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شناسایی و معرفی رشته فعالیت هاي پیشران و داراي اولویت



گروه  
فعالیت

رقمی4کد رشته فعالیتردیف

محصوالت 
و شیمیایی
یپتروشیم

2310های کوره کك  ساخت  فراورده1

2320های نفتی تصفیه شده  ساخت  فراورده2

2411موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت  3

2413صنوعی  ساخت موادپالستیكی به شكل اولیه وساخت الستیك م4

5
ساخت محصوالت وسموم دفع افات وسایرموادشیمیائی  

موردمصرف  
2421

6
ساخت انواع رنگ، روغن جالوپوششهای مشابه، مرکب چاپ 

وانواع بتونه 
2422

2423ارویی  محصوالت داروئی، موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ود7

2424اخت  های تمیزکننده و پردها،دترژانها، فراوردهصابون وپاك کننده8

2429بندی نشده درجای دیگرساخت محصوالت شیمیایی طبقه9

2430تولید الیاف مصنوعی  10
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گروه  
فعالیت

رقمی4کد رشته فعالیتردیف

فلزات  
اساسی

2710اساسی  وفوالد آ هن ساخت11

2720ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی 12

غذایی و  
آشامیدنی

1520های لبنی فراورده13

1532تولید نشاسته ومحصوالت نشاسته ای 14

1541تولید محصوالت خبازی 15

1543تولیدکاکائوشكالت وانواع نقل وابنبات 16

1549بندی نشده درجای دیگر  ساخت سایرمحصوالت غذائی طبقه17

وسایل  
نقلیه  

موتوری و 
تجهیزات  
حمل و نقل

دریایی

3410ساخت وسائل نقلیه موتوری  18

3420ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری 19

3430ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتور آنها 20
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گروه  
فعالیت

رقمی4کد رشته فعالیتردیف

وسایل  
نقلیه  

موتوری و 
تجهیزات  
حمل و نقل

دریایی

3511ی وورزشی  ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریح21

3520ریلی  اهن و تراموا و تجهیزات حمل ونقلساخت انواع لوکوموتیو راه22

3591ساخت انواع موتورسیكلت  23

ماشین 
و آالت 

تجهیزات

2911هابجزموتورهای هواپیماووسائل موتوری  موتورهاوتوربین24

2912ساخت انواع پمپ،کمپرسور، شیر، سوپاپ  25

2913ال نیرو ساخت انواع بلبرینگ، چرخ دنده، تجهیزات مكانیكی انتق26

2919آالت باکاربردعام ساخت سایر ماشین27

2921آالت کشاورزی وجنگل داری ساخت ماشین28

2922ساخت ماشین ابزار  29

6

رشته فعالیت هاي پیشران و داراي اولویتفهرست -1پیوست شماره 



گروه  
فعالیت

رقمی4کد رشته فعالیتردیف

ماشین 
آالت و 

تجهیزات

2923آالت متالورژی ساخت ماشین30

2924آالت معدنی، استخراج، راه وساختمان ساخت ماشین31

2926آالت تولید منسوجات، البسه وچرم ساخت ماشین32

2929آالت باکاربرد خاص  سایر ماشین33

2930بندی نشده درجای دیگر ساخت وسایل خانگی طبقه34

و  الستیك
كپالستی

35
روکش کردن مجدد و [ تیوپ]و توئی [ تایر]الستیك رویی 

بازسازی الستیك  
2511

2520ساخت انواع محصوالت پالستیكی  36

ماشین آالت
دستگاهو 

،برقیهای 
وسایل  
ارتباطی 

وتجهیزات  
پزشكی  

3110ساخت انواع الكتروموتور، ژنراتور و ترانسفورماتور  37

3120هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق  ساخت دستگاه38
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گروه  
فعالیت

رقمی4کد رشته فعالیتردیف

ماشین 
و آالت 

دستگاه
،برقیهای 

وسایل  
ارتباطی  
وتجهیزات
پزشكی 

3140ساخت انواع انباره اکوموالتور، پیل و باطری39

3150ساخت المپهای الكتریكی وتجهیزات روشنائی 40

3190دیگر  بندی نشده درجایساخت سایرتجهیزات الكتریكی طبقه41

42
باط های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتساخت فرستنده

تلفنی  
3220

3311ساخت تجهیزات پزشكی وجراحی ووسایل ارتوپدی  43

3312مقاصد  ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی و44

3320ساخت ابزارهای اپتیكی وتجهیزات عكاسی  45

نساجی و 
پوشاك

1711اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات  46

1712، چاپ، تكمیل رنگرزیمنسوجاتعملیات تكمیلی 47
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گروه  
فعالیت

رقمی4کد رشته فعالیتردیف

نساجی و 
پوشاك

1730تولیدانواع پارچه وکاالهای کشباف وقالب باف 48

1810تولیدپوشاك، باستثنای پوشاك ازپوست خزدار 49

1920ساخت انواع کفش  50

کاغذ  و  
محصوالت

کاغذی
2101ساخت خمیرکاغذ،کاغذومقوا  51
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موارد استثن  در رشت  ف   یت ه ی پیشران و دارای او ویت-صن یع اشب ع

یخدماتوتولیدیظرفیت هایتجارت،ومعدنصنعت،بخشدرسرمایه گذاریتوسعهسیاست هایپیرو

ا،فعالیت هرشتهازبرخیدرصورت گرفته،توصیه هایعلی رغم.استشدهایجادکشورسراسردرزیادی

فعالیتظرفیتحداکثردرواحدهابرخیتاشدهموجببعضاًواستبیشترکشورنیازازایجادشدهظرفیت های

تانسیلپوصرفهنداشتنومحصوالتنوعاما.باشدمشكلاینرافعمی تواندصادراتتوسعهگرچه.ننمایند

.استمهماینشدنعملیاتیموانعاز...وبازارهادررقابتتولیدی،محصوالتکیفیتصادرات،

ل هایتشكهمكاریبااست،اهمیتحائزبسیارجدیدسرمایه گذاری هایجهتمنابعبهینهصرفازآنجاکه

،صنعتوزارتتابعهسازمان هایوتخصصیمعاونت هایوتجارتومعدنصنعت،حوزهدرخصوصیبخش

باالیسرمایه گذارریسكدارایوبودهاشباعدالیلسایریاوفوقدالیلبهکهفعالیت هاییتجارت،ومعدن

هالبت.نمی شودتوصیهزمینهایندرسرمایه گذاریواستشدهاطالع رسانیوشناساییهستند،

.استتأییدموردوبودهقبولقابلصادراتهدفباصرفاًصنایع،ایندرسرمایه گذاری

وظهمالحاست،شدهارائهباالسرمایه گذاریریسكدارایواشباعفعالیت هایرشتهعمومیعناوینادامهدر

.استامكان پذیروزارت خانهپورتالدر(آیسیكکد900بربالغ)مذکورصنایعکاملفایلدریافت



رشته فعالیتردیف

آرد1

تولید فرآورده های حجیم غالت2

(آشامیدنی–معدنی )بسته بندی آب 3

چیپس سیب زمینی4

(انواع کنسرو گوشتی ) فرآورده های گوشتی 5

لبنی و شیرانواع محصوالت6

تصفیه روغن نباتی و روغن کشی7

بسته بندی دستمال کاغذی8

سیمان خاکستری9

آجر10
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رشته فعالیتردیف

شن و ماسه11

کاشی12

سورنمحصوالت سفالی و  سرامیكی ساختمانی13

گچ ساختمانی14

بتن آماده15

القاییشمش فوالدی با تكنولوژی کوره16

میلگرد فوالدی17

مفتول فوالدی18

لوله و پروفیل فوالدی19

انواع سیم و کابل مسی20
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رشته فعالیتردیف

بهداشتی و ابزار آالت ساختمانیشیر آالت21

NG Cمخازن22

PVCلوله و اتصالت پلی اتیلن و 23

( DOP)دی اکتیل فتاالت 24

ظروف پاستیكی و یكبار مصرف25

قیر26

اتانول27

سموم و کود28

شوینده ها29

روغن موتور  30
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