
کد 4رقمیرشته فعالیتردیفگروه فعالیت

2310ساخت  فراورده هاي کوره کک1

2320ساخت  فراورده هاي نفتی تصفیه شده2

2411موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت3

2413ساخت موادپالستیکی به شکل اولیه وساخت الستیک مصنوعی4

2421ساخت محصوالت وسموم دفع افات وسایرموادشیمیائی موردمصرف5

2422ساخت انواع رنگ، روغن جالوپوششهاي مشابه، مرکب چاپ وانواع بتونه6

2423محصوالت داروئی، موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازي ودارویی7

2424صابون وپاك کننده ها،دترژانها، فراورده هاي تمیزکننده و پرداخت8

2429ساخت محصوالت شیمیایی طبقه بندي نشده درجاي دیگر9

2430تولید الیاف مصنوعی10

2710ساخت اهن وفوالد اساسی11

2720ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی12

1520فراورده هاي لبنی13

1532تولید نشاسته ومحصوالت نشاسته اي14

1541تولید محصوالت خبازي15

1543تولیدکاکائوشکالت وانواع نقل وابنبات16

1549ساخت سایرمحصوالت غذائی طبقه بندي نشده درجاي دیگر17

3410ساخت وسائل نقلیه موتوري18

3420ساخت بدنه واجزاي بدنه وسائل نقلیه موتوري19

3430ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوري وموتور آنها20

3511ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی21

3520ساخت انواع لوکوموتیو راه اهن و تراموا و تجهیزات حمل ونقل ریلی22

3591ساخت انواع موتورسیکلت23
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 فلزات اساسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت - فهرست رشته فعالیت هاي پیشران و داراي اولویت
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وزارت صنعت، معدن و تجارت - فهرست رشته فعالیت هاي پیشران و داراي اولویت

2911موتورهاوتوربین هابجزموتورهاي هواپیماووسائل موتوري24

2912ساخت انواع پمپ،کمپرسور، شیر، سوپاپ25

2913ساخت انواع بلبرینگ، چرخ دنده، تجهیزات مکانیکی انتقال نیرو26

2919ساخت سایر ماشین آالت باکاربردعام27

2921ساخت ماشین آالت کشاورزي وجنگل داري28

2922ساخت ماشین ابزار29

2923ساخت ماشین آالت متالورژي30

2924ساخت ماشین آالت معدنی، استخراج، راه وساختمان31

2926ساخت ماشین آالت تولید منسوجات، البسه وچرم32

2929سایر ماشین آالت باکاربرد خاص33

2930ساخت وسایل خانگی طبقه بندي نشده درجاي دیگر34

35
الستیک رویی [تایر] و توئی [تیوپ] روکش کردن مجدد و بازسازي 

الستیک
2511

2520ساخت انواع محصوالت پالستیکی36

3110ساخت انواع الکتروموتور، ژنراتور و ترانسفورماتور37

3120ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروي برق38

3140ساخت انواع انباره اکوموالتور، پیل و باطري39

3150ساخت المپهاي الکتریکی وتجهیزات روشنائی40

3190ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندي نشده درجاي دیگر41

3220ساخت فرستنده هاي تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههاي ارتباط تلفنی42

3311ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدي43

3312ابزارهاووسایل ویژه اندازگیري بازبینی ازمایش دریانوردي ومقاصد44

3320ساخت ابزارهاي اپتیکی وتجهیزات عکاسی45

1711اماده سازي وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات46

1712عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزي، چاپ، تکمیل47

1730تولیدانواع پارچه وکاالهاي کشباف وقالب باف48

1810تولیدپوشاك، باستثناي پوشاك ازپوست خزدار49

1920ساخت انواع کفش50
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2101ساخت خمیرکاغذ،کاغذومقوا51
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