فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

0162

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای
آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی ،بافندگی
منسوجات

0162

ساخت وسایل نقلیه موتوری

0102

ساخت قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه
موتوری

الیاف شیشه
ریسندگی سیستم پنبه ای و الیاف کوتاه و بلند جهت
تکمیل زنجیره ارزش صنعت فرش دستباف
خودرو تجاری با مشارکت و تحت برند شرکتهای معتبر
با حداکثر سهم ساخت داخل و تعهد صادراتی
گیربکس اتوماتیک -موتور دیزل-
ساخت قطعات خودروی های تجاری

6202

ساخت فرآورده های لبنی

الکتوز -کازئین

6210

تولید ،کاکائو ،شکالت و آبنیات

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره ارزش
صنعت شیرینی و شکالت

0066

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل
ارتوپدی

تجهیزات پزشکی

0060

ساخت ابزار ها و وسایل اندازه گیری ،بازبینی،
آزمایش ،دریانوردی و مقاصد دیگر بجز تجهیزات
کنترل عملیات صنعتی

انواع کنتور برق -انواع سنسور و حسگر

0160

ساخت پمپ ها ،کمپرسورها ،شیرها و سوپاپ ها

انواع پمپ ها (صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی ،آتشنشانی و )...

0161

تجهیزات و ماشین آالت با کاربرد عام
(به ویژه صنایع غذایی)

تجهیزات و ماشین آالت با کاربرد عام
(به ویژه صنایع غذایی)

ساخت ماشین ابزار
استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن بجز کانی های
اورانیوم و توریم

انواع ماشین ابزار
اکتشاف و استخراج مواد اولیه تولید آلومینیوم (نفلین
سینیت) ،مس ،طال ،سرب و روی

0102

ساخت فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیر آهنی

مس کاتد و زنجیره پایین دستی

6160

ساخت چمدان ،کیف دستی و اجناس مشابه

مصنوعات چرمی

0166

ساخت مواد شیمیایی اساسی

صنایع پایین دستی پتروشیمی مشتق از پلی اتیلن و بوتن

6100

استخراج نمک

استحصال و فرآوری امالح دریاچه ارومیه

6101

استخراج سایر معادن

استخراج سایر معادن

0110

ساخت محصوالت سرامیکی نسوز

آجر به روش مدرن با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع
آجر (تغییر تکنولوژی به کوره تونلی)

0111

برش ،شکل دادن و پرداخت سنگ

احداث سنگبری های مقیاس بزرگ
با تکنولوژی روز (کم آب بر)

0066

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل
ارتوپدی

تجهیزات و ملزومات پزشکی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی

6260

عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

پوره و کمپوت میوه
میوه خشک به روش Freez Dryer

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

رنگ خوراکی مجاز و ساخت پکتین

0102

ساخت فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیر آهنی

کنسانتره و شمش طال -فرآوری تیتانیوم

0162

ساخت مبلمان

مبلمان و مصنوعات چوبی با استفاده از فناوری مدرن

6166

آذربایجان
6

شرقی

0100

6002

0

آذربایجان
غربی

1

فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

0

اردبیل

1

اصفهان

2

البرز

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

0112

ساخت کاالهای بتنی ،سیمانی و گچی

بتن سبک گازی ()AAC

0111

برش ،شکل دادن و پرداخت سنگ

احداث سنگبری های مقیاس بزرگ با تکنولوژی روز

0266

ساخت الستیک رویی و تویی ،روکش کردن مجدد و
بازسازی الستیک های رویی

انواع تایر و تیوب با تکنولوژی روز

0202

ساخت انواع محصوالت پالستیکی

محصوالت یوپیویسی

0626

ساخت خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا

انواع کاغذ از ضایعات کشاورزی

6221

عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

عملآوری و حفاظت از فساد میوه و سبزیجات و
نباتات فرآورده های سیب زمینی

6166

دباغی و پرداخت چرم

چرم و فرآورده های چرمی

0166

ساخت مواد شیمیایی اساسی

نانو کربنات کلسیم

0100

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت گیاهی دارویی

داروهای بیوتکنولوژی
(نوترکیب ،آنتی بادی مونو کلونال ،پپتیدها)

0102

الیاف بشرساخت

الیاف اکریلیک -پلی استر -الیاف کربن

6166

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی،
بافندگی منسوجات

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره
ارزش صنعت نساجی به ویژه فرش ماشینی

0162

ساخت وسایل نقلیه موتوری

 Engineموتور سیکلت  -موتور سیکلت برقی

0066

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی

تجهیزات و ملزومات پزشکی ،دندانپزشکی و
آزمایشگاهی طبی

0161

ساخت سایر ماشین آالت با کاربرد عام

تجهیزات و ماشین آالت صنعتی

0100

ساخت ماشین ابزارها

انواع ماشین ابزار -ماشین تراش اتوماتیک-
سیستم تجهیزات برنامه ریزی با کنترل عددی

0102

ساخت وسایل خانگی

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره
ارزش قطعات لوازم خانگی

6002

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن

اکتشاف و استخراج طال ،سرب و روی -فرآوری مس

-

سایر صنایع پیشرفته

صنایع فوتونیک ،لیزر و اپتیک-
الکترونیک و میکرو الکترونیک

0100

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت گیاهی دارویی

مواد موثره دارویی -داروهای ضد سرطان -داروهای
بیوتکنولوژی (نوترکیب ،آنتی بادی مونو کلونال،
پپتیدها)  -رادیو داروها (داروهای تشخیصی مورد
استفاده در رادیوگرافیCT Scan -MRI ،

0101

ساخت صابون و پاک کننده ها (دترجنت ها) ،فرآورده
های تمیز کننده و پرداخت کننده ،انواع عطر

لوازم آرایشی و عطریات

6162

ساخت پوشاک

انواع پوشاک

0202

ساخت لوکوموتیوها و ترن های خط آهن

چرخ ،محور و بوژی صنایع ریلی

2

فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

2

البرز

1

ایالم

1

بوشهر

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

0102

ساخت قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری

توسعه واحدهای موجود در تکمیل صنایع ساخت
قطعات خودرو -ساخت قطعات خودروهای تجاری

6211

ساخت ماکارونی ،رشته فرنگی و محصوالت آردی مشابه

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های
زنجیره ارزش فرآورده های آردی
(ماکارونی و نان صنعتی)

0066

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی

تجهیزات و ملزومات پزشکی ،دندانپزشکی و
آزمایشگاهی طبی

0166

ساخت موتورها و توربین ها ،بجز موتورهای وسایل نقلیه
هوایی ،وسایل نقلیه و موتورهای انواع دوچرخه

سیستم لوپ اویل توربینهای صنعتی و نیروگاهی-
توربین گازی کالس F

0160

ساخت پمپ ها ،کمپرسورها ،شیرها و سوپاپ ها

کمپرسور سیستم های تبرید

0602

ساخت دستگاه های توزیع و کنترل نیروی برق

تابلو برق GIS

-

سایر صنایع پیشرفته

فناوری اطالعات و ارتباطات -نانو-
الکترونیک و میکرو الکترونیک

0002

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

تبدیل گاز طبیعی به اولفینها ()GTO

0100

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت گیاهی دارویی

انواع داروهای گیاهی

0112

ساخت کاالهای بتنی ،سیمانی و گچی

بتن سبک گازی ()AAC

0266

ساخت الستیک رویی و تویی ،روکش کردن مجدد و
بازسازی الستیک های رویی

انواع تایر و تیوب با تکنولوژی روز

0626

ساخت خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا

کاغذ از کربنات کلسیم

-

صنایع پتروشیمی

صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی

0100

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد
استفاده در داروسازی و محصوالت گیاهی دارویی

روغن امگا 0

0111

ساخت سیمان ،آهک و گچ

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های
زنجیره ارزش صنعت سیمان

0112

ساخت کاالهای بتنی ،سیمانی و گچی

انواع بتن و محصوالت بتنی

0266

ساخت و تعمیر کشتی ها

ساخت و تعمیر شناورهای دریایی با توجه به
قابلیتهای موجود در استانهای ساحلی

6260

عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصوالت حاصل از آبزیان
از فساد

غذاهای آماده و نیمه آماده از آبزیان

6260

عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های
زنجیره ارزش خرما

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

تولید پکتین از گوجه فرنگی

0101

ساخت سایر ماشین آالت با کاربرد خاص

تجهیزات سنگین پتروشیمی

-

صنایع پتروشیمی

صنایع میان دستی پتروشیمی

3

فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

1

تهران

1

چهار محال

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

0110

ساخت محصوالت سرامیکی نسوز

آجر با تکنولوژی روز
(تغییر تکنولوژی به کوره تونلی)

0112

ساخت کاالهای بتنی ،سیمانی و گچی

بتن سبک گازی ( )AACدر منطقه فیروزکوه

0162

ساخت وسایل نقلیه موتوری

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های
زنجیره ارزش صنعت خودروسازی

0066

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی

تجهیزات و ملزومات پزشکی ،دندانپزشکی و
آزمایشگاه طبی

0160

ساخت پمپ ها ،کمپرسورها ،شیرها و سوپاپها

انژکتور و سوزن انژکتور تحت لیسانس یا
مشارکت با شرکت های معتبر

-

سایر صنایع پیشرفته

فناوری اطالعات و ارتباطات -نانو -تجهیزات
رباتیک -الکترونیک و میکرو الکترونیک-
اینترنت اشیا)(IOT

6160

ساخت چمدان ،کیف دستی و اجناس مشابه ،زین و یراق

مصنوعات چرمی

1002

مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار

طراحی و ساخت انواع نرم افزار ،حفاظت سرور،
امنیت تراکنش های مالی و اطالعاتی  ،آنتی
ویروس و آنتی هک ،توسعه نرم افزار و سیستم
های عامل  ، Open Sourceانواع بازی های
کامپیوتری

0166

ساخت مواد شیمیایی اساسی

اسید فسفریک

0100

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی

انواع داروهای گیاهی

0110

ساخت محصوالت سرامیکی نسوز

آجر نسوز دلومیتی

0111

ساخت سایر محصوالت کانی

دولومیت کلیسینه شده

6166

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی ،بافندگی
منسوجات

ریسندگی نخ ،بافندگی و رنگرزی و تکمیل پارچه
در سیستم پشمی و فاستونی

0626

ساخت خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا

کاغذ از کربنات کلسیم

و بختیاری

0161

ساخت سایر ماشین آالت با کاربرد عام

ساخت ماشین آالت با کاربرد عام
کمپرسور سردخانه و کولر خودرو

0100

ساخت ماشین آالت متالورژی

خطوط تولید ریخته گری فوالد و ریخته گری دقیق

6062

استخراج کانسارهای فلزی آهن

استخراج سنگ آهن

6002

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن بجز
کانی های اورانیوم و توریم

اکتشاف و استخراج مس و سرب و روی

0162

تولید آهن خام و فوالد

تولید آهن و فوالد خام با اولویت استحصال

4

منیزیم از دولومیت  -فرو منگنز

فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

6262

استخراج و آگلومراسیون زغال سنگ سخت

بریکت از ضایعات زغال سنگ -کنسانتره زغال
سنگ -بهرهبرداری و استخراج مکانیزه معادن
زغال سنگ

6106

استخراج کانی های شیمیایی و کود

فرآوری فلورین

0111

ساخت سیمان ،آهک و گچ

آهک هیدراته

0111

ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

بنتونیت فعال -الیاف بازالت

0266

ساخت الستیک رویی و تویی ،روکش کردن مجدد و
بازسازی الستیک های رویی

انواع تایر و تیوب با تکنولوژی روز

6266

تولید ،عمل آوری و حفاظت گوشت
و محصوالت گوشتی از فساد

تولید ،عمل آوری محصوالت گوشت
و حفاظت از گوشت کشتارگاه انواع دام

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

فرآوری زعفران ،عناب و زرشک

0102

ساخت وسایل خانگی

آبگرمکن خورشیدی و قطعه سازی
مربوط به آن

6002

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن بجز کانی های
اورانیوم و توریم

پرعیارسازی کروم و منگنز  -فرآوری
سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

0162

تولید آهن خام و فوالد

فرو سیلیکو منگنز

0102

ساخت فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیر آهنی

استحصال منیزیم از دولومیت -مس کاتد-
کنسانتره و شمش طال

0002

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

تبدیل گاز طبیعی به اولفینها()GTO

6101

استخراج سایر معادن

فرآوری سنگ های قیمتی

6260

عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

میوه خشک به روشFreez Dryer

6200

ساخت غذای آماده حیوانات

ساخت باکتری پروبیوتیک به عنوان مکمل دام
و طیور و آبزیان

خراسان

62

66

جنوبی

6216

ساخت فرآورده های نانوایی

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های
زنجیره ارزش صنایع غذایی بر پایه آرد
(کیک ،کلوچه ،بیسکویت و نان صنعتی(

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

فرآوری زعفران

0662

ساخت موتورهای برقی ،ژنراتور و ترانسفورماتور

مبدلهای برقی (اینورتر) و کنترلر
(با اولویت توسعه واحدهای موجود)

خراسان
رضوی

5

فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

66

60

استان

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

6166

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی،
بافندگی منسوجات

ریسندگی و بافندگی و تکمیل سیستم پنبه ای

0160

ساخت بلبرینگ ها ،چرخ دنده ها،
اجزاء جعبه دنده محرکه

انواع بلبرینگ و رولربرینگ
(مورد مصرف در خودرو و کاربردهای صنعتی)

0161

ساخت سایر ماشین آالت با کاربرد عام

تجهیزات و ماشین آالت صنعتی

6002

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن بجز کانی های
اورانیوم و توریم

اکتشاف و فرآوری مس -اکتشاف و فرآوری
طال و ساخت شمش

خراسان

0162

تولید آهن خام و فوالد

ایجاد صنایع جوار معدنی متناسب با ظرفیت
معادن با اولویت انواع محصوالت فوالدی
(ورق و نورد گرم فوالد و شمش فوالد)
تسمه و نوار نورد گرم فوالد آلیاژی

0612

ساخت انباره ها ،قوه های اولیه و باتری های اولیه

باتری لیتیومی

0116

ساخت جواهرات و کاالهای مربوط

جواهر آالت از سنگ های قیمتی

6160

ساخت چمدان ،کیف دستی و اجناس مشابه

مصنوعات چرمی

0160

ساخت کودها و ترکیبات ازته

کود اوره با پوشش گوگردی

0111

ساخت سایر محصوالت فلزی فابریکی

لفاف آلومینیومی

6266

تولید ،عمل آوری و حفاظت گوشت و محصوالت
گوشتی از فساد

فرآوری و بسته بندی محصوالت گوشتی

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

فرآوری و بسته بندی خشکبار و حبوبات

0102

ساخت فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیر آهنی

مفتول آلیاژی  -فویل آلومینیومی زیر 1
میکرون

رضوی

خراسان
شمالی

6

فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

60

خوزستان

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

0002

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

پروپیلن و و پلیپروپیلن

0166

ساخت مواد شیمیایی اساسی بجز انواع کود و
ترکیبات ازت

متانول -محصوالت کلردار (گاز کلر ،هیپوکلریت )... ،و
سودسوزآور

0160

ساخت کود ها و ترکیبات ازته

اوره و آمونیاک

0160

تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت
الستیک مصنوعی

اکریلونیتریل -وینیل استات -دو اتیل هگزانول
مونومرهای اکریلیکی -پلی وینیل الکل-
پلیمر( -)SBSاتیلن پروپیلن دی ان مونومر()EPDM
 پلی منیل متاکریالت ( -)PMMAکائوچوی بیتویل-استایرن بوتا دی رابر ( -)SBRپلی استالها -پلی
سیلیکون رابر -پلی اترها

0266

ساخت و تعمیر کشتی ها

تجهیزات ،قطعات و مجموعههای مورد مصرف در انواع
شناورهای دریایی -ساخت و تعمیر شناورهای دریایی با
توجه به قابلیتهای موجود در استانهای ساحلی

0626

ساخت خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا

انواع کاغذ از ضایعات کشاورزی (باگاس)

6260

عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

فرآوری و بسته بندی صیفی جات با اولویت صادرات

6200

ساخت نشاسته و محصوالت نشاسته ای

دکستروز ،مالتوز ،فرکتوز

6210

تولید قند و شکر

شکر از چغندر قند

0166

ساخت موتورها و توربین ها ،بجز موتورهای
وسایل نقلیه هوایی ،وسایل نقلیه و موتورهای
انواع دوچرخه و سه چرخه

توربینهای صنعتی مورد نیاز صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی

0160

ساخت پمپ ها ،کمپرسورها ،شیرها و سوپاپ ها

هواساز کمپرسورهای هوا  -رگالتورهای هوای فشرده -
شیرآالت کنترل و پمپهای مورد نیاز صنایع نفت و
گاز و پتروشیمی -پمپهای سیرکوالتور

0102

ساخت سایر وسایل خانگی

کولر گازی کم مصرف و قطعات آن

0162

تولید آهن خام و فوالد

لولههای بدون درز فوالدی

0102

ساخت فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیر آهنی

انواع محصوالت آلومینیومی

0206

ساخت ورق های روکش ،ساخت تخته چندالیی،
تخته ی مطبق ،نئوپان و سایر انواع پانل و تخته

 MDFاز باگاس

7

فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

61

زنجان

62

سمنان

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

0112

ساخت کاالهای بتنی ،سیمانی و گچی

ورق آزبست و نسوز

6166

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی ،بافندگی
منسوجات

ریسندگی الیاف کوتاه و بافندگی -انواع نخ

6162

ساخت پوشاک

انواع پوشاک

6002

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن بجز کانی
های اورانیوم و توریم

استخراج مس

0102

ساخت فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیر آهنی

روی و محصوالت آن
نقره و محصوالت آن

0612

ساخت سایر تجهیزات الکتریکی

ورق هسته ترانسفورماتور و سایر تجهیزات الکترونیکی

0111

ساخت کاالهای بتنی ،سیمانی و گچی

محصوالت گچی

0162

ساخت وسایل نقلیه موتوری

خودرو با مشارکت و تحت برند شرکتهای معتبر با
حداکثر سهم ساخت داخل و تعهد صادراتی- Engineموتور سیکلت-کامیون کشنده و اتاق بار
کامیون -اتوبوس و مینیبوس -تریلر

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

انواع فرآورده بر پایه پسته

0060

ساخت ابزار ها و وسایل اندازه گیری ،بازبینی،
آزمایش ،دریانوردی و مقاصد دیگر بجز تجهیزات
کنترل عملیات صنعتی

دستگاههای اندازهگیری مربوط به خودرو و مصرف
سوخت تحت برند

6002

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن بجز کانی
های اورانیوم و توریم

اکتشاف ،استخراج و فرآوری طال ،سرب و روی ،مس و
فرآوری استرانسیوم

8

فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

0002

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن)(GTPP
سایر واحدهای میان دستی پتروشیمی

0110

ساخت محصوالت سرامیکی نسوز

آجر به روش مدرن با اولویت بازسازی و نوسازی
صنایع آجر (تغییر تکنولوژی به کوره تونلی)

0111

ساخت سیمان ،آهک و گچ

ساخت و تعمیر کشتی ها

تجهیزات ،قطعات و مجموعههای مورد مصرف در انواع
شناورهای دریایی -ساخت و تعمیر شناورهای دریایی
با توجه به قابلیتهای موجود در استانهای ساحلی-
ایجاد واحدهای اسقاط شناورهای دریایی (اسکرپ)

6266

تولید ،عمل آوری و حفاظت گوشت و محصوالت گوشتی
از فساد

احداث کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین
و بسته بندی گوشت

6260

عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصوالت حاصل از آبزیان
از فساد

ساخت غذاهای آماده و نیمه آماده از آبزیان

6260

عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

کمپوت و کنسرو میوه های گرم سیری

0166

ساخت موتورها و توربین ها

توربین بادی و تجهیزات مرتبط با آن

0266

سیستان
21

و
بلوچستان

6002

61

فارس

کلینکر

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن
بجز کانی های اورانیوم و توریم

اکتشاف مس -اکتشاف نیکل -پرعیارسازی کروم و
منگنز -کنسانتره و شمش طال –
فرآوری سنگهای قیمتی

0162

تولید آهن خام و فوالد

ایجاد حلقه های آب بر زنجیره ارزش فوالد

0162

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

الیاف شیشه

0110

ساخت محصوالت سرامیکی نسوز

توسعه واحدهای موجود در
حلقه های زنجیره ارزش صنعت کاشی

0111

ساخت سیمان ،آهک و گچ

آهک هیدراته-
توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره
ارزش صنعت سیمان

6162

ساخت پوشاک ،به استثنای پوشاک از پوست خزدار

انواع پوشاک

0066

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی

تجهیزات و ملزومات پزشکی ،دندانپزشکی و
آزمایشگاهی طبی

0060

ساخت ابزار ها و وسایل اندازه گیری ،بازبینی ،آزمایش،
دریانوردی و مقاصد دیگر

انواع سنسورها

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

ساخت و بسته بندی انواع اسانس گیاهی ،فرآوری
شیرین بیان

0002

ساخت ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی

فیبر نوری

01

ساخت ماشین آالت معدن ،استخراج و ساختمان

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره
ارزش صنایع تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی

6062

استخراج کانسارهای فلزی آهن

پی جویی ،اکتشاف و استخراج سنگ آهن

ساخت فرستنده های تلویزیونی و رادیویی

تجهیزات امنیتی از قبیل سیستمهای -CCTV
فایروال و  UTMو سایر تجهیزات امنیتی شبکه،
مخابراتی و ارتباطی -تجهیزات انتقال نوری SDH
(توسعه واحدهای موجود)

0002

9

فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

61

قزوین

61

قم

02

کردستان

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

ساخت مواد شیمیایی اساسی بجز انواع کود و ترکیبات ازت

اسید فسفریک  -پرکربنات سدیم و پربورات سدیم مورد
مصرف در صنایع شویندهها -اسید الکتیک از آب پنیر

0160

ساخت کود ها و ترکیبات ازته

ساخت کمپوست از پسماند شهری -کود بیولوژیکی
رزینهای اکریلیک جامد -رزینهای پلی استر جامد -مواد
اولیه رنگ الکترواستاتیک -پودر تفلون

0101

ساخت صابون و پاک کننده ها (دترجنت ها) ،فرآورده های تمیز
کننده و پرداخت کننده ،انواع عطر و فرآورده های بهداشتی

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره
ارزش صنایع شوینده و بهداشتی

0101

تولید سایر محصوالت شیمیایی

کاتالیستهای مورد نیاز در صنعت نفت وگاز و پتروشیمی-
فیلترهای نانو غشاء

0162

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

مصنوعات شیشه

0110

ساخت کاالهای سرامیکی غیر ساختمانی غیر نسوز

سرامیک صنعتی -گلولههای سرامیکی آلومینیایی

0162

ساخت وسایل نقلیه موتوری

موتور سیکلت برقی

6202

ساخت فرآورده های لبنی

الکتوز

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی طبقه بندی نشده

پروتئین شیر

0166

ساخت موتورها و توربین ها

توربین بادی و تجهیزات مرتبط با آن

0160

ساخت پمپ ها ،کمپرسورها ،شیرهاو سوپاپ ها

کمپرسور برودتی (با توان باالی یک اسب بخار)

-

سایر صنایع پیشرفته

تجهیزات رباتیک

0100

ساخت صابون و پاک کننده ها ،فرآورده های تمیز کننده و
پرداخت کننده ،انواع عطر و فرآورده های بهداشتی

لوازم آرایشی و عطریات

0101

تولید سایر محصوالت شیمیایی

6166

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی ،بافندگی منسوجات

ریسندگی نخ ظریف پنبهای -بافندگی پارچه به ویژه
پارچه های فنی(تکنیکال)

0162

ساخت وسایل نقلیه موتوری

 Engineموتور سیکلت

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی که در جای دیگر طبقه بندی
نشده

پروتئین و انواع مکمل های غذایی به روش بیوتکنولوژی

0066

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی

لوازم مصرفی و نیمه مصرفی پزشکی ،داندانپزشکی و
بیمارستانی -دستگاه تنفس مصنوعی و دستگاه بیهوشی

6002

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن بجز کانی های اورانیوم و
توریم

پر عیار سازی منگنز -استحصال امالح از شورابه ها

0612

ساخت انباره ها ،قوه های اولیه و باتری های اولیه

باتری لیتیومی

0166

0006

چاپ

انواع ممبرانهای تصفیه آب به روش اسمز معکوس

()R.O

ایجاد واحدهای نوین چاپ و نشر

6166

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی ،بافندگی منسوجات

پارچه و نخ پلیاستر

0202

ساخت انواع محصوالت پالستیکی

فیلم استرچ پی وی سی -ورقهای پالستیکی با خاصیت
تبادل یون -فیلمهای چند الیه بسته بندی
(از سه الیه بیشتر)

0626

ساخت خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا

کاغذ از کربنات کلسیم

6260

عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصوالت حاصل از آبزیان از
فساد

انجماد و بسته بندی ماهیان سردآبی

6260

عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

فرآوری و انجماد محصوالت توت فرنگی-
کنسانتره سیب و انگور

6202

ساخت فرآورده های لبنی

کازئین -الکتوز

6210

تولید  ،کاکائو ،شکالت و آبنیات

مواد اولیه آدامس()Gum Base

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

تولید پکتین ،پوره وکنسانتره وکمپوت

6062

استخراج کانسارهای فلزی آهن

کنسانتره و گندله سنگ آهن

0162

تولید آهن خام و فوالد

آهن اسفنجی -شمش فوالد -مقاطع فوالدی

0102

ساخت فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیر آهنی

کنسانتره و شمش طال

11

فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

06

کرمان

00

کرمانشاه

00

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

0100

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت گیاهی دارویی

انواع داروهای گیاهی

0111

ساخت سیمان ،آهک و گچ

آهک هیدراته

0266

ساخت الستیک رویی و تویی ،روکش کردن مجدد و بازسازی
الستیک های رویی

انواع تایر و تیوب با تکنولوژی روز

0162

ساخت وسایل نقلیه

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره
ارزش صنعت خودروسازی

6260

عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

عمل آوری سبزی و سیفی منجمد آماده طبخ ()IQF

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش پسته و خرما

6002

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن بجز کانی های اورانیوم و
توریم

اکتشاف ،فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش مس و طال-
پرعیارسازی کروم و منگنز  -ساخت انواع فرو آلیاژ-
فرآوری سنگهای نیمه قیمتی

0102

ساخت فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیر آهنی

مس کاتد -فرآوری تیتانیوم

0002

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن ()GTPP

0160

ساخت کود ها و ترکیبات ازته

کود اوره با پوشش گوگردی

0100

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت گیاهی دارویی

مواد موثره دارویی -داروهای ضد سرطان-
داروهای بیوتکنولوژی (نوترکیب ،آنتی بادی مونو کلونال،
پپتیدها) -انواع داروهای گیاهی

6101

استخراج سایر معادن

استخراج و فرآوری قیر طبیعی با تکنولوژی روز

6166

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی ،بافندگی منسوجات

ساخت منسوجات

0266

ساخت الستیک رویی و تویی ،روکش کردن مجدد و بازسازی
الستیک های رویی

انواع تایر و تیوب با تکنولوژی روز

0626

ساخت خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا

کاغذ از کربنات کلسیم

6260

عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصوالت حاصل از آبزیان از
فساد

انجماد و بسته بندی ماهیان سردآبی

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

درجه بندی و بسته بندی حبوبات-
تولید پکتین پوره و کنسانتره گوجه فرنگی

0066

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی

0002

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

تبدیل گاز طبیعی به اولفین ها ()GTO
اتیلن و انواع پلیمرهای پروپیلن

0166

ساخت مواد شیمیایی اساسی بجز انواع کود و ترکیبات ازت

دو اتیل هگزانول  -اتیلن اکساید

0100

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت گیاهی دارویی

داروهای گیاهی

کهگیلویه

6106

استخراج کانی های شیمیایی و کود

اکتشاف فسفات

و

0110

ساخت محصوالت سرامیکی نسوز

آجر به روش مدرن با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع
آجر (تغییرتکنولوژی به کوره تونلی)

6162

ساخت پوشاک ،به استثنای پوشاک از پوست خزدار

پوشاک

6266

تولید ،عمل آوری و حفاظت گوشت و
محصوالت گوشتی از فساد

گوشت (دام و طیور) و محصوالت از آن

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

فرآوری سیب و انگور
فرآوری و بسته بندی بلوط

بویراحمد
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فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

01

گلستان

02

گیالن

01

لرستان

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

0166

ساخت مواد شیمیایی اساسی بجز انواع کود و

توسعه بهره برداری از معادن صدف کوهی

6106

استخراج کانی های شیمیایی و کود

ید و فرآوری ید با استفاده از تکنولوژی روز

6166

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی ،بافندگی منسوجات

فرآوردههای پنبه

0626

ساخت خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا

انواع کاغذ از ضایعات کشاورزی ،خمیر و چوب وارداتی-
ساخت آلفا سلولز

6260

عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

فرآوری و انجماد سبزی ،میوه وسیفی)(IQF

6261

ساخت روغن و چربی گیاهی و جانوری

روغن خام از سبوس برنج

6206

تولید فرآورده های دانه های آسیاب شده

ساخت برنج غنی شده و کامل از برنج نیم دانه

0206

ساخت ورق های روکش ،ساخت تخته چندالیی ،تخته ی
مطبق ،نئوپان و سایر انواع پانل و تخته

فرآوردههای نئوپان
فرآوردههای امدیاف

0100

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت گیاهی دارویی

نخ جراحی سنتتیک

0160

ساخت تانک ،مخزن و ظروف فلزی (کانتینر)

انواع رادیاتور(توسعه کمی و کیفی واحدهای موجود)

6166

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی ،بافندگی منسوجات

ریسندگی و بافندگی و تکمیل سیستم پنبه ای

6162

ساخت پوشاک ،به استثنای پوشاک از پوست خزدار

انواع پوشاک

0260

ساخت و تعمیر انواع قایق تفریحی و ورزشی

ساخت و تعمیر قایق تفریحی

0626

ساخت خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا

انواع کاغذ از ضایعات کشاورزی،
خمیر و چوب وارداتی

6260

عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصوالت حاصل از آبزیان از
فساد

عمل آوری و حفاظت ماهی و فرآورده های ماهی و سایر
حیوانات دریایی از فساد

6206

تولید فرآورده های دانه های آسیاب شده

ساخت برنج غنی شده و کامل از برنج نیم دانه

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

چای سازی

0102

ساخت وسایل خانگی

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره
ارزش صنعت لوازم خانگی

0622

ساخت انواع المپ های الکترونیکی تیوپ و والو و سایر اجزاء

ساخت انواع المپهای الکترونیکی

0100

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت گیاهی دارویی

انواع داروهای گیاهی -داروهای نو ترکیب

0111

ساخت سیمان ،آهک و گچ

آهک هیدراته  -توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه
های زنجیره ارزش صنعت سیمان

0111

برش ،شکل دادن و پرداخت سنگ

احداث سنگبری های مقیاس بزرگ با تکنولوژی روز

0111

ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

فرآوری خاک های صنعتی

0626

ساخت خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا

کاغذ از کربنات کلسیم

6266

تولید ،عمل آوری و حفاظت گوشت و محصوالت گوشتی از
فساد

فرآوری و بسته بندی محصوالت گوشتی

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

فرآوری و بسته بندی بلوط

0066

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی

دستگاه تست قند خون و استریپ های مربوطه-
کیتهای تشخیصی

-

صنایع پتروشیمی

صنایع پایین دستی پتروشیمی
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فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

01

مازندران

01

مرکزی

01

هرمزگان

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

0160

ساخت کود ها و ترکیبات ازته

کود بیولوژیک

6262

استخراج و آگلومراسیون زغال سنگ سخت

کنسانتره زغال سنگ -بریکت از ضایعات زغال سنگ

6166

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی ،بافندگی منسوجات

نخ و پارچه ابریشمی

6162

ساخت پوشاک ،به استثنای پوشاک از پوست خزدار

انواع پوشاک

0260

ساخت و تعمیر انواع قایق تفریحی و ورزشی

ساخت و تعمیر انواع جت اسکی و قایق تفریحی

0626

ساخت خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا

انواع کاغذ از ضایعات کشاورزی ،خمیر و چوب وارداتی

6211

ساخت سایر محصوالت غذایی

پکتین و اسانس از مرکبات -ساخت کافئین و آنتی
اکسیدان از برگ سبز چای

6221

ساخت فرآورده های لبنی

فرآورده های آب پنیر

0166

ساخت موتورها و توربین ها ،بجز موتورهای وسایل نقلیه هوایی

 Engineشناورهای سبک

0662

ساخت موتورهای برقی ،ژنراتور و ترانسفورماتور

مولدهای همزمان برق و گرما

0100

ساخت انواع رنگ ،روغن جال و پوشش های مشابه ،مرکب چاپ
و انواع بتونه

کاتالیستهای مورد نیاز در صنعت نفت وگاز و
پتروشیمی،رنگ پایه ی آبی

0111

ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

سنگهای تزئینی ،پودرهای صنعتی و معدنی شامل باریت
و فلدسپات

0110

ساخت آالت برنده ،ابزار دستی و یراق آالت عمومی

ابزار آالت و یراق آالت

0111

ساخت سایر محصوالت فلزی فابریکی

لفاف آلومینیومی

6166

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی ،بافندگی منسوجات

ژئو تکتسایل

0202

ساخت لوکوموتیوها و ترن های خط آهن

چرخ یکپارچه قطار

0066

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی

لوازم و نیمه مصرفی ،پزشکی ،دندانپزشکی و بیمارستانی

0100

ساخت ماشین ابزارها

ماشین آالت و تجهیزات صنعتی به خصوص سنگبری

0101

ساخت ماشین آالت معدن ،استخراج و ساختمان

ماشین آالت و تجهیزات راه سازی ،معدن و صنایع معدنی

0101

ساخت سایر ماشین آالت با کاربرد خاص

اشین آالت و تجهیزات صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی-
جت فن

0102

ساخت فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیر آهنی

فویل آلومینیومی زیر  1میکرون -ورق آلیاژی آلومینیومی
ویژه (کشش عمیق)

0002

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن )(GTPP

0166

ساخت مواد شیمیایی اساسی بجز انواع کود و ترکیبات ازت

کربنات سدیم

0266

ساخت و تعمیر کشتی ها

تجهیزات -قطعات و مجموعههای مورد مصرف در انواع
شناورهای دریایی -ساخت و تعمیر شناورهای دریایی با
توجه به قابلیتهای موجود در استانهای ساحلی

6260

عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصوالت حاصل از آبزیان از
فساد

فرآوری و بسته بندی آبزیان -نوشابه های غیرالکلی
نوشابه حاوی ترکیبات گیاهی

6221

تولید نوشابه های غیر الکلی؛ تولید آب معدنی

نوشابه های غیرالکلی
نوشابه حاوی ترکیبات گیاهی

0162

تولید آهن و فوالد

ایجاد حلقه های آب بر زنجیره ارزش فوالد

0612

ساخت سایر تجهیزات الکتریکی

الکترود گرافیتی

0162

بازیافت ضایعات و خرده های فلزی

بازیافت فوالد و چدن (آهن قراضه)-
پودر الستیک و روغن پیرولیز از الستیک مستعمل-
بازیافت و دفع زباله

0102

بازیافت ضایعات و خرده های غیر فلزی

بازیافت ضایعات وخردههای فلزی
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فهرست اولویت های صنعتی و معدنی

2931/21/80
ردیف

استان

02

همدان

06

یزد

کد آیسیک  4رقمی

عنوان گروه فعالیت  4رقمی

محصوالت دارای اولویت

0166

ساخت مواد شیمیایی اساسی بجز انواع کود و ترکیبات ازت

پلی سیلیکون

6101

استخراج سایر معادن

اکتشاف و فرآوری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

0162

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

الیاف شیشه -شیشه به روش فلوت

0116

ساخت کاالهای سرامیکی غیر ساختمانی غیر نسوز

چینی و سرامیک بهداشتی

0110

ساخت محصوالت سرامیکی نسوز

آجر نسوز دلومیتی

0111

ساخت سیمان ،آهک و گچ

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره
ارزش صنعت سیمان

6260

عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره
ارزش فرآوری سیر ،خیار ،سیب زمینی و گردو

0002

ساخت ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی

0162

ساخت مبلمان

مبلمان و مصنوعات چوبی با استفاده از فناوری مدرن

0062

ساخت انواع المپ های الکترونیکی تیوپ و والو و سایر اجزاء
الکترونیکی

 LEDو ( OLEDاز مرحله ساخت ویفر)
سلولهای خورشیدی (از مرحله ساخت شمش)

فیبر نوری

0116

ساخت کاالهای سرامیکی غیر ساختمانی غیر نسوز

سرامیک صنعتی

0110

ساخت کاالهای سرامیکی غیر ساختمانی غیر نسوز

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره
ارزش صنعت کاشی و سرامیک

0110

ساخت محصوالت سرامیکی نسوز

آجر نسوز دولومیتی

6166

ساخت منسوجات

توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه های زنجیره
ارزش صنعت نساجی

6162

ساخت پوشاک

انواع پوشاک

0202

ساخت وسایل نقلیه هوایی و فضایی

ساخت هواپیمای سبک

0066

ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی

تجهیزات و ملزومات پزشکی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی
طبی

6062

استخراج کانسارهای فلزی آهن

بهره برداری و فرآوری از معادن سنگ آهن

6002

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن بجز کانی های اورانیوم و
توریم

استخراج و فرآوری سرب ،روی ،مس و طال

0612

ساخت سایر تجهیزات الکتریکی

الکترود گرافیتی
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