors/ بنایی معماری سنگبری موکت و پارکت و رنگ ساختمان 

 

شوند پذیرندگانی که در این کد صنف طبقه بندی می

کاری، موزاییک و ارائه دهندگان خدمات بنایی، سنگ

بندی، کاری، عایقکاری، گچکاری، کاشیسرامیک

 باشند.بندی بنا میصداگیری، تیغه

 بنایی و معماری

 و موزاییک سازی سیمانکاری

 کاری و سرامیک کاریکاشی

 نماسازی ساختمان

 کاری و سنگبریسنگ

 کاریعایق

 کاریگچ

 تعاونی مسکن -1520

 سایر خدمات ساختمانی -1799

1750 Carpentry Contractors/ نجاری و کارهای چوبی 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنفی طبقه

 دهند.ارائه میخدمات نجاری و درودگری 

پذیرندگانی که خدمات نجاری، ساخت و نصب در و 

دهند نیز در این های چوبی ساختمان را انجام میپنجره

 گروه قرار دارند.

 نجاری

 تعاونی مسکن -1520

 سایر خدمات ساختمانی -1799

1761 
Roofing, siding and sheet metal work contractors/ پوشش سازی و خدمات شیروانی

 هاسقف و بام

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنفی طبقه

خدمات پوشش سقفها اعم از معمولی و شیبدار )شیروانی( 

های آبو همچنین نصب کانالهای کولر و یا دودکشها و راه

 دهند.فلزی را ارائه می

این کد صنفی شامل نصابان سقف، نصابان نورگیرهای 

 باشند.شیروانی و سایر موارد مرتبط میسقفی، نصابان 

 نصب نورگیرهای سقفی

 پوشش سقف

 روی سقف و شیروانینصب آب

 نصب شیروانی

 تعاونی مسکن -1520

 سایر خدمات ساختمانی -1799

1771 Concrete work contractors/ خدمات بتن 

 
پذیرندگان این کد صنفی، ارائه دهندگان خدمات 

باشند. کاری میکاری، سیمانکاری و یا آسفالتبتن

 تعاونی مسکن -1520 آسفالت کاری
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همچنین این کد صنف به پیمانکاران سازنده مسیرهای و 

ریزی باشند. بتنروهای ورودی به ساختمان هم میپیاده

سازی زیربناها نیز  ریزی و سفتبرای فندانسیون، دوغاب

 باشند.وه از پذیرندگان میاز خدمت این گر

 ریزیبتن

 سیمانکاری

 سایر خدمات ساختمانی -1799

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

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

گروه خاصی از پیمانکاران هستند که خدمات ساختمانی 

ذکر  صنفهای در هیچ یک از کد آنهاارائه شده توسط 

 گیرد.شده در این لیست قرار نمی

این کد صنف شامل پیمانکاران ارائه دهنده خدمات نصب 

جایی جابه های خروج اضطراری،نصب پله نرده و حفاظ،

ن(، تعویض پنجره، ساختمان )منظور فیزیک ساختما

نرده و فرفورژه تزئینی، نصب درب پارکینگ، ساخت گل

ساخت استخر، خدمات کاغذ دیواری،  ای،نماسازی شیشه

 باشند.بندی میگودبرداری، قیرگونی و عایق

 قیرگونی و ایزوگام پشت بام

 جوشکاری ساختمانی

 خدمات نقاشی ساختمان

 نصب کاغذ دیواری

داخلی خدمات دکور و معماری 

 ساختمان

 اینماسازی شیشه

 گودبرداری ساختمان

 خدمات تخریب ساختمان

 نصب درب پارکینگ

 نصب نرده و حفاظ

 تعویض پنجره

 فرفورژه

 تعاونی مسکن -1520

 

2741 Miscellaneous publishing and printing services/ متفرقه خدمات چاپ و انتشار 

 

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

فعالیت دارند. ناشرین نقشه و اطلس،  عمدهبه صورت 

های کسب و کار، کتاب راهنما، نتهای موسیقی، خبرنامه

دار، کاغذها و راهنماهای فنی، راهنمای کاغذهای طرح

 

 نشریهکتاب، روزنامه و  -5192

 هاکتاب فروشی -5942
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باشند. تلفن، و سالنامه مشمولین این کد صنفی می

کتاب، جزوه، و مطالب آموزشی و درسی  پذیرندگانی که

شود چرا که این فروشند مشمول این کد صنف نمیمی

و  ، نشریهکتاب – 5192دسته از پذیرندگان با کد صنف 

 شوند.بندی میطبقه روزنامه

خدمات تکثیر، کپی و  -7338

 بازسازی

2791 Typesetting, Plate Making and Related Services/ خدمات حروفچینی و لیتوگرافی 

 

به  شوندبندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

در زمینه حروفچینی و صفحه چینی برای  عمدهصورت 

چاپ فعالیت دارند. این پذیرندگان در زمینه حروفچینی، 

عکس چینی، حروفچینی کامپیوتری و تفکیک رنگ 

تبلیغات فعالیت دارند. این دسته شامل پذیرندگانی که 

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

گردد. با شود نیز میمی صفحات لیتوگراف آفست تهیه

ات را برای دیگر حصرفا این صف شرکتهااین وجود این 

نمایند و خودشان اقدام به پرینت از پذیرندگان تهیه می

همچنین شامل  کد صنف. این کنندنمیات حروی این صف

سازی برای پذیرندگانی که خدمات حکاکی و برجسته

-ه میچاپ مانند حکاکی روی چوب، الستیک، مس ارائ

. با این حال پذیرندگانی که خدمات باشدمی نمایند نیز

 با کد صنفنمایند ارائه می را کارهاوچاپ به سایر کسب

 بندی دسته خدمات چاپ و انتشار متفرقه  -2741

 د.شونمی

چینی، لیتوگرافی و حروف

 ماشین تحریر

 خدمات چاپ و انتشار -2741

 متفرقه

خدمات تکثیر، کپی و  -7338

 زسازیبا

2842 
Specialty Cleaning, Polishing and Sanitation Preparations/  خدمات نظافت، جال

 و کفسابی

 

در شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

زمینه تولید پرداخت و صیقل مبلمان، فلز، و سایر مصارف 

های صنعتی، ضدعفونی نمودن و همچنین نظافت کارخانه

منازل و سایر تدارکات نظافت فعالیت دارند. همچنین این 

های غیرشخصی، خوشبوکننده فروشندگانشامل  گروه

های چرم مصنوعی، و سایر مواد مانند واکس و پوشاننده

یایی خشک مهای مواد شیکننده شیواکس زداها، پاال

 سابی و جالخدمات کف

مواد مصرفی صنعتی  -5085

 ]سایر موارد[

سایر [مواد شیمیایی  -5169

 ]موارد
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واری و شیشه های کاغذ دیکنندهبرها، پاکها، لکشویی

 شود.ها نیز میکنپاک

تا  3000

3831 

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

 موسسات اجاره اتومبیل و امکانات اقامتی

 

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

به خطوط  3000اند. به عنوان مثال کد صنف المللی پرداخت ثبت نمودههای بینیک کد صنف مخصوص به خود را در شبکه

از کدها باید به عنوان رزرو در  خت کارت ویزا اختصاص داده شده است. لذا این بازههواپیمایی ایالت متحده امریکا در شبکه پردا

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

4011 Railroads/ خطوط ریلی 

 

 شوند دربندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

کنند. خطوط ریلی زمینه حمل و نقل ریلی بار فعالیت می

آورند که خدمات حمل و نقل را برای مسافران فراهم می

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

 گردند.بندی میطبقه

 حمل و نقل ریلی

 آهنخطوط راه

 آهن مسافربریراه -4112

خدمات باربری شهری و  -4214

 شهریبین

4111 
Local and Suburban Commuter Passenger Transportation, Including 

Ferries/  شامل قطار و کشتی [حمل و نقل درون و حومه شهر[ 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

خدمات حمل و نقل مسافران را در درون و حومه شهر با 

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

آورند. خطوط اتوبوس با برنامه زمانی مشخص فراهم می

 "خطوط اتوبوس" 4131کد  -کد صنف دیگری

 شوندبندی میطبقه

 حمل و نقل ریلی

 آهنخطوط راه

 آهن مسافربریراه -4112

تاکسیرانی و کرایه  -4121

 اتومبیل

 خطوط اتوبوس -4131

 خدمات حمل و نقل -4789

 ]مواردسایر [

4112 Passenger railways/ آهن مسافربریراه 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

باشندکه امکان حمل و نقل آهن میخطوط ریلی و راه

آورند. این مسافران را برای مسیرهای طوالنی فراهم می

پذیرندگان ممکن است امکان اقامت شبانه در قطار را 

هایی با مسیرهای طوالنی فراهم آورند. برای مسافرت

کان حمل بار از بستر ریلی را فراهم پذیرندگانی که ام

 

 آهنراه-4011

 خدمات حمل و نقل -4789

 ]سایر موارد[
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گردند.) کد آورند با کد صنف دیگری طبقه بندی میمی

 خطوط ریلی( -4011صنف 

4119 Ambulance Services/ خدمات آمبو نس 

 

وسایل نقلیه اضطراری با  پذیرندگان این کد صنف خدمات

نمایند. این ای را فراهم میاستفاده از کارکنان حرفه

پذیرندگان ممکن است عالوه بر این کار درمانهای 

 ارائهاضطراری در مسیر بیمارستان یا مرکز درمانی را نیز 

 دهند.

خدمات آمبوالنس و حمل 

 بیمار

 خدمات حمل و نقل -4789

 ]سایر موارد[

مانی و خدمات در -8099

 ]سایر موارد[متخصصان سالمت 

4121 Taxicabs and Limousines/ تاکسیرانی و کرایه اتومبیل 

 

گیرند خدمات پذیرندگانی که در این کد صنف قرار می

نمایند. این حمل و نقل را توسط اتومبیل فراهم می

پذیرندگان یک برنامه منظم و یا تنها یک مسیر ثابت شده 

 خود ندارند. برای ارائه خدمات

 تاکسی تلفنی

 سیمتاکسی بی

 خدمات حمل و نقل -4789

 ]سایر موارد[

حمل و نقل درون و  -4111

شامل قطار و  [حومه شهر 

 ]کشتی

4131 Bus Lines/ خطوط اتوبوس 

 

گیرند خدمات پذیرندگانی که در این گروه صنف قرار می

آورند. این حمل و نقل مسافری با اتوبوس را فراهم می

پذیرندگان در یک مسیر مشخص و مطابق به یک برنامه 

 کنند.منظم خدمات خود را به مسافران عرضه می

 شهریپایانه اتوبوس بین
 خدمات حمل و نقل -4789

 ]سایر موارد[

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

storage companies and local delivery/ شهریخدمات باربری شهری و بین 

 

گیرند خدمات پذیرندگانی که در این گروه صنف قرار می

باربری شهری و بین شهری را در برخی موارد با امکان 

 نمایندسازی فراهم میارائه خدمات ذخیره

خدمات باربری شهری و 

 شهریبین

 خدمات پستی و پیک-4215

 ذخیره و عمومی انبار -4225

 کشاورزی، محصوالت

 ایگلخانه و ایسردخانه

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

 

گیرند خدمات پذیرندگانی که در این گروه صنف قرار می

ها و. ..( را ها، بستهتحویل مرسوالت پستی )مانند نامه

 آورند.فراهم می

 موتوریخدمات پیک 

خدمات باربری شهری و  -4214

 شهریبین
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 –خدمات پستی  -9402

 دولتمخصوص 

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

household goods/ ایگلخانه و ایسردخانه کشاورزی، محصو ت ذخیره و عمومی انبار 

 

گیرند خدمات قرار میپذیرندگانی که در این گروه صنف 

سازی را برای محصوالت کشاورزی، انبار و ذخیره

ای، محصوالت فاسد شدنی و ذخیره محصوالت سردخانه

 آورند.محصوالت خانگی و مبلمان را فراهم می

انبار عمومی و ذخیره 

 محصوالت کشاورزی

انبار عمومی محصوالت 

 ایسردخانه

خدمات باربری شهری و  -4214

 شهریبین

4411 Steamships and cruise lines/خطوط کشتیرانی و حمل و نقل دریایی 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

خدمات حمل و نقل مسافران را در دریاهای آزاد و یا در 

های داخلی به منظور گردشگری و تفریح ارائه سطح آب

برای   دهند. این پذیرندگان معموال پیشنهاداتی رامی

مشتریان خود که شامل غذا، سرگرمی و امکانات اقامتی و 

باشد را در قالب کرایه حمل و نقل رفاهی در کابین می

نمایند. پذیرندگانی که حمل و نقل دریایی برای فراهم می

آورند در این مسیرهای کوتاه و محلی را فراهم می

ن گیرند. به منظور آگاهی از کد ایبندی قرار نمیطبقه

مراجعه  "پذیرندگان مشابه"گروه از پذیرندگان به ستون

 نمایید.

خطوط کشتیرانی و حمل و 

 نقل دریایی

حمل و نقل درون و  -4111

شامل قطار و  [حومه شهر 

 ]کشتی

 خدمات حمل و نقل -4789

 ]سایر موارد[

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

 

گیرند اصوال پذیرندگانی که در این گروه صنف قرار می

های های تفریحی مانند قایقخدمات کرایه و اجاره قایق

بادی، ماهیگیری و. .. و یا جت اسکی و سایر تجهیزات 

 نمایند.تفریحی دریایی را ارائه می

 اجاره قایق

 اجاره جت اسکی

 انواع تفریحات دریایی

سایر [خدمات تفریحی  -7999

 ]موارد

4468 Marinas, marine service and supplies خدمات دریایی / 

 

گیرند در محل پذیرندگانی که در این کد صنف قرار می

نمایند. خدمات ارائه شده توسط لنگرگاه ارائه خدمات می

ها و یا خدماتی از آنها شامل اجاره قایق، نگهداری قایق

ها، تعمیر قایق یدک و یا فروش قبیل نظافت قایق

 خدمات نگهداری قایق

فروشندگان سوخت کشتی و 

 قایق

خدمات قایق، جت اسکی  -4457

 و تفریحات دریایی

سایر [خدمات تفریحی  -7999

 ]موارد
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باشد. پذیرندگانی که در محل تجهیزات دریایی می

ت دارند و به طور اختصاصی به فروش سوخت لنگرگاه اقام

پردازند نیز در این گروه صنفی وسایل نقلیه دریایی می

 گیرند.قرار می

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

 

خطوط هواپیمایی و حمل و نقل هوایی  بهاین کد صنف 

المللی به های پرداخت بینگیرد که در شبکهمیتعلق 

صورت جداگانه کد صنف اختصاصی برای خود ثبت 

اند. خطوط هواپیمایی کشور ایران نیز در این گروه ننموده

 اختصاصی درخواست ننمودهقرار دارد و مادامی که کد 

باید از این کد جهت تعریف این گروه از پذیرندگان می

 استفاده نمود.

 خطوط هواپیمایی

 حمل و نقل هوایی

 

4582 Airports, Flying Fields, and Airport Terminals های هواییپایانهها و / فرودگاه 

 

گیرند در پذیرندگانی که در این گروه صنف قرار می

نمایند. ها فعالیت میهای مربوط به پرواز و فرودگاهحوزه

پذیرندگان این گروه خدماتی از قبیل نظافت و حفظ 

تمیزی هواپیما، تعمیر و سرویس هواپیما، نگهداری 

هواپیماها در محل فرودگاه، و اجاره محل نگهداری 

 نمایند.هواپیما را ارائه می

را ارائه  پذیرندگانی که خدمات پیک و پست هوایی

نمایند در این گروه صنفی قرار ندارند. این گروه از می

  "خدمات پستی و پیک" 4215پذیرندگان با کد صنف 

 گردند.بندی میطبقه

های هوایی مستقر پایانهها و پذیرندگانی که در فرودگاه

باشند و به فروش مواد غذایی و روزنامه و/یا کاالهایی می

پردازند نیز در این گروه می به عنوان هدیه و سوغاتی

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

بایست کد صنف مرتبط به آنها اختصاص داده شود. می

برای اطالعات بیشتر در خصوص این پذیرندگان به 

 مراجعه نمایید. "پذیرندگان مشابه"ستون

 هافرودگاه

 های هواییپایانه

 -پیکخدمات پستی و  -4215

خطوط هواپیمایی و  -4511

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

 

های مسافرتی اساسا اطالعات مربوط به مسافرت و آژانس

نمایند. این کسب و کارها به خدمات رزرو را ارائه می

مسافران به انجام امور مربوط عنوان مامور به نمایندگی از 

های حمل و نقل زمینی، هوایی و به رزرو و تهیه بلیط

 پردازند.دریایی و/یا امکانات اقامتی و اسکان می

باشد که در خصوص این کد صنف شامل پذیرندگانی می

هماهنگی و رزرو حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی، 

اسکان فعالیت های اقامت و تورها، اجاره اتومبیل و محل

 نمایند.می

باشد این کد صنف شامل مجریان تورهای مسافرتی می

بندی تورهای مسافرتی، ریزی و جمعکه با برنامه

های مسافرتی و هایی را جهت فروش از طریق آژانسپکیج

 نمایند.یا به صورت مستقیم به مشتریان ارائه می

 کرایه دربست اتوبوس و مجریان تورهای گردشگری با

 اتوبوس نیز در گروه این پذیرندگان جا دارند.

علیرغم اینکه ارائه دهندگان خدمات گردشگری و تور و 

های غیرحضوری به انجام های مسافرتی اغلب از راهآژانس

پردازند، در گروه پذیرندگان کسب و کار خود می

قرار نخواهند گرفت چرا که این  "بازاریابی مستقیم"

مستقیم اصوال از طریق کاتالوگ، کسب و کارها به شکل 

بروشور و یا بازاریابی تلفنی جهت پیشبرد مقاصد تجاری 

 نمایند.خود استفاده نمی

 آژانس مسافرتی

خدمات گردشگردی و تورهای 

 مسافرتی

 آهن مسافربریراه -4112

تاکسیرانی و کرایه -4121

 -اتومبیل

 -خطوط اتوبوس -4131

خطوط کشتیرانی و  -4411

 -دریایی حمل و نقل

خطوط هواپیمایی و  -4511

 -حمل و نقل هوایی

خدمات حمل و نقل  -4789

 -]سایر موارد[

 -بازاریابی مستقیم  -5962

 خدمات مسافری

هتل،  -خدمات اقامتی -7011

 -مسافرخانه، اقامتگاه

 موسسات کرایه اتومبیل -7512

4723 
Package Tour Operators – Germany Only/ مخصوص کشور  -تور خدمات گردشگری و

 آلمان

 المللی پرداخت کاربرد خواهد داشت.های بینباشد و در صورت اتصال به شبکهاین کد گروه اصناف به صورت رزرو می 

4784 Tolls and Bridge Fees عوارض راه / 
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شوند در بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

ای، عوارض جادههای مرتبط با زمینه دریافت هزینه

 نمایند.ها فعالیت میها و پلبزرگراه

  عوارض راه

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

 ]موارد

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

دهند که در جای خدمات حمل و نقل مسافری را ارائه می

بندی نشده باشند. این کد صنف شامل طبقهدیگری 

فراهم نمودن سرویس حمل و نقل از طریق کابین یا واگن 

های تاکسی، تراموای هوایی، متصل به اسب، دوچرخه

های کابلی خدمات حمل و نقل شاتل فرودگاه و اتومبیل

باشد. حمل و نقل خطوط هوایی و دریایی، حمل و می

های مسافرتی و تفریحی انسنقل اتوبوسی، تاکسیرانی و آژ

بندی قرار ندارند. برای توضیحات بیشتر در در این طبقه

 "پذیرندگان مشابه"خصوص این پذیرندگان به ستون

 مراجعه نمایید.

خدمات حمل و نقل شاتل 

 فرودگاه

 سایر خدمات حمل و نقل

حمل و نقل درون و  -4111

شامل قطار و  [حومه شهر 

 ]کشتی

 مسافربریآهن راه -4112

تاکسیرانی و کرایه -4121

 اتومبیل

 خطوط اتوبوس -4131

خطوط کشتیرانی و  -4411

 -حمل و نقل دریایی

آژانس مسافرتی، خدمات  -4722

 گردشگری و تور

4812 
Telecommunication Equipment and Telephone Sales   تجهیزات و ابزارهای /

 مخابراتی و تلفنی

 

شوند به بندی میکه در این کد صنف طبقه پذیرندگانی

ها، ماشینهای فروش تجهیزات مخابراتی از قبیل تلفن

های تلفن همراه و سایر تجهیزاتی فاکس، پیجرها، گوشی

پردازند. توجه به این که مرتبط با مخابرات هستند، می

نکته ضروری است که این گروه از پذیرندگان تنها در 

خدمات لیت دارند و ارائه تجهیزات فعا فروشخصوص 

 ی کاری آنها نیست.در حوزه مخابراتی

 فروش تلفن

 فروش تلفن همراه

 فروش تجهیزات مخابراتی

 مخابراتی خدمات دفتر -4814

 دور راه و محلی

فروشگاههای لوازم  -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 دور راه و محلی مخابراتی خدمات /دفتر 
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شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

نمایند، خدماتی از قبیل ارائه خدمات مخابراتی را ارائه می

دور(، برقراری )داخلی و راهامکان برقراری تماس تلفنی 

هایی که با نوار مغناطیسی کار تماس از طریق تلفن

 کنند و همچنین خدمات ارسال فاکس.می

ای)به عنوان مثال پذیرندگانی که صورت حساب دوره

نمایند باید در این های تلفنی را تهیه میماهانه( تماس

 گروه اصناف قرار داده شوند.

، 4812براتی در کد صنف فروشندگان تجهیزات مخا

 قرار دارند. "تجهیزات و ابزارهای مخابراتی و تلفنی"

 اداره مخابرات و قبوض آن
تجهیزات و ابزارهای  -4812

 مخابراتی و تلفنی

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

 

گیرند دسترسی پذیرندگانی که در این کد صنف قرار می

 خدمات آنالین کامپیوترییا  تابلوی اعالنات الکترونیکبه 

نمایند و شامل تسهیل کنندگان پرداخت را فراهم می

شوند. این کد صنفی شامل کلیه الکترونیک نیز می

پذیرندگانی است که شبکه کامپیوتر و خدمات اطالعاتی 

ین های پرداخت و بازاریابی در انماید ) روشارائه می

حالت متنوع خواهد بود(. سایر پذیرندگانی که محصوالت 

دهند با یا خدمات دیگری را با استفاده از اینترنت ارائه می

شوند. به این پذیرندگان بندی نمیاین کد صنف طبقه

اختصاص داده شود که به بهترین شکل  MCCباید 

محصوالت و سایر خدمات آنان را توصیف نماید، به عنوان 

 – MCC 5734افزارهای کامپیوتری در نرم مثال

شوند بندی میافزارهای کامپیوتری دستههای نرمفروشگاه

ها قرار کتابفروشی -MCC 5942ها در دسته و کتاب

نویسی گیرند. پذیرندگانی که که خدمات برنامهمی

نمایند باید با کد صنف کامپیوتر و پردازش داده ارائه می

کامپیوتری، تحلیلگران اطالعات و  نویسانبرنامه -7372

بندی گردند. طراحان سیستمهای کامپیوتری خاص دسته

پذیرندگان ارائه دهنده خدمات صدا به متن، تصویر به 

 های کامپیوتریخدمات شبکه

 ارائه دهندگان خدمات اینترنت

ارائه دهندگان خدمات 

های اطالعاتی بر مبنای شبکه

 کامپیوتری

 هاسایتنگهداری/ مدیریت وب

فروش  -بازاریابی مستقیم -5967

بر اساس تماس مشتری با 

 فروشنده

نویسان کامپیوتری، برنامه -7372

طراحان تحلیلگران اطالعات و 

 سیستمهای کامپیوتری خاص
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گیرند و متن و محتوای دیجیتال در این دسته قرار نمی

فروش بر اساس  -بازاریابی مستقیم -5967باید با کد 

 ی شوند.بندتماس مشتری با فروشنده دسته

4821 Telegraph Services خدمات تلگراف / 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد گروه طبقه

خدمات ارتباطی از طریق پیامهای غیرکالمی مانند 

 کنند.تلگراف را فراهم می

 خدمات تلگراف
 مخابراتی خدمات دفتر -4814

 دور راه و محلی

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

 

شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

امکان انتقال وجوه را به صورت الکترونیکی )از طریق 

آورند. انجام این تراکنش سیم( برای مشتریان فراهم می

هم به صورت حضوری و هم از طریق غیرحضوری 

 باشدمیپذیر امکان

 مرکز حواله الکترونیکی وجوه

 خدمات تلگراف -4821

ارز،  -موسسات غیر مالی  -6051

حواله غیرالکتریکی، چک 

 مسافرتی و ...

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

 کابلی و پولی

 

شوند بندی میطبقهپذیرندگانی که با این کد صنف 

براساس دریافت هزینه یا اشتراک، امکان اتصال و دریافت 

های تلویزیونی را برای مشتریان خود فراهم مداوم برنامه

 آورند.می

خدمات تلویزیونهای کابلی و 

 پولی

شرکتهای خدماتی )آب،  -4900

 برق، گاز(

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

 

شوند در بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

زمینه تولید، انتقال و/یا توزیع مستمر نیروهای برق، گاز و 

نمایند. این کد صنف یا دیگر خدمات مشابه فعالیت می

همچنین شامل پذیرندگان سیستمهای تامین آب و 

و دفع زباله و فاضالب  آوریدهندگان خدمات جمعارائه

 باشد.می

پذیرندگان ارائه دهنده خدمات مخابراتی در این کد صنف 

 "، 4814قرار ندارد و به صورت اختصاصی با کد صنف 

طبقه بندی  "دور راه و محلی مخابراتی خدمات دفتر

 شوندمی

 اداره برق و قبوض آن

 اداره گاز و قبوض آن

 فاضالب و قبوض آنواداره آب

 

 مخابراتی خدمات دفتر -4814

 دور راه و محلی

 [خدمات کسب و کار  -7399

 ]سایر موارد

5013 Motor Vehicle Supplies and New Parts لوازم یدکی اتومبیل / 



 

 

 518از 280 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

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

 

شوند، بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

لوازم جانبی، ابزار، تجهیزات و  عمدهتوزیع کنندگان 

 باشند.ی موتوری میقطعات جدید وسایل نقلیه

عمده فروشان تجهیزات تعمیرگاهی و تست خودرو، 

های پمپ بنزین، و سایر تجهیزات خودرو از قبیل لناز

شیشه، باتری خودرو، موتورهای جدید، لوازم یدکی و 

یکلتها جانبی، تجهیزات موتور الکتریکی، و قطعات موتورس

 در این کد صنف قرار دارند.

پذیرندگانی که خدمات تعمیرات خودرویی و وسایل نقلیه 

بندی دهند با کد صنف دیگری طبقهموتوری را انجام می

ستون شوند به منظور کسب اطالعات بیشتر به می

 مراجعه نمایید. "پذیرندگان مشابه"

 لوازم یدکی اتومبیل

 هاالستیک فروشی -5532

 قطعات و لوازم خودرو -5533

5021 Office and Commercial Furniture مبلمان اداری و تجاری / 

 

گردند، بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

 باشند.می مبلمان عمدهتولیدکنندگان و توزیع کنندگان 

این کد صنف شامل عمده فروشان میز، صندلی، کمد، 

میز و صندلیهای رستورانی، 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 خصوص تولید 

و فروش تجهیزات یا مبلمان بیمارستانی)به عنوان مثال 

اطالعات . جهت کسب باشدنمیکنند، تخت( فعالیت می

 "پذیرندگان مشابه"بیشتر در این خصوص به ستون

 مراجعه نمایید.

 میز و صندلی اداری

 مبلمان اداری

 مبلمان شهری

تجهیزات و لوازم  -5047

پزشکی، دندانپزشکی و 

 بیمارستانی

مبلمان، تزئینات،  -5712

 تجهیزات خانگی

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

 

شوند، بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

مصالح ساختمانی  عمدهتوزیع کنندگان و فروشندگان 

باشند. پیش ساخته، الوار و شیشه می ساختمانهایازقبیل 

فروشان فلزکاریهای این کد صنف همچنین شامل عمده

تامین کنندگان مصالح 

ساختمانی که در جای دیگر 

 اند.بندی نشدهطبقه

سازی و خدمات شیروانی -1761

 بامهاپوشش سقف و 
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 ساختمانهایساختمانی، حفاظ، نرده و لوازم جانبی آن، 

باشند. این فلزی فاضالب می تانکهایفلزی و 

فروشان همچنین ممکن است تجهیزات مرتبط با عمده

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

فروشی تنها محصوالت مرتبط با رنگ و صورتی که عمده

به فروش برساند باید با کد صنف  نقاشی ساختمان را

 بندی شود.طبقه "رنگ فروشی و لوازم نقاشی"، 5198

 ابزار و تجهیزات -5072

رنگ، جال و مواد مصرفی  -5198

 نقاشی

ای تامین فروشگاهه -5200

 محصوالت تزیینات داخلی

فروشگاههای الوار و  -5211

 مصالح ساختمانی

فروشگاههای شیشه،  -5231

 رنگ و کاغذ دیواری

 ابزار فروشیها -5251

 فروشگاههای کفپوش -5713

 خدمات جوشکاری -7692

5044 
Photographic, Photocopy, Microfilm Equipment and Supplies/  ،چاپی و لوازم اداری

 عکاسی

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

لوازم و تجهیزات  عمدهکنندگان و فروشندگان توزیع

اداری، چاپی و عکاسی مانند فیلم، دستگاه فاکس، 

د. این کد صنف شامل عمده فروشان نباشگاوصندوق، می

باشد و برای این مبلمان اداری و تجهیزات کامپیوتری نمی

وه از پذیرندگان باید از کد دیگری استفاده نمود گر

پذیرندگان "توضیحات بیشتر در این خصوص در ستون

 ذکر شده است. "مشابه

 ماشینهای اداری

 مبلمان اداری و تجاری -5021

 کامپیوتر و لوازم جانبی-5045

التحریر و فروشگاه لوازم -5943

 تجهیزات اداری

دوربین و و تجهیزات  -5946

 فیلمبرداری عکاسی و

خدمات تکثیر، کپی و  -7338

 بازسازی
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البراتوارهای ظهور و  -7395

 روتوش عکس

5045 
Computers and Computer Peripheral Equipment and Software/  کامپیوتر و لوازم

 جانبی

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

افزار و افزار، نرمسخت عمدهکنندگان و فروشندگان توزیع

باشند. این کد شامل تجهیزات کامپیوتری مرتبط می

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

صوص طراحی شده است میز یا وسایل و مبلمان مخ

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

فروشی تنها مبلمان و تجهیزات طراحی صورتی که عمده

رساند باید با کد شده برای کار با کامپیوتر را به فروش می

 بندی شود.طبقه "مبلمان اداری و تجاری"، 5021صنف 

شوند ی میبندطبقه 5045پذیرندگانی که با کد صنف 

توانند خدمات تعمیرات را نیز ارائه نمایند. اما در می

ای تنها خدمات تعمیرات و نگهداری این صورتیکه پذیرنده

 که 7379تجهیزات را ارائه نماید، باید با کد صنف 

بندی باشد طبقهمی «خدمات تعمیر و نگهداری کامپیوتر»

 شود.

عمده فروشان کامپیوتر و لوازم 

 جانبی

 

 مبلمان اداری و تجاری -5021

فروشگاههای لوازم  -5732

 الکترونیکی

فروشگاههای نرم افزار  -5734

 کامپیوتری

خدمات تعمیر و  -7379

 نگهداری کامپیوتر

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

 

شوند توزیع بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

ماشینها و تجهیزات  عمده کنندگان و فروشندگان 

تجاری هستند. این کد صنف شامل فروشندگان عمده 

تجهیزات پخت و پز و مواد غذایی، تابلوها و عالئم نئون، 

ترازو، فرها و ماکروفرهای تجاری، دستگاههای گازدار 

دستگاههای مخصوص انبار و  کننده نوشیدنی،

سازی، مانکنها و دستگاههای فروش خودکار ذخیره

است تجهیزات خود را  ممکنباشد. این عمده فروشان می

وسایل کمک آموزشی سمعی و 

 بصری

 وسایل آموزشی

 تجهیزات پخت و پز رستورانها

 تجهیزات پخت و پز تجاری

 مبلمان اداری و تجاری -5021

مبلمان، تزئینات،  -5712

 تجهیزات خانگی

اجاره تجهیزات، رهن،  -7394

ابزار، مبلمان و دستگاههای 

 مختلف
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به صورت اجاره در اختیار مشتریان قرار دهند. اما در 

صورتی که کسب و کار اصلی پذیرنده، اجاره دادن این 

طبقه بندی تجهیزات باشد باید با کد صنف دیگری آن را 

نمود. جهت اطالعات بیشتر در این خصوص به 

 مراجعه نمایید.  "پذیرندگان مشابه"ستون

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

 لوازم پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی

 

شوند، بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات  عمدهفروشندگان 

جراحی و ارتوپدی، مانیتور عالئم حیاتی و مراقبت از 

دار و سایر تجهیزات پزشکی، بیمار، صندلیهای چرخ

تجهیزات ایمنی صنعتی، تجهیزات بیمارستانی، لوازم و 

 باشد.خواب بیمارستانی میمبلمان بیمارستانی مانند تخت

نندگان لوازم کاین کد صنف همچنین شامل تامین

آزمایشگاهی دندانپزشکی، ارتوپدی و تخصصی، سمعک و 

لوازم کمک شنوایی، تجهیزات کمکهای اولیه، تجهیزات 

 باشد.درمانی و قطعات و تجهیزات اشعه ایکس می

کنندگان مبلمان و این کد صنف در خصوص تامین

تجهیزات مربوط به بخشهای پذیرش یا  صندلی و اینگونه

و مراکز درمانی  بیمارستانهااجتماع  یسالنهاالبی و 

بندی باشد. این پذیرندگان با کد صنف دیگری طبقهنمی

پذیرندگان "شوند که جهت اطالعات بیشتر به ستونمی

 مراجعه شود. "مشابه

 پزشکی، ملواز و تجهیزت

 آزمایشگاهی و بیمارستانی

 دندانپزشکی متجهیزات و لواز

خدمات نظافت، جال و  -2842

 کفسابی

 مبلمان اداری و تجاری -5021

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

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

فلزی  محصوالت نیمه ساخته عمدهشامل فروشندگان 

باشد. این بازرگانان عمدتا بها میبجز فلزات گران

های فلزی، تهای فلزی، بسیهای فلزی، تورفروشندگان لوله

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

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

 آهن آالت ساختمانی

 میلگرد

 نبشی و ورق

بها سنگها و فلزات گران -5094

 ساعت و جواهرات

فروشگاههای جواهرآالت،  -5944

 ساعت مچی، ساعت، نقره
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بندی ستند. در این دستهسیم بکسل و کابلهای فلزی ه

هم بازرگانانی که دارای انبار هستند )مراکز خدمات 

ی فروش فلزی( و هم آنان که بدون انبار صرفا واسطه

اند. عمده فروشان هستند )دفاتر فروش( جای داده شده

 شوند.بندی میدسته 5094بها با کد صنف فلزات گران

5065 Electrical Parts and Equipment قطعات و تجهیزات الکتریکی / 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

فروشان و توزیع کنندگان قطعات الکتریکی  عمده شامل

باشند. این و تجهیزات ارتباطی )غیر مخابراتی( می

پیچ، خازن، هادیهای بازرگانان عمدتا فروشندگان سیم

ها، سیستمهای صوتی و یهادالکترونیکی، دیود، نیمه

تابلوهای الکتریکی هستند. فروشندگانی که محصوالت 

رسانند در این کننده میبه مصرفمستقیما الکتریکی را 

فروشگاههای  – 5732شوند )بندی نمیکد دسته

محصوالت الکتریکی(. همچنین فروشندگان محصوالت 

 ی مخابراتی از قبیل تلفن و پیجر نیز از این دسته مستثن

فروشندگان تجهیزات مخابراتی و  - 4812هستند )

 تلفنی(

فروشندگان عمده تجهیزات و 

 کیقطعات الکتری

تجهیزات و ابزارهای  -4812

 مخابراتی و تلفنی

فروشگاههای لوازم  -5732

 الکترونیکی

5072 Hardware, Equipment and Supplies ابزار و تجهیزات / 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

فروشان ابزار عمومی و محصوالت تراشکاری  عمدهشامل 

از قبیل پیچ، مهره، پرچ، بست، ابزار دستی، قفل، واشر، 

ی اره و ابزار دستی سوزن منگنه، میخ،  اره دستی، تیغه

شود. فروشندگانی که ابزار را مستقیما به برقی می

شوند بندی نمیرسانند در این کد دستهکننده میمصرف

 ها(.وشیابزار فر - 5251)

 ابزار فروشیها -5251 عمده فروشان ابزار و تجهیزات

5074 Plumbing and Heating Equipment and Supplies/ تجهیزات لوله کشی و گرمایشی 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

فروشان تجهیزات لوله کشی آب و تجهیزات  عمدهشامل 

شود. این بازرگانان عمدتا فروشندگان گرمایشی می

د افزار )قید(، بست، هادیهای حرارتی،  نشیرآالت، مان

فروشندگان عمده تجهیزات 

کشی، شوفاژ و تهویه لوله

 مطبوع

سایر  [ماشینهای تجاری  -5046

 ]موارد
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دیگهای تاسیسات حرارتی، کاالهای برنجی، کوره، 

ساخته، رادیاتور، صفحات و تجهیزات های پیششومینه

ند. فروشندگان گرمایش خورشیدی و آب گرم کن هست

های برقی یا گازی و سیستمهای برودتی تجاری یا دستگاه

بندی های تجاری در این کد دستههمچنین اجاق گاز

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

 و تجهیزات ابزار -5072

 هایابزار فروش -5251

فروشگاه دستگاههای  -5722

 خانگی

خدمات شخصی متفرقه  -7299

 ]سایر موارد[

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

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

فروشان مواد مصرفی صنعتی از قبیل  عمدهشامل 

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

چوب پنبه، درزگیر، واشر فلزی، شیرآالت هیدرولیکی، 

شلنگ، پیستون، زنجیر چرخ، بشکه، بطری، اتصاالت 

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

د اولیه نورد و آسیا، های چرمی، مواسنگ تراشی، بست

پاتیل، کاالهای الستیکی مواد اولیه رنگرزی پارچه و 

 باشد.غلتکهای فوالدی می

عمده فروشان مواد مصرفی 

 صنعتی

 ابزار و تجهیزات -5072

مواد شیمیایی )سایر  -5169

 موارد(

 ابزار فروشیها -5251

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

 اترو جواه

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

بها ها و فلزات گرانشامل فروشندگان جواهرات و سنگ

ساز و سفارشی، باشند. عمده فروشان جواهرات دستمی

های مچی و قطعات آن، ساعتهای دیواری، نقره، ساعت

بها، مروارید در این گران الماس، سنگ جواهر، فلزات

گیرند. در صورتی که فروشنده قبل از دسته قرار می

فروش بر روی کاال تعمیراتی اعمال کرده باشد در این کد 

تعمیرات متنوع و  - 7699بندی نخواهد شد )دسته

خدمات مرتبط(. همچنین خرده فروشی محصوالت ذکر 

 – 5944شده نیز مربوط به کد دیگری خواهد شد )

 فروشگاههای جواهرآالت، ساعت، ساعت مچی و نقره(.

 عمده فروشان جواهر

عمده فروشان  طال و جواهر و 

 های قیمتیسنگ

 عمده فروشان ساعت

فروشگاههای جواهرآالت،  -5944

 ساعت مچی، ساعت، نقره

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  -7699

 خدمات مرتبط
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5099 Durable Goods (Not Elsewhere Classified) / ]کا های ماندگار ]سایر موارد 

 

شوند شامل بندی میپذیرندگانی که در این گروه طبقه

باشند که به صورت فروشان کاالهای ماندگاری می عمده

اند. این بازرگانان و عمدتا بندی نشدهمجزا دسته

 حریق، اسلحه گرم، پایه ءفروشندگان کاالهای اطفا

، کاست ضبط شده، هیزم، سازان مقبرههای گازی، لمشع

الوار، خرده چوب، تابلوهای عالئم غیر الکتریکی، ادوات 

باشند. فروشندگان تابلوهای عالئم موسیقی و چمدان می

قطعات و تجهیزات الکتریکی   - 5065الکتریکی در کد 

 شوند.بندی میدسته

توزیع کنندگان و عمده 

فروشان کاالهای ماندگار مانند 

نشانی و اطفا آتشکپسولهای 

 حریق

 تابلوهای عالئم غیرالکتریک

 سنگ قبر

 

قطعات و تجهیزات  -5065

 الکتریکی

5111 
Stationery, Office Supplies, Printing and Writing Paper/ التحریر، ملزومات لوازم

 افزاردفتری، کاغذ پرینتر و نوشت

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

فروشان کاغذ، انواع اوراق اداری، مواد مصرفی عمدهشامل 

فتوکپی، پوشه، مداد، خودکار، پاکت نامه، جوهر ماشین 

ر، دسته فاکتور، دفترچه یادداشت، آلبوم وتایپ، کالس

باشد. فروشندگان دستگاه عکس و دفتر خاطرات می

دهندگان سرویس تایپ و همچنین ارائهفتوکپی، ماشین 

 - 5044بندی نخواهند شد) فتوکپی دراین کد دسته

تجهیزات عکاسی، فتوکپی و میکرو فیلم(. همچنین 

بندی فروشندگان مبلمان اداری نیز در این مجموعه دسته

 مبلمان تجاری و اداری( - 5021شوند )نمی

 فروشگاه کاغذ و اوراق اداری

مصرفی  عمده فروشان مواد

 فتوکپی

 مبلمان اداری و تجاری -5021

لوازم اداری، چاپی و  -5044

 عکاسی

التحریر و فروشگاه لوازم -5943

 تجهیزات اداری

فروش و  -ماشین چاپ -5978

 ارائه خدمات

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

 متفرقه

 

 دشونبندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

داروهای  عمدهباشد که فروشندگان شامل بازرگانانی می

ای، داروهای خاص، ویتامین، لوازم آرایشی نسخه

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

و محصوالت بیولوژیک و مرتبط با آن هستند. فروشندگان 

تجهیزات بیمارستانی و دندانپزشکی وسایل جراحی، 

 عمده فروشان دارو

 عمده فروشان داروهای خاص

 عمده فروشان داروهای متفرقه

 عمده فروشان لوازم آرایشی

وازم تجهیزات و ل -5047

پزشکی، دندانپزشکی و 

 بیمارستانی

 هاداروخانه -5912
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تجهیزات و مواد  - 5047باشند )مشمول این کد نمی

 اولیه بیمارستانی، چشم پزشکی و دندانپزشکی(

 کنندگان عطر و ادکلنتوزیع

5131 Piece Goods, Notions, and Other Dry Goods/ پارچه، دکمه و نخ و سایر کا های خشک 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

فروشان و توزیع کنندگان کاالهایی از قبیل  عمدهشامل 

های طبیعی و مصنوعی، تور، پرده، فایبرگالس، زیپ، نخ

کمربند و سگک،روبان، دکمه، کش بافت، قیطان، لوازم 

و تزینات خیاطی هستند. فروشندگان پرده  خیاطی، قرقره

شوند بندی نمیها در این کد دستهشو سایر پنجره پو

 ی خانگی خاص(.لوازم تزئین - 5719)

عمده فروشان لوازم خیاطی و 

 دوزندگی

 عمده فروشان پرده

 عمده فروشان فایبرگالس

لوازم و تزینات خانگی  -5719

 خاص و متفرقه

لوازم خیاطی،  -5949

 دوزی و پارچهسوزن

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

 مردانه و بچگانه و لباسهای کاریونیفرمهای زنانه، 

 

 عمدهاین دسته شامل فروشندگان و توزیع کنندگان 

التحصیلی، کفش، لباسهایی از قبیل لباس و کاله فارغ

تفریحی مثل لباس کاراته،  یونیفرمهایلباس ورزشی و 

یونیفرم مدارس خصوصی و مذهبی، یونیفرم کار، 

زیرپوش، و روپوش هستند. فروشندگان کفش در این کد 

های تجاری(. شکف – 5139شوند )بندی نمیدسته

همچنین فروشندگان پوشاک و زیورآالت در این کد 

 گیرند.صنف قرار نمی

فروشان یونیفرم و لباس عمده

 کار

 های تجاریکفش -5139

فروشگاه پوشاک و  -5611

 پوشاک جانبی

های زنانه فروشگاه لباس -5621

 دوختهپیش

فروشگاه پوشاک خاص و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

فروشگاه پوشاک نوزاد و  -5641

 کودک

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651

/ فروشگاه پوشاک  -5655

 ورزشی و سوارکاری

 فروشیهاکفش -5661
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 چرم، پشم و پوست -5681

 پوشاک بزرگساالن -5691

خیاطی، دوزندگی و  -5697

 رفوگری البسه

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

5139 Commercial Footwear / تجاری کفشهای 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

 کفشهایکفش، چکمه، و  عمدهشامل فروشندگان 

باشند. این کد شامل فروشندگان کفش به ورزشی می

 کفش فروشی( - 56661باشد )کننده نمیمصرف

فروشان کفشهای ماشینی عمده

 و کار
 فروشیهاکفش -5661

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

 موارد(

 

موادی از قبیل اسید،  عمدهاین دسته شامل فروشندگان 

مواد شیمیایی صنعتی، افزودنیهای سوخت و روغن، 

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

شیمیایی، سقز، موم،  نمکهایشده یا گاز مایع، رزین، 

بو پاک کننده، الکل صنعتی، آمونیاک، ترکیبات خوش

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

کننده در این کد مستقیم وسایل آتش بازی به مصرف

خرده فروشی وسایل  - 5999شوند )بندی نمیدسته

خاص و گوناگون (. همچنین این کد شامل فروشندگان 

 - 2842شود )مواد شیمیایی جهت بهسازی و نظافت نمی

 کاالهای ویژه نظافت، پولیش و بهسازی(

فروشان مواد شیمیایی عمده

 نعتی و آلیص

فروشان مواد، مصنوعات عمده

 پالستیکی و نایلون

توزیع کنندگان گازهای 

 صنعتی

خدمات نظافت، جال و  -2842

 کفسابی

خرده فروشی کاالهای  -5999

 متفرقه و خاص

5172 Petroleum and Petroleum Products نفت خام و محصو ت نفتی / 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

فروشان محصوالتی از قبیل گاز بوتان، نفت  عمدهشامل 

های کنندهخام، روغن صنعتی، بنزین، کروزین، روان

)بنزین سنگین(  روغنی، گریس، سوخت هواپیما و نفتا

 های نفتینفت و فرآورده

سایر [مواد شیمیایی -5169

 ]موارد
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فروشان این محصوالت شود. این کد شامل خردهمی

گان سوخت، روغن سوختنی، فروشند - 5983باشد )نمی

 های مایع(تچوب، زغال سنگ و سخ

 فروشندگان سوخت -5983

 

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

 

شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

کتاب، مجالت، ژورنال، روزنامه  عمدهشامل فروشندگان 

ناشرین این در حالی است که  .باشدها مینامهو سایر دوره

 - 2741گیرند )در کد دیگری قرار می این محصوالت

ناشر و چاپ(. همچنین خرده فروشان کتاب نیز در این 

 کتاب فروشی( - 5942شوند )بندی نمیکد دسته

کنندگان عمده کتاب، توزیع

 ه و مجلهروزنام

 خدمات چاپ و انتشار -2741

 متفرقه

 هایکتابفروش -5942

فروش  -بازاریابی مستقیم -5968

 مستمر )اشتراک(

فروشیها و روزنامه -5994

 های روزنامهدکه

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

 

شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

گلهای طبیعی و مصنوعی،  عمدهشامل فروشندگان 

ها گیاهان گلدانی و مواد مصرفی در گلفروشیها و گلخانه

کننده در این هستند. فروشندگان مستقیم گل به مصرف

 گل فروشی( - 5992شوند )بندی نمیکد دسته

دهندگان عمده خدمات ارائه

 ای و پرورش گلانهگلخ

فروشگاههای لوازم  -5261

 ایباغبانی و گلخانه

 گلفروشیها -5992

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

 

شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

ک الکلی، فروشان رنگ، رنگ دانه، لعاب، العمدهشامل 

مو نقاشی، کاغذ سمباده، جال، غلتک و اسپری  رنگ مقل

در  کنندهفروشندگان این محصوالت به مصرفباشند. می

فروشگاههای  – 5231شوند )بندی نمیاین کد دسته

 شیشه، رنگ و کاغذ دیواری(

 رنگ و مواد مصرفی نقاشی
فروشگاههای شیشه،  -5231

 رنگ و کاغذ دیواری

5199 Nondurable Goods (Not Elsewhere Classified)  /سایر کا های غیرماندگار 

 

کنندگان عمده کاالهای پذیرندگان این گروه صنفی توزیع

بندی غیرماندگار هستند که در جای دیگری دسته

اند. فروشندگان عمده محصوالت غذایی، محصوالت نشده

هنری، آویزهای لباس، ابر الستیکی، یخ، الستیک خام، 

فروشندگان کاالهای 

 غیرماندگار

پارچه، دکمه و نخ و سایر  -5131

 کاالهای خشک
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ای، کرباس، محصوالت برزنتی و پارچهاسفنج، کیفهای 

باشند. کرباسی، و سبد از مشمولین این کد صنفی می

همچنین پذیرندگانی که چرم و محصوالت بریده شده آن، 

فروشند، نیز در و کاالهای چرمی به غیر از کفش را می

شوند. پذیرندگانی که کفش بندی میاین کد صنف طبقه

 5139ند با کد صنف فروشمی عمدهچرمی را به صورت 

 شوند.بندی میتجاری طبقه کفش –

 کفشهای تجاری -5139

 چمدان و کاالی چرمی -5948

5200 Home Supply Warehouse Stores فروشگاههای تامین محصو ت تزیینات داخلی / 

 

گروه صنفی طیف بزرگی از محصوالت  پذیرندگان این

مربوط به خانه مانند کاغذ دیواری، رنگ، کاالهای چوبی، 

لوازم باغبانی، تجهیزات برقی و وسایل زینتی را به فروش 

رسانند. این پذیرندگان معموال محصوالت کامل و می

آماده مصرف مانند سینک، کابینت، در و محصوالتی که 

وی کتاب راهنما آنها را سرهم تواند از رکننده میمصرف

فروشند. این پذیرندگان معموال نیروهای آموزش نماید می

 نمایند.ای دارند که مشتریان را راهنمایی میدیده

 فروشگاه لوازم خانگی

فروشگاه کاغذ دیواری و 

 تزئینات داخلی ساختمان

فروشگاههای الوار و  -5211

 مصالح ساختمانی

فروشگاههای شیشه،  -5231

 نگ و کاغذ دیواریر

 ابزار فروشیها -5251

 فروشگاههای کفپوش -5713

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

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

محصوالتی از قبیل الوار، صنایع  عمدهشامل فروشندگان 

چوبی نیمه ساخته، صنایع روشنایی ساختمان، سیمان، 

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

بندی فایبرگالس، قالبهای بتون و گچ مشمول این دسته

باشند. این دسته شامل بنگاههای فروش مصالح می

ای فروش به عموم ساختمانی که محصوالت خود را به ج

شود. فروشگاههای کنند نیز میبه پیمانکاران عرضه می

عرضه کننده رنگ، کاغذ دیواری، کف پوش، کابینت، 

بندی سینک و کیتهای پیش ساخته در این کد دسته

فروشگاههای تامین محصوالت  – 5200شوند )نمی

تزینات داخلی(. همچنین پیمانکاران و سرویسهای انجام 

شوند )کد بندی نمیاین قبیل خدمات در این کد دسته

 صنف مربوط به خدمات پیمانکاری مراجعه گردد(.

 فروشگاه چوب، الوار، تخته و ...

فروشگاههای تامین  -5200

 محصوالت تزیینات داخلی

های شیشه، فروشگاه -5231

 رنگ و کاغذ دیواری

 ابزار فروشیها -5251

 فروشگاههای کفپوش -5713

شومینه، آتشدان و لوازم  -5718

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

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

شیشه، کاغذ دیواری، آویزهای تزئینی شامل فروشندگان 

 باشند.و دیوار پوشهای داخلی ساختمانی می

عمده فروشان مواد اولیه نقاشی ساختمان در این کد 

مصالح ساختمانی  - 5039بندی نخواهند شد )دسته

]سایر موارد[(. همچنین فروشندگان وسایل و محصوالت 

د شد بندی نخواهنتزئینی داخلی نیز در این کد دسته

 فروشگاههای تامین محصوالت تزینات داخلی(. - 5200)

فروشندگان کاغذ دیواری و 

 تزیینات داخلی

بری و فروشندگی شیشه شیشه

 و آیینه

سایر [مصالح ساختمانی  -5039

 ]موارد

فروشگاههای تامین  -5200

 محصوالت تزیینات داخلی

 ابزار فروشیها -5251

5251 Hardware Stores ابزار فروشیها / 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

کاملی از ابزار  شامل فروشگاههای عرضه کننده مجموعه

باشند. این فروشندگان به صورت اختصاصی به عموم می

یک یا دو محصول نبوده و طیف وسیعی از ابزار  فروشنده

با  از قبیل لوازم الکتریکی جزئی، محصوالت مرتبط

کشی، پیچ، مهره، میخ، چکش، پیچ گوشتی و سایر سیم

ابزار کوچک، واشر، کلید، حباب المپ، قالب، و لوازم 

ها و بنگاههای فروش یکنند. حراجکشی را عرضه میلوله

فروشگاههای  – 5200مشمول این دسته نخواهند شد )

 تامین محصوالت تزیینات داخلی(.

 ابزارفروشان

 پیچ و مهره فروشان

 آالتروشگاه قفل و لوال و یراقف

فروشگاههای تامین  -5200

 محصوالت تزیینات داخلی

فروشگاههای شیشه،  -5231

 رنگ و کاغذ دیواری

 فروشگاههای کفپوش -5713

شومینه، آتشدان و لوازم  -5718

 جانبی آنها

5261 Nurseries and Lawn and Garden Supply Stores/ ایگلخانه فروشگاههای لوازم باغبانی و 

 

ی درخت، نهال، گیاه، تخم گیاهان، فروشگاههای عرضه

ها و لوازم کشکودهای گیاهی، حیوانی و شیمیایی، حشره

 شوند.باغبانی مشمول این دسته می

فروشندگان لوازم باغبانی و 

 ایگلخانه

مواد اولیه و لوازم  -780

 کشاورزی و باغبانی

 هاگلفروشی -5992

5271 Mobile Home Dealers/ های سیارفروشندگان خانه 

 

های سیار نو و دسته این دسته شامل فروشندگان خانه

دوم و همچنین تامین کنندگان لوازم جانبی و تجهیزات 

 باشد.آن می

 

فروشندگان تریلرهای  -5561

 تفریحی، تاسیساتی و اقامتی
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های فروشندگان خانه -5592

 متحرک

خودروهای متفرقه،  -5599

 آالت کشاورزیهواپیما و ماشین

5300 Wholesale Clubs/ هاعمده فروشی 

 

کننده کاالها و تجهیزات خانگی و این فروشگاهها عرضه

دفتری، خشکبار، مواد غذایی فاسدشدنی، مبلمان اداری و 

ها و لوازم خودرو خانگی لوازم الکترونیکی، دستگاه

به قیمت  هستند. عموما این فروشگاهها اجناس عمده و

توانند دارای سیستم رسانند و میکلی به فروش می

 عضویت نیز باشند.

 

فروشگاههای تامین  -5200

 محصوالت تزیینات داخلی

 حراجیها -5310

ای و فروشگاههای زنجیره -5311

 بزرگ

 خواروبار فروشی -5331

 کاالهای عمومی متفرقه -5399

مبلمان، تزئینات،  -5712

 تجهیزات خانگی

لوازم و تزینات خانگی  -5719

 خاص و متفرقه

5309 Duty Free Stores فروشگاههای محصو ت معاف از مالیات / 

 

این فروشگاهها عرضه کننده کاالهای معاف از حق گمرک 

باشند. این و مالیات از قبیل زیورآالت وارداتی می

های پایانهها، هتلها و فروشگاهها عموما در فرودگاه

 دارند.مسافری قرار 

 

فروشگاههای جواهرآالت،  -5944

 ساعت مچی، ساعت، نقره

خرده فروشی کاالهای  -5999

 متفرقه و خاص

5310 Discount Stores  /حراجیها 

 

کننده کاالهای عمومی از قبیل این فروشگاهها عرضه

پوشاک، لوازم منزل، مبلمان منزل، محصوالت بهداشت 

باشند. این فردی و لوازم الکترونیکی با درصد تخفیف می

 
 عمده فروشیها -5300
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فروشگاهها بر اساس تبلیغ مداوم با تخفیف کاالهای 

 کنند.عرضه شده فعالیت می

ای و نجیرهفروشگاههای ز -5311

 بزرگ

 خواروبار فروشی -5331

 کاالهای عمومی متفرقه -5399

فروشگاههای دسته دوم  -5931

فروشی )سمساری و امانت 

 فروشی (

5311 Department Stores/ ای و بزرگفروشگاههای زنجیره 

 

پوشاک،  کننده محصوالتی از قبیلاین فروشگاهها عرضه

لوازم آرایش، لوازم مبلمان خانگی، لوازم الکترونیکی، 

 داری ومنزل، و طیف وسیعی از دستگاههای خانه

دهنده خدمات ارسال کاال، تک فروشی و خرید ارائه

 اعتباری هستند.

 

 عمده فروشیها -5300

 خواروبار فروشی -5331

 کاالهای عمومی متفرقه -5399

فروشگاههای دسته دوم  -5931

فروشی )سمساری و امانت 

 فروشی (

5331 Variety Stores خواروبار فروشی / 

 

این فروشگاهها محصوالتی در محدوده قیمت پایین و 

های مطابق با توان خرید عموم و تعداد محدودی از برند

کنند. از ویژگیهای تولیدکننده یک محصول را عرضه می

این فروشگاهها خرید بر مبنای پول نقد است بدین معنی 

امکان پذیر نبوده همچنین که خرید با کارت اعتباری 

خدماتی چون ارسال کاال نیز در این فروشگاهها انجام 

شود ضمنا این فروشگاهها شعبه ندارند. فرق عمده نمی

 این فروشگاهها با حراجیها در اندازه آنهاست.

 

 حراجیها -5310

ای و زنجیره فروشگاههای -5311

 بزرگ

 کاالهای عمومی متفرقه -5399

ی دسته دوم فروشگاهها -5931

فروشی )سمساری و امانت 

 فروشی (

 کادویی،کارت و بدلیجات -5947

5399 Miscellaneous General Merchandise کا های عمومی متفرقه / 
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پذیرندگان این دسته، فروشندگان کاالهای عمومی از 

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

و لوازم آرایش هستند. تک خانگی، لوازم الکترونیکی 

فروشی، ارائه خدمات ارسال کاال و همچنین خرید 

باشد. ی این فروشگاهها میاعتباری پیشنهادات عمده

ای بوده و هر غرفه ساختار این فروشگاهها به صورت غرفه

ی این شامل صندوق تسویه جداگانه است. فرق عمده

بودن  ای در کوچکترفروشگاهها با فروشگاههای زنجیره

 ابعاد آنهاست.

 

 عمده فروشیها -5300

 هاجیحرا -5310

ای و فروشگاههای زنجیره -5311

 بزرگ

 خواروبار فروشی -5331

فروشگاههای دسته دوم  -5931

فروشی )سمساری و امانت 

 فروشی (

5411 Grocery Stores and Supermarkets ها و فروشگاههای محصو ت غذایی/ سوپرمارکت 

 

شامل فروشگاههای مواد غذایی و سوپرمارکتها این دسته 

محصوالت غذایی و مصرفی  باشد که عرضه کنندهمی

منزل هستند. غالب محصوالت این فروشگاهها مواد غذایی 

فاسدشدنی، غذای حاضری، گوشت و محصوالت لبنی 

است. عالوه بر این کنسرو، غذای یخ زده، غذای پیش 

ی از ابزار، مواد ی محدودآماده، غذای خشک، مجموعه

شوینده خانگی، پولیش، محصوالت بهداشت فردی، لوازم 

داری، و آرایش، کارت تبریک، کتاب، مجله، لوازم خانه

کاالهای خشک از دیگر محصوالت این فروشگاهها 

تواند جداگانه دارای باشند. این فروشگاهها میمی

ی کاالهایی چون گوشت، گل، های مخصوص عرضهغرفه

 بدون نسخه نیز باشند. داروهای

 سوپرمارکتها

 فروشگاههای مواد غذایی

فروشندگان گوشت  -5422

 بندی شده و یخ زدهبسته

فروشگاههای محصوالت  -5451

 لبنی

فروشگاه مواد غذایی  -5499

 متفرقه

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

 

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

صدف و سایر ماده غذایی دریایی مشمول این دسته 

توانند عمده یا شوند. فروشندگان این مجموعه میمی

خرده فروش محصوالت ذکر شده باشند همچنین ممکن 

است کشتار حیوانات توسط خود آنها انجام شود یا 

داری کرده باشند. محصول را از کشتارگاهها خری

 فروشگاه محصوالت گوشتی

 قصابی

سوپرمارکتها و  -5411

 فروشگاههای محصوالت غذایی

 فروشگاه مواد غذایی -5499

 متفرقه
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فروشندگان مرغ و محصوالت وابسته به آن در این کد 

فروشگاههای مواد غذایی  – 5499شوند )بندی نمیدسته

 فروشگاه کاالی خاص ( -خواروبار فروشی  -متفرقه 

5441 Candy, Nut, and Confectionery Stores/ فروشیهاقنادیها و آجیل 

 

شوند، بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

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

 ذرت بو داده، و سایر شیرینی جات هستند.

 قنادی و شیرینی فروشی

 آجیل فروشی

 نباتو آبفروشگاه شکالت 

ها و قنادی -5441

 هافروشیآجیل

 هانانوایی -5462

فروشگاه مواد غذایی  -5499

 متفرقه

5451 Dairy Products Stores فروشگاههای محصو ت لبنی / 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

دار یا روزانه از شامل فروشگاههای محصوالت لبنی مدت

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

 لبنیاتی

 فروشگاه مواد لبنی

فروشگاه مواد غذایی  -5499

 متفرقه

 رستورانهای فست فود -5814

5462 Bakeries ها/ نانوایی 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

شامل فروشندگان یا تولیدکنندگان محصوالت نانوایی از 

شیرمال، کلوچه، دونات، کماج و سایر موارد قبیل نان، نان 

 باشند.مشابه می

 نانوایی

 فروشگاه نان فانتزی

فروشگاه مواد غذایی  -5499

 متفرقه

5499 
Miscellaneous Food Stores – Convenience Stores and Specialty Markets / 

 خاصفروشگاه کا ی  -مینی مارکت )بقالی(  -فروشگاه مواد غذایی متفرقه 

 

کنندگان محصوالت غذایی خاص در این مجموعه عرضه

شوند. بندی میاند دستهکه مشمول کد های دیگری نشده

فروشگاههای مواد غذایی خاص، غذاهای رژیمی و سالم، 

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

ها شامل این مجموعه مارکتو میوه فروشیها، و مینی

مارکتهایی که فروش سوخت خودرو را نیز شوند. مینیمی

در محدوده خدمات خود دارند مشمول این دسته 

ایستگاه خدماتی(. همچنین اگر  - 5541شوند )نمی

کاالی اصلی فروش در فروشگاهی گوشت یا غذای دریایی 

 سبزی و میوه فروشی

 مرغ فروشی

 فروشیقهوه

 

 

ها و تسوپرمارک -5411

 فروشگاههای محصوالت غذایی

فروشندگان گوشت  -5422

 بندی شده و یخ زدهبسته

 فروشیهاآجیلقنادیها و  -5441
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 - 5422بندی نخواهد شد )باشد در این مجموعه دسته

. فروشگاههایی که کاالی گوشت بسته بندی و یخ زده (

بندی اصلی فروش آنها ساندویچ است نیز در این کد دسته

 فست فود( - 5814شوند )نمی

محصوالت  فروشگاههای -5451

 لبنی

 هانانوایی -5462

 رستورانهای فست فود -5814

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

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

 

خودروهای سواری، وانت، ون، کامیون فروشندگان 

توانند شوند. این فروشندگان میمشمول این دسته می

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

دهند. فروشندگانی که خدمات اصلی آنها  تعمیرات است 

 تعمیرگاهها( - 7538شوند )بندی نمیدر این کد دسته

 نمایندگیهای فروش خودرو

 نمایندگی فروش ایران خودرو

 نمایندگی فروش سایپا

نمایندگیهای فروش سایر 

 خودروسازیها

خودرو و کامیون )فقط  -5521

فروش، سرویس،  -دست دوم( 

 تعمیر، قطعات، رهن

 الستیک فروشیها -5532

 قطعات و لوازم خودرو -5533

فروشندگان تریلرهای  -5561

 تفریحاتی، تاسیساتی و اقامتی

فروشندگان و  -5571

 فروشگاههای لوازم موتورسیکلت

های فروشندگان خانه -5592

 متحرک

فروشندگان خودروهای  -5598

 برفی

خودروهای متفرقه،  -5599

 هواپیما و ماشین آالت کشاورزی

و نه  [خدمات خودرو  -7538

 ]فروشندگان

5521 
Car and Truck Dealers (Used Only) Sales, Service, Repairs, Parts, and 

Leasing /  )فروش، سرویس، تعمیر، قطعات، رهن -خودرو و کامیون )فقط دست دوم 
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شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

باشند. های دست دوم میلشامل فروشندگان اتومبی

مشمولین این مجموعه خرده فروشان سواری، کامیون، 

وانت ون، ماشینهای عتیقه و قدیمی باشند و همچنین 

توانند ارائه دهنده خدمات تعمیر و تامین لوازم جانبی می

و  یدکی نیز باشند. فروشندگانی که خدمات اصلی آنها  

 – 7538وند )شبندی نمیتعمیرات است در این کد دسته

 ها(تعمیرگاه

 

خودرو و کامیون )فقط  -5521

فروش، سرویس،  -دست دوم( 

 تعمیر، قطعات، رهن

 الستیک فروشیها -5532

 قطعات و لوازم خودرو -5533

فروشندگان تریلرهای  -5561

 تفریحاتی، تاسیساتی و اقامتی

فروشندگان و  -5571

 فروشگاههای لوازم موتورسیکلت

های خانهفروشندگان  -5592

 متحرک

فروشندگان خودروهای  -5598

 برفی

خودروهای متفرقه،  -5599

 هواپیما و ماشین آالت کشاورزی

5532 Automotive Tire Stores ستیک فروشیها  / 

 

فروشندگان الستیک سواری و کامیون و لوازم مرتبط با 

توانند خدمات آن از مشمولین این مجموعه هستند و می

آن را نیز ارائه دهند. این در حالیست که تعمیر و نصب 

اگر فروشگاهی فقط خدمات روکش کردن و پنچر گیری 

 - 7534دهد مشمول این کد نخواهد شد )را انجام می

 تعمیرگاه الستیک و پنچرگیری(

 الستیک فروشی

 قطعات و لوازم خودرو -5533

خدمات تعمیر و روکش  -7534

 الستیک خودرو

و نه  [خدمات خودرو  -7538

 ]فروشندگان

5533 Automotive Parts and Accessories Stores/ قطعات و لوازم خودرو 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

شامل فروشندگان قطعات، لوازم جانبی و تجهیزات خودرو 

باشد که غالبا شامل روغن، فیلتر، منبع اگزوز پاک می

 فروشی لوازم یدکی

 فروشندگان قطعات خودرو

 الستیک فروشیها -5532
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واکس و پولیش، خوشبوکننده، های خودرو، شمع، کننده

توانند باشند. این فروشندگان میبرف پاک کن و رنگ می

محدودی از قطعات صوتی و تصویری خوردو را  مجموعه

نیز به فروش برسانند. فروشندگان صرف صوتی و تصویری 

 - 5732شوند )بندی نمیخودرو در این کد دسته

 فروشگاههای لوازم الکترونیکی (

فروشگاههای لوازم  -5732

 الکترونیکی

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

 

شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

کننده شامل خرده فروشان سوخت خودرو به مصرف

باشد که طی این فرایند خریدار بایستی با ارائه کارت می

بانکی به متصدی جایگاه و امضا کردن رسید تراکنش 

توانند دارای خرید را تکمیل کند. این ایستگاهها می

مارکت، یا تعمیرگاه در محدوده خود باشند کارواش، مینی

 ولی فروش سوخت در این دسته الزامیست.

 پمپ بنزین

ه سوخت و جایگاه عرض

 های نفتیفرآورده

 ایستگاه خدماتی -5541

و نه  [خدمات خودرو  -7538

 ]فروشندگان

5542 Automated Fuel Dispensers / جایگاههای سوخت اتوماتیک 

 

 این مجموعه شامل فروشندگان خرد سوخت به واسطه

باشد. در این نوع نازلها خریدار نازلهای اتوماتیک می

تواند تراکنش خرید را در محل پمپ انجام دهد بدین می

اطالعات کارت بانکی یا کارت سوخت  پایانهصورت که 

تعبیه شده در آن به  پایانهپیش پرداخته را از طریق 

دهد بانک فرستاده و تراکنش را انجام میصورت غیابی به 

 و نیازی به امضای  مشتری نیست.

جایگاههای عرضه اتوماتیک 

 های نفتیسوخت و فرآورده

 ایستگاه خدماتی -5541

و نه  [خدمات خودرو  -7538

 ]فروشندگان

5551 Boat Dealers فروشندگان قایق / 

 

قایق این دسته شامل فروشندگان انواع قایق از قبیل 

موتوری، قایقهای پر سرعت، قایقهای تفریحی بادبانی، 

لوازم دریانوردی، ماهیگیری  و لوازم اسکی روی  آب 

 شود.می

 خدمات دریایی -4468 فروشندگان قایق

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

 تاسیساتی و اقامتی

 
شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

شامل فروشندگان تریلرهای تفریحی، اقامتی و تاسیساتی 

فروشندگان تریلرهای تفریحی 

 و مسافرتی

فروشندگان و  -5571

 فروشگاههای لوازم موتورسیکلت
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باشند. میدرو ب بر خوصهای اتوماتیک قابل نو خیمه

ها در این کد تهای متحرک و موتورسیکلفروشندگان خانه

 شوند.بندی نمیدسته

های فروشندگان خانه -5592

 متحرک

فروشندگان خودروهای  -5598

 برفی

خودروهای متفرقه،  -5599

 هواپیما و ماشین آالت کشاورزی

5571 Motorcycle Shops and Dealers فروشندگان و فروشگاههای لوازم موتورسیکلت / 

 

موتور گازی و قطعات و لوازم فروشندگان موتور سیکلت، 

شوند، این بندی میجانبی آنها در این کد صنف طبقه

توانند مجموعه محدودی از لباسهای فروشندگان می

موتورسواری را نیز که شامل کاپشن، شلوار، کاله، و 

 شود عرضه کنند.دستکش موتورسواری می

 موتورسیکلت فروشی

فروشندگان لوازم موتور 

 سیکلت

دروهای متفرقه، خو -5599

 هواپیما و ماشین آالت کشاورزی

5592 Motor Homes Dealers / های متحرکفروشندگان خانه 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

که عموما در یک  های متحرکشامل فروشندگان خانه

هستند که امکانات اقامتی بر روی آنها فراهم  نقلیه وسیله

ها لوازم مرتبط و تجهیزات این خانه به همراه ،شده است

 باشند.می

 

های فروشندگان خانه -5271

 سیار

فروشندگان تریلرهای  -5561

 تفریحاتی، تاسیساتی و اقامتی

خودروهای متفرقه،  -5599

 هواپیما و ماشین آالت کشاورزی

5598 Snowmobile Dealers فروشندگان خودروهای برفی / 

 
فروشندگان انحصاری خودرو های برفی  این دسته شامل

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

 فروشندگان خودروهای برفی

لوازم و تجهیزات خودروهای 

 برفی

فروشندگان تریلرهای  -5561

 تفریحاتی، تاسیساتی و اقامتی

خودروهای متفرقه،  -5599

 هواپیما و ماشین آالت کشاورزی

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

Elsewhere Classified)  /خودروهای متفرقه، هواپیما و ماشین آ ت کشاورزی 
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این مجموعه شامل فروشندگان ماشینهای تفریحی و 

لوازم و تجهیزات مرتبط با آنهاست که در کد دیگری 

فروشندگان خودروهای زمین مثل اند. بندی نشدهدسته

ماشین گلف، ماشین کارتینگ، ماشین صحرانوردی 

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

آالت کشاورزی از قبیل کمباین، ماشین هواپیما و ماشین

درو و تراکتور نیز از دیگر اصناف تحت پوشش این کد 

 هستند.

 فروشندگان ماشین کارتینگ

دگان ماشین فروشن

 صحرانوردی

 فروشندگان تراکتور

فروشندگان هواپیما و 

 آالت کشاورزیماشین

 -خودرو و کامیون )نو  -5511

فروش، سرویس،  -دست دوم( 

 تعمیر، قطعات، رهن

خودرو و کامیون )فقط  -5521

فروش، سرویس،  -دست دوم( 

 تعمیر، قطعات، رهن

 فروشندگان قایق -5551

تریلرهای فروشندگان  -5561

 تفریحاتی، تاسیساتی و اقامتی

فروشندگان و  -5571

 فروشگاههای لوازم موتورسیکلت

های فروشندگان خانه -5592

 متحرک

فروشندگان خودروهای  -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 مردانه و پسرانه

پیش دوخته است. همچنین فروشندگان کاله و کراوات 

 شوند.بندی مینیز در این کد دسته

 فروشگاه پوشاک مردانه

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651

 پوشاک بزرگساالن -5691

5621 Women’s Ready-To-Wear Stores/ دوختهپیش فروشگاه لباسهای زنانه 

 

فروشندگان این مجموعه عرضه کننده لباسهای زنانه از 

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

 زنانه هستند.

فروشگاه لباس زنانه 

 دوختهپیش

فروشگاه پوشاک خاص و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651
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/ فروشگاه پوشاک  -5655

 سوارکاریورزشی و 

 چرم، پشم و پوست -5681

 پوشاک بزرگساالن -5691

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

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

 

شوند  بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

کیف  شامل فروشندگان پوشاک جانبی زنانه از قبیل

دستی، روسری، دستمال گردن، کمربند، بدلیجات، 

 باشند.سر میجوراب زنانه، تل مو، و سنجاق

فروشگاه پوشاک خاص و 

 جانبی زنانه

 روسری فروشی

های زنانه سفروشگاه لبا -5621

 دوختهپیش

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

5641 Children’s and Infants’ Wear Stores/  پوشاک نوزاد و کودکفروشگاه 

 
این مجموعه شامل فروشندگان لباس و پوشاک جانبی،  

 باشد.مبلمان اتاق نوزاد و کودکان می

 فروشگاه پوشاک نوزاد

 فروشگاه پوشاک کودک

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

5651 Family Clothing Stores/ فروشگاه پوشاک خانواده 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنفی طبقه

عرضه کنندگان پوشاک عمومی برای مردان، زنان و 

باشند. بارزترین مشخصه این فروشگاهها فارغ کودکان می

از جنسیت بودن محصوالت ارائه شده است. فروشندگان 

 شوند.بندی میجین و کتان نیز در این کد صنف دسته

 گسالفروشگاه پوشاک بزر

فروشگاه پوشاک و  -5611

 پوشاک جانبی

فروشگاه لباسهای زنانه  -5621

 دوختهپیش

فروشگاه پوشاک خاص و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

فروشگاه پوشاک نوزاد و  -5641

 کودک
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/ فروشگاه پوشاک  -5655

 ورزشی و سوارکاری

 فروشیهاکفش -5661

 چرم، پشم و پوست -5681

 پوشاک بزرگساالن -5691

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

5655 Sports and Riding Apparel Stores/ فروشگاه پوشاک ورزشی و سوارکاری 

 

این دسته شامل فروشندگان لباسهای ورزشی،  

گرمکنهای ورزشی،  لباس موتورسواری و دوچرخه 

باشد. لباس سوارکاری و لباس موتور کراس می سواری،

کننده کفشهای ورزشی و توانند عرضهمیاین فروشگاهها 

چکمه نیز باشد. فروشندگان صرف کفشهای ورزشی در 

 ها(کفش فروشی - 5661شوند )بندی نمیاین کد دسته

فروشگاه پوشاک ورزشی و 

 سوارکاری

 هایفروشکفش -5661

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

 کاالی ورزشی فروشگاه -5941

5661 Shoe Stores هافروشی/ کفش 

 

این مجموعه شامل فروشندگان و فروشگاههای کفشهای 

شود. فروش غیر صنعتی برای مردان،  زنان و کودکان می

کفش ورزشی در این صنف بالمانع است. همچنین این 

توانند عرضه کننده محدود جوراب، واکس، فروشگاهها می

 و کفشهای تزئینی باشند. دستکش، کیف دستی

  فروشیکفش 

5681 Furriers and Fur Shops/ چرم، پشم و پوست 

 

شوند بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

عبارتند از  بازرگانان،  فروشندگان خرد محصوالتی از 

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

 پوست یا پشم حیوانات هستند.

 فروشیفروشگاههای چرم

 چرمکیف و کفش 

فروشگاه لباسهای زنانه  -5621

 دوختهپیش

فروشگاه پوشاک خاص و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

 پوشاک بزرگساالن -5691
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پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

5691 Men’s and Women’s Clothing Stores/ پوشاک بزرگسا ن 

 

این دسته از پذیرندگان، فروشندگان خرد پوشاک و 

)اکسسوری( برای مردان و زنان هستند. پوشاک جانبی 

فروشندگان این صنف لباس کودکانه و نوزادی را عرضه 

 کنند.نمی

 فروشگاه پوشاک بزرگساالن

فروشگاه پوشاک و  -5611

 پوشاک جانبی

فروشگاه لباسهای زنانه  -5621

 دوختهپیش

فروشگاه پوشاک خاص و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

و  فروشگاه پوشاک نوزاد -5641

 کودک

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651

پوشاک و پوشاک جانبی  -5699

 متفرقه

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

 البسه

 

شوند، بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

فروشندگان یا تولید کنندگان لباسهای دست ساز هستند. 

تعمیر و رفو کردن البسه نیز مشمول این کد صنف 

شود. همچنین بازسازی و دوخت لباسهای عتیقه و می

 شود.بندی میلباسهای مبدل نیز در این صنف دسته

 خیاطی

 تعمیرات لباس

لوازم خیاطی،  -5949

 دوزی و پارچهسوزن

5698 Wig and Toupee Stores/  فروشگاه موی مصنوعی و کاله گیس 

 

فروشندگان کاله گیسهای موقت و ثابت، موهای مصنوعی 

و ارائه دهندگان خدمات اکستنشن و فر مو برای مردان و 

شوند. خدمات کشت مو که زنان مشمول این مجموعه می

بندی نخواهد شد نیاز به جراحی دارد در این صنف دسته

 خدمات درمانی و سالمتی ( - 8099)

 فروشگاه موی مصنوعی

 گیسالهفروشگاه ک

خرده فروشی کاالهای -5999

 -متفرقه و خاص

سالنهای زیبایی و  -7230

 آرایشگاهها
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خدمات درمانی و  -8099

 ]سایر موارد[متخصصان سالمت 

5699 Miscellaneous Apparel and Accessory Shops/ پوشاک و پوشاک جانبی متفرقه 

 

بندی فروشندگان پوشاک خاصی که در کد دیگری دسته

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

)همگی از جنس غیر از چرم، پشم و پوست حیوانات( در 

 شوند.بندی میاین مجموعه دسته

 

فروشگاه پوشاک و  -5611

 پوشاک جانبی

های زنانه فروشگاه لباس -5621

 دوختهپیش

فروشگاه پوشاک خاص و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

وشگاه پوشاک نوزاد و فر -5641

 کودک

 فروشگاه پوشاک خانواده -5651

 فروشیهاکفش -5661

 چرم، پشم و پوست -5681

 پوشاک بزرگساالن -5691

خیاطی، دوزندگی 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 کننده طیف وسیعی از 

مبلمان و تزیینات منزل هستند. تشک، ملحفه، مبلمان 

اتاق پذیرایی و ناهارخوری، مبلمان و تزینات ایوان و 

پاسیو، مبلمان اتاق کودک،  آباژور، قالیچه، و پرده از 

 مبلمان فروشی

فروشگاه و تولیدی مبل، کمد و 

 میز و صندلی

 فروشگاههای کفپوش -5713

پرده، کرکره و پارچه  -5714

 مبلی
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ه توسط این فروشندگان است. این کاالهای عرضه شد

توانند عرضه کننده محدود تلویزیون، فروشگاهها می

ای صوتی تصویری و لوازم الکترونیکی باشند اما هدستگاه

عمده فروش آنها باید مبلمان و لوازم تزئینی باشد. 

فروشندگان صرف تجهیزات صوتی تصویری در این کد 

 الکترونیکی(لوازم  - 5732شوند )بندی نمیدسته

 فروشگاه تشک و کاالی خواب

 

لوازم و تزینات خانگی  -5719

 خاص و متفرقه

فروشگاه دستگاههای  -5722

 خانگی

فروشگاههای لوازم  -5732

 الکترونیکی

تعمیر، بازسازی و تعویض  -7641

 روکش مبلمان

5713 Floor Covering Stores/ فروشگاههای کفپوش 

 

هایی از قبیل این مجموعه شامل خرده فروشان کفپوش

فرش، قالیچه، پارکت، سنگ کفپوش، کفپوش چوبی و 

ب را نیز ارائه صباشد که ممکن است خدمات نآجری می

بندی این کد دستهدهند. نصابان صرف این محصوالت در 

 های خاص(پیمانکاری حرفه - 1799شوند )نمی

 فرش و موکت فروشی

 پوش و پارکتفروشگاه کف

مبلمان، تزئینات،  -5712

 تجهیزات خانگی

لوازم و تزینات خانگی  -5719

 خاص و متفرقه

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

 

این مجموعه شامل فروشندگان پرده، حریر، کرکره، 

باشد. تعمیر و بازسازی سایبان پنجره و پارچه مبلی می

 - 7641شود )بندی نمیمبل در این کد صنف دسته

 روکشی، تعمیر و بازسازی مبل(

 پرده و پارچه مبلی فروشی

مبلمان، تزئینات،  -5712

 تجهیزات خانگی

 لوازم و تزینات خانگی -5719

 خاص و متفرقه

تعمیر، بازسازی و تعویض  -7641

 روکش مبلمان

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

 جانبی آنها

 

فروشندگان شومینه، بخاری هیزمی، قطعات و لوازم 

جانبی شومینه مثل شیشه شومینه در این کد صنف 

های سنگی در سازندگان شومینه شوند.بندی میدسته

سنگ  - 1740شوند )بندی نمیاین مجموعه دسته

 تراشی، گچ کاری، کاشی کاری، عایق کاری (

فروشندگان شومینه و لوازم 

 جانبی آن

بنایی معماری سنگبری  -1740

 موکت و پارکت و رنگ ساختمان

 ابزار فروشیها -5251
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لوازم و تزینات خانگی  -5719

 خاص و متفرقه

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

 متفرقه

 

این مجموعه شامل فروشندگان لوازم خانگی متفرقه از 

رد و چنگال،  ملحفه و روتختی،  المپ، آباژور، اقبیل ک

سایبان، آینه، قاب عکس، سفال و اجناس سرامیکی  

باشد. بازرگانانی که فروشنده بلور و کریستال هستند می

 – 5950شوند )بندی نمیدر این کد صنف  دسته

 فروشگاههای بلور و کریستال(

 فروشندگان لوستر و آباژور

 عکس فروشندگان آیینه و قاب

فروشندگان اجناس سفالی و 

 سرامیکی

مبلمان، تزئینات،  -5712

 تجهیزات خانگی

 فروشگاههای کفپوش -5713

پرده، کرکره و پارچه  -5714

 مبلی

شومینه، آتشدان و لوازم  -5718

 جانبی آنها

های فروشگاه دستگاه -5722

 خانگی

فروش،  -عتیقه فروشی -5932

 تعمیر و بازسازی

 کریستال و بلورفروشگاه  -5950

5722 Household Appliance Stores/ فروشگاه دستگاههای خانگی 

 

های گازی فروشندگان دستگاههای خانگی از قبیل بخاری

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

لباسشویی، خشک کن، آب گرمکن، چرخ خیاطی 

بندی دستهگازی و جارو برقی در این مجموعه  کولرهای

شوند. این فروشندگان ممکن است ارائه دهنده می

خدمات تعمیر این وسایل نیز باشند. ارائه دهندگان صرف 

 شوندبندی نمیخدمات تعمیراتی در این کد دسته

 فروشندگان لوازم خانگی

 فروشندگان چرخ خیاطی

 

مبلمان، تزئینات،  -5712

 تجهیزات خانگی

لوازم و تزینات خانگی  -5719

 خاص و متفرقه

تعمیرگاه سیستمهای  -7623

 برودتی و یخچال فریزر
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تعمیرگاه لوازم و  -7629

 دستگاههای کوچک الکترونیکی

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  -7699

 خدمات مرتبط

5732 Electronics Stores / فروشگاههای لوازم الکترونیکی 

 

فروشندگان این مجموعه طیف وسیعی از لوازم 

از قبیل تلویزیون، رادیو، ویدئو، دوربین  الکترونیکی

دستگاههای صوتی را عرضه  یاجزا فیلمبرداری، و

توانند عالوه بر کاالهای کنند. مشمولین این صنف میمی

ذکر شده قطعات مربوط به ساخت و یا تعمیر لوازم 

الکترونیکی را نیز عرضه کنند و همچنین خدمات تعمیر 

کاران صرف این کاالها در این را نیز ارائه دهند اما تعمیر

تعمیرگاههای لوازم  - 7622شوند. )بندی نمیکد دسته

الکترونیکی( همچنین فروشندگان صرف تلویزیون و 

بندی قرار وسایل صوتی تصویری خانگی نیز در این دسته

دستگاههای خانگی(، فروشگاههای  - 5722گیرند )نمی

شوند بندی نمیاجاره نوارهای ویدیو نیز در این کد دسته

 فروشگاههای اجاره محصوالت نمایشی( – 7841)

 فروشندگان تجهیزات ارتباطی

تامین کنندگان قطعات و 

 تجهیزات الکترونیکی

 

 قطعات و لوازم خودرو -5533

فروشگاه دستگاههای  -5722

 خانگی

فروشگاههای لوازم  -5733

 موسیقی )ادوات و نت(

فروشگاه محصوالت  -5735

 ایرسانه

دوربین و و تجهیزات  -5946

 عکاسی و فیلمبرداری

رهن، اجاره تجهیزات،  -7394

های هابزار، مبلمان و دستگا

 مختلف

تعمیرگاه لوازم و  -7629

 ای کوچک الکترونیکیهدستگاه

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  -7699

 خدمات مرتبط

فروشگاههای کرایه فیلم  -7841

 DVDو 

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

 لوازم موسیقی )ادوات و نت(
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این مجموعه شامل فروشندگان ادوات موسیقی، 

های آموزشی موسیقی، پیانو، گیتار، کیبورد و کتاب

توانند باشد. این فروشگاهها میکاالهای مرتبط با آنها می

ولی آموزش  خدمات آموزش موسیقی را نیز ارائه دهند

شود.  بندی نمیصرف موسیقی در این کد صنف دسته

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

 لوازم و آالت موسیقی

فروشگاههای لوازم  -5732

 الکترونیکی

فروشگاه محصوالت  -5735

 ایرسانه

5734 Computer Software Stores/ نرم افزار کامپیوتری فروشگاههای 

 

افزارهای تجاری و شخصی از مشمولین فروشندگان نرم

توانند باشند. این فروشگاهها میاین کد صنفی می

فروشنده یا اجاره دهنده قطعات سخت افزاری نیز باشند 

اما فروش و اجاره صرف این قطعات در محدوده این صنف 

فروشگاههای لوازم الکترونیکی(.  - 5732گیرد )قرار نمی

خدمات پردازش اطالعات و  ه ارائه دهندهک بازرگانانی

بندی باشند نیز در این مجموعه دستهنویسی میبرنامه

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

 سیستم (

افزارهای فروشگاه نرم

 کامپیوتری

لوازم  فروشگاههای -5732

 الکترونیکی

نویسان کامپیوتری، برنامه -7372

عات و طراحان تحلیلگران اطال

 کامپیوتری خاص سیستمهای

خدمات تعمیر و  -7379

 نگهداری کامپیوتر

5735 Record Stores ای/ فروشگاه محصو ت رسانه 

 

دی، کاست، موسیقی،  صفحه و همچنین فروشندگان سی

دی، نوار صوتی و تصویری خام در این کد صنفی سی

توانند خدمات میشوند.  این فروشندگان بندی میدسته

ای را نیز ارائه دهند اما اجاره صرف اجاره محصوالت رسانه

شود بندی نمیاین محصوالت در این کد صنفی دسته

 فروشگاههای اجاره محصوالت نمایشی(. - 7841)

فروشگاههای محصوالت 

 ایفرهنگی رسانه

کرایه فیلم  فروشگاههای -7841

 DVDو 

5811 Caterers تهیه غذا / 

 

پیمانکاران تهیه و ارسال نوشیدنی و غذا جهت مصرف 

کننده از مشمولین این کد صنفی سریع به مصرف

باشند. این در حالیست که ارائه دهندگان این خدمات می

دیگری از قبیل سرویس نظافت،  های توانند سرویسمی

تامین میز، تجهیزات سرو غذا،  دکوراسیون و پرسنل سرو 

 نیز ارائه دهند.و نظافت در محل را 

 کترینگ

 تهیه غذا

 رستورانهاها و غذافروشی -5812

خدمات کسب و کار  -7399

 ]سایر موارد[

5812 Eating Places and Restaurants/ ها و رستورانهاغذافروشی 
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کنندگان نوشیدنی و غذا برای تولیدکنندگان و تامین

مشمولین ها و غذا خوری رستورانهامصرف در محل مانند 

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

در این صنف  هاگریل،  ناهارخوریرستورانهای کافه، تریا، 

 شوند.بندی میدسته

 تاالرهای پذیرایی

 طباخی

 هاخانهسفره

 جگرکیها

 فروشیهاکباب

 هانانوایی -5462

فروشگاه مواد غذایی  -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 میبا توجه به اینکه این کسب

 باشد.مجاز نمی PSPصنف توسط شرکت 

  

5814 Fast Food Restaurants رستورانهای فست فود  / 

 

جهت مصرف سریع فروشندگان غذاهای آماده و نوشابه 

ی بیرون بر از مشمولین این در محل یا به صورت بسته

باشند. این فروشگاهها معموال دارای خدمات کد صنفی می

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

 این فروشگاهها مرسوم نیست.

 شاپکافی

 بستنی فروشیها

 رستورانهای سرویس سریع

 مادهفروشگاههای غذاهای آ

 ها و رستورانهاغذافروشی -5812

فروشگاه مواد غذایی  -5499

 متفرقه

5815 
Digital Goods – Media, Books, Movies, Music /  کتاب، فیلم،  -کا های دیجیتال

 ایموسیقی و چند رسانه

 

ترین ای در قالب دیجیتال اصلیفروش محصوالت رسانه

رسانه به فیلم تعریف این صنف است. به صورت عمومی 

شود. قالب فیزیکی این کتاب و موسیقی اطالق می

شوند )جهت بندی نمیمحصوالت در این کد دسته

مراجعه  "پذیرندگان مشابه"اطالعات بیشتر به ستون

 شود(.

 

 نشریهکتاب، روزنامه و  -5192

 سینما -7832

فروشگاه محصوالت  -5735

 ایرسانه

5816 Digital Goods - Games /  بازیهای دیجیتال -کا های دیجیتال 

 

شوند به بندی میپذیرندگانی که در این کد صنف طبقه

پردازند که در فرمت فروش تمامی بازیهایی می

اند. فرمت فیزیکی این محصوالت در الکترونیکی ارائه شده

(. )فروش  7993شوند )کد صنف بندی نمیاین کد دسته

 

های هفروشندگان دستگا -7993

 بازی ویدئویی و سرگرمی
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بزرگساالن از این کد صنفی ای مربوط به محصوالت رسانه

 مستثنا است(

سالنهای دستگاههای  -7994

 بازی ویدئویی و سرگرمی

5817 
Digital Goods – Applications (Excludes Games) /  نرم افزارهای  -کا های دیجیتال

 کاربردی )به غیر از بازی(

 

افزارهای کاربردی با فرمت الکترونیکی و نرمفروشندگان 

شوند.  فرمت بندی میدیجیتال در این کد صنفی دسته

شوند بندی نمیفیزیکی این محصوالت در این کد دسته

ای (. )فروش محصوالت رسانه5045و  5734)کد صنف 

 مربوط به بزرگساالن از این کد صنفی مستثنا است(

افزار دیجیتال مثل فروش نرم

 کافه بازار

فروشگاههای نرم افزار  -5734

 کامپیوتری

 کامپیوتر و لوازم جانبی -5045

5818 
Digital Goods – Large Digital Goods Merchant/ فروش کا ی  -کا های دیجیتال

 دیجیتال در مقیاس بزرگ

 

شوند بندی  میپذیرندگانی که با این کد صنف طبقه

فروشندگان بزرگ کاالهای دیجیتال هستند که کمترین 

باشد. از میلیون کاال می 25ها در سال میزان فروش آن

ملزومات باقی ماندن در کد صنفی تامین معیارهای تعیین 

است )افزایش کف تعداد  شاپرکشده توسط شرکت 

 فروش سالیانه(.

  

5912 Drug Stores and Pharmacies/ هاداروخانه 

 

های ای، داروکننده داروهای نسخهفروشگاههای عرضه

بندی خاص و داروهای بدون نسخه در این مجموعه دسته

توانند محصوالتی چون لوازم شوند.  این فروشگاهها میمی

آرایشی بهداشتی، تنباکو، پدهای حرارتی، کمربندهای 

های تبریک و همچنین مواد غذایی محدودی کارتطبی، 

 را نیز عرضه کنند.

 داروخانه

 دراگ استور

فروشگاه مواد غذایی  -5499

 متفرقه

5921 
باشد  از توصیف آن خودداری شده و استفاده از این وکارق مغایر با قوانین جمهوری اسالمی ایران میبا توجه به اینکه این کسب

 باشد.مجاز نمی PSPکد صنف توسط شرکت 

  

5931 
Used Merchandise and Secondhand Stores  فروشگاههای دسته دوم فروشی /

 )سمساری و امانت فروشی (
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فروشندگان کاالهای دست دوم از قبیل لوازم جانبی، 

کفش، البسه، مبلمان، کتاب، دوچرخه، ادوات موسیقی، 

سایر چرخ خیاطی، تجهیزات الکترونیکی، دستگاهها و 

شوند. این بندی میلوازم منزل در این مجموعه دسته

کاالها معموال یا بخشیده شده یا برای فروش  به امانت 

اند. فروش کاالهای عتیقه مشمول این صنف گذشته شده

عتیقه فروشی ( همچنین فروش  - 5932شود )نمی

اند در کاالهایی که در ازاء پرداخت پول گرو گرفته شده

فروشگاه  - 5933شوند )بندی نمیدسته در این صنف

 رهنی(

 سمساری

 امانت فروشی

فروش،  -عتیقه فروشی -5932

 تعمیر و بازسازی

 فروشگاههای رهنی -5933

5932 
Antique Shops – Sales, Repairs, and Restoration Services عتیقه فروشی /- 

 فروش، تعمیر و بازسازی

 

کاالهای عتیقه از قبیل، این دسته شامل فروشندگان 

های عتیقه، دوربینهای مبلمانهای عتیقه، جواهرآالت

عتیقه، تجهیزات عکاسی عتیقه، ابزار،کتاب، دستگاه و 

های عتیقه در این صنف شود. فروش اتومبیلغیره می

خودرو های دست دوم(.   - 5521شود )بندی نمیدسته

وشگاهها تعمیرات این قبیل کاال ممکن است توسط این فر

انجام شود اما تعمیرکنندگان صرف مبلمان عتیقه در این 

بندی نخواهند شد، این پذیرندگان با کد کد صنفی دسته

روکش،  تعمیر و بازسازی  -مبلمان  - 7641صنف 

 شوند.بندی میدسته

 عتیقه فروشی

 فروشندگان اشیا قدیمی

خودرو و کامیون )فقط  -5521

فروش، سرویس،  -دست دوم( 

 میر، قطعات، رهنتع

تعمیر، بازسازی و تعویض  -7641

 روکش مبلمان

5933 Pawn Shops فروشگاههای رهنی / 

 

فروشگاههایی که در ازاء پرداخت وجه نقد به مشتریان 

کنند مشمول خود، کاالیی را به عنوان گرو دریافت می

شوند. این فروشگاهها ممکن است بر این مجموعه می

معوقه وام مشتری خود کاالی گرو اساس باز پرداخت 

گذاشته شده را به فروش عموم برسانند. این کاالها 

تواند انواع جواهر، ساعت، ادوات موسیقی، دوچرخه، یم

 

فروشگاههای دسته دوم  -5931

فروشی )سمساری و امانت 

 فروشی (

فروش،  -شیعتیقه فرو -5932

 تعمیر و بازسازی
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مبلمان، سکه، دوربین، یا تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی 

 باشد.

5935 Wrecking and Salvage Yards / انبارهای اوراق خودرو 

 

این دسته شامل اوراق کنندگان انواع خودرو 

باشد. این گاراژها ممکن سواری،کامیون، ون و وانت می

است خدمات بکسل کردن خودرو را نیز ارائه دهند. بکسل 

شوند بندی نمیدستهکنندگان صرف خوردو در این کد 

 خدمات بکسل( - 7549)

 اوراق کنندگان اتومبیل
کشی و بکسل یدک -7549

 خودرو

5937 Antique Reproductions جات/ همانندسازی عتیقه 

 

جاتی از پذیرندگان این کد صنفی همانند سازان عتیقه

البسه، مبلمان، قالیچه، نقاشی و هنر، آینه، بلورجات، 

لوازم خانگی یا شخصی عتیقه هستند.  جواهرآالت، سایر

مشمولین این صنف ممکن است خدمتی چون 

همانندسازی عکسهای قدیمی را  نیز ارائه دهند. 

بندی های واقعی در این کد صنفی دستهفروشندگان عتیقه

 ها(یعتیقه فروش - 5932شوند )نمی

 
فروش،  -عتیقه فروشی -5932

 تعمیر و بازسازی

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

 

فروشندگان دوچرخه، لوازم جانبی و قطعات مرتبط 

باشند. این فروشندگان ممکن مشمول این مجموعه می

است عرضه کننده پوشاک ورزشی نیز باشند. همچنین 

تواند از خدمات این صنف باشد تعمیرات دوچرخه نیز می

صرف خدمت تعمیر در این کد صنفی دستبندی  اما ارائه

تعمیرگاه کاالهای متفرقه و خدمات  - 7699شود )نمی

مرتبط( عالوه بر این اجاره دوچرخه در این فروشگاهها بال 

مانع است ولی فروشگاههایی که صرفا اجاره دهنده 

 7999شوند )بندی نمیدوچرخه هستند در این کد دسته

 وارد[(خدمات تفریحی ]سایر م -

 فروشگاه و تعمیرات دوچرخه

 کاالی ورزشی فروشگاه -5941

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  -7699

 خدمات مرتبط

5941 Sporting Goods Stores کا ی ورزشی / فروشگاه 

 

فروش تجهیزات، لوازم و قطعات مرتبط با ورزش در این 

شوند. فروشگاههای عرضه کننده بندی میمجموعه دسته

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

 فروشگاه لوازم و کاالی ورزشی
 فروشندگان قایق -5551
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روی، بولینگ، تنیس،  نوردی، پیادهو قالب ماهیگیری، کوه

بیلیارد، شکار و غیره از مشمولین این کد صنفی هستند. 

توانند خدمات تعمیر لوازم را نیز ارائه وشگاهها میاین فر

ی خدمات و دهند اما فروش بایستی بخش عمده

نها باشد. فروش دوچرخه و موتور سیکلت فعالیتهای آ

باشد و در صنف مجزای خود مشمول این کد صنفی نمی

توانند شود. همچنین این فروشگاهها میبندی میدسته

هند ولی اجاره دهندگان صرف لوازم ذکر شده را اجاره د

 - 7999این کاالها مشمول کد صنفی دیگری هستند )

 ]سایر موارد[( خدمات تفریحی

فروشندگان تریلرهای  -5561

 تفریحاتی، تاسیساتی و اقامتی

فروشندگان و  -5571

 فروشگاههای لوازم موتورسیکلت

شندگان خودروهای فرو  -5598

 برفی

 -دوچرخه فروشگاههای -5940

 فروش و خدمات

سایر [خدمات تفریحی  -7999

 ]موارد

5942 Book Stores کتاب فروشیها / 

 

فروشندگان کتابهای نو و دسته دوم، مجالت، ژورنال، 

کتابهای درسی، نقشه، اطلسها، تقویم، کتابهای صوتی و 

 شوند.بندی میدستهکتابهای مذهبی در این کد صنفی 

 فروشیکتاب
التحریر و فروشگاه لوازم -5943

 تجهیزات اداری

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

 تجهیزات اداری

 

فروشندگان کاالهای مصرفی اداری و لوازم التحریر از 

قلمدان رو میزی، قبیل مداد، خودکار، تقویم، منگنه، 

زن، دیسکت و تجهیزات پوشه، برچسب، ماژیک عالمت

اداری کوچک مثل چراغ مطالعه، سبد زباله، صندلی و 

شوند. بندی میکمدهای کشودار در این مجموعه دسته

فروشندگان کامپیوتر و دستگاههای دفتری مثل پرینتر 

لوازم  - 5732شوند. )بندی نمیو.... در این کد دسته

 ترونیکی(الک

 فروشگاه لوازم تحریر

 افزارفروشگاه نوشت

فروشگاههای لوازم  -5732

 الکترونیکی

فروشگاههای نرم افزار  -5734

 کامپیوتری

فروش و  -ماشین چاپ -5978

 ارائه خدمات

رهن، اجاره تجهیزات،  -7394

های ابزار، مبلمان و دستگاه

 مختلف
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5944 
Jewelry Stores, Watches, Clocks, and Silverware Stores  فروشگاههای /

 جواهرآ ت، ساعت مچی، ساعت، نقره

 

این فروشگاهها عرضه کننده جواهرآالتی از جنس الماس، 

بها هستند. فروش هر نوع حلقه، و فلزات گران سنگ

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

شود. سه کاال ساخته شده باشند مشمول این صنف می

توانند ارائه دهنده خدمات تعمیر نیز این فروشندگان می

باشند ولی تعمیرکاران صرف این کاالها در این کد 

های کاالهای تعمیرگاه – 7699)شوند بندی نمیدسته

متفرقه و خدمات مرتبط(. خرده فروشی کارد و چنگالهای 

طالکاری  جامهاینقره و طال، ظروف جواهر کاری شده، 

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

شوند. فروشندگان کریستال و بلور در این بندی میدسته

بلور و  - 5950) بندی نخواهند شد.مجموعه دسته

 کریستال(

 فروشینقره

 طال فروشی

 جواهرفروشی

 ساعت فروشی

فروشندگان طال و جواهر و 

 سنگهای قیمتی

فروشگاه پوشاک خاص و  -5631

 جانبی )اکسسوری(

لوازم و تزینات خانگی  -5719

 خاص و متفرقه

فروش،  -عتیقه فروشی -5932

 تعمیر و بازسازی

 فروشگاههای رهنی -5933

 کادویی،کارت و بدلیجات -5947

 فروشگاه کریستال و بلور -5950

فروشگاههای سکه و  -5972

 تمبر

تعمیرگاه لوازم متفرقه و   -7699

 خدمات مرتبط

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

 

فروشندگان این صنف عرضه کننده اسباب بازی و 

سرگرمی هستند. این فروشگاهها های فکری و بازی

های سرگرمی را نیز توانند مجموعه محدودی از کیتمی

که فروشندگان صرف ست به فروش برسانند. این در حالی

ها و تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی این کیت

 – 5970بندی نخواهند شد )در این مجموعه دسته

 ستی(فروشگاههای تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع د

فروشگاه اسباب بازی و وسایل 

 سرگرمی

فروشگاههای تجهیزات  -5970

ساخت کاردستی و صنایع دستی 

 -هنری

5946 Camera and Photographic Supply Stores دوربین  و تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری / 
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فروشندگان دوربین، فیلم خام و تجهیزات ویدئویی و سایر 

شیمیایی ظهور عکس و کاغذ عکس تجهیزات مانند مواد 

باشند.  فروشندگان این صنف مشمولین این صنف می

عموما کاالهای الکترونیکی دیگری از قبیل تلویزیون، 

کنند. این دستگاه ویدئو و لوازم صوتی را عرضه نمی

دهنده خدمات ظهور و روتوش توانند ارائهفروشگاهها می

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

البراتوارهای ظهور و  - 7395شود )بندی نمیدسته

 روتوش عکس(

فروشگاه دوربین و تجهیزات 

 عکاسی و فیلمبرداری

فروشگاههای لوازم  -5732

 الکترونیکی

البراتوارهای ظهور و  -7395

 روتوش عکس

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

 

فروشگاههای عرضه کننده کاالهای کادویی، 

بدلیجات،کارت تبریک، بادکنک، دکوراسیون درخت 

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

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

است که فروشندگان صرف لوازم التحریر در این کد 

لوازم التحریر و  - 5943شوند )بندی نمیصنفی دسته

 مواد مصرفی اداری(

فروشندگان وسایل کادویی و 

 تزئینی

التحریر و فروشگاه لوازم -5943

 تجهیزات اداری

5948 Luggage and Leather Goods Stores چمدان و کا ی چرمی/ 

 

فروشان کاالهایی از قبیل چمدان، کیف دستی، کوله خرده

دستی زنانه،  های چرمی، کیف جیبی، کیفپشتی

دستکش و سایر کاالهای چرمی در این مجموعه 

توانند محدوده شوند.  این فروشندگان میبندی میدسته

 کوچکی از پوشاک چرمی را نیز ارائه کنند

 ساک و چمدان فروشی

 کاالی چرمی

خرده فروشی کاالهای -5999

 -متفرقه و خاص

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

 پارچه

 

خرده فروشان پارچه، الگو، نخ و سایر لوازم خیاطی و 

سوزن دوزی از قبیل دکمه، بست، زیپ، قیچی خیاطی، 

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

های خیاطی شوند. این فروشگاه ها ممکن است کالسمی

های خیاطی که صرفا نیز برگزار کنند اما آموزشگاه

در خدمات خود دارند از این تدریس این حرفه را 

 

فروشگاههای تجهیزات  -5970

ساخت کاردستی و صنایع دستی 

 -هنری
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مدارس و خدمات  - 8299بندی مستثنا هستند. )دسته

 آموزشی ]سایر موارد[(

5950 Glassware/Crystal Stores فروشگاه کریستال و بلور / 

 

فروشندگان بلور کریستال و چینی برای استفاده 

سرو نوشیدنی و بشقاب در این  جامهایغذاخوری مثل 

توانند شوند. این فروشگاهها میبندی میکد صنفی دسته

های جواهرات شمعدان، فروشنده کادویی مثل جعبه

 گلدان، مجسمه و غیره نیز باشند.

 کریستال و بلورفروشی
خانگی  یناتیلوازم و تز -5719

 خاص و متفرقه

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

 

پذیرندگان این صنف پیشنهاد دهندگان خدمات بیمه از 

طریق پست، مراکز پخش قبوض، مجالت و تبلیغات 

تلویزیونی هستند که غالبا با معرفی یک خط تلفن رایگان 

خریداران احتمالی خدمات خود را  یا آدرس برای تماس

تواند شامل بیمه عمر، کنند. این خدمات میتبلیغ می

خدمات درمانی،  بیمه تکمیلی، مرگ، نقص عضو و بیمه 

کارتهای اعتباری در برابر مرگ،  بیکاری، معلولیت و 

درمان و سالمت باشد. بازار هدف این صنف بازنشستگان، 

ارندگان حسابهای معلمین مدرسه، اعضا سازمان،  د

باشد. صدور صورتحساب نیز عموما به اعتباری بانکی می

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

کند. از دیگر مایل به فسخ آن باشد ادامه پیدا می

 روزه 90تا  60ی مشخصات عمومی در این صنف دوره

اد آزمایشی رایگانی است که توسط بیمه کننده پیشنه

شود. دیگر روشهای ارائه بیمه که در این کد می

بندی های دیگری دستهشوند در مجموعهبندی نمیدسته

 فروشندگان بیمه و تعهدات مالی( - 6300شوند )می

 بیمه و قراردادهای مالی -6300 ایخدمات بیمه

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

 خدمات مسافری

 

پذیرندگان این کد صنفی با ایجاد تماس مستقیم با 

کنندگان که عموما از طریق ارتباط تلفنی صورت مصرف

کنند. این پذیرد اقدام به فروش خدمت خود میمی

بازرگانان ممکن است از طریق ارسال نامه، کارت پستال و 

 

آژانس مسافرتی، خدمات  -4722

 گردشگری و تور
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تماس با آنها خدمات  تشویق مشتریان احتمالی خود به

رسانند. همچنین خود را تبلیغ کرده و به فروش می

استفاده از تبلیغات در جراید و تلویزیون نیز روش دیگری 

است که ممکن است توسط این صنف صورت گیرد. در 

این صنف ممکن است فروشنده با ایجاد یک اشتراک 

گروهی به صورت سالیانه تخفیفاتی را نیز به اعضا این 

ها پیشنهاد دهد. آژانسهای مسافرتی و برگزار گروه

 4722بندی نخواهند شد )کنندگان تور در این کد دسته

آژانسهای مسافرتی و برگزار کنندگان تورهای  -

 مسافرتی(.

خدمات حمل و نقل  -4789

 ]سایر موارد[

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

 

این فروشندگان که غالبا محصوالتی از قبیل لوازم آرایشی 

پزی را و بهداشتی، لوازم منزل،  محصوالت لبنی و کیک

دهند با مراجعه به درب منازل اقدام به فروش ارائه می

 کنند.محصوالت خود می

  

5964 Direct Marketing – Catalog Merchant/ ارسال کاتالوگ -بازاریابی مستقیم 

 

فروشندگان در این کد صنفی با ارسال کاتالوگ به 

مشتریان احتمالی که از یک بانک اطالعاتی انتخاب 

کنند که مشتریان شوند اقدام به فروش محصوالتی میمی

از تلفن، نامه، فاکس و یا پست الکترونیکی سفارشات 

محصول خود را خود را در این مجموعه ثبت کرده و 

کنند.  در این مجموعه هیچ تماس مستقیم خریداری می

 اشود. ضمنفردی بین فروشنده و خریدار برقرار نمی

ها به صورت دیجیتال و یا از ممکن است این کاتالوگ

های تصویری به مشتری طریق تلویزیون یا رسانه

احتمالی ارائه شود. فروشندگانی که کاتالوگ 

کنند در این کد صنفی رسال میگذاری شده اقیمت

 شوند.بندی نمیدسته

 
 -بازاریابی مستقیم -5965

 ترکیب فروش کاتالوگی و خرد

5965 
Direct Marketing – Combination Catalog and Retail Merchant/  بازاریابی

 ترکیب فروش کاتالوگی و خرد -مستقیم

 
شود که همانند کد این مجموعه شامل فروشندگانی می

فروش خود را به واسطه ارسال کاتالوگ انجام  5964
 

ارسال  -بازاریابی مستقیم -5964

 کاتالوگ
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دهند اما در این حال ممکن است به فروش خرد یک می

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

فروش را به صورت رو در رو  5965این است که صنف 

ش از طریق کاتالوگ کانتر که در آن دهند. فروانجام می

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

ثبت سفارش و کاتالوگ کاالی مورد فروش بر آن قرار 

شود و خریدار آن را از فروشگاه واسطه دارد( ارسال می

 شود.کند شامل این صنف نمیدریافت می

5966 
Direct Marketing – Outbound Telemarketing Merchant بازاریابی مستقیم /- 

 فروش بر اساس تماس فروشنده با مشتری

 

در این مجموعه فروشنده با ایجاد تماس )تلفنی یا ارسال 

( اقدام به فروش محصول خود -غیر از کاتالوگ -نامه

نماید. در این روش خریداران احتمالی پس از تماس با می

مرکز سفارشات از تعرفه اپراتورهای فروش هدف تبلیغ 

گیرند که ممکن است به محصوالت دیگری نیز قرار می

خرید آن محصوالت نیز  ترغیب شوند. این دسته شامل 

شود کمکهای خیریه نمیمراکز جمع آوری وقف و 

 موسسات خیریه و خدمات اجتماعی(. – 8398)

  

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

 اساس تماس مشتری با فروشنده

 

فرآیند فروش در پذیرندگان این کد صنف به این صورت 

اقدام به تماس است که مشتری پس از مشاهده تبلیغات 

کند. خدمات این صنف عموما شامل با فروشنده می

های آزمایشی رایگان، عضویت، مراحلی مثل دوره

شود. درخواست صورت حساب و تجدید خدمت می

دهندگان خدمات اطالعاتی )غیر امنیتی( در این کد ارائه

شوند. الزم به ذکر است که اگر ارائه بندی میصنفی دسته

کامپیوتر شخصی  صورت اینترنتی یا به واسطهاطالعات به 

 – 4816انجام گیرد مشمول این صنف نخواهد شد )

کامپیوتری/خدمات اطالعاتی ]غیر امنیتی[(.  هایشبکه

صنف  ویزامشمولین این صنف بر اساس معیارهای شرکت 

 
های دمات شبکهخ -4816

 کامپیوتری و اینترنت
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بایست بر اساس مجوز بندی شده و میپر ریسک دسته

 این شرکت فعالیت کنند.

5968 
Direct Marketing – Continuity/Subscription Merchant/ فروش  -بازاریابی مستقیم

 مستمر )اشتراک(

 

در این مجموعه فروشندگان کاال یا خدمات خود را به 

صورت اشتراک سالیانه  یا مستمر از طریق پست مستقیم 

سالیانه جراید، کتاب یا رسانند. اشتراک به فروش می

های این کد صنفی تعویض سالیانه یک کاال از نمونه

ای کاالهای کلکسیونی در این هستند. فروشندگان دوره

بندی خواهند شد. الزم به ذکر است که کد صنفی دسته

جراید تبلیغاتی که از طریق بازاریابی مستقیم به فروش 

بازاریابی  - 5969شوند )رسند، مشمول این کد نمیمی

سایر روشها(. اشتراکهای ماهیانه و سالیانه  -مستقیم 

کلوپهای ورزشی، تفریحی مشمول این کد صنفی 

کلوپهای ورزشی،  تفریحی(،  - 7997باشند )نمی

های اجتماعی باشگاههای گلف و پهمچنین کلو

بندی ای حق بیمه نیز در این کد دستهپرداختهای دوره

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

 

شرکتهای خدماتی )آب،  -4900

 برق، گاز(

های خصوصی، هباشگا -7997

باشگاههای خصوصی آموزش 

 گلف و سوارکاری

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

 هاشسایر رو -بازاریابی مستقیم
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روشهایی چون چاپ بروشور، فروشندگان این صنف از 

تبلیغات رادیویی و تلویزیونی و همچنین تبلیغات بلند 

های تلویزیونی که درآن گوینده از مشخصات و توانایی

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

گیرند و مشترکین از معرفی کاال یا خدمات خود بهره می

فروش تماس طریق تلفن یا پست یا فاکس با مرکز 

گیرند. این فروشندگان عموما پیشنهادات خود را در می

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

های اصلی این روش عدم تماس مستقیم برای مشخصه

 فروش است.

 
کنندگان تئاتر و تهیه -7922

 آژانسهای فروش بلیط تئاتر

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

 هنری

 

گری، انواع رنگ، فروشندگان کاالهایی از قبیل گل کوزه

های گل، مداد، خودکار، ای، حلقههای پارچهقلمو،گل

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

کیتهای سرگرمی و کار دستی و غیره از مشمولین این 

 باشند.می صنف

فروشندگان صرف لوازم و تجهیزات خیاطی و سوزن 

 5949شوند )بندی میدوزی در صنف جداگانه خود دسته

 لوزم خیاطی و سوزن دوزی و پارچه ( –

 

فروشگاههای اسباب  -5945

 بازی، بازی و سرگرمی

لوازم خیاطی،  -5949

 دوزی و پارچهسوزن

5971 Art Dealers and Galleries/ فروشندگان آثارهنری و صاحبان گالریها 

 
فروشندگان نقاشی، عکس، مجسمه، تابلو و سایر هنرها در 

 شوند.بندی میاین مجموعه دسته
 

فروشگاههای تجهیزات  -5970

ساخت کاردستی و صنایع دستی 

 هنری

5972 Stamp and Coin Stores فروشگاههای سکه و تمبر/ 

 

فروشندگان سکه و تمبر کلکسیونی با هدف 

گذاری یا جمع آوری کلکسیونی مشمولین این سرمایه

دسته از اصناف هستند. الزم به ذکراست که تمبرهای 

 

 [خدمات کسب و کار  -7399

 ]سایر موارد
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 - 9402شود. )بندی نمیپستی در این مجموعه دسته

 خدمات پست(

 –خدمات پستی  -9402

 دولتمخصوص 

5973 Religious Goods Stores فروشگاههای کا ی مذهبی / 

 

فروشندگان مجسمه،کتاب، تصویر، شمایل،کتابهای 

آموزشی، اقالم دکوری و نوارهای مرتبط با موضوعات 

 شوند.بندی میمذهبی در این کد صنف طبقه

 هایفروشکتاب -5942 

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

 

فروشندگان سمعک و لوازم و تجهیزات مرتبط با آن، 

توانند مشمولین این کد صنفی هستند. این فروشگاهها می

ارائه دهنده خدمات تعمیر نیز باشند اما تعمیرکاران صرف 

 شوند.بندی نمیاین 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 لوازم مرتبط با پزشکی ارتوپدی و اعضا 

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

کمربندهای طبی، جورابهای طبی و... در این کد صنفی 

تواند توسط شوند. تعمیرات این کاالها میمی بندیدسته

این فروشگاهها انجام شود اما ارائه صرف خدمات تعمیر 

 شود.مشمول این صنف نمی

 
تعمیرگاه لوازم متفرقه و  - 7699

 خدمات مرتبط

5977 Cosmetic Stores فروشگاه لوازم آرایشی / 

 

لوازم فروشندگان لوازم آرایشی طبیعی یا سنتزی از قبیل 

بندی گریم، و لوازم آرایش روزانه در این مجموعه دسته

 شوند.می

فروشگاه لوازم آرایشی و 

 بهداشتی

خرده فروشی کاالهای -5999

 متفرقه و خاص

سالنهای زیبایی و  -7230

 آرایشگاهها

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

 خدمات

 

دهندگان خدمات دهندگان و ارائهفروشندگان، اجاره

مرتبط با ماشین تایپ و همچنین فروشندگان لوازم 

جانبی این دستگاهها از مشمولین این کد صنفی 

توانند لوازم دفتری باشند. این فروشندگان میمی

باید بر  آنهامحدودی را نیز به فروش برسانند ولی تمرکز 

 

التحریر و فروشگاه لوازم -5943

 تجهیزات اداری

خرده فروشی کاالهای -5999

 متفرقه و خاص
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توانند این فروشگاهها می ماشین تایپ باشد. همچنین

دهنده خدمات تعمیر نیز باشند اما صرف تعمیر این ارائه

 دستگاهها از محدوده این صنف خارج است.

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  - 7699

 خدمات مرتبط

5983 
Fuel Dealers-Fuel Oil, Wood, Coal, and Liquefied Petroleum/  فروشندگان

 سوخت

 

های تفروشندگان سوخت خودرو و هواپیما، هیزم، سوخ

سوختنی و از این دست  رغنهایمایع، گاز مایع 

بندی کننده در این مجموعه دستهمحصوالت به مصرف

شوند. فروشندگان صرف سوخت خودرو در این کد می

 خدماتی ( ایستگاههای – 5541شوند.)بندی نمیدسته

فروشندگان چوب، ذغال و 

سایر سوختهای جامد، 

 جایگاههای عرضه سوخت

 فروشندگان سوختهای مایع

 مایعفروشندگان گاز 

 فروشندگان روغنهای سوختنی

 ایستگاه خدماتی -5541

5992 Florists / گلفروشیها 

 

فروشندگان گل، دسته گل، گیاهان گلدانی در این 

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

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

به صورت غیر مستقیم خریداری شوند. الزم به ذکر است 

که نوع غیر حضوری این خرید در کد بازاریابی مستقیم 

زیرا که تمایل برای فروش از سمت  شود نمیی بنددسته

فروشنده ایجاد نشده است. فروشگاههایی که به غیر از 

فروشند مشمول این صنف این کاالها لوازم باغبانی نیز می

 ای(لوازم باغبانی و گلخانه - 5261نیستند )

 گلفروشیها

 تزئینات گل

فروشگاههای لوازم  - 5261

 ایباغبانی و گلخانه

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

 

فروشندگان سیگار، سیگار الکترونیک، سیگار برگ، پیپ، 

بندی و سایر محصوالت دخانی در این مجموعه دسته

 شوند.می

 سیگار فروشی

 های فروش سیگاردکه

خرده فروشی کاالهای -5999

 متفرقه و خاص

5994 News Dealers and Newsstands / های روزنامهها و دکهفروشیروزنامه 

 

ها به نامهکننده روزنامه، مجله و دورهفروشگاههای عرضه

شوند. الزم بندی میکننده در این مجموعه دستهمصرف

به ذکر است که فروشندگان اشتراک روزنامه و جراید 

 شوند.بندی نمیدیگر در این کد دسته

 فروشیروزنامه

 روزنامه فروشی هایدکه

 فروشیهاکتاب -5942

خرده فروشی کاالهای -5999

 متفرقه و خاص

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



 

 

 518از 323 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

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

 

این فروشگاهها عالوه بر فروش حیواناتی از قبیل پرندگان، 

غیره سگ، گربه، خزندگان، ماهی، همستر، خرگوش و 

عرضه کننده غذا و لوازم نگهداری این حیوانات نیز 

 هستند.

 
خرده فروشی کاالهای -5999

 متفرقه و خاص

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

 

فروشندگان استخرهای خانگی، جکوزی، وان حمام تجهیز 

در این کد صنفی  آنهاشده، و لوازم و تجهیزات 

توانند خدمات شوند. این فروشندگان میبندی میدسته

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

بندی تعمیرات و نصب این تجهیزات در این کد دسته

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

 تعمیرگاههای کاالهای متفرقه(

 

 ات ساختمانیسایر خدم -1799

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  - 7699

 خدمات مرتبط

5997 Electric Razor Stores – Sales and Service/ فروش و خدمات -تراشریش 

 

ای برقی مشمولین این صنف هتراشفروشندگان ریش

توانند خدمات تعمیر این کاال را نیز ارائه هستند و می

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

 – 7699شود. )وسایل مشمول این صنف نمی

 های کاالهای متفرقه(هتعمیرگا

 

خرده فروشی کاالهای -5999

 متفرقه و خاص

رقه و تعمیرگاه لوازم متف - 7699

 خدمات مرتبط

5998 Tent and Awning Shops/ بندخیمه و پشه 

 

بندهای خانگی و صنعتی فروشندگان چادر، خیمه و پشه

از قبیل سایبان پنجره، چادرهای مسافرتی، چادرهای 

نمایشگاهی و توریهای در و پنجره سفارشی از مشمولین 

این صنف هستند. این فروشگاهها ممکن است محدوده 

کوچکی از لوازم اردو را نیز به فروش برسانند ولی فروش 

باشد مربوط به صنف دیگری می صرف این تجهیزات

فروشگاههای لوازم ورزشی(. همچنین تعمیر  – 5941)

این کاالها نیز در این صنف بالمانع است اما ارائه صرف 

خدمات تعمیر این کاال از محدوده این صنف خارج است 

 های کاالهای متفرقه(.تعمیرگاه – 7699)

 

 کاالی ورزشی فروشگاه -5941

کاالهای  خرده فروشی -5999

 متفرقه و خاص

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  - 7699

 خدمات مرتبط

5999 Miscellaneous and Specialty Retail Shops/ خرده فروشی کا های متفرقه و خاص 
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فروشندگان کاالهای خاص و کاالهایی که درمجموعه 

اند مثل فروشندگان صرف نقشه، بندی نشدهدیگری دسته

گرم،  فشنگ و مهمات، فروشگاههای لوازم اطلس، اسلحه 

و... از مشمولین این  مهمانی و شعبده بازی، آتش بازی

 باشند.مجموعه می

 یخ فروشی

فروشگاههای مجاز اسلحه و 

 مهمات

 فروشگاههای وسایل آتش بازی

 قابسازی و فروشگاه قاب

 قبرفروشندگان سنگ

فروشندگان تجهیزات 

 آرایشگاهی

آب  معدنی،فروشندگان آب

 مقطر

 فروشگاه محصوالت کلکسیونی

 خدمات دریایی -4468

لوازم و تزینات خانگی  -5719

 خاص و متفرقه

فروشگاههای لوازم  -5732

 الکترونیکی

 -دوچرخه فروشگاههای -5940

 فروش و خدمات

 کاالی ورزشی فروشگاه -5941

 چمدان و کاالی چرمی -5948

های فروشگاهها و دکه -5993

 فروش سیگار

فروشگاه حیوانات خانگی  -5995

 و کاالهای مرتبط

 بندخیمه و پشه-5998

سالنهای زیبایی و  -7230

 هاآرایشگاه

البراتوارهای ظهور و  -7395

 روتوش عکس

تعمیرگاه لوازم متفرقه و  - 7699

 خدمات مرتبط

فروشگاههای کرایه فیلم  -7841

 DVDو 
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سایر [خدمات تفریحی  -7999

 ]موارد

مواد غذایی فروشگاه  -5499

 متفرقه

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

 پرداخت دستی

 

ها، موسسات اعتباری و غیره موسسات مالی از قبیل بانک

ی انجام عملیات پرداخت وجه نقد به صورت که اجازه

رودررو به مشتریان خود را دارند در این مجموعه 

 شوند.بندی میدسته

 

عملیات  -موسسات مالی -6011

 پرداخت اتوماتیک

ارز،  -موسسات غیر مالی  -6051

حواله غیرالکتریکی، چک 

 مسافرتی و ...

6011 
Financial Institutions – Automated Cash Disbursements موسسات مالی /- 

 عملیات پرداخت اتوماتیک

 

دهندگان و شرکتهای دارندگان، فروشندگان، اجاره 

انجام  کننده دستگاههای خودپرداز که اجازهکنترل

رو به مشتریان درعملیات پرداخت وجه نقد به صورت رو

 شوند.بندی میخود را دارند در این مجموعه دسته

 

عملیات  -موسسات مالی -6010

 پرداخت دستی

ارز،  -موسسات غیر مالی  -6051

حواله غیرالکتریکی، چک 

 تی و...مسافر

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

 

کنندگان و یا خریداران خدماتی از دهندگان استفادهارائه

قبیل چک، محصوالت اقتصادی و کاالهایی که مشمول 

شوند )مثل سکه(، ارز، حواله بانکی، ترفیع ارزش می

وام،  مشاوره اقتصادی و همچنین  های مسافرتی،چک

انداز که در موسسات مالی یا بانک انتقال به حسابهای پس

 شوند مشمول این کد صنفی هستند.ارائه می

 

عملیات  -موسسات مالی -6010

 پرداخت دستی

 

6051 

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

Transfer), Stored Value Card/Load,and Travelers Cheques  موسسات غیر مالی /- 

 گذاریانداز و صندوقهای  سپردهارز، حواله غیرالکتریکی، چک مسافرتی، پس
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کنندگان و یا خریداران خدماتی از دهندگان، استفادهارائه

قبیل چک، محصوالت اقتصادی و کاالهایی که مشمول 

سکه(، ارز، حواله بانکی، شوند )مثل ترفیع ارزش می

چکهای مسافرتی، وام،  مشاوره اقتصادی و همچنین 

انداز  که در موسسات غیرمالی انتقال به حسابهای پس

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

 صنفی هستند.

 صرافیها

عملیات  -موسسات مالی -6010

 پرداخت دستی

کاال و  -موسسات مالی -6012

 دماتخ

6211 Security Brokers/Dealers د لی / 

 
های اوراق قرضه، سهام، لفروشندگان خریداران و یا دال

 شوند.بندی میبورس و کاال در این کد صنفی دسته

 خدمات بورس

 اوراق بهادار

 

6300 Insurance Sales, Underwriting, and Premiums/ بیمه و قراردادهای مالی 

 

کنندگان انواع  بیمه فردی فروشندگان این مجموعه عرضه

و بازرگانی هستند. بیمه اتومبیل،  زندگی، خدمات 

درمانی، خدمات دندانپزشکی، بیمه مالکیت و اجاره، آتش 

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

است. نکته مهم در این صنف آن است که فروش این 

از طریق بازاریابی مستقیم صورت بگیرد چرا  خدمات نباید

بندی که این نوع از فروش بیمه در کد دیگری دسته

 خدمات بیمه ( –بازاریابی مستقیم  – 5960شود. )می

 -های اتومبیل )بدنهبیمه

 شخص ثالث(

 بیمه عمر

 های درمانیبیمه

 سوزیبیمه آتش

 بیمه سوانح

عملیات  -موسسات مالی -6010

 پرداخت دستی

کاال و  -موسسات مالی -6012

 خدمات

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

 

داللی، مدیریت، اجاره و فروش امالک مسکونی و تجاری 

در این دسته از اصناف قرار دارند. همچنین تراکنشهای 

کمیسیون فروش و مالی مربوط به پرداخت حق اجاره، 

شود. تراکنشهای بندی میاجاره در این کد صنفی دسته

مربوط به وجه فروش و وامهای خرید مسکن در کد 

 -موسسات مالی  - 6012شوند )بندی میدیگری دسته

 کاال و خدمات(

 مشاورین امالک و مستغالت

 ایسایر خدمات حرفه -8999

 مالکیت مشترک -7012

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

Elsewhere Classified) / هتل، مسافرخانه، اقامتگاه و مراکز خدمات اقامتی -خدمات اقامتی 
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این کد صنفی شامل تامین کنندگان خدمات اقامتی از 

ها، اقامتگاههای تفریحی یا قبیل هتلها، مسافرخانه

. صنف مخصوص به خود را ندارندشود که پانسیونهایی می

المللی کد بسیاری از هتلها و مجتمعهای اقامتی بین

اما این قبیل پذیرندگان در  ،صنفی خاص خود را دارند

اند و کد اختصاصی دریافت ننمودهایران تا کنون 

بهره برد.  آنهابندی بایست از این کد صنف برای طبقهمی

مراکز خدمات اقامتی که با این قبیل مکانها قرادادهایی به 

منظور رزرو اتاق یا سویت برای مشتریان خود دارند نیز 

 شوند.بندی میدر این کد صنفی دسته

 هتل

 مسافرخانه

 

 

7012 Timeshares/ مالکیت مشترک 

 
فروش و اجاره امالک مسکونی و پانسیونهایی که مالکیت 

 شوند.بندی میمشترک دارند در این مجموعه دسته
 اقامتگاههای اشتراک زمانی

هتل،  -خدمات اقامتی -7011

 مسافرخانه، اقامتگاه

7032 Sporting and Recreational Camps اردوگاههای ورزشی تفریحی / 

 

برگزارکنندگان اردوهای ورزشی تفریحی و همچنین 

باشند. از اردوهای کودکان از مشمولین این کد صنفی می

خدمات این دسته از اصناف برگزاری اردوهای تابستانی 

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

ماهیگیری است. اردوگاههایی که برای خودروهای 

اند در این کد صنفی ایجاد شده مسافرتی و چادر زدن

پارکهای جنگلی  – 7033شوند )بندی نمیدسته

 تفریحی(

 

های جنگلی پارک -7033

 تفریحی

سایر [خدمات تفریحی  -7999

 ]موارد

7033 Trailer Parks and Campgrounds پارکهای جنگلی تفریحی / 

 

که امکان برپایی اردوهای  هاییپارکهای ایالتی و اردوگاه

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

شوند. این اردوگاهها که پذیرای خودروهای بندی میدسته

تفریحی، تریلرهای مسافرتی، و چادرهای سفری هستند، 

عموما خدماتی چون آب و برق مصرفی کابینهای 

 کنند.مسافرتی را تامین نمی

 

اردوگاههای ورزشی  -7032

 تفریحی

سایر [خدمات تفریحی  -7999

 ]موارد

7210 Laundry, Cleaning, and Garment Services/ هاخانهیرختشو 
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 ارائه یصنف کد نیشده در ا یبنددسته یفروشگاهها

 فرم،یونی ملحفه، رخت، یشستشو خدمات دهنده

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

 نیا. هستند مارستانهایب و رستورانها سازمانها، ای و

 را آن از گرید نوع هر ای و بخار با وشوشست فروشگاهها

 ممکن یصنف کد نیا نیمشمول. دهند انجام است ممکن

 گانیرا ارسال ای و محل در افتیدر لیقب از یخدمات است

 .دهند ارائه زین را

 

 ییشولباس یهامغازه -7211

 هاییشوخشک -7216

7211 Laundries – Family and Commercial ییشولباس یها/ مغازه 

 

 ستمیس با ییلباسشو ینهایماش آنهاکه در  ییفروشگاهها

 هیتعب عموم استفاده یبرا آن رینظ ای و یاسکه پرداخت

 نیا است ممکن. رندیگیم قرار مجموعه نیا در است شده

 و محاسبه وزن اساس بر را استفاده نهیهز فروشگاهها

 خوابگاهها، در است ممکن فروشگاهها نیا. کنند افتیدر

 .باشند داشته قرار مشابه یهانمکا و آپارتمانها،

 

 هاخانهیرختشو -7210

 هاییشوخشک -7216

7216 Dry Cleaners/ هاییشوخشک 

 

پرده، لباس  ییشوکه خدمات خشک ییفروشگاهها

 یصنف کد نیا در دهندیم ارائه را رهیغ و ملحفه، ،یعروس

 خدمات است ممکن فروشگاهها نیا. شوندیم یبنددسته

 .دهند ارائه زین را یرفوگر و ریتعم

 ییشو خشک

 هاخانهیرختشو -7210

 ییشولباس یهامغازه -7211

7217 Carpet and Upholstery Cleaning/ مبلمان روکش یشستشو و ییشویقال 

 

 موکت،  فرش، ،یقال یدهندگان خدمات شستشوارائه

 کد نیا نیمشمول از سازمانها و افراد به مبلمان روکش

 و ریتعم خدمات که  ییفروشگاهها. هستند یصنف

 کد نیا در دهندیم انجام را مبلمان روکش یبازساز

 ضیتعو و یبازساز ر،یتعم - 7641) شوندینم یبنددسته

 (.مبلمان روکش

 ییشویقال
 ضیتعو و یبازساز ر،یتعم -7641

 مبلمان روکش

7221 Photographic Studios/ یعکاس یوهایاستود 

 

 ارائه شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 مردم عموم به یربرداریتصو و یعکاس خدمات دهنده

 یهایعکاس نیهمچن و کودکان یهایعکاس. باشندیم

 یعکاس یوهایاستود
ظهور و  یالبراتوارها -7395

 روتوش عکس
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 و یلمبرداریف خدمات دهندگانارائه و مدارس در مستقر

 یصنف کد نیا در زین یعروس مجالس از یعکاس

 .شوندیم یبنددسته

7230 Beauty and Barber Shops شگاههایو آرا ییبایز یهان/ سال 

 

 ش،یرایپ مو، کردن کوتاه لیاز قب یدهندگان خدماتارائه

 نیا در زنان و مردان به مو اکستنشن و مو کردن رنگ

 فروشگاهها نیا نیهمچن. رندیگیم قرار اصناف از دسته

 فروش. دهند ارائه زین را کوریپد و ناخن خدمات توانندیم

 بال فروشگاهها نیا در ناخن و مو به مربوط محصوالت

 .است مانع

 شگاههایآرا و ییبایز یسالنها

 ییبایو ز یمراکز سالمت -7298

متفرقه  یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ریسا[

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

 نظافت و واکس کفش و کاله

 

 رندیگیم قرار اصناف از مجموعه نیکه در ا ییفروشگاهها

 نیهمچن و کاله و کفش ریتعم خدمات دهندگانارائه

 .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 مراسم تدفارائه

 .شوندیم یبنددسته یکد صنف نیدر ا یمتوف عیتش
  خدمات کفن و دفن

7273 
کد  نیشده و استفاده از ا یآن خوددار فیاز توص  باشدیم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریمغا وکارکسب این نکهیتوجه به ا با

 .باشدیمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 

  

7276 Tax Preparation Services  اتیمال پرداخت/ خدمات 

 

 اتیمال پرداخت خدمات منحصرا یصنف کد نیا نیمشمول

 میتنظ و یحسابدار لیقب از یخدمات و کنندیم ارائه را

 دهندگان ارائه. دهندینم انجام را یاتیمال اظهارنامه

 شوندینم یبنددسته کد نیدرا یحسابدار خدمات

 ( یزیمم و یدفتردار ،یحسابدار - 8931)

 
متفرقه  یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ریسا[



 

 

 518از 330 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

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

7277 
Counseling Services – Debt, Marriage, and Personal یشخص -/ خدمات مشاوره، 

 ازدواج و وام

 

 لیاز قب یمشاوره متعدد یکه در آن خدمات یمرکز

 ادیاعت ترک ،یخانوادگ ،یاقتصاد مشاوره ازدواج، مشاوره

 کد نیا نیمشمول از شودیم ارائه مخدر مواد و الکل به

 مجموعه نیا در یحقوق مشاوره. هستند یصنف

 و یحقوق خدمات - 8111) شودینم یبنددسته

 ( یدادگستر

 ازدواج مشاوره خدمات

 یمال مشاوره خدمات

 یشخص مشاوره خدمات

و  یخدمات حقوق -8111

 یدادگستر

 یاحرفه خدمات ریسا -8999

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

 

 فروش و دیخر یهاواسطه یصنف مجموعه نیا نیمشمول

 دسته نیا خود اما هستند کنندهمصرف به خدمات و کاال

 عرضه کنندهمصرف به را یخدمات ای کاال مایمستق

 .کنندینم

 دیخر مشاوره خدمات ارائه

متفرقه  یخدمات شخص -7299

 ]موارد ریسا[

 [خدمات کسب و کار  -7399

 ]موارد ریسا

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

 خاص یهاسلبا و فورمیونی

 

 یصنف کد نیشده در ا یبنددسته یفروشگاهها

 ریسا و دویتاکس فرم،یونی خاص، یلباسها دهندگاناجاره

. هستند دست، نیا از یجانب پوشاک و پوشاک

 در یسازمان فرم یهاسلبا دهندگاناجاره و فروشندگان

 و کار لباس - 5137)رندیگینم قرار یبنددسته نیا

 (بچگانه و زنانه ،مردانه یفرمهایونی

 لباس انواع اجاره خدمات

 مردانه زنانه، یفرمهایونی -5137

 کار یلباسها و بچگانه و

متفرقه  یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ریسا[

7297 Massage Parlors/ ماساژ یسالنها 

 

 صورت، ماساژ ،یدهنده خدمات ماساژ درمانارائه یسالنها

 نیا.  شوندیم یبنددسته مجموعه نیا در یدرمان حهیرا

 به زین را یجکوز و سونا اجاره خدمات است ممکن مراکز

 .دهند ارائه خود انیمشتر

 یدرمان ماساژ یسالنها

 ییبایو ز یمراکز سالمت -7298

متفرقه  یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ریسا[

7298 Health and Beauty Spas ییبایو ز ی/مراکز سالمت 

 

 از یشخص و یدرمان خدمات دهندگان ارائه مراکز نیا

 حمام گخُخل، حمام گخِل، حمام صورت، و بدن ماساژ لیقب

 و یورزش مشاوره ،یجکوز سونا بخار، حمام آفتاب،

 یدرمان آب مراکز

 ییبایز و یسالمت یسالنها

 ماساژ یسالنها -7297

متفرقه  یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ری[سا
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 عموما مراکز نیا. هستند رهیغ و شیآرا و مو ،یمیرژ

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

 امکانات است ممکن نیهمچن. باشندیم زین دست نیا

 .شوند ارائه مراکز نیا توسط زین یاقامت

 آفتاب حمام و ومیسوالر مراکز

 اسپا و ماساژ خدمات

 یسنت یحمامها

7299 
Miscellaneous Personal Services (Not Elsewhere Classified)/ یخدمات شخص 

 ]موارد ریسا[متفرقه 

 

 ییجابجا لیدهندگان خدمات خاص و متفرقه از قبارائه

 ،یخانگ یشگریآرا  مکان، نقل خدمات  ،یخانگ واناتیح

 سوراخ ،یشخص یگریمرب منزل، در ماساژ ،یخدمتکار

 نیا در یعروس مراسم اجرا و یخالکوب بدن، کردن

 .رندیگیم قرار یصنف مجموعه

 واناتیح ییجاجابه خدمات

 یخانگ واناتیح نظافت خدمات

 مکان نقل خدمات

 مجالس فاتیتشر خدمات

 و ییبایز یسالنها -7230

 شگاههایآرا

 واکس و نظافت ریتعم -7251

 کاله و کفش

خدمات کفن و دفن و  -7261

 یسوزمرده

 اتیخدمات پرداخت مال -7276

 -خدمات مشاوره -7277

 وام و ازدواج ،یشخص

 فروش و دیخر یبنگاهها -7278

لباس فرم،  -اجاره لباس  -7296

 خاص یهالباس و فورمیونی

 ماساژ یسالنها -7297

 ییبایو ز یمراکز سالمت -7298

7311 Advertising Services/ یغاتیخدمات تبل 

 

 غاتیتبل ریسا و یهنر ،یکیگراف غاتیتبل دکنندگانیتول

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

 کد نیا نیمشمول از شوندیم پخش یغاتیتبل یکهایپ

 مثل یغاتیتبل یروشها ریسا نیهچن. هستند یصنف

 یغاتیتبل خدمات

 یغاتیتبل یشرکتها
 یاحرفه خدمات ریسا -8999
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 نیا مشمول زین رهیغ و یغاتیتبل یبالنها ،ییهوا غاتیتبل

 .باشندیم صنف کد

 روزنامه یآگه خدمات ارائه

7321 Consumer Credit Reporting Agencies یاعتبار یگزارش مصرف کارتها ی/ آژانسها 

 

دسته از اصناف شامل  نیخدمات ارائه شده توسط ا

خدمات  ریو ساافراد حقیقی و حقوقی  اعتبار یبررس

 .شودیمرتبط با آن م

 یاعتبارسنج یشرکتها
 [خدمات کسب و کار  -7399

 ]موارد ریسا

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

 

 و یکیگراف یطراح خدمات صنف کد نیا رندگانیپذ

 ریسا و ناشران، ،یغاتیتبل آژانسهای به را یتجار یهنر

 شامل صنف کد نیا. دهندیم ارائه وکارها کسب

 لک،یس صفحات یرو یطراح که است یرندگانیپذ

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

 عکس، که یرندگانیپذ. دهندیم انجام یتجار یرسازیتصو

 کد با دهندیم انجام عموم یبرا را چهره یعکاس و لم،یف

 .شوندیم یبندطبقه یعکاس یوهایاستود – 7221

 لمیف کننده دیتول شرکتهای

 یتجار یعکاس

 یتجار کیگراف خدمات

 یتجار یهنرها

 یعکاس یوهایاستود -7221

 یاحرفه خدمات ریسا -8999

7338 
Quick Copy, Reproduction, and Blueprinting Services/ و یکپ ر،یخدمات تکث 

 یبازساز

 

کتاب، نقشه،  یکه خدمات همانندساز ییفروشگاهها

 ،یفتوکپ تکنیکهای واسطه به را دست نیو از ا یطراح

 کد نیا نیمشمول دهندیم انجام روشها ریسا و کاربن

 یصحاف خدمات شامل نیهمچن صنف نیا. هستند یصنف

 .باشدیم زین

 و راکسیز ،یفتوکپ خدمات

 دیاوزال

ظهور و  یالبراتوارها -7395

 روتوش عکس

 و ریالتحرفروشگاه لوازم -5943

 یادار زاتیتجه

7339 Stenographic and Secretarial Support یسینوضهی/ عر 

 

 رزومه ،یسینو نامه ش،یرایو پ،یدهندگان خدمات تاارائه

 در ارائه یبرا یسینوضهیعر و متون حیتصح ،یسینو

 .باشندیم یصنف کد نیا نیمشمول دادگاهها

 یسینوضهیعر

 و یابیکار یآژانسها -7361

 موقت کار یروین نیتام

 [خدمات کسب و کار  -7399

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

 

 یدهندگان خدمات مرتبط با دفع آفات، حشرات موذارائه

 اصناف یبنددسته از مجموعه نیا نیو جوندگان  مشمول

 .باشندیم دست نیا از زین یسمپاش خدمات. شوندیم

 یخدمات نظافت -7349 یضدعفون و یسمپاش خدمات

7349 Cleaning, Maintenance, and Janitorial Services ی/ خدمات نظافت 

 

  ،ییشو شهیدهندگان خدمات نظافت ساختمان، شارائه

کف،  به  شینظافت و پول  ،یبهداشت یسهاینظافت سرو

 یبه صورت قرارداد یادار یمدارس، شرکتها و ساختمانها

 .شوندیم یبنددسته یکد صنف نیروزمزد در ا ایو 

 و ینگهدار نظافت، خدمات

 یداریسرا

 

و دفع  یخدمات سمپاش -7342

 یحشرات موذ

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

 کار موقت یروین

 

 ای موقت کار روین نیتام به مربوط خدمات مراکز لیقب نیا

 ارائه هستند کارمند دنبال به که یکسان به را دائم

 به زین را کار انیمتقاض نیهمچن و دهندیم

 .کنندیم یمعرف کنندگاناستخدام

 کار یروین نیتام خدمات

 یابیکار خدمات

 [خدمات کسب و کار  -7399

 ]موارد ریسا

7372 
Computer Programming, Data Processing, and Integrated Systems 

Design Services خاص یوتریکامپ یاطالعات و طراحان سیستمها لگرانیتحل ،یوتریکامپ سانینو/ برنامه 

 

 یوتریکامپ اطالعات لگرانیتحل و طراحان سان،یبرنامه نو

متخصص  یروین تیترب لیقب از یخدمات است ممکن که

ارائه دهند از افزارها را نرم یطراح ایافزار خاص کار با نرم

 .باشندیم یکد صنف نیا نیمشمول

 وتریکامپ یسینوبرنامه خدمات

نرم افزار  یفروشگاهها -5734

 یوتریکامپ

 ینگهدار و ریخدمات تعم -7379

 وتریکامپ

 ریسا[ یحیخدمات تفر -7999

 ]موارد

 یاحرفه خدمات ریسا -8999

7375 Information Retrieval Services اطالعات یابی/ باز 

 

 خدمات دهندگان ارائه و اطالعات یعمده کنندگانهیته

 در نیآنال اطالعات یابیباز و یاطالعات یهابانک به مربوط

 .رندیگیم قرار اصناف یبنددسته از مجموعه نیا

 اطالعات یابیباز خدمات

گزارش  یهاآژانس -7321

 یاعتبار یهامصرف کارت
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 و مشاوره ت،یریمد -7392

 یمردم خدمات

 [خدمات کسب و کار  -7399

 ]موارد ریسا

7379 
Computer Maintenance, Repair and Services (Not Elsewhere Classified) 

 وتریکامپ یو نگهدار ریخدمات تعم /

 
 راتیو تعم یدهندگان خدمات مرتبط با نگهدارارائه

 .باشندیم یصنف کد نیا نیمشمول وترهایکامپ

 ینگهدار و ریتعم خدمات

 وتریکامپ

 کامپیوتر و لوازم جانبی -5045

لوازم  یفروشگاهها -5732

 یکیالکترون

نرم افزار  یفروشگاهها -5734

 یوتریکامپ

 ،یوتریکامپ سانینوبرنامه -7372

 طراحان و اطالعات لگرانیتحل

 خاص یوتریکامپ یسیستمها

 و لوازم رگاهیتعم -7629

 یکیالکترون کوچک یدستگاهها

7392 
Management, Consulting, and Public Relations Services مشاوره و  ت،یری/ مد

 یخدمات مردم

 

 به یرسان کمک و مشاوره لیاز قب یارائه دهندگان خدمات

 به یانتفاع ریغ و یخصوص ،یمردم یسازمانها تیریمد

 یصنف کد نیا نیمشمول موقت ای یقرارداد صورت

 توسعه ،یمال یزیربرنامه کیاستراتژ یزیربرنامه.  هستند

 نیهمچن و( یتیامن ری)غ یاطالعات ستمیس توسعه و بازار

 نیا خدمات از یانسان منابع نهیزم در یزیربرنامه

 .باشدیم یصنف یواحدها

 مشاوره و تیریمد خدمات

 [خدمات کسب و کار  -7399

 ]موارد ریسا

 یاحرفه خدمات ریسا -8999

7393 

Detective Agencies, Protective Services, and Security Services, 

including Armored Cars, and Guard Dogs محافظ  ،یتیامن یسیستمها کنندگاننی/ تام

 نگهبان یضدگلوله و سگها ینهایماش ،یخصوص
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 و یطیمح تیامن نیدهندگان خدمات محافظت، تامارائه

 از نگهبان یسگها و گلوله ضد ینهایماش ،یفرد

 که ییشرکتها نیهمچن. هستند یصنف کد نیا نیمشمول

 هشدار ستمیس و خطر زنگ تور،یمان ن،یدورب نصب با

 مجموعه نیا در کنندیم نیتام را یطیمح تیامن سرقت

 .رندیگیم قرار اصناف یبنددسته از

 یتیامن و یحفاظت یآژانسها

 یشخص محافظت خدمات

 زنگ و توریمان ن،یدورب نصابان

 خطر

 سرقت هشدار و ریدزدگ نصابان

 قیحر اطفا یسیستمها نصابان

 خودرو خدمات دهندگان ارائه

 بانکها به پول حمل

خدمات کسب و کار  -7399

 ]موارد ریسا[

و  یخدمات حقوق -8111

 یدادگستر

 یاحرفه خدمات ریسا -8999

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

 مختلف یابزار، مبلمان و دستگاهها زات،یتجه

 

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

 هر رهن و اجاره اندشده یبنددسته یمشخص یصنف

 کد نیا خدمات از یگرید زاتیتجه و ابزار  دستگاه،

 .باشدیم یصنف

 مبلمان اجاره و رهن

 یخانگ لوازم اجاره خدمات

 

 یاسک جت ق،یخدمات قا -4457

 ییایدر حاتیتفر و

فروش و  -چاپ نیماش -5978

 ارائه خدمات

لباس فرم،  -اجاره لباس  -7296

 خاص یلباسها و فورمیونی

 ونیموسسات اجاره کام -7513

 یساتیتاس لریوتر

موسسات اجاره  -7519

 یهاخانه و یحاتیتفر یخودروها

 متحرک

 لمیف هیکرا یفروشگاهها -7841

 DVDو 
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7395 
Photofinishing Laboratories and Photo Developing ظهور و روتوش  ی/  براتوارها

 عکس

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

  ،ییبزرگنما  چاپ، دیتجد  ظهور، لیقب از یخدمات

 ارائه را عکس به مربوط یتخصص خدمات و روتوش

 لم،یف ه،یپا سه مثل یعکاس زاتیتجه فروش. دهندیم

 است مانع بال فروشگاهها نیا در رهیغ و لنز لتر،یف و،ینگات

 شودینم صنف نیا مشمول کاالها نیا صرف فروش اما

 (مرتبط زاتیتجه و یعکاس یلمبرداریف نیدورب - 5946)

 لمیف و عکس ظهور یالبراتورها

 و یچاپ ،یلوازم ادار -5044

 یعکاس

 زاتیتجه و و نیدورب -5946

 یلمبرداریف و یعکاس

 یعکاس یوهایاستود -7221

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

 

 ارائه را یکار و کسب خدمات یصنف کد نیا رندگانیپذ

 "تخصص ای حرفه" کی عنوان به معموال که ندینمایم

 فیط رندگانیپذ از نوع نیا. شوندینم ییشناسا خاص

 از که دهندیم لیتشک را وکارهاکسب از یاگسترده

 کار و کسب یبانیپشت خدمات تا "یسنت" معامالت

 کد از کی چیه که یصورت در تنها. دارد گسترش

 آن دهد حیتوض را یکار و کسب نتواند گرید یصنفها

 از ییمثالها. ردیگیم قرار یصنف گروه نیا در کار و کسب

 نشر، یهاشرکت شامل دسته نیا یکارهاوکسب

 یقرارها زانیربرنامه کنفرانس، تیریمد یشرکتها

 کنفرانس خدمت نار،یسم به مربوط یشرکتها مالقات،

 خدمات دسازها،یکل کار،وکسب به کار و کسب یریتصو

 خدمات ،یرسانامیپ یسهایسرو پست، و یبندبسته

 .باشدیم پسماند تیریمد

 پست و یبندبسته خدمات

 یخصوص

 ترجمه خدمات

 کنفرانس یبرگزار خدمات

 یریتصو

 یرسان امیپ خدمات

 سازها دیکل و سازهاقفل

 نشر یهاتشرک

 ناریسم یبرگزار خدمات

 یتلفن ییگوپاسخ خدمات

 

 کیو پ یخدمات پست -4215

متفرقه  یخدمات شخص- 7299

 ]موارد ریسا[

 یغاتیخدمات تبل -7311

 و یکپ ر،یخدمات تکث -7338

 یبازساز

 کنندگاننیتام -7393

 محافظ ،یتیامن یسیستمها

 یخصوص

 ریسا[ یحیخدمات تفر -7999

 ]موارد

7512 Automobile Rental Agency لیاتومب هی/ موسسات کرا 

 

که  ردیگیم لیاتومب هیکرا موسساتکد صنف توسط  نیا

به صورت جداگانه کد  یالمللنیپرداخت ب یهادر شبکه

 موسساتاند. خود ثبت ننموده یبرا یصنف اختصاص

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

 لیاتومب هیکرا موسسات

 ونیاجاره کامموسسات  -7513

 یساتیتاس لریوتر
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 نیاز ا دیبا انددرخواست ننموده یکه کد اختصاص یمادام

 .شوداستفاده  رندگانیگروه از پذ نیا فیکد جهت تعر

موسسات اجاره  -7519

 یهاخانه و یحاتیتفر یخودروها

 متحرک

7513 Truck and Utility Trailer Rentals/ یساتیتاس لریوتر ونیموسسات اجاره کام 

 

 یساتیتاس یلرهایتر و ون ون،یکوتاه مدت کام اجاره

( نیتکنس)بدون  کنندهمصرف شخص به امور انجام جهت

 .است یصنف یواحدها نیا در شده ارائه خدمات از

 لریتر و ونیکام دهندگان اجاره

 زات،یرهن، اجاره تجه -7394

 یدستگاهها و مبلمان ابزار،

 مختلف

 لیاتومب هیموسسات کرا -7512

موسسات اجاره  -7519

 یهاخانه و یحاتیتفر یخودروها

 متحرک

7519 
Motor Home and Recreational Vehicle Rentals/ یحاتیتفر یموسسات اجاره خودروها 

 متحرک یهاخانه و

 

متحرک،  یهابلند مدت خانه ایاجاره کوتاه مدت 

مخصوص  یهاو خوردو یحاتیتفر دارنیکاب یاهونیکام

 نی. اجاره اباشدیم یکد صنف نیکمپ از خدمات ا

 - 7999)شوندینم یبندکد دسته نیاخوردوها در 

 نیا از زین یحیتفر یقهایقا اجاره(. یحیتفر خدمات

رهن و اجاره  - 4457و با کد  باشدیم مستثنا مجموعه

 .شودیم یبنددسته قیقا

 کاروان و یحیتفر خودرو اجاره

 یاسک جت ق،یخدمات قا -4457

 ییایدر حاتیتفر و

 ونیموسسات اجاره کام -7513

 یساتیتاس لریوتر

 ریسا[ یحیخدمات تفر -7999

 ]موارد

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

 

ارائه دهندگان خدمات مربوط به پارک موقت خودرو به 

 یقرارداد ای و ماهانه ،یهفتگ روزانه، ،یصورت ساعت

 .باشندیم یصنف کد نیا نیمشمول

 خودرو گاراژ و نگیپارک

 پارکومتر

 

7531 Automotive Body Repair Shops/ خودرو یصافکار 

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 یرو بر یراتیتعم کار انجام و خودرو یصافکار خدمات

 شده ریتعم بخش ینقاش.  دهندیم انجام را خودرو بدنه

 انجام صرف یول شود انجام کارگاهها نیا در تواندیم

 یساز ریگلگ و یصافکار

 خودرو

 روکش و ریخدمات تعم -7534

 خودرو کیالست

 خودرو ینقاش -7535
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 7535) شودینم یبنددسته صنف کد نیا در بدنه ینقاش

 ریغ)به  خودرو راتیتعم انجام نیهمچن( خودرو ینقاش -

 - 7538) باشدینم یصنف کد نیا مشمول زین( بدنه از

 خدمات خودرو ]و نه فروشندگان[(

و نه  [خدمات خودرو  -7538

 ]فروشندگان

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

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 شده ریتعم کیالست فروش و ریتعم نصب، به مجاز

 صنف نیا فیتعر محدوده در نو کیالست فروش. باشندیم

 خودرو سیسرو و ریتعم خدمات ریسا نیهمچن. ندارد قرار

 .باشدینم مجاز صنف نیا در

 خودرو کیالست رکارانیتعم

 دست کیالست فروشندگان

 دوم

 خودرو کیالست نصابان

 هایفروش کیالست -5532

 خودرو یصافکار - 7531

 خودرو ینقاش -7535

و نه  [خدمات خودرو  -7538

 ]فروشندگان

7535 Automotive Paint Shops خودرو ی/ نقاش 

 

 نقاشان عموما صنف نیارائه دهندگان خدمات در ا

 بدنه یرو بر یسفارش یهاینقاش هنرمندان خودرو،

 .هستند قهیعت یهاخودرو رنگ سازان باز و خودرو

 لیاتومب ینقاش

 خودرو یصافکار - 7531

و نه  [خدمات خودرو  -7538

 ]فروشندگان

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

 

 منبع  کولر، ترمز، ستمیس خودرو، موتور رکارانیتعم

 پاک برف اتور،یراد کاربرات، ،یرسانسوخت ستمیس اگزوز،

 کد نیا نیمشمول خودرو یبرق ستمیس و پنجره کن،

 و روغن ضیتعو لیقب از یخدمات ارائه. هستند یصنف

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

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

 روکش و ریتعم خدمات - 7534) ردیگینم قرار یصنف

 (خوردو کیالست

 لیاتومب شهیش ضیتعو و ریتعم

 خودرو سیسرو

 یآپارات و روغن ضیتعو

 یساز اگزوز

 چرخ باالنس

 خودرو آپ تون

 خودرو یصافکار - 7531

 روکش و ریخدمات تعم -7534

 خودرو کیالست

 خودرو ینقاش -7535

 کارواش -7542

 بکسل و یکش دکی -7549

 خودرو

7542 Car Washes/ کارواش 

 
صنف  نیخودرو در ا شیشو، واکس و پولوخدمات شست

 زیخودکار ن یهاکد شامل کارواش نی. اردیپذیصورت م

 کارواش

 خودرو واکس و نظافت

 یخدمات ستگاهیا -5541
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 از یخدمات یهاگاهیجا در موجود یهاکارواش. باشدیم

 .هستند مستثنا کد نیا

و نه  [خدمات خودرو  -7538

 ]فروشندگان

7549 Towing Services/ خودرو بکسل و یکش دکی 

 

 کد نیحمل و بکسل خودرو از خدمات ارائه شده در ا

 فرسوده خوردو یانبارها در که ییکشهادکی. است یصنف

 .باشندیم مستثنا یصنف کد نیا از کنندیم کار

 یکش دکی خدمات

 خودرو ییجاجابه خدمات

 اوراق خودرو یانبارها -5935

7622 Electronics Repair Shops/ یکیالکترون لوازم رگاهیتعم 

 

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

 نیمشمول انهیرا و یصوت یها ستمیس تال،یجید وریرس

 یخانگ یبرق لوازم رکارانیتعم. باشندیم یصنف کد نیا

 .رندیگینم قرار صنف نیا محدوده در

 ون،یزیتلو و،یراد رکارانیتعم

 یسیستمها و صوت ضبط

 یصوت

 انهیرا رکارانیتعم

 و لوازم رگاهیتعم -7629

 یکیالکترون کوچک یهادستگاه

7623 
Air Conditioning and Refrigeration Repair Shops/ و یبرودت یسیستمها رگاهیتعم 

 زریفر خچالی

 

 زریفر و خچالی هواساز، ،یگاز یکولرها رکارانیتعم

. هستند یصنف کد نیا نیمشمول از یصنعت و یخانگ

 قرار یصنف کد نیا محدوده در منزل لوازم ریسا ریتعم

 .ردیگینم

 زریفر و خچالی رکارانیتعم

 یگاز یکولرها رکارانیتعم

 و هواساز رکارانیتعم

 هوا هیتهو یهادستگاه

 و لوازم رگاهیتعم -7629

 یکیالکترون کوچک یهاهدستگا

7629 
Electrical and Small Appliance Repair Shops/ کوچک یدستگاهها و لوازم رگاهیتعم 

 یکیالکترون

 

 کوچک و یخانگ یکیالکترون یدستگاهها رکارانیتعم

 یصنف کد نیا در یبرق اجاق و ماکروفر توستر، مثل

 نیماش لیقب از یلوازم ریتعم. شوندیم یبنددسته

 مشمول دست نیا از و گاز اجاق کن،خشک ،ییلباسشو

 و متفرقه لوازم رگاهیتعم - 7699) شوندینم کد نیا

 کننده خنک ستمیس راتیتعم نیهمچن(. مرتبط خدمات

 صنف نیا مجاز محدوده در زریفر و خچالی منزل،

 و یبرودت یستمهایس رگاهیتعم - 7623) باشدینم

 (زریفر خچالی

 یکیالکترون لوازم رگاهیتعم

 ،یبرق اجاق مثل کوچک

 ماکروفر توستر،

 و فروش -چاپ نیماش -5978

 خدمات ارائه

 لوازم رگاهیتعم -7622

 یکیالکترون

 یسیستمها رگاهیتعم -7623

 زریفر خچالی و یبرودت
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7631 Watch, Clock and Jewelry Repair و جواهرآ ت یواریساعت د ،یساعت مچ رگاهی/ تعم 

 

( فروشندگان نه)و ریارائه دهندگان صرف خدمات تعم

 صنف نیا در جواهرات و ،یوارید ،یمچ ساعت انواع

 .شوندیم یبنددسته

 و ساعت رکارانیتعم

 جواهرآالت

جواهرآالت،  یفروشگاهها -5944

 نقره ساعت، ،یساعت مچ

7641 
Furniture-Reupholstery, Repair, and Refinishing/ روکش ضیتعو و یبازساز ر،یتعم 

 مبلمان

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

. هستند مبلمان روکش کنندگان ضیتعو و رکنندگانیتعم

 یصنف کد نیا درمحدوده زین قهیعت مبلمان یبازساز

 یبنددسته کد نیا در کاال نیا فروشندگان. باشدیم

 .شوندینم

 مبلمان یکوبهیرو و راتیتعم
 نات،یمبلمان، تزئ -5712

 یخانگ زاتیتجه

7692 Welding Services/ یخدمات جوشکار 

 

 نیا نیمشمول یجوشکار با ریدهندگان خدمات تعمارائه

 کد نیا در یساختمان یجوشکار. هستند یصنف کد

 خدمات یمانکاریپ - 1799.)شودینم یبنددسته

 [(موارد ری]ساخاص

 یساختمان خدمات ریسا -1799 جوش خدمات و یجوشکار

7699 
Miscellaneous Repair Shops and Related Services/ خدمات و متفرقه لوازم رگاهیتعم 

 مرتبط

 

 و لوازم  با مربوط خدمات و راتیتعم اصناف از دسته نیا

 یبنددسته یخاص کد در که دهندیم ارائه را یزاتیتجه

 سمعک، ،یورزش لوازم و دوچرخه راتیتعم از. اندنشده

 چمن نیماش ن،یدورب ،یقیموس ادوات ،یارتوپد زاتیتجه

مجموعه  نیو دودکش در ا نهیشوم سیگرفته تا سرو یزن

 .شودیم یبنددسته

 دوچرخه راتیتعم

 و نهیشوم نظافت خدمات

 دودکش

 متفرقه لوازم راتیتعم

 خودرو یصافکار - 7531

 روکش و ریخدمات تعم -7534

 خودرو کیالست

و نه [خدمات خودرو  -7538

 ]فروشندگان

 لوازم رگاهیتعم -7622

 یکیالکترون

 یسیستمها رگاهیتعم -7623

 زریفر خچالی و یبرودت
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 و لوازم رگاهیتعم -7629

 یکیالکترون کوچک یدستگاهها

 ،یمچ ساعت رگاهیتعم -7631

 جواهرآالت و یوارید ساعت

 ضیتعو و یبازساز ر،یتعم -7641

 مبلمان روکش

 یخدمات جوشکار -7692

7800 
کد  نیشده و استفاده از ا یآن خوددار فیاز توص  باشدیم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریوکار مغاکسباین  نکهیتوجه به ا با

 .باشدیمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 

  

7801 
کد  نیشده و استفاده از ا یآن خوددار فیاز توص  باشدیم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریوکار مغاکسباین  نکهیتوجه به ا با

 .باشدیمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 

  

7802 
کد  نیشده و استفاده از ا یآن خوددار فیاز توص  باشدیم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریوکار مغاکسباین  نکهیتوجه به ا با

 .باشدیمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 

  

7829 
Motion Picture and Video Tape Production and Distribution/ دیپخش و تول 

 یارسانه چند محصو ت

 

 ،یآموزش یلمهایف یعمده نیناشر و دکنندگانیتول

 در یونیزیتلو داتیتول  ،ینیتمر یلمهایف ،یتجار یلمهایف

 نیا دهندگان اجاره. شوندیم یبنددسته مجموعه نیا

 .شوندینم یبنددسته یصنف کد نیا در محصوالت

 یویدیو ینوارها عیتوز و دیتول

 متحرک ریتصاو و

 [خدمات کسب و کار  -7399

 ]موارد ریسا

 لمیف هیکرا یفروشگاهها -7841

 DVDو 

 یاحرفه خدمات ریسا -8999

7832 Motion Picture Theaters/ نمایس 
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گیرند. این بندی قرار میدر این طبقه لمیپخش ف یسالنها

 ای و ینترنتیا ای و یتلفن وهیممکن است به شها سالن

ها شرو نیا یهمگ که کنند تیبل فروش به اقدام یحضور

 .است شده شناخته مجاز صنف نیدر ا

 نمایس

 لمیف هیکرا یفروشگاهها -7841

 DVDو 

 و تئاتر کنندگانهیته -7922

 تئاتر طیبل فروش یآژانسها

7841 DVD/Video Tape Rental Stores/ و  لمیف هیکرا یفروشگاههاDVD 

 

اجاره   رندگانیگروه از پذ نیدر ا یخدمت ارائه شده اصل

در  نیاست.  ا یو استفاده شخص یخانگ شینما یبرا لمیف

تنقالت و نوار   ،یدنیاست که فروش محدود نوش 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  باشدیم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریوکار مغاکسباین  نکهیتوجه به ا با

 .باشدیمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 

  

7922 
Theatrical Producers (Except Motion Pictures) and Ticket Agencies/ 

 تئاتر طیبل فروش یآژانسها و تئاتر کنندگانهیته

 

 به و یتابستان یتئاترها ،یابانیخ یتئاترها کنندگانهیته

. شوندیم یبنددسته یصنف کد نیا در تئاتر عمده طور

 یشرکتها ،یگریباز یابیاستعداد یآژانسها نیهمچن

 و صحنه یطراح صحنه، ینورپرداز با مرتبط

 کد نیا به یهمگ هانآ با مرتبط لوازم کنندگاننیتام

موارد فوق مربوط به تئاتر هستند کلیه ) دارند تعلق یصنف

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

 خود و بوده تیبل دارانیخر یپاسخگو صرفا صنف نیا

 کنندینم یابیبازار قیطر از تیبل فروش به اقدام مایمستق

 میمستق یابیبازار یکدها در شده ذکر یآژانسها از

 .هستند مستثنا

 تئاتر طیبل فروش یآژانسها

 تئاتر کننده هیته یشرکتها

 

 نمایس -7832

 ،یقیموس یگروهها -7929

 متفرقه یهایسرگرم و ارکستر

7929 
Bands, Orchestras, and Miscellaneous Entertainers (Not Elsewhere 

Classified)/ متفرقه یهایسرگرم و ارکستر ،یقیموس یگروهها 
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 یهاگروه ،یقیموس نوازندگان  بازها، شعبده نها،یکمد

 از یسرگرم با مرتبط موارد ریسا و ارکسترها و یقیموس

 کنندگاننیتام نیهمچن. هستند یصنف کد نیا نیمشمول

 نیا در زین یعروس مراسم در یسرگرم و یقیموس

 .شوندیم یبنددسته مجموعه

 یقیموس گروه و ارکستر

 یقیموس یباندها

 

7932 Billiard and Pool Establishments/ اردیلیب یسالنها 

 

 نیهمچن و اردیلیب زاتیتجه و زیدهندگان ماجاره

 یبنددسته صنف نیا محدوده در اردیلیب یهاسالن

 .شوندیم

 اسنوکر و اردیلیب یسالنها
 ریسا[ یحیتفر خدمات -7999

 ]موارد

7933 Bowling Alleys نگیبول ی/سالنها 

 

 مبلغ افتیدر بر عالوه توانندیم سالنها نیدارندگان ا

 فروش و اجاره قیطر از سالن، از استفاده به مربوط

 کننده ارائه تنقالت فروش ای و هایدنینوش  زات،یتجه

 نیا. باشند خود انیمشتر ای نیمشترک به خدمات

 یفرد تیمالک با یاغرفه سالنها نیا در اگر که ستیدرحال

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

 یبنددسته خود مشخص یصنف کد در یستیبایم دهد

 .شود

 نگیبول سالن
 ریسا[ یحیخدمات تفر -7999

 ]موارد

7941 

Commercial Sports, Professional Sports Clubs, Athletic Fields, and 

Sports Promoters برگزارکنندگان  ،یورزش ینهایزم ،یاورزش حرفه یانجمنها ،یتجار ی/ ورزشها

 مسابقات

 

 یاحرفه مهیو ن یاحرفه یورزش یموسسان باشگاهها

 کنندگان برگزار...( و یهاک سبال،یب بسکتبال،)فوتبال،

 صاحبان و ورزشکاران، و کنانیباز رانیمد مسابقات،

 یصنف کد نیا نیمشمول از یورزش یسالنها و ومهایاستاد

 .باشندیم

 و یاحرفه یورزش یباشگاهها

 یقهرمان

 ریسا[ یحیخدمات تفر -7999

 ]موارد

7991 Tourist Attractions and Exhibits/ یستیتور یهاجاذبه و شگاههاینما 
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 صاحبان ،یستیتور یشگاههایبرگزارکنندگان نما

 ،یبوم یشناس اهیگ یباغها ،یستیتور یهاجاذبه

 یصنف کد نیا در هاموزه و یدست عیصنا یشگاههاینما

 و هایگالر که است ذکر به الزم. شوندیم یبنددسته

 یبند دسته مجموعه نیا در یهنر یشگاههاینما

 (یهنر فروشندگان و یگالر - 5971) شوندینم

 یهاشگاهینما و هاجاذبه

 یستیتور

 یشناساهیگ یهاموزه و هاغبا

 یهنر یهاموزه

 موزه

 

و  یفروشندگان آثارهنر -5971

 هایصاحبان گالر

 و رکیس ،یشهرباز -7996

 کارناوال

 ،یعموم ومیآکوار -7998

 شینما یاستخرها و وحشباغ

 هایندلف

 ریسا[ یحیخدمات تفر -7999

 ]موارد

7992 Public Golf Courses گلف یعموم ی/برگزارکنندگان کالسها 

 

 عبارت یصنف کد نیا نیخدمات ارائه شده توسط مشمول

 نیماش اجاره ،یباز زاتیتجه اجاره گلف، آموزش از است

 نیا در موجود یهاکافه و رستورانها. گلف نیزم

 به توجه با و شوندینم یبنددسته کد نیا در هامجموعه

. داشت خواهند را خود به مربوط یصنف کد خود تیماه

 نیا در که زین گلف یاحرفه لوازم یفروشگاهها نیهمچن

 .هستند مستثنا یصنف کد نیا از دارند قرار مجموعه

 یبرا گلف کالس یبرگزار

 عموم

 ،یخصوص یهاباشگاه -7997

 آموزش یخصوص یهاباشگاه

 یسوارکار و گلف

7993 Video Amusement Game Supplies/ یسرگرم و ییدئویو یباز یهافروشندگان دستگاه 

 

 و ییویدیو یهایباز یاسکه یهافروشندگان دستگاه

 یدستگاهها ،یفور عکس یاتاقکها لیقب از یسرگرم

 نیا در دست نیا از یموارد و یکیمکان یهایباز ،یقیموس

 .شوندیم یبنددسته کد

 نتمیگ

 نتیکاف

 

7994 Video Game Arcades/Establishments/ یسرگرم و ییدئویو یباز یدستگاهها یسالنها 

 

 یهایباز یاسکه یکه دستگاهها ییصاحبان سالنها

 ،یعکس فور یاتاقکها لیاز قب یو سرگرم ییویدیو

 نیاز ا یو موارد یکیمکان یهایباز ،یقیموس یهادستگاه

 نیا نیمشمول کنندیم فراهم عموم استفاده یبرا را دست

 در که دستگاهها نیا صاحبان. هستند یصنف کد

 یصنف کد نیا در رندیگیم قرار زین کوچک یفروشگاهها

 نتمیگ

 نتیکاف

 یفروشندگان دستگاهها -7993

 یسرگرم و ییدئویو یباز

 ریسا[ یحیخدمات تفر -7999

 ]موارد
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 شامل توانندیم دستگاهها نیا.  شوندیم یبنددسته

 .باشند زین نیآنال یهایباز

7995 
کد  نیشده و استفاده از ا یآن خوددار فیاز توص  باشدیم رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریوکار مغاکسباین  نکهیتوجه به ا با

 .باشدیمجاز نم PSPصنف توسط شرکت 

  

7996 
Amusement Parks, Circuses, Carnivals, and Fortune Tellers/ رکیس ،یشهرباز 

 کارناوال و

 

 و دارندگان و وحشهاباغ ها،یصاحبان شهرباز

. باشندیم یصنف کد نیا نیمشمول رکیس برگزارکنندگان

 از است عبارت صنف نیا در شده ارائه خدمات

 شینما فلک، و چرخ مثل یسوار یکیمکان یدستگاهها

 صنف نیا.  تنقالت و غذا و یسرگرم ،یباز وانات،یح

 زین دست نیا از یموارد و رکهایس شامل نیهمچن

 .باشدیم

 رکهایس

 هایشهرباز

 یسرگرم یپارکها

 یهاجاذبه و شگاههاینما -7991

 یستیتور

 ریسا[ یحیخدمات تفر -7999

 ]موارد

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

Private Golf Courses یآموزش گلف و سوارکار یخصوص یهاهباشگا ،یخصوص ی/ باشگاهها 

 

 یبا باشگاهها کنندگان خدمت مرتبطصاحبان و ارائه

  گلف، ،یموتورسوار  ،یراندازیت ،یسوارکاری خصوص

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

 نیا. شوندیم یبنددسته مجموعه نیا در یسالمت

 باشند زین ماساژ خدمات دهنده ارائه توانندیم هاهباشگا

 یصنف کد نیا مشمول ماساژ خدمات ارائه صرف اما

 نیا نیهمچن(  ماساژ یسالنها - 7297. )شوندینم

 یورزش یمشاورهها و یسالمت خدمات توانندیم باشگاهها

 کد نیا مشمول خدمات نیا صرف ارائه اما دهند ارائه زین

 (ییبایز و یسالمت مراکز - 7298. )شوندینم یصنف

 یبدنساز باشگاه

 سیتن باشگاه

 یورزش یباشگاهها

 

 ییبایو ز یمراکز سالمت -7298

 یهاسبرگزارکنندگان کال -7992

 گلف یعموم

7998 
Aquariums, Seaquariums, Dolphinariums, and Zoosو وحشباغ ،یعموم ومی، آکوار 

 نهایدلف شینما یاستخرها

 

 یبرا یآموزش و یحیتفر یومهایآکوار شامل مجموعه نیا

 و رستورانها. شودیم وحشها باغ نیهمچن و عموم دیبازد

 خدمات به بسته مراکز نیا در موجود یفروشگاهها ریسا

 و وحشباغ ،یعموم ومیآکوار

 نهایدلف شینما یاستخرها

 یهاجاذبه و شگاههاینما -7991

 یستیتور
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 خودشان خاص یصنف کد مشمول آنها در شده ارائه

 .شوندیم

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

 

 گرید یهاکه در مجموعه یحیارائه دهندگان خدمات تفر

نشده اند  یبندخاص دسته ای یاصناف به صورت عموم

به  توانیم لیقب نی. از اشوندیم یکد صنف نیمشمول ا

 یکیزیف یتهایاشاره کرد که فعال یدهندگان خدماتارائه

برف،  یرو یگلف، اسک ینیشنا، م نهیدر زم یفرد

آن در  ریو نظ  یاسب دوان ،یاتورینیم ینهایمسابقات ماش

صنف  نیا یاصل کل کی. به عنوان ردیپذیآنها صورت م

که  یی. باشگاههاباشدینم تیشامل باشگاهها با حق عضو

 یباشگاهها – 7997هستند در کد  تیحق عضو یدارا

 .شوندیم یبند. .. دستهیخصوص

 یماهایهواپ دهندگاناجاره

 یحیتفر

 دوچرخه دهندگان اجاره

 گلف نیزم

 یدواناسب

 /شکار یمجوزها دهندگان ارائه

 یریگیماه

 دهندگان اجاره

 یحیتفر یکلتهایموتورس

 خدمات دهندگان ارائه

 یحیتفر پرواز و یچترباز

 شنا یاستخرها

 یاسک یستهایپ

 تیاسک یستهایپ

 (یحی)تفر یراندازیت یسالنها

 

 

 یاسک جت ق،یخدمات قا -4457

 ییایدر حاتیتفر و

 یورزش یهااردوگاه -7032

 یحیتفر

 یحیتفر یجنگل یپارکها -7033

 ییبایو ز یمراکز سالمت -7298

موسسات اجاره  -7519

 یهاخانه و یحاتیتفر یخودروها

 متحرک

 اردیلیب یسالنها -7932

 نگیبول یسالنها -7933

 ،یتجار یورزشها -7941

 ،یاحرفه ورزش یانجمنها

 برگزارکنندگان ،یورزش ینهایزم

 مسابقات

 یهاجاذبه و هاشگاهینما -7991

 یستیتور

 یبرگزارکنندگان کالسها -7992

 گلف یعموم
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 یدستگاهها یسالنها -7994

 یسرگرم و ییدئویو یباز

 و رکیس ،یشهرباز - 7996

 کارناوال

 ،یخصوص یباشگاهها -7997

آموزش  یخصوص یباشگاهها

 یگلف و سوارکار

 ،یعموم ومیآکوار -7998

 شینما یاستخرها و وحشباغ

 نهایدلف

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

 

 یپزشک مدارک صاحبان ،یصنف کد نیا رندگانیپذ

 یتخصص و یعوم یجراح درمان، نهیزم در که باشندیم

 خاص صنف کد در مشخص صورت به و ندینمایم تیفعال

 ،ییبایز و کیپالست جراحان. رندیگینم یجا یگرید

 ها،ستیولوژیراد پزشکان،روان پوست، متخصصان

 کودکان، و اطفال متخصصان ارتوپد، متخصصان

 در مانیزا و زنان متخصصان و روان و اعصاب متخصصان

 .شوندیم یبندطبقه یصنف کد نیا

 پزشکان

و  یخدمات دندانپزشک -8021

 یارتوپد

 یماریب متخصصان -8031

 استخوان

 روپراکتورهایکا -8041

پزشکان و چشم -8042

 هاسنجیینایب

 لنز و نکیخدمات ع -8043

 پزشکان متخصص پا -8049

و  یخدمات درمان - 8099

 ]موارد ریسا[متخصصان سالمت 

8021 Dentists and Orthodontists یو ارتوپد ی/ خدمات دندانپزشک 

 
 گردند،یم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 یعموم خدمات که باشندیم یرسم مجوز یدارا پزشکان

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011 یخدمات دندانپزشک
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 ارائه را دندان یجراح مانند آن یتخصص و یدندانپزشک

 .ندینمایم

و  یخدمات درمان 8099 یارتودنس

 (موارد ریسامتخصصان سالمت )

8031 Osteopaths/ استخوان یماریمتخصصان ب 

 

 شوند،یم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 با که هستند استخوان یهایماریب متخصص پزشکان

 ساختار میتنظ و یجراح بدون یروشها از استفاده

 .پردازندیم درمان به استخوانها

به درمان  یکه با استفاده از جراح یمتخصصان ارتوپد

 یصنف کد با و رندیگینم قرار دسته نیا در پردازندیم

 .شد خواهند یبندطبقه 8011

 

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

 روپراکتورهایکا -8041

و  یخدمات درمان -8099

 (موارد ریسامتخصصان سالمت )

8041 Chiropractors/ روپراکتورهایکا 

 

 هاماندا و فقرات ستون ناهنجاریهای گروه نیا رندگانیپذ

 .ندینمایم درمان را

 

 

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

و  یخدمات درمان - 8099

 (موارد ریسامتخصصان سالمت )

8042 Optometrists and Ophthalmologists/ سنجهایینایپزشکان و بچشم 

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 یاصالح یلنزها از استفاده با را چشم و یینایب مشکالت

 شامل نیهمچن صنف کد نیا. ندینمایم درمان یجراح ای

استفاده  یجراح یهاروش از که چشم متخصص پزشکان

است  ممکن رندگانیپذ نیشود. ایم زین ندینمایم

را  یطب یتماس یها و لنزهانکیمربوط به ع یهانسخه

 به فروش برسانند. زین نکیع قاب و بوده رایپذ

 سنجهایینایو ب پزشکانچشم

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

 لنز و نکیخدمات ع -8043

و  یخدمات درمان -8099

 (موارد ریسامتخصصان سالمت )

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

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا با که یرندگانیپذ

 و ساخت نک،یع نمره نییتع و یسنج یینایب خدمات

 نیا نیهمچن. دهندیم ارائه را یآفتاب نکیع فروش

 یگرید کالیاپت متنوع محصوالت است ممکن رندگانیپذ

و  ی)طب یآفتاب ینکهایع ،یمنیا ینکهایع لیقب از

 لنز و نکیع خدمات

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

پزشکان و چشم -8042

 سنجهایینایب

و  یخدمات درمان -8099

 (موارد ریسامتخصصان سالمت )
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 را نکیع ینگهدار و حمل یفهایک و نکیع لنز،(، یمعمول

 .برسانند فروش به

 یط آن وبیع و چشم درمان و یبررس به که یرندگانیپذ

 یکهایتکن شامل است ممکن که پردازندیم یروش

 یبندطبقه صنف کد نیا با باشد یجراح

 (سنجهایینایب و پزشکانچشم -8042.)شوندینم

8049 Podiatrists and Chiropodists/ پزشکان متخصص پا 

 

 شوند،یم یبندطبقه یصنف کد نیا با در که یرندگانیپذ

 درمان و صیتشخ متخصص که هستند یپزشکان

 پا هستند. یهایماریب

 

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

و  یخدمات درمان -8099

 ]موارد ریسا[متخصصان سالمت 

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

 

 یپرستار خدمات دهندگان ارائه صنف کد نیا رندگانیپذ

 مانند یروح و یجسم ناتوانان به یفرد یمراقبتها و

دارو و  زیافراد ممکن است به تجو نی. اباشندیم سالمندان

 مصرف بر نظارت ازمندین ایداشته باشند و  ازیدرمان ن ای

 رندگانیپذ نیا. باشند پزشک توسط شده زیتجو یدارو

 یمراقبتها ارائه مراکز سالمندان، خانه و شگاهیآسا شامل

 که باشندیم یپرستار یتخصص خدمات و یفرد

 را یجراح عمل بدون معموال و مدت یطوالن یمراقبتها

 .دهندیم ارائه

 خانه سالمندان

 یمراقبتها و یپرستار خدمات

 یفرد

 مارستانهایب -8062

8062 Hospitals/ هانمارستایب 

 

هستند که  ییهامارستانیب  ،یصنف کد نیا رندگانیپذ

گسترده از جمله ی درمان یهاروش ص،یخدمات تشخ

 خدمات نیهمچن و یمارستانیب خدمات ریو سا یجراح

. ندینمایم ارائه مصدومان و مارانیب به را مداوم یپرستار

 ،یو روانپزشک یروانی هامارستانیب شامل صنف کد نیا

باشد. یم زیها نشگاهیکودکان و زا یهامارستانیب

 یخانگ واناتیو ح یدامپزشک یهامارستانیو ب یهاکینیکل

 مارستانهایب

 اههدرمانگا

 و یپرستار مراکز -8050

 یفرد یمراقبتها
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خدمات  -0742باشد و با کد ینم دسته نیا شامل

 شوند.یم یبندطبقه یدامپزشک

8071 Medical and Dental Laboratories/ یو دندانپزشک یپزشک ی براتوارها 

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 و یدندانپزشک و یپزشک متخصصان یبرا را یخدمات

 نیا. دینمایم فراهم آنان توسط شده داده ارجاع مارانیب

 یبررس و شیکه آزما ییهاالبراتور شامل صنف کد

دهند یم انجام صیتشخ و ،یباکتر ادرار، خون، ،یولوژیب

 یها. البراتورباشدیم زین Xاشعه  یهاالبراتور نیو همچن

 یاست که دندانها ییهاشامل البراتور یدندانپزشک

 یاورتودنس یسفارش زاتیتجه و تاج، پل، ،یمصنوع

 سازند.یم

و  یپزشک یالبراتوارها

 یدندانپزشک

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

و  یخدمات دندانپزشک -8021

 یارتوپد

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

 (موارد ریساو متخصصان سالمت ) یخدمات درمان

 

 در که هستند یدرمان متخصصان دسته نیا رندگانیپذ

کسب اطالعات  یاند. برانشده مشخص گرید یکدها

 سمت ستون به گرید مرتبط یکدها خصوص در شتریب

 .شود مراجعه "مشابه رندگانیپذ" عنوان با راست

متخصصان  یهاکینیها و کلمطب شامل صنف کد نیا

 مراکز ،ینابارور یهاکینیخون، کل یسالمت مانند بانکها

گردد. یم یورزش درمان یهاکینیکل و اد،یاعت ترک

ارائه دهنده خدمات  یکهاینیها، کلستیوتراپیزیف نیهمچن

دسته قرار دارند.  نیدر ا یپزشکو روان یروانشناس

 در زین یپزشک زاتیتجه یفروشان دارو و فروشگاههاخرده

 .دارند یجا دسته نیا

 

 ادیاعت ترک مراکز

 یوتراپیزیف خدمات

 ]موارد ریسا [پزشکان  -8011

و  یخدمات دندانپزشک -8021

 یارتوپد

 یماریمتخصصان ب -8031

 استخوان

 روپراکتورهایکا -8041

پزشکان و چشم -8042

 سنجهایینایب

 لنز و نکیخدمات ع -8043

 پزشکان متخصص پا -8049

 مارستانهایب -8062



 

 

 518از 351 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

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

و  یپزشک یالبراتورها -8071

 یدندانپزشک

8111 Legal Services and Attorneys یو دادگستر ی/ خدمات حقوق 

 

 یحقوق یهامشاوره و خدمات یصنف گروه نیا رندگانیپذ

 حوزه کی در است ممکن رندگانیپذ نیا. ندینمایارائه م

 ای باشند داشته تخصص یورشکستگ ای طالق مانند خاص

 .دهند پوشش را یحقوق خدمات فیط هیکل

 طالق و ازدواج دفاتر

 

 -خدمات مشاوره -7277

 وام و ازدواج ،یشخص

8211 Elementary and Secondary Schools/ رستانیدب و ییراهنما ،ییمدارس ابتدا 

 

 شوند،یم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 تیها هستند که هدارستانیدب و ییراهنما ،ییابتدا مدارس

 12 سال تا یدبستانشیپ از و ندینمایم ارائه یلیتحص

 مدارس شامل یصنف گروه نیا. ردیگیم دربر را( پلمی)د

 یمذهب مدارس و یروزشبانه مدارس ،یخصوص و یدولت

 داشتن لیدل به مهدکودکها و کودکستانها. باشدیم

و با کد  رندیگینم یجا دسته نیا در متفاوت تیماه

 یبنداز کودکان طبقه یخدمات نگهدار – 8351صنف 

 .شوندیم

 

 یدبستانشیپ و ییابتدا مدارس

 ییراهنما مدارس

 رستانیدب

کالجها، دانشگاهها و  -8220

 یمراکز آموزش عال

 یامراکز آموزش مکاتبه -8241

 یو مجاز

وکار مراکز آموزش کسب -8244

 یگریو منش

و  یفن یآموزشگاهها -8249

 یاحرفه

 دهنده ارائه مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات

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

 یعالدانشگاهها و مراکز آموزش 

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا با که یرندگانیپذ

 یو مذهب یها، دانشگاهها، مراکز آموزش عالکالج شامل

و مدرک  ندینمایم ارائه کیآکادم دروس که شوندیم

 مراکز نیا در فرد رشیپذ یبرا. ندینمایم اعطا کیآکادم

 را آن معادل مدرک ای رستانیدب پلمید حداقل دیبا فرد

 نیدر ا یگریمنش کارو و کسب مدارس. باشد داشته

مراکز آموزش  -8244 یو در گروه صنف ستندیدسته ن

 نیقرار دارند. همچن یگریوکار و منشکسب

 یدولت یدانشگاهها

 آزاد یدانشگاهها

 یرانتفاعیغ یدانشگاهها

 یکاربرد یعلم یدانشگاهها

 نورامیپ دانشگاه

 ،ییمدارس ابتدا -8211

 رستانیدب و ییراهنما

 یامراکز آموزش مکاتبه -8241

 یو مجاز

وکار مراکز آموزش کسب -8244

 یگریو منش
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مدارس و  – 8249با کد   یاوحرفه یفن یآموزشگاهها

 .شوندیم یبندطبقه یاوحرفه یفن یآموزشگاهها

و  یفن یآموزشگاهها -8249

 یاحرفه

 دهنده ارائه مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات

8241 Correspondence Schools/ یو مجاز یامراکز آموزش مکاتبه 

 

 هستند یامکاتبه آموزش مراکز صنف کد نیا رندگانیپذ

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

 فراهم آموزاندانش یبرا یامتحان و یدرس مطالب

 .ندینمایم

 یامکاتبه آموزش مراکز

 یآموزش مراکز

 (یمجاز یها)دانشگاهیمجاز

 دهنده ارائه مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات

8244 Business and Secretarial Schools/ یگریوکار و منشمراکز آموزش کسب 

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 یهامهارت آموزش که هستند کار و کسب یآموزش مراکز

 ،یادار یآالت، روندهانیکار مانند استفاده از ماشوکسب

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

 کیمدرک آکادم یکنند ولینامه ارائه میگواه مدارس نیا

با کد صنف  یاو حرفه یفن یدهند. آموزشگاههاینم

 .شوندیم یبنددسته یاوحرفهیفن یآموزشگاهها -8249

 و کار و کسب آموزش مراکز

 یگریمنش

و  یفن یآموزشگاهها -8249

 یاحرفه

 دهنده ارائه مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات

8249 Vocational and Trade Schools/ یاو حرفه یفن یآموزشگاهها 

 

خاص مانند  یهاحرفه آموزش خصوص در مراکز نیا

 و مسکن، اجاره و فروش ،ینجار ،یکیمکان ،یجوشکار

 مراکز نیا. ندینمایم تیفعال نیسنگ نیماش یرانندگ

دهند و ینم ارائه کیآکادم مدرک معموال یآموزش

 .ندینماینامه اعطا میگواه

 یاحرفه و یفن آموزشگاه

وکار مراکز آموزش کسب -8244

 یگریو منش

 دهنده ارائه مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات

 یامراکز آموزش مکاتبه -8241

 یو مجاز

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

 یآموزش خدمات دهنده ارائه

 

 شوندیم یبنددسته صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 مشخص کدها ریکه در سا یآموزش یهادوره و خدمات

 مراکز شامل صنف کد نیا. ندینمایم ارائه را است نشده

 یخارج یزبانها آموزشگاه
 ،ییمدارس ابتدا -8211

 رستانیدب و ییراهنما
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 ،یآشپز هنر، زبان، ،یشینما یهنرها ،یقیموس آموزش

 که یرندگانیپذ نیهمچن صنف کد نیشود. ایم نگیمدل

 بر در را دهندیم ارائه یخلبان و یرانندگ آموزش خدمات

 .داشت خواهد

 

 یقیموس آموزشگاه

 یآشپز آموزشگاه

 یرانندگ آموزشگاه

 یهنر آموزشگاه

کالجها، دانشگاهها و  -8220

 یمراکز آموزش عال

 یامراکز آموزش مکاتبه -8241

 یو مجاز

وکار مراکز آموزش کسب -8244

 یگریو منش

و  یفن یآموزشگاهها -8249

 یاحرفه

8351 Child Care Services/ از کودکان یخدمات نگهدار 

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

. ندینمایم ارائه را نوزادان و کودکان از ینگهدار خدمات

 و دبستان ازشیپ کودکان از رندگانیپذ نیا معموال

 کودکان از است ممکن یول ندینمایم ینگهدار یآمادگ

 ممکن مراکز نیا نیهمچن. ندینما ینگهدار زین بزرگتر

 صنف کد نیا. ندینما ارائه زین یآموزش یهابرنامه است

 شود.یم زیها نرخوارگاهیش و بچه پرستاران شامل

 مهد کودک
 دهنده ارائه مراکز ریسا -8299

 یآموزش خدمات

8398 Charitable and Social Service Organizations/ یاجتماع خدمات و هیریموسسات خ 

 

 شوندیم یبنددسته صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 جذب نهیزم در که  یاسیرسیغ یهاسازمان شامل

 یهاسازمان نیهمچن  و دارند تیفعال هیریخی هاکمک

 دارند، تیفعال یاجتماع رفاه نهیکه در زم یخدمات عموم

)از  کنندهتیحما یهاگروه شامل صنف کد نیا. باشدیم

 باشد.یسالمت م یها، و آژانسهاانجمن ،(افراد

 یاجتماع خدمات و هیریخ یهاسازمان نکهیوجود ابا 

 رو ریخود را به صورت غ یهاتیفعال از یاریبس است ممکن

 یابیبازار رندگانیپذ عنوان به یول دهند، انجام رو در

 قیطر از مایشوند چرا که آنان مستقینم شناخته میمستق

 آن امثال ای دور راه از یابیبازار و بروشور، کاتالوگ،

 رندگانیپذ نیا یکنند. تراکنشهاینم جذب را انیمشتر

 و اوقاف هیریموسسات خ

 یهاهیاتحاد و انجمنها -8641

 یبرادر و یاجتماع ،یمدن

 یاسیس یسازمانها -8651

 یمذهب یسازمانها -8661

 خودرو یهاهیاتحاد -8675

 یسازمانها ریسا -8699

 ریپذتیعضو
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بدون  یهاتراکنش یول ردیگیم یجا صنف کد نیا در

 شاخص کی ای یلیمیا ای یتلفن سفارش با دیکارت با

 .گردد مشخص مناسب

 یگرید کار و کسب خطوط هیریکه عالوه بر خ یسازمانها

 صنف دسته در دیبا کاروکسب خطوط آن دارند زین

 شامل صنف کد نیا. ردیگ قرار خود به مخصوص

استفاده شده و دست دوم که تحت  یکاالها یهافروشگاه

 نیا و باشدینم دارد قرار یانتفاع ریغ یهاسازمان تیمالک

 یهافروشگاه -5931 صنف کد در رندگانیپذ

و امانت  ی)سمسار یدسته دوم فروش یفروشگاهها

 دارند. ی(جایفروش

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

 یبرادر

 

هستند که در  ییهاهیاتحاد یصنف کد نیا رندگانیپذ

 کد نیا. کنندیم تیفعال برادرانه ای یاجتماع یمدن نهیزم

 الن،یالتحصفارغ یها و باشگاههاانجمن شامل صنف

 یبازرگانان، باشگاهها یگر، باشگاههاتیحمای هاباشگاه

مردان و  یبرادرانه، انجمنها یهاخانه ،یاجتماع تیعضو

 انیمربوط به نظام یهاسازمان ،یاجتماع یزنان، باشگاهها

 شود.یجوانان م یهاانجمن و بازنشسته،

 یو مدن یدوست یانجمنها

 و هیریموسسات خ -8398

 یاجتماع خدمات

 یاسیس یسازمانها -8651

 یمذهب یسازمانها -8661

 خودرو یهاهیاتحاد -8675

 یهانسازما ریسا -8699

 ریپذتیعضو

8651 Political Organizations/ یاسیس یسازمانها 

 

 هستند یریعضوپذ یهاسازمان یصنف گروه نیا رندگانیپذ

 تیحما یمحل و یاستان ،یمل یداهایکاند و احزاب از که

 یهاگروه شامل نیهمچن صنف کد نیا. ندینمایم

احزاب  یبرا یکمک مال یآورجمع یبرا که است یاسیس

 .ندینمایم تیفعال داهایکاند ای یاسیس

 یاسیس یسازمانهااحزاب و 

 و هیریموسسات خ -8398

 یاجتماع خدمات

 یهاهیاتحاد و انجمنها -8641

 یبرادر و یاجتماع ،یمدن

 یمذهب یسازمانها -8661
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 خودرو یهاهیاتحاد -8675

 یسازمانها ریسا -8699

 ریپذتیعضو

8661 Religious Organizations/ یمذهب یهاسازمان 

 

 شوندیم یبندطبقه یصنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 ،یارتیز خدمات نهیهستند که در زم یمذهب یسازمانها

 تیفعال یمذهب یهاتیفعال ای ،یمذهب یهادوره و آموزش

های مساجد، مدارس و حوزه شامل MCC نیدارند. ا

ا و هارتگاهیها، خانقاهها، معابد، زصومعه ساها،یکل علمیه،

 شود.یها مسهیکن

 یمذهب یئتهایه

 و هیریموسسات خ -8398

 یاجتماع خدمات

 یهاهیاتحاد و انجمنها -8641

 یبرادر و یاجتماع ،یمدن

 یسازمانها ریسا -8699

 ریپذتیعضو

8675 Automobile Associations/ خودرو یهاهیاتحاد 

 

 شوندیم یبندکد صنف طبقه نیکه با ا یرندگانیپذ

 رندگانیپذ نیخودرو هستند. ا یو باشگاهها یهاهیاتحاد

ها، راه تیوضع و سفر اطالعات نهیزم در یمتنوع خدمات

ها، هتلها، و رستوران تیفیها، کییها و راهنمانقشه

 رندگانیپذ نیا. ندینمایم ارائه خودرو هیکرا یآژانسها

 .ندینمایم افتیدر انهیسال تیعضو حق معموال

 
 یسازمانها ریسا -8699

 ریپذتیعضو

8699 
Membership Organizations (Not Elsewhere Classified)/ یسازمانها ریسا 

 ریپذتیعضو

 

هستند که در  ییها و انجمنهاسازمان دسته نیا رندگانیپذ

 شامل دسته نیاند. امشخص نشده گرید یهاکد صنف

 یهاانجمن ،یکارگر یهاهیاتحاد ،یخیتار یهاباشگاه

 مشترک تیمالک ایمستاجران ی هاانجمن و ،یهنر

 یاهدر باشگاه تیشامل عضو کد صنف نیشود. ایم

 صنف کد باشود چرا که آنها ینم یسالمت و ورزش

 یباشگاهها -7997)  شوندیم یبندطبقه یگرید

 (یسوارکار و گلف آموزش خصوص یباشگاهها خصوص،

 

 اصناف یهاهیاتحاد

 ،یخصوص یباشگاهها -7997

 آموزش یخصوص یباشگاهها

 یسوارکار و گلف

 و هیریموسسات خ -8398

 یاجتماع خدمات

 یهاهیاتحاد و انجمنها -8641

 یبرادر و یاجتماع ،یمدن
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 یاسیس یسازمانها -8651

 یمذهب یسازمانها -8661

 خودرو یهاهیاتحاد -8675

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

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

کسب وکارها  ریسا یخدمات آزمون برا دهندگانارائه

 یخودرو، آزمونها ی. آنان ممکن است آزمونهاهستند

و  یحقوق یهاآزمون ،ییغذا یزمونهاآ ،یو گواه یبندرتبه

، خدمات یآلودگ زانیمحصوالت و م یهاآزمون ،یقانون

 صنف کد نی. اندیرا ارائه نما Xبا اشعه  یصنعت یبازرس

و  باشدینم یو پزشک ینیبال یآزمونها یشامل البراتورها

 یپزشک یالبراتورها -8071 یصنف گروه درالبراتورها  نیا

 قرار دارند. یو دندانپزشک

 یبرا البراتور و آزمون خدمات

 وکارها کسب ریسا

و  یپزشک یالبراتورها -8071

 یدندانپزشک

8911 
Architectural, Engineering, and Surveying Services/ و یمهندس ،یخدمات معمار 

 یپژوهش

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 نهیدر زم یو پژوهش یمهندس ،یمعمار یخدمات تخصص

شامل  صنف کد نی. اندینمایآب، و هوا ارائه م ن،یزم

مهندسان و  ق،یقا ،یطراحان ساختمان و منازل، کشت

 گردد.یالت، و مهندسان معمار مآنیطراحان ماش

 و یمهندس ،یمعمار خدمات

 یبردارنقشه

 مسکن یتعاون -1520

 یساختمان خدمات ریسا -1799

 یاحرفه خدمات ریسا -8999

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

 یدفتردار و

 

 ،یدفتردار ،یحسابدار خدمات دسته نیا رندگانیپذ

 یحسابرس خدمات ریسا و پرداخت صورت و صورتحساب،

صنف  شامل  کد نی. اندینمایم ارائه را مرتبط

 نیشود. ایهم م "79داریگواه یحسابداران عموم"

 را مدآدر بر اتیمال هیته خدمات است ممکن رندگانیپذ

 با. ندینما ارائه یحسابرس و یحسابدار خدمات کنار در زین

 و یحسابدار خدمات

 یحسابرس

 یدفتردار و یحسابرس خدمات

 اتیمال پرداختخدمات  -7276

و  یخدمات حقوق -8111

 یدادگستر

 یاحرفه خدمات ریسا -8999

                                                           

79 Certified Public Accountants 
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 اتیمال هیخدمات ته یارندهیپذ که یصورت در وجود نیا

و  یحسابرس ،یرا بدون ارائه خدمات حسابدار درآمدبر 

 پرداختخدمات  -7276 صنف کد با دیارائه نما یدفتردار

 .ردیگیقرار م اتیمال

8999 Professional Services ( Not Elsewhere Classified) /یاحرفه خدمات ریسا 

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا با که یرندگانیپذ

 کامال صورت به خدمات که هستند ییهاحرفه صاحبان

 یکارکنان به اغلب مشاغل نیا. ندینمایم ارائه یتخصص

 التیتحص کسب به خدمات نیا ارائه جهت که دارند ازین

 .بپردازند شرفتهیپ و یتخصص یآموزشها ای

کد  نیاز ا یموظف هستند تنها در صورت PSP یشرکتها

استفاده  رندگانینوع از پذ نیا یبندصنف جهت طبقه

ارائه شده  ستیدر ل یگریکد صنف د چیکه ه ندینما

 .نباشد نظر مورد رندهیگر کسب و کار پذفیتوص

 یشرکتها: از عبارتند صنف نیا رندگانیاز پذ ییمثالها

 .ابانیارز ،یکیگراف طراحان ،یقاتیتحق

 یقاتیتحق یشرکتها

 یابیارز خدمات

 یدالل -6211

 یمال یقراردادها و مهیب -6300

 مشترک تیمالک -7012

 اتیمال پرداختخدمات  -7276

 -خدمات مشاوره -7277

 وام و ازدواج ،یشخص

 یغاتیخدمات تبل -7311

گزارش مصرف  یهاسآژان -7321

 یاعتبار یکارتها

 و یابیکار یآژانسها -7361

 موقت کار یروین نیتام

 و مشاوره ت،یریمد -7392

 یمردم خدمات

 کنندگاننیتام -7393

 محافظ ،یتیامن یسیستمها

 یخصوص

و  یخدمات حقوق -8111

 یدادگستر
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 ،یمعمار خدمات -8911

 یپژوهش و یمهندس

 ،یحسابدار خدمات -8931

 یدفتردار و یحسابرس

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

 

 یمل و یالتیا ،یمحل یهادادگاه صنف کد نیا رندگانیپذ

 یهانهیهز مثال یبرا) دادگاهها یهانهیهز که هستند

 و کردن، دعوا طرح پردازش یهانهیهز پرونده، اداره

 و پردازش را نفقه و کودکان از تیحما یپرداختها ،(رهیغ

 که یرندگانیپذ شامل صنف کد نیا. ندینمایم اداره

 پردازش را دادگاهها توسط شده مشخص یهامهیجر

 -9222 صنف کد در آنها بلکه شودینم کنند،یم

 .رندیگیم قرار ”میجرا“

 و ییقضا خدمات و دادگاه

 یدادرس

 میاجر -9222

 یدولت خدمات ریسا -9399

9222 Fines می/ جرا 

 

 که هستند یدولت ینهادها یصنف کد نیا رندگانیپذ

 ای اجتماع به مربوط یهامهیجر ه،ینقل لیوسا یهامهیجر

 اداره و پردازش ،یمل و یالتیا ،یمحل سطح در را اموال

 .ندینمایم

 یرانندگ جرائم افتیدر

دادگاه و خدمات  -9211

 یدادرس

 یدولت خدمات ریسا -9399

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

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا با که یرندگانیپذ

 افراد جهت ییقضا یسیستمها به قهیوث دهندگانارائه

 .باشندیم جرم ارتکاب به متهم

  

9311 Tax Payments 

 

 شوندیم یبندطبقه صنف کد نیا در که یرندگانیپذ

 ،یمحل یاتیمال امور اداره که هستند یدولت ینهادها

 توسط شده ارائه خدمات. دارند عهده بر را یمل و یالتیا

 و یمال امور بر نظارت و تیریمد از عبارتند نهادها نیا

 وجوه از حفاظت و جرائم، و اتیمال یآورجمع ،یاتیمال

 .آنها خرج و یاتیمال

 گمرک ادارات

 یاتیمال امور سازمان

 یدولت خدمات ریسا -9399
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 ادارات ،ییدارا بر اتیمال یابیارز دفاتر شامل صنف کد نیا

 .باشندیم یدولت یاتیمال یونهایسیکم و گمرک

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

 

 شوندیم یبندکد صنف طبقه نیکه در ا یرندگانیپذ

و خدمات ارائه شده  تهایهستند که فعال یدولت ینهادها

 نیذکر شده در ا یاز کد صنفها کی چیدر ه آنهاتوسط 

 یاز کدها کی چیه تریقدق یانیبه ب ایمستند قرار نداشته 

ارائه  رانهادها  نیاز خدمات ا یمناسب فیمذکور توص

 .دینماینم

 را یعموم یبانیپشت خدمات صنف کد نیا رندگانیپذ

 آورندیم فراهم جامعه یبرا

 یدفاتر کفالت و اتباع خارج

 یحکومت راتیسازمان تعز

 سازمان ثبت احوال

 پالک ضیمرکز تعو

 یقانون یسازمان پزشک

 

 عوارض 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

 یپست خدمات و ،یپست تمبر فروش ارسال، یبرا هانامه و

 کد نیا. ندینمایم ارائه را( اکسپرس پست مانند) خاص

 که شودینم یخصوص یپست یبندبسته مراکز شامل صنف

 انجام را کیتبر یهاتکار و تمبر فروش ،یبندبسته خدمات

 و کسب خدمات – 7399 کد با رندگانیپذ نیا دهندیم

 .شوندیم یبندطبقه ]موارد ریسا[ کار

 یدولت خدمات ریسا -9399 یدولت پست ادارات

9405 U.S. Federal Government Agencies or Departments/ آوری وجوه دولتیجمع 

 

 کایکد صنف مخصوص استفاده دولت فدرال آمر نیا

 کیاز  کایفدرال آمر ی. آژانسها و ادارات دولتباشدیم

BIN خود استفاده  یخاص داخل یجهت انجام تراکنشها

شوند. به  یبندکد صنف طبقه نیدر ا دیبا ند،ینمایم

دولت که با استفاده از  یتراکنشها یهیکل گرید یانیب

BIN کد صنف در  نیاز ا دیبا شودیمذکور انجام م

این کد صنف  خود استفاده کرده باشد. یاطالعات تراکنش

 "جمع آوری وجوه دولتی"در شبکه پرداخت کشور  به 

  جوه دولتیآوری وجمع
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MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

اختصاص داده شده است. این کد پس از تایید شرکت 

 باشد.شاپرک قابل تخصیص به پذیرنده می

9700 Automated Referral Service رزرو جهت نمایشگاه کتاب / 

 

 یالمللنیب یهاشبکه استفاده مخصوص صنف کد نیا

و در  باشدیم خاص مقاصد یبرا زایو مانند پرداخت

شبکه پرداخت کشور جهت استفاده در نمایشگاه کتاب 

 اختصاص داده شده است.

  نمایشگاه کتاب

9701 Visa Credential Service 

 .باشدیم خاص مقاصد یبرا زایو مانند پرداخت یالمللنیب یهاشبکه استفاده مخصوص صنف کد نیا 

9702 Emergency Services (GCAS) 

 .باشدیم خاص مقاصد یبرا زایو مانند پرداخت یالمللنیب یهاشبکه استفاده مخصوص صنف کد نیا 

9800 Reserved For National Use/ رزرو جهت قوه قضاییه 

 

این کد به مقاصد ملی  ISO 18245در استاندارد 

اختصاص داده شده است و در شبکه پرداخت کشور نیز  

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

 باشد.شاپرک قابل تخصیص به پذیرنده می

  قوه قضاییه

9801 Reserved For National Use/ جهت قوه قضائیهرزرو 

 

این کد به مقاصد ملی  ISO 18245در استاندارد 

اختصاص داده شده است و در شبکه پرداخت کشور نیز  

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

 باشد.شاپرک قابل تخصیص به پذیرنده می

  قوه قضاییه

9802 Payment Facilitators/ یاری(الکترونیکی)پرداختخدمات پرداخت 

 

شوند، تحت بندی میپذیرندگانی که در این گروه دسته

های ارائه دهنده خدمات پرداخت، به نظارت شرکت

پذیرندگان پشتیبانی شده، خدمات پرداخت الکترونیکی 

 نمایند.ارائه می

  یارانپرداخت

9803 Reserved For National Use/رزرو جهت کسب و کارهای ویژه 
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MCC مشابه کد اصناف مرتبطکسب وکارهای  عنوان/ شرح کد صنف پذیرنده 

 

این کد صنف برای پذیرندگان ویژه که به تشخیص بانک 

هایی با مبالغ بیش از مرکزی ج.ا.ا. مجاز به ارسال تراکنش

 های مصوب هستند، درنظر گرفته شده است.سقف

  کسب و کارهای ویژه

9950 Intra-Company Purchases 

 .باشدیم خاص مقاصد یبرا زایو مانند پرداخت یالمللنیب یهاشبکه استفاده مخصوص صنف کد نیا 

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

 جدیداختصاصی برای یک صنعت  صنفکد  

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

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

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

 صد  برابر و یا بیشتر از ،برای آن صنعت پرداخت کارتالکترونیکی  شبکهساالنه از طریق بستر  جمع مبلغ تراکنش

 باشد. ریال میلیارد و شصت

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

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

 های موجودتغییر کد صنف 

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

 شبکه الکترونیکی پرداختنماید. ، به شاپرک ارائه وکار مورد نظرتوضیحات کامل در خصوص کسب مستندات مورد نیاز را به همراه

در  را تغییر کد صنفدر صورت تایید،  ه دهنده خدمات پرداخت،به شرکت ارائنتیجه ضمن اعالم  ،پس از بررسی درخواستکارت 

 نماید.، اعالم میمستندویرایش بعدی همین 

  مثال

در زیر آورده شده  ،هایی از سناریوهای معمولمثالبه پذیرندگان، مناسب نحوه تخصیص کد صنف از  بهتردرک  به منظور کمک به

 است: 
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  :1 شماره مثال

برای هر  رد. شاپرکدا موسیقیهای دیو همچنین بخشی مربوط به سی د،فروشروزنامه می و لوازم تحریرای کتاب، پذیرنده

 کد صنف باها(، لوازم تحریر )کتاب فروشی 5942 کد صنف باها خاصی را تعریف نموده است: کتاب کد صنف یک از این محصوالت

های )فروشندگان روزنامه و دکه 5994 کد صنف باای(، روزنامه سه)لوازم تحریر فروشی، فروشگاه تجهیزات اداری و مدر 5943

کد . در این حالت، شوندبندی میطبقههای کاالهای ثبت و ضبط شده( )فروشگاه 5735 کد صنف باروزنامه فروشی(، و موسیقی 

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

 5942 کد صنفدهد و بنابراین مثال، فروش کتاب بیشترین بخش کسب و کار را به خود اختصاص می این این فروشنده خاص در

رساند که یک کتاب فروشی است، به این مفهوم را می ،یابد. عالوه بر این در صورتی که نام فروشگاه پذیرندهبه آن اختصاص می

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

 :2 شماره مثال

شود و در طبقه پایین رستوران، نماید. در طبقه باال، برای مشتریان شام سرو میرا اداره می شاپکافیای یک رستوران و پذیرنده

کند. هر طبقه نام کسب و کار خود را بر روی در نصب کرده است و هر کدام محل مستقلی برای و نوشیدنی سرو می است شاپکافی

مخصوص به خود را داشته باشند:  کد صنفکند که هر کدام در این حالت الزام میشاپرک کارت جداگانه دارند.  پایانهپرداخت و 

 .شاپفود، برای کافیهای فسترستوران – 5814 کد صنف و باال طبقه برای ها،رستوارن و فروشی اغذیه – 5812 یعنی کد صنف

 :3 شماره  مثال

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

در نزدیکی درب ورودی استفاده  وانکارتخدارند و هر دو از یک دستگاه نام تجاری . هر دو کسب و کار یک خودرو وجود دارد

( به آن اختصاص داشت. ولی کارواش) 7542 کد صنفو  کارواش بودهکار مربوط به ونمایند. در ابتدای کار بخش عمده کسبمی

 بینیبوده است و فروش بالقوه بیشتری نیز برای آن پیش خدمات ارائه شده توسط تعمیرگاهدر این اواخر بیشتر فروش مربوط به 

( برای ثبت خدمات خودرو) 7538دوم یعنی  کد صنفشود. برای این کسب و کار، پذیرنده ممکن است انتخاب کند که از یک می

( XXX تعمیرگاه خودرو)برای مثال  تعمیرگاه خودرواز عنوانی مرتبط با  پذیرنده فروش مربوط به آن استفاده نماید. در صورتی که
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کد باید از هر دو  شاپرکنماید، در این صورت بنا به الزام  استفادهجداگانه نیز برای آن  کارتخواناستفاده نماید و از یک دستگاه 

 . شوداستفاده  صنف

 :4 شماره مثال

مالیات اموال خود را بپردازند و کد این  پرداخت الکترونیکدهد تا از طریق یک اداره دولتی محلی به افراد جامعه این امکان را می

آغار به کار نموده است که در مالکیت دولت است و مجموعه ورزشی )پرداخت مالیات( است. اخیرا یک  9311 صنفکد پذیرنده 

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

برای پرداخت مالیات، استفاده از آن برای ثبت نام در زمین فوتبال مناسب  9311 بودن کد صنف نماید. با توجه به اختصاصی

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

دهد. در و امکانات رفاهی را نیز پوشش می اهپارکهای مربوط به پرداخت کد صنفها به حساب دولت است و این که این پرداخت

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

 :5شماره  مثال

رسد کفش است و فروشد. اکثر محصوالتی که از طریق وب سایت به فروش میبه صورت اینترنتی کفش و کیف می  Xفروشگاه 

کد نماید. همچنین این فروشگاه ممکن است انتخاب کند که از )فروشگاه کفش( استفاده می 5661 کد صنفبنابراین پذیرنده از 

برای پذیرنده استفاده شود. با این حال در  کد صنففقط یک  . در این حالت باید)کیف و کاالهای چرمی( استفاده کند 5948 صنف

جداگانه تقسیم نماید، باید از ترخیص کار خود را به دو وب سایت مجزا وبا فرایندهای تصمیم بگیرد که کسب و صورتی که پذیرنده

در داشته باشد، وجود  سایت که حتی اگر ارتباطی بین دو کارهای متفاوت استفاده نماید، چرا جداگانه برای کسب و کد صنفدو 

 واقع دو سایت جدگانه هستند. 
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 شده شبکه الکترونیک پرداخت کارت : دستورالعمل تخصیص کد تکمیلی صنف به پذیرندگان پشتیبانی9پیوست شماره 

 مقدمه -1

شاپرک به منظور راهنمایی اعضای -شبکه الکترونیکی پرداخت کارتشده پشتیبانیدستورالعمل تخصیص کد تکمیلی صنف به پذیرندگان 

وکارهای مرتبط با هر کد صنفی تدوین گردیده است. کدهای تکمیلی صنف، هشت رقمی بوده و در بندی کسبشبکه پرداخت در طبقه

شبکه الکترونیکی  شدهتیبانیپشدستورالعمل جامع تخصیص کد صنف به پذیرندگان "تکمیل کدهای صنف چهار رقمی مندرج در مستند 

  80باشد.تدوین شده است و بیانگر کسب و کارهای مرتبط با هرکد صنف می "پرداخت کشور

 شرح -2

 آید، توجه به نکات زیر ضروری است:در خصوص استفاده از جدول کد تکمیلی صنف که در زیر می

 دستورالعمل  "باشد. مستندانتخاب کد صنف صحیح میشبکه پرداخت کشور،  شدهپشتیبانیبندی پذیرندگان اولین مرحله طبقه

بدین منظور ارائه گردیده است. پس از مشخص  "شبکه الکترونیکی پرداخت کشور شدهپشتیبانی جامع تخصیص کد صنف به پذیرندگان

 .باید از اطالعات جدول زیر جهت تخصیص کد تکمیلی صنف استفاده نماید یارپرداخت شرکتشدن کد صنف مناسب، 

  باید از کد مربوط به « عنوان کد تکمیلی صنف»شایان ذکر است در صورت عدم وجود نام کسب وکار مورد نظر در بخش

وکارها مطابق با روال زیر اختصاص داده در همان عنوان صنفی استفاده نمود. کد تکمیلی این گروه از کسب« وکارهای مرتبطسایرکسب»

 شود:می

 صنفکد + 0000= کد تکمیلی صنف

 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

 خدمات دامپزشکی 0742

 07420001 خدمات دامپزشکی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

07420000 

 تعاونی کشاورزی و دامداری 0763
 07630001 دامداری

 07630002 کشاورزی و باغداری

                                                           

های ارائه دهنده خدمات پرداخت اند، از تاریخ ابالغ مستند حاضر، شرکتنیز درج شده« تغییر فرایند ارسال و تکمیل جدوال پایه سوئیچ شاپرک»از آنجا که کدهای تکمیلی اصناف در مستند  80

 جهت تخصیص کد تکمیلی صنف باید مستند حاضر را مالک قرار دهند. 
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 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

 07630003 مرغداری

 07630004 پرورش زنبور عسل

 07630005 پرورش ماهی و آبزی پروری

 07630006 پرورش و تولید قارچ

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

07630000 

 خدمات کشاورزی و باغبانی 0780

 07800001 کاری و فضای سبزچمن

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

07800000 

 تعاونی مسکن 1520

 15200001 تعاونی مسکن

 15200002 شرکتهای ساختمانی و انبوه سازی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

15200000 

 تاسیسات ساختمان 1711

تاسیسات ساختمان)لوله 
 کشی،سرمایشی،گرمایشی(

17110001 

 17110002 لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی لوله

 17110005 کانال سازی کولر

 17110004 سیستم های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع

 17110003 تخلیه چاه

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

17110000 

 خدمات برق ساختمان 1731

 17310002 سیم کشی

 17310001 الکتروموتور،سیم پیچ و ژنراتور

 17310005 تاسیسات برقی ساختمان

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

17310000 

1740 
بنایی، معماری، سنگبری، موکت و پارکت و رنگ 

 ساختمان

 17400001 بنایی و معماری

 17400002 تولید و نصب آالچیق

 17400003 سیمانکار و موزاییک ساز

 17400004 نقاش ساختمان

 17400005 مصنوعات سیمانیفروشگاه سیمان و 
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 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

 17400006 فخاران تولید آجر و گچ

 17400007 نماسازی ساختمان

 17400008 کاشی و سرامیک

 17400009 آرماتور و اسکلت بندی،آهن کشی ساختمان

 17400010 سنگ بر و سنگ تراش

 17400011 سوله سازی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

17400000 

 نجاری و کارهای چوبی 1750

 17500001 نجاری و درودگری

 17500002 خاتم کاری، منبت کاری و مصنوعات چوبی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

17500000 

 17610000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی شیروانی سازی و خدمات پوشش سقف و بامها 1761

 17710000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات بتن 1771

 سایر خدمات ساختمانی 1799

 17990001 داربست و اتصاالت فلزی

 17990002 لوله و اتصاالت ساختمانی

 17990003 مصالح ساختمانی

 17990005 آسانسور و باالبر برقی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

17990000 

 خدمات چاپ و انتشار متفرقه 2741

 27410001 چاپ خانه داران

 27410002 خدمات نشر

 27410003 خدمات تایپ و ترجمه

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

27410000 

 27910000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات حروفچینی و لیتوگرافی 2791

 28420000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات نظافت، جال و کفسابی 2842

 40110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خطوط ریلی 4011

 41110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی حمل و نقل درون و حومه شهر 4111

 41120000 این گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط با  آهن مسافربریراه 4112
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 صنف

 41190000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات آمبوالنس 4119

 41210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تاکسیرانی و کرایه اتومبیل 4121

 خطوط اتوبوس 4131

 41310001 پایانه اتوبوسی بین شهری

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

41310000 

 42140000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات باربری شهری و غیرشهری 4214

 42150000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات پستی و پیک 4215

4225 
انبار عمومی و ذخیره محصوالت کشاورزی، 

 ایای و گلخانهسردخانه

 42250001 خدمات سردخانه

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

42250000 

 44110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خطوط کشتیرانی و حمل و نقل دریایی 4411

 44570000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات قایق، جت اسکی و تفریحات دریایی 4457

 44680000 مرتبط با این گروه صنفیکسب و کارهای  خدمات دریایی 4468

 45110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خطوط هواپیمایی و حمل و نقل هوایی 4511

 45820000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی های هواییپایانهها و فرودگاه 4582

 47220000 با این گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط  آژانس مسافرتی، خدمات گردشگری و تور 4722

 47840000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عوارض راه 4784

 47890000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات حمل و نقل ]سایر موارد[ 4789

 تجهیزات و ابزارهای مخابراتی و تلفنی 4812

 48120001 تلفن همراه و تجهیزات جانبی

دستگاههای مخابراتی وتجهیزات تلفن و 
 ارتباطی

48120002 

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

48120000 

 48140000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی دوردفتر خدمات مخابراتی محلی و راه 4814

 های کامپیوتری و اینترنتخدمات شبکه 4816

 48160001 خدمات شبکه های کامپیوتری

 48160002 ارائه دهنده خدمات اینترنت

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

48160000 

 48210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات تلگراف 4821

 48290000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مرکز حواله الکترونیکی وجوه 4829
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 صنف

 48990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تلویزیونهای کابلی و پولیخدمات  4899

 شرکتهای خدماتی )آب، برق، گاز( 4900

 49000001 اداره برق و قبوض آن

 49000002 اداره گاز و قبوض آن

 49000003 اداره آب و فاضالب و قبوض آن

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

49000000 

 50130000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی لوازم یدکی اتومبیل 5013

 50210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مبلمان اداری و تجاری 5021

 50390000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مصالح ساختمانی ]سایر موارد[ 5039

 50440000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عکاسیلوازم اداری، چاپی و  5044

 50450000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کامپیوتر و لوازم جانبی 5045

 ماشینهای تجاری ] سایر موارد[ 5046

وسایل آموزشی و کمک آموزشی سمعی و 
 بصری

50460001 

 50460002 تولید و فروش مانکن

وکارهای مرتبط با این گروه کسبسایر 
 صنفی

50460000 

 تجهیزات و لوازم پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی 5047

تجهیزات و لوازم پزشکی، بیمارستانی و 
 آزمایشگاهی

50470001 

 50470002 تجهیزات و لوازم دندانپزشکی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

50470000 

 و مراکز فروش محصوالت فلزیدفاتر  5051

 50510011 آهن آالت ساختمانی میلگرد، نبشی و ورق

 50510001 فروشندگان آهن، فوالد و سایر فلزات

 50510002 ضایعات فلزی و غیرفلزی

 50510003 تراشکاری و فلزکاری

 50510004 لعاب کاری و رنگ کاری فلزات

 50510005 آهن سازان

 50510006 فلزات،ریخته گری و قالب سازیذوب 

 50510007 آلومینیوم و مصنوعات نوردی آن

 50510008 مس و مصنوعات مسی

 50510009 پرسکاری فلزات
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 صنف

 50510010 آبکاران

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

50510000 

 قطعات و تجهیزات الکتریکی 5065

تجهیزات و قطعات فروشندگان عمده 
 الکترونیکی

50650001 

 50650002 تابلوسازان و موسسات برق صنعتی

 50650003 تولید کننده لوازم برقی و بردهای الکترونیکی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

50650000 

 ابزار و تجهیزات 5072

 50720001 عمده فروشان ابزار و تجهیزات

وکارهای مرتبط با این گروه کسبسایر 
 صنفی

50720000 

 50740000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کشی و گرمایشیتجهیزات لوله 5074

 50850000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی موارد مصرفی صنعتی ]سایر موارد[ 5085

 50940000 کارهای مرتبط با این گروه صنفیکسب و  سنگها و فلزات گرانبها ساعت و جواهرات 5094

 50990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کاالهای ماندگار ]سایر موارد[ 5099

5111 
لوازم التحریر، ملزومات دفتری، کاغذ پرینتر و 

 افزارنوشت
 51110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 51220000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی داروهای متفرقهای و دارو، داروهای نسخه 5122

 51310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی پارچه، کمد و نخ و سایر کاالهای خشک 5131

 51370000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی گانه و لباسهای کارفرمهای زنانه، مردانه و بچهییون 5137

 51390000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کفشهای تجاری 5139

 مواد شیمیایی )سایر موارد( 5169

 51690001 مواد شیمیایی و آلی

 51690002 مواد، مصنوعات پالستیکی و نایلون

 51690003 گازهای صنعتی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

51690000 

 51720000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی محصوالت نفتینفت خام و  5172

 کتاب، روزنامه و نشریه 5192
 51920002 کتابخانه

 51920001 توزیع عمده کتاب،روزنامه، مجله و گاهنامه
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 صنف

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

51920000 

 51930000 مرتبط با این گروه صنفیکسب و کارهای  ، مواد گلفروشی و گلخانهگل 5193

 51980000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی رنگ، جال و مواد مصرفی نقاشی 5198

 51990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کاالهای غیرماندگار 5199

 فروشگاههای تامین محصوالت تزییات داخلی 5200

 52000001 هود و سینک و کابینت فروشی

 52000002 لوازم و کاالی بهداشتی ساختمان

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

52000000 

 52110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای الوار و مصالح ساختمانی 5211

 فروشگاههای شیشه، رنگ و کاغذ دیواری 5231

 52310001 ساختمانکاغذدیواری و تزیینات داخلی 

 52310002 شیشه بری و فروشندگی شیشه و آیینه

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

52310000 

 ابزار فروشیها 5251

 52510002 پیچ و مهره فروشان

 52510003 فروشگاه قفل، لوال و یراق آالت

 52510001 ابزار فروشان

 52510004 قفل و کلید سازی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

52510000 

 ایفروشگاههای لوازم باغبانی و گلخانه 5261

 52610001 مواد اولیه و لوازم کشاورزی و باغبانی

کود، سم و داروهای شیمیایی محصوالت 
 کشاورزی

52610002 

 52610003 لوازم آبیاری و آبرسانی کشاورزی و صنعتی

وکارهای مرتبط با این گروه کسبسایر 
 صنفی

52610000 

 52710000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی های سیارفروشندگان خانه 5271

 عمده فروشیها 5300

 53000001 بار فروشان  عمده فروشی میوه و تره بار

 53000002 بنکدار مواد غذایی عمده فروش برنج

 53000003 فروش چایبنکدار مواد غذایی عمده 
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 صنف

بنکدار مواد غذایی عمده فروش روغنهای 
 خوراکی

53000004 

 53000005 بنکدار مواد غذایی عمده فروش کلی

 53000006 بنکدار و طاقه فروش پارچه

 53000007 عمده فروشی لوازم کفاشی

 53000008 عمده فروش مواد شوینده و پاک کننده

مرتبط با این گروه وکارهای سایر کسب
 صنفی

53000000 

 53090000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای محصوالت معاف از مالیات 5309

 53100000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی حراجیها 5310

 ای و بزرگفروشگاههای زنجیره 5311

 53110001 فروشگاه زنجیره ای رفاه

 53110002 زنجیره ای شهروندفروشگاه 

 53110003 فروشگاه زنجیره ای اتکا

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

53110000 

 53310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خواروبار فروشی 5331

 53990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کاالهای عمومی متفرقه 5399

 سوپرمارکتها و فروشگاههای محصوالت غذایی 5411

 54110001 سوپرمارکت و خواروبارفروشی

 54110002 تعاونی مصرف

 54110003 توزیع کنندگان مواد شوینده و بهداشتی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

54110000 

 بندی شده و یخ زدهفروشندگان گوشت بسته 5422

 54220001 کشتارگاه

 54220002 قصابی و فروش محصوالت گوشتی

فرآورده های گوشتی، همبرگر، سوسیس و 
 کالباس

54220004 

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

54220000 

 قنادیها و آجیل فروشیها 5441

 54410006 زعفران فروشی

 54410001 قنادی و شیرینی فروشی

 54410003 حلواساز و عصار
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 صنف

 54410004 عسل فروشی

 54410005 سوهان و گز

 54410002 خشکبار و آجیل فروش

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

54410000 

 54510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای محصوالت لبنی 5451

 هانانوایی 5462

 54620002 آسیاب و آرد فروشی

 54620001 نانوایی و نان فانتزی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

54620000 

5499 
 -مینی مارکت )بقالی( -فروشگاه مواد غذایی متفرقه

 فروشگاه کاالی خاص

 54990001 شرکت تولید و پخش مواد غذایی

 54990006 یخ فروشی

 54990003 میوه و سبزی فروشی

 54990004 میوه و تره بارمیدان 

 54990005 فروشگاه زیتون، ترشی و ادویه جات

 54990002 غالت و حبوبات

 54990007 فروشگاه چای، قهوه و شکالت

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

54990000 

5511 
فروش،  -خودرو و کامیون ) نو و دست دوم(

 سرویس، تعمیر، قطعات و رهن

 55110001 نمایندگی مجاز ایران خودرو

 55110002 نمایندگی مجاز سایپا

 55110003 نمایندگی مجاز سایر خودروسازان

 55110004 نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل

 55110005 خدمات لیزینگ

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

55110000 

5521 
فروش،  -دوم(خودرو و کامیون ) فقط دست 

 سرویس، تعمیر، قطعات و رهن
 55210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 55320000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی الستیک فروشیها 5532

 قطعات و لوازم خودرو 5533
 55330001 لوازم یدکی فروشی

 55330002 تزیینات اتومبیل و نصب دزدگیر
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 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

 55330003 صندلی سازان اتومبیلتشکدوزان و 

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

55330000 

 ایستگاه خدماتی 5541

 55410001 های نفتیجایگاه عرضه سوخت و فرآورده

 CNG 55410002جایگاه عرضه 

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

55410000 

 55420000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی جایگاههای سوخت اتوماتیک 5542

 55510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشندگان قایق 5551

 55610000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشندگان تریلرهای تفریحی، تاسیساتی و اقامتی 5561

 55710000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشندگان و فروشگاههای لوازم موتور سیکلت 5571

 55920000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی های متحرکفروشندگان خانه 5592

 55980000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشندگان خودروهای برفی 5598

 آالت کشاورزیآالت متفرقه، هواپیما و ماشینماشین 5599

 55990001 آالت حفاریماشین 

 55990002 ماشین آالت راه سازی و ساختمانی

 55990003 ماشین آالت و ادوات کشاورزی

 55990004 ماشین آالت صنعتی

 55990005 ماشین آالت چاپ و صحافی

 55990006 ماشین آالت مرغداری

 55990007 ماشین آالت تراشکاری

 55990008 باسکول داری

 55990009 جرثقیل

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

55990000 

5611 
فروشگاه پوشاک و پوشاک جانبی )اکسسوری( 

 مردانه و پسرانه
 56110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 56210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه لباسهای زنانه پیش دوخته 5621

 فروشگاه پوشاک خاص و جانبی )اکسسوری( 5631

 56310001 شال و روسری فروشی

 56310002 فروشگاه بدلیجات تزئینی )اکسسوری(

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

56310000 
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 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

 فروشگاه پوشاک نوزاد و کودک 5641

 56410001 پوشاک نوزاد و کودک

 56410002 لوازم نوزاد و سیسمونی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

56410000 

 56510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه پوشاک خانواده 5651

 56550000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه پوشاک ورزشی و سوارکاری 5655

 56610000 این گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط با  کفش فروشیها 5661

 56810000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی چرم، پشم و پوست 5681

 56910000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی پوشاک بزرگساالن 5691

 خیاطی، دوزندگی و رفوگری البسه 5697

 56970002 مانتو و شلوار و لباس زنانه سفارشی و مجلسی

 56970003 لباس عروس

 56970001 خیاطی و تعمیرات لباس

 56970004 لوازم ایمنی و لباس کار

 56970005 دوزندگی لباس نظامی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

56970000 

 56980000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه موی مصنوعی و کاله گیس 5698

 پوشاک جانبی متفرقهپوشاک و  5699

سایر فروشگاههای پوشاک 
)دستکش،کاله،شال گردن، جوراب، حوله و 

)... 

56990002 

 56990003 منسوجات و کاالی کشباف

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

56990000 

 57120000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مبلمان، تزئینات، تجهیزات خانگی 5712

 فروشگاههای کفپوش 5713

 57130001 فروشگاه فرش، گلیم و موکت و تابلو فرش

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

57130000 

 پرده، کرکره و پارچه مبلی 5714

 57140001 دوخت نصب و تعمیر انواع پرده

 57140002 رومبلی،روتختی و تزیینات پرده ای

وکارهای مرتبط با این گروه کسبسایر 
 صنفی

57140000 
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 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

 57180000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی شومینه، آتشدان و لوازم جانبی آنها 5718

 لوازم و تزئینات خانگی خاص و متفرقه 5719

 57190001 فروشندگان لوستر و آباژور

 57190002 فروشندگان آیینه و قاب عکس

 57190003 اجناس سفالی و سرامیکیفروشندگان 

 57190004 لوستر و آیینه شمعدان

 57190005 لوازم بسته بندی و ظروف یکبار مصرف

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

57190000 

 فروشگاه دستگاههای خانگی 5722

 57220002 فروشگاه لوازم خانگی

 57220001 لوازم و ظروف آشپزخانه

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

57220000 

 فروشگاههای لوازم الکترونیکی 5732

 57320001 فروشگاه لوازم صوتی و تصویری

 57320002 نمایندگی لوازم صوتی و تصویری

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

57320000 

 57330000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی نت(فروشگاههای لوازم موسیقی )ادوات و  5733

 57340000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی افزار کامپیوتریفروشگاههای نرم 5734

 57350000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه محصوالت رسانه ای 5735

 58110000 صنفیکسب و کارهای مرتبط با این گروه  تهیه غذا 5811

 غذافروشی ها و رستورانها 5812

 58120001 رستوران، چلوکبابی و سالن غذاخوری

 58120006 تاالر های پذیرایی

 58120002 طباخان و فروشندگان کله، پاچه و سیرابی

 58120003 جگر، دل و قلوه

 58120004 سفره خانه

 58120005 کبابی، حلیم و آش

 58120007 و قهوه خانهچای خانه 

 58120008 کافی شاپ و کافه تریا

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

58120000 

 58140001 بستنی فروشی رستورانهای فست فود 5814
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 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

 58140002 رستورانهای غذای آماده

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

58140000 

5815 
-دیجیتال کتاب، فیلم، موسیقی و چند کاالهای 

 رسانه ای
 58150000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 58160000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بازیهای دیجیتال -کاالهای دیجیتال  5816

5817 
غیر -کاالهای دیجیتال نرم افزارهای کاربردی )به 

 از بازی(
 58170000 این گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط با 

5818 
کاالهای دیجیتال فروش کاالی دیجیتال در مقیاس 

 بزرگ
 58180000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 هاداروخانه 5912

 59120001 داروخانه

 59120002 خدمات تولید و پخش دارو

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

59120000 

5931 
فروشگاههای دسته دوم فروشی )سمساری و امانت 

 فروشی(
 59310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 59320000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عتیقه فروشی فروش، تعمیر و بازسازی 5932

 59330000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای رهنی 5933

 59350000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی انبارهای اوراق خودرو 5935

 59370000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی همانندسازی عتیقه جات 5937

 59400000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروش و خدمات -فروشگاههای دوچرخه 5940

 فروشگاه کاالی ورزشی 5941

 59410001 کاالی ورزشیلوازم و 

 59410002 لوازم صید و شکار

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

59410000 

 59420000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کتاب فروشیها 5942

 59430000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه لوازم التحریر و تجهیزات اداری 5943

5944 
فروشگاههای جواهرآالت، ساعت مچی، ساعت، 

 نقره

 59440001 ساعت فروشی

 59440002 نقره فروشی

 59440003 طراحی وساخت طال و جواهر

 59440004 فروش طال، جواهر و سنگهای قیمتی
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 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

 59440005 خرده فروشی سکه طال

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

59440000 

 59450000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای اسباب بازی، بازی و سرگرمی 5945

 59460000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی دوربین و تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری 5946

 کادویی، کارت و بدلیجات 5947

تولید کارت، پاکت، جعبه و محصوالت 
 کاغذی و مقوایی

59470001 

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

59470000 

 59480000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی چمدان و کاالی چرمی 5948

 لوازم خیاطی، سوزن دوزی و پارچه 5949

 59490002 نساجی و ریسندگی

 59490003 پارچه فروشی

 59490007 رنگرزی و صباغی

 59490004 نخ، کاموا و لوازم بافندگیفروشگاه 

 59490005 تشک، پتو و کاالی خواب

 59490006 گونی و کیسه دوزی

 59490001 گل دوزی و سوزن دوزی

 59490008 خرازی

 59490009 لوازم و تزئینات سفره عقد و لباس عروس

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

59490000 

 فروشگاه کریستال و بلور 5950

 59500001 لوازم کادویی و کاالی لوکس

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

59500000 

 59600000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات بیمه -بازاریابی مستقیم 5960

 59620000 گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط با این  خدمات مسافری -بازاریابی مستقیم 5962

 59630000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تبلیغات و فروش خانه به خانه 5963

 59640000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی ارسال کاتالوگ -بازاریابی مستقیم 5964

 59650000 گروه صنفی کسب و کارهای مرتبط با این ترکیب فروش کاتالوگی و خرد -بازاریابی مستقیم 5965

5966 
فروش بر اساس تماس فروشنده  -بازاریابی مستقیم

 با مشتری
 59660000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی
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 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

5967 
فروش بر اساس تماس مشتری با  -بازاریابی مستقیم

 فروشنده
 59670000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 59680000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مستمر )اشتراک( فروش-بازاریابی مستقیم  5968

 59690000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر روشها -بازاریابی مستقیم 5969

5970 
فروشگاههای تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع 

 دستی هنری

 59700003 کوزه و سفال گری

 59700002 ملیله کاری

 59700001 دستیصنایع 

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

59700000 

 فروشندگان آثارهنری و صاحبان گالریها 5971

 59710001 گالری هنری

 59710002 طراحی و گرافیک و نقاشی

 59710003 خطاطی و تابلو نویسی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

59710000 

 59720000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای سکه و تمبر 5972

 59730000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای کاالی مذهبی 5973

 59750000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی لوازم کمک شنوایی پزشکی )سمعک( 5975

 59760000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مصنوعیلوازم ارتوپدی پزشکی و اعضا  5976

 فروشگاه لوازم آرایشی 5977

 59770001 لوازم آرایشی و بهداشتی

 59770002 عطر و ادکلن

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

59770000 

 59780000 صنفیکسب و کارهای مرتبط با این گروه  فروش و ارائه خدمات -ماشین چاپ 5978

 59830000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشندگان سوخت 5983

 59920000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی گلفروشیها 5992

 های فروش سیگارفروشگاهها و دکه 5993

 59930001 فروشگاه قلیان و متعلقات

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

59930000 

 59940000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی های روزنامهها و دکهفروشیروزنامه 5994

 فروشگاه حیوانات خانگی و کاالهای مرتبط 5995
 59950001 فروشگاه پرنده و ماهی

 59950002 فروشگاه حیوانات خانگی و غذا و لوازم آنها
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 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

گروه وکارهای مرتبط با این سایر کسب
 صنفی

59950000 

 59960000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروش و خدمات-استخرهای شنا  5996

 59970000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی ریش تراش فروش و خدمات 5997

 59980000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بندخیمه و پشه 5998

 59990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کاالهای متفرقه و خاصخرده فروشی  5999

 60100000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عملیات پرداخت دستی -موسسات مالی 6010

 60110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عملیات پرداخت اتوماتیک -موسسات مالی 6011

 60120000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کاال و خدمات -موسسات مالی 6012

6051 
موسسات غیر مالی ارز، حواله غیرالکتریکی، چک 
 مسافرتی، پس انداز و صندوقهای سپرده گذاری

 60510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 62110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی داللی 6211

 63000000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بیمه و قراردادهای مالی 6300

 65130000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی آژانسهای فروش مدیریت و اجاره امالک 6513

7011 
خدمات اقامتی هتل، مسافرخانه، اقامتگاه و مراکز 

 خدمات اقامتی

 70110001 مسافرخانه و مهمانپذیر و پانسیون

 70110002 هتل

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

70110000 

 70120000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مالکیت مشترک 7012

 70320000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی اردوگاههای ورزشی تفریحی 7032

 70330000 مرتبط با این گروه صنفیکسب و کارهای  پارکهای جنگلی تفریحی 7033

 72100000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی هارختشوی خانه 7210

 72110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی های لباسشوییمغازه 7211

 72160000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی هاشوییخشک 7216

 72170000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی روکش مبلمانقالی شویی و شستشوی  7217

 72210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی استودیوهای عکاسی 7221

 سالنهای زیبایی و آرایشگاهها 7230

 72300001 آرایشگری مردانه

 72300002 آرایشگری زنانه و سالنهای زیبایی

این گروه  وکارهای مرتبط باسایر کسب
 صنفی

72300000 
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 72510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تعمیر، نظافت و واکس کفش و کاله 7251

 72610000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات کفن و دفن 7261

 72760000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات پرداخت مالیات 7276

 وام، ازدواج و شخصی -مشاورهخدمات  7277

 72770001 خدمات مشاوره ازدواج

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

72770000 

 72780000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بنگاههای خرید و فروش 7278

 72960000 گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط با این  لباس فرم، یونیفرم و لباسهای خاص -اجاره لباس 7296

 72970000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سالنهای ماساژ 7297

 72980000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مراکز سالمتی و زیبایی 7298

 خدمات شخصی متفرقه ]سایر موارد[ 7299

 72990001 خدمات مجالس و تشریفات

این گروه سایر کسب و کارهای مرتبط با 
 صنفی

72990000 

 73110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات تبلیغاتی 7311

 73210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی آژانسهای گزارش مصرف کارتهای اعتباری 7321

 73330000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عکاسی، هنر و گرافیک تجاری 7333

 خدمات تکثیر، کپی و بازسازی 7338

 73380001 مهر و آرم و چاپ اسکرین

 73380002 صحافی، دفتر و آلبوم سازی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

73380000 

 73390000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عریضه نویسی 7339

 73420000 و کارهای مرتبط با این گروه صنفیکسب  خدمات سمپاشی و دفع حشرات موذی 7342

 73490000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات نظافتی 7349

 73610000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی آژانسهای کاریابی و تامین نیروی کار موقت 7361

7372 
برنامه نویسان کامپیوتری، تحلیلگران اطالعات و 

 سیستمهای کامپیوتری خاصطراحان 
 73720000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 73750000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بازیابی اطالعات 7375

 73790000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات تعمیر و نگهداری کامپیوتر 7379

 73920000 و کارهای مرتبط با این گروه صنفیکسب  مدیریت، مشاوره و خدمات مردمی 7392

 73930001 های مدار بستهنصابان دوربین 7393
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 صنف

تامین کنندگان سیستمهای امنیتی، محافظ 
 خصوصی، ماشینهای ضدگلوله و سگهای نگهبان

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

73930000 

7394 
دستگاههای رهن، اجاره تجهیزات،ابزار، مبلمان و 

 مختلف

 73940001 لوازم کرایه برگزاری مجالس

سایر کسب و کارهای مرتبط با این گروه 
 صنفی

73940000 

 73950000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی البراتوارهای ظهور و رتوش عکس 7395

 خدمات کسب وکار ]سایر موارد[ 7399

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

73990000 

 73990001 برگزاری سمینار و همایش

 73990002 دارالترجمه رسمی

 75120000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی موسسات کرایه اتومبیل 7512

 75130000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی موسسات اجاره کامیون و تریلر تاسیساتی 7513

7519 
های خودروهای تفریحاتی و خانهموسسات اجاره 

 متحرک
 75190000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 75230000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی پارکینگ، پارکومتر و گاراژ 7523

 75310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی صافکاری خودرو 7531

 75340000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خودروخدمات تعمیر و روکش الستیک  7534

 75350000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی نقاشی خودرو 7535

 خدمات خودرو ] و نه فروشندگان[ 7538

 75380001 اگزوزسازی

 75380002 آهن گری و آهن کشی انواع خودرو

 75380003 باطری ساز و باطری فروش

 75380004 تعمیرکاران خودرو

 75380005 خدمات برق اتومبیل

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

75380000 

 75420000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کارواش 7542

 75490000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کشی و بکسل خودرویدک 7549

 لوازم الکترونیکیتعمیرگاه  7622

 76220001 تعمیرکار لوازم صوتی و تصویری

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

76220000 

 76230000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تعمیرگاه سیستمهای برودتی و یخچال فریزر 7623
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 صنف

 تعمیرگاه لوازم و دستگاههای کوچک الکترونیکی 7629

 76290001 لوازم خانگیتعمیرکار 

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

76290000 

 76310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تعمیرگاه ساعت مچی، ساعت دیواری و جواهرآالت 7631

 76410000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تعمیر، بازسازی و تعویض روکش مبلمان 7641

 76920000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات جوشکاری 7692

 76990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تعمیرگاه لوازم متفرقه و خدمات مرتبط 7699

 78290000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی ایپخش و تولید محصوالت چند رسانه 7829

 78320000 کارهای مرتبط با این گروه صنفیکسب و  سینما 7832

 78410000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی DVDفروشگاههای کرایه فیلم و  7841

 79220000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تهیه کنندگان تئاتر و آژانسهای فروش بلیط تئاتر 7922

 79290000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی متفرقهگروههای موسیقی، ارکستر و سرگرمیهای  7929

 79320000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سالنهای بیلیارد 7932

 79330000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سالنهای بولینگ 7933

7941 
ورزشهای تجاری، انجمنهای ورزش حرفه ای، 

 برگزارکنندگان مسابقاتزمینهای ورزشی، 

 79410001 استادیومهای ورزشی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

79410000 

 نمایشگاهها و جاذبه های توریستی 7991

 79910001 ها و نمایشگاههای هنریموزه

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

79910000 

 79920000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عمومی گلفبرگزارکنندگان کالسهای  7992

 79930000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشندگان دستگاه های بازی ویدئویی و سرگرمی 7993

 79940000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سالنهای دستگاههای بازی ویدئویی و سرگرمی 7994

 79960000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سیرک و کارناوالشهربازی،  7996

7997 
باشگاههای خصوصی، باشگا ههای خصوصی 

 آموزش گلف و سوارکاری
 79970000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

7998 
آکواریوم عمومی، باغ وحش و استخرهای نمایش 

 دلفینها

 79980001 آکواریوم و دلفیناریوم

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

79980000 

 79990001 پارک آبی خدمات تفریحی ]سایر موارد[ 7999



 

 

 518از 383 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

79990000 

 پزشکان ]سایر موارد[ 8011

 80110001 پزشک عمومی

 80110002 پزشک متخصص

گروه وکارهای مرتبط با این سایر کسب
 صنفی

80110000 

 80210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات دندانپزشکی و ارتوپدی 8021

 80310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی متخصصان بیماری استخوان 8031

 80410000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کایروپراکتورها 8041

 80420000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بینایی سنجهاچشم پزشکان و  8042

 80430000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات عینک و لنز 8043

 80490000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی پزشکان متخصص پا 8049

 مراکز پرستاری و مراقبتهای فردی 8050

 80500001 خانه سالمندان

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

80500000 

 بیمارستانها 8062

 80620001 بیمارستان دولتی

 80620002 بیمارستان خصوصی

 80620003 درمانگاه

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

80620000 

 80710000 گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط با این  البراتورهای پزشکی و دندانپزشکی 8071

 خدمات درمانی و متخصصان سالمت )سایر موارد( 8099

 80990001 خدمات رادیولوژی و سونوگرافی

 80990002 کلینیک ترک اعتیاد

 80990003 لیزر و زیبایی

 80990004 عطاری و گیاهان دارویی

 80990005 کلینیک پوست و مو

 80990006 سازمان انتقال خون

 80990007 کلینیکهای روانشناسی و گفتاردرمانی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

80990000 

 81110001 دفاتر ازدواج و طالق خدمات حقوقی و دادگستری 8111
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وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

81110000 

 مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 8211

 82110001 ابتداییمدارس 

 82110002 مدارس راهنمایی

 82110003 مدارس متوسطه

 82110004 هنرستانها

 -آموزان استثنایی )ابتداییمدارس دانش
 راهنمایی و دبیرستان(

82110005 

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

82110000 

 ها و مراکز آموزش عالیکالجها، دانشگاه 8220

 82200001 دانشگاه دولتی

 82200002 دانشگاه آزاد

 82200003 دانشگاه غیرانتفاعی

 82200004 دانشگاه جامع علمی کاربردی

 82200005 دانشگاه پیام نور

 82200006 دانشگاه علوم پزشکی

 82200007 مرکز تربیت معلم

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

82200000 

 82410000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی ای و مجازیمراکز آموزش مکاتیه 8241

 82440000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی گریوکار و منشیمراکز آموزش کسب 8244

 آموزشگاههای فنی و حرفه ای 8249

 82490001 آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت

 82490002 آرایشگری و پیرایشگریآموزشگاه 

 82490003 افزار(نرم -آموزشگاه کامپیوتر )سخت افزار

 82490004 آموزشگاه رباتیک

 82490005 آموزشگاه تعمیرات موبایل

 82490006 آموزشگاه خلبانی

 82490007 آموزشگاه برق

 82490008 آموزشگاه فرش، قالیبافی و تابلو فرش

وکارهای مرتبط با این گروه کسبسایر 
 صنفی

82490000 
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 سایر مراکز ارائه دهنده خدمات آموزشی 8299

 82990001 آموزشگاه زبانهای خارجی

 82990002 آموزشگاه هنر و موسیقی

 82990003 آموزشگاه رانندگی

 82990004 آموزشگاه درسی و کنکور

 82990005 آموزشگاههای بزرگ و چند منظوره

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

82990000 

 خدمات نگهداری از کودکان 8351

 83510001 مهد کودک

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

83510000 

 موسسات خیریه و خدمات اجتماعی 8398

 83980001 کمیته امداد

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

83980000 

 86410000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی های مدنی، اجتماعی و برادریانجمنها و اتحادیه 8641

 86510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سازمانهای سیاسی 8651

 سازمانهای مذهبی 8661

 86610001 حسینیه، مساجد و مصلی

 86610002 دفاتر امام جمعه و مراجع

 86610003 حوزه علمیه و مدارس دینی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

86610000 

 86750000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی اتحادیه های خودرو 8675

 86990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر سازمانهای عضویت پذیر 8699

 87340000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی البراتوارهای تست )غیرپزشکی( 8734

 خدمات معماری، مهندسی و پژوهشی 8911

 89110001 خدمات معماری،مهندسی و نقشه برداری

 89110002 لوازم مهندسی و نقشه کشی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

89110000 

 89310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی حسابداری، حسابرسی و دفترداریخدمات  8931

 سایر خدمات حرفه ای 8999

 89990001 خدمات بازرگانی واردات و صادرات

 89990002 خدمات مهندسی، نظام مهندسی

 89990003 گرمابه داران
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 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

 89990004 مشاورین امالک و مستغالت

 89990005 نیمه عمیقحفرچاه عمیق و 

 89990006 خدمات مهاجرت و ویزا

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

89990000 

 دادگاه و خدمات دادرسی 9211

 92110001 شورای حل اختالف

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

92110000 

 92220000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی جرایم 9222

 92230000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی پرداخت اوراق قرضه و وثیقه 9223

 پرداخت مالیات 9311

 93110001 ادارات گمرک

 93110002 سازمان امور مالیاتی

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

93110000 

 سایر خدمات دولتی 9399

 93990001 دفاتر ثبت اسناد رسمی

 93990002 دفاتر پیشخوان دولت

 93990003 سفارتخانه

 93990004 10دفاتر پلیس + 

 93990005 روستایی ICTدفاتر 

 93990006 شهرداری

 93990007 دفاتر امور مشترکین

 93990008 دفتر کفالت و اتباع خارجی

 93990009 سازمان تعزیرات حکومتی

 93990010 احوالسازمان ثبت 

 93990011 مرکز تعویض پالک

 93990012 سازمان پزشکی قانونی

 93990013 سازمان آتش نشانی

 93990014 مرکز معاینه فنی خودرو

 93990015 دفاتر خدمات الکترونیک شهر

وکارهای مرتبط با این گروه سایر کسب
 صنفی

93990000 
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 عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف
کد تکمیلی 

 صنف

مخصوص دولت-خدمات پستی  9402  94020000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی 

آوری وجوه دولتیجمع *9405  94050000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی 

 97000000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی نمایشگاه کتاب 9700

 98000000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی قوه قضاییه *9800

قضاییه قوه *9801  98010000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی 

 98020000 یاریپرداخت خدمات پرداخت الکترونیکی 9802*

 98030000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کسب و کارهای ویژه 9803*

 باشد.  پس از تایید شرکت شاپرک قابل تخصیص به پذیرنده می *
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شده های صنفی  پذیرندگان پشتیبانیبندی مجوزهای فعالیتراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای دسته: 10پیوست شماره 

 شبکه الکترونیکی پرداخت کشور 

 مقدمه -1

دستورالعمل »بایست صرفا برمبنای مستند شده شبکه پرداخت الکترونیک در کشور میاگرچه تخصیص کد صنف به پذیرندگان پشتیبانی

های ارائه دهنده خدمات صورت پذیرد، شرکت« پرداخت کشور یکیالکترون شبکه شدهپشتیبانی رندگانیکد صنف به پذ صیجامع تخص

بندی مربوط به توانند از دستهمیشده پشتیبانییافته به پذیرندگان های تخصیصپرداخت به منظور حصول اطمینان از صحت کد صنف

بندی صنفی مجوزهای فعالیت نیز در اختصاص کد اصناف استفاده کنند. از آنجا که دسته شدهپشتیبانی مجوز فعالیت صنفی پذیرندگان

جدول نگاشتی برای تطابق کدهای صنفی تعریف شده در هیئت عالی نظارت بر اصناف و باشد، می ISICکسب و کار، برمبنای استاندارد 

پرداخت  یکیالکترون شبکه شدهپشتیبانی رندگانینف به پذکد ص صیدستورالعمل جامع تخص»کدهای صنفی تعریف شده در مستند 

ترین کد صنف ممکن به تدوین گردیده است. بدیهی است این جدول نگاشت صرفا جنبه راهنمائی داشته، و تخصیص صحیح« کشور

 باشد.های ارائه دهنده خدمات پرداخت می، همچنان برعهده شرکتشده پشتیبانی پذیرندگان

 شرح -2

باشد. بدیهی است جدول ذیل صرفا به منظور شبکه پرداخت الکترونیک کشور به شرح زیر می MCCو  ISICجدول نگاشت کدهای 

بایست برمبنای مستند ترین کد صنف به هر پذیرنده میها در این حوزه تهیه گردیده است، و تخصیص صحیحراهنمائی شرکت

توسط شرکت ارائه دهنده خدمات " پرداخت کشور یکیالکترون شبکه شدهپشتیبانی انرندگیکد صنف به پذ صیدستورالعمل جامع تخص"

 پرداخت انجام گردد.

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 81معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

742 

Veterinary Services  خدمات/

 دامپزشکی

 

 مرغداری خدمات -12610 763

                                                           

سوی هیئت عالی نظارت  81 ست اعالمی از  صناف موجود در لی ساس کد ا ستند بر ا صناف معادل در این م صناف کدهای ا سازمانبر ا شور به  صنفی ک های 

  .اندتخصیص یافته
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Agricultural Co-

operatives/تعاونی کشاورزی 
 مرغداری آالت ماشین وتعمیر تولید -292121

 مرغداری لوازم و آالت ماشین فروشی خرده -523819

 زنده مرغ و روزه یک جوجه کنندگان حمل دفتر -5/602319

 دامپروری خدمات -14021

 طیور خوراک تولید -153115

 دام خوراک تولید -153116

 طیور و دام خوراک فروشی عمده -512511

 ماکیان کشی جوجه دستگاه فروشی عمده -515422

 ای قطره آبیاری های لوله و آبیاری -آبرسانی لوازم فروشی عمده -515416

 طیور و دام خوراک فروش نمایندگی -512512

 زنده دام فروشی عمده -512521

 (زنده) طیور فروشی عمده -512522

 زنده طیور و دام فروش نمایندگی -512523

 دامپروری تجهیزات و االت ماشین فروش نمایندگی -515424

 طیور انواع فروشی خرده -523835

 طیور و دام نقل و حمل خدمات -602316

 طیور و دام خوراک فروشی خرده -5/523839

 کشاورزی آالت ماشین طراحی -742113

 العمل حق بصورت خ روغنی های میوه و ها دانه فروشی عمده -511015

 روغنی های دانه و بذر انواع فروشی عمده -512551

 روغنی های دانه و بذر انواع فروش نمایندگی -512552

 روغنی های دانه و گیاهی بذرهای فروشی خرده -523838

 عصاری -151414

 پوست کندن غالت و حبوبات -153114

 کاری العمل حق بصورت حبوبات و غالت فروشی عمده -511012

 غالت فروش نمایندگی -512313

 حبوبات فروشی عمده -512321

 حبوبات فروش نمایندگی -512322

 غالت آوری عمل از حاصل های مانده پس فروشی عمده -514721

 سبوس و چغندر تفاله ، غالت آوری عمل ضایعات فروش نمایندگی -514723

 سبوس و چغندر تفاله ، غالت آوری عمل ضایعات فروش نمایندگی -522223

 خرده فروشی آردو غالت و محصوالت نشاسته ای -522225

 نشاسته و ادویه کننده تهیه -1/554829
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 تولید چای -154711

 کنی خشک چای -154712

 چای فروشی عمده -512942

 قهوه و کاکائو فروشی عمده -512943

 دخانیات و قهوه و کاکائو و چای فروش نمایندگی -512944

 کاکائو – قهوه – چای فروشی خرده -522243

 سنتی خانه قهوه و چایخانه -552312

 قهوه فروشی خرده -5/552249

 جو و گندم فروشی عمده -512312

 نشده آوری عمل تنباکو و توتون فروشی عمده -512541

 نشده آوری عمل تنباکو و توتون فروش نمایندگی -512542

 تنباکو و توتون آوری عمل آالت ماشین فروشی عمده -515523

 قلیان و چپق تولید -369911

 دخانیات مواد فروشی خرده -522920

 متعلقات و قلیان فروشی خرده -522921

 کتان و کنف ، پنبه فروشی عمده -512561

 هیدروفیل پنبه تولید -369946

 پنبه و ابریشم اخال فروشی عمده -514711

 کتان و کنف پنبه فروش نمایندگی -512562

 مرکبات و میوه انواع فروشی عمده -512611

 (بارفروشی) میوه بنکداری یا فروش عمده -512612

 العمل حق بصورت خ بار تره و میوه فروشی عمده -501013

 سبزیجات انواع فروش نمایندگی -512622

 میوه پودر فروشی عمده -512841

 میوه پودر فروش نمایندگی -512842

 شده بندی  بسته خرما فروشی عمده -512912

 کنسرو و کمپوت انواع فروشی عمده -512913

 جات ادویه فروشی عمده -512921

 آن به مرتبط های فرآورده و نشاسته و آرد فروشی عمده -512951

 قندی محصوالت و ای نشاسته های فرآورده و آرد فروش نمایندگی -512954

 ها کش آفت فروشی عمده -514611

 ها کش آفت فروش نمایندگی -514612

 چغندر وتفاله سبوس فروشی عمده -514722
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 داری زنبور های دستگاه و ادوات تعمیر و تولید -292122

 عسل زنبور پرورش لوازم فروشی عمده -515421

780 
Landscaping and 

Horticultural Services  خدمات /

 کشاورزی و باغبانی

 شالیکوبی و بوجاری بجز کشاورزی خدمات -14011

 مزرعه در بوجاری خدمات -14012

 شالیکوبی -14013

 جات صیفی و سبزیجات انواع بذر تولید -11212

 کمباین فروشی عمده -515412

 تراکتور فروشی عمده -515413

 تریلر نیم و تریلر فروشی عمده -515414

 سبز فضای نگهداری -742130

1520 
General Contractors – 

Residential and Commercial/ 

 تعاونی مسکن

 

1711 
Heating, Plumbing, and Air 

Conditioning Contractors/ 

 تاسیسات ساختمان

 و نصب و شوفاژ کشی لوله گاز، کشی لوله فاضالب، و آب کشی لوله -453115

 مکانیکی تاسیسات)  سوز گاز لوازم تعمیر و نصب مرکزی، حرارت لوازم تعمیر

 (ساختمان

 اپراتور بدون حفاری تجهیزات کرایه -792921

 هیتر و یونیت تعمیر و تولید -291960

 (هیتر و یونیت بجز) گرماسوز های دستگاه انواع تعمیر و تولید -291940

 (داریر اوپراتور،کندنسر،)صنعتی و خانگی یونیتهای تولید -291961

 صنعتی و خانگی یونیتهای کنندگان تعمیر -291962

 حرارتی لوازم انواع فروش و تولید -319021

 

 

1731 
Electrical 

contractors/خدمات برق ساختمان 

 آن قطعات و برقی پله و آسانسور کنندگان تولید -291514

 برقی باالبر و آسانسور تعمیر و نصب مونتاژ، -453213

 باالبر فروشی عمده -515512
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 آسانسور نگهداری و تعمیر و نصب فنی خدمات -453215

 برقی پله و آسانسور لوازم و قطعات فروشندگی -523434

 پریز و برق کلید تولید -312012

 برق کابل و سیم تولید -312015

 آن متعلقات و کابلشو سیم سر انواع فروش و تولید -312019

 برق کنترل وسایل و دستگاه تعمیر و تولید -312020

 ساختمان برقی تاسیسات خدمات -453211

1740 
Masonry, Stonework, 

Tile Setting, Plastering and 

Insulation Contractors/  بنایی

معماری سنگبری موکت و پارکت و 

 رنگ ساختمان

 بنایی ابزار تعمیر و تولید -289321

 وتعمیرموکت،کفپوش،پرده نصب) ساختمان تزیینات -454021

 (فلزی و چوبی وکارهای کرکره،کاغذدیواری،شومینه

 منزل داخلی دکور و تزیین خدمات -749824

 موکت تولید -172602

 حق صورت به) پارکت و مکالیوم موکت) کف پوشش انواع فروشی عمده -511071

 ((کاری العمل

 دیواری کاغذ و پارکت موکت، فروشی عمده -513671

 مغناطیسی کاری سنگ-289140

 موکت فروشی خرده -523895

 موکت انواع فروش نمایندگی -513676

 ساختمان رنگ انواع تولید -242213

 نقاشی و آمیزی رنگ شیمیایی، اولیه مواد تولید-242220

 ساختمان آمیزی رنگ خدمات دفتر -454022

 ساختمان آمیزی رنگ خدمات دفتر -454025

 کاری رومالین -454015

 رولکس کنتکس خدمات دفتر -454026

 سی وی پی کابینت و ای شیشه روشویی آمیزی رنگ -4/361029

 دوزی پادری و ای قطعه به رول موکت کننده تبدیل -172914

 

1750 

Carpentry Contractors/ 

 نجاری و کارهای چوبی

 (نجاری) درودگری -202210

 سرقت ضد چوبی های درب تولید -202211

 چوبی پنجره و درب ساخت -202212

 چوبی آالچیق نصب و تولید -202220

 چوبی پارتیشن تعمیر و تولید -361021

 چوبی دکور و قفسه انواع تعمیر و تولید -361027



 

 

 518از 393 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 81معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 (اف دی ام) چوبی کابینت تعمیر و تولید -361028

 ساختمانی چوبی لوازم و الوار ، چوب فروشی خرده -523471

 نجاری برقی غیر ابزار تعمیر و تولید -289324

 بری چوب آالت ماشین انواع تعمیر و تولید -292204

 اتومبیل چوبی مصنوعات تولید -343011

 وحصیری چوبی لوازم و ظروف فروشی عمده -513326

 بری چوب و نجاری آالت ماشین فروشی عمده -515526

 چوبی و حصیری لوازم و ظروف فروشی خرده -523333

 

1761 
Roofing, siding and 

sheet metal work 

contractors/ سازی و شیروانی

 هاپوشش سقف و بامخدمات 

 (سفال ایرانیت، فلزی،) سقف کاران پوشش -452419

 ساختمانی سفالی مصنوعات تولید -269803

 ایزوگام تولید -269911

 

1771 
Concrete work 

contractors/ خدمات بتن 

 مختلف انواع در ماسه و شن تولید -269912

 ماسه و شن فروشی عمده -514415

1799 
Special trade 

contractors (not elsewhere 

classified)/سایر خدمات ساختمانی 

 و صنعتی ساختمانی، تاسیسات و آالت ماشین – ساختمان انواع نظافت -749311

 مکانیکی

 مکانیکی تجهیزات و آالت ماشین فروش نمایندگی -515540

 منزل نظافت لوازم فروش نمایندگی -519018

 منزل نظافت لوازم فروشی عمده -519016

 راننده بدون وعمرانی ساختمانی تجهیزات و آالت ماشین دادن کرایه -712200

 ساختمانی های پنجره توردوزی -172118

 زیربنایی های ساختمان - عمرانی های پروژه اجرای -452205

 قنات و تعمیرچاه و حفاری -452310

 ساختمان نگهداری و تعمیر خدمات انواع -453116

 ساختمان نماسازی -454013

 وغیرمسکونی مسکونی ساختمانهای در کاری سفت -454014

 صدا عایقکاری -454019

 ساختمان کاری عایق خدمات -452112

 نما آب و آبشار نصب -454024

 کاری کاهگل -454017
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 زیربنایی ساختمانهای استثنای به ساختمان اجرای و احداث -452117

 بنایی زیر ساختمانهای تعمیر و احداث -452201

 ساختمانی ابزارآالت فروشی خرده -523411

 فرقون تعمیر و تولید -359920

 ایرانیت انواع فروشی خرده -523454

 سازی ساختمان تجهیزات و آالت ماشین فروشی عمده -515513

 سازی ساختمان وتجهیزات ابزارآالت فروشی عمده -514511

 ساختمانی آالت ماشین فروش نمایندگی -515515

 آلومینیومی سازی قاب -2/289919

 آلومینیومی توری و قاب ساخت و نصب -1/289919

 (ساب کف دریل، و سنگ)برقی صنعتی ابزار انواع وتعمیر تولید -2/292209

 غیرمسکونی و مسکونی های ساختمان در کاری نازک -1/454019

2741 
Miscellaneous 

publishing and printing 

services/ خدمات چاپ و انتشار 

 متفرقه

 ولباس  پارچه روی نقش انواع چاپ و رنگرزی -171215

 مقوایی های جعبه چاپ -210213

 (اسکرین سیلک چاپ) تریکو چاپ -173122

 اوزالید خدمات -749712

 کفش  رویه مارک چاپ -192023

 چاپ خدمات -222101

 ملخی و افست چاپ -222104

 چاپ خدمات فنی دفتر -222108

 پوستر و کارت چاپ و تهیه -222109

 پالستیکی محصوالت روی چاپ -252012

 صحافی و چاپ آالت ماشین تعمیر و تولید -292930

 سازی کاغذ و صحافی – چاپ آالت ماشین فروشی عمده -515525

 دیجیتال چاپ و تبلیغات تابلوهای -743014

 فوری ماشینی رنگی عکس چاپ -749416

 کاغذ خمیر فروشی عمده -514651

 کاغذ خمیر فروش نمایندگی -514652

 کاغذ اولیه ماده فروشی عمده -514871

 کاغذ اولیه ماده فروش نمایندگی -514872

 کاغذی ضایعات بازیافت -372021

 کاغذ ضایعات فروشی عمده -514731

 چوب ضایعات فروشی عمده -514732
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 کاغذ و چوب ضایعات فروش نمایندگی -514733

2791 
Typesetting, Plate 

Making and Related 

Services/  خدمات حروفچینی و

 لیتوگرافی

 مکتوب صورت به نشر خدمات و چینی حروف -222230

 سازی کلیشه و گراور و لیتوگرافی -222210

 تحریر لوازم انواع تولید -369951

 سیلک چاپ و لیتوگرافی اولیه مواد تعمیر و تولید -222213

2842 
Specialty Cleaning, 

Polishing and Sanitation 

Preparations/  خدمات نظافت، جال

 و کفسابی

 سابی کف و بری سنگ آالت ماشین تعمیر و تولید -292205

 کف کن براق و زن موم های دستگاه تعمیر و تولید -293008

 3831تا  3000
AirLines, Car Rental 

Agencies, Lodging 

(Hotels,Motels,…)/  خطوط

هواپیمایی، موسسات اجاره اتومبیل و 

 امکانات اقامتی

 راننده بدون سیکلت موتور کرایه -711130

 ای کرایه اقامتی چادر و کمپ -551232

4011 

Railroads/ خطوط ریلی 
 شهری بین بار نقل و حمل -1/602319

4111 
Local and Suburban 

Commuter Passenger 

Transportation, Including 

Ferries/  حمل و نقل درون و حومه

 ]شامل قطار و کشتی [شهر 

 قایق با مسافر و بار ونقل حمل -611011

 کشتی با مسافر و بار ونقل حمل -611012

 لنج با مسافر و بار ونقل حمل -612013

 داخلی آبهای در ومسافر بار ونقل حمل -612010

4112 

Passenger railways/ 

 آهن مسافربریراه
 

4119 

Ambulance Services/ 

 خدمات آمبوالنس

 خصوصی آمبوالنس خدمات -602212

4121 
Taxicabs and 

Limousines/  تاکسیرانی و کرایه

 اتومبیل

 ( راننده با اتومبیل بوسیله مسافر ونقل حمل خدمات) کرایه اتومبیل -602210

 راه از غیر به) زمانی برنامه با شهری برون مسافر نقل و حمل خدمات -602111

 (آهن
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 راه بجز) زمانی برنامه با شهری درون مسافر نقل و حمل خدمات -602112

 (آهن

4131 

Bus Lines/ خطوط اتوبوس 

 بدون راننده با بوس مینی و اتوبوس) مسافر نقل و حمل خدمات -602211

 (زمانی برنامه

4214 
Motor freight carriers 

and trucking - local and 

long distance, moving and 

storage companies and local 

delivery/  خدمات باربری شهری و

 شهریبین

 آهن راه بجز کاال زمینی نقل و حمل و باربری خدمات -602111

 شهری درون سبک کاالی و بار ارسال خدمات دفتر -602312

 شهر سطح در وانت بوسیله کاال نقل و حمل -602313

 ساختمانی مصالح باربری خدمات -602314

 پتروشیمی و شیمیایی -نفتی های فرآورده ونقل حمل خدمات -602315

 کاال المللی بین نقل و حمل خدمات -602317

 یخچالی و غذایی مواد نقل و حمل خدمات -602319

 

4215 
Courier Services – Air and 

Ground, and Freight 

Forwarders/ خدمات پستی و پیک 

 موتوری پیک باربری خدمات -602318

 خصوصی پیک خدمات -601212

4225 
Public warehousing and 

storage-farm products, 

refrigerated goods and 

household goods/ عمومی انبار 

 کشاورزی، محصوالت ذخیره و

 ایگلخانه و ایسردخانه

 عمومی کاالهای نگهداری و انبارداری -630211

 و گندم و آرد بجز غذایی و کشاورزی محصوالت نگهداری و انبارداری -630212

 جاتردآآاال میوه

 (سیلو)آرد و گندم نگهدای و انبارداری -630213

 جات میوه نگهداری و انبارداری -630214

 ای سردخانه خدمات -630215

 زیتون فروشی خرده -522246

4411 
Steamships and cruise 

lines/ خطوط کشتیرانی و حمل و نقل

 دریایی

 بنادر در بارگیری و تخلیه -630111

 بنادر در بجز بارگیری و تخلیه -630112

4457 

Boat rentals and leasing / 

خدمات قایق، جت اسکی و تفریحات 

 دریایی

 خدمه با  دریا و ساحلی آبهای در قایق و لنج و کشتی کرایه -611014

4468 
Marinas, marine service and 

supplies خدمات دریایی / 

 قایق انواع تعمیر و تولید -351211

 کشتی انواع تعمیر و تولید -351111

 لنج انواع تعمیر و تولید -351212
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 قایق و لنج موتور انواع تعمیر -351220

 لنج موتور انواع تعمیر و تولید -351221

 قایق موتور انواع تعمیر و تولید -351222

 دور راه از کنترل های ماشین و هلیکوپتر هواپیما، فروشی عمده -513619

 آنها تجهیزات و( غیره و کشتی قایق،)

 دور راه از کنترل های ماشین و هلیکوپتر هواپیما، فروشی خرده -2/523819

 آنها تجهیزات و( غیره و کشتی قایق،)

 آن یدکی لوازم و قایق و لنج  دریایی، شناورهای فروشی خرده -523897

 

4511 

Airlines and air carriers  /

 خطوط هواپیمایی و حمل و نقل هوایی

 

4582 
Airports, Flying Fields, 

and Airport Terminals  /

 های هواییپایانهها و فرودگاه

 

4722 
Travel Agencies and 

Tour Operators  ،آژانس مسافرتی /

 خدمات گردشگری و تور

 اپراتور با تفریحی نقل و حمل وسایل کرایه -924913

 دیگر جای در نشده بندی طبقه زیارتی و سیاحتی آژانس خدمات -630410

 سفر لوازم فروشی عمده -513617

 

4723 
Package Tour Operators 

– Germany Only/  خدمات

مخصوص کشور  -گردشگری و تور

 آلمان

 

4784 

Tolls and Bridge Fees  /

 وارض راهع

 

4789 
Transportation Services 

(Not Elsewhere Classified)  /

 ]سایر موارد[ خدمات حمل و نقل

 حمل تجهیزات فروشی عمده -515511

 (خوراکی گلوکز)هیدرات مونو دکستروز بندی بسته -154216

 بندی بسته لوازم فروشی عمده -519011

 بندی بسته لوازم فروشی خرده -523828

 چای بندی بسته و فروش چای -3/522249

 بار حمل منظور به بار و کاال بندی بسته خدمات -630920
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 الزحمه حق براساس – هدایا بندی بسته فعالیتهای -749510

 الزحمه حق دریافت مقابل در دیگر بندی بسته های فعالیت -749520

 آزمایشگاهی و پزشکی لوازم و مواد بندی بسته -749521

 سبزیجات بندی بسته -2/154829

 گاری و درشکه ارابه، تعمیر و تولید -359930

 عسل بندی بسته -3/154829

 چسب و نایلونی تسمه از غیر)بندی بسته لوازم فروشی عمده -1/519019

 (نایلونی

 چسب و نایلونی تسمه از غیر)بندی بسته لوازم فروشی خرده -3/523829

 (نایلونی

 قند بندی بسته و  خردکردن -154214

 نقلیه وسایل اتاق تولید -342010

 سواری جز به نقلیه وسایل اتاق تولید -342010

 (ژگارا داخل)کامیون چوبی سازی اطاق -342012

 کاروان تولید و کانتینرسازی -342030

 ساز باربند -343014

 زعفران وفروش بندی بسته -151923

 

4812 
Telecommunication 

Equipment and Telephone 

Sales   تجهیزات و ابزارهای /

 مخابراتی و تلفنی

 آن قطعات و ارتباطی تجهیزات و تلفن فروشی عمده -515211

 ارتباطی تجهیزات و تلفن فروش نمایندگی -515212

 آن جانبی تجهیزات و همراه تلفن فروشی خرده -523432

 همراه تلفن بجز ارتباطی تجهیزات فروشی خرده -523433

 همراه تلفن جنبی خدمات -642910

 تلفن تعمیر آموزش -809031

 و موسیقی ادوات همراه، ،تلفن تصویر صوت، لوازم فروش کار دفتر -4/513349

 جانبی لوازم

 مخابراتی و ارتباطی لوازم تعمیر -526073

4814 
Telecommunication 

services, including local and 

long distance calls, credit 

card calls, calls through use 

of magnetic stripe reading 

tele-phones and faxes دفتر/ 

 دور راه و محلی مخابراتی خدمات

 های باجه( تلفنخانه)  شهری برون و شهری های تلفن خدمات -642111

 مخابرات

 (فروش و خرید دفتر) مشتریان به مخابراتی خدمات ارایه -642113

 مخابرات انتقال و ارتباطی های سیستم طراحی -742111
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4816 
Computer 

network/information 

services های /خدمات شبکه

 کامپیوتری و اینترنت

 جانبی تجهیزات و قطعات و کامپیوتر فروشی عمده -515111

 آن جانبی تجهیزات و قطعات و کامپیوتر فروش نمایندگی -515113

 آن جانبی لوازم و کامپیوتر فروشی خرده -523711

 اینترنتی بصورت کامپیوتری خدمات -642116

 کامپیوتری افزارهاینرم پشتیبانی -722911

 کامپیوتری های سیستم تحلیل خدمات -722913

 کامپیوتری افزارهای نرم و ها سیستم ای مشاوره خدمات -722914

 وب وصفات کامپیوتری های سیستم شی،سفار افزارهاینرم طراحی -722915

 کامپیوتر شبکه اندازی راه و نصب خدمات -729011

 (دفتر)نت کافی یا اینترنتی حضوری خدمات -642112

 (خدمات) سفارشی بصورت اینترنتی امور انجام -642117

 

4821 

Telegraph Services  خدمات /

 تلگراف

 

 گروهی صورت به پیامک ارسال خدمات ارائه -642115

 

4829 
Wire Transfer Money Orders 

(WTMOs)/  مرکز حواله الکترونیکی

 وجوه

 

4899 
Cable, Satellite and Other 

Pay Television and Radio 

Services های / خدمات تلویزیون

 کابلی و پولی

 تلویزیونی و رادیو گیرنده های دستگاه تولید -323011

4900 
Utilities – Electric, Gas, 

Water, and Sanitary/ 

 های خدماتی )آب، برق، گاز(شرکت

 فاضالب تصفیه -410012

 از یکی عنوان به)سوز دوگانه خودروهای گاز مخزن کیت نصب -343021

 (اتوسرویس داخل مشاغل

 گاز توزیع عاملیت -402011

 ومسکونی تجاری واحدهای رسانی گاز -402013

 زباله پرس دستگاه فروشی عمده -515534

 گاز سیلندر پخش -402014

 قوی فشار رسانی گاز -402015

 آبرسانی های پروژه اجرای -452204

 سبک ماشینهای یدکی لوازم فروش -503013 5013
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Motor Vehicle Supplies and 

New Parts لوازم یدکی اتومبیل / 
 سبک ماشینهای یدکی لوازم فروش نمایندگی -503015

 سازی راه و سنگین ماشینهای یدکی لوازم فروش نمایندگی -503016

 ساختمان و راه های دستگاه و آالت ماشین یدکی لوازم تولید -292411

 سازی راه و کشاورزی آالت ماشین تعمیر -292414

 خودرو انواع باطری فروشی عمده -503017

 مربوط لوازم و خودرو صندلی انواع تولید -361017

 فروشی باطری -502026

 سازی باطری -502021

 پنچرگیری و آپاراتی لوازم فروش -503018

 ( فروشی خرده)  آالت ماشین و خودرو یدکی لوازم فروش -503019

 لوازم و برقی سیکلت موتور و گازی موتور و سیکلت موتور فروش -504011

 آنها

 آن یدکی لوازم و گازی موتور و سیکلت موتور فروش نمایندگی -504012

 سیکلت موتور یدکی لوازم فروش -504013

 ( فروشی عمده)  آالت ماشین و خودرو یدکی لوازم فروش -1/503019

 الستیکی وقطعات والستیک رینگ فروش دفتر -10/503019

 فروشی عمده -فروشی خرده)  سنگین و سبک یدکی لوازم فروش -2/503019

) 

 (اتومبیل یدکی لوازم) اتومبیل فلزی قطعات تولید و طراحی -343012

 اتومبیل فلزی غیر قطعات تولید -343013

 دوچرخه و سیکلت موتور یدکی لوازم تولید -359102

5021 
Office and Commercial 

Furniture مبلمان اداری و تجاری / 

 فلزی اثاثه و مبل تعمیر و تولید -361013

 فلزی فایل و قفسه و کمد انواع تعمیر و تولید -361014

 فلزی صندلی و میز انواع تعمیر و تولید -361015

 فرفورژه ساخت -361016

 العمل حق بصورت خ مبلمان فروشی عمده -511083

 اداری وصندلی میز فروشی عمده -515321

 اداری وصندلی میز فروشی عمده -515322

 اداری قفسه و کمد فروشی عمده -515323

 اداری مبلمان و تجهیزات فروش نمایندگی -515324

 فلزی غیر کمدسازی -361022

 فلزی غیر تختخواب تعمیر و تولید -361023

 فلزی غیر اثاثه و مبل وتعمیر تولید -361024
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 فلزی غیر صندلی و میز انواع تعمیر و تولید -361026

5039 
Construction Materials 

(Not Elsewhere Classified)/ 
 ]سایر موارد[مصالح ساختمانی 

 مصالح حمل مخصوص) داران کمپرسی و کامیون خدمات دفتر -455014

 (ساختمانی

 العمل حق بصورت خ ساختمانی مصالح فروشی عمده -511094

 کاری عایق مصالح و قیرگونی فروشی عمده -514438

 یونولیت تولید -369945

 ساختمانی مصالح سایر فروش نمایندگی -514439

 ساختمانی مصالح آالت ماشین فروشی عمده -515514

 ساختمانی مصالح فروشی خرده -523422

 کاری عایق مصالح و قیرگونی فروشی خرده -523426

 ساختمانی مصالح ونگهداری انبارداری -630217

 بندی بسته فوم تولید -369947

 نقاله نوار تعمیر -453340

 اپراتور بدون خ نقاله کرایه -712912

 العمل حق بصورت خ ساختمانی آالت ماشین فروشی عمده -511032

 – الیی چند تخته – الوار)  چوبی مصنوعات و چوب فروشی عمده -514421

 فورمیکا – فیبر – چوب روکش – الیی سه

 (ساختمانی کارهای باستثنای)چوبی مصنوعات کاری رنگ -361015

 سکوریت شیشه تولید -261102

 (سیکوریت) نشکن شیشه انواع دفترفروش -1/523479

 سکوریت شیشه تولید -261103

 ساختمان شیشه انواع نصب  -454018

 ساختمانی شیشه انواع فروشی عمده -514516

 استیل نرده تولید -281129

 بونکر و میکسر تراک تانکر، و مخزن تعمیر و تولید -281211

 (پله قرنیز، و حوض کالف -سیمانی لوله) سیمانی مصنوعات تولید -269515

 (دستشویی – توالت) ساختمانی سیمانی بهداشتی کاالهای تولید -269516

 کاری سیمان -454016

 سیمان فروشی عمده -514412

 ماسه شن و آجر – آهک – گچ – آهن – سیمان فروش نمایندگی -514417

 ساخته پیش سیمانی قطعات فروشی عمده -514435

 سیمان فروشی خرده -523424

 سیمانی بلوک و تیرچه فروشی خرده -523429
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 آجر تولید -269711

 تزئینی آجر انواع دادن وصیقل تراشیدن -269712

 ساختمان چینی سنگ و آجر -452115

 آجر انواع فروشی عمده -514413

 کاری آیینه و کاری گچ و سفیدکاری -454011

 گچی مصنوعات و گچ فروشی عمده -514414

 ساخته پیش گچی قطعات فروشی خرده -523425

 (ساخته پیش بری گچ -دیواره – بلوک) گچی محصوالت تولید -269521

 آهک فروشی عمده -514416

 سنگ خاکه و کاشی پودر فروشی عمده -514434

 نصب آماده ساختمانی های سنگ فروشی عمده -514436

 نصب آماده ساختمانی سنگ  فروشی خرده -523427

 سنگی مصنوعات فروشی خرده -523861

 سنگ فروش دفتر -1/514439

 بری سنگ -269611

 تزیینی سنگی مصنوعات تولید و حجاری -269621

 سنگی تزیینات فروش و تولید -269622

 اکوستیک و پارکت – نئوپان – فیبر نظیر چوبی محصوالت تولید -202120

 لوردراپه و پرده دیواری کاغذ و پارکت – انواع فروش نمایندگی -513674

 (عمده)کشویی دربهای و پارکت نصب و فروشندگی -514423

 پارکت فروشی خرده -523869

 ( سی وی پی) پالستیکی ساخته پیش پنجره و درب فروشی خرده -523475

 دوم دست فلزی غیر و فلزی پنجره و درب فروشی خرده -524030

 (ساخته پیش وپنجره درب باستثنای)چوبی مصنوعات فروشی خرده -523867

 چوبی ساخته پیش پنجره و در فروشی خرده -523474

 یو و سی وی پی) پالستیکی ساخته پیش پنجره و درب انواع تولید -252092

 ( سی وی پی

 تغذیه منبع الکترونیک دستگاه تعمیر و تولید -331212

 پنجره و درب سازی آلومینیوم -281111

 فلزی جداره دو پنجره و درب انواع ساخت و تولید -281113

 آلومینیوم و آهن بجر فلزی پنجره و درب تولید -281114

 آلومینیومی اتوماتیک کرکره درب فروش و تولید -281116

 فلزی آکاردیونی درب تعمیر و تولید -289944
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 دربهای و تصویری های بازکن درب انواع فروش و نصب تولید، -319043

 کنترلی

 اتوماتیک الکترونیکی های درب ونصب  تولید -319013

 اتوماتیک الکترونیکی های درب تولید -319042

 فلزی ساخته پیش پنجره و درب فروشی خرده -523415

 سرقت ضد های درب فروشی خرده -523477

 سرقت ضد های درب فروشی خرده -252095

 سرامیک و کاشی تولید -269802

 کاری سرامیک و کاشی -454013

 وسرامیک کاشی انواع برش -454023

 سرامیک و کاشی فروشی عمده -514433

 سرامیک و کاشی فروشی خرده -523425

 العمل حق بصورت خ آالت یراق فروشی عمده -511095

 ساختمانی آالت یراق فروشی عمده -514517

 ساختمانی تجهیزات و آالت یراق فروش نمایندگی -514518

 آالت یراق فروشی خرده -523413

 بتونی قطعات و وبلوک تیرچه تولید -269512

 بتون تولید -269517

 ساختمان ریزی بتون و  آرماتوربندی خدمات -452113

 سازی موزاییک -269511

 موزاییک فروشی عمده -514437

 موزاییک  فروشی خرده -523421

 فوالد بجز آالت آهن فروشی خرده -523461

 آالت آهن فروشی عمده -514411

 شیشه پشم تولید -261225

 (نسوز خاک)  پرلیت تولید -269210

 پزی آهک -269411

 پزی گچ -269412

 جاده کنار بتونی قطعه تولید -269513

 کناف یا  گچی پنلهای نصب و تولید -269523

 کشویی های درب برای ریل تولید -271013

 مطبوع تهویه کولر دریچه انواع تولید -281122

 فلزی سازی کرکره -281123
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 سازی سوله -281124

 خرپاسازی -281125

 اپن و ارک ساخت -281127

 سرد و گرم آب های کوئل انواع تولید -281213

 کولر سازی کانال -289911

 مشبک صفحات تولید -289943

5044 
Photographic, 

Photocopy, Microfilm 

Equipment and Supplies/ 

 لوازم اداری، چاپی و عکاسی

 اداری های ماشین فروشی عمده -515311

 اداری ماشینهای فروش نمایندگی -515312

 اداری لوازم و ماشین فروشی خرده -523740

 مربوطه قطعات و اداری ماشینهای ، رایانه تعمیر و فروش -523741

 مربوطه لوازم و رایانه اداری، های ماشین فروشی خرده -523742

 اداری آالت ماشین نگهداری و تعمیر -725020

 وغیاب حضور ساعت نصب -333014

 رایانه و اداری آالت ماشین تولید -300010

 مربوطه لوازم و رایانه ، اداری های ماشین تعمیر و فروش و تولید -300011

 ولوازم قطعات رایانه اداری، ماشینهای تعمیرات و ،فروش دفترتولید -300012

 مربوطه

 العمل حق بصورت خ اداری آالت ماشین فروشی عمده -511031

 ولوازم ،رایانه اداری ماشینهای اولیه خدمات وارائه دفترفروشندگی -523743

 مربوطه

 (دفتر) رایانه و اداری ماشینهای فروش -523744

 لوازم و رایانه ، اداری های ماشین اولیه خدمات ارائه و فروش  -523745

 مربوطه

 

5045 
Computers and 

Computer Peripheral 

Equipment and Software/ 

 کامپیوتر و لوازم جانبی

 رایانه افزار سخت به مربوط ای مشاوره خدمات -721000

 رایانه جانبی تجهیزات مونتاژ و تولید -722120

 الکترونیک ناشران -724011

 رایانه به ها داد ورود خدمات -723011

 رایانه جانبی تجهیزات نگهداری و تعمیر -725011

 رایانه نگهداری و تعمیر و اندازی راه و نصب -725012

 ( افزار نرم)  ای رایانه های ه دستگا فروش از پس خدمات -729013

 آن به مرتبط فعالیتهای سایر و افزار نرم اندازی راه و نصب خدمات -729012

 بصری و سمعی آموزشی کمک و آموزشی وسایل تولید -323013 5046
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Commercial Equipment 

(Not Elsewhere Classified)  /
 ]سایر موارد [های تجاری ماشین

 آموزشی کمک لوازم فروشی خرده -523625

 نئون تابلو وتعمیر تولید -315040

 ترازو انواع تعمیر و تولید -291930

 توزین لوازم و ترازو فروشی خرده -523813

 آشپزخانه سرویس روکش تولید -202110

 آشپزخانه لوازم و ظروف فروشی عمده -513321

 داری باسکول -630910

 آشپزخانه لوازم و ظروف فروشی عمده -513329

 تیزکنی چاقو -526095

 آشپزخانه لوازم و ظروف فروشی خرده -523338

 آب کلمن و فالسک تولید -369944

 فندک تولید -369916

 بخاری و گاز اجاق تعمیر -526091

 عالءالدین طرح ای تسمه بخاری تولید -2/293009

 پلوپز و  گاز اجاق تولید -4/293009

 ظرفشویی سیم تولید -289926

 های وفرآورده  نان پخت و آردسازی آالت ماشین وتعمیر تولید -292513

 آردی

 غذایی مواد های دستگاه و آالت ماشین یدکی لوازم تولید -292519

 دیگر جای در نشده بندی طبقه غذایی سایرمواد فروشی عمده -511016

 کاری العمل حق بصورت

 در نشده بندی طبقه نوشیدنی و غذایی مواد سایر فروشی خرده -522913

 دیگر جای

 نوشیدنی – عرقیات – ترشیجات تولید آالت ماشین تعمیر و تولید -292511

 ها

 نوشیدنی و غذایی صنایع آالت ماشین فروشی عمده -515524

 دیگر جای در نشده بندی طبقه غذایی مواد سایر بندی بسته -154822

 ،خشکشویی، لباسشویی)شوینده ماشینهای کنندگان تعمیر -526027

 (خانگی ظرفشویی،

 مالمین ظروف روی زنی گل -252011

 مالمین تولید -252041

 مالمین ظروف تولید -252042

 مصرف یکبار وسایل و ظروف تولید -252094
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 چینی ظروف تولید -269111

 چینی اولیه مواد تولید -269113

 چینی ظروف روی زنی گل و حکاکی -269114

 سرامیکی ظروف تولید -269122

 سرامیکی اولیه مواد تولید -269123

 سرامیکی ظروف روی زنی گل و حکاکی -269124

 مسی و آلومینیومی بجز فلزی ظروف تولید -289924

 نسوز و تفلون آلومینیومی، لوازم و ظروف فروشی عمده -513322

 لعابی و مسی – روی لوازم و ظروف فروشی عمده -513323

 پالستیکی لوازم و ظروف فروشی عمده -513324

 نوربلین و مالمین ظروف فروشی عمده -513327

 وسنگی سفالی و سرامیکی ظروف فروشی عمده -513328

 مصرف یکبار ظروف فروشی عمده -519021

 نقره بجز فلزی لوازم و ظروف فروشی خرده -523331

 پالستیکی لوازم و ظروف فروشی خرده -523332

 سفالی و سرامیک و سنگی لوازم و ظروف فروشی خرده -523336

 مالمین لوازم و ظروف فروشی خرده -523337

 آلومینیوم ظروف فروشندگی -523339

 یکبارمصرف ظروف فروشی خرده -523865

 تفلون و آلومینیوم ظروف فروش و تولید -2/289929

 برنجی و استیل پارچ ،قوری، کتری سازندگی -1/589929

 سماور چرخکار و خمکار -289121

 سازان سماور -526099

 سماور تکی چراغ سازندگی -3/293009

 خوراکپزی چراغ و سماور قطعات سازندگی -5/293009

 چراغ و سماور فروشی عمده -1/513349

 چراغ و سماور قطعات فروشی عمده -3/513349

 خوراکپزی چراغ و سماور قطعات سازندگی -5/523009

 سازآهنی چراغ -315031

 چراغ و سماور فروشی خرده -2/523319

 چراغ و سماور قطعات فروشی خرده -3/523319

 روشنایی و گازسوز وسایل یدکی لوازم و قطعات فروشی خرده -1/523319

 مانکن فروش -523886
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5047 
Medical, Dental, 

Ophthalmic and Hospital 

Equipment and Supplies/ 

دندانپزشکی و تجهیزات و لوازم پزشکی، 

 بیمارستانی

 آزمایشگاهی و جراحی پزشکی، ابزارآالت و وسایل تعمیر و تولید -331111

 دندانپزشکی و پزشکی های دستگاه تعمیر و تولید -331112

 العمل حق بصورت خ ارتوپدی بجز پزشکی کاالهای فروشی عمده -511035

 و بیمارستانی و جراحی و پزشکی تجهیزات و لوازم فروشی عمده -515621

 طبی کفشهای

 بیمارستانی جراحی پزشکی تجهیزات و لوازم فروش نمایندگی -515622

 مصرفی پزشکی وسایل فروشی عمده -515624

 دندانپزشکی تجهیزات و لوازم فروشی عمده -515631

 دندانپزشکی تجهیزات و لوازم فروش نمایندگی -515632

 پزشکی دندان لوازم و مصرفی مواد فروشی عمده -515633

 و آزمایشگاهی – وبیمارستانی پزشکی تجهیزات و کاال فروشی خرده -523131

 ارتوپدی

 دندانپزشکی مصرفی مواد و وسایل و تجهیزات فروشی خرده -523132

 پزشکی دندان لوازم موادمصرفی فروشی خرده -523133

 پزشکی و بهداشتی تجهیزات نگهداری و انبارداری -630218

 العمل حق بصورت خ ساختمانی بهداشتی کاالهای فروشی عمده -511051

 بهداشتی لوازم و مواد فروشی خرده -523121

 ساختمان بهداشتی کاالهای فروشی خرده -523451

 دیگر جای در نشده بندی طبقه کاالهای سایر فروشی عمده -519041

 ساختمانی فلزی بهداشتی وسایل تولید -289921

 دندان کننده عفونی ضد و شوینده مواد تولید -242427

 کننده وپاک شوینده مواد فروشی خرده -523126

 مصرفی پزشکی وسایل فروشی خرده -523135

 آزمایشگاهی لوازم و وسایل فروشی خرده -523136

 مصنوعی دندان وتعمیر تولید -331120

 بیمارستان فلزی مصنوعات تعمیر و تولید -331113

 گیری اندازه و آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم فروشی عمده -515611

 گیری اندازه و آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم فروش نمایندگی -515612

 زمان گیری اندازه بجز دقیق گیری اندازه وسایل انواع تعمیر و تولید -331211

 اپراتور بدون خ کنترل و گیریاندازه تجهیزات کرایه -712911

 علمی و دقیق گیری اندازه وسایل و ابزارها فروشی خرده -523812

 توزین های دستگاه و آالت ماشین فروشی عمده -515533

 کنتور انواع تعمیر و تولید -331214
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 سنجش و توزین وسایل(  فنی خدمات)  تعمیر و تولید -331216

 آزمایشگاهی وسایل و ابزارها فروشی خرده -523811

 جراحی ، پزشکی البسه وفروش تهیه -1/523249

 العمل حق صورت به آن جانبی لوازم و عینک فروشی عمده عمده -511044

 کاری

 عینک شیشه فروشی خرده -4/523829

 لنزو و عینک  قاب و شیشه عینک، فروشی عمده(بنکداری) -513632

 آن به مربوط تجهیزات

 لنز و آفتابی و طبی های عینک فروشی خرده -523822

 عینک تعمیر -526082

 آفتابی عینک فروشی خرده -1/523829

 طبی عینک فروشی خرده -2523829/

 عینک شیشه تراش -261215

 عینک و شیشه آمیزی رنگ -289217

5051 
Metal Service Centers 

and Offices  دفاتر و مراکز فروش /

 محصوالت فلزی

 پنجره و درب آهنگری -281112

 ساختمان جوشکاری و کشی آهن بندی، اسکلت -452114

 مصارف برای مختلف اشکال به گالوانیزه فلزی ورقهای تولید -281126

 ساختمان

 گالوانیزه ورق فروشی عمده -511054

 حلبی و استیل ورق فروشی عمده -514433

 تراشکاری – فلزی صنایع تجهیزات و آالت ماشین فروش نمایندگی -515538

 پرس – توزین – گری ریخته و جوشکاری و

 الکترود فروشی خرده -523463

 فلزی اتصاالت و لوله تولید -271011

 اتصاالت و فلزی داربست تولید -281121

 فلزی صنایع آالت ماشین فروشی عمده -515531

 فلزی شومینه تولید -281128

 آالت ابزار و آالت آهن نگهداری انبارداری، -630216

 فلزات جوشکاری -289222

 فلزی لوال و کلید – هدستگیر و قفل تعمیر و تولید -289331

 (تولید) مبلمان بجز دفترکار در استفاده جهت فلزی کاالهای -289931

 فلزی های گلدسته تولید -289938

 کرپی و شمش فنر فلزی، تسمه بکسل، سیم تولید -289939
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 فلزی پالک رول و میخ مهره، ، پیچ تولید -289942

 (تعمیر و تولید)سازی پالک و مهر -369942

 فلزی کابینت انواع تعمیر و تولید -361011

 فلزی داربست اجاره و نصب خدمات -452111

 فلزی بلوک تیرچه انواع تولید و ساخت -452116

 فلزی غیر و فلزی های اتاقک تولید -452118

 العمل حق بصورت خ سازی ساختمان فلزی لوازم فروشی عمده -511053

 لوال و قفل و میخ فروشی خرده -523418

 لوال و قفل و میخ فروشی عمده -1/514519

 آلومینیوم فروشی خرده -523465

 فوالد فروشی خرده -523464

 مهره و پیچ فروشی خرده -523416

 ( فروشی عمده -فروشی خرده)  مهره و پیچ فروشندگی -523417

 مهره و پیچ فروشی عمده -514519

 سیمی تورهای انواع تعمیر و تولید -289912

 خاردار های سیم انواع تولید -289925

 بکسل سیم -289927

 ساختمان کشی سیم -453214

 قوی فشار ، کشی ،کابل ساختمان کشی سیم کار دفتر -453216

 خاردار سیم فروشی عمده -514531

 خاردار سیم فروش نمایندگی -514532

 خاردار سیم فروشی خرده -523662

 (فلزی)بافی توری و کشی مفتول -4/289919

 آلومینیوم بجز فلزی سازی قاب -289918

 گری ریخته آالت ابزار تولید-271021

 ریختگری قطعات و آالت ابزار طراحی -742115

 چدنی و آهنی قطعات انواع گری ریخته-273121

 فوالدی قطعات انواع گری ریخته-273122

 فلزی قالب در چدنی و آهنی قطعات گری ریخته-273131

 فلزی قالب در فوالدی و آهنی قطعات گری ریخته-273132

 آلومینیوم گری ریخته -273210

 مفرغ و برنخ گری ریخته -273220

 سرب گری ریخته-273230



 

 

 518از 410 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 81معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 مس گری ریخته- 273240

– کرومیت – روی – سرب – آهن)معدنی سنگ انواع فروشی عمده -514211

 (منگنز و مس- گوگرد و آهک

 آهن شمش فروشی عمده -514221

 آلومینیوم شمش فروشی عمده -514222

 آنها اولیه شکل به غیرآهنی و آهنی فلزات فروش نمایندگی -514223

 کاتد مس فروشی عمده -514231

 ومس آهن کنسانتره فروشی عمده -514232

 طبقه غیرآهنی و آهنی تمام نیمه فلزی محصوالت فروش نمایندگی -514233

 دیگر جای در نشده بندی

-روی-قلع-سرب-مس-استیل)  آهنی غیر فلزات فروشی عمده -514418

 ... ( و آلمینیوم

 آلومینیومی پروفیل فروشی عمده -514419

 آلومینیوم بیلت و شمش تولید -272211

 آلومینیومی نوردی مصنوعات تولید -272212

 آلومینیومی پروفیل فروشی خرده -523466

 آهنی پروفیل فروشی خرده -523467

 اکستروژن پرسهای دارندگان) آلومینیومی پروفیل تولید و سازندگی -272213

 (نگردند تلقی صنعتی که صورتی در کوچک،

 آلومینیوم نورد و ذوب -272214

 (آلومینیوم و فوالد مس، آهن، از غیر)  فلزات ذوب -272310

 مسگری -289213

 رویگری -289214

 فلزات انواع آبکاری -289211

 آبکاری اختصاصی لوازم فروشندگی -515539

 آبکاری سفارشات قبول دفتر -2/289219

 کار لعاب -3/289219

 فلزات کاری رنگ و کاری لعاب -289215

 فلزات کاری لحیم -289216

 (ای کوره رنگ) آلومینیومی پروفیل کاری رنگ -289218

 آلومینیومی پروفیل سنتی آنادایزینک و آبکاری -289219

 فلزات روی حکاکی -289223

 پنجره و درب جز به آهنگری -289311
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 (سنتی آهنگری) چلنگری -289312

 آلومینیومی سازی یراق -289332

 فلزی سازی قالب -289913

 فلزی تابلوسازی -289915

 (جعبه و ساختمانی بهداشتی لوازم – بجزکانال) سازی حلبی -289922

 فلزی تنور تولید -289934

 خودرو انواع کشی آهن و گری آهن -502057

 فوالد و آهن کاری چکش -271012

 فلزی سازی پاشنه و سازی قالب -273111

 غیرآهنی فلزی حروف تولید -273250

 آلومینیومی بندی وپارتیشن سازی غرفه و ویترین واجرای تولید -281115

 فلزات پرسکاری -289110

 فلزات خمکاری -289120

 مربوطه لوازم و استامبولی خمکار -289122

 فلزات پالست سند -289212

 فلزی تسمه تولید -289933

 آبکاری آالت ماشین و خمکاری های دستگاه انواع تعمیر و تولید -292209

 صنعتی جوشکاری -452202

 آب زیر جوشکاری -452203

 فلزات  ضایعات فروشی عمده -514781

 فلزات ضایعات فروش نمایندگی -514782

 العمل حق بصورت خ ضایعات فروشی عمده -511093

 فلزات ضایعات بازیافت -371011

 آهنی ضایعات فروشی عمده -514783

 آلومینیوم و مس ضایعات فروشی عمده -514784

 مستعمل آهن فروشی عمده -514785

 ضایعات و فروشی آهن قراضه -514786

 حلبی مصنوعات فروشی خرده -523894

 مسی مصنوعات فروشی خرده -523863

 پروفیل فروشی عمده -1/514419

 فوالد و خشکه فروشی عمده -2/554419

5065 
 (،هواکش صنعتی روشنایی،) الکتریکی لوازم و قطعات تولید -312018

 نقلیه وسایل الکتریکی تجهیزات تولید -319030
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Electrical Parts and 

Equipment  قطعات و تجهیزات /

 الکتریکی

 ساختمان الکتریکی لوازم فروشی عمده -514515

 الکترونیکی و الکتریکی یدکی لوازم فروشی خرده -523315

 برقی و الکتریکی لوازم فروشی خرده -523431

 سازی المنت -319020

 قوی فشار و صنعتی و روشنایی  و الکتریکی لوازم فروش -523435

 الکترونیکی آالت ابزار و تجهیزات تولید -319040

 الکترونیکی بردهای تولید -319041

 الکترونیکی قطعات فروشی عمده -513350

 الکترونیکی تجهیزات فروشی عمده -515221

 الکترونیکی تجهیزات فروش نمایندگی -515222

 الکی سیم فروشی خرده -523436

 خازنها ضعیف و قوی فشار تابلوهای انواع تعمیر و تولید -312017

 آن به وابسته لوازم و تصویری و صوتی لوازم فروشی عمده -513341

 آن به وابسته لوازم و تصویری و صوتی لوازم فروش نمایندگی -513345

 تصویری و صوتی دستگاههای یدکی لوازم و قطعات فروشندگی -513347

 مربوطه قطعات و تصویری و صوتی دستگاههای فروشندگی -513348

 قطعات و تصویری و صوتی دستگاههای فروشندگی) کار دفتر -513349

 (مربوطه

 تصویری و صوتی دستگاههای یدکی لوازم فروشندگی -4/523319

 تصویری و صوتی لوازم فروشی خرده -523341

 تصویری و صوتی لوازم بجز منزل برقی کوچک لوازم تعمیر -526021

 تصویری و صوتی لوازم تعمیر -526022

 صنعتی ضعیف و قوی فشار برق تابلوهای تعمیر و تولید -312011

 برقی غیر برنده ابزارآالت فروش تعمیرو و تولید -289329

 برقی خانگی لوازم قطعات تولید -293005

 برق موتور انواع تعمیر و تولید -311010

 (اضطراری برق مولد های دستگاه) اس یوپی تولید -311070

 صدا کننده تقویت های دستگاه تولید -323012

 برق نیروی توزیع و انتقال دستگاههای تعمیر و تولید -312013

 صنعتی های کلید)  ضعیف و قوی فشار برق کلیدهای تعمیر و تولید -312014

) 

 (باال ولتاژ)برقی کویلهای انواع کاران تعمیر و تولید -502027

 برق ژنراتور فروشی عمده -514522
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 و برقی موتور و آب موتور و برقی ترانسفورماتور ژنراتور فروشی خرده -523442

 مشعل

 الکترونیکی و خانگی برقی لوازم تعمیر آموزش -809032

 ترانس انواع وتعمیر تولید -311020

 الکتروموتور  پیچ سیم و الکتروموتور تعمیردستگاههای و تولید -311030

 ،ژنراتور موتور الکترو دستگاههای بازسازی و کنندگان تولید -311031

 دینام انواع تعمیر و تولید -311040

 ژنراتور و ترانسفورماتور انواع تعمیر و تولید -311050

 و کاهنده های موتور ترانسفورماتور دستگاههای انواع تعمیر و تولید -311051

 افزاینده

 آرمیچرسازی -311060

 هادی کلیدهای تعمیرانواع و تولید -312016

5072 
Hardware, Equipment 

and Supplies ابزار و تجهیزات / 

 گری ریخته و جوشکاری – تراشکاری آالت ماشین فروشی عمده -515532

 شیشه کاری سوراخ و تراشکاری -261211

 وفلزکاری تراشکاری -289221

 چینی و بلور زنهای گل ، نقاشان و لوستر زنبق تراشکار -289225

 اتومبیل موتور تراشکاری -502011

 نسوز و مقوایی واشر تولید -210911

 الستیکی واشر تولید -251901

 پیچ فنر -واشربر -8/502013

 کلید و قفل تعمیر -526093

 کشی سیم برقی غیر ابزار وتعمیر تولید -289323

5074 
Plumbing and Heating 

Equipment and Supplies/ 

 تجهیزات لوله کشی و گرمایشی

 فاضالب و آب کشی لوله -453111

 بجز مطبوع تهویه و برودتی و حرارتی های سیستم تعمیر و نصب -453014

 سردخانه

 آن یدکی لوازم و مطبوع تهویه و شوفاژ لوازم فروشی عمده -514523

 سردخانه تولید -291950

 گازسوز لوازم نصب و گاز کشی لوله -453112

 مطبوع تهویه و شوفاژ لوازم فروشی خرده -523441

 مربوط لوازم و هواکش انواع فروش -523443

 کولر نصب و مطبوع تهویه کانال ساز، کانال ساز، حلبی -3/289919

 سرد و گرم آب کشی لوله -453118

 گاز کشی لوله -453119
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 گرما ایجاد و کشی لوله ملزومات فروش نمایندگی -514525

 فلزی اتصاالت و لوله تولید -271011

 لوله ترکیدگی تشخیص و بازکنی لوله -453113

 ساختمانی اتصاالت و لوله انواع فروشی عمده -514521

 فاضالب و چاه تخلیه -900111

 وفاضالب لوله بازکردن -900112

 چاه تخلیه -452320

 (آبی کولر باستثنا)کننده سرد دستگاههای انواع تولید -4/453119

 (مطبوع وتهویه شوفاژ) وگرم سرد حرارتی دستگاه کنندگان تعمیر -3/453119

 تهویه تاسیسات انواع فروشندگی و تولید -2/453119

 (شوفاژ،چیلر،پکیج)مطبوع

 کننده سرد دستگاه انواع نصب و تولید -1/453119

 کننده سرد های دستگاه قطعات فروشنده و کار تعمیر -453117

 ای سردخانه تاسیسات تعمیر و نصب -453310

5085 
Industrial Supplies (Not 

Elsewhere Classified) /  مواد

 مصرفی صنعتی ]سایر موارد[

 بلبرینگ تعویض و تعمیر -526096

 سازی جعبه -202311

 مقوایی لوله و قوطی و جعبه تولید -210211

 مقوایی ساز جعبه -210215

 فلزی های جعبه تعمیر و تولید -289916

 چوبی ظروف و صندوق وتعمیر تولید -202310

 فلزی صندوق انواع تعمیر و تولید -289932

 پالستیکی قوطی و قالب تولید -252020

 شده بندی طبقه ومحصوالت کفش از غیر پالستیکی اجناس تولید -252090

 تابلو-مالمین- گالس فایبر-قوطی نظیر دیگر

 شده بندی طبقه محصوالت و کفش از غیر پالستیکی اجناس تولید -252091

 – مالمین – فایبرگالس – قوطی نظیر دیگر

 فلزی ساز قوطی -289914

 – تسمه – اتیکت – شیلنگ روکش – فتیله نظیر منسوجات بافتن -172912

 گل -قرقره -جاگلدان -چراغ توری -کفش بند

 جای در نشده بندی طبقه فلزی سایرمحصوالت تولید -289950

-گاز سرشیلنگ-سبد-ساچمه -شومینه وسایل -سرپوش و درپوش-دربطری)دیگر

 (نردبان -فلزی لوال-تلفن قلک-جرثقیل قرقره-شیر صافی-سینی-سطل

 شیلنگ و لوله انواع پرس و تعمیر -369941
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 ساختمان شیرآالت فروشی عمده -514512

 آب شیرآالت فروشی خرده -523452

 نقلیه وسیله بجز پیستون و موتور سرسیلندر تعمیر و تولید -291115

 آبیاری اتصاالت و لوله فروشی عمده -514526

 پلیکا و چدنی و فلزی غیر -فلزی اتصاالت فروشی خرده -523453

 اتصاالت و داربست لوله فروش -523456

 مکانیکی و صنعتی قطعات شستشوی -749312

 شیلنگ و pvc لوله تولید -369949

 بافی طناب و ریسمان -172313

 طناب فروشی عمده -513115

 دستی فرش اولیه مواد و خامه قالی، نخ فروشی خرده -523898

 دستی قالی نخ بجز کاموا و نخ انواع فروشی خرده -523899

 کاموا فروشی خرده -2/523899

 پشمی نخهای تولید و پشم فرآوری -171112

 مو و کرک پشم، پر، فروشی عمده -512411

 مو ، کرک ، ،پشم پر فروش نمایندگی -512412

 مو و کرک.ابر پر، پشم، پنبه، فروشی خرده -523892

 ای پنبه نخهای تولید و پنبه فرآوری و حالجی -171113

 و خیاطی نخ استثنای به) مصنوعی غیر نخ انواع فروشی عمده -513642

 (گلدوزی

 مصنوعی نساجی الیاف و نخ انواع فروشی عمده -514631

 مصنوعی نساجی الیاف و نخ انواع فروش نمایندگی -514632

 مصنوعی نخ فروشی عمده -514851

 مصنوعی نخ فروش نمایندگی -514852

 چوب زغال -اسفنج -ریسمان انواع فروشی خرده -523896

 تراشی سنگ ابزار تعمیر و تولید -289322

 کوبی سنگ -269612

 قیمتی فلزات و سنگها پرداخت -369121

 قیمتی سنگهای تراش -369122

 پارچه و نخ زنی گل و رنگرزی و صباغی -171211

 اولیه مواد)  ابریشم و پشم و کرک – خامه نخ شستشوی و رنگرزی -171212

 (فرش تابلو و فرش

 ) شویی سنگ و لباس و الیاف نخ، پارچه، انواع رنگرزی -171214
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 کشباف رنگرزی -173113

 چوبی آشپزخانه تزیینی اشیا رنگرزی -202940

 رنگرزی یدکی لوازم و وقطعات  آالت ماشین فروشی عمده -515528

 لباس رنگرزی -930115

 رنگرزی آالت ماشین یدکی لوازم و قطعات تعمیر و تولید -1/292209

 ابریشم فرآوری -171111

 خودرو انواع بدنه و درب داخل فیبر تهیه -202121

 فرمیکا تولید -202130

 پالت تولید -202213

 سازی مقوا -210112

 مقوایی کارتن تولید -210212

 کارتن فروشی عمده -513513

 مقوایی محصوالت و مقوا فروشی عمده -513512

 ساز قوطی -210216

5094 
Precious Stones and 

Metals, Watches and 

Jewelry بها ها و فلزات گران/ سنگ

 ساعت و جواهرات

 جواهر و طال قلمزنی -289224

 سازی جواهر -369112

 جواهر و طال مصنوعات سازندگی -369116

 جواهر بنکداران -514244

 جواهرات و طال فروش و تولید لوازم و ابزار فروشی خرده -523857

 جواهرات و طال  طراحی -749813

 وجواهرسازی طال آموزش -809012

 .....( گردنبند انگشتر، النگو، ساخت) سازی طال -369111

 طال خاک از طال کردن جدا کاری قال -369115

 زرگری آالت ماشین انواع تعمیر و تولید -292207

 (طال روی بر نگین سوارکردن)  کاری مخراج -369127

 طال شمش فروشی عمده -514241

 قیمتی فلزات سایر و طال فروش نمایندگی -514242

 طال بنکداران -514243

 طال سکه فروشی خرده -523852

 شده آب طالی فروشی خرده -523858

 طال سنجی عیار -742211

 نقره و طال سنجی عیار -742212

 قیمتی مدال و سکه ضرب -369114
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 قیمتی فلزات حکاکی -369125

 سازی نقره و کاری نقره -369113

 نقره مصنوعات سازندگی -369117

 ای نقره مصنوعات فروشی عمده -513622

 نقره لوازم و ظروف فروشی خرده -523334

 (خرده)نقره مصنوعات فروشندگی -523859

 نقره ظروف آبکاری و تعمیر -526062

 زیورآالت تعمیرات -369126

 زیورآالت قاب تولید -369935

 زیورآالت انواع آبکاری و تعمیر -526061

 چمدان ، ساک ، ساعت ، عینک انواع فروش نمایندگی -513634

 آن یدکی قطعات و دیواری و مچی ساعت تولید -333012

 ساعت سازی قاب -333013

 آن یدکی قطعات و ساعت فروشی عمده -513631

 آن یدکی لوازم و ساعت انواع فروشی خرده -523821

 (دیواری – رومیزی – مچی) ساعت انواع تعمیر -526081

 زمان انواع وتعمیر تولید -333011

5099 
Durable Goods (Not 

Elsewhere Classified) /  کاالهای

 ماندگار ]سایر موارد[

 شکاری اسلحه وتعمیر تولید -292711

 مختلف لوازم برای فلزی های پایه انواع تولید -289917

 شنیداری، و ویدئویی خالی نوارهای و دیسکت فروشی عمده -515231

 مغناطیسی و نوری دیسکهای

 ، شنیداری و ویدئویی خالی نوارهای و دیسکت فروش نمایندگی -515232

 مغناطیسی و نوری های دیسک

 مجاز شده وپر خام های دی سی و نوارها انواع فروشی خرده -523346

 العمل حق بصورت الوار و چوب فروش عمده -511096

 بری چوب -201010

 چوب کاری پرس -201020

 چوب کردن خشک -201022

 چوبی ابزارآالت تولید و خراطی -202921

 چوبی سازی قاب -202922

 چوبی تابلوسازی -202923

 چوبی سازی قالب -202924

 چوبی – سازی شابلن -202926
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 غیره و کفش چوبی سازی قالب -202928

 چوبی مصنوعات و چوب فروش نمایندگی -514422

 موسیقی آالت تولید -369200

 موسیقی آالت فروشی عمده -513311

 صوتی و موسیقی آالت فروشی خرده -523345

 موسیقی آالت و لوازم تعمیر -526072

 (پرسی کارهای و مدرسه ،کیف ساک چمدان، شامل)سراجان -191213

 سفر لوازم و چمدان ساک، انواع فروشی خرده -523251

 ساختمانی نشانی آتش تجهیزات فروشی خرده -7/523829

 جانبی لوازم و نشانی آتش کپسول فروش شارژو -2/523879

5111 
Stationery, Office 

Supplies, Printing and 

Writing Paper/ التحریر، لوازم

ملزومات دفتری، کاغذ پرینتر و 

 افزارنوشت

 کاغذ و مقوا برش -210110

 دار چسب کاغذی اتیکت تولید -210923

 دیگر جای در نشده بندی طبقه دیگر کاغذی وسایل تولید -210924

 سلولزی های فرآورده و کاغذسازی آالت ماشین وتعمیر تولید -292920

 کاغذی محصوالت و کاغذ فروشندگی -513511

 مقوائی و کاغذ محصوالت فروش نمایندگی -513511

 پاکن مداد تولید -251903

 ساز پاکت و کارت تولید -210927

 کالسور و زونکن تولید -210221

 ساز کالسور -210225

 تایپ و ترجمه خدمات -749611

 تایپ خدمات -749711

 پستی نامه پاکت استثنای به پاکت انواع تولید -210214

5122 
Drugs, Drug 

Proprietaries, and Druggist 

Sundries ای و / دارو، داروهای نسخه

 داروهای متفرقه

 سنتی و گیاهی داروهای بندی بسته و تولید -242312

 نظافت داروی تولید -242424

 العمل حق بصورت خ دارو فروشی عمده -511043

 گیاهی داروهای فروشی عمده -512411

 انسان برای شیمیایی داروهای فروشی عمده -513412

 طیور و دام برای شیمیایی داروهای فروشی عمده -513414

 طیور و دام برای شیمیایی داروهای فروشی عمده -513415

 انسان برای شیمیایی داروهای فروشی خرده -523112

 طیور و دام مصرف برای شیمیایی داروهای فروشی خرده -523113

 دارویی گیاهان  فروشی خرده -523111
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 شده خشک گیاهان انواع فروشی خرده -522249

 عطار -1/223119

 فروش سقط و عطار -523118

 آهار تولید -242904

 فروش سقط -523119

 بهداشتی آرایشی مواد فروشی عمده -513422

 عطریات و آرایشی و بهداشتی مواد فروش نمایندگی -513424

 عطریات فروشی عمده -513423

 عطریات فروشی خرده -523123

 صابون بجز بهداشتی کننده پاک و شوینده مواد تولید -242425

 بهداشتی ، ی کننده پاک مواد فروشی عمده -513421

 بهداشتی و آرایشی لوازم فروشی عمده -513425

 ساختمان بهداشتی کاالهای فروشی عمده -514513

 بهداشتی و آرایشی لوازم فروشی خرده -523124

 کودک بهداشتی لوازم فروشی خرده -523125

 العمل حق بصورت خ آرایشی لوازم و مواد فروشی عمده -511081

 کنی پاک کتیرا -242905

5131 
Piece Goods, Notions, 

and Other Dry Goods/  ،پارچه

 دکمه و نخ و سایر کاالهای خشک

 مربوطه ولوازم پرده انواع تعمیر و نصب و دوخت -172115

 تشک دوزی مغزی – پرده منگوله تولید -172929

 چوبی کرکره پرده وتعمیر تولید -202230

 فلزی کرکره پرده تعمیر و تولید -289923

 العمل حق بصورت خ کرکره پرده فروشی عمده -511072

 دراپه لوور و کرکره پرده فروشی عمده -513673

 ای پرده های پارچه فروشی خرده -523217

 کرکره پرده فروشی خرده -523893

 کوله – زین – شالق _ ساعت بند نظیر چرمی محصوالت تولید -191221

 کمربند و جلد – افسار و تسمه – دان جامه – دولچه – پشتی

 کمربند فروشی عمده -513651

 – برس – کمربند)  خاص بصورت شخصی لوازم فروش نمایندگی -513654

 ( عصا و سیگار چوب

 برس انواع فروشی عمده -513652

 وبرس فرچه انواع تولید -369936

 عصا و سیگار چوب فروشی عمده -513653
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 الستیکی کش تولید -251905

 الستیکی دلو تولید -251904

 خانگی گلدوزی و خیاطی های چرخ انواع فروشی خرده -523351

 قرقره به دوک نخ تبدیل -171115

 خرازی لوازم فروشی عمده -513643

 ( عالقبندی)  خرازی -523825

 ولباس پارچه انواع گلزن -171217

 پارچه انواع گلزن و صباغ -171218

 لباس پارچه،الیاف، انواع صباغ -171216

 پارچه انواع بنکداری یا فروشی عمده -513111

 ای پارچه رومیزی و مالفه و روتختی و روبالشی فروشی عمده -513114

 پارچه فروشی خرده -523211

 مبلی های پارچه فروشی خرده -523216

 ( دستی و دیجیتالی)  لباس و پارچه روی نقش طراحی -749812

 فروشی طاقه و پارچه بنکداری -1/513119

 سنتی منسوجات انواع بافندگی -171121

 العمل حق بصورت خ منسوجات فروشی عمده -511016

 منسوجات انواع فروش نمایندگی -513118

 فروشی طاقه -513117

 و بافندگی دوزندگی، نساجی، صنایع آالت ماشین فروشی عمده -515522

 پوشاک

 بافندگی ماشین فروشی خرده -523352

 – غذائی – نساجی صنایع تجهیزات و آالت ماشین فروش نمایندگی -515527

 فاضالب و آب تصفیه و نجاری – چاپ – دخانیات

 منسوج الیاف ریسندگی -171114

 منسوج الیاف ریسندگی -181042

 منجوق -پولک – سرمه -سکمه – سکه – مروارید – ملیله دوزندگی -172927

 دوزی خامه –

 یراق – یک ده -سوزن -قالب -گالبتون -گوبلن دوزندگی -172928

 منسوجات و الیاف بازیافت و ضایعات حالجی تصفیه، -372012

 بافی ضخیم -171122

 پتوبافی -171124

 کنی خشک پر و پرشویی -171213
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 پر از وسایل تولید -369953

 دوزی کیسه و گونی -172111

 گونی فروشی عمده -519031

 گونی فروش نمایندگی -519032

 طوافی و دستی چرخ تعمیر و تولید -359910

5137 
Men’s, Women’s, and 

Children’s Uniforms and 

Commercial Clothing  /

های زنانه، مردانه و بچگانه و یونیفرم

 های کارلباس

 دوزی کار لباس -181041

 کار لباس فروشی عمده -513149

 مانتو و روپوش فروشی خرده -523236

 انتوم و روپوش فروشی عمده -513134

 مد طراحی -749819

 خرده فروشی پوشاک کار )غیر از البسه ایمنی ( -523243

 پرس هر برای سرپایی های صندل و سرپایی تولید -241311

 کفش مشتقات و پودرپالستیک کفش، اولیه مواد فروش دفتر -514843

 کفش اولیه مواد فروشندگی -514844

 طبی وکفشهای بیمارستانی و پزشکی ولوازم تجهیزات فروشی خرده -523134

 ملوانی کاالهای فروشی خرده -6/523899

 نیروهای) انتظامی و نظامی ضمایم و عالیم و کاله فروش و تولید -5/289919

 (مسلح

5139 

Commercial Footwear  /

 های تجاریکفش

 ورزشی کفش انواع فروشی خرده -523252

 ( دستی)  دوزی کفش -192011

 کفش زیره و پاشنه تولید -192012

 ماشینی کفشهای سازی زیره تولید -192014

 تولیدی هردستگاه برای ماشینی کفشهای تولید -192025

 ماشینی های کفش سازی قالب کارگاه -289919

 پوتین و کفش و کیف تعمیر -526032

 کفش طراحی -749816

 (ماشینی) کفش تولید -192021

 کفش اولیه سازی مواد تولید -241310

 کفاشی ابزار تعمیر و تولید -289327

 کفاشی لوازم فروشی عمده -519014

 (کفش-دستکش-کاله) شخصی ایمنی لوازم فروش و تولید -1/289939

 کفش و کیف آالت یراق و لوازم فروشی عمده -519012

 کفش تولید صنایع تجهیزات و آالت ماشین فروشی عمده -515535
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 وچکمه پوتین فروشی عمده -513151

 ورزشی وپوتین کفش فروشی عمده -513154

 چکمه و پوتین فروشی خرده -523255

 الستیکی چکمه تولید -251907

 دمپایی تولید -192024

 دمپایی فروشی عمده -513152

 دمپایی فروشی خرده -523256

 خرده فروشی لوازم کیف و  کفش -523829

 کیف انواع تولید -191211

 کیف فروشی عمده -513155

 کفش و کیف انواع فروش نمایندگی -513157

 کفاش و کفش و کیف لوازم فروش نمایندگی -519017

 آرایش کیف و گانه بچه ، مردانه زنانه، کیف انواع فروشی خرده -1/523259

 کیف فروشی خرده -523254

 کفش و کیف فروشندگی -523258

 ماشینی کفشهای سازی بند -172915

5169 
Chemicals and Allied 

Products (Not Elsewhere 

Classified) /  مواد شیمیایی )سایر

 موارد(

 بتون افزودنی( مایع)شیمیایی مواد تولید -242907

 العمل حق بصورت خ شیمیایی کود فروشی عمده -511024

 حیوانی کودهای فروشی عمده -514812

 ضدیخ فروشی عمده -514102

 گیاهی کودهای فروشی عمده -514813

 معدنی کودهای فروشی عمده -514814

 حیوانی کود فروشی خرده -523116

 نانو و ارگانیک کودهای انواع فروشی خرده -523117

 نانو فناوری بر مبتنی محصوالت فروشی خرده -523879

 استخوان پودر فروشی عمده -514771

 استخوان پودر فروش نمایندگی -514772

 در نشده بندی طبقه خ صنعتی شیمیایی سایرمواد فروشی عمده -511026

 العمل حق بصورت دیگر جای

 صنعتی شیمیایی مواد فروشی عمده -514621

 صنعتی شیمیایی مواد فروش نمایندگی -514622

 شیمیایی کودهای فروشی عمده -514811

 پالستیک های ورق نصب و فروشی خرده -523455



 

 

 518از 423 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 81معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 معدنی ، گیاهی ، حیوانی ، شیمیایی کودهای انواع فروش نمایندگی -514815

 شیمیایی مواد فروشی عمده -514861

 شیمیایی مواد فروش نمایندگی -514862

 شیمیایی صنایع آالت ماشین فروشی عمده -515536

 کننده پاک شیمیایی محصوالت فروشی خرده -523872

 شیمیایی مواد انواع فروشی خرده -523874

 پالستیکی پوشاک و مشمع دوخت -252081

 پالستیکی چسب انواع تولید -242901

 پالستیک جوشکاری -252050

 پالستیکی مصنوعات و سازی پالستیک آالت ماشین تعمیر و تولید -292910

 پالستیکی تزئینی وسایل تولید -369948

 اولیه اشکال به موادپالستیکی فروشی عمده -514841

 اولیه اشکال به پالستیکی مواد فروش نمایندگی -514842

 پالستیکی های کیسه فروشی عمده -519024

 پالستیکی مصنوعات و مواد فروشی خرده -523866

 صنعتی گازهای تولید -241110

 پرکنی نیک پیک -402012

 خودرو مایع گاز فروشی خرده -505004

 مربوط محصوالت و گاز و مایع ، جامد های سوخت فروش نمایندگی -514104

 صنعتی گازهای فروشی عمده -514831

 صنعتی گازهای فروش نمایندگی -514832

 صنعتی گازهای توزیع -523871

 نیک پیک و کپسول بصورت مایع گاز فروشی خرده -523875

 ایمنی گازهای فروشی خرده -523876

 اسید آب تولید -242902

 صنعتی روغن تولید -151413

 سوختی مواد سایر و صنعتی روغن بازیافت -372013

 موتور روغن تعویض و فروش -5/502059

 موتور روغن فروشی خرده -505002

 گیری پنچر و روغن فروشندگی -505005

 گیربکس و موتور روغن فروشی عمده -514101

 و موتور روغن انواع استثنای به) نفتی های فرآورده فروشی عمده -514103

 (ضدیخ
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 دامی های فرآورده از چسب تولید -191126

 صنعتی چسب انواع فروشی عمده -514623

 صنعتی چسب انواع فروشی خرده -523878

 چسب خمیر تولید -1/242909

 سازی مجسمه خمیر و ژالتین – موم انواع تولید -242903

 گیاهی موم تولید -2/242909

 العمل حق بصورت خ کننده پاک مواد فروشی عمده -511025

 اسانس و عطر تولید -242431

 رنگ استثنای به اسپری انواع تولید -242906

 پتروشیمی مواد فروشی عمده -514641

 پتروشیمی مواد فروش نمایندگی -514642

 های فرآورده وفروش عرضه جایگاه)نفتی های فرآورده فروشی خرده -523873

 (نفتی

 نمک بندی بسته و تصفیه -154827

 پالستیکی ایرانیت فروشی عمده -514431

 پالستیکی عاتضای فروشی عمده -514742

 پالستیکی و الستیکی ضایعات فروش نمایندگی -514743

 پالستیکی ساخته پیش دیوار فروش خرده -523428

 الستیکی قطعات تولید -251906

 پرس هر برای الستیکی قطعات تولید -251908

 پالستیکی جلدسازی -252030

 فایبرگالس تولید 2520600

 پالستیکی تابلو تولید -252070

 پالستیکی ضایعات و مواد آسیاب و بازیافت -372011

 طبیعی کایوچوی)مواد ونساجی الستیک صنعت موادجهت تهیه -511021

 العمل حق بصورت خ(  ومصنوعی

 مصنوعی کایوچوی فروشی عمده -514821

 مصنوعی کائوچوی فروش نمایندگی -514822

 الستیکی قطعات محصوالت فروشی خرده -5/523829

 الستیکی قطعات محصوالت فروشی عمده -2/519019

 گریس انواع تولید -242908 5172



 

 

 518از 425 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 81معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

Petroleum and 

Petroleum Products  نفت خام /

 و محصوالت نفتی

5192 
Books, Periodicals and 

Newspapers  کتاب، روزنامه و /

 نشریه

 ادواری نشریات فروشی خرده -523611

 (جریده)جراید فروشی خرده -523613

 مکتوب ناشر -523614

 کتابفروش -523615

 کتاب پخش دفتر -523616

 نشر دفتر -523617

 ادواری نشریات فروشی عمده -513515

5193 
Florists Supplies, 

Nursery Stock and Flowers  /

 گل، مواد گلفروشی و گلخانه

 العمل حق بصورت خ گیاه و گل فروشی عمده -511082

 طبیعی گیاه و گل فروشی عمده -512531

 طبیعی گیاه و گل فروش نمایندگی -512532

 مصنوعی گلسازی -369931

 گالبگیری -242313

 گالب فروشی عمده -512933

 گیاهی عرقیات تولید -242311

 گیاهی عرقیات فروشی عمده -513413

 ای گلخانه گرمایشی دستگاه انواع تولید -291941

5198 
Paints, Varnishes and 

Supplies/  رنگ، جال و مواد مصرفی

 نقاشی

 قالی و نساجی رنگ تولید -242211

 نقلیه وسایل رنگ انواع تولید -242212

 آب و رطوبتی عایق جهت رنگ انواع تولید -242215

 العمل حق بصورت خ رنگ فروشی عمده -511022

 اتومبیل رنگ جز به رنگ انواع فروشی عمده -514514

 اتومبیل رنگ فروشی عمده -514541

 اتومبیل رنگ فروش نمایندگی -514542

 (ساختمانی) رنگ فروشی خرده -523472

 (ساختمان رنگ بجز) رنگ فروشی خرده -523877

 خودرو انواع نقاشی -502033

 کاشی روی نقاشی -269801

 تفلون ظروف نقاشی و تعمیر -289929

 ساختمان نقاشی -454022

 نقاشی لوازم فروشی خرده -523626
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5199 
Nondurable Goods (Not 

Elsewhere Classified)  / سایر

 کاالهای غیرماندگار

 نمایندگی بصورت غذایی محصوالت و مواد فروشی عمده -512971

 هنری حکاکی -921412

 هنری کاشیکاری -921413

 هنری گچبری -921414

 هنری گالری -921427

 یخی بستنی و آالسکا ، بهشت در یخ یخمک – تولید -154811

 یخ تولید -154812

 خرده فروشی یخ -522912

 سازی یخ آالت ماشین تعمیر و تولید -292518

 اسکاچ و اسفنج فروشی عمده -519025

 ، پالستیکی های کیسه و مصرف یکبار ظروف فروش نمایندگی -519026

 آلومینیم فویل و اسکاچ و اسفنج

 آلومینیوم فویل فروشی عمده -519023

 شمعدان و لوستر سبد ولیدت -369938

 شمع تولید -369943

 آلومینیوم مصرف یکبار ظروف و آلومینیوم ظروف تولید -289929

 مصنوعی سازی چرم -191110

 سازی چرم و دباغی -191122

 العمل حق بصورت خ چرم و خام پوست فروشی عمده -511062

 وساالمبور روده وچرم، پوست فروشی عمده -512421

 ساالمبور و روده ، چرم و پوست فروش نمایندگی -512422

 چرم پرداخت -191121

 کمربند و پول کیف(برزنتی و چرمی) دستکش انواع دوزندگان -191222

 چرم آخال فروشی عمده -514851

 چرم آخال فروش نمایندگی -514752

 چرم فروشی خرده -523841

 چرمی مصنوعات فروشی خرده -523843

 کمربند و پول کیف(برزنتی و چرمی) دستکش انواع فروشی خرده -523844

 چرمی کاالهای تعمیر -526031

 سراجی شده ساخته اجناس فروشندگی -512423

 سراجی اولیه لوازم فروشندگی -512424

 آنها فروش و آنها زدن نمک و گوسفندان پوست آوری جمع -191125

 پوست فروشی خرده -523842
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 زهتابی -191123

 ساالمبور تولید -191124

 دامی های فرآورده از ژالتین تولید -191127

 کاغذی و مقوایی های محفظه و ظروف تولید -210223

 ماسک تولید -210921

 کاغذی دستمال تولید -210925

 جاذب پد تولید -210926

5200 
Home Supply 

Warehouse Stores  /

های تامین محصوالت تزیینات فروشگاه

 داخلی

 استثنای به)دیگر درجای نشده بندی طبقه خانگی تولیدسایرلوازم -293001

 (کف کن براق و زن ماساژ،موم دستگاه

 در نشده بندی طبقه و آن قطعات گازسوزو خانگی لوازم سایر تولید -293002

 دیگر جای

 در نشده بندی طبقه و آن قطعات و نفتی خانگی لوازم سایر تولید -293003

 دیگر جای

 گازسوز خانگی لوازم یدکی ولوازم قطعات تولید -293004

 العمل حق بصورت خ خانگی لوازم و کاالهای فروشی عمده -511052

 خانگی لوازم فروشی عمده -513343

 خانگی لوازم فروش نمایندگی -513346

 خانگی لوازم فروشی خرده -523318

 ، پارکی ، سقفی سیلندری، چراغهای فروش از پس  خدمات و تولید -315033

 دیواری و آویز

 العمل حق بصورت خ دیواری کاغذ فروشی عمده -511073

 خانگی چوبی مصنوعات و مبلمان و تخت فروشی عمده -513331

 خانگی چوبی مصنوعات و مبلمان و تخت فروش نمایندگی -513332

 تزیینی چراغهای و لوستر تولید -315020

 ساز والر چراغ -293009

 منزل تزیینی لوازم فروشی عمده -513342

 ساختمان بجز تزیینی لوازم فروشی خرده-523884

 لوستر و شمعدان و آیینه فروشی عمده -513344

 شمعدان و آیینه آباژور، لوستر، فروشی خرده -523343

 منزل تزیینی کاالهای و کابینت فروشی خرده -523344

 لوستر سرامیک و چینی قطعات فروش و تولید -523457

 قوه چراغ و پروژکتور نورافکن، انواع وتعمیر تولید -315010

 خیابانی و راهنمایی چراغهای تعمیر و تولید -315030
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 روشنایی چراغهای انواع نصب و تعمیر و تولید -315032

 روشنایی و گردسوز چراغ سازندگی -1/293009

 تزیینی ای شیشه مصنوعات تولید -261223

 دتولی خ چینی تزیینی لوازم -269112

 ساختمان تزیینی لوازم فروشی خرده -523823

 العمل حق بصورت خ ساختمان تزیینی کاالهای فروشی عمده -511074

 ای آیینه تابلوی و آیینه تولید -261222

 آیینه و شیشه فروشی خرده -523473

 بخاری موتورهای انواع تعمیر و تولید -291112

 لوازم وعرضه وگازی نفتی آبگرمکن بخاری، آبی، کولر فنی خدمات -5/453119

 روشنایی

 اتومبیل کولر و بخاری تعویض و نصب -502024

 فایر یکتا تعمیر و تولید -526028

 خانگی غیر آبسردکن و فریزر و یخچال انواع وتعمیر تولید -291910

 فریزر یخچال.  فریزر. یخچال تعمیر -526023

 برقی بجز آبگرمکن انواع تعمیر -526011

 برقی آبگرمکن تعمیر -526012

 ظرفشویی و لباسشویی ماشین تعمیر -526024

 لباسشویی ماشین قطعات فروشنده و کار تعمیر -526026

 و مقطرگیری آب – لباسشویی پودر تولید های دستگاه وتعمیر تولید -292940

 فیدر

 خانگی ، صنعتی دستگاههای انواع تعمیر -3/526099

 گازسوز وسایل تعمیرات -2/526099

 سوز نفت وسایل تعمیرات -1/526099

 سوز نفت وسایل یدکی لوازم تولید -293006

 برقی خانگی وسایل فروشی خرده -523311

 نفتی خانگی وسایل فروشی خرده -523312

 گازی خانگی وسایل فروشی خرده -523313

 خانگی برقی غیر و برقی کاالهای یدکی لوازم فروشی خرده -523314

 ویترینی و صنعتی یخچالهای فروشندگی -523316

 گازی کولر فروشی خرده -523319

 شنایی ورو سوز گاز وسایل یدکی لوازم و قطعات فروشی عمده -2/513349 5211
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Lumber and Building 

Materials Stores  فروشگاه های /

 الوار و مصالح ساختمانی

5231 
Glass, Paint, and 

Wallpaper Stores های / فروشگاه

 شیشه، رنگ و کاغذ دیواری

 تلویزیون میز زیر شیشه تولید -261101

 شیشه خمکاری -261213

 العمل حق بصورت خ شیشه فروشی عمده -511092

 شیشه ضایعات فروشی عمده -514761

 شیشه ضایعات فروش نمایندگی -514762

 شیشه کردن پالست سند -261212

5251 

Hardware Stores ار / ابز

 هافروشی

 العمل حق بصورت ابزارکار فروشی عمده -511034

 صنعتی آالت ابزار فروشی عمده -511035

 صنعتی ابزارآالت فروشی خرده -523412

5261 
Nurseries and Lawn and 

Garden Supply Stores/ 

 ایهای لوازم باغبانی و گلخانهفروشگاه

 کشاورزی در استفاده مورد رنگ انواع ئتولید -242221

 باغبانی و کشاورزی ابزار وتعمیر تولید -289326

 (تیلر و کمباین بجز) کشاورزی آالت ماشین و ادوات تعمیر و تولید -292111

 کشاورزی محصوالت سازی آماده آالت ماشین تعمیر و تولید -292514

 و دریایی موتورهای سنگین، سنگین،نیمه های ماشین یدکی لوازم فروش -503014

 کشاورزی و سازی راه ماشینهای

 کشاورزی تجهیزات و آالت ماشین یدکی قطعات فروشی عمده -515411

 کشاورزی ادوات فروشی عمده -515415

 کشاورزی محصوالت بندیبسته و بندی درجه آالت ماشین فروشی عمده -515417

 کشاورزی آالت ماشین فروش نمایندگی -515418

 کشاورزی محصوالت برای شیمیایی داروهای و کود،سم فروشی خرده -523114

 کشاورزی ابزارآالت و لوازم فروشی خرده -523814

 کشاورزی آالت ماشین و موتورآالت فروشی خرده-523818

 قارچ انواع تولید -11213

 زنی چمن ماشین فروشی عمده -515431

 باغبانی تجهیزات و آالت ماشین فروش نمایندگی -515432

5271 

Mobile Home Dealers/ 

 های سیارفروشندگان خانه

 

5300 
 و ماکارونی الزانیا، فرنگی، خشکبار، اسپاگتی،) رشته انواع تولید -154411

 (ورمیشل
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Wholesale Clubs/  عمده

 هافروشی

 پزی خشکه -154511

 دیگر جای در نشده بندی طبقه سرکه انواع تولید -154823

 چوب سرکه تولید -361029

 آنها بندی بسته و سویا پروتئین و پودرسوپ تولید -154824

 شربت و رب تولید و پزی سمنو -154825

5309 

Duty Free Stores  /

 های محصوالت معاف از مالیاتفروشگاه

 

5310 

Discount Stores ها/ حراجی 
 کاال حراج خدمات -743827

5311 

Department Stores/ 

 ای و بزرگهای زنجیرهفروشگاه

 پارس اول، همراه تالیا، ایرانسل، از اعم اعتباری کارتهای کلیه پخش -515213

 ... و انالین

 ای زنجیره غیر بزرگ های فروشگاه در فروشی خرده -521111

 ای زنجیره غیر و تعاونی های فروشگاه در فروشی خرده -521112

 ای زنجیره بزرگ فروشگاههای در فروشی خرده -521113

 منظوره چند بزرگ های فروشگاه در فروشی خرده -521114

 همگن ای زنجیره بزرگ های فروشگاه در فروشی دخرده -521115

 مجازی فروشگاههای در خاص کاالیی گروه عرضه -521121

 مجازی فروشگاههای در خدمات و کاال انواع عرضه -521122

 مجازی فروشگاههای در کاال انواع عرضه -521124

 مجازی فروشگاههای در  خدمات انواع عرضه -521124

 مجازی فروشگاههای در خاص گروه یک در خدمات  عرضه -521125

5331 

Variety Stores  خواروبار /

 فروشی

 

5399 
Miscellaneous General 

Merchandise  کاالهای عمومی /

 متفرقه

 کاال موقت بازار و غرفه در فروشی خرده -525220

5411 
Grocery Stores and 

Supermarkets ها و / سوپرمارکت

 های محصوالت غذاییفروشگاه

 سبزیجات کردن منجمد و خشک پاک،خرد، -151922

 حیوانی روغن تولید -151411

 روغنی های دانه از روغن تولید -151412

 ( مایع -جامد)  خوراکی روغن فروشی عمده -512811
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 ( مایع ، جامد) خوراکی روغن فروش نمایندگی -5128512

 کاری العمل حق بصورت آشامیدنی فروشی عمده -511011

 کاری العمل حق صورت به زعفران فروشی عمده -511018

 برنج فروشی عمده -512311

 ها آشامیدنی فروشی عمده -512932

 ها آشامیدنی فروشی عمده -512941

 شکر و قند فروشی عمده -512954

 موادغذایی سوپر -522248

 ماکارونی و کمپوت فروشی خرده -522247

 گازدار های نوشیدنی و معدنی آب فروشی خرده -522911

5422 
Freezer and Locker 

Meat Provisioners/  فروشندگان

 گوشت بسته بندی شده و یخ زده

 گوشتی های فرآورده تولید های دستگاه تعمیر و تولید -292516

 قرمز گوشت فروشی عمده -512711

 سفید گوشت انواع فروشی عمده -512712

 سفید و قرمز گوشت انواع فروش نمایندگی -512713

 گوسفند گوشت فروشی عمده -512714

 گاو گوشت فروشی عمده -512716

 شتر گوشت فروشی عمده -512716

 گوشتی های فرآورده فروشی عمده -512961

 ( همبرگر -کالباس -سوسیس)  گوشتی محصوالت فروشی عمده -512962

 قرمز گوشت انواع فروشی خرده -522311

 گوشتی های فرآورده فروشی خرده -522314

 پروتئینی مواد فروشی خرده -522317

 گوسفند گوشت فروشی خرده -522318

 گاو گوشت فروشی خرده -522319

 شتر گوشت فروشی خرده -1/522319

 ( همبرگر -کالباس -سوسیس)  گوشتی محصوالت فروشی خرده -2/522319

 پروتئینی مواد و گوشت انواع فروشی خرده -3/522319

 ماهی و مرغ انواع فروشی خرده -522312

 دریایی حیوانات سایر و میگو و ماهی کردن خشک و دوددادن -151201

 دریایی حیوانات سایر و ماهی سودکردن نمک -151202

 ماهی فروشی خرده -522316

 زنده ماهی فروشی خرده -523833

 ماکیان و مرغ فروشی خرده -522315
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 مرغ و مرغ تخم فروشی خرده  -1/522249

 مرغ تخم فروشی عمده -512831

 مرغ تخم فروش نمایندگی -512832

 مرغ تخم فروشی خرده -522245

 سوخاری مرغ -552214

 کنی پاک روده و سیرابی پاچه، کله -151510

 خام سیراب و پاچه و کله فروشی عمده -512717

 شیردان و سیراب جگر، مغز،  قلوه،زبان، دل، پاچه، کله فروشیخرده -522313

 (خام)

5441 
Candy, Nut, and 

Confectionery Stores/ ها قنادی

 هافروشیو آجیل

 ( داده بو و خام)  خشکبار و آجیل بندی بسته و فرآوری -151931

 فروشی آجیل و پزی آجیل -151933

 و ذرت نخود – گردان آفتاب تخم و آجیل بودادن یا پزی آجیل -154821

 شاهدانه و گندم

 خشکبار و آجیل انواع کاری العمل حق -511017

 ( داده بو و خام)  خشکبار و آجیل فروشی عمده -512911

 کنسرو و کمپوت انواع ، خرما و خشکبار و آجیل فروش نمایندگی -512914

 ( داده بو و خام) خشکبار و آجیل فروشی خرده -522221

 عسل فروشی خرده -522211

 قند فروشی خرده -522214

 برنج فروشی خرده -522222

 خرما فروشی خرده -522224

 انجیر فروشی خرده -522227

 تنقالت فروشی خرده -522229

 (خواربارفروش)خواربار فروشی خرده -522241

 زعفران فروشی خرده -522242

 پزی شیرینی و قنادی -154617

 قنادی لوازم فروشی عمده -519013

 قنادی لوازم فروش نمایندگی -519019

 عقد سفره تزیینات و قنادی لوازم و مواد فروشی خرده -523881

 قنادی لوازم فروشی خرده -523887

 قنادی کافه -2/154619

 (پرتقال و نارنج و بادام پسته،) خالل تولید -151916

 خشک شیرینی و شکالت و نقل،نبات،آبنبات،گز فروشی عمده -512952
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 شکالت تولید -154316

 چوبی آبنبات و آبنبات و نبات تولید -154311

 نبات فروشی خرده -522213

 جات میوه سورتینگ و  بندی بسته و خشک و منجمد -151915

 شیرینی انواع فروشی خرده -522212

 پزی سوهان -154312

 سوهان فروشی خرده -522215

 لواشک تولید -151919

 کاکائو خمیر و پودر تولید -154317

 پولکی تولید -154318

 ارده حلوا و حلوا تولید -154315

 ارده حلوا و ارده فروشی خرده -522228

 قند شیره تولید -154213

 قندسازی آالت ماشین تعمیر و تولید -292517

 ...و خرما و انگور  شیره تولید -151914

 گز تولید -154313

 نقل تولید -154319

 بادام حاج تولید -154325

 نوقاسازی -154326

 باسلق تولید -154327

 باقلوا تولید -154611

 پزی کماج -154612

 پزی شیرمال -154613

 پزی برنجی نان -154614

 پزی( یوخه) کاک -154616

 قطاب تولید -154618

 فیل گوش و بامیه و زولبیا تولید -154619

 پزی کیک -154621

 پزی کلوچه -154622

 ویفر تولید -154623

 بیسکویت تولید -154624

 پزی پیراشکی -154625

 دسر و ژله تولید -154630
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 الحلقوم راحت تولید -154321

 مسقطی تولید -154323

 پزی مسقطی -552604

 پشمک تولید -154314

 مربا تولید -151911

 عسل و مربا شربت، انواع فروشی عمده -512931

 عسل و مربا – شربت -آشامیدینیها انواع فروش نمایندگی -512934

 شکر تولید و تصفیه -154211

 خردل و قائوت - ترش خمیر و خمیرمایه تولید -154828

 قندریزی -154212

 پنیر شکر تولید -154322

 گیری عسل -154826

5451 

Dairy Products Stores  /

 های محصوالت لبنیفروشگاه

 (بستنی و کشک -ماست)بجز لبنی های فرآورده سایر تولید -152004

 سازی بستنی و لبنی مواد تهیه آالت ماشین تعمیر و تولید -292512

 لبنیات فروشی عمده -512821

 لبنیات فروش نمایندگی -512822

 لبنی های فرآورده فروشی خرده -522231

 شیر آوری جمع دفتر -14022

 بندی ماست -152002

 کشک تولید -152003

5462 

Bakeries ها/ نانوایی 

 شکری و ای خامه بستنی، نان تولید -154615

 ماشینی و سنتی صورت به نان انواع تولید -15453

 پزی روغنی نان -154512

 سنتی سنگکی نان -154513

 سنتی تافتون نان -154514

 سنتی لواش نان -154515

 سنتی بربری نان -154516

 سنتی نانهای سایر تولید -154517

 خراسانی تنوری نان -154518

 (صنعتی)ماشینی نانهای تولید -154520

 طبی و رژیمی ساندویچی،قندی، وفانتزی، حجیم نانهای تولید -154521

 ماشینی سنگکی نان -154522

 ماشینی تافتونی -154523
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 ماشینی لواش نان -154524

 پیتزا نان -154525

 سوخاری نان -154526

 ماشینی بربری نان -154527

 نان انواع تولید -154528

 ( نان نوع دو پخت) نان انواع تولید 1545310

 ( نان نوع سه پخت) نان انواع تولید -154532

 ( نان نوع چهار پخت) نان انواع تولید -154533

 ( بیشتر و نان نوع پنج پخت) نان انواع تولید -154534

 پز آزاد صورت به ماشینی تافتون  نان انواع تولید -154536

 پز آزاد صورت به سنتی تافتون  نان انواع تولید -154537

 پز آزاد صورت به سنگک  نان انواع تولید -154538

 نان انواع فروشی خرده -522226

 نان کافه -552322

 (فانتزی)طبی و رژیمی نانهای انواع رسته -2/154529

 حجیم ونیمه حجیم نان وانواع ماشینی بلکی نان وپخش تولید -1/154529

 (فانتزی)

 (فانتزی)حجیم نیمه فانتزی نانهای -3/154529

 (حجیم)فانتزی نانهای -4/154529

 فانتزی نان فروشی سرد -5/154529

 سیتا و پیتزا نانهای بندی بسته و وپخش تولید رسته -6/154529

 پزی ، بستنی نان -1/154619

5499 
Miscellaneous Food 

Stores – Convenience 

Stores and Specialty 

Markets وشگاه مواد غذایی / فر

 -مینی مارکت )بقالی(  -متفرقه 

 فروشگاه کاالی خاص

 سبزیجات فروشی عمده -512621

 سبزی فروشی خرده -522101

 جات صیفی فروش نمایندگی -512632

 جات وصیفی میوه انواع فروشی خرده -522102

 جات ترشی فروشی عمده -512923

 جات ادویه و جات ترشی فروش نمایندگی -512923

 جات ادویه و ترشیجات فروشی خرده -522244

 زعفران بندی بسته -151921

 خرما بندی بسته -151932

 شکر بندی بسته -154215

 (کشاورزی) غذایی مواد بندی بسته آالت ماشین تعمیر و تولید -292515



 

 

 518از 436 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 81معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 سازی ادویه -154829

 سبزیجات پودر و زمینی سیب آرد تولید -151918

 خیارشور تولید -151917

 چیپس تولید -151913

 گندم کردن آسیاب -153111

 نعنا قرص و آدامس تولید -154324

 کارگاه در بوجاری -153113

5511 
Car and Truck Dealers 

(New and Used) Sales, 

Service, Repairs, Parts, and 

Leasing  خودرو و کامیون )نو /- 

فروش، سرویس، تعمیر،  -دست دوم( 

 هنقطعات، ر

 بار وانت خدمات دفتر -2/602319

 بار وانت خدمات دفتر -3/602319

 راننده با جرثقیل کرایه -455011

 اپراتور با ساختمانی و راهسازی آالت ماشین کرایه -455012

 بلدوزر، لودر، شامل راهسازی ماشینهای و کمپرسی خدماتی دفتر -455013

 .....و غلطک ، مکانیکی بیل

 سبک های خودرو انواع کاری العمل حق و فروش خرید، -501011

 نیمه و سنگین خودروهای انواع کاری العمل حق و فروش خرید، -501012

 سنگین

 خارجی و داخلی سنگین و سبک خودروهای فروش نمایندگی -501013

 وارداتی سبک خودروهای نمایندگی -501014

 وارداتی سنگین خودروهای نمایندگی -501015

 خارجی و داخلی سبک های خودرو نمایندگی -501016

 وخارجی ایرانی های خودرو فروش از پس خدمات نمایندگی -501017

 سیار صورت به خودرو کش یدک -502019

5521 
Car and Truck Dealers 

(Used Only) Sales, Service, 

Repairs, Parts, and Leasing  /

 -خودرو و کامیون )فقط دست دوم( 

 فروش، سرویس، تعمیر، قطعات، رهن

 دوم دست سیکلت موتور و خودرو لوازم فروشی خرده -524040

5532 

Automotive Tire Stores  /

 هاالستیک فروشی

 

5533  
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Automotive Parts and 

Accessories Stores/  قطعات و

 لوازم خودرو

5541 
Service Stations (With 

or without Ancillary 

Services) ایستگاه خدماتی / 

 

5542 
Automated Fuel 

Dispensers های سوخت / جایگاه

 اتوماتیک

 

5551 

Boat Dealers  فروشندگان /

 قایق

 

5561 
Camper, Recreational 

and Utility Trailer Dealers/ 

فروشندگان تریلر های تفریحی، 

 تاسیساتی و اقامتی

 

5571 
Motorcycle Shops and 

Dealers  فروشندگان و فروشگاه /

 های لوازم موتورسیکلت

 

5592 

Motor Homes Dealers  /

 های متحرکفروشندگان خانه

 

5598 

Snowmobile Dealers  /

 فروشندگان خودروهای برفی

 

5599 
Miscellaneous 

Automotive, Aircraft, and 

Farm Equipment Dealers 

(Not  Elsewhere Classified)  /
خودروهای متفرقه، هواپیما و ماشین 

 آالت کشاورزی

 اپراتور بدون تراکتور کرایه -712101
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5611 
Men’s and Boys’ 

Clothing and Accessories 

Stores/  فروشگاه پوشاک و پوشاک

 جانبی )اکسسوری( مردانه و پسرانه

 مردانه لباس دوزی سری  -181012

 مردانه زیر لباس تولید -181016

 تک شلوار دوخت -181017

 دوزی کاپشن و بارانی -181043

 پالتو -بارانی -اورکت فروشی عمده -513141

 روحانیون پوشاک فروشی خرده -523221

 مردانه پوشاک فروشی خرده -523222

 مردانه اورکت و بارانی شلوار و کت فروشی خرده -523223

 مردانه زیر پوشاک فروشی خرده -523224

 نظامی پوشاک فروشی خرده -523242

 مدال و درجه و آرم تولید -369914

 مردانه پوشاک فروشی عمده -513121

 مردانه زیر پوشاک فروشی عمده -513122

 مردانه پیراهن فروشی عمده -513123

 قبا و عبا فروشی عمده -513124

 شلوار و کت فروشی عمده -513125

 خاص بصورت مردانه پوشاک نمایندگی -513126

 ژاکت و بلوز انواع فروشی عمده -513131

 نظامی پوشاک فروشی عمده -513142

 دوزی کراوات -181011

 دوزی پیراهن -181013

 دوزی شلوار و کت -181014

 دوزی عبا و وقبا ردا -181015

5621 
Women’s Ready-To-

Wear Stores/ های فروشگاه لباس

 دوختهزنانه پیش

 زنانه لباس دوزی سری -181021

 دوزی عروس لباس -181022

 سفارشی زنانه لباس و وشلوار مانتو تولید -181025

 دوزی تریکو -181045

 خواب لباس و ای حوله لباس فروشی عمده -513143

 حوله فروشی عمده -513113

 تریکو انواع فروشی خرده -523219

 تریکو انواع فروشی عمده -511066

 تریکو و کشباف فروشی عمده -513116

 زنانه پوشاک فروشی خرده -523234
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 عروس لباس و خواب لباس فروشی خرده -523235

 زنانه پوشاک فروشی عمده -513132

 دامن و کت فروشی عمده -513136

 خاص بصورت زنانه پوشاک نمایندگی -513137

5631 
Women’s Accessory and 

Specialty Shops/  فروشگاه پوشاک

 خاص و جانبی )اکسسوری(

 بافی شال و  مقنعه ، روسری -171123

 زنانه زیر پوشاک فروشی عمده -513133

 مقنعه و روسری فروشی عمده -513135

 زنانه زیر پوشاک فروشی خرده -523231

 روسری و مقنعه فروشی خرده -523233

 زنانه زیر لباس تولید -181023

 دوزی مقنعه و روسری -181024

 عروس لباس کرایه -713033

 سر گل و سنجاق – گیره تولید -369912

5641 
Children’s and Infants’ 

Wear Stores/  فروشگاه پوشاک

 نوزاد و کودک

 نوزاد و بچگانه لباس فروشی عمده -513144

 وبچگانه نوزاد پوشاک فروشی خرده -523241

 نوزاد وسایل و لوازم فروشی عمده -513614

 نوزاد لوازم و بارداری لوازم فروشی خرده -523824

 بچه لباس تولید -181031

 بچه کالسکه تولید -369918

5651 

Family Clothing Stores/ 

 فروشگاه پوشاک خانواده

 لباس انواع پلیسه -181047

 محلی لباس تولید -181048

 دوزی کاله و دستکش -181044

 کاله و دستکش جوراب، فروشی عمده -513145

 زنانه و مردانه مشترک پوشاک نمایندگی -513146

 شرت تی و شلوار گردن، شال فروشی عمده -513147

 بوتیک -523232

 جوراب فروشی خرده -523244

 کاله فروشی خرده -523245

 احرام وسایل و لباس فروشی خرده -523246

 محلی پوشاک فروشی خرده -523247

 گردن شال فروشی خرده -523248

 العمل حق بصورت خ پوشاک فروشی عمده -511063

 چرم بجز پوشاک انواع ورفوی تعمیر -526033
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 لباس طراحی -749817

 بافی دستکش -173112

 بافی جوراب -173200

 چرمی لباس تولید -191230

 چتر تولید -369913

 چتر فروشی خرده -3/523899

 دوم دست لباس فروشی خرده -524022

 محلی لباس کرایه -713032

 الستیکی دستکش تولید -251902

5655 
Sports and Riding 

Apparel Stores/  فروشگاه پوشاک

 ورزشی و سوارکاری

 ورزشی لباس تولید -181046

 ورزشی لباسهای فروشی خرده -523817

 ورزشی پوشاک فروشی عمده -513148

 غواصی لوازم فروشی خرده -523885

 سیکلت موتور و دوجرخه بند ترک و بادگیر نصب -359204

5661 

Shoe Stores هافروشی/ کفش 

 عمده فروشی کفش خ بصورت حق العمل -511046

 عمده فروشی کفش -513153

 خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشی -523253

 تولید دوبله سازی کفشهای ماشینی برای هر دستگاه -192026

 دوزی گیوه و چاروق -192013

 گالش و گیوه فروشی عمده -513156

 گیوه– چارق فروشی خرده -523257

 دوز دست کفش انواع فروش و تولید -192015

 دوز دست کفش انواع فروشی عمده -513159

 فروش پستایی و ساز پستایی -192016

 دوخت واحد هر برای ماشینی کفشهای سازی ئپستایی -192022

 ماشینی کفشهای فروش دفتر -513158

 ماشینی کفش فروشی خرده -523259

 کفش تعمیرکاران -526035

 والستیکی ماشینی کفشهای پاشنه زیره، انواع فروشی عمده -3/519019

 دوز دست کفش انواع فروشی خرده -2/523259

 والستیکی ماشینی کفشهای ،پاشنه زیره انواع فروشی خرده -6/523829

5681 
 ضدیخ فروشی عمده -514713

 پشم ضایعات فروشی عمده -514712
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Furriers and Fur Shops/ 

 چرم، پشم و پوست

5691 
Men’s and Women’s 

Clothing Stores/  پوشاک

 بزرگساالن

 آرایش کیف و گانه ،بچه مردانه ، زنانه کیف سازندگی -191214

 و مردانه ، زنانه زیر لباس) سبک دوخته پوشاک فروشی عمده -1/513149

 (بچگانه

 و ،مردانه زنانه زیر لباس) سبک دوخته پوشاک فروشی خرده -523249

 (بچگانه

5697 
Tailors, Seamstresses, 

Mending, and Alterations/ 

 خیاطی، دوزندگی و رفوگری البسه

 

5698 

Wig and Toupee Stores/  

 فروشگاه موی مصنوعی و کاله گیس

 گیس کاله و هرپیس بافت و نصب تولیدو -369917

5699 
Miscellaneous Apparel 

and Accessory Shops/  پوشاک

 و پوشاک جانبی متفرقه

 

5712 
Furniture, Home 

Furnishings, and Equipment 

Stores, Except Appliances  /

 مبلمان، تزئینات، تجهیزات خانگی

 دوزی پشتی و وبالش تشک و لحاف -172112

 تختخواب تشک کنندگان تولید -172119

 پتو فروشی عمده -513112

 تشک تولیدی های واحد فروش نمایندگی -513119

 اداری صندلی و میز  فروشی خرده -523321

 ناهارخوری صندلی و میز  فروشی خرده -523322

 قفسه و میز کمد، تخت، فروشی خرده -523323

 منزل مبلمان فروشی خرده -523324

 مبلمان طراحی -749818

 کشی سلفون -252096

 زیفل تختخواب تعمیر و تولید -361012

 (خرده) فروشی پتو -523212

 حوله و روتختی و مالفه و روبالشی فروشی خرده -523213

 پشتی و تشک-بالش -لحاف فروشی خرده -523214

 آماده بصورت مبل پیراهن فروشی خرده -523218
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5713 

Floor Covering Stores/ 

 های کفپوشفروشگاه

 پشتی فروشی عمده -513221

 زیلو و گلیم گبه، فروشی عمده -513231

 زیلو و گلیم و گبه فروش نمایندگی -513232

5714 
Drapery, Window 

Covering, and Upholstery 

Stores/ پرده، کرکره و پارچه مبلی 

 

5718 
Fireplace, Fireplace 

Screens and Accessories 

Stores/  شومینه، آتشدان و لوازم

 هاجانبی آن

 

5719 
Miscellaneous Home 

Furnishing Specialty Stores/ 

 لوازم و تزینات خانگی خاص و متفرقه

 آیینه و شیشه -523478

 فروشی آیینه -523479

5712 
Household Appliance 

Stores/ های خانگیفروشگاه دستگاه 

 جارو فروشی عمده -519015

 گازی و نفتی بخاری تولید -8/293009

 ،خانگی صنعتی ایدستگاهه انواع قطعات تولید -7/293009

 شوینده خانگی دستگاههای انواع تولید -6/293009

 چرخ و میکروویو و جاروبرقی گردنده های دستگاه خدمات و تعمیر -526098

 صنعتی و خانگی بخارشور و اتو و گیری آبمیوه و پنکه و گوشت

5732 

Electronics Stores  /

 های لوازم الکترونیکیفروشگاه

 الکترونیکی مدارهای طراحی -742114

5733 
Music Stores – Musical 

Instruments, Pianos, and 

Sheet Music/ های لوازم فروشگاه

 موسیقی )ادوات و نت(

 موسیقی آالت کرایه -713020

 مجالس در موسیقی و نمایش اجرای به مربوط خدمات -749822

5734 
Computer Software 

Stores/ های نرم افزارفروشگاه 

 کامپیوتری

 

 فرهنگی محصوالت عرضه خدمات -713010 5735
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Record Stores  فروشگاه /

 ایمحصوالت رسانه

 .خام فالپی و دی سی فروشی خرده -523712

 

5811 

Caterers تهیه غذا / 

 فالفل تولید -154831

 سیار صورت به غذارسانی غذا، تهیه خدمات -552115

 خورش چلو و چلوکباب رسته -552117

 پزی بریانی -552213

 سیار صورت به فروشی ساندویچ -552215

 لبوپزی -552602

 شده پخته ذرت انواع ارائه و تهیه -552605

 پزی باقالی و عدسی -لوبیا -552606

 ترک غذاهای تهیه -1/552609

 غذا عرضه و سفارش ، تهیه رسته -2/552609

 و منازل در میهمانان از پذیرایی و غذارسانی غذا، تهیه خدمات -552111

 مجالس و ادارات

5812 
Eating Places and 

Restaurants/ ها و غذافروشی

 هارستوران

 کبابی -522122

 غذاخوری سالن و چلوکبابی و رستوران -552113

 سنتی خانه سفره -552114

 رستوران -552118

 سرویس سلف -552119

 پزی حلیم و کباب -552121

 کبابی -552122

 پزی حلیم و آش -552123

 فروشی ساندویچ -552211

 پزی دیزی -552311

 معمولی خانه قهوه -552313

 سنتی خانه قهوه -552314

 سرا دیزی -552315

 تریا کافه -552320

 پزی فرنی -552601

 پزی سمبوسه -552603

 پزی شیربرنج – پزی زرد شله -552607

 چایخوری و خوری غذا سرویس سازندگی -2/289929

 بالنی رستوران -1/552119
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 (پزی شیردان و سیراب پاچه، کله،) طباخی -552411

 (قلوه و دل جگر،) جگرکی -552420

 پیتزا انواع فروش -552212

 ( فود فست... )  و سوخاری مرغ و پیتزا و ساندویچ فروش -552216

 پیراشکی صورت به)  تنوری ساندویچ انواع ارائه و تهیه -552609

 جشن مجالس خدماتی فعالیتهای -930505

 عقد سفره وسایل تولید -369937

 مراسم و جشن برگزاری تاالر -552112

 تاالر باغ -552116

5813 
Drinking Places 

(Alcoholic Beverages) – 

Bars, Taverns, Nightclubs, 

Cocktail Lounges, and 

Discotheques 

 

5814 

Fast Food Restaurants   /

 های فست فودرستوران

 بستنی تولید -152001

 فالوده و بستنی ، آبمیوه فروش و تولید -152005

 بستنی فروش و تولید -152006

 فروشی بستنی -552512

 تولید لیوان بستنی کاغذی -210224

 تولید انواع پاکتهای بستنی مقوایی و کاغذی -210922

 تولید رشته فالوده -153211

 و فروش فالوده تولید -153212

 فروشی فالوده و بستنی آبمیوه، -552514

 فروش فالوده و بستنی -552515

 فروشی آبمیوه -552511

 فروشی بستنی و آبمیوه -552513

 بستنی لوازم و مواد فروشندگی -519027

5815 
Digital Goods – Media, 

Books, Movies, Music  /

کتاب، فیلم،  -کاالهای دیجیتال 

 ایموسیقی و چند رسانه

 

5816 
 ( غیرسفارشی)  کامپیوتری های بازی افزارهاینرم عرضه و تولید -722112

 ای رایانه های بازی -924911



 

 

 518از 445 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 81معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

Digital Goods - Games  /

 های دیجیتالبازی -کاالهای دیجیتال 

 میکرو و آتاری فروشی خرده -523347

5817 
Digital Goods – 

Applications (Excludes 

Games)  نرم  -/ کاالهای دیجیتال

 افزارهای کاربردی )به غیر از بازی(

 ( غیرسفارشی)  آماده افزارهاینرم عرضه و تولید -722111

 عامل سیستم افزارهاینرم عرضه و تولید -722113

 ( غیرسفارشی) آماده افزارهاینرم  انواع توزیع و تولید -722114

 کار و کسب افزارهاینرم عرضه و تولید -722115

 هاداده پردازش خدمات -723012

 (online)رسانی اطالع پایگاه فعالیتهای -724010

 افزارنرم فروشی عمده -515112

5818 
Digital Goods – Large 

Digital Goods Merchant/ 

فروش کاالی  -کاالهای دیجیتال

 بزرگدیجیتال در مقیاس 

 

5912 
Drug Stores and 

Pharmacies/ هاداروخانه 

 رژیمی – غذایی های مکمل فروشی خرده -522914

5921 
Package Stores – Beer, 

Wine, and Liquor 
 

5931 
Used Merchandise and 

Secondhand Stores  /

فروشگاههای دسته دوم فروشی 

 )سمساری و امانت فروشی (

 ( دوم دست کاالهای) فروشی امانت -524011

 عتیقه و قدیمی اشیای فروشی امانت -524012

 فروش امانت و سمسار -524013

 (سمساری) دوم دست خانگی کاالهای فروش -524021

 (فرهنگی مواریث و خاکی زیر از غیر)قدیمی اشیای فروشی عمده -519042

5932 
Antique Shops – Sales, 

Repairs, and Restoration 

Services فروش،  -/ عتیقه فروشی

 تعمیر و بازسازی

 (فرهنگی مواریث و خاکی زیر از غیر)قدیمی اشیای فروشی خرده -524023

 فرسوده کاالهای فروشندگی -524024

 گرامافون صفحه جلد تولید -210222

5933 

Pawn Shops های / فروشگاه

 رهنی

 

5935  
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Wrecking and Salvage 

Yards انبارهای اوراق خودرو / 

5937 

Antique Reproductions  /

 جاتهمانندسازی عتیقه

 

5940 
Bicycle Shops – Sales 

and Service های / فروشگاه

 فروش و خدمات -دوچرخه

 چرخه سه و دوچرخه تولید -359201

 چرخه سه و دوچرخه یدکی لوازم تولید -359203

 برقی سیکلت موتور و دوچرخه فروشندگی -504015

 ژیوشار برقی سیکلت موتور و دوچرخه تعمیر -504021

 چرخه سه و دوچرخه فروشی عمده -513661

 چرخه سه و دوچرخه انواع فروش نمایندگی -513662

 آن یدکی لوازم و چرخه سه و دوچرخه فروشی خرده -523883

 چرخه سه و دوچرخه تعمیر -526092

 کالسکه و ،دوچرخه موتور زین روکش انواع دوزندگی -1/172119

 سیکلت موتور و دوچرخه یدکی لوازم فروشندگی -504014

5941 

Sporting Goods Stores  /

 کاالی ورزشی فروشگاه

 پرسی ورزشی طرح کفش تولید -192027

 بافی ورزشی تور -172312

 ورزشی لوازم انواع تعمیر و تولید -369310

 شیورز لوازم فروشی عمده -513612

 شکار و صید لوازم فروشی عمده -513613

 سازی بدن تجهیزات و لوازم فروشی عمده -513616

 عبادی – وشکار صید – سرگرمی – ورزشی لوازم فروش نمایندگی -513618

 نوزاد و سفر – نسازی بد -

 ورزشی لوازم فروشی خرده -523816

 وشکار صید لوازم فروشی خرده -523882

 بافی ماهیگیری تور -172311

 وصید شکار لوازم تعمیر -526094

5942 

Book Stores  کتاب /

 هافروشی

 کتاب فروشی عمده -513516

 کتاب فروشی خرده -523612

 کتاب کافه -552321

5943 
Stationery Stores, 

Office and School Supply 

 افزار نوشت فروشی عمده -513531

 افزار نوشت و لوازم فروش نمایندگی -513532

 افزار نوشت فروشی خرده -523621
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Stores التحریر و / فروشگاه لوازم

 تجهیزات اداری

 سازی دفتر -222102

 سازی آلبوم -222103

 کتاب ساز سری -222105

 ساز جلد تک -222106

 ساز یادداشت -222107

 جغرافیا کره تولید -369954

5944 
Jewelry Stores, 

Watches, Clocks, and 

Silverware Stores های / فروشگاه

 جواهرآالت، ساعت مچی، ساعت، نقره

 قیمتی جواهرات و طال فروشی عمده -513623

 جواهرات و طال فروشی خرده -523851

 جواهرات فروشی خرده -523853

 دوم دست جواهر و طال فروشی خرده -523856

 و االت نقره - جواهرات و گالری) نقره جواهر و طال فروشندگی -2/523859

 (خرده()نشان جواهر ساعتهای

 (خرده)طال فروشندگی -1/523859

 (خرده)گرانبها نیمه و گرانبها سنگهای فروشندگی -3/523859

5945 
Hobby, Toy, and Game 

Shops های اسباب بازی، / فروشگاه

 بازی و سرگرمی

 پالستیکی های مشمع با شهربازی تجهیزات و لوازم نصب و دوخت -252093

 بادی صورت به

 تفریحی های دستگاه و وسایل تولید -369411

 بازی اسباب تولید -369421

 عروسک و سرگرمی لوازم و بازی اسباب فروشی عمده -513611

 بازی و سرگرمی وسایل و بازی اسباب فروشی خرده -523815

 بازی اسباب تعمیر -526097

 بازی اسباب طراحی -749811

 ای رایانه غیر تفریحی  های بازی -924912

 سازی عروسک -369422

 فکری های بازی سالن -924914

5946 
Camera and 

Photographic Supply Stores 
دوربین  و تجهیزات عکاسی و  /

 فیلمبرداری

 عکس قاب فروشی خرده -523623

 مجالس فیلمبرداری و عکسبرداری دفتر -749415

 دستی و ماشینی رنگی عکس تولید -749417

 عکس چاپ و عکاسی -749418

 رنگی عکس چاپ البراتوار -749419

 رنگی عکس وچاپ عکاسی لوازم فروش -2/749419

 آپارات و فیلمبرداری عکاسی، های دستگاه لوازم و وسایل تولید -332021

 فیلمبرداری و عکاسی تجهیزات و لوازم فروشی عمده -513521
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 فیلمبرداری و عکاسی تجهیزات و لوازم فروش نمایندگی -513522

 فیلمبرداری و عکاسی ولوازم تجهیزات – دستگاه فروشی خرده -523720

 فیلمبرداری و عکاسی لوازم و دوربین تعمیر -526071

 برداری تصویر و عکاسی لوازم کرایه -713042

 فیلمبرداری و عکاسی خدمات -749410

 زینگ فیلم فروشی عمده -519022

 زینت و فیلم فروش نمایندگی -519027

 فیلم تصویر و صدا مونتاژ خدمات -921111

 فیلمبرداری دفتر -1/749419

5947 
Gift, Card, Novelty and 

Souvenir Shops/  کادویی،کارت و

 بدلیجات

 پستال کارت فروشی خرده -523624

 پوستر انواع فروشی خرده -523627

 تزیینی بدلیجات فروشی خرده -523855

 (انگشتری - بدلیجات) تزیینی کار طال -261216

 بدلی زیورآالت انواع تولید -369933

 بدلی آالت زینت فروشی عمده -513621

 بدلی آالت زینت انواع و نقره و جواهرات و طال فروش نمایندگی -513624

 گرا نیمه و گرانبها های سنگ و  آالت زینت فروشی خرده -523854

5948 
Luggage and Leather 

Goods Stores  چمدان و کاالی/

 چرمی

 وساک چمدان تولید -191212

 چمدان  و ساک تعمیر -526034

 وچتر چمدان ساک، فروشی عمده -513633

5949 
Sewing, Needlework, 

Fabric and Piece Goods 

Stores دوزی و / لوازم خیاطی، سوزن

 پارچه

 (خیاطی) لباس دوخت لوازم تولید -369955

 فلزی خیاطی لوازم تولید -289935

 گلدوزی و خیاطی بافندگی، چرخ انواع تعمیر -526040

 دوزی پرده و خیاطی وسایل ابزار تعمیر و تولید -289328

 گلدوزی و خیاطی وسایل و لوازم فروشی عمده -513641

 خرازی و گلدوزی و خیاطی وسایل و لوازم فروش نمایندگی -513644

 دوزی گل -172921

 دوزی تکه و نازک -172922

 دوزی پنبه -172923

 دوزی پاالن -172924

 دوزی زیگزاگ و دوزی زری -172925

 دوزی ابریشم -172926
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 کشبافی -173111

 تریکوبافی -173121

 بافی میل -173131

 کاموابافی -173140

 کاموا فروشی عمده -513672

 کاموا انواع فروش نمایندگی -513675

5950 
Glassware/Crystal 

Stores فروشگاه کریستال و بلور / 

 و کریستال و ای شیشه – بلوری – چینی ظروف فروشی عمده -513325

 پیرکس

 وبلور کریستال و ای شیشه و چینی لوازم و ظروف فروشی خرده -523335

 بلور و شیشه محصوالت و مصنوعات روی تزیینات -261214

 بلورجات تولید -261224

 بلور  سازندگان دفتر -261226

5960 
Direct Marketing – 

Insurance Services  بازاریابی /

 خدمات بیمه -مستقیم

 

5962 
Direct Marketing – 

Travel-Related Arrangement 

Services  بازاریابی مستقیم /- 

 خدمات مسافری

 جهانگردی پالژ -551121

 پذیرایی و اقامتی مجتمع -551122

 جهانگردی مجتمع -551123

 مهمانپذیر و مسافرخانه -551210

 مهمانپذیر -551211

 سرا زایر -551231

 ای اجاره ویالی و پالژ -551231

 پانسیون -551240

 معدنی و گرم آب های چشمه از برداری بهره به مربوط فعالیتهای -930501

5963 

Door-To-Door Sales  /

 تبلیغات و فروش خانه به خانه

 تبلیغاتی های آگهی وتوزیع تهیه به مربوط خدمات -743011

 تبلیغاتی های آگهی انواع به مربوط طراحی خدمات -743012

5964 
Direct Marketing – 

Catalog Merchant/  بازاریابی

 ارسال کاتالوگ -مستقیم

 

5965  
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Direct Marketing – 

Combination Catalog and 

Retail Merchant/  بازاریابی

کاتالوگی و ترکیب فروش  -مستقیم

 خرد

5966 
Direct Marketing – 

Outbound Telemarketing 

Merchant بازاریابی مستقیم /- 

فروش بر اساس تماس فروشنده با 

 مشتری

 

5967 
Direct Marketing – 

Inbound Teleservices 

Merchant بازاریابی مستقیم /- 

فروش بر اساس تماس مشتری با 

 فروشنده

 

5968 
Direct Marketing – 

Continuity/Subscription 

Merchant/ فروش  -بازاریابی مستقیم

 مستمر )اشتراک(

 

5969 
Direct Marketing – 

Other Direct Marketers (Not 

Elsewhere Classified)  /
 هاسایر روش -بازاریابی مستقیم

 (خدمات و کاال عرضه)ای شبکه بازاریابی -741413

 غیراینترنتی و اینترنتی بازاریابی خدمات -741412

5970 
Artist’s Supply and Craft 

Shops/ های تجهیزات ساخت فروشگاه

 کاردستی و صنایع دستی هنری

 دستی صنایع فروشی خرده -1/523869

 دستباف قالی و فرش تولید -172411

 فرش یا قالی کار پرداخت -172412

 فرش یا قالی دارکش و دوانی چله -172413

 مجسمه فروشی خرده -523348

 قالی کشی دار کارگاه -172414

 دستباف فرش تابلو تولید -172421

 فرش تابلو کار پرداخت -172422

 فرش تابلو دارکش و دوانی چله -172423
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 فرش تابلو زنی برجسته -172424

 فرش تابلو زنی دفه و گری روفه مرمت، -172425

 فرش تابلو زن شیرازه و قایق -172426

 دیگر مشابه کاالهای و جاجیم زیلو، گلیم، دستی صنایع تولید -172510

 دستی بافتنی

 ماشینی فرش تولید -172601

 قالیبافی ابزار وتعمیر تولید -289325

 قالی پرداخت های دستگاه انواع تعمیر و تولید-292208

 قالیچه و فرش انواع فروشی عمده-513211

 پشتی و یچهقال و انواع فروش نمایندگی-513212

 ای قطعه موکت و ماشینی فرش فروشی عمده-513213

 دستباف فرش فروشی خرده-523511

 ماشینی فرش فروشی خرده-523512

 ای قطعه موکت و ماشینی فرش فروشی خرده-523513

 گلیم و گبه جاجیم، زیلو، انواع فروشی خرده-523520

 فرش تابلو فروشی خرده-523531

 فرش رفوی و تعمیر-526050

 قالی کشی نقشه و طراحی-749814

 بافی گلیم و بافی قالی آموزش-809022

 چوب روی کاری ظرف -202911

 چوب روی کاری کنده -202912

 چوب بری مشبک -202913

 کاری مشبک و معرق -202914

 کاری منبت -202915

 چوبی مهره و شطرنج تولید – نازککاری -202916

 چوب روی حکاکی -202917

 سازی خاتم – کاری خاتم -202918

 چوب روی طراحی -202919

 چوب – چینی گره -202925

 سازان پاشنه و قالبسازان -202927

 خراطی -202929

 بافی حصیر -202931

 جاروبافی -202932
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 ... (و پوشالی یا سنتی)  جارو فروشی خرده -1/523899

 برقی جاروی استثنای به جاروی انواع تعمیر و تولید -369932

 بافی فیله -172314

 فرشی پشتی تولید -172415

 بافی پادری -172911

 نمدی منسوجات نمدمالی -172913

 مینیاتورسازی -921428

 پتینه انواع تولید -242214

 پتینه انواع فروشی خرده -523476

 سفالگری و کوزه -269121

 سفال اولیه مواد تولید -269125

 رس خاک تولید -269421

 سیمانی مجسمه تولید -269514

 گچی مجسمه تولید -2695220

 کاری مرصع -369123

 سازی ملیله و  کاری ملیله -369124

 پیکرتراشی -921411

 لیزر با حکاکی انواع -921415

 قلم کاریکاتور،سیاه نقاشی، تابلوهای انواع تهیه به مربوط فعالیتهای -921421

 ویترای و

 ادبی متون تهیه -921422

 خطاطی -921423

 صحنه طراحی -921424

 گرافیک و طراحی -921425

 نوازندگی -921426

 طراح و ،خطاط گرافیک -921429

 کاری خاتم و کاری معرق سازی، قاب -1/202919

 مبل کوبی رویه -1/361029

 (حصیربافی و حصیری صندلی ، ساده،منبت)سازی کالف -2/361029

 کاری، ،رنگ کاری منبت سازی، کالف شامل)مبل عرضه و تولید -3/361029

 (کوبی رویه

 و کاری مینا و کاری منبت ، کاری معرق مصنوعات فروشی خرده -523864

 آن جانبی لوازم و کاری خاتم



 

 

 518از 453 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 81معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 پشمی و حصیری مصنوعات فروشی خرده -523868

 سفالی و دستی و گلی مصنوعات فروشی خرده -523861

 دستی صنایع فروشی عمده -519043

5971 
Art Dealers and 

Galleries/  فروشندگان آثارهنری و

 هاصاحبان گالری

 نقاشی تابلوهای فروشی خرده -523826

5972 
Stamp and Coin Stores 

 های سکه و تمبرفروشگاه/
 

5973 

Religious Goods Stores  /

 های کاالی مذهبیفروشگاه

 تسبیح تولید -3699520

 عبادی لوازم فروشی عمده -513615

5975 
Hearing Aids – Sales, 

Service, and Supply  لوازم /

 کمک شنوایی پزشکی )سمعک(

 

5976 
Orthopedic Goods – 

Prosthetic Devices  لوازم /

 ارتوپدی پزشکی و اعضا مصنوعی

 بدن مصنوعی اعضای وتعمیر تولید -331130

 (ویلچر) چرخدار صندلی تعمیر و تولید -359202

 عصا تولید -369915

 نابینایان وسایل تولید -369919

5977 

Cosmetic Stores  فروشگاه /

 لوازم آرایشی

 آرایشی لوازم و آرایشی مواد فروشی خرده -523122

5978 
Typewriter Stores - 

Sales, Rentals, and Service  /

 فروش و ارائه خدمات -ماشین چاپ

 راپراتو بدون دفتری تجهیزات و آالت ماشین دادن کرایه -712300

5983 
Fuel Dealers-Fuel Oil, 

Wood, Coal, and Liquefied 

Petroleum/ فروشندگان سوخت 

 ذغال تولید -20110

 بنزین فروشی خرده -505001

 بنزین فروشی خرده -505003

 العمل حق بصورت خ سوخت فروشی عمده -511023

 و آب حمل تانکرهای و سوختنی مواد کنندگان حمل دفتر -4/602319

 فاضالب
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 بنزین پمپ دستگاه فروشی عمده -515537

5992 

Florists / هاگلفروشی 

 گیاهی عرقیات فروشی خرده -523115

 فروشی گل -523891

 کیاه و گل انواع پرورش و تولید -11211

 مصنوعی های گل فروشی خرده -523342

5993 
Cigar Stores and Stands 

 های فروش سیگارها و دکهفروشگاه /

 پیپ فروشی خرده -5/523899

 سیگار چوب فروشی خرده -4/523899

 قلیان لوازم فروش -592221

5994 
News Dealers and 

Newsstands ها و فروشی/ روزنامه

 های روزنامهدکه

 ها دکه طریق از فروشی خرده -525210

5995 
Pet Shops, Pet Foods 

and Supplies Stores  فروشگاه /

 حیوانات خانگی و کاالهای مرتبط

 العمل حق بصورت خ حیوانات خوراک فروشی عمده -511014

 العمل حق بصورت خ زنده حیوانات فروشی عمده -511091

 زنده حیوانات فروشی خرده -523831

 (غیره و قناری) زینتی های پرنده انواع فروشی خرده -523832

 خانگی حیوانات فروشی خرده -523834

 حیوانات علوفه و کاه فروشی خرده -523836

 خانگی حیوانات ملزومات فروشی خرده -523839

 حیوانات کردن خشک -369921

5996 
Swimming Pools - Sales 

and Service استخرهای شنا /- 

 فروش و خدمات

 حمام اینچ تولید -281212

 پالستیکی پوشش  آبکاری وانهای سازندگی -5/289219

 دور گیالنس -4/289219

5997 
Electric Razor Stores – 

Sales and Service/ تراشریش- 

 فروش و خدمات

 برقی تراش ریش تعمیر -526025

5998 

Tent and Awning Shops/ 

 بندخیمه و پشه

 دوزی سجاده و شمد دوزی، پرچم بیرق، بقچه، بادبان، بند، پشه -172116

 چادر و یمهخ انواع فروشی خرده -523215

 کمربند تولید و پتو دوزی دور خیمه، و چادر انواع تعمیر و دوخت -172117

 خودرو

5999 
 آب کن تصفیه و کن شیرین آب های دستگاه تعمیر و تولید -291970

 آب تصفیه خدمات -410011
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Miscellaneous and 

Specialty Retail Shops/  خرده

 فروشی کاالهای متفرقه و خاص

 شده تصفیه شیرین آب توزیع و پخش -410021

 فاضالب و آب تصفیه سیستم تعمیر -453320

 فاضالب.  آب تصفیه آالت ماشین فروشی عمده -515521

 آب تصفیه دستگاه فروش خرده -523317

 خانگی وسایل آب تصفیه دستگاههای نصب و تعمیر تولید،  -291971

6010 
Financial Institutions – 

Manual Cash 

Disbursements/ موسسات مالی- 

 عملیات پرداخت دستی

 

6011 
Financial Institutions – 

Automated Cash 

Disbursements موسسات مالی /- 

 عملیات پرداخت اتوماتیک

 

6012 
Financial Institutions – 

Merchandise and Services  /

 کاال و خدمات -موسسات مالی

 بدهی وصول خدمات -749821

6051 
Non-Financial 

Institutions – Foreign 

Currency, Money Orders 

(Not Wire Transfer), Stored 

Value Card/Load,and 

Travelers Cheques  موسسات /

ارز، حواله غیرالکتریکی،  -غیر مالی 

های  چک مسافرتی، پس انداز و صندوق

 گذاریسپرده

 صرافی -671910

 

6211 
Security 

Brokers/Dealers داللی / 
 

6300 
Insurance Sales, 

Underwriting, and 

Premiums/ بیمه و قراردادهای مالی 

 

 مستغالت و امالک مشاوره -702010 6513
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Real Estate Agents and 

Managers – Rentals  /

های فروش مدیریت و اجاره آژانس

 امالک

 امالک خدمات به مربوط اداری های فعالیت -930508

7011 
Lodging – Hotels, 

Motels, Resorts, Central 

Reservation Services (Not 

Elsewhere Classified)  خدمات /

هتل، مسافرخانه، اقامتگاه و  -اقامتی

 مراکز خدمات اقامتی

 هتل -551111

 آپارتمان هتل -551112

 مهمانسرا و مهمانخانه -551113

7012 

Timeshares/ کمالکیت مشتر 
 

7032 
Sporting and 

Recreational Camps  /

 های ورزشی تفریحیاردوگاه

 

7033 
Trailer Parks and 

Campgrounds های جنگلی / پارک

 تفریحی

 

7210 
Laundry, Cleaning, and 

Garment Services/ 

 هاخانهرختشوی

 

7211 
Laundries – Family and 

Commercial های / مغازه

 شوییلباس

 

7216 

Dry Cleaners/ هاشوییخشک 

 غیر لباسشویی و شویی خشک های دستگاه انواع وتعمیر تولید -291980

 خانگی

 اتومبیل شستشوی و خشکشویی -502053

 لباس شویی سنگ -930113

 شویی ولباس شویی خشک -930114

 (فرش تابلو -موکت – قالیچه – قالی) شویی قالی-930111 7217
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Carpet and Upholstery 

Cleaning/ شویی و شستشوی قالی

 روکش مبلمان

 به مربوط محل در مبل رویه شویی خشک و شستشو های فعالیت -930112

 مشتریان ملک

 قالیشویی خدمات دفتر -930116

7221 

Photographic Studios/ 

 استودیوهای عکاسی

 

7230 
Beauty and Barber 

Shops های زیبایی و / سالن

 هاآرایشگاه

 زنانه آرایشگری -930211

 مردانه پیرایشگری -920212

 پوست و مو ترمیم -930213

 اپیالسیون -930214

 اپیالسیون و آرایشگری -930215

 روش با(تاتو)ابرو واصالح ترمیم و زنانه آرایشگری -930216

 میکروپیگمانتاسیون

7251 
Shoe Repair Shops, 

Shoe Shine Parlors, and Hat 

Cleaning Shops  تعمیر نظافت و /

 واکس کفش و کاله

 واکس انواع تولید -242426

 آبکاری مخصوص صنعتی ساز واکس -1/289219

7261 
Funeral Services and 

Crematories/  خدمات کفن و دفن

 سوزیو مرده

 نازهج تشییع به مربوط های محل در مراسم برگزاری خدمات -930310

7273 
Dating Services 

 

7276 
Tax Preparation 

Services  مالیات پرداخت/ خدمات 
 

7277 
Counseling Services – 

Debt, Marriage, and 

Personal شخصی،  -/ خدمات مشاوره

 ازدواج و وام

 مالی و گذاری سرمایه امور در مشاوره کارگزاری خدمات -671920

 بازرگانی امور مشاوره خدمات -749826

 مالی وضعیت تنظیم خدمات -741211

 حسابرسی و حسابداری خدمات -741212

 معماری مشورتی فعالیتهای -742122

 کاری العمل حق بصورت اداری خدمات مشاوره فعالیتهای -930507

 نقلیه وسایل ای مشاوره و اداری خدمات به مربوط های فعالیت -930504
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 نقلیه وسایل فنی مشاوره خدمات های فعالیت -930506

 حقوقی مشاوره خدمات -741110

7278 
Buying and Shopping 

Services and Clubs های / بنگاه

 خرید و فروش

 

7296 
Clothing Rental – 

Costumes, Uniforms, 

Formal Wear  لباس  -/ اجاره لباس

 های خاصفرم، یونیفورم و لباس

 

7297 

Massage Parlors/ های سالن

 ماساژ

 ماساژ -930421

 ماساژ های دستگاه تعمیر و تولید -293007

7298 
Health and Beauty Spas 

 مراکز سالمتی و زیبایی/

 داران گرمابه -930420

 (بخار و خشک) سونا -930420

7299 
Miscellaneous Personal 

Services (Not Elsewhere 

Classified)/  خدمات شخصی متفرقه

 ]موارد سایر[

 حیوانات بندی نعل -289313

 حیوانات زیورآالت و زنگوله تولید -369922

 خانگی و شخصی کاالهای طراحی -749815

7311 

Advertising Services/ 

 خدمات تبلیغاتی

 

7321 
Consumer Credit 

Reporting Agencies های / آژانس

 های اعتباریگزارش مصرف کارت

 

7333 
Commercial 

Photography, Art, and 

Graphics /  عکاسی، هنر و گرافیک

 تجاری

 

7338 
 زیراکس فتوکپی، خدمات -749713

 پرس طلق و نویسی ماشین کپی، پلی اوزالید، فتوکپی، خدمات -749714
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Quick Copy, 

Reproduction, and 

Blueprinting Services/  خدمات

 تکثیر، کپی و بازسازی

 وگرافلیت گراورو -222211

 کارتوگراف -222212

 ژالتینی های کلیشه تولید -222214

 صحافی -222220

 الکترونیکی صورت به نشر خدمات -222231

 جلدکوبی -222240

 چاپ از قبل سازی آماده -222250

7339 
Stenographic and 

Secretarial Support  /

 نویسیعریضه

 نویسی عریضه خدمات -749823

7342 
Exterminating and 

Disinfecting Services  خدمات /

 سمپاشی و دفع حشرات موذی

 

7349 
Cleaning, Maintenance, 

and Janitorial Services  /

 خدمات نظافتی

 پزی صابون -242410

 صابون فروشی عمده -513426

 بوگیر تولید -242421

 سازی سدر -242422

 سفیداب تولید -242423

 حناسازی -242432

 صورت و دست کرم دتولی -242434

 صابون فروشی خرده -1/523879

 شوی شیشه تولید -369939

 دیگر جانبی های فعالیت و عمومی اماکن تنظیف به مربوط خدمات -900210

 (شهرداری بجز) شهری

 تجاری سرای و تیمچه سرادار -630219

 پاساژ اداره به مربوط های فعالیت -930502

7361 
Employment Agencies 

and Temporary Help 

Services های کاریابی و /آژانس

 تامین نیروی کار موقت

 کاریابی خدمات -749110

 انسانی نیروی تامین به مربوط فعالیتهای -749120

 مکانها و اشخاص از محافظت های فعالیت -749210

 نویسی برنامه خدمات -722912 7372
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Computer 

Programming, Data 

Processing, and Integrated 

Systems Design Services  /

نویسان کامپیوتری، تحلیلگران برنامه

های اطالعات و طراحان سیستم

 کامپیوتری خاص

 

7375 
Information Retrieval 

Services بازیابی اطالعات / 
 

7379 
Computer Maintenance, 

Repair and Services (Not 

Elsewhere Classified)  خدمات /

 تعمیر و نگهداری کامپیوتر

 

7392 
Management, 

Consulting, and Public 

Relations Services  ،مدیریت /

 مشاوره و خدمات مردمی

 ساختمانی فنی مشاور -742123

 مهندسی مشاوره -742124

 آب های سازه مشاوره -742425

 مدیریت ای مشاوره خدمات -741411

 نظرسنجی های فعالیت -741310

 اطالعات و آمار آوری جمع و آماری مشاوره های فعالیت -749829

7393 
Detective Agencies, 

Protective Services, and 

Security Services, including 

Armored Cars, and Guard 

Dogs های کنندگان سیستم/ تامین

های امنیتی، محافظ خصوصی، ماشین

 های نگهبانضدگلوله و سگ

 ساختمان حفاظتی های سیستم تولید -319011

 حفاظتی های سیستم اندازی راه و نصب -319012

 در هشداردهنده – حفاظتی – مخابراتی های سیستم تعمیر و نصب -453212

 ساختمان

 اپراتور بدون خ ارتباطی و مخابراتی تجهیزات کرایه -712931

 بجز) سبز فضای و زیست محیط حفاظت به مربوط خدمات -900310

 (ها شهرداری

 ایمنی کاله تولید -289937

 ایمنی آالت ماشین تعمیر و تولید -292413

 خیابانها کشی خط – ها راه ایمنی تجهیزات تعمیر و نصب -453330

 کار ایمنی لوازم و لباس فروشی خرده -523827

 اتومبیل ایمنی قفل و دزدگیر نصب و فروش -5/502029

 

7394 

 مجالس برگزاری لوازم کرایه -703040

 عروسی و عقد لوازم کرایه -713031
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Equipment, Tool, 
Furniture, and Appliance 

Rental and Leasing  ،رهن /

اجاره تجهیزات، ابزار، مبلمان و 

 های مختلفدستگاه

 مجالس برگزاری لوازم کرایه -713041

 وزرشی لوازم کرایه -713050

7395 
Photofinishing 

Laboratories and Photo 

Developing  البراتوارهای ظهور و /

 روتوش عکس

 مجالس ومونتاژ ومیکس فیلمبرداری و عکسبرداری خدمات دفتر -749414

 مجالس عکس و مونتاژفیلم و میکس -749413

 عکس تولید و( پرتره) دیجیتالی و معمولی وفیلمبرداری عکاسی -749412

 ماشینی رنگی

 (پرتره) دیجیتالی و معمولی فیلمبرداری و عکاسی -749411

7399 
Business Services (Not 

Elsewhere Classified)/  خدمات

 ]سایر موارد[کسب و کار 

 ترجمه خدمات -749610

7512 
Automobile Rental 

Agency موسسات کرایه اتومبیل / 

 راننده بدون اتومبیل اجاره یا کرایه -711111

 راننده بدون بوس مینی و اتوبوس اجاره یا کرایه -711112

7513 
Truck and Utility Trailer 

Rentals/  موسسات اجاره کامیون

 وتریلر تاسیساتی

 راننده بدون کامیون و تریلی کرایه -711120

7519 
Motor Home and 

Recreational Vehicle 

Rentals/  موسسات اجاره خودروهای

 های متحرکتفریحاتی و خانه

 

7523 
Parking Lots, Parking 

Meters and Garages  ،پارکینگ /

 پارکومتر و گاراژ

 (پارکینگ) توقفگاه -1/930509

 (پارکینگ) توقفگاه و گاراژ و کاروانسرا اداره به مربوط های فعالیت -930503

7531 
Automotive Body Repair 

Shops/ صافکاری خودرو 

 آالت آهن کاری صاف -289150

 گلگیرسازی و صافکاری -502031

7534 

 آپاراتی -502051

 وآپارات روغن تعویض -4/502059

 گیری پنچر -6/502059
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Tire Retreading and 

Repair Shops  خدمات تعمیر و /

 روکش الستیک خودرو

 روغنی تعویض و گیری پنچر -7/502059

 پنچرگیری و الستیک فروشندگی -8/502059

 الستیک روکش -502058

 فروشی الستیک -503011

 الستیکی ضایعات فروشی عمده -514741

 خودرو الستیک و رینگ فروشی خرده -4/503019

 الستیک فروش دفتر -5/503019

 روغن و الستیک فروشی عمده دفتر -6/503019

 رینگ فروشندگی -8/503019

 دوم دست الستیک فروش -9/503019

7535 
Automotive Paint Shops 

 نقاشی خودرو /

 اتومبیل تزیینات -502032

 اتومبیل پولیش و واکس -502034

7538 
Automotive Service 

Shops (Non-Dealer)/  خدمات

 ]و نه فروشندگان [خودرو 

 اتومبیل شیشه تعویض و نصب -502056

 سبک اتومبیل مکانیکی -502014

 سنگین نیمه و سنگین خودروهای مکانیکی -502015

 سیار صورت به خودرو مکانیکی -502016

 خودرو انواع شارژ سوپر و انژکتور و پمپ تنظیم و تعمیر -291213

 و سبک خودرو موتور انژکتور و پمپ تست دستگاه انواع تولید -291214

 سنگین

 زنی دنده چرخ و تراشی سوپاپ -291330

 موتور تنظیم -1/502019

 تعمیرگاه و سرویس اتو -2/502019

 تعمیرگاه -3/502019

 خودرو انواع قفل نصب -502025

 (وسنگین سبک)موتور انواع دیفرانسیل و گیربکس تعمیر -4/502019

 انژکتور و کاربراتور انواع تنظیم و تعمیر -5/502019

 وزمینی سیار های موتور تعمیر -6/502019

 دوز سیلندر -درآور پیچ -7/502019

 ساز خطر چراغ و بادی ساز بوق -2/502029

 باستثنای) اتومبیل برقی وسایل انواع نصب و خدمات بازسازی -3/502029

 (صوتی لوازم

 اتومبیل گزی شارژکولرهای و نصب تعمیر -4/502029
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 خودرو انواع هیدرولیک دستگاههای تعمیر -6/502029

 اتومیبل برقی لوازم پیچی سیم -7/502029

 سواری اتومبیل انواع آهنگری -3/502059

 روغن فروش فترد -9/502059

 هوا و روغن فیلتر فروش -3/503019

 هوا و فیلترروغن تولید -343016

 اتومبیل تودوزی لوازم فروش و تولید -7/503019

 گازسوز خودروهای گازی لوازم تعمیر -502017

 خودرویی خدمات -502018

 آمپر تعویض -502022

 بوس مینی و اتومبیل داخل کاری تزیین و دوزی پرده -502035

 خودرو انواع داشبورد جلوی تعمیر -502036

 خودرو جلوبندی تعویض و تعمیر -502041

 کالچ و ترمز تعویض و تعمیر -502042

 روغن تعویض -502055

 اتومبیل سپر تعمیر -502043

 فلزی غیر و فلزی سپر انواع تعمیر و تولید -343015

 موتور وتنظیم چرخ باالنس فرمان، میزان آپ، تون جلوبندی تعمیر -502044

 انواع ساز فنر کمک و جک ، ترمز بوستر و ترمز سیستم تعمیر -502045

 خودرو

 کوبی لنت -502046

 اگزوز تعمیر و تعویض -502052

 خودرو جک انواع تعمیر -502054

 خودرو فنی معاینه -502059

 اتومبیل تزیینات لوازم فروش -503012

 اتومبیل مکانیکی تعمیر آموزش -809034

 ( مکانیکی مجتمع) خودرو فنی خدمات انواع ارائه -9/502019

 رگالتور انواع تولید -331213

 اتومبیل شمار وکیلومتر آمپر انواع کننده تعمیر -1/502029

 خودرو انواع تودوزی -172114

 زنجیر و چرخ قطعات تولید -289941

 گازی موتور وتعمیر تولید -291111

 نقلیه وسایل بجز بنزینی موتورهای انواع وتعمیر تولید -291113
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 نقلیه وسایل بجز دیزلی موتورهای انواع وتعمیر تولید -291114

 یدک لوازم و شیر سوپاپ، پمپ، موتور پمپ، انواع تعمیر -291211

 سنگین و سبک خودرو انواع تست و یاب عیب دستگاه تولید -291215

 هوا و گاز کمپرسور وتعمیر تولید -291221

 سازی یاتاقان -291310

 صنعتی آالت ماشین لنگ میل تعمیر و تولید -291320

 صنعتی آالت ماشین طراحی -742112

 العمل حق بصورت خ صنعتی آالت ماشین فروشی عمده -511033

 لیفتراک جرثقیل، وتعمیر تولید -291511

 هیدرولیکی جکهای وتعمیر تولید -291512

 هیدرولیک دستگاههای تعمیر و تولید -291513

 کمباین تعمیر و تولید -292112

 تیلر تعمیر و تولید -292113

 ( کمباین بجز) کشاورزی آالت ماشین و ادوات تعمیر و تولید -292114

 صنعتی هیدرولیکی های ماشین انواع تعمیر و تولید -292201

 معدنی و ساختمانی راهسازی آالت ماشین تعمیر و تولید -292412

 اپراتور بدون معدنی هیزاتتج کرایه -712922

 تریلر تعمیر و تولید -342020

 کانکس و کاروان کانتینر، فروش و تعمیر تولید، -342031

 سوز گاز به اتومبیل موتورهای تبدیل -343020

 خودروها کاری آلومینیوم -343030

 هاورکرافت تعمیر و تولید -351223

 آن یدکی لوازم بجز سیکلت موتور تولید -359101

 اتومبیل رادیاتور تعمیر و تعویض -502012

 کاربراتور تعمیر و تعویض -502013

 خودرو برقی لوازم سایر و آنتن و فندک دزدگیر نصب -502023

 اتومبیل برق خدمات وانواع باتری وفروشنده کننده تعمیر -502029

 خودرو تصویری و صوتی لوازم تعمیر و نصب -2/502059

 رادیاتور آب تولید -242909

 گازی موتور و سیکلت موتور نگهداری و تعمیر -504020

- ایربگ-ABS-ECU)شامل یونیت کنترل وتعمیر نصب -8/502029

 ( ابوالیزرومتعلقات

 تومبیل داخل کارواش -1/502059 7542
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Car Washes/ شویی موتور -11/502059 کارواش 

7549 

Towing Services/  یدک

 کشی و بکسل خودرو

 

7622 
Electronics Repair 

Shops/ تعمیرگاه لوازم الکترونیکی 
 

7623 
Air Conditioning and 

Refrigeration Repair Shops/ 

های برودتی و یخچال تعمیرگاه سیستم

 فریزر

 خانگی غیر فریزر و یخچال کمپرسور و هواکش انواع تعمیر و تولید -291920

 هواکش به مربوط لوازم و قطعات انواع تولید -291921

 توربین انواع تعمیر و تولید -291121

 اپراتور بدون خ توربین و ژنراتور کرایه -712932

 

7629 
Electrical and Small 

Appliance Repair Shops/ 

های کوچک تعمیرگاه لوازم و دستگاه

 الکترونیکی

 

7631 
Watch, Clock and 

Jewelry Repair  تعمیرگاه ساعت /

 مچی، ساعت دیواری و جواهرآالت

 

7641 
Furniture-Reupholstery, 

Repair, and Refinishing/ 

تعمیر، بازسازی و تعویض روکش 

 مبلمان

 مبل روکش کننده تولید -1/172119

 اتومبیل صندلی انواع آماده روکش دوخت و تهیه -2/172119

 جیپ کروکی سقفهای سواری، های اتومبیل انواع تشک دوزندگی -3/172119

 اتومبیل بدنه و سقف و

 (وکامیون بوس مینی)اتومبیل صندلی تشک انواع دوزندگی -4/172119

7692 

Welding Services/  خدمات

 جوشکاری

 جوشکاری دینام آب، پمپ موتور،ژنراتور، الکترو کنندگان تعمیر -291212

 آب پمپ فروشی عمده -514524

 برش های دستگاه انواع تعمیر و تولید -292202

 جوشکاری های دستگاه انواع تعمیر و تولید -292203

 اپراتور بدون - جوشکاری ماشین کرایه -712923

 فلزات برش -289130

 پرداختکار -289141

7699  
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Miscellaneous Repair 

Shops and Related Services/ 

 تعمیرگاه لوازم متفرقه و خدمات مرتبط

7800 
Government-Owned 

Lotteries 
 

7801 
Government-Licensed 

Casinos (On-Line Gambling) 
 

7802 
Government-Licensed 

Horse/Dog Racing 
 

7829 
Motion Picture and 

Video Tape Production and 

Distribution/  پخش و تولید

 ایمحصوالت چند رسانه

 

7832 

Motion Picture Theaters/ 

 سینما

 عمومی های مجتمع و سینما داران بوفه -525211

7841 
DVD/Video Tape Rental 

Stores/ های کرایه فیلم و فروشگاه
DVD 

 

7911 
Dance Halls, Studios 

and Schools های /سالن و آموزشگاه

 حرکات موزون

 

7922 
Theatrical Producers 

(Except Motion Pictures) 

and Ticket Agencies/ 

های فروش کنندگان تئاتر و آژانستهیه

 بلیط تئاتر

 

7929 
Bands, Orchestras, and 

Miscellaneous Entertainers 

(Not Elsewhere Classified)/ 
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های موسیقی، ارکستر و گروه

 های متفرقهسرگرمی

7932 
Billiard and Pool 

Establishments/ های بیلیاردسالن 
 

7933 

Bowling Alleys های /سالن

 بولینگ

 

7941 
Commercial Sports, 

Professional Sports Clubs, 

Athletic Fields, and Sports 

Promoters های تجاری، / ورزش

های ای، زمینهای ورزش حرفهانجمن

 ورزشی، برگزارکنندگان مسابقات

 

7991 
Tourist Attractions and 

Exhibits/ های و جاذبهها نمایشگاه

 توریستی

 نمایشگاه برگزاری به مربوط خدمات -749828

 نمایشگاه و مغازه تزیین و طراحی -743013

7992 
Public Golf Courses 

 های عمومی گلفبرگزارکنندگان کالس/
 

7993 
Video Amusement 

Game Supplies/  فروشندگان

 های بازی ویدئویی و سرگرمیدستگاه

 

7994 
Video Game 

Arcades/Establishments/ 

های بازی ویدئویی و های دستگاهسالن

 سرگرمی

 

7995 
Betting, including 

Lottery Tickets, Casino 

Gaming Chips, Off-Track 
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Betting, and Wagers at 

Race Tracks / شرط بندی 

7996 
Amusement Parks, 

Circuses, Carnivals, and 

Fortune Tellers/  شهربازی، سیرک

 و کارناوال

 

7997 
Membership Clubs 

(Sports, Recreation, 

Athletic), Country Clubs, 

and Private Golf Courses  /

های های خصوصی، باشگاهباشگاه

 خصوصی آموزش گلف و سوارکاری

 

7998 
Aquariums, 

Seaquariums, 

Dolphinariums, and Zoos ،

وحش و استخرهای آکواریوم عمومی، باغ

 هانمایش دلفین

 آکواریوم ملزومات فروش -1/523839

 آکواریوم تولید -261221

 آکواریوم ملزومات و آکواریوم ماهی فروشی خرده -523837

7999 
Recreation Services 

(Not Elsewhere Classified)  /

 ]سایر موارد[خدمات تفریحی 

 وابسته خدمات و آبزیان صید و ماهیگیری -50100

 ورزشی های سالن -930422

8011 
Doctors and Physicians 

(Not Elsewhere Classified)/ 

 ]سایر موارد [پزشکان 

 

8021 
Dentists and 

Orthodontists  خدمات /

 دندانپزشکی و ارتوپدی

 

8031 

Osteopaths/  متخصصان

 بیماری استخوان

 

8041  
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Chiropractors/ 

 کایروپراکتورها

8042 
Optometrists and 

Ophthalmologists/ پزشکان چشم

 هاسنجو بینایی

 

8043 
Opticians, Optical 

Goods, and Eyeglasses/ 

 عینک و لنزخدمات 

 طبی غیر عینک لوازم تولید -332011

 (تولید)مربوطه لوازم و طبی عینک ساخت -332013

 آفتابی و طبی عینکهای وفروش تولید -332014

 آفتابی عینکهای فروش و تولید -332015

 وآفتابی طبی عدسی تولید -332016

 آن به مربوطه لوازم و عینک( فروشی عمده) بنکداری کار دفتر -513635

 عینک شیشه(فروشی عمده)پخش -513636

 مربوطه لوازم و عینک بنکداری -513637

 طبی و علمی بصری وسایل تعمیر و تولید -332012

8049 
Podiatrists and 

Chiropodists/ پزشکان متخصص پا 
 

8050 
Nursing and Personal 

Care Facilities/  مراکز پرستاری و

 های فردیمراقبت

 

8062 

Hospitals/ هابیمارستان 
 

8071 
Medical and Dental 

Laboratories/  البراتوارهای پزشکی

 و دندانپزشکی

 

8099 
Medical Services and 

Health Practitioners (Not 

Elsewhere Classified)/  خدمات

سایر درمانی و متخصصان سالمت )
 موارد(

 

8111  
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Legal Services and 

Attorneys  خدمات حقوقی و /

 دادگستری

8211 
Elementary and 

Secondary Schools/  مدارس

 ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

 

8220 
Colleges, Universities, 

Professional Schools, and 

Junior Colleges/ ها، کالج

 عالیها و مراکز آموزش دانشگاه

 

8241 
Correspondence 

Schools/ ای و مراکز آموزش مکاتبه

 مجازی

 

8244 
Business and Secretarial 

Schools/ وکار و مراکز آموزش کسب

 گریمنشی

 

8249 
Vocational and Trade 

Schools/ های فنی و آموزشگاه

 ایحرفه

 

8299 
Schools and Educational 

Services (Not Elsewhere 

Classified)  / سایر مراکز ارائه دهنده

 خدمات آموزشی

 موسیقی آموزش -809011

 پزی شیرینی آموزش -809013

 نقاشی و خط آموزش -809014

 آن به مرتبط هارتهایم و خیاطی آموزش -809015

 فیلمبرداری و عکاسی آموزش -809016

 آشپزی آموزش -809018

 سازی مجسمه و سفالگری آموزش -809021

 آرایی گل و گلسازی آموزش -809023

 وخاتمکاری کاری معرق – منبتکاری آموزش -809024

 بافندگی آموزش -809026

 موبایل تعمیر آموزش -809033
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 (افزار نرم – افزار سخت) رایانه آموزش -809041

 رانندگی آموزش -809042

 ساختمان کشی نقشه آموزش -809043

 برق آموزش -809044

 صنعتی کشی نقشه آموزش -809045

 حسابرسی و حسابداری آموزش -809046

 خارجی های زبان آموزش -809051

 کنکور برای سازی آماده و آموزش -809052

 نویسی نمایشنامه و بازیگری آموزش -809053

 قرآن آموزش -809054

 هنرها سایر آموزش -809060

 نجاری آموزش -809025

 زیبایی و آرایش آموزش -809017

8351 

Child Care Services/ 

 خدمات نگهداری از کودکان

 

8398 
Charitable and Social 

Service Organizations/ 

 موسسات خیریه و خدمات اجتماعی

 

8641 
Civic, Social, and 

Fraternal Associations  /

های مدنی، اجتماعی ها و اتحادیهانجمن

 و برادری

 

8651 

Political Organizations/ 

 های سیاسیسازمان

 

8661 

Religious Organizations/ 

 های مذهبیسازمان

 خوانی تعزیه و عزاداری وسایل تولید -289936

 مداحی به مربوط های فعالیت -930509

8675 
Automobile 

Associations/ های خودرواتحادیه 
 



 

 

 518از 472 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 81معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

8699 
Membership 

Organizations (Not 

Elsewhere Classified)/  سایر

 پذیرهای عضویتسازمان

 

8734 
Testing Laboratories 

(Non-Medical Testing)  /

 البراتوارهای تست )غیرپزشکی(

 

8911 
Architectural, 

Engineering, and Surveying 

Services/  خدمات معماری، مهندسی

 و پژوهشی

 ساختمانی طراحی و کشی نقشه -742121

 کشی نقشه و مهندسی تجهیزات و لوازم فروشی خرده -523622

 برداری نقشه ولوازم تجهیزات – دستگاه فروشی خرده -523730

 برداری نقشه تجهیزات فروشی عمده -515711

 برداری نقشه تجهیزات فروش نمایندگی -515412

 کشی نقشه ابزار و لوازم تعمیر و تولید -331215

 سازی مدل و ماکت -369934

8931 
Accounting, Auditing, 

and Bookkeeping Services/ 

خدمات حسابداری، حسابرسی و 

 دفترداری

 

8999 
Professional Services ( 

Not Elsewhere Classified) 
 ایسایر خدمات حرفه/

 

9211 
Court Costs, Including 

Alimony and Child Support  /

 دادگاه و خدمات دادرسی

 

9222 

Fines جرایم / 
 

9223 
Bail and Bond Payments 

 پرداخت اوراق قرضه و وثیقه /

 مالیاتی مشاوره -741213

 ها شرکت ثبت خدمات -749825 9399
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Government Services 

(Not Elsewhere Classified)/ 
 سایر خدمات دولتی

9402 
Postal Services – 

Government Only  خدمات /

 مخصوص دولت –پستی 

 (خصوصی) پستی خدمات -641211

 عام بصورت مخابراتی پستی خدمات -641213

 مخابرات و پست دفتر -642114

9405 
U.S. Federal 

Government Agencies or 

Departments 

 

9700 
Automated Referral 

Service 
 

9701 
Visa Credential Service 

 

9702 
Emergency Services 

(GCAS) 
 

9950 
Intra-Company 

Purchases 
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 ها جدول کد استان، شهر و شهرستان -11پیوست 

 کد شهر نام  تین شهر شهرستان استان کد استان

 Oskoo 101001 اسکو اسکو آذربایجان شرقی 1

 Ilikhchi 101002 ایلخچی اسکو آذربایجان شرقی 1

 Sahand 101003 سهند اسکو آذربایجان شرقی 1

 Ahar 101004 اهر اهر آذربایجان شرقی 1

 Horand 101005 هوراند اهر آذربایجان شرقی 1

 AzarShahr 101006 آذرشهر آذرشهر آذربایجان شرقی 1

 Googan 101007 گوگان آذرشهر آذربایجان شرقی 1

 Mamaghan 101008 ممقان آذرشهر آذربایجان شرقی 1

 BostanAbad 101009 بستان آباد بستان آباد آذربایجان شرقی 1

 Tikmehdash 101010 تیکمه داش بستان آباد آذربایجان شرقی 1

 Bonab 101011 بناب بناب آذربایجان شرقی 1

 Basmenj 101012 باسمنج تبریز آذربایجان شرقی 1

 Tabriz 101013 تبریز تبریز آذربایجان شرقی 1

 KhosroShahr 101014 خسروشهر تبریز آذربایجان شرقی 1

 Sardrood 101015 سردرود تبریز آذربایجان شرقی 1

 Jolfa 101016 جلفا جلفا آذربایجان شرقی 1

 Siahrood 101017 سیه رود جلفا آذربایجان شرقی 1

 HadiShahr 101018 هادیشهر جلفا آذربایجان شرقی 1

 Gharehaghaj 101019 قره آغاج چاراویماق آذربایجان شرقی 1

 Khomarlo 101020 خمارلو خداآفرین آذربایجان شرقی 1

 Doozdoozan 101021 دوزدوزان سراب آذربایجان شرقی 1

 Sarab 101022 سراب سراب آذربایجان شرقی 1

 Sharabian 101023 شربیان سراب آذربایجان شرقی 1

 Mehraban 101024 مهربان سراب آذربایجان شرقی 1

 Tasoj 101025 تسوج شبستر آذربایجان شرقی 1

 Khamene 101026 خامنه شبستر آذربایجان شرقی 1

 Sis 101027 سیس شبستر آذربایجان شرقی 1

 Shabestar 101028 شبستر شبستر آذربایجان شرقی 1
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 Sharafkhaneh 101029 شرفخانه شبستر آذربایجان شرقی 1

 ShendAbad 101030 شندآباد شبستر آذربایجان شرقی 1

 Soofian 101031 صوفیان شبستر آذربایجان شرقی 1

 Kuzehkonan 101032 کوزه کنان شبستر آذربایجان شرقی 1

 Vaighan 101033 وایقان شبستر آذربایجان شرقی 1

 Ajabshir 101034 شیر عجب عجب شیر آذربایجان شرقی 1

 AbeshAhmad 101035 آبش احمد کلیبر آذربایجان شرقی 1

 Kaleibar 101036 کلیبر کلیبر آذربایجان شرقی 1

 khodajoo 101037 [1]خداجو مراغه آذربایجان شرقی 1

 Maragheh 101038 مراغه مراغه آذربایجان شرقی 1

 BonabJadid 101039 بناب جدید مرند آذربایجان شرقی 1

 Zonooz 101040 زنوز مرند آذربایجان شرقی 1

 Kashksaray 101041 کشکسرای مرند آذربایجان شرقی 1

 Marand 101042 مرند مرند شرقیآذربایجان  1

 Yamchi 101043 یامچی مرند آذربایجان شرقی 1

 Leylan 101044 لیالن ملکان آذربایجان شرقی 1

 Malekan 101045 ملکان ملکان آذربایجان شرقی 1

 Aghkand 101046 آقکند میانه آذربایجان شرقی 1

 Tork 101047 ترک میانه آذربایجان شرقی 1

 Torkamanchai 101048 ترکمانچای میانه آذربایجان شرقی 1

 Mianeh 101049 میانه میانه آذربایجان شرقی 1

 Bakhshayesh 101050 بخشایش هریس آذربایجان شرقی 1

 Khaje 101051 خواجه هریس آذربایجان شرقی 1

 Zarnagh 101052 زرنق هریس آذربایجان شرقی 1

 Kalvangh 101053 کلوانق هریس آذربایجان شرقی 1

 Haris 101054 هریس هریس آذربایجان شرقی 1

 Nazarkahrizi 101055 نظرکهریزی هشترود آذربایجان شرقی 1

 Hashtrood 101056 هشترود هشترود آذربایجان شرقی 1

 Kharvana 101057 خاروانا ورزقان آذربایجان شرقی 1

file:///C:/Users/l.shekari/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/892B743B.xlsx%23RANGE!A1155
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 Varzaghan 101058 ورزقان ورزقان آذربایجان شرقی 1

 Urumieh 102001 ارومیه ارومیه آذربایجان غربی 2

 Sero 102002 سرو ارومیه آذربایجان غربی 2

 Silvaneh 102003 سیلوانه ارومیه آذربایجان غربی 2

 Ghooshchi 102004 قوشچی ارومیه آذربایجان غربی 2

 Noshin 102005 نوشین ارومیه آذربایجان غربی 2

 Oshnavieh 102006 اشنویه اشنویه آذربایجان غربی 2

 Naloos 102007 نالوس اشنویه آذربایجان غربی 2

 Bookan 102008 بوکان بوکان آذربایجان غربی 2

 Simineh 102009 سیمینه بوکان آذربایجان غربی 2

 Poldasht 102010 پلدشت پلدشت آذربایجان غربی 2

 NazokOlia 102011 علیانازک  پلدشت آذربایجان غربی 2

 Piranshahr 102012 پیرانشهر پیرانشهر آذربایجان غربی 2

 GerdKashaneh 102013 گردکشانه پیرانشهر آذربایجان غربی 2

 Takab 102014 تکاب تکاب آذربایجان غربی 2

 Avajigh 102015 آواجیق چالدران آذربایجان غربی 2

 Siyahcheshmeh 102016 سیه چشمه چالدران آذربایجان غربی 2

 GhareZiaDin 102017 قره ضیاء الدین چایپاره آذربایجان غربی 2

 Ivooghli 102018 ایواوغلی خوی آذربایجان غربی 2

 Khoy 102019 خوی خوی آذربایجان غربی 2

 DizajDiz 102020 دیزج دیز خوی آذربایجان غربی 2

 ZarAbad 102021 زرآباد خوی آذربایجان غربی 2

 Firooragh 102022 فیرورق خوی آذربایجان غربی 2

 Ghotur 102023 قطور خوی آذربایجان غربی 2

 Rabt 102024 ربط سردشت آذربایجان غربی 2

 Sardasht 102025 سردشت سردشت آذربایجان غربی 2

 MirAbad 102026 میرآباد سردشت آذربایجان غربی 2

 TazehShahr 102027 تازه شهر سلماس آذربایجان غربی 2

 Salmas 102028 سلماس سلماس آذربایجان غربی 2
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 Shahindezh 102029 شاهین دژ شاهین دژ آذربایجان غربی 2

 Keshavarz 102030 کشاورز شاهین دژ آذربایجان غربی 2

 MahmoodAbad 102031 محمودآباد شاهین دژ آذربایجان غربی 2

 Shoot 102032 شوط شوط آذربایجان غربی 2

 Marganlar 102033 مرگنلر شوط آذربایجان غربی 2

 Bazargan 102034 بازرگان ماکو آذربایجان غربی 2

 Makoo 102035 ماکو ماکو آذربایجان غربی 2

 Khalifan 102036 خلیفان مهاباد آذربایجان غربی 2

 Mahabad 102037 مهاباد مهاباد آذربایجان غربی 2

 Barogh 102038 باروق میاندوآب آذربایجان غربی 2

 ChaharBorj 102039 چهاربرج میاندوآب آذربایجان غربی 2

 Miandoab 102040 میاندوآب میاندوآب آذربایجان غربی 2

 Mohammadyar 102041 محمدیار نقده آذربایجان غربی 2

 Naghadeh 102042 نقده نقده آذربایجان غربی 2

 Ardebil 103001 اردبیل اردبیل اردبیل 3

 Hir 103002 هیر اردبیل اردبیل 3

 Bilesavar 103003 بیله سوار بیله سوار اردبیل 3

 JafarAbad 103004 جعفرآباد بیله سوار اردبیل 3

 Aslandooz 103005 اصالندوز پارس آباد اردبیل 3

 ParsAbad 103006 پارس آباد پارس آباد اردبیل 3

 TazeKand 103007 کند تازه پارس آباد اردبیل 3

 Khalkhal 103008 خلخال خلخال اردبیل 3

 Kaloor 103009 کلور خلخال اردبیل 3

 Hashtjin 103010 هشتجین خلخال اردبیل 3

 Sarein 103011 سرعین سرعین اردبیل 3

 Givi 103012 گیوی کوثر اردبیل 3

 TazeKandeAngoot 103013 تازه کندانگوت گرمی اردبیل 3

 Germi 103014 گرمی گرمی اردبیل 3

 Razi 103015 رضی مشگین شهر اردبیل 3
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 FakhrAbad 103016 فخرآباد مشگین شهر اردبیل 3

 Lahrood 103017 الهرود مشگین شهر اردبیل 3

 Moradloo 103018 مرادلو مشگین شهر اردبیل 3

 MeshginShahr 103019 مشگین شهر مشگین شهر اردبیل 3

 AbiBigloo 103020 آبی بیگلو نمین اردبیل 3

 Anbaran 103021 عنبران نمین اردبیل 3

 Namin 103022 نمین نمین اردبیل 3

 Kooraeem 103023 کوراییم نیر اردبیل 3

 Nayer 103024 نیر نیر اردبیل 3

 Ardestan 104001 اردستان اردستان اصفهان 4

 Zavareh 104002 زواره اردستان اصفهان 4

 Mahabad 104003 مهاباد اردستان اصفهان 4

 Azhiyeh 104004 اژیه اصفهان اصفهان 4

 Isfahan 104005 اصفهان اصفهان اصفهان 4

 Baharestan 104006 بهارستان اصفهان اصفهان 4

 Toodeshk 104007 تودشک اصفهان اصفهان 4

 HasanAbad 104008 حسن اباد اصفهان اصفهان 4

 Khoorasgan 104009 خوراسگان اصفهان اصفهان 4

 Segzi 104010 سگزی اصفهان اصفهان 4

 Koohpayeh 104011 کوهپایه اصفهان اصفهان 4

 MohammadAbad 104012 محمدآباد اصفهان اصفهان 4

 NasrAbad 104013 نصرآباد اصفهان اصفهان 4

 NikAbad 104014 نیک آباد اصفهان اصفهان 4

 Harand 104015 هرند اصفهان اصفهان 4

 Varzaneh 104016 ورزنه اصفهان اصفهان 4

 AboozeidAbad 104017 ابوزیدآباد آران وبیدگل اصفهان 4

 AranBidgol 104018 آران وبیدگل آران وبیدگل اصفهان 4

 SefidShahr 104019 سفیدشهر آران وبیدگل اصفهان 4

 NooshAbad 104020 نوش آباد آران وبیدگل اصفهان 4
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 HabibAbad 104021 حبیب آباد برخوار اصفهان 4

 Khorzough 104022 خورزوق برخوار اصفهان 4

 Dastgerd 104023 دستگرد برخوار اصفهان 4

 DolatAbad 104024 دولت آباد برخوار اصفهان 4

 ShapoorAbad 104025 شاپورآباد برخوار اصفهان 4

 Komeshcheh 104026 کمشچه برخوار اصفهان 4

 Tiran 104027 تیران تیران وکرون اصفهان 4

 Rezvanshahr 104028 رضوانشهر تیران وکرون اصفهان 4

 Asgaran 104029 عسگران تیران وکرون اصفهان 4

 Chadegan 104030 چادگان چادگان اصفهان 4

 Rozveh 104031 رزوه چادگان اصفهان 4

 KhomeiniShahr 104032 خمینی شهر خمینی شهر اصفهان 4

 Dorche 104033 درچه خمینی شهر اصفهان 4

 Kooshk 104034 کوشک خمینی شهر اصفهان 4

 Khansar 104035 خوانسار خوانسار اصفهان 4

 Jandagh 104036 جندق خور و بیابانک اصفهان 4

 Khoor 104037 خور خور و بیابانک اصفهان 4

 Farkhi 104038 فرخی خور و بیابانک اصفهان 4

 Dehaghan 104039 دهاقان دهاقان اصفهان 4

 Golshan 104040 گلشن دهاقان اصفهان 4

 Hana 104041 حنا سمیرم اصفهان 4

 Samirom 104042 سمیرم سمیرم اصفهان 4

 Kameh 104043 کمه سمیرم اصفهان 4

 Vanak 104044 ونک سمیرم اصفهان 4

 اصفهان 4
شاهین 

 شهرومیمه
 ShahinShahr 104045 شاهین شهر

 اصفهان 4
شاهین 

 شهرومیمه
 Gorgab 104046 گرگاب

 اصفهان 4
شاهین 

 شهرومیمه
 GazBarkhar 104047 گزبرخوار
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 اصفهان 4
شاهین 

 شهرومیمه
 Laybid 104048 الی بید

 اصفهان 4
شاهین 

 شهرومیمه
 Meimeh 104049 میمه

 اصفهان 4
شاهین 

 شهرومیمه
 Vezvan 104050 وزوان

 Shahreza 104051 شهرضا شهرضا اصفهان 4

 Manzarieh 104052 منظریه شهرضا اصفهان 4

 Afoos 104053 افوس فریدن اصفهان 4

 BooeenMiandasht 104054 بویین ومیاندشت فریدن اصفهان 4

 Daran 104055 داران فریدن اصفهان 4

 Damane 104056 دامنه فریدن اصفهان 4

 Barfanbar 104057 برف انبار فریدونشهر اصفهان 4

 FereidoonShahr 104058 فریدونشهر فریدونشهر اصفهان 4

 Abrisham 104059 ابریشم فالورجان اصفهان 4

 ImanShahr 104060 ایمانشهر فالورجان اصفهان 4

 BaharanShahr 104061 بهاران شهر فالورجان اصفهان 4

 Pirbakran 104062 پیربکران فالورجان اصفهان 4

 Falavarjan 104063 فالورجان فالورجان اصفهان 4

 Ghahderijan 104064 قهدریجان فالورجان اصفهان 4

 KelishadSooderjan 104065 کلیشادوسودرجان فالورجان اصفهان 4

 Barzok 104066 برزک کاشان اصفهان 4

 JosheghanKamo 104067 جوشقان وکامو کاشان اصفهان 4

 Ghamsar 104068 قمصر کاشان اصفهان 4

 Kashan 104069 کاشان کاشان اصفهان 4

 Meshkat 104070 مشکات کاشان اصفهان 4

 Niasar 104071 نیاسر کاشان اصفهان 4

 Golpayegan 104072 گلپایگان گلپایگان اصفهان 4

 Golshahr 104073 گلشهر گلپایگان اصفهان 4

 Gogad 104074 گوگد گلپایگان اصفهان 4
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 Baghbahadoran 104075 باغ بهادران لنجان اصفهان 4

 Charmahin 104076 چرمهین لنجان اصفهان 4

 Chamgordan 104077 چمگردان لنجان اصفهان 4

 Zayanderood 104078 زاینده رود لنجان اصفهان 4

 ZarrinShahr 104079 زرین شهر لنجان اصفهان 4

 SedehLenjan 104080 سده لنجان لنجان اصفهان 4

 FooladShahr 104081 فوالدشهر لنجان اصفهان 4

 Varnamkhast 104082 ورنامخواست لنجان اصفهان 4

 Dizicheh 104083 دیزیچه مبارکه اصفهان 4

 ZibaShahr 104084 زیباشهر مبارکه اصفهان 4

 Talkhoonche 104085 طالخونچه مبارکه اصفهان 4

 Karkevand 104086 کرکوند مبارکه اصفهان 4

 Mobarakeh 104087 مبارکه مبارکه اصفهان 4

 Majlesi 104088 مجلسی مبارکه اصفهان 4

 Anarak 104089 انارک نایین اصفهان 4

 Bafran 104090 بافران نایین اصفهان 4

 Naeen 104091 نایین نایین اصفهان 4

 Jowzdan 104092 جوزدان نجف آباد اصفهان 4

 Dehagh 104093 دهق نجف آباد اصفهان 4

 Alavijeh 104094 علویجه نجف آباد اصفهان 4

 KahrizSang 104095 کهریزسنگ نجف آباد اصفهان 4

 Goldasht 104096 گلدشت نجف آباد اصفهان 4

 NajafAbad 104097 نجف آباد نجف آباد اصفهان 4

 Badrood 104098 بادرود نطنز اصفهان 4

 KhaledAbad 104099 خالدآباد نطنز اصفهان 4

 Natanz 104100 نطنز نطنز اصفهان 4

 ChaharBagh 105001 چهارباغ ساوجبالغ البرز 5

 ShahrejadidHashtgerd 105002 شهرجدیدهشتگرد ساوجبالغ البرز 5

 Koohsar 105003 کوهسار ساوجبالغ البرز 5



 

 

 518از 482 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 کد شهر نام  تین شهر شهرستان استان کد استان

 Golsar 105004 گلسار ساوجبالغ البرز 5

 Hashtgerd 105005 هشتگرد ساوجبالغ البرز 5

 Taleghan 105006 طالقان طالقان البرز 5

 Eshtehard 105007 اشتهارد کرج البرز 5

 Asara 105008 آسارا کرج البرز 5

 Karaj 105009 کرج کرج البرز 5

 KamalShahr 105010 کمال شهر کرج البرز 5

 Garmdareh 105011 گرمدره کرج البرز 5

 Mahdasht 105012 ماهدشت کرج البرز 5

 MohammadShahr 105013 محمدشهر کرج البرز 5

 Meshkindasht 105014 مشکین دشت کرج البرز 5

 Tonkaman 105015 تنکمان نظرآباد البرز 5

 NazarAbad 105016 نظرآباد نظرآباد البرز 5

 Fardis 105017 فردیس فردیس البرز 5

 Ilam 106001 ایالم ایالم ایالم 6

 Chovar 106002 چوار ایالم ایالم 6

 Ivan 106003 ایوان ایوان ایالم 6

 Zarneh 106004 زرنه ایوان ایالم 6

 Abdanan 106005 آبدانان آبدانان ایالم 6

 SarabBagh 106006 سراب باغ آبدانان ایالم 6

 Murmuri 106007 مورموری آبدانان ایالم 6

 Badreh 106008 بدره دره شهر ایالم 6

 DarrehShahr 106009 دره شهر دره شهر ایالم 6

 Pahle 106010 پهله دهلران ایالم 6

 Dehloran 106011 دهلران دهلران ایالم 6

 Moosian 106012 موسیان دهلران ایالم 6

 Meimeh 106013 میمه دهلران ایالم 6

 ایالم 6
شیروان 

 وچرداول
 AsemanAbad 106014 آسمان آباد
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 ایالم 6
شیروان 

 وچرداول
 Tohid 106015 توحید

 ایالم 6
شیروان 

 وچرداول
 Sarableh 106016 سرابله

 ایالم 6
شیروان 

 وچرداول
 Loomar 106017 لومار

 Arkavaz 106018 ارکواز ملکشاهی ایالم 6

 Delgosha 106019 دلگشا ملکشاهی ایالم 6

 SalehAbad 106020 صالح آباد مهران ایالم 6

 Mehran 106021 مهران مهران ایالم 6

 Boshehr 107001 بوشهر بوشهر بوشهر 7

 Choghadak 107002 چغادک بوشهر بوشهر 7

 Khark 107003 خارک بوشهر بوشهر 7

 Ahrom 107004 اهرم تنگستان بوشهر 7

 Delvar 107005 دلوار تنگستان بوشهر 7

 Anarestan 107006 انارستان جم بوشهر 7

 Jam 107007 جم جم بوشهر 7

 Riz 107008 ریز جم بوشهر 7

 Abpakhsh 107009 آب پخش دشتستان بوشهر 7

 Borazjan 107010 برازجان دشتستان بوشهر 7

 Tang eram 107011 تنگ ارم دشتستان بوشهر 7

 Dalaki 107012 دالکی دشتستان بوشهر 7

 SaedAbad 107013 سعد آباد دشتستان بوشهر 7

 Shabankareh 107014 شبانکاره دشتستان بوشهر 7

 Kalameh 107015 کلمه دشتستان بوشهر 7

 Vahdatiyeh 107016 وحدتیه دشتستان بوشهر 7

 Khormoj 107017 خورموج دشتی بوشهر 7

 Shanbeh 107018 شنبه دشتی بوشهر 7

 Kaki 107019 کاکی دشتی بوشهر 7

 Abdan 107020 آبدان دیر بوشهر 7
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 Bordkhun 107021 بردخون دیر بوشهر 7

 Bardestan 107022 بردستان دیر بوشهر 7

 BandarDayyer 107023 بندردیر دیر بوشهر 7

 EmamHasan 107024 امام حسن دیلم بوشهر 7

 BandarDeylam 107025 بندردیلم دیلم بوشهر 7

 BandarKangan 107026 بندرکنگان کنگان بوشهر 7

 Banak 107027 بنک کنگان بوشهر 7

 Siraf 107028 سیراف کنگان بوشهر 7

 Asaloyeh 107029 عسلویه کنگان بوشهر 7

 Nakhltaghi 107030 نخل تقی کنگان بوشهر 7

 BandarRig 107031 بندرریگ گناوه بوشهر 7

 BandarGenaveh 107032 بندرگناوه گناوه بوشهر 7

 EslamShahr 108001 اسالمشهر اسالمشهر تهران 8

 Chahardangeh 108002 چهاردانگه اسالمشهر تهران 8

 SalehAbad 108003 صالح آباد بهارستان تهران 8

 Golestan 108004 گلستان بهارستان تهران 8

 NasimShahr 108005 نسیم شهر بهارستان تهران 8

 Pakdasht 108006 پاکدشت پاکدشت تهران 8

 SharifAbad 108007 آباد شریف پاکدشت تهران 8

 FrounAbad 108008 فرون آباد پاکدشت تهران 8

 Pishva 108009 پیشوا پیشوا تهران 8

 Boomehen 108010 بومهن تهران تهران 8

 Pardis 108011 پردیس تهران تهران 8

 Tehran 108012 تهران تهران تهران 8

 Abesard 108013 آبسرد دماوند تهران 8

 AbAli 108014 آبعلی دماوند تهران 8

 Damavand 108015 دماوند دماوند تهران 8

 Roodehen 108016 رودهن دماوند تهران 8

 Kilan 108017 کیالن دماوند تهران 8
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 Robatkarim 108018 رباط کریم رباط کریم تهران 8

 NasirShahr 108019 نصیرشهر رباط کریم تهران 8

 BagherShahr 108020 باقرشهر ری تهران 8

 HasanAbad 108021 حسن آباد ری تهران 8

 Kahrizak 108022 کهریزک ری تهران 8

 Fasham 108023 فشم شمیرانات تهران 8

 Lavasan 108024 لواسان شمیرانات تهران 8

 Andisheh 108025 اندیشه شهریار تهران 8

 Baghestan 108026 باغستان شهریار تهران 8

 ShahedShahr 108027 شاهدشهر شهریار تهران 8

 Shahryar 108028 شهریار شهریار تهران 8

 SabaShahr 108029 صباشهر شهریار تهران 8

 Ferdosieh 108030 فردوسیه شهریار تهران 8

 Vahidieh 108031 وحیدیه شهریار تهران 8

 Arjmand 108032 ارجمند فیروزکوه تهران 8

 Firoozkooh 108033 فیروزکوه فیروزکوه تهران 8

 Ghods 108034 قدس قدس تهران 8

 Safadasht 108035 صفادشت مالرد تهران 8

 Malard 108036 مالرد مالرد تهران 8

 JavadAbad 108037 جوادآباد ورامین تهران 8

 Gharchak 108038 قرچک ورامین تهران 8

 Varamin 108039 ورامین ورامین تهران 8

 Parand 108040 شهرجدید پرند رباط کریم تهران 8

 Rey 108041 ری ری تهران 8

 Shemshak 108042 شمشک شمیرانات تهران 8

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Ardal 109001 اردل اردل

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Boroojen 109002 بروجن بروجن
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9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Beldaji 109003 بلداجی بروجن

9 
 چهارمحال

 وبختیاری
 Sefiddasht 109004 سفیددشت بروجن

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Faradonbeh 109005 فرادنبه بروجن

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Gandoman 109006 گندمان بروجن

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Naghneh 109007 نقنه بروجن

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Bon 109008 بن شهرکرد

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Saman 109009 سامان شهرکرد

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Soodejan 109010 سودجان شهرکرد

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Sooreshjan 109011 سورشجان شهرکرد

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Shahrekord 109012 شهرکرد شهرکرد

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Taghanak 109013 طاقانک شهرکرد

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 FarrokhShahr 109014 فرخ شهر شهرکرد

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Kian 109015 کیان شهرکرد

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Nafch 109016 نافچ شهرکرد

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Hafshejan 109017 هفشجان شهرکرد

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Vardanjan 109018 وردنجان شهرکرد
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9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Babaheidar 109019 باباحیدر فارسان

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Pordanjan 109020 پردنجان فارسان

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Joonghan 109021 جونقان فارسان

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Farsan 109022 فارسان فارسان

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Chelgerd 109023 چلگرد کوهرنگ

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Dastena 109024 دستنا کیار

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Shalamzar 109025 شلمزار کیار

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Gahroo 109026 گهرو کیار

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Naghan 109027 ناغان کیار

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Aloni 109028 آلونی لردگان

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Lordegan 109029 لردگان لردگان

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Malekhalife 109030 مال خلیفه لردگان

9 
چهارمحال 

 وبختیاری
 Monj 109031 منج لردگان

9 
چهارمحال و 

 بختیاری
 Dashtak 109032 دشتک اردل

9 
چهارمحال و 

 بختیاری
 Sarkhoon 109033 سرخون اردل

9 
چهارمحال و 

 بختیاری
 Kaj 109034 کاج اردل
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9 
چهارمحال و 

 بختیاری
 Gujan 109035 گوجان فارسان

9 
چهارمحال و 

 بختیاری
 Cholicheh 109036 چلیچه فارسان

9 
چهارمحال و 

 بختیاری
 Samsami 109037 صمصامی کوهرنگ

9 
چهارمحال و 

 بختیاری
 Bazoft 109038 بازفت کوهرنگ

 Eresk 110001 ارسک بشرویه خراسان جنوبی 10

 Boshrooyeh 110002 بشرویه بشرویه خراسان جنوبی 10

 Birjand 110003 بیرجند بیرجند خراسان جنوبی 10

 Khoosf 110004 خوسف بیرجند خراسان جنوبی 10

 MohammadShahr 110005 محمدشهر بیرجند خراسان جنوبی 10

 Asadyeh 110006 اسدیه درمیان خراسان جنوبی 10

 Tabasmasina 110007 طبس مسینا درمیان خراسان جنوبی 10

 Ghohestan 110008 قهستان درمیان خراسان جنوبی 10

 Gazik 110009 گزیک درمیان خراسان جنوبی 10

 Aysek 110010 آیسک سرایان خراسان جنوبی 10

 Sarayan 110011 سرایان سرایان خراسان جنوبی 10

 Se ghale 110012 سه قلعه سرایان خراسان جنوبی 10

 Sarbisheh 110013 سربیشه سربیشه خراسان جنوبی 10

 Moud 110014 مود سربیشه خراسان جنوبی 10

 Eslamyeh 110015 اسالمیه فردوس خراسان جنوبی 10

 Ferdos 110016 فردوس فردوس خراسان جنوبی 10

 Esfaden 110017 اسفدن قاینات خراسان جنوبی 10

 ArianShahr 110018 آرین شهر قاینات خراسان جنوبی 10

 HajiAbad 110019 حاجی آباد قاینات خراسان جنوبی 10

 Khazridashtbayaz 110020 خضری دشت بیاض قاینات خراسان جنوبی 10

 Zahan 110021 زهان قاینات خراسان جنوبی 10

 Ghaen 110022 قاین قاینات خراسان جنوبی 10
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 Nimbolook 110023 نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی 10

 Shoosf 110024 شوسف نهبندان خراسان جنوبی 10

 Nehbandan 110025 نهبندان نهبندان خراسان جنوبی 10

 Deyhook 110026 دیهوک طبس خراسان جنوبی 10

 Tabas 110027 طبس طبس خراسان جنوبی 10

 EshghAbad 110028 عشق آباد طبس خراسان جنوبی 10

 Bakharz 111001 باخرز باخرز خراسان رضوی 11

 Bejestan 111002 بجستان بجستان خراسان رضوی 11

 Younesi 111003 یونسی بجستان خراسان رضوی 11

 Anabad 111004 انابد بردسکن خراسان رضوی 11

 Bardeskan 111005 بردسکن بردسکن خراسان رضوی 11

 ShahrAbad 111006 شهرآباد بردسکن خراسان رضوی 11

 Shandiz 111007 شاندیز بینالود رضویخراسان  11

 Torghabeh 111008 طرقبه بینالود خراسان رضوی 11

 Taibad 111009 تایباد تایباد خراسان رضوی 11

 Kariz 111010 کاریز تایباد خراسان رضوی 11

 Mashhadrize 111011 مشهدریزه تایباد خراسان رضوی 11

 Firuzeh 111012 فیروزه تخت جلگه خراسان رضوی 11

 HemmatAbad 111013 همت آباد تخت جلگه خراسان رضوی 11

 Ahmadabadesolat 111014 احمدابادصولت تربت جام خراسان رضوی 11

 Torbatjam 111015 تربت جام تربت جام خراسان رضوی 11

 SalehAbad 111016 صالح آباد تربت جام خراسان رضوی 11

 NasrAbad 111017 نصرآباد تربت جام خراسان رضوی 11

 NilShahr 111018 نیل شهر تربت جام خراسان رضوی 11

 Baek 111019 بایک تربت حیدریه خراسان رضوی 11

 Torbatheydariyeh 111020 تربت حیدریه تربت حیدریه خراسان رضوی 11

 Robatsang 111021 رباط سنگ تربت حیدریه خراسان رضوی 11

 Kodkan 111022 کدکن حیدریه تربت خراسان رضوی 11

 Joghatay 111023 جغتای جغتای خراسان رضوی 11
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 Neghab 111024 نقاب جوین خراسان رضوی 11

 Chenaran 111025 چناران چناران خراسان رضوی 11

 Golmakan 111026 گلمکان چناران خراسان رضوی 11

 KhalilAbad 111027 خلیل آباد خلیل آباد خراسان رضوی 11

 Kondor 111028 کندر خلیل آباد خراسان رضوی 11

 Khaf 111029 خواف خواف خراسان رضوی 11

 Salami 111030 سالمی خواف خراسان رضوی 11

 Sangan 111031 سنگان خواف خراسان رضوی 11

 GhasemAbad 111032 قاسم آباد خواف خراسان رضوی 11

 Nashtifan 111033 نشتیفان خواف خراسان رضوی 11

 SoltanAbad 111034 سلطان آباد خوشاب خراسان رضوی 11

 Chapeshloo 111035 چاپشلو درگز خراسان رضوی 11

 Daregaz 111036 درگز درگز خراسان رضوی 11

 LotfAbad 111037 لطف آباد درگز خراسان رضوی 11

 Nokhandan 111038 نوخندان درگز خراسان رضوی 11

 Jangal 111039 جنگل رشتخوار خراسان رضوی 11

 Rashtkhar 111040 رشتخوار رشتخوار خراسان رضوی 11

 DolatAbad 111041 دولت آباد زاوه خراسان رضوی 11

 Davarzan 111042 داورزن سبزوار خراسان رضوی 11

 Ruodab 111043 روداب سبزوار خراسان رضوی 11

 Sabzevar 111044 سبزوار سبزوار خراسان رضوی 11

 Sheshtamad 111045 ششتمد سبزوار خراسان رضوی 11

 Sarakhs 111046 سرخس سرخس خراسان رضوی 11

 Mazdavand 111047 مزدآوند سرخس خراسان رضوی 11

 Sefidsang 111048 سفیدسنگ فریمان خراسان رضوی 11

 Farhadgar 111049 فرهادگرد فریمان خراسان رضوی 11

 Fariman 111050 فریمان فریمان خراسان رضوی 11

 GhalandarAbad 111051 قلندرآباد فریمان خراسان رضوی 11

 Bajgiran 111052 باجگیران قوچان خراسان رضوی 11
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 Ghoochan 111053 قوچان قوچان خراسان رضوی 11

 Rivash 111054 ریوش کاشمر خراسان رضوی 11

 Kashmar 111055 کاشمر کاشمر خراسان رضوی 11

 Shahrezoo 111056 شهرزو کالت خراسان رضوی 11

 Kalat 111057 کالت کالت خراسان رضوی 11

 Bidokht 111058 بیدخت گناباد خراسان رضوی 11

 Kakhak 111059 کاخک گناباد خراسان رضوی 11

 Gonabad 111060 گناباد گناباد خراسان رضوی 11

 Razaviyeh 111061 رضویه مشهد خراسان رضوی 11

 Mashhad 111062 مشهد مشهد خراسان رضوی 11

 MashhadSamen 111063 مشهد ثامن مشهد خراسان رضوی 11

 MolkAbad 111064 ملک آباد مشهد خراسان رضوی 11

 Shadmehr 111065 شادمهر مه والت خراسان رضوی 11

 FeizAbad 111066 فیض آباد مه والت خراسان رضوی 11

 Baar 111067 بار نیشابور خراسان رضوی 11

 Chakaneh 111068 چکنه نیشابور خراسان رضوی 11

 Kharv 111069 خرو نیشابور خراسان رضوی 11

 Darrood 111070 درود نیشابور خراسان رضوی 11

 EshghAbad 111071 عشق آباد نیشابور خراسان رضوی 11

 Ghadamgah 111072 قدمگاه نیشابور خراسان رضوی 11

 Neyshaboor 111073 نیشابور نیشابور خراسان رضوی 11

 Esfarayen 112001 اسفراین اسفراین خراسان شمالی 12

 SafiAbad 112002 صفی آباد اسفراین خراسان شمالی 12

 Bojnoord 112003 بجنورد بجنورد خراسان شمالی 12

 Hesargarmkhan 112004 حصارگرمخان بجنورد خراسان شمالی 12

 Raz 112005 راز بجنورد خراسان شمالی 12

 Jajarm 112006 جاجرم جاجرم خراسان شمالی 12

 Sankhast 112007 سنخواست جاجرم خراسان شمالی 12

 Shoghan 112008 شوقان جاجرم خراسان شمالی 12
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 Shirvan 112009 شیروان شیروان خراسان شمالی 12

 Lojali 112010 لوجلی شیروان خراسان شمالی 12

 Titkanlo 112011 تیتکانلو فاروج خراسان شمالی 12

 Farooj 112012 فاروج فاروج خراسان شمالی 12

 Ivar 112013 ایور گرمه خراسان شمالی 12

 Daragh 112014 درق گرمه خراسان شمالی 12

 Garmeh 112015 گرمه گرمه خراسان شمالی 12

 Ashkhaneh 112016 آشخانه مانه وسملقان خراسان شمالی 12

 Pishghale 112017 پیش قلعه مانه وسملقان خراسان شمالی 12

 Ghazi 112018 قاضی مانه وسملقان خراسان شمالی 12

 Omidieh 113001 امیدیه امیدیه خوزستان 13

 Jayzan 113002 جایزان امیدیه خوزستان 13

 Ghalekhajeh 113003 قلعه خواجه اندیکا خوزستان 13

 Andimeshk 113004 اندیمشک اندیمشک خوزستان 13

 Hoseyniyeh 113005 حسینیه اندیمشک خوزستان 13

 Ahvaz 113006 اهواز اهواز خوزستان 13

 Hamidieh 113007 حمیدیه اهواز خوزستان 13

 Izeh 113008 ایذه ایذه خوزستان 13

 Dehdez 113009 دهدز ایذه خوزستان 13

 Arvandkenar 113010 اروندکنار آبادان خوزستان 13

 Abadan 113011 آبادان آبادان خوزستان 13

 Choebdeh 113012 چویبده آبادان خوزستان 13

 Baghmalek 113013 باغ ملک باغ ملک خوزستان 13

 Seydun 113014 صیدون باغ ملک خوزستان 13

 Ghaletol 113015 قلعه تل باغ ملک خوزستان 13

 Meidavood 113016 میداود باغ ملک خوزستان 13

 Shiban 113017 شیبان باوی خوزستان 13

 Mollasani 113018 مالثانی باوی خوزستان 13

 Veys 113019 ویس باوی خوزستان 13
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 BandarEmamKhomeini 113020 بندرامام خمینی بندرماهشهر خوزستان 13

 BandarMahshahr 113021 بندرماهشهر بندرماهشهر خوزستان 13

 Chamran 113022 چمران بندرماهشهر خوزستان 13

 Aghajari 113023 آغاجاری بهبهان خوزستان 13

 Behbahan 113024 بهبهان بهبهان خوزستان 13

 Sardasht 113025 سردشت بهبهان خوزستان 13

 KhoramShahr 113026 خرمشهر خرمشهر خوزستان 13

 MinooShahr 113027 مینوشهر خرمشهر خوزستان 13

 Choghamish 113028 چغامیش دزفول خوزستان 13

 Hamzeh 113029 حمزه دزفول خوزستان 13

 Dezab 113030 دزآب دزفول خوزستان 13

 Dezfool 113031 دزفول دزفول خوزستان 13

 Saland 113032 سالند دزفول خوزستان 13

 SafiAbad 113033 صفی آباد دزفول خوزستان 13

 Mianrood 113034 میانرود دزفول خوزستان 13

 Bostan 113035 بستان دشت آزادگان خوزستان 13

 Soosangerd 113036 سوسنگرد دشت آزادگان خوزستان 13

 Ramshir 113037 رامشیر رامشیر خوزستان 13

 Meshrageh 113038 مشراگه رامشیر خوزستان 13

 Ramhormoz 113039 رامهرمز رامهرمز خوزستان 13

 Darkhovein 113040 دارخوین شادگان خوزستان 13

 Shadegan 113041 شادگان شادگان خوزستان 13

 Alvan 113042 الوان شوش خوزستان 13

 Hor 113043 حر شوش خوزستان 13

 Shavoor 113044 شاوور شوش خوزستان 13

 Shoosh 113045 شوش شوش خوزستان 13

 Salehmoshatat 113046 صالح مشطت شوش خوزستان 13

 Sherafat 113047 شرافت شوشتر خوزستان 13

 Shooshtar 113048 شوشتر شوشتر خوزستان 13
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 Gurieh 113049 گوریه شوشتر خوزستان 13

 Torkalaki 113050 ترکالکی گتوند خوزستان 13

 Jannatmakan 113051 جنت مکان گتوند خوزستان 13

 Somaleh 113052 سماله گتوند خوزستان 13

 SalehShahr 113053 صالح شهر گتوند خوزستان 13

 Gotvand 113054 گتوند گتوند خوزستان 13

 Lali 113055 اللی اللی خوزستان 13

 Masjedsoleiman 113056 مسجدسلیمان مسجدسلیمان خوزستان 13

 Haftgol 113057 هفتگل هفتگل خوزستان 13

 Zohre 113058 زهره هندیجان خوزستان 13

 Hendijan 113059 هندیجان هندیجان خوزستان 13

 Rafi 113060 رفیع هویزه خوزستان 13

 Hoveizeh 113061 هویزه هویزه خوزستان 13

 Abhar 114001 ابهر ابهر زنجان 14

 Soltanieh 114002 سلطانیه ابهر زنجان 14

 Saeenghale 114003 صایین قلعه ابهر زنجان 14

 Hidaj 114004 هیدج ابهر زنجان 14

 Halab 114005 حلب ایجرود زنجان 14

 ZarinAbad 114006 زرین آباد ایجرود زنجان 14

 Zarrinroud 114007 زرین رود خدابنده زنجان 14

 Sojas 114008 سجاس خدابنده زنجان 14

 Sohrevard 114009 سهرورد خدابنده زنجان 14

 Gheidar 114010 قیدار خدابنده زنجان 14

 Garmab 114011 گرماب خدابنده زنجان 14

 Khoramdareh 114012 خرمدره خرمدره زنجان 14

 Armaghankhaneh 114013 ارمغانخانه زنجان زنجان 14

 Zanjan 114014 زنجان زنجان زنجان 14

 Abbar 114015 آب بر طارم زنجان 14

 Chavarzagh 114016 چورزق طارم زنجان 14
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 Dandi 114017 دندی ماهنشان زنجان 14

 Mahneshan 114018 ماه نشان ماهنشان زنجان 14

 Amiriyeh 115001 امیریه دامغان سمنان 15

 Damghan 115002 دامغان دامغان سمنان 15

 Dibaj 115003 دیباج دامغان سمنان 15

 Sorkheh 115004 سرخه سمنان سمنان 15

 Semnan 115005 سمنان سمنان سمنان 15

 Bastam 115006 بسطام شاهرود سمنان 15

 Biarjmand 115007 بیارجمند شاهرود سمنان 15

 Shahrood 115008 شاهرود شاهرود سمنان 15

 Kalatehkhij 115009 کالته خیج شاهرود سمنان 15

 Mojen 115010 مجن شاهرود سمنان 15

 Miamey 115011 میامی شاهرود سمنان 15

 Ivanaki 115012 ایوانکی گرمسار سمنان 15

 Aradan 115013 آرادان گرمسار سمنان 15

 Garmsar 115014 گرمسار گرمسار سمنان 15

 Darjazin 115015 درجزین مهدی شهر سمنان 15

 Shahmirzad 115016 شهمیرزاد مهدی شهر سمنان 15

 MehdiShahr 115017 مهدی شهر مهدی شهر سمنان 15

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 IranShahr 116001 ایرانشهر ایرانشهر

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Bazman 116002 بزمان ایرانشهر

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Bampoor 116003 بمپور ایرانشهر

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Mohammadan 116004 محمدان ایرانشهر

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Chabahar 116005 چابهار چابهار

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Negor 116006 نگور چابهار
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16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Khash 116007 خاش خاش

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 NookAbad 116008 نوک آباد خاش

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Golmorti 116009 گلمورتی دلگان

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Bonjar 116010 بنجار زابل

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Zabol 116011 زابل زابل

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Zahedan 116012 زاهدان زاهدان

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Mirjaveh 116013 میرجاوه زاهدان

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 NosratAbad 116014 نصرت آباد زاهدان

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Zahak 116015 زهک زهک

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Jalgh 116016 جالق سراوان

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Saravan 116017 سراوان سراوان

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Sirkan 116018 سیرکان سراوان

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Gosht 116019 گشت سراوان

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Mohammadi 116020 محمدی سراوان

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Pishin 116021 پیشین سرباز

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Rask 116022 راسک سرباز
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16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Sarbaz 116023 سرباز سرباز

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Sooran 116024 سوران سیب و سوران

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Hidooch 116025 هیدوچ سیب و سوران

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 ZarAbad 116026 زرآباد کنارک

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Konarak 116027 کنارک کنارک

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Zaboli 116028 زابلی زابلی-مهرستان

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Espakeh 116029 اسپکه نیک شهر

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Bent 116030 بنت نیک شهر

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Fanooj 116031 فنوج نیک شهر

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Ghasreghand 116032 قصرقند نیک شهر

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 NikShahr 116033 نیک شهر نیک شهر

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Adimi 116034 ادیمی نیمروز

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Aliakbar 116035 علی اکبر هامون

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 MohammadAbad 116036 محمدآباد هامون

16 
سیستان 

 وبلوچستان
 Dustmohammad 116037 دوست محمد هیرمند

 Arsanjan 117001 ارسنجان ارسنجان فارس 17

 Estahban 117002 استهبان استهبان فارس 17

 Edge 117003 ایج استهبان فارس 17
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 Roniz 117004 رونیز استهبان فارس 17

 Eghlid 117005 اقلید اقلید فارس 17

 HasanAbad 117006 حسن آباد اقلید فارس 17

 Dojkord 117007 دژکرد اقلید فارس 17

 Sedeh 117008 سده اقلید فارس 17

 Izadkhast 117009 ایزدخواست آباده فارس 17

 Abadeh 117010 آباده آباده فارس 17

 Bahman 117011 بهمن آباده فارس 17

 Soormagh 117012 سورمق آباده فارس 17

 Soghad 117013 صغاد آباده فارس 17

 Bovanat 117014 بوانات بوانات فارس 17

 Hesami 117015 حسامی بوانات فارس 17

 Karehi 117016 کره ای بوانات فارس 17

 SaadatShahr 117017 سعادت شهر پاسارگاد فارس 17

 Babanar 117018 باب انار جهرم فارس 17

 Jahrom 117019 جهرم جهرم فارس 17

 Khavaran 117020 خاوران جهرم فارس 17

 Dozeh 117021 دوزه جهرم فارس 17

 GhotbAbad 117022 قطب آباد جهرم فارس 17

 Khorameh 117023 خرامه خرامه فارس 17

 SafaShahr 117024 صفاشهر خرم بید فارس 17

 GhaderAbad 117025 قادرآباد خرم بید فارس 17

 Khonj 117026 خنج خنج فارس 17

 JanatShahr 117027 جنت شهر داراب فارس 17

 Darab 117028 داراب داراب فارس 17

 Doborji 117029 دوبرجی داراب فارس 17

 Fadami 117030 فدامی داراب فارس 17

 Masiri 117031 مصیری رستم فارس 17

 HajiAbad 117032 حاجی آباد زرین دشت فارس 17
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 Dabiran 117033 دبیران زرین دشت فارس 17

 Shahrepir 117034 شهرپیر زرین دشت فارس 17

 Ardakan 117035 اردکان سپیدان فارس 17

 Beiza 117036 بیضا سپیدان فارس 17

 HomaShahr 117037 هماشهر سپیدان فارس 17

 Sarvestan 117038 سروستان سروستان فارس 17

 Koohenjan 117039 کوهنجان سروستان فارس 17

 Khanezenian 117040 خانه زنیان شیراز فارس 17

 Darian 117041 داریان شیراز فارس 17

 Zarghan 117042 زرقان شیراز فارس 17

 Shahrsadra 117043 شهرصدرا شیراز فارس 17

 Shiraz 117044 شیراز شیراز فارس 17

 Lapooee 117045 لپویی شیراز فارس 17

 Dehram 117046 دهرم فراشبند فارس 17

 Farashband 117047 فراشبند فراشبند فارس 17

 Nojein 117048 نوجین فراشبند فارس 17

 ZahedShahr 117049 زاهدشهر فسا فارس 17

 Sheshdeh 117050 ششده فسا فارس 17

 Fasa 117051 فسا فسا فارس 17

 Nobandegan 117052 نوبندگان فسا فارس 17

 FiroozAbad 117053 فیروزآباد فیروزآباد فارس 17

 Meimand 117054 میمند فیروزآباد فارس 17

 Afzar 117055 افزر قیروکارزین فارس 17

 EmamShahr 117056 امام شهر قیروکارزین فارس 17

 Gheer 117057 قیر قیروکارزین فارس 17

 Karzin 117058 [2]کارزین قیروکارزین فارس 17

 Mobarakabaddiz 117059 مبارک آباددیز قیروکارزین فارس 17

 Baladeh 117060 باالده کازرون فارس 17

 Khesht 117061 خشت کازرون فارس 17
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 Ghaemieh 117062 قایمیه کازرون فارس 17

 Kazeroon 117063 کازرون کازرون فارس 17

 Kenartakhteh 117064 کنارتخته کازرون فارس 17

 Nodan 117065 نودان کازرون فارس 17

 Kovar 117066 کوار کوار فارس 17

 Gerash 117067 گراش گراش فارس 17

 Evaz 117068 اوز الرستان فارس 17

 Banarooyeh 117069 بنارویه الرستان فارس 17

 Beiram 117070 بیرم الرستان فارس 17

 Jooyam 117071 جویم الرستان فارس 17

 Khoor 117072 خور الرستان فارس 17

 Emadodeh 117073 عمادده الرستان فارس 17

 Lar 117074 الر الرستان فارس 17

 Latifi 117075 لطیفی الرستان فارس 17

 Ashknan 117076 اشکنان المرد فارس 17

 Ahl 117077 اهل المرد فارس 17

 Alamarvdasht 117078 عالمرودشت المرد فارس 17

 Lamerd 117079 المرد المرد فارس 17

 Ramjerd 117080 رامجرد مرودشت فارس 17

 Seyedan 117081 سیدان مرودشت فارس 17

 Kaamfirooz 117082 کامفیروز مرودشت فارس 17

 Marvdasht 117083 مرودشت مرودشت فارس 17

 Khumehzar 117084 خومه زار ممسنی فارس 17

 NoorAbad 117085 نورآباد ممسنی فارس 17

 Asir 117086 اسیر مهر فارس 17

 Galledar 117087 گله دار مهر فارس 17

 Mehr 117088 مهر مهر فارس 17

 Varavi 117089 وراوی مهر فارس 17

 Abadehtashk 117090 آباده طشک نی ریز فارس 17
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 Ghatruyeh 117091 قطرویه نی ریز فارس 17

 Meshkan 117092 مشکان نی ریز فارس 17

 Neyriz 117093 نی ریز نی ریز فارس 17

 Alvand 118001 الوند البرز قزوین 18

 Bidestan 118002 بیدستان البرز قزوین 18

 Sharifieh 118003 شریفیه البرز قزوین 18

 Mohammadieh 118004 محمدیه البرز قزوین 18

 Abeyek 118005 آبیک آبیک قزوین 18

 Khakali 118006 خاکعلی آبیک قزوین 18

 Ardagh 118007 ارداق بویین زهرا قزوین 18

 Abgarm 118008 آبگرم بویین زهرا قزوین 18

 Avaj 118009 آوج بویین زهرا قزوین 18

 Booeenzahra 118010 بویین زهرا بویین زهرا قزوین 18

 Danesfehan 118011 دانسفهان بویین زهرا قزوین 18

 SagzAbad 118012 سگزآباد بویین زهرا قزوین 18

 Shal 118013 شال بویین زهرا قزوین 18

 Esfarvarin 118014 اسفرورین تاکستان قزوین 18

 Takestan 118015 تاکستان تاکستان قزوین 18

 Khoramdasht 118016 خرمدشت تاکستان قزوین 18

 ZiaAbad 118017 ضیاءآباد تاکستان قزوین 18

 Narje 118018 نرجه تاکستان قزوین 18

 Eghbalyeh 118019 اقبالیه قزوین قزوین 18

 Razmiyan 118020 رازمیان قزوین قزوین 18

 Sirdan 118021 سیردان قزوین قزوین 18

 Qazvin 118022 قزوین قزوین قزوین 18

 Kouhin 118023 کوهین قزوین قزوین 18

 MahmudAbadNemuneh 118024 محمودآبادنمونه قزوین قزوین 18

 Moalemkelayeh 118025 معلم کالیه قزوین قزوین 18

 Jafarieh 119001 جعفریه قم قم 19
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 Dastjerd 119002 دستجرد قم قم 19

 Salafchegan 119003 سلفچگان قم قم 19

 Qom 119004 قم قم قم 19

 Ghanavat 119005 قنوات قم قم 19

 Kahak 119006 کهک قم قم 19

 Armardeh 120001 آرمرده بانه کردستان 20

 Baneh 120002 بانه بانه کردستان 20

 Booeensofla 120003 بویین سفلی بانه کردستان 20

 Kanisor 120004 کانی سور بانه کردستان 20

 Babarashani 120005 بابارشانی بیجار کردستان 20

 Bijar 120006 بیجار بیجار کردستان 20

 Yasokand 120007 یاسوکند بیجار کردستان 20

 BolbanAbad 120008 بلبان آباد دهگالن کردستان 20

 Dehgolan 120009 دهگالن دهگالن کردستان 20

 Divandareh 120010 دیواندره دیواندره کردستان 20

 Zarineh 120011 زرینه دیواندره کردستان 20

 SarvAbad 120012 سروآباد سروآباد کردستان 20

 Saghez 120013 سقز سقز کردستان 20

 Saheb 120014 صاحب سقز کردستان 20

 Sanandaj 120015 سنندج سنندج کردستان 20

 Shoysheh 120016 شویشه سنندج کردستان 20

 Dazj 120017 دزج قروه کردستان 20

 Delbaran 120018 دلبران قروه کردستان 20

 SerishAbad 120019 سریش آباد قروه کردستان 20

 Ghorveh 120020 قروه قروه کردستان 20

 Kamyaran 120021 کامیاران کامیاران کردستان 20

 022أMochesh 120 موچش کامیاران کردستان 20

 Chenareh 120023 چناره مریوان کردستان 20

 Kanidinar 120024 کانی دینار مریوان کردستان 20
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 Marivan 120025 مریوان مریوان کردستان 20

 Orzooeeyeh 121001 ارزوییه ارزوییه کرمان 21

 AminShahr 121002 امین شهر انار کرمان 21

 Anar 121003 انار انار کرمان 21

 Baft 121004 بافت بافت کرمان 21

 Bezanjan 121005 بزنجان بافت کرمان 21

 Bardsir 121006 بردسیر بردسیر کرمان 21

 Golzar 121007 گلزار بردسیر کرمان 21

 Lalezar 121008 الله زار بردسیر کرمان 21

 Negar 121009 نگار بردسیر کرمان 21

 Baravat 121010 بروات بم کرمان 21

 Bam 121011 بم بم کرمان 21

 Jebalbarez 121012 جبالبارز جیرفت کرمان 21

 Jiroft 121013 جیرفت جیرفت کرمان 21

 Darbbehesht 121014 درب بهشت جیرفت کرمان 21

 Rabor 121015 رابر رابر کرمان 21

 Ravar 121016 راور راور کرمان 21

 Hojedak 121017 هجدک راور کرمان 21

 Bahreman 121018 بهرمان رفسنجان کرمان 21

 Rafsanjan 121019 رفسنجان رفسنجان کرمان 21

 Safaaeeyeh 121020 صفاییه رفسنجان کرمان 21

 Koshkooeeyeh 121021 کشکوییه رفسنجان کرمان 21

 Mesesarcheshmeh 121022 مس سرچشمه رفسنجان کرمان 21

 Roodbar 121023 رودبار رودبارجنوب کرمان 21

 MohammadAbad 121024 محمدآباد ریگان کرمان 21

 Khanook 121025 خانوک زرند کرمان 21

 Reyhan 121026 ریحان زرند کرمان 21

 Zarand 121027 زرند زرند کرمان 21

 YazdanShahr 121028 یزدان شهر زرند کرمان 21
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 Pariz 121029 پاریز سیرجان کرمان 21

 ZeidAbad 121030 زیدآباد سیرجان کرمان 21

 Sirjan 121031 سیرجان سیرجان کرمان 21

 NajafShahr 121032 نجف شهر سیرجان کرمان 21

 HomaShahr 121033 هماشهر سیرجان کرمان 21

 Javazm 121034 جوزم شهربابک کرمان 21

 KhatoonAbad 121035 خاتون آباد شهربابک کرمان 21

 Khorsand 121036 خورسند شهربابک کرمان 21

 Dahej 121037 دهج شهربابک کرمان 21

 Shahrebabak 121038 شهربابک شهربابک کرمان 21

 Dosari 121039 دوساری عنبرآباد کرمان 21

 AnbarAbad 121040 عنبرآباد عنبرآباد کرمان 21

 Mardehak 121041 مردهک عنبرآباد کرمان 21

 Faryab 121042 فاریاب فاریاب کرمان 21

 Fahraj 121043 فهرج فهرج کرمان 21

 Ghaleganj 121044 قلعه گنج قلعه گنج کرمان 21

 EkhtiarAbad 121045 اختیارآباد کرمان کرمان 21

 Andoohjerd 121046 اندوهجرد کرمان کرمان 21

 Baghin 121047 باغین کرمان کرمان 21

 Joopar 121048 جوپار کرمان کرمان 21

 Chatrood 121049 چترود کرمان کرمان 21

 Rayen 121050 راین کرمان کرمان 21

 ZangiAbad 121051 زنگی آباد کرمان کرمان 21

 Shahdad 121052 شهداد کرمان کرمان 21

 KazemAbad 121053 کاظم آباد کرمان کرمان 21

 Kerman 121054 کرمان کرمان کرمان 21

 Golbaf 121055 گلباف کرمان کرمان 21

 Mahan 121056 ماهان کرمان کرمان 21

 MohiAbad 121057 محی آباد کرمان کرمان 21
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 Kahnooj 121058 کهنوج کهنوج کرمان 21

 Koohbanan 121059 کوهبنان کوهبنان کرمان 21

 KianShahr 121060 کیانشهر کوهبنان کرمان 21

 Manoojan 121061 منوجان منوجان کرمان 21

 Nodezh 121062 نودژ منوجان کرمان 21

 Narmashir 121063 نرماشیر نرماشیر کرمان 21

 NezamShahr 121064 نظام شهر نرماشیر کرمان 21

 Eslamabadgharb 122001 اسالم آبادغرب اسالم آبادغرب کرمانشاه 22

 Hamil 122002 حمیل اسالم آبادغرب کرمانشاه 22

 Bayangan 122003 باینگان پاوه کرمانشاه 22

 Paveh 122004 پاوه پاوه کرمانشاه 22

 Nowdeshah 122005 نودشه پاوه کرمانشاه 22

 Nosoud 122006 نوسود پاوه کرمانشاه 22

 Azgale 122007 ازگله ثالث باباجانی کرمانشاه 22

 TazehAbad 122008 آبادتازه  ثالث باباجانی کرمانشاه 22

 Javanrood 122009 جوانرود جوانرود کرمانشاه 22

 Kerend 122010 کرند داالهو کرمانشاه 22

 Gahvareh 122011 گهواره داالهو کرمانشاه 22

 Ravansar 122012 روانسر روانسر کرمانشاه 22

 Shahoo 122013 شاهو روانسر کرمانشاه 22

 Sarpolzahab 122014 سرپل ذهاب سرپل ذهاب کرمانشاه 22

 Satar 122015 سطر سنقر کرمانشاه 22

 Songhor 122016 سنقر سنقر کرمانشاه 22

 Sahneh 122017 صحنه صحنه کرمانشاه 22

 Miyanrahan 122018 میان راهان صحنه کرمانشاه 22

 Soomar 122019 سومار قصرشیرین کرمانشاه 22

 Ghasreshirin 122020 قصرشیرین قصرشیرین کرمانشاه 22

 Robat 122021 رباط کرمانشاه کرمانشاه 22

 Kermanshah 122022 کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 22
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 Kozaran 122023 کوزران کرمانشاه کرمانشاه 22

 Halashi 122024 هلشی کرمانشاه کرمانشاه 22

 Kangavar 122025 کنگاور کنگاور کرمانشاه 22

 Sarmast 122026 سرمست گیالنغرب کرمانشاه 22

 Gilangharb 122027 گیالنغرب گیالنغرب کرمانشاه 22

 Bistoon 122028 بیستون هرسین کرمانشاه 22

 Hersin 122029 هرسین هرسین کرمانشاه 22

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Basht 123001 باشت باشت

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Likak 123002 لیکک بهمیی

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Garabsofla 123003 گراب سفلی بویراحمد

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Madavan 123004 مادوان بویراحمد

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Margoon 123005 مارگون بویراحمد

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Yasooj 123006 یاسوج بویراحمد

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Choram 123007 چرام چرام

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Pataveh 123008 پاتاوه دنا

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Chitab 123009 چیتاب دنا

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Sisakht 123010 سی سخت دنا

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Dehdasht 123011 دهدشت کهگیلویه

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Dishmok 123012 دیشموک کهگیلویه
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23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Sugh 123013 سوق کهگیلویه

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Ghaleraeesi 123014 قلعه رییسی کهگیلویه

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Lendeh 123015 لنده کهگیلویه

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد
 Dogonbadan 123016 دوگنبدان گچساران

 AzadShahr 124001 آزادشهر آزادشهر گلستان 24

 NeginShahr 124002 نگین شهر آزادشهر گلستان 24

 Nodekhanduz 124003 نوده خاندوز آزادشهر گلستان 24

 Anbaralom 124004 انبارآلوم آق قال گلستان 24

 AghGhola 124005 آق قال آق قال گلستان 24

 BandarGaz 124006 بندرگز بندرگز گلستان 24

 Nokandeh 124007 نوکنده بندرگز گلستان 24

 BandarTorkaman 124008 بندرترکمن ترکمن گلستان 24

 Khanbebin 124009 خان ببین رامیان گلستان 24

 Deland 124010 دلند رامیان گلستان 24

 Ramyan 124011 رامیان رامیان گلستان 24

 AliAbad 124012 علی آباد علی آباد گلستان 24

 FazelAbad 124013 فاضل آباد علی آباد گلستان 24

 KordKooy 124014 کردکوی کردکوی گلستان 24

 Kolaleh 124015 کالله کالله گلستان 24

 Galikesh 124016 گالیکش گالیکش گلستان 24

 Jelin 124017 جلین گرگان گلستان 24

 Sorkhankalateh 124018 سرخنکالته گرگان گلستان 24

 Gorgan 124019 گرگان گرگان گلستان 24

 SiminShahr 124020 سیمین شهر گمیشان گلستان 24

 Gomeyshtapeh 124021 گمیش تپه گمیشان گلستان 24

 Incheboroon 124022 اینچه برون گنبدکاووس گلستان 24
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 Gonbadkavoos 124023 گنبدکاووس گنبدکاووس گلستان 24

 Maraveh 124024 مراوه مراوه تپه گلستان 24

 Minoodasht 124025 مینودشت مینودشت گلستان 24

 Amlash 125001 املش املش گیالن 25

 Rankoh 125002 رانکوه املش گیالن 25

 Astara 125003 آستارا آستارا گیالن 25

 Lavandevil 125004 لوندویل آستارا گیالن 25

 AstanehAshrafieh 125005 آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه گیالن 25

 KiaShahr 125006 کیاشهر آستانه اشرفیه گیالن 25

 BandarAnzali 125007 بندرانزلی بندرانزلی گیالن 25

 Asalem 125008 اسالم تالش گیالن 25

 Talesh 125009 تالش تالش گیالن 25

 Choobar 125010 چوبر تالش گیالن 25

 Havigh 125011 حویق تالش گیالن 25

 Lisar 125012 لیسار تالش گیالن 25

 Khoshkebijar 125013 خشکبیجار رشت گیالن 25

 Khomam 125014 خمام رشت گیالن 25

 Rasht 125015 رشت رشت گیالن 25

 Sangar 125016 سنگر رشت گیالن 25

 Koochesfehan 125017 کوچصفهان رشت گیالن 25

 Lashtnesha 125018 لشت نشا رشت گیالن 25

 Looleman 125019 لولمان رشت گیالن 25

 Parehsar 125020 پره سر رضوانشهر گیالن 25

 Rezvanshahr 125021 رضوانشهر رضوانشهر گیالن 25

 Barehsar 125022 بره سر رودبار گیالن 25

 Tootekabon 125023 توتکابن رودبار گیالن 25

 Jirandeh 125024 جیرنده رودبار گیالن 25

 RostamAbad 125025 رستم آباد رودبار گیالن 25

 Roodbar 125026 رودبار رودبار گیالن 25
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 Loshan 125027 لوشان رودبار گیالن 25

 Manjil 125028 منجیل رودبار گیالن 25

 Chaboksar 125029 چابکسر رودسر گیالن 25

 RahimAbad 125030 رحیم آباد رودسر گیالن 25

 Rodsar 125031 رودسر رودسر گیالن 25

 Kalachay 125032 کالچای رودسر گیالن 25

 Vajargah 125033 واجارگاه رودسر گیالن 25

 Deylaman 125034 دیلمان سیاهکل گیالن 25

 Siahkal 125035 سیاهکل سیاهکل گیالن 25

 AhmadSarGoorab 125036 احمدسرگوراب شفت گیالن 25

 Shaft 125037 شفت شفت گیالن 25

 Somesara 125038 صومعه سرا صومعه سرا گیالن 25

 Gorabzarmikh 125039 گوراب زرمیخ صومعه سرا گیالن 25

 Marjaghal 125040 مرجقل صومعه سرا گیالن 25

 Fooman 125041 فومن فومن گیالن 25

 Masooleh 125042 ماسوله فومن گیالن 25

 Rodboneh 125043 رودبنه الهیجان گیالن 25

 Lahijan 125044 الهیجان الهیجان گیالن 25

 Ataghor 125045 اطاقور لنگرود گیالن 25

 Chaafchamkhale 125046 چاف و چمخاله لنگرود گیالن 25

 Shelman 125047 شلمان لنگرود گیالن 25

 Koomleh 125048 کومله لنگرود گیالن 25

 Langerood 125049 لنگرود لنگرود گیالن 25

 BazarJome 125050 بازارجمعه ماسال گیالن 25

 Masal 125051 ماسال ماسال گیالن 25

 Azna 126001 ازنا ازنا لرستان 26

 MomenAbad 126002 مومن آباد ازنا لرستان 26

 Aligoodarz 126003 الیگودرز الیگودرز لرستان 26

 SholAbad 126004 شول آباد الیگودرز لرستان 26
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 Ashtarinan 126005 اشترینان بروجرد لرستان 26

 Boroojerd 126006 بروجرد بروجرد لرستان 26

 Poldokhtar 126007 پلدختر پلدختر لرستان 26

 Maemolan 126008 معموالن پلدختر لرستان 26

 Chaghlondi 126009 چغلوندی خرم آباد لرستان 26

 KhoramAbad 126010 خرم آباد خرم آباد لرستان 26

 Zagheh 126011 زاغه خرم آباد لرستان 26

 SepidDasht 126012 سپیددشت خرم آباد لرستان 26

 NoorAbad 126013 نورآباد دلفان لرستان 26

 Haftcheshmeh 126014 هفت چشمه دلفان لرستان 26

 Sarabdoreh 126015 سراب دوره دوره لرستان 26

 Veysian 126016 ویسیان دوره لرستان 26

 Chalancholan 126017 چاالنچوالن دورود لرستان 26

 Dorood 126018 دورود دورود لرستان 26

 Alashtar 126019 الشتر سلسله لرستان 26

 FiroozAbad 126020 فیروزآباد سلسله لرستان 26

 Choghabel 126021 چقابل کوهدشت لرستان 26

 Darbgonbad 126022 درب گنبد کوهدشت لرستان 26

 Konani 126023 کونانی کوهدشت لرستان 26

 Koohdasht 126024 کوهدشت کوهدشت لرستان 26

 Garab 126025 گراب کوهدشت لرستان 26

 Amol 127001 آمل آمل مازندران 27

 Dabodasht 127002 دابودشت آمل مازندران 27

 Rineh 127003 رینه آمل مازندران 27

 Gaznak 127004 گزنک آمل مازندران 27

 Amirkala 127005 امیرکال بابل مازندران 27

 Babol 127006 بابل بابل مازندران 27

 Khoshrodpey 127007 خوش رودپی بابل مازندران 27

 Zargarmahaleh 127008 زرگرمحله بابل مازندران 27
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 Gatab 127009 گتاب بابل مازندران 27

 Galoogah 127010 گلوگاه بابل مازندران 27

 Marzikela 127011 مرزیکال بابل مازندران 27

 Babolsar 127012 بابلسر بابلسر مازندران 27

 Behnamir 127013 بهنمیر بابلسر مازندران 27

 Kalebast 127014 کله بست بابلسر مازندران 27

 Behshahr 127015 بهشهر بهشهر مازندران 27

 KhalilShahr 127016 خلیل شهر بهشهر مازندران 27

 Rostamkela 127017 رستمکال بهشهر مازندران 27

 Tonekabon 127018 تنکابن تنکابن مازندران 27

 KhoramAbad 127019 خرم آباد تنکابن مازندران 27

 Shirood 127020 شیرود تنکابن مازندران 27

 Nashtarood 127021 نشتارود تنکابن مازندران 27

 Jooybar 127022 جویبار جویبار مازندران 27

 Kohikheyl 127023 کوهی خیل جویبار مازندران 27

 Chaloos 127024 چالوس چالوس مازندران 27

 Kelardasht 127025 کالردشت چالوس مازندران 27

 MarzanAbad 127026 مرزن آباد چالوس مازندران 27

 Ramsar 127027 رامسر رامسر مازندران 27

 Katalom 127028 کتالم وسادات شهر رامسر مازندران 27

 Sari 127029 ساری ساری مازندران 27

 Farim 127030 فریم ساری مازندران 27

 Kiyasar 127031 کیاسر ساری مازندران 27

 Alasht 127032 آالشت سوادکوه مازندران 27

 Polsefid 127033 پل سفید سوادکوه مازندران 27

 Zirab 127034 زیرآب سوادکوه مازندران 27

 Shirgah 127035 شیرگاه سوادکوه مازندران 27

 SalmanShahr 127036 سلمان شهر عباس آباد مازندران 27

 AbbasAbad 127037 عباس آباد عباس آباد مازندران 27
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 KelarAbad 127038 کالرآباد عباس آباد مازندران 27

 Fereidoonkenar 127039 فریدونکنار فریدونکنار مازندران 27

 GhaemShahr 127040 قائم شهر قائم شهر مازندران 27

 Kiakala 127041 کیاکال قائم شهر مازندران 27

 Sorkhrood 127042 سرخرود محمودآباد مازندران 27

 MahmoodAbad 127043 محمودآباد محمودآباد مازندران 27

 Sorak 127044 سورک میاندورود مازندران 27

 Neka 127045 نکا نکا مازندران 27

 IzadShahr 127046 ایزدشهر نور مازندران 27

 Baladeh 127047 بلده نور مازندران 27

 Chamestan 127048 چمستان نور مازندران 27

 Royan 127049 رویان نور مازندران 27

 Noor 127050 نور نور مازندران 27

 Pul 127051 پول نوشهر مازندران 27

 Noshahr 127052 نوشهر نوشهر مازندران 27

 Arak 128001 اراک اراک مرکزی 28

 DavoodAbad 128002 داودآباد اراک مرکزی 28

 Saroogh 128003 ساروق اراک مرکزی 28

 Senjan 128004 سنجان اراک مرکزی 28

 Karchan 128005 کارچان اراک مرکزی 28

 Karahrood 128006 کرهرود اراک مرکزی 28

 Ashtian 128007 آشتیان آشتیان مرکزی 28

 Tafresh 128008 تفرش تفرش مرکزی 28

 Khomein 128009 خمین خمین مرکزی 28

 Ghoorchebashi 128010 قورچی باشی خمین مرکزی 28

 Javersian 128011 جاورسیان خنداب مرکزی 28

 Khandab 128012 خنداب خنداب مرکزی 28

 Delijan 128013 دلیجان دلیجان مرکزی 28

 Naragh 128014 نراق دلیجان مرکزی 28
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 Parandak 128015 [3]پرندک زرندیه مرکزی 28

 Khoshkrood 128016 خشکرود زرندیه مرکزی 28

 Razeghan 128017 رازقان زرندیه مرکزی 28

 Zavieh 128018 زاویه زرندیه مرکزی 28

 Mamoonieh 128019 مامونیه زرندیه مرکزی 28

 Saveh 128020 ساوه ساوه مرکزی 28

 GharghAbad 128021 غرق آباد ساوه مرکزی 28

 Nobaran 128022 نوبران ساوه مرکزی 28

 Astanehsarband 128023 آستانه سربند شازند مرکزی 28

 Toreh 128024 توره شازند مرکزی 28

 Shazand 128025 شازند شازند مرکزی 28

 Shahbaz 128026 شهباز شازند مرکزی 28

 Mohajeran 128027 مهاجران شازند مرکزی 28

 Hendodar 128028 هندودر شازند مرکزی 28

 Khenejin 128029 خنجین فراهان مرکزی 28

 Farmahin 128030 فرمهین فراهان مرکزی 28

 Komijan 128031 کمیجان کمیجان مرکزی 28

 Milajerd 128032 میالجرد کمیجان مرکزی 28

 Mahallat 128033 محالت محالت مرکزی 28

 Nimoor 128034 نیمور محالت مرکزی 28

 Aboomoosa 129001 ابوموسی ابوموسی هرمزگان 29

 Bastak 129002 بستک بستک هرمزگان 29

 Jenah 129003 جناح بستک هرمزگان 29

 Sardasht 129004 سردشت بشاگرد هرمزگان 29

 Goharan 129005 گوهران بشاگرد هرمزگان 29

 BandarAbas 129006 بندرعباس بندرعباس هرمزگان 29

 Takht 129007 تخت بندرعباس هرمزگان 29

 Fin 129008 فین بندرعباس هرمزگان 29

 Ghaleghazi 129009 قلعه قاضی بندرعباس هرمزگان 29
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 BandarLengeh 129010 بندرلنگه بندرلنگه هرمزگان 29

 Charak 129011 چارک بندرلنگه هرمزگان 29

 Kong 129012 کنگ بندرلنگه هرمزگان 29

 Kish 129013 کیش بندرلنگه هرمزگان 29

 Parsian 129014 پارسیان پارسیان هرمزگان 29

 Kushkenar 129015 کوشکنار پارسیان هرمزگان 29

 BandarJask 129016 بندرجاسک جاسک هرمزگان 29

 Farghan 129017 فارغان حاجی اباد هرمزگان 29

 HajiAbad 129018 حاجی آباد حاجی آباد هرمزگان 29

 Sargaz 129019 سرگز حاجی آباد هرمزگان 29

 Khomeyr 129020 خمیر خمیر هرمزگان 29

 Rooydar 129021 رویدر خمیر هرمزگان 29

 Bika 129022 بیکا رودان هرمزگان 29

 Dehbarez 129023 دهبارز رودان هرمزگان 29

 Ziyaratali 129024 زیارتعلی رودان هرمزگان 29

 Sirik 129025 سیریک سیریک هرمزگان 29

 Dargahan 129026 درگهان قشم هرمزگان 29

 Sooza 129027 سوزا قشم هرمزگان 29

 Gheshm 129028 قشم قشم هرمزگان 29

 Hormoz 129029 هرمز قشم هرمزگان 29

 Senderk 129030 سندرک میناب هرمزگان 29

 Minab 129031 میناب میناب هرمزگان 29

 Hashtbandi 129032 هشتبندی میناب هرمزگان 29

 AsadAbad 130001 اسدآباد اسدآباد همدان 30

 Bahar 130002 بهار بهار همدان 30

 SalehAbad 130003 صالح آباد بهار همدان 30

 Laljin 130004 اللجین بهار همدان 30

 Tooyserkan 130005 تویسرکان تویسرکان همدان 30

 Serkan 130006 سرکان تویسرکان همدان 30
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 Faresfaj 130007 فرسفج تویسرکان همدان 30

 Damagh 130008 دمق رزن همدان 30

 Razan 130009 رزن رزن همدان 30

 Gharvedarjazin 130010 قروه درجزین رزن همدان 30

 Famenin 130011 فامنین فامنین همدان 30

 Shirinso 130012 شیرین سو کبودرآهنگ همدان 30

 Kabodarahang 130013 کبودرآهنگ کبودرآهنگ همدان 30

 Goltapeh 130014 گل تپه کبودرآهنگ همدان 30

 Azandaryan 130015 ازندریان مالیر همدان 30

 Jokar 130016 جوکار مالیر همدان 30

 Zanganeh 130017 زنگنه مالیر همدان 30

 Samen 130018 سامن مالیر همدان 30

 Malayer 130019 مالیر مالیر همدان 30

 Barzool 130020 برزول نهاوند همدان 30

 Firoozan 130021 فیروزان نهاوند همدان 30

 Giyan 130022 گیان نهاوند همدان 30

 Nahavand 130023 نهاوند نهاوند همدان 30

 Jorghan 130024 جورقان همدان همدان 30

 Ghahavand 130025 قهاوند همدان همدان 30

 Meryanj 130026 مریانج همدان همدان 30

 Hamedan 130027 همدان همدان همدان 30

 Abarkooh 131001 ابرکوه ابرکوه یزد 31

 Mehrdasht 131002 مهردشت ابرکوه یزد 31

 AhmadAbad 131003 احمدآباد اردکان یزد 31

 Ardakan 131004 اردکان اردکان یزد 31

 Aghda 131005 عقدا اردکان یزد 31

 Bafgh 131006 بافق بافق یزد 31

 BehAbad 131007 بهاباد بهاباد یزد 31

 Taft 131008 تفت تفت یزد 31



 

 

 518از 516 یصفحه SHP_BOOKLET_PFRULESANDREGULATIONS 25/06/1399 01-00ویرایش: 

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

 یاریپرداختالزامات جامع کتابچه                              

 کد شهر نام  تین شهر شهرستان استان کد استان

 Nayer 131009 نیر تفت یزد 31

 Marvast 131010 مروست خاتم یزد 31

 Harat 131011 هرات خاتم یزد 31

 Ashkezar 131012 اشکذر صدوق یزد 31

 KhezrAbad 131013 خضرآباد صدوق یزد 31

 Nadoshan 131014 ندوشن صدوق یزد 31

 Mehriz 131018 مهریز مهریز یزد 31

 Bafrooeeyeh 131019 بفروییه میبد یزد 31

 Meibod 131020 میبد میبد یزد 31

 Hamidia 131021 حمیدیا یزد یزد 31

 Zarch 131022 زارچ یزد یزد 31

 Shahedie 131023 شاهدیه یزد یزد 31

 Yazd 131024 یزد یزد یزد 31

      

     

]1[ "خراجو" نام قدیم شهر "خداجو" میباشد 
که از این پس در اطالعات پذیرندگان، بایستی 

 از نام جدید استفاده شود. 

 

    

]2[ "فتحآباد" نام قدیم شهر "کارزین" است که 
از این پس در اطالعات پذیرندگان، میبایست 

 از نام جدید استفاده شود. 

]3[ - رودشور" نام قدیم شهر "پرندک" میباشد 
که از این پس در اطالعات پذیرندگان، بایستی 

 از نام جدید استفاده شود. 
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 های کشور های اختصاری استاننشانه – 12پیوست 

 عالمت اختصاری نام استان محل استقرار پذیرنده ردیف

 AZE آذربایجان شرقی 1

 AZW آذربایجان غربی 2

 ARD اردبیل 3

 ESF اصفهان 4

 ALB البرز 5

 EIL ایالم 6

 BSH بوشهر 7

 THR تهران 8

 CHB چهارمحال و بختیاری 9

 KHS جنوبیخراسان  10

 KHR خراسان رضوی 11

 KHN خراسان شمالی 12

 KHO خوزستان 13

 ZNJ زنجان 14

 SEM سمنان 15

 SBA سیستان و بلوچستان 16

 FAR فارس 17

 QAZ قزوین 18

  QOM قم 19

 KRD کردستان 20

 KRM کرمان 21

 KSH کرمانشاه 22

 KOB کهگیلویه و بویراحمد 23

 GOL گلستان 24

 GIL گیالن 25

 LOR لرستان 26

 MAZ مازندران 27

 MAR مرکزی 28

 HOR هرمزگان 29
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 HAM همدان 30

 YAZ یزد 31

 های کشورهای اختصاری استاننشانه

 

 

 


