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 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
شاورزي ، برخوردار از قطب تولید و بسته بندي محصوالت غذایی و آشامیدنی با قابلیت صادراتی، تنوع زیاد محصوالت صادراتی استان در بخش صنعت و ک 

ر و قطعه مرز مشترك و ارتباط ریلی، زمینی و هوایی با کشورهاي همجوار، دسترسی به شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی، یکی از قطب هاي فوالد کشو
 سازي خودرو، معادن با تنوع و ذخائر مناسب، منطقه ویژه اقتصادي، دانشگاههاي معتبر دولتی و خصوصی و زیارتی بودن شهرستان مشهد.

 ها:  گیري فعالیت رویکرد و جهت
، ایجاد و توسعه در زمینه هاي فرآورده هاي نفتی، صنعت خودروسازي، صنایع معدنی و اکتشاف و استخراج کانی هاي غیرفلزي، برق و الکترونیک 

 صنایع غذایی، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، منسوجات، جواهرات و مصنوعات چرمی.

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2آیسیک کد اولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

 35و34 1
وسایل نقلیه موتوري و 
تجهیزات حمل و نقل 

 ) ریلی و دریایی(

 3410 ساخت وسائل نقلیه موتوري  1

 3420 ساخت بدنه واجزاي بدنه وسائل نقلیه موتوري  2

ســاخت قطعــات وملحقــات وســائل نقلیــه موتــوري   3
 3430 وموتورانها 

2 29 
آالت و  ماشین

 تجهیزات

موتورهــاوتوربین هابجزموتورهــاي هواپیماووســائل    6
 2911 موتوري 

 2912 ساخت انواع پمپ،کمپرسور، شیر، سوپاپ  7

ساخت انواع بلبرینگ، چرخ دنده، تجهیزات مکانیکی  8
 2913 انتقال نیرو 

 2923 ژي رساخت ماشین االت متالو 9

 2924ساخت ماشین االت معدنی، استخراج، راه وساختمان  10

 2926 ساخت ماشین االت تولید منسوجات، البسه وچرم  11

 2930 ساخت وسایل خانگی   12

 33و31 3

آالت و  ماشین
دستگاههاي 

برقی،وسایل ارتباطی 
 وتجهیزات پزشکی 

 3110 ساخت انواع اکتروموتور، ژنراتوروترانسفورماتور  13
 3120ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروي برق  14
 3140 ساخت انواع انبارهاکوموالتور ، پیل وباطري   15

 3150 ساخت المپهاي الکتریکی وتجهیزات روشنائی  16
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 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
شاورزي ، برخوردار از قطب تولید و بسته بندي محصوالت غذایی و آشامیدنی با قابلیت صادراتی، تنوع زیاد محصوالت صادراتی استان در بخش صنعت و ک 

ر و قطعه مرز مشترك و ارتباط ریلی، زمینی و هوایی با کشورهاي همجوار، دسترسی به شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی، یکی از قطب هاي فوالد کشو
 سازي خودرو، معادن با تنوع و ذخائر مناسب، منطقه ویژه اقتصادي، دانشگاههاي معتبر دولتی و خصوصی و زیارتی بودن شهرستان مشهد.

 ها:  گیري فعالیت رویکرد و جهت
، ایجاد و توسعه در زمینه هاي فرآورده هاي نفتی، صنعت خودروسازي، صنایع معدنی و اکتشاف و استخراج کانی هاي غیرفلزي، برق و الکترونیک 

 صنایع غذایی، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، منسوجات، جواهرات و مصنوعات چرمی.

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2آیسیک کد اولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

 3190 ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندي نشده  17

ســاخت فرســتنده هــاي تلویزیــونی ورادیــوئی و      18
 3220 دستگاههاي ارتباط تلفنی  

 3311 ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدي  19

ــایش    20 ــازبینی ازم ــدازگیري ب ــژه ان ــایل وی ابزارهاووس
 3312 دریانوردي ومقاصد  

4 23,24 
محصوالت شیمیایی و 

 پتروشیمی
 2310 ساخت  فراورده هاي کوره کک   21
 2320 ساخت  فراورده هاي نفتی تصفیه شده  22

 2720 ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی   23 فلزات اساسی  27 5

 19و17،18 6
نساجی ،پوشاك و 

 چرم

 1712 عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزي، چاپ، تکمیل  24
 1730 تولیدانواع پارچه وکاالهاي کشباف وقالب باف   25
 1810 تولیدپوشاك، باستثناي پوشاك ازپوست خزدار  26
 1920 ساخت انواع کفش   27

 غذایی و آشامیدنی 15 7

 1520 فراورده هاي لبنی   28
 1532 تولید نشاسته ومحصوالت نشاسته اي  29
 1541 تولید محصوالت خبازي  30
 1543 تولیدکاکائوشکالت وانواع نقل وابنبات   31
 1549 ساخت سایرمحصوالت غذائی   32

 


