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 استان آذربایجان غربی  -2
 ها: ها و مزیت اهم ویژگی

معدن و زمین برخوردار از قطب سیمان و  صنایع غذایی و تبدیلی کشور، واحدهاي صنعتی بزرگ، دانشگاه و مراکز علمی، سه زون از زون هاي مطالعاتی بخش  
صنعتی و ویژه  -قه آزاد تجاريشناسی کشور، معادن غنی طال و نقره، تیتان، آهن و کانی هاي صنعتی، تنوع سنگهاي تزئینی در استان، موقعیت ویژه جغرافیایی، منط

 ترکیه.   -اقتصادي، قرار گرفتن در استراتژیک ترین نقطه ترانزیت کاال و عبور راه آهن ایران 

 ها:  گیري فعالیت رویکرد و جهت
هاي معدنی، محصوالت  ایجاد و توسعه در زمینه هاي فلزات اساسی، استخراج و استحصال عناصر مورد نظر از نمک، اکتشافات و استخراج در محدوده

 سرامیکی نسوز، مصالح ساختمانی، تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، مبلمان و مصنوعات چوبی و صنایع پایین دستی پتروشیمی.

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 رقمی 4کد آیسیک  گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت

 33و31 1

آالت و  ماشین
دستگاههاي 

برقی،وسایل ارتباطی 
 وتجهیزات پزشکی 

وسـایل   جراحـی و  ساخت تجهیزات پزشکی و 1
 ارتوپدي 

3311 

 3320 تجهیزات عکاسی  ساخت ابزارهاي اپتیکی و 2

2 23,24 
محصوالت شیمیایی و 

 پتروشیمی

 و انــواع کــود موادشــیمیایی اساســی بــه جــز 3
 ترکیبات ازت 

2411 

ســـاخت محصـــوالت وســـموم دفـــع افـــات  4
 وسایرموادشیمیائی موردمصرف 

2421 

ــگ، روغــن جالوپوششــهاي   5 ــواع رن ســاخت ان
 مشابه، مرکب چاپ وانواع بتونه 

2422 

ساخت موادپالستیکی به شکل اولیه وسـاخت   6
 الستیک مصنوعی 

2413 

محصوالت داروئی، موادشیمیائی مورداستفاده  7
 درداروسازي ودارویی 

2423 

هـاي   و پاك کننده ها، دترژانها، فراوردهصابون  8
 تمیزکننده و پرداخت 

2424 

 2430 تولید الیاف مصنوعی   9
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 فلزات اساسی 27 3
 2710 ساخت اهن وفوالد اساسی  10

 2720فلزات غیراهنی  ساخت فلزات اساسی قیمتی و 11

غذایی و آشامیدنیمواد  15 4

 1520 فراورده هاي لبنی   12
 1532 تولید نشاسته ومحصوالت نشاسته اي  13
 1541 تولید محصوالت خبازي  14
 1543 تولیدکاکائوشکالت وانواع نقل وابنبات   15

 1549 ساخت سایرمحصوالت غذائی   16

 

  


