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 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
هاي  کاربردي، نیروي انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب، توانمندي -منابع و ذخایر معدنی، مراکز دانشگاهی صنعتی و علمیبرخوردار از 

 مناسب در بخش صنعت و معدن و امکان توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی.

 ها:  گیري فعالیت رویکرد و جهت
 رنگ، تجهیزات پزشکی،  فلزات اساسی، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، ریسندگی و بافندگی و محصوالت فلزي فابریکی.ایجاد و توسعه در زمینه هاي 

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 اولویت
 2کد آیسیک 
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

 آالت و تجهیزات ماشین 29 1

 2912 ساخت انواع پمپ،کمپرسور، شیر، سوپاپ  1

ــزات    2 ــده، تجهی ــرخ دن ــگ، چ ــواع بلبرین ــاخت ان س
 مکانیکی انتقال نیرو 

2913 

 2919 ساخت سایر ماشین االت باکاربردعام   3

ــتخراج، راه    4 ــدنی، اسـ ــین االت معـ ــاخت ماشـ سـ
 وساختمان 

2924 

 2922 ساخت ماشین ابزار  5
 2923 ساخت ماشین االت متالوژي  6
 2926 ساخت ماشین االت تولید منسوجات، البسه وچرم  7
 2930 ساخت وسایل خانگی   8

 33و31 2

آالت و  ماشین
دستگاههاي برقی،وسایل 

ارتباطی وتجهیزات 
 پزشکی 

 3311ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدي  9

 3311ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدي  10

3 23,24 
محصوالت شیمیایی و 

 پتروشیمی
 

 2411 موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت  11

ــتفاده     12 ــیمیائی مورداس ــی، موادش ــوالت داروئ محص
 درداروسازي ودارویی 

2423 

ساخت انـواع رنـگ، روغـن جالوپوششـهاي مشـابه،       13
 مرکب چاپ وانواع بتونه 

2422 

 2430 تولید الیاف مصنوعی   14

 فلزات اساسی  27 4
 2710 ساخت اهن وفوالد اساسی  15

 2720 ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی   16
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 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
هاي  کاربردي، نیروي انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب، توانمندي -منابع و ذخایر معدنی، مراکز دانشگاهی صنعتی و علمیبرخوردار از 

 مناسب در بخش صنعت و معدن و امکان توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی.

 ها:  گیري فعالیت رویکرد و جهت
 رنگ، تجهیزات پزشکی،  فلزات اساسی، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، ریسندگی و بافندگی و محصوالت فلزي فابریکی.ایجاد و توسعه در زمینه هاي 

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 اولویت
 2کد آیسیک 
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

 نساجی ،پوشاك و چرم 19و17،18 5

امــاده ســازي وریســندگی الیــاف نســاجی بافنــدگی  17
 منسوجات 

1711 

 1712 عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزي، چاپ، تکمیل  18

 1730 تولیدانواع پارچه وکاالهاي کشباف وقالب باف   19

 غذایی و آشامیدنی 15 6

 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

 

  


