
٤٧ 
 

 استان یزد  -31

 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
تمایل برخوردار از معادن متنوع با ذخایر باال، یکی از قطب هاي سنگ آهن ، انرژي خورشیدي،نیروهاي متخصص و کارآمد و مراکز معتبر دانشگاهی، 

 جنوب کشور  -جنوب غرب و شمال -باالي بخش خصوصی استان به سرمایه گذاري در بخش صنعت و قرار گرفتن در چهار راه شمال شرق

 ها:  گیري فعالیت ترویکرد و جه
ایجاد و توسعه در زمینه هاي الیاف مصنوعی، کاشی و سرامیک، هواپیماي سبک، گیرنده هاي تلویزیونی و رادیو، تجهیزات پزشکی، فناوري 

 تریکیاطالعات و ارتباطات، الکترونیک، استخراج کانسارهاي فلزي غیر آهنی، محصوالت سرامیکی نسوز، پوشاك و منسوجات و تجهیزات الک

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 رقمی 4کد آیسیک  گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت

 33و32و31 1

آالت و  ماشین
 دستگاههاي برقی،
 وسایل ارتباطی و

 تجهیزات پزشکی 

ــور  1 ــور، ژنراتـ ــواع اکتروموتـ ــاخت انـ  و سـ
 ترانسفورماتور 

3110 

ساخت دستگاه هاو وسایل توزیـع وکنتـرل    2
 نیروي برق  

3120 

 3140ساخت انواع انبارهاکوموالتور ، پیل وباطري   3

ــزات    4 ــی وتجهی ــاي الکتریک ــاخت المپه س
 روشنائی  

3150 

ــه   5 ــی طبق ــایرتجهیزات الکتریک ــاخت س س
 بندي نشده  

3190 

ساخت فرستنده هاي تلویزیونی ورادیوئی و  6
 دستگاههاي ارتباط تلفنی  

3220 

ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل  7
 ارتوپدي 

3311 

ــازبینی   8 ــدازگیري ب ــژه ان ــایل وی ابزارهاووس
 ازمایش دریانوردي ومقاصد  

3312 

 3320ساخت ابزارهاي اپتیکی وتجهیزات عکاسی  9
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 استان یزد  -31

 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
تمایل برخوردار از معادن متنوع با ذخایر باال، یکی از قطب هاي سنگ آهن ، انرژي خورشیدي،نیروهاي متخصص و کارآمد و مراکز معتبر دانشگاهی، 

 جنوب کشور  -جنوب غرب و شمال -باالي بخش خصوصی استان به سرمایه گذاري در بخش صنعت و قرار گرفتن در چهار راه شمال شرق

 ها:  گیري فعالیت ترویکرد و جه
ایجاد و توسعه در زمینه هاي الیاف مصنوعی، کاشی و سرامیک، هواپیماي سبک، گیرنده هاي تلویزیونی و رادیو، تجهیزات پزشکی، فناوري 

 تریکیاطالعات و ارتباطات، الکترونیک، استخراج کانسارهاي فلزي غیر آهنی، محصوالت سرامیکی نسوز، پوشاك و منسوجات و تجهیزات الک

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 رقمی 4کد آیسیک  گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت

2 24 
شیمیایی و محصوالت 

 پتروشیمی

ــیمیائی    10  ــی، موادشــ ــوالت داروئــ محصــ
 مورداستفاده درداروسازي ودارویی 

2423 

 2430 تولید الیاف مصنوعی   11 

3 17،18 
پوشاك و  ،نساجی

 چرم

امــاده ســازي وریســندگی الیــاف نســاجی   12
 بافندگی منسوجات 

1711 

عملیات تکمیلی منسـوجاترنگرزي، چـاپ،    13
 تکمیل 

1712 

تولیدانواع پارچه وکاالهاي کشـباف وقـالب    14
 باف  

1730 

تولیدپوشاك، باسـتثناي پوشـاك ازپوسـت     15
 خزدار 

1810 

 


