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 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
طح کشور، نیروي انسانی متخصص و ماهر، نزدیکی و برخوردار از فناوري هاي نوین دارویی، دسترسی به راه هاي مواصالتی ترانزیت کاال، صنایع غذایی و بسته بندي با توان و رتبه باال در س

صنایع غذایی و دارویی، قطب تولید ماکارونی در کشور و  بزرگترین تولید کننده دسترسی به تهران به عنوان  قطب اقتصادي کشور، مراکز آموزش عالی متعدد و فنی و حرفه اي ،  
 ماکارونی، فروکتوز، تنها تولید کننده توربین هاي نیروگاهی کشور 

 ها: گیري فعالیت رویکرد و جهت
، تابلو برق، موتورها و توربین ها، صنایع ایجاد و توسعه در زمینه هاي خودروسازي، نیرو محرکه و قطعه سازي، لوکوموتیو سازي، تجهیزات پزشکی

 پیشرفته، پوشاك، کاغذ، صنایع غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

 35و34 1
وسایل نقلیه موتوري 
و تجهیزات حمل و 

) ریلی و دریایی(نقل 

 3410 ساخت وسائل نقلیه موتوري  1
 3420 سائل نقلیه موتوري  ساخت بدنه واجزاي بدنه و 2

 ســاخت قطعــات وملحقــات وســائل نقلیــه موتــوري و 3
 3430 موتورانها 

ساخت انواع لوکوموتیو راه اهن وترامواوتجهیزات حمل  4
 3520 ونقل ریلی 

 3591 ساخت انواع موتورسیکلت 5

2 29 
آالت و  ماشین

 تجهیزات

 2912 ساخت انواع پمپ،کمپرسور، شیر، سوپاپ  6

ساخت انواع بلبرینگ، چرخ دنده، تجهیزات مکـانیکی   7
 2913 انتقال نیرو 

 2923 ساخت ماشین االت متالوژي  8

 2930 ساخت وسایل خانگی   9

 33و31 3

آالت و  ماشین
دستگاههاي 

برقی،وسایل ارتباطی 
 وتجهیزات پزشکی 

 3110 ساخت انواع اکتروموتور، ژنراتوروترانسفورماتور  10

 3120 ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروي برق  11

 3140 ساخت انواع انبارهاکوموالتور ، پیل وباطري   12

 3150 ساخت المپهاي الکتریکی وتجهیزات روشنائی  13
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 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
طح کشور، نیروي انسانی متخصص و ماهر، نزدیکی و برخوردار از فناوري هاي نوین دارویی، دسترسی به راه هاي مواصالتی ترانزیت کاال، صنایع غذایی و بسته بندي با توان و رتبه باال در س

صنایع غذایی و دارویی، قطب تولید ماکارونی در کشور و  بزرگترین تولید کننده دسترسی به تهران به عنوان  قطب اقتصادي کشور، مراکز آموزش عالی متعدد و فنی و حرفه اي ،  
 ماکارونی، فروکتوز، تنها تولید کننده توربین هاي نیروگاهی کشور 

 ها: گیري فعالیت رویکرد و جهت
، تابلو برق، موتورها و توربین ها، صنایع ایجاد و توسعه در زمینه هاي خودروسازي، نیرو محرکه و قطعه سازي، لوکوموتیو سازي، تجهیزات پزشکی

 پیشرفته، پوشاك، کاغذ، صنایع غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

 3190 ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندي نشده  14

ساخت فرستنده هاي تلویزیونی ورادیـوئی و دسـتگاههاي    15
 ارتباط تلفنی  

3220 

 3311 ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدي  16

 3320 ساخت ابزارهاي اپتیکی وتجهیزات عکاسی  17

4 23,24 
محصوالت شیمیایی و 

 پتروشیمی

محصوالت داروئی، موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازي  18
 ودارویی 

2423 

صابون وپاك کننده ها،دترژانها، فراورده هاي تمیزکننـده و   19
 پرداخت 

2424 

 غذایی و آشامیدنی 15 5

 1520 فراورده هاي لبنی   20
 1532 تولید نشاسته ومحصوالت نشاسته اي  21
 1541 تولید محصوالت خبازي  22
 1543 تولیدکاکائوشکالت وانواع نقل وابنبات   23

 1549 ساخت سایرمحصوالت غذائی   24

 

 


