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 (قانون هوای پاک 11موضوع ماده )مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی ، صنعتی  ومعدنی  

 
 :تعاریف و مفاهیم  – 1ماده 

 : به کار می روند ذیلابطه در معانی مشروح اصطالحات مندرج در این ض
طرح  محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره :محدوده شهر –الف

االجرا   الزم هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن جامع و تا تهيه طرح مذکور در طرح
مرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات هاي ع ها عالوه بر اجراي طرح شهرداري. باشد می

شهري و تأسيسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هر گونه 
ساختمان و تأسيسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده 

 (4831هر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها، مصوب سالقانون تعاریف محدوده و حریم ش). دارند
که نظارت و  حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پيرامون محدوده شهر :حریم شهر-ب

. مربوط تجاوز ننماید کنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات کشوري شهرستان و بخش
با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي،  براي توسعه موزون شهرهابه منظور حفظ اراضی الزم و مناسب 

ساختمان و تأسيسات در داخل حریم شهر تنها در  ها، هر گونه استفاده براي احداث باغات و جنگل
نظارت بر احداث هر . پذیر خواهد بود جامع و هادي امكان هاي چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح

ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته  ه به موجب طرحگونه ساختمان و تأسيسات ک
که در هر حال از محدوده قانونی و حریم )هاي صنعتی  شده و حفاظت از حریم به استثناي شهرک

باشد، هر گونه ساخت و  به عهدة شهرداري مربوط می( باشند ها مستثنی می شهرها و قانون شهرداري
قانون تعاریف ) .تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شدساز غير مجاز در این حریم 

 (4831محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها، مصوب سال
         مورد شهرهاي فاقد طرح هادي، جامع یا تفصيلی تا زمان تهيه طرح هاي مذکور، محدوده  در :تبصره         

           با اعالم نظر دفتر فنی )قبلی آنها یا محدوده خدمات شهري مورد تایيد شهرداري مصوب  طرحهاي         

 .عمل خواهد بود مالک( استانداري        
گسترش آتی آن در دوره  اي شامل بافت موجود روستا و عبارت است از محدوده :روستامحدوده -ج

به تصویب مرجع قانونی مربوط  دست تهيه و هاي باال طرح هادي روستایی که با رعایت مصوبات طرح
دار  و ساز در داخل محدوده را عهده ها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت دهياري. رسد می

 (4831قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها، مصوب سال) .خواهند بود
شوند مطابق طرح هادي روستایی داراي محدوده و  میروستاهایی که در حریم شهرها واقع : 4تبصره

 .حریم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد

هاي مصوب جامع و هادي در داخل حریم شهرها واقع شوند  روستاهایی که به موجب طرح: 2تبصره
ل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان در صورت رسيدن به شرایط شهر شدن، شهر مستق
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یك ناحيه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب 
طرحهاي جامع و تفصيلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستایی تهيه و 

 .مالک عمل قرار خواهد گرفت
محدوده مصوب طرح هادي روستایی مالک عمل خواهد بود و براي  وستاها،در مورد ر: 8تبصره

روستاهاي فاقد طرح هادي محدوده روستا تا زمان تهيه طرح هادي روستایی، محدوده مورد نظر توسط 
  شود بنياد مسكن انقالب اسالمی تعيين می

 که داراي حداقلمسكونی  وستاها، شهرکهاي مسكونی و مجتمع هاير کليه شهر ها،:سكونت گاههــا  -د
  .مالک تشخيص جمعيت خانوار، آخرین سرشماري مرکز آمار ایران می باشد. باشند ساکن می رخانوا بيست

که در حال فعاليت و دایر می  ندامتگاه ،بيمارستان، پادگانمدرسه، دانشگاه، شامل  : سایر مراکز جمعیتی - هـ
 .خانوار می گردد 22ر از باشند و همچنين سكونتگاه هاي با جمعيت کمت

داخل و یا خارج شهرها و روستاها که بر اساس طرحهاي مصوب موضوع آیين  عرصه هایی در :کاربری صنعتی -و 
ناحيه اي، منطقه اي و ملی و مقررات شهرسازي و  نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهاي توسعه و عمران محلی،

براي فعاليتهاي صنعتی، ( 22/42/4853مورخ  هـ 24141 ت/33385موضوع تصویب نامه شماره)معماري کشور
 .شود توليدي و معدنی اختصاص داده می

اي  عرصه هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها است که در طرحهاي جامع شهري و ناحيه :صنعتی پهنه – ز
 .اند حسب ضوابط مربوطه براي استقرار فعاليتهاي صنعتی و توليدي مجاز و مشروط تعيين شده

صنعتی،  کارگاههاي از اي مجموعه استقرار براي معين، مساحت و محدوده داراي شهرکی :شهرک صنعتی - ح
 بازرگانی که و اي رسانی، مشاوره اطالع آموزشی، مهندسی، طراحی قبيل از پشتيبانی خدمات و فناوري پژوهشی،

 آن در ها فعاليت ترکيب و شهرک و وسعت نوع هب توجه با ضروري خدمات و زیربنایی امكانات از اي یا پاره تمام

 (4838مرکز آمار ایران، تعاریف و مفاهيم استاندارد آماري، ویرایش سوم، سال ). شود می ایجاد
 هاي فعاليت یا و خاص صنعتی خدمات یا توليد زمينه در که صنعتی شهرک :تخصصی صنعتی شهرک - ط

مرکز آمار ایران، تعاریف و ) .شود می ایجاد پشتيبانی خدمات و اوريفن پژوهشی، کارگاههاي و یا مكمل خانواده هم
 (4838مفاهيم استاندارد آماري، ویرایش سوم، سال

. باشد هكتار 422 از کمتر آن مساحت که صنعتی شهرک مشابه امكانات با اي ناحيه :ناحیه صنعتی - ی
مقررات حاکم بر  مشمول قوانين و بدیهی است نواحی مذکور همان کارکرد شهرکهاي صنعتی را داشته و

 (4838مرکز آمار ایران، تعاریف و مفاهيم استاندارد آماري، ویرایش سوم، سال) .شهرکهاي مذکور می باشند
حكم واحد محسوب       به لحاظ استقرار در ى مشابه داشته ودعناوین نواحی وشهرک هاي صنعتی کارکر :تبصره

  .می شوند
ها،  آئين نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه( 4)اصالحی ماده ( خ)مطابق بند  :حریم کمی و کیفی آب – ک

موضوع تصویب نامه شماره )شبكه هاي آبرسانی، آبياري و زهكشی  انهار، مسيل ها، مرداب ها، برکه هاي طبيعی و
 .با اصالحيه هاي بعدي( هيات  وزیران 43/42/4832مورخ  23424/ت/33355
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بهسازي محيط  قانون حفاظت و 8بر اساس ماده  :یریت سازمان حفاظت محیط زیست مناطق تحت مد -ل 
 .زیست تعيين و تصویب حدود این مناطق به عهده شورایعالی حفاظت محيط زیست می باشد

تاالب به مناطق مردابی، آب مانده اراضی سياه خيس باتالقی، برکه ها که مصنوعی یا طبيعی، بطور دائم  :تاالب -م 
موقت داراي آب ساکن یا جاري، با مزه آب شيرین، شور و لب شور بوده و هم چنين مناطق ساحلی دریاها که یا 

 .متر نباشد، تاالب گفته می شود 6هنگام جذر، ارتفاع آب بيشتر از 
قی مصب ها محل تال .ورود رود به دریاچه، دریا یا باتالق در ریگزار، دهانه رود یا مصب گویند به محل :مصب -ن

 آب هاي شيرین و آب هاي شور هستند
( مخلوط)رقيق  هاي شيرین آب با آب دریا هاي ساحلی در مكانی که محصور از آب  اي نيمه به توده :خور -س
فرونشينی  مانند ورودي رودخانه به دریا که بر اثر باال آمدن سطح دریا یا  به بيان دیگر مدخل قيف. شود، گویند می

 .باشد  زمين سيالبی دهانه رودخانه ساخته شده
احداث،  صادر کننده جواز تاسيس واحدهاي توليدي و صنعتی مكلفند در زمان صدور مجوزدستگاههاي  -2ماده

صدور پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتی، توليدي و معدنی در  ، اصالح ووسعه، تغيير خط توليد، تغيير محلت
کل  ارهاد نمایند وکل حفاظت محيط زیست استان استعالم  هداخل و خارج از شهرکها و نواحی صنعتی ، از ادار

 .، پاسخ را اعالم نمایندتكميل پرونده توسط متقاضیحداکثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ  است موظف
 :شوند و توليدي به شرح زیر طبقه بندي می گروه هاي صنعتی – 3ماده 

 غذایی. 4
 و پوشاک نساجی. 2
 چرم. 8
 سلولزي. 1
 الكترونيكی  فلزي ، ماشين سازي و. 3
 ير فلزيکانی غ. 6
 شيميایی . 5
  دارویی و بهداشتی .3
 کشاورزي . 3

 بازیافت . 42
صورت عدم  واحدهایی از صنایع گروه بازیافت که مجاز به استقرار داخل شهرکهاي صنعتی می باشند ،در :تبصره 

 .شهرک صنعتی می توانند با توجه به نوع ماده بازیافتی در زون مرتبط مستقرگردند زون مشخص در
این  (8)ذکر شده در مادهدر گروههاي  بر اساس پيامدهاي زیست محيطیواحدهاي صنعتی و توليدي   -4 ماده

 :ضوابط در رده هاي ذیل قرار می گيرند
به  2مارهجدول شمطابق با )تجاري  وواحدهاي این رده مجاز به استقرار در کاربري هاي صنعتی، کارگاهی  - 1رده 

، حریم و یا خارج از حریم مصوب شهرها و محدوده روستاها مصوب داخل محدوده (استثناي صنایع گروه کشاورزي
 .می باشند( 4)یك با رعایت فواصل از سایر کاربري ها به شرح جدول شماره 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
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واحدهاي این رده مجاز به  استقراردرشهرکها و نواحی صنعتی و پهنه هاي صنعتی مصوب درخارج  - 3و2رده های 
فواصل از سایر کاربري ها به شرح جدول شماره مشروط به رعایت )  و محدوده روستاها شهرهامصوب محدوده از 

 .می باشند(  یك
به منظور تسهيل و حمایت از صنایع روستایی در روستاهایی که داراي طرح هادي مصوب هستند در  -1تبصره 

اي پرورشی گروه صنایع کشاورزي به غير از صنایع گروه شيميایی و واحده 2و  4زون کارگاهی، استقرار رده هاي 
 .مجاز می باشد

 مرجع اعالم پهنه هاي صنعتی در خصوص طرح هاي جامع شهري، دبيرخانه شورایعالی معماري و -2تبصره 
مورد طرح  و در( دفتر فنی استانداري)شهرسازي، راه و شهرسازي استان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري 

  .اد مسكن انقالب اسالمی استان می باشدهاي هادي روستایی، بني
یا خارج از شهرکها ونواحی صنعتی با نظر و  اولویت تشخيص براي استقرار درشهرکها و نواحی صنعتی و-3تبصره 

 .تایيد اداره کل حفاظت محيط زیست استان متبوع خواهد بود
حریم در خارج از صنعتی مصوب  در شهرکها و نواحی رده ملزم به استقراراین واحدهاي  - 6و5و4رده های 

خارج از حریم مصوب شهرها و  درصورت عدم امكان الزامی است در. می باشند و محدوده روستاهارها شهمصوب 
 .استقرار یابند یكخارج از محدوده روستاها، مشروط به رعایت فواصل موضوع جدول شماره 

ملزم به  ام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محيطی وواحدهاي این رده برابر قوانين و مقررات مشمول انج-7رده 
 .نيز می باشند  6مقررات حاکم بر رده  رعایت ضوابط و

استقرار صنایع جدید یا تغيير فعاليت واحدهاي صنعتی و توليدي در شهرک هاي صنعتی که فاقد زون  -5ماده 
موافقت گاري با واحدهاي همجوار منوط به سازگاري ندارند، با رعایت اصل سازبندي بوده یا با زون بندي مربوطه 

 . شرکت شهرکهاي صنعتی و تایيد اداره کل حفاظت محيط زیست استان متبوع خواهد بود
می باشند ،  مجاز به استقرار در شهرکهاي تخصصی فقط( 2)شماره جدول واحدهاي ستاره دار مندرج در  :تبصره 

 .رات درکاربري هاي مجاز استقرار یابندمقر غير این صورت الزامی است برابر ضوابط و در
مجتمع هاي صنفی داخل حریم شهرها بمنظور ساماندهی صنوف داخل شهري ، درپهنه هاي مجاز  احداث-6ماده 

ضوابط استقرار واحدهاي توليدي ، صنعتی مجاز  1مصوب شورایعالی شهرسازي با رعایت حداقل فواصل مجاز رده 
  .می باشد

چنانچه عنوان . شود تعيين می( 2) شمارهجدول ن واحدهاي صنعتی و توليدي به شرح فهرست عناوی -7ماده 
در فهرست یكی از رده هاي مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد موضوع در دفتر ارزیابی زیست محيطی واحدي 

 .ابالغ می گردداستانها کل ات به ادار سازمان حفاظت محيط زیست تصميم گيري و
هاي موجود داراي پروانه بهره برداري و مجوز زیست محيطی که حسب ضرورت قصد تغيير خط واحد -8ماده 

را ( سایر مراکز جمعيتی سكونتگاهها و فقط)یا توسعه فرآیند را دارند  ليكن امكان رعایت فواصل از کاربریها  توليد و
 متر، فاصله در 232تا  6و3متر، رده هاي  222تا  1متر، رده  422تا  8متر، رده  32تا  2، می توان براي رده  ندارند

 .عرصه موجود تخفيف قائل گردید در همان گروه صنعتی و
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افزودن محصول  فقطچنانچه مغایرت استقرار واحد باضوابط استقرار غير از کاربري هاي سكونتگاهی باشد، :تبصره
 .عيان موجود بالمانع است عرصه و همان گروه و فقط در جدید در

هرگونه توسعه اعم از افزایش ظرفيت ، تغيير خط توليد درمورد واحدهاي موجود داراي پروانه بهره برداري  -9ماده 
و مجوز زیست محيطی، منوط به تائيد عملكرد وضع موجود و رعایت استانداردهاي زیست محيطی واحد با تائيد 

 .اداره کل حفاظت محيط زیست استان متبوع خواهد بود
بحرانی  آبخوانهاي ممنوعه و فاضالب زا در دشت ها و معدنی آب بر و و، صنعتی احدهاي توليدياستقرار و-11ماده

موافقت سازمان حفاظت محيط زیست  ، منوط به اخذ مجوز وزارت نيرو وکه توسط وزارت نيرو اعالم می شودکشور 
   .می باشد

مطابق فهرستی است که توسط وزارت نيرو  ،معدنی آب بر وفاضالب زا  عناوین واحدهاي توليدي، صنعتی و :تبصره
 . سازمان حفاظت محيط زیست اعالم می شود و

این ضابطه در مستثنيات مناطق  8تا  4اعالم نظر درمورد استقرار واحدهاي صنعتی و توليدي رده هاي  -11ماده 
کل حفاظت  هارحفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش براساس مطالعات طرحهاي جامع مدیریت مناطق توسط اد

 .محيط زیست استان صورت می گيرد
ساختهاي  بمنظور ایجاد زیر تغيير کاربري اراضی کشاورزي و در راستاي جلوگيري از پراکندگی صنعت و -12ماده 
توصيه می گردد کليه  ،محيطی منجمله تصفيه خانه فاضالب، مدیریت پسماند، فضاي سبز بصورت متمرکز زیست

 نسبت به هدایت متقاضيان به شهرک ها واستفاده از ظرفيت هاي قانونی وبخشی خود ،  با دستگاههاي اجرایی
 .  از استقرار پراکنده واحدهاي مذکور ممانعت نمایند نواحی صنعتی اقدام و

 داخل شهرکها و صنعتی در نوع واحد توليدي و ، احداث کليه هرچارچوب ضوابط شهرکهاي صنعتی در -13ماده 
 استقرار واحدهاي صنعتی و( زون بندي)روط به اینكه شهرک داراي طرحهاي منطقه بندي نواحی صنعتی مش

پروژه هاي مشمول انجام مطالعات  فقط بوده و، بالمانع سيستم مرکزي تصفيه فاضالب باشد ، فضاي سبز وتوليدي
داخل شهرکهاي صنعتی  مجاز به استقرار در( 2)شماره جدول  صنایع ستاره دار مندرج در ارزیابی زیست محيطی و

   .نمی باشند
تصویب ضوابط استقرار در شورایعالی حفاظت ) 42/3/4852واحدهاي صنعتی و توليدي که قبل از تاریخ  -14ماده 

در محلهاي مغایر با ضوابط استقرار ایجاد شده اند در صورت عدم آالیندگی ميتوانند در محل خود به ( محيط زیست
 . فعاليت فعلی ادامه دهند

صنعتی و ویژه اقتصادي منوط به تایيد گزارش ارزیابی زیست  –استقرار صنایع در مناطق آزاد تجاري  -15ماده 
این مناطق  صنعتی در همچنين استقرار واحدهاي توليدي و. محيطی منطقه در کميته ارزیابی سازمان می باشد

 .باشدمنوط به استعالم از اداره کل حفاظت محيط زیست استان مربوطه می 

نظر به اینكه احراز آالیندگی یا عدم آالیندگی واحدهاي صنعتی منوط به فعاليت آنها می باشد، حوزه  -16ماده 
 .قانون هواي پاک معطوف به زمان بهره برداري واحد می باشد 44ذیل ماده  ونيسيکمتصميمات 
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افزایش ظرفيت  ر خط توليد و، تغييتوسعه ،مورد تاسيس ي زیست محيطی صادره دراعتبار مجوزها-17ماده 
، متقاضی موظف به عدم اقدامدرصورت . )نی به مدت دو سال شمسی خواهد بودمعد ، توليدي وواحدهاي صنعتی

 (.کل حفاظت محيط زیست می باشد هادار از اخذ نظر مجدد

ه ممنوعه ب کليه مصوبات هيات محترم وزیران مربوط به محدودیت استقرار صنایع در داخل شعاعهاي -18ماده 
 .این ضوابط ناقض اجراي مصوبات مذکور نمی باشند قوت خود باقيست و

بخش نامه هاي قبلی مرتبط با ضوابط استقرار واحدهاي صنعتی و توليدي از تاریخ ابالغ این ضوابط  کليه-19ماده 
 .لغو می گردد

 
 و معدنیحداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی :  1جدول شماره 

 

 6رده  5رده  4رده  3رده  2رده  1رده  (متر)فاصله از مراکز ومناطق مختلف  ردیف

1  
 سکونتگاهها

آخرین ) مرکز استان 
 (محدوده سکونتگاه 

- 555 1555 1555 2555 2555 

 2555 1555 1555 555 255 - شهر 2

 1255 055 655 355 155 - روستا  3

سایر مراکز  4
 جمعیتی 

 1555 055 555 255 155 - درمانی و آموزشی مراکز

 با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح - - مراکز نظامی وندامتگاهها 5

اثر  -دریاچه -تاالب،خور ،مصب -پارک ملی 6
 طبیعی ملی

- 155 355 055 1555 1555 

 منطقه حفاظت شده -پناهگاه حیات وحش 0
 

- 155 155 355 055 1555 

 (ز دایمی و فصلیاعم ا)رودخانه ها  0
 

155 155 255 255 555 055 

 چاه های آب شرب و قنوات دایر 9
 

 رعایت حرائم قانونی  

 باغات مثمر 15
 (صرفا برای صنایع کانی غیر فلزی و شیمیایی )

 - - -155 255 555 

 .هاي حفاظت شده همانند مناطق حفاظت شده لحاظ می گردد فواصل از رودخانه *
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 معدنی تولیدی و ،رده های واحدهای صنعتی ین گروه ها وفهرست عناو
 (2شمارهجدول )

 (11111) غذایی صنایعگروه 

 (1) یک رده

 واحد نام ردیف

44224 
 بدون ميوه انواع فشرده پودر شده، فرآوري آجيلی خشكبار شده، فرآوري خشك ميوه انواع خرما، خشكبار، بندي بسته

 شستشو

  سال در تن سيصد ظرفيت تا اتوماتيك دستگاه با قند بندي بسته و شكستن 44222

 سال در تن سيصد تا مشابه موارد و پنير شكر پولكی، نبات، نبات، آب توليد 44228

 شكر و قند شكرپنير، و نقل پولكی، آبنبات، نبات، انواع بندي بسته 44221

 سال در تن سيصد تا سوهان و گز توليد 44223

  ادویهانوع  و نمك بندي بسته 44226

44225 
 کاکائو، فوري، قهوه انواع،(کردنی دم قهوه پودر) سایيده و داده بو قهوه پودر بوداده، قهوه دانه قهوه، چاي،دمنوش، انواع بندي بسته
 توليد پودر پوست پسته ميت کافی

 سال در تن سيصد تا پخت بدون و زدن نم با کله و حبه قند توليد 44223

 سال در تن سيصد تا صنعتی ننا توليد 44223

 عسل بندي بسته 44242

  سال در تن سيصد تا بستنی توليد 44244

 سال در تن سيصد تا نان و شيرینی توليد 44242

 سنتی لبنيات بندي بسته 44248

 سال در تن سيصد تا شكوبار و شكالت بيسكویت، توليد 44241

 سال در تن سيصد تا بري رشته 44243

 شستشو بدون ميوه پوست و خشك ميوه انواع پودر بندي تهبس 44246

 شستشو بدون ميوه و سبزي بندي بسته و سورتينگ 44245

 یخ توليد 44243

 بستنی نان توليد 44243

 (فقط کاربري کارگاهی ) پاستوریزه روش به مرغ تخم سفيده و زرده بندي بسته 44222

 سوربيتول و سلولز الکتوز، مالتوز، گلوکز،،آن مشتقات و نشاسته انواع بندي بسته 44224

 شستشو و بوجاري بدون برنج و حبوبات غالت، بندي بسته و سورتينگ 44222

 آرد انواع بندي بسته 44228

 پودر بكينگ و آرد کيفيت دهنده بهبود بندي بسته و توليد 44221

 (فقط کاربري کارگاهی ) آسياب و بوجاري عمليات بدون آماده غالت آرد از کودک غذاي توليد 44223

 روستایی مراکز در روز در تن پنج ظرفيت تا شير آوري جمع مرکز 44226
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 واحد نام ردیف

 (فقط کاربري کارگاهی ) شهري مراکز در روز در تن پنجاه ظرفيت تا شير آوري جمع مرکز 44225

 لسا در تن هزار تا آماده نيمه و( کترینگ) آماده غذاي بندي بسته و توليد 44223

 برنجك و گندمك شيرین آجيل، پخت 44223

 خوراکی و بسته بندي روغن هاي گياهی 44282

 (فقط کاربري کارگاهی ) بسته بندي انواع رب 44284

 (فقط کاربري کارگاهی ) کنسانتره از ميوه آب بندي بسته 44282

 گياهی اسانس و عرقيات،گالب انواع بندي بسته 44288

 وسمن بندي بسته 44281

 طيور انواع تخم و مرغ تخم بندي بسته 44283

 دهنده بهبود و افزودنی هرگونه بدون آن پودر و زعفران بندي بسته 44286

 (فقط کاربري کارگاهی ) فرآوري و شستشو بدون دنبه و چربی بندي بسته 44285

 سال در تن سيصد ظرفيت تا فوندانت خمير توليد 44283

 شوري و ترشی انواع پرورده، زیتون زیتون، بندي بسته 44283

 (فقط کاربري کارگاهی ) آماده فرم پري از استفاده با و افزودنی هرگونه بدون آشاميدنی آب بندي بسته 44212

 خوراکی سرکه انواع بندي بسته 44214

 سال در تن صد ظرفيت تا سرد پرس روش با گياهی هاي روغن توليد 44212

 شستشو بدون آن مشابه و نارگيل پسته، عناب، زیتون، انار، سنجد، خرما، هسته پودر ديبن بسته و توليد 44218

 (فقط کاربري کارگاهی ) مرغ گوشت کردن دار طعم 44211

 (فقط کاربري کارگاهی ) بيماران مخصوص غذاي و شيرخشك بندي بسته 44213

 شستشو بدون خشك زرشك و روغنی هاي دانه انواع بندي بسته 44216

 (فقط کاربري کارگاهی ) (انسان خوراک) افزودنی مواد حاوي طيور گوشت قرمز، گوشت عصاره ماهی، پودر بندي بسته 44215

 (فقط کاربري کارگاهی ) آن مشابه و آش سوپ، انواع قبيل از آماده نيمه غذاهاي پودر انواع بندي بسته 44213

 پودر و آماده بصورت آن مشابه ردموا و ژله پودینگ، دسر، انواع بندي بسته 44213

 بسته بندي پودر انواع ميوه خشك و پوست ميوه بدون شستشو 44232

  خوراکی مجاز رنگهاي و افزودنی دهنده، طعم مواد انواع آماده، هاي عصاره از خوراکی هاي اسانس بندي بسته 44234

44232 
فقط ) غذایی مواد کننده غليظ و دهنده قوام ، نگهدارنده ، دهنده بهبود ، کننده پایدار انواع اختالط و بندي بسته

 (کاربري کارگاهی 

 (فقط کاربري کارگاهی ) بسته بندي انواع مخمر و خمير مایه 44238
 

 (2) دو رده

 فردی واحد نام

 42224 سال در تن سيصد از بيش پخت بدون و زدن نم روش به کله و حبه قند توليد

 42222 همبرگر توليد

 42228 حبوبات و غالت کردن پوست و سازي پهل
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 فردی واحد نام

 42221  نمك انواع بندي بسته و تصفيه

 42223  جو و گندم آرد توليد

 42226 کنی پاک برنج کارخانه

 42225 سال در تن سيصد از بيش شكوبار و شكالت بيسكویت، توليد

 42223 شستشو با خرما و خشكبار بندي بسته

 42223  ماکارونی توليد

 42242 سال در تن سيصد از بيش رشته انواع وليدت

 42244 گياهی اسانس و گالب عرقيات، انواع بندي بسته و توليد

 42242  ها دمنوش و دارویی گياهان انواع بندي بسته و کردن خشك

 42248  رب و خوراکی سرکه انواع خيارشور، شوري، ترشی، انواع توليد

 42241 سال در تن سيصد از بيش سوهان و گز توليد

 42243 سال در تن سيصد از بيش مشابه موارد و پنير شكر ، پولكی نبات، آب  توليد

 42246 کنی خشك چاي کارخانه

 42245 سال در تن سيصد از بيش بستنی توليد

 42243 لواشك و ميوه پودر توليد

 42243 آدامستوليد 

 42222 زمينی سيب و پياز سير، پودر توليد

 42224 پفك انواع و گندمك شيرین فلكس، کورن چيپس، توليد

 42222 سال در تن سيصد از بيش نان و شيرینی توليد

 42228 کره از خوراکی روغن توليد

 42221 مشابه موارد و توت انگور، خرما، قبيل از ها ميوه شيره انواع توليد

 42223  سس انواع بندي بسته و توليد

 42226 و موارد مشابه توليد خمير کشمش، خرما

 42225 ارده حلوا و شكري حلوا توليد

 42223 ماهی کردن دودي

 42223  بادام کردن شيرین

 42282 زیره پاک کنی

 42284 توليد آرد به روش نم زدن 

 42282 سورتينگ و بسته بندي سبزي و ميوه با شستشو

 42288 زعفرانتوليد اسپري و قرص 

 42281 بيش از سيصد تن در سال موارد مشابهو شكر پنير  ،پولكی توليد آب نبات، نبات،

 42283 سورتينگ و بسته بندي غالت و حبوبات با بوجاري و شستشو 

 42286 توليد پودر کتلت و مشابه آن

 42285 بسته بندي و پاستوریزاسيون آب معدنی

 42283 دهبندي پودر نوشابه هاي غير الكلی از مواد آما آماده سازي و بسته

 42283 عصاره کوال با طعم ها و اسانس هاي مختلف از مواد آماده توليد و بسته بندي
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 فردی واحد نام

 42212 توليد و بسته بندي اسانس هاي خوراکی از عصاره هاي آماده

 42214 توليد انواع شربت 

 42212 توليد شيرین بلوط

 42218 هزار تن در سالو نيمه آماده بيش از ( کترینگ)توليد و بسته بندي غذاي آماده 

 42211 توليد پودر یونجه

 42213 توليد انواع دسر، پودینگ، ژله و موارد مشابه آن

 42216 توليد روغن هاي گياهی با روش پرس سرد بيش از صد تن در سال

 42215 توليد رنگ خوراکی

 42213 توليد نان صنعتی بيش از سيصد تن درسال

 42213 توليد پودر سوخاري

 42232  نوشابه برپایه عرقياتوليد نوشابه طبيعی بدون گاز از اسانس گياهی و ت

 42234 مرکز جمع آوري شير با ظرفيت بيش از پنج تن در روز در مراکز روستایی 

 42232 مرکز جمع آوري شير با ظرفيت بيش از پنجاه تن در روز در مراکز شهري

 42238  پودرکيك انواع توليد

 42231 و پياز سير بندي بستهو  کنی پوست

 42233 سرخ کردن سبزیجات ، سير و پياز با شستشو

 42236 واحد توليد انواع ساالد فصل، ساالد الویه و ساالد ماکارونی

 42235 خشك کردن ميوه و توليد چيپس ميوه با شستشو

 42233 بسته بندي آب آشاميدنی از چاه

 42233 توليد انواع جوانه و سبوس غالت

 42262 خشك کردن شلتوک

 42264 آماده فرم پري از استفاده با گاز بدون و گازدار آشاميدنی آب توليد

 42262 تيزآبی کشمش توليد

 42268 غذایی صنایع پروبيوتيك باکتري انواع توليد

 42261 فرآوري و بسته بندي شير خام در محل دامداري 

 42263 صد تن در سالتوليد خمير فوندانت با ظرفيت بيش از سي

 42266 قارچ پودر توليد

 42265 (توليد فرنچ فرایز، انواع اسنك بر پایه سيب زمينی و سيب زمينی نيمه آماده منجمد)فرآوري سيب زمينی 

 42263 توليد و بسته بندي پودر انواع ميوه خشك و پوست ميوه

 42263 بسته بندي و انجماد گوشت سفيد و قرمز بدون کشتارگاه

 42252 بسته بندي شيرین کننده کم کالري توليد و

 42254 گالب و اسانس گياهی توليد و بسته بندي انواع عرقيات،
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 (3) رده سه

 واحد نام ردیف

 و مشابه آن پاستوریزه دوغ، پنير پيتزا، خامه، بستنی، کشك شامل ماست،توليد انواع لبنيات از سویا  48224

 آبميوه، آبليمو، آبغوره و کنسانتره ديو بسته بنتوليد  48222

 (انواع سبزي، هویج، سيب زمينی، گوجه فرنگی، فلفل و مشابه آن)توليد پودر انواع سبزیجات  48228

 بندي بسته همراه باتوليد زیتون پرورده زیتون و  گيري تلخی 48221

 خمير خرما، خمير کشمش و سایر ميوه ها شكالت خرما،توليد  48223
 آالیش، بسته بندي و انجماد بال و پاي مرغ 48226
 توليد پودرمالت 48225

 بدون کشتارگاهآالیش، بسته بندي و انجماد کله، پاچه، سيرابی و شيردان  48223

 توليد نان صنعتی بيش از سه هزار تن در سال 48223

 مارماالدتوليد انواع کمپوت، مربـــا و  48242

 ست مرکباتتوليد پكتين از پو 48244

 توليد انواع نشاسته و مشتقات آن، گلوکز، مالتوز، الکتوز، سلولز و سوربيتول  48242

 (آسياب نمك ) نمك کوبی  48248

 توليد آب آشاميدنی گازدار و بدون گاز با خط توليد بطري پلی اتيلن   48241
 ذرت خشك کنی همراه با تأسيسات انبار و سيلو 48243

 غالت و حبوبات خشك کردن 48246

 توليد انواع اسيدهاي آمينه تا ظرفيت شش هزارتن در سال 48245

 توليد پودر پنير 48243

 تغليظ آب پنير 48243

 تا ظرفيت شش هزارتن در سال( و مشابه آن پنير پيتزا شير پاستوریزه، ماست، دوغ، کره، خامه، کشك، پنير،)توليد انواع لبنيات  48222

 ند مایع تا ظرفيت شش هزارتن در سال توليد ق 48224

 کله با روش پختتوليد قند حبه و  48222

 توليد شير خشك و غذاي کودک 48228
  و ميوه شير مخلوط فوري نوشيدنی پودر ، و کاکائو شير مخلوط فوري نوشيدنی سویا، پودر توليد پودر شير 48221
 توليد کافئين از ضایعات چاي 48223
 گياهی عصاره جوانه گندم، جو، ذرت و پروتئينتوليد  48226
 ترمينال ضبط پسته شامل پوست کندن، شستشو، جدا کردن و خشك کردن 48225
 توليد کازئينات سدیم 48223

 توليد شكر خرما و کشمش 48223

 پوست گيري و بسته بندي خشكبار و تبدیل ضایعات آن به کربن 48282
 دارنده، قوام دهنده و غليظ کننده مواد غذاییتوليد تثبيت کننده، نگه 48284
 متابوليتهاي ميكروبی توليد استارترهاي لبنی و 48282
 حيوانی پيه کردن آب 48288
 خمير ترش الکتيكی و ، خمير مایه(مخمر عصاره) شده مخمر فرآوريتوليد و بسته بندي انواع مخمر،  48281



13 

 

 واحد نام ردیف

 (ميوه، حبوبات، سبزیجات)هی توليد و بسته بندي انواع کنسرو گيا 48283
 توليد و بسته بندي روغن حيوانی  48286

48285 

، انواع  مرغ تخم جایگزین هاي فرآورده کالباس، سوسيس، برگر، گوشت، انواع: شامل سویا از محصوالت توليد انواع
آماده،  نيمه غذاهاي پودر نواعماشينی، انواع کلوچه، پودرسوخاري، انواع سس، ا لواش نان ترشی، آرد، انواع کيك، انواع

 سویا پروتئين و پودر توليد آبميوه، شكر و انواع رژیمی بدون مرباي شده، انواع فرآوري سویاي

 توليد و بسته بندي انواع نوشابه  48283

 عرقيات بر پایه گازدار نوشابه توليد و بسته بندي 48283
 

 (4) رده چهار

 واحد نام ردیف

 (مشابه آن گندم، جو، ذرت و)آرد با شستشو توليد انواع 41224

 توليد، تصفيه و بسته بندي انواع روغن گياهی براي مصارف طبی، صنعتی و خوراکی 41222

 بيش از شش هزارتن در سال( و مشابه آن پنير پيتزا ، کشك، پنير،دوغ، کره، خامهشير پاستوریزه، ماست، )توليد انواع لبنيات  41228

 بسته بندي ماءالشعير و عصاره مالت توليد و 41221

 (مارگارین)توليد کره نباتی  41223
 توليد قند مایع بيش از شش هزار تن در سال 41226
 (مشابه آن پاچه و ماهی، گوشت، مرغ، خورشت،کله و)توليد و بسته بندي انواع کنسروهاي گوشتی 41225

 توليد پودر تخم مرغ 41223

 هاي آمينه با ظرفيت بيش از شش هزار تن در سالتوليد انواع اسيد 41223

 توليد روغن خام،کنجاله و لينتر پنبه بدون تصفيه روغن  41242
 (ميوه دانه، برگ، گل،)توليد روغن خام از گياه  41244

 

 (5) رده پنج

 واحد نام ردیف

 تصفيه شكر 43224

 بتا کاروتن توليد 43222

 روغن سویاي اپوکسی و فرميات سدیم با عمليات روغن کشی بسته بندي  توليد، تصفيه و 43228
 توليد خمير مرغ 43221
 توليد ژالتين از استخوان  43223
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 (7) رده هفت

 واحد نام ردیف
 توليد قند و شكر کارخانه 45224

 

 (21111) و پوشاک نساجی گروه صنایع

 (1) یک رده 

 واحد نام ردیف

 (فقط کاربري کارگاهی ) و نمد مالی دستی و دست بافتهاقالی بافی، زیلو بافی  24224

 شيرازه دوزي حاشيه موکت و فرش ماشينی 24222

 (فقط کاربري کارگاهی ) آماده پارچه از و غيرخودرو خودرو هواي فيلتر توليد 24228

 (فقط کاربري کارگاهی ) (چتر سایه بان و موارد مشابه ،ز، زیر انداچادر مسافر)توليد انواع مصنوعات برزنتی  24221
 دست در سال توليد انواع  لباس و پوشاک حداکثر سی هزار 24223

 نواع نوار و روبانتور ماهيگيري، قيطان، ا طناب نخی یا کنفی، توليد 24226
 دوزندگی لحاف، تشك و بالش بدون حالجی یا با استفاده از پشم شيشه 24225

 (مشابه آن ند پارچه قلمكار اصفهان، چاپ سيلك ومان)چاپ پارچه به روش دستی  24223

 (فقط کاربري کارگاهی ) (غير موتوري ) پارچه بافی دستی  24223

 (فقط کاربري کارگاهی ) توليد فتيله نفت سوز و نوارهاي صنعتی 24242

 چله پيچی 24244

 اي توليد پرده کرکره عمودي از رول آماده پارچه 24242

 اي با ظرفيت سيصد هزار عدد در سال پارچه توليد عروسك 24248

 توليد روکش صندلی خودرو از پارچه آماده با ظرفيت سی هزار دست در سال 24241

 پارچه اي و موارد مشابه پشتی توليد کيف، کوله 24243
 (مشابه آن مچ بند، زانو بند و)اي  توليد وسائل ارتوپدي پارچه 24246
 (بري کارگاهی فقط کار) اتيكت بافی 24245
 (تا سه دستگاه )صد تن در سال  با ظرفيت جوراب بافی 24243

 

 (2) دو رده

 واحد نام ردیف

 و راشل کتن ، فیکشبافی و تریكو بافی، گرد با 22224

 توليد موکت و منسوجات نبافته بدون رنگرزي 22222

 توليد فرش ماشينی بدون ریسندگی و رنگرزي 22228
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 واحد نام ردیف

 فيلتر کيسه و فيلتر، سبد نگهدارنده صافی هاي بافت، پارچه بی فيلتر و کيسه یصاف توليد 22221

 توليد انواع لباس و پوشاک بيش از سی هزار دست در سال 22223

 توليد تور تزئينی و پرده اي بدون رنگرزي  22226

22225 
تا ششصد تن در  بدون رنگرزي( ابه آنالياف مصنوعی، ابریشمی، پنبه، پشم و مش)حالجی و ریسندگی و توليد انواع نخ 

 سال

 حالجی و توليد انواع کاموا بدون رنگرزي 22223

 زیپ سازي بدون رنگرزي 22223

 توليد روکش صندلی خودرو از پارچه آماده بيش از سی هزار دست در سال 22242

 حوله بافی بدون رنگرزي 22244

 بافندگی پارچه بدون رنگرزي 22242

 گی و بافندگی متقال خام و برزنت خام بدون رنگبري و رنگرزي ریسند 22248

  (کنفی ) بافت گونی و کتان  22241
 (P .Pگونی پلی پروپيلن معروف به  )بافت گونی از الياف مصنوعی  22243

 حصير بافی پالستيكی 22246

 دوزندگی لحاف، تشك و بالش با حالجی 22245

 پتو بافی بدون رنگرزي 22243

 ( بارانی، شمعی و برزنتی)توليد پارچه هاي ضد آب  22243

 توليد پارچه هاي سيستم پنبه اي و الياف مصنوعی بدون رنگرزي 22222
 صندلی روکش توليد 22224
 ( Air Bag)بافت پارچه و توليد کيسه هواي خودرو  22222
 (فيكس کردن)تكميل پارچه به روش حرارتی  22228

 اي بادي وپالستيكی پارک وشهربازي توليد سازه ه 22221
 

 (3) رده سه

 واحد نام ردیف

 توليد تسمه هاي برزنتی  28224

28222 
ششصد  بيش از بدون رنگرزي( الياف مصنوعی، ابریشمی، پنبه، پشم و مشابه آن)حالجی و ریسندگی و توليد انواع نخ 

 تن در سال

 توليد تور تزئينی و پرده اي با رنگرزي 28228

 چاپ پارچه به روش ماشينی 28221

 توليد صافی و کيسه فيلتر بی بافت، پارچه هاي صافی و فيلتر، سبد نگهدارنده کيسه فيلتر 28223
 توليد انواع بوم نقاشی از مواد آماده 28226
 توليد و مونتاژ بالن 28225
 شستشو و رنگرزي پــــر 28223
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 واحد نام ردیف

 حالجی و ریسندگی پشم بدون شستشو 28223
 پنبه پاک کنی 28242
 توليد نوار بهداشتی و پوشك بچه 28244
 توليد انواع الیی مورد استفاده در پوشاک 28242
 سنگ شویی لباس 28248

 

 (4) رده چهار

 واحد نام ردیف

 رنگرزي گياهی  21224

 توليد موکت و فرش ماشينی با رنگرزي 21222

 توليد برزنت با رنگرزي 21228

 ییپشم شو 21221

 ، رنگرزي، چاپ و تكميلریسندگی و بافندگی با شستشو 21223

 پتو بافی با رنگرزي 21226

 حوله بافی با رنگرزي 21225

 توليد نخ کاموا با رنگرزي 21223

 ریسندگی نخ آکروليك با استفاده از نخ آماده همراه با رنگرزي  21223

 حالجی و ریسندگی پشم با شستشو 21242

 با رنگرزي( الياف مصنوعی، ابریشمی، پنبه و مشابه آن)ی، ریسندگی و توليد انواع نخ حالج 21244
 تهيه پر بهداشتی 21242

 موکت بافی با رنگرزي 21248

 توليد الیی و موکت 21241

 (پلی استر، پلی اتيلن، اکریليك و مشابه آن)توليد الياف مصنوعی  21243
 

 (5) ره پنج

 واحد نام ردیف

 پلی اکریلتوليد  23224
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 (31111)چرم  صنایعگروه 

 (1) یک رده 

 واحد نام ردیف

 کوله پشتی، دستكش، جلد چرمی و موارد مشابه از چرم آماده توليد مصنوعات سراجی از قبيل کيف، 84224

 توليد مصنوعات پوستی از قبيل کاله پوستی، پوستين و موارد مشابه از پوست دباغی شـــده 84222

 (فقط کاربري کارگاهی ) توليد پستایی کفش حداکثر تا سی هزار جفت در سال 84228

 (فقط کاربري کارگاهی ) توليد کفش ماشينی حداکثر تا سی هزار جفت در سال 84221

 (فقط کاربري کارگاهی ) مونتاژ دست و پاي مصنوعی با استفاده از چرم آماده 84223

 (فقط کاربري کارگاهی ) تفاده از چرم آمادهمونتاژ لوازم ارتوپدي با اس 84226

 چاپ روي چرم آماده 84225

 توليد زین و یراق از چرم آماده 84223

 توليد توپهاي ورزشی از چرم آماده 84223
 (2) دو رده

 واحد نام ردیف

 ميليون جفت در سال 2حداکثر تا توليد کفش ماشينی  82224

 از مواد آمادهفرموالسيون آنزیم هاي دباغی  82222

 توليد البسه چرمی از چرم آماده 82228

 توليد کفش به روش نيمه اتوماتيك 82221

 

 (3) رده سه

 واحد نام ردیف

 ميليون جفت در سال 2بيش از توليد کفش ماشينی  88224

 به صورت واحد مستقل( روده پاک شده ) سورت روده  88222

 بصورت دستگاه تزریقی( الستيكی) توليد کفش ایمنی از چرم مصنوعی 88228

 توليد چرم مصنوعی با استفاده از ضایعات چرم 88221
 توليد زیره کفش از چرم 88223

 

 (4)رده چهار

 واحد نام ردیف

 (به صورت واحد مستقل)پرداخت و تكميل چرم  81224
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 واحد نام ردیف

 (به صورت واحد مستقل)رنگرزي پوست و چرم آماده  81222

 از مواد اوليه وعیتوليد چرم مصن 81228
 روده  کردن و انبار پوست و نمك سود 81221
 (توليد پيه صنعتی) توليد چربی صنعتی از الشه دام و طيور 81223

 

 (5) پنج رده

 واحد نام ردیف

 دباغی، ساالمبورسازي، چرم سازي، روده پاکنی و زهتابی 83224

 توليد چرم از پوست آبزیان 83222

  (ذوب کردن چربی حيوانی) اد اوليه صابون از ضایعات دامتوليد مو 83228
 

 (41111)لزیلوصنایع س

 (1) یک رده 

 واحد نام ردیف

 توليد جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده 14224

 از ورق آماده( خواربار، نامه و مشابه آن)توليد انواع پاکت  14222

 شده توليد کاغذ دیواري از کاغذ آماده و چاپ 14228

 اشيا روي و چاپ چوبی چوب، قاب ليزري برش 14221

 توليد انواع لوازم التحریر کاغذي و مقوایی از ورق وکاغذ آماده 14223

 (فقط کاربري کارگاهی ) فی و چاپخانه سادهصحا 14226

 اي توليد مصنوعات چوب پنبه 14225

 نجاري و خراطی بدون الوارسازي 14223

 (فقط کاربري کارگاهی ) ایر مصنوعات چوبی تا سيصد متر مكعب چوب در سال بدون رنگ آميزيمبل سازي و س 14223

 با استفاده از ورق آماده( فيلتر هوا، فيلتر قهوه ، کاغذ صافی ومشابه آن)توليد انواع فيلترهاي کاغذي  14242

 توليد انواع دوک و لوله طاقه پيچی مقوایی و مشابه آن از ورق آماده 14244

 توليد محصوالت ساخته شده از نی و حصير و سبد از الياف گياهی 14242

 بسته بندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کاغذ آماده 14248

 (فقط کاربري کارگاهی ) پرسكاري و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده 14241

 (فقط کاربري کارگاهی ) ستگاه در سالتوليد قایقهاي چوبی و بلم تا سيصد د 14243

 توليد استنسيل و کاربن از کاغذ آماده 14246

 توليد کالسور و زونكن از مقواي آماده 14245



19 

 

 واحد نام ردیف

 توليد سازهاي سنتی 14243

 توليد کپسول مومی کيك از کاغذ آماده 14243

 در سال مربعتا نه هزار متر( MDF) توليد مصنوعات چوبی ساخته شده از ام دي اف 14222
 (فقط کاربري کارگاهی )( مخصوص کندوي عسل ) توليد آج موم  14224

 

 (2) دو رده

 واحد نام ردیف

 (به صورت واحد مستقل)هاي ليتوگرافی، زینك سازي و عكاسی  کارگاه 12224

 فی، عكاسی و زینك سازيي بزرگ همراه با واحدهاي ليتوگراچاپخانه ها 12222

 چوبیجعبه سازي  12228

 چوب بري از الوار آماده 12221

 توليد زهوار 12223

 توليد و بسته بندي پوشال کولــــر 12226

 توليد قایقهاي چوبی و بلم بيش از سيصد دستگاه در سال  12225

 توليد لَنج چوبی  12223

 مداد سازي با استفاده از مغز آماده 12223

 توليد ورق کارتن از کاغذ آماده  12242

 نصب باالبر و تعمير شناورهاي دریایی 12244

 (پيت ماس از خرده چوب)توليد خاک ضد عفونی شده  12242

 بسته بندي ضایعات کاغذ و کارتن با استفاده از یك دستگاه برش و پرس 12248

 توليد عكس برگردان صنعتی 12241
 توليد پاکت گچ و سيمان 12243
 چسب دار چاپ نوار پارچه اي و کاغذ 12246
 توليد اسكاچ ظرفشویی 12245
 (بيو پليمر)گياهی  تجزیه پذیرتوليد انواع ظروف یكبار مصرف از مواد  12243
 توليد گرانول چوب و پالستيك فشرده 12243
 چوبی ماکت توليد 12222
 توليد ظروف یكبار مصرف مقوایی از رول آماده   12224
 ی بيش از سيصد متر مكعب چوب در سال مبل سازي و سایر مصنوعات چوب 12222
 مبل سازي و سایر مصنوعات چوبی با رنگ آميزي 12228
 توليد واشر کاغذي و مقوایی از کاغذ و مقواي آماده 12221
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 (3) رده سه

 واحد نام ردیف

 توليد نئوپان 18224

 توليد تخته سه ال 18222

 توليد تخته سخت 18228

 توليد پارکت چوبی 18221

 توليد روکش چوبی 18223

 (به صورت واحد مستقل)چوب خشك کنی  18226

 وموارد مشابه PVCوCPLتوليد مصنوعات چوبی با روکش فایبر گالس ، 18225

 توليد مداد  18223

 توليد مغز مداد 18223
 (الیه زنی)توليد الیه هاي چوبی  18242

 توليد رول لينتر و پودر آلفا سلولز  18244

 ، گرافيت، گالسه (Carbonless)توليد کاغذ هاي بدون کربن 18242

 چاپ لفافه هاي بسته بندي از رول آماده کاغذ 18248
 توليد و چاپ لفاف بسته بندي کره از فویل آماده آلومينيومی 18241
 توليد چوب مصنوعی تا ظرفيت سيصد تن در سال 18243

 آماده الوار ازساخته  درهاي چوبی پيش و پالت انواع توليد 18246
 (سلولزي و رزینی)توليد انواع عایقهاي الكتریكی  18245
 کردن روکش با (MDF)اف  دي ام توليد 18243
 توليد مصنوعات چوبی با روکش فایبرگالس 18243
 رنگ آميزي مبلمان و سایر مصنوعات چوبی  18222

 

 (4)رده چهار

 واحد نام ردیف

 و مقوا از خمير آماده توليد کاغذ کرافت 11224

 توليد دستمال کاغذي و محصوالت مشابه با استفاده از خمير آماده 18222

 (دودسوز سيستم داراي پزي ذغال کوره از استفاده)نوین  روش به چوب ذغال توليد 18228

 تصفيه، پاالیش و عمل آوري لينتر پنبه 18221

 توليد فيبر استخوانی و فورميكا 18223

 چوب بري و توليد الوار از تنه درختان 18226

 توليد تخته سخت از خرده چوب 18225

 توليد شانه تخم مرغ 18223

 کبریت سازي 18223
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 واحد نام ردیف

 توليد انواع پالت و در پيش ساخته چوبی با توليد الوار از تنه درختان 18242

 توليد قطعات خانه هاي پيش ساخته چوبی 18244
 توليد پوشك بچه و موارد مشابه توليد فالف پالپ جهت 18242

 توليد سرکه چوب 18248

 

 (5) رده پنج

 واحد نام ردیف

 توليد کاغذ مقوا از کاغذ باطله  13224

 (با استفاده از خط توليد مدار بسته)توليد مقوا وکاغذ فقط از چوب ،نی ،کاه و مشابه آن  11222

 توليد مقوا از ضایعات کشاورزي 11228

 (الياف بلند)انواع خمير کاغذ  توليد 11221

 توليد کاغذ تيشو از خمير کاغذ 11223
  (تفاله نيشكر)باگاس از کاغذ خمير توليد کارخانه 11226
 فيبر سازي 11225
 اشباع تراورس و تير چوبی 11223
 توليد ذغال چوب به روش سنتی 11223
 توليد بریكت ذغال سنگ 11242

 ـــدهتوليد ذغال پرس شــ 11244

 

 (6) رده شش

 واحد نام ردیف

 توليد خمير کاغذ از ضایعات کاغذ 16224

 ( بيو پليمر)گياهی  تجزیه پذیرظروف یكبار مصرف از مواد مجتمع توليد انواع  16222
 مجتمع هاي توليد چوب و کاغذ 16228
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 (51111)الكترونیكی  ماشین سازی و ،فلزی صنایعگروه 

 (1) یکرده 

 واحد نام ردیف

 قلمزنی انواع فلزات 34224

34222 
در کاربري  فقط)تراشكاري و قطعه سازي و قالب سازي بدون ریخته گري و آبكاري حداکثر تا سه دستگاه تراش

 (کارگاهی

 (فقط در کاربري کارگاهی ) توليد درب و پنجره آهن و آلومينيومی  34228

 ( در کاربري کارگاهی  فقط) توليد کانال کولر، لوله بخاري  34221

 (فقط در کاربري کارگاهی ) طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش  34223

 (فقط کاربري کارگاهی )توليد ظروف آلومينيوم از ورق آماده با یك دستگاه خم کن حداکثر صد تن در سال  34226

 (بري کارگاهی فقط کار)مونتاژ تجهيزات گرد و غبار گير از قطعات آماده 34225

 (انتهاي شيلنگ فشار قوي  پرس بست فلزي به دو) توليد اتصاالت هيدروليك  34223

 (فقط در کاربري کارگاهی )  طراحی و مونتاژ کولر اتومبيل 34223
  (فقط در کاربري کارگاهی ) تور گاز سوزطراحی و مونتاژ کاربرا 34242
 (رگاهی فقط در کاربري کا)  توليد ترموستات 34244

 (فقط در کاربري کارگاهی ) برش صفحات آهن استيل با سه دستگاه برش  34242

 (بدون ریخته گري و آبكاري)  توليد قفس حيوانات 34248

 (فقط در کاربري کارگاهی ) توليد منبع انبساط دو جداره بدون ریخته گري و آبكاري  34241

 (فقط درکاربري کارگاهی )  طراحی و مونتاژ ماشين آالت آتش نشانی 34243

 (فقط کاربري کارگاهی ) مونتاژ پرده کرکره فلزي از ورق آماده 34246
 (فقط در کاربري کارگاهی )  مونتاژ باسكول و ترازو 34245
 (فقط در کاربري کارگاهی )  مونتاژ کمك فنر 34243
 مونتاژ کمربند ایمنی 34243
 ی با عمليات ذوب با کوره دستیتوليد زیورآالت از فلزات قيمت 34222

34224 
فقط کاربري ) (تن در سالسيصدمعادل )دستگاه صد و بيست توليد کابين فلزي دستگاههاي خود پرداز تا ظرفيت 

 (کارگاهی 
 ( Air bag)مونتاژ کيسه ایمنی هواي خودرو  34222
 (فقط در کاربري کارگاهی ) مونتاژ پيانو  34228
 (فقط در کاربري کارگاهی )  ريانفجا جوشكاري 34221
 (نوعی ابزار صيد تله اي دریایی)دستی  بافی بصورت گرگور 34223

 (فقط کاربري کارگاهی ) آماده قطعات اتوماسيون از هاي و سيستم مقاومتی جوش هاي ماشين فرمان تابلوهاي مونتاژ 34226
 مونتاژ انواع سمپاش فلزي 34225
 سكه بچهلمونتاژ روروئك و کا 34223
 مخابراتی رک مونتاژ 34223
 (فقط کاربري کارگاهی ) توليد تجهيزات جكهاي سقفی 34282
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 واحد نام ردیف

 ماشين آالت رنگ آميزي ميكرو ارگانيسم 34284
 ( نظير زنگ اخبار و در بازکن ) توليد لوازم برقی کوچك به صورت مونتاژ   34282

 ز قطعات آماده توليد آنتن تلویزیون بدون آبكاري و لوستر ا  34288

 مونتاژ لوازم برقی و ا لكترونيكی، سيم پيچی و آرميچر، بدون عمليات حرارتی، آبكاري و رنگ کاري طراحی و 34281

 (فقط در کاربري کارگاهی ) ، قطعات الكترونيك وازم پزشكی، آزمایشگاهی و آموزشیتوليد ل 34283

 (فقط در کاربري کارگاهی )  توليد ترانزیستور و مقاومت و موارد مشابه  34286

 (فقط در کاربري کارگاهی ) توليد انكوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبكاري   34285

 (فقط در کاربري کارگاهی ) توليد انواع ساعت   34283

 توليد طراحی و مونتاژ تقویت کننده صوت نظير بلند گو و آمپلی فا یـــر   34283

 (فقط کاربري کارگاهی )دیو و تلویزیون و لوازم صوتی و تصویري بصورت مونتاژ توليد را  34212
 توليد دستگاههاي برقی عالمت دهنده سمعی و بصري   34214

 (فقط در کاربري کارگاهی ) توليد سيستمهاي مخابراتی مرکز تلفن   34212

 (فقط در کاربري کارگاهی ) ( و لوازم دقيق الكترونيكی  دوربين، کامپيوتر، لوازم اداري) توليد لوازم الكترونيكی   34218

 (فقط کاربري کارگاهی )توليد کنتورهاي ولتاژ و فرکانس   34211

 (فقط در کاربري کارگاهی ) توليد آفتامات   34213

 توليد مودم و ميكرو کنترل   34216

 طراحی و مونتاژ تایمــر   34215

 امپيوتري توليد کارت و بردهاي ک  34213

 مونتاژ تابلوهاي تبليغاتی   34213

 مونتاژ چراغ قوه شارژي خورشيدي   34232
 تعمير، بازسازي و مونتاژ دستگاههاي زیراکس و کپی  34234

 انژکتوري  CNGميكسري و کيت  CNGمونتاژ کيت  34232
 توليد سيم کارت و کارت شارژ 34238
 مونتاژ کليد فشار قوي 34231
 (فقط کاربري کارگاهی )بدون هر گونه تزریق گاز ( و موارد مشابه LEDکم مصرف،) مونتاژ و بسته بندي انواع المپ ها 34233
 توليد تلسكوپ چشمی و دوربين شكاري دید در شب بدون هرگونه عمليات حرارتی 34236

34235 
فقط کاربري )درسال  دستگاه هزار ظرفيت پنج به وابسته و اجزاي سيگنال پردازش هاي دستگاه و مونتاژ طراحی

 (کارگاهی 
 (فقط کاربري کارگاهی )برق تابلوي توليد 34233
 (فقط کاربري کارگاهی )درسال ظرفيت پنجاه دستگاه به رادیوگرافی دستگاه توليد 34233
 (فقط کاربري کارگاهی )خودرو  (ECU)یو سی ایی تست ودستگاه خودرو دیاگ توليد 34262
 (فقط کاربري کارگاهی )کشش و تست سنج سختی دستگاه د انواعتولي 34264

34262 
فقط کاربري )رادیویی امواج با سيستم دور راه کنترل از و دستگاه مكانی یاب موقعيت خوان، تبلت، دستگاه کارت توليد

 (کارگاهی 
 (فقط کاربري کارگاهی )مونتاژ رادیوگرافی صنعتی 34268
 (فقط کاربري کارگاهی )حرارتی گاه الكترو شوک بدون عمليات طراحی و مونتاژ دست 34261
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 واحد نام ردیف

 مگاوات 42نيروگاه خورشيدي با ظرفيت کمتر از  34263
 

 (2) دو رده

 واحد نام ردیف

 توليد ميز و صندلی و سرویس آشپزخانه و مصنوعات مشابه فلزي 32224

 کنسرو و مشابه آن ، حلب بهداشتی، قوطی رب بشكه، توليد مخازن کوچك مایعات، 32222

 توليد دکمه و نشان و عالیم فلزي بدون آبكاري 32228

 لب سازي و ميلنگ تراشی بيش از سه دستگاه، قاتراشكاري، قطعه سازي 32221

 آبكاري توليد ماشين آالت و تجهيزات تصفيه آب و فاضالب بدون ریخته گري و 32223

 بكاريتوليد ابزار ورزشی بدون ریخته گري و آ 32226

 توليد لوازم فلزي برقی بدون آبكاري 32225

 توليد انواع فيلترهاي روغن 32223

 تراشكاري و مونتاژ شير آالت بدون آبكاري و ریخته گري و پوليشكاري 32223

 اي جاده ترافيك کنترل یا دهی عالمت تجهيزات توليد 32242
 (بيش از سيصد تن در سال)دستگاه صد و بيست توليد کابين فلزي دستگاههاي خود پرداز بيش از  32244
 توليد حفاظ فلزي خانگی و صنعتی 32242
 چاپ روي فلزات 32248

 مونتاژ پایه دوربين عكاسی بدون عمليات کوره اي 32241

 مونتاژ قالب و قطعات صنعتی 32243

 توليد هيترهاي صنعتی و دستگاه شوینده 32246

 كی بدون آبكاري و ریخته گريپزش مونتاژ صندلی دندان 32245

 توليد بوش سيلندر و بوش فرمان تراکتور بدون ریخته گري 32243

 (Korpi)، کرپی توليد ميخ پرچ و پيچ، مهره ، انواع واشرفلزي 32243
 توليد پيش خوان فلزي 32222

 توليد انواع فنر بدون عمليات کوره اي 32224

 کشش مفتول 32222

 ییي شيشه هاي مواد غذاتوليد در فلز 32228

 توليد سيم گاز و سيم کالج 32221

 توليد سوزن دوخت، سوزن ته گرد، سنجاق و کليپس 32223

 شناور بنزین و گازوئيل و درجه داخل باک و تلمبه سه گوش 32226

 توليد ابزار آالت بنایی 32225

 برش صفحات آهن و استيل بيش از سه دستگاه برش 32223

 (بدون کوره ذوب)د اجاقهاي جيبیوليت 32223

 ، ریخته گري و آبكاريتوليد کفی تریلی بدون کوره ذوب 32282
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 واحد نام ردیف

 توليد پانلهاي ساختمانی فلزي با فوم پلی استایرن آماده 32284
 تن در سال 322تا توليد تيرچه فلزي  32282
 خم کاري آهن آالت 32288
 تن در سال 322تا پرسكاري  32281
 دستگاه توليد هيپوکلریت سدیم توليد 32283
 توليد سيستم آب بندي مكانيكی 32286

 (پانل فلزي با هسته پالستوفوم)توليد ساندویچ پانل  32285

32283 
توليد سيم و مفتول فوالدي ساده کربنی و کم آلياژي وگالوانيزه با پوشش آلومينيوم و فسفاته و مفتول تابيده شده 

 یند ذوب و آبكاريروکش شده با فلز بدون فرا

 توليد پانل فلزي با هسته پلی اورتان 32283

 دهی و شكل برشكاري عمليات فقط با و آبكاري گري ریخته بدون فلزي آویز رخت توليد 32212
 مخابراتی رک توليد 32214
 شهربازي  وسایل فلزي توليد 32212
 (آبكاري بدون)دهی  و شكل برشكاري عمليات اده باآم آلومينيوم پروفيل از اتوماتيك درهاي انواع توليد 32218

 سيم بكسل و سيم ظرفشویی رابيتس،فلزي، سيم خاردار، زنجير،  توليد انواع تورهاي 32211
 توليد نشان و عالیم فلزي بدون آبكاري 32213
 توليد ماکت فلزي 32216

 (  بزار قالب ، مدل و موارد مشابهدرجه ریخته گري، فيكسچر، قالب قيد و بست و ا) قالب و مدل  32215

 (  پمپ هاي دیا فراگمی ، لجن کش و تجهيزات تصفيه و موارد مشابه ) تجهيزات شبكه آب و فاضالب   32213

32213 
آسانسور و قطعات آسانسور، پله برقی، بال تراک، جرثقيل سقفی، جك ) ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل مكانيكی 

 ( ر قطعات مربوطه، نوار نقاله، وینچ جرثقيل و موارد مشابه پالت روليك، باالب
 توليد انواع چرخ دنده  32232
 و آبكاري( پرسكاري)توليد ابزارهاي جراحی و لوازم فلزي ارتوپدي بدون فورجينگ  32234
 توليد آبگرمكن  بدون عمليات حرارتی و آبكاري 32232
 بدون ریخته گري، آبكاري و رنگ کاريتوليد انواع پروفيل از رول آماده  32238
 توليد اجزا فلزي ایربك خودرو بدون آبكاري  32231
 فشار قوي بدون ذوب و ریخته گري ( Sectionner–سواساز )توليد کليد سكسيونر  32233
 بدون عمليات حرارتیو قطعات آن ( خودرویی غير خودرویی )توليد انواع پمپ  32236
 فقط در کاریري کارگاهیکاري  با رنگ ریخته گري و آبكاريانات بدون توليد قفس حيو 32235

32233 
شامل ایمپلنت هاي دندانی، فيكسچرها، اباتمنت ها و کيت هاي )توليد قطعات فلزي مورد استفاده در صنایع پزشكی 

 دارویی (جراحی
 ريکا رنگ مونتاژ تجهيزات ایمنی وآتش نشانی بدون ریخته گري و توليد و 32233
 پارکينگ مكانيزه توليد سازه هاي فلزي 32262

32264 
مصرفی، گاراژي، مواد فله و تلمبه هاي  کمپرسورهاي صنعتی و)توليد انواع کمپرسور بدون آبكاري و عمليات حرارتی 

 (آب بادي و موارد مشابه
 مونتاژ یا توليد سيستمهاي برق خورشيدي   32262
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 واحد نام ردیف

 بدون عمليات کوره اي وآبكاري( ویلچر،تخت بيمارستانی ،سمعك و مشابه آن) مونتاژ تجهيزات توانبخشی 32268

 اي توليد سی دي فشرده بدون عمليات کوره 32261

 و پرس( قيچی برش)توليد آنتن با دستگاه تزریق پالستيك و گيوتين  32263
 خودرو موتور استپر توليد 32266
 (بوبين پيچی)توليد بوبين  32265
 اي کوره عمليات بدون و توکار روکار فلورسنتی اژ چراغهايمونت 32263
 ( مگاوات 422تا ) بيشتر مگاوات و 42با ظرفيت نيروگاه خورشيدي  32263

 

 (3) رده سه

 نام واحد ردیف

 پوليشكاري قطعات فلزي 38224

 توليد ماشينهاي جوجه کشی 38222

 رق آماده و بدون آبكاريتوليد لوله هاي خرطومی فلزي با استفاده از و 38228

 توليد ادوات و ماشين آالت کشاورزي 38221

 توليد قفل و لوال و یراق آالت 38223

 توليد کارد و چنگال و قاشق و ظروف استيل بدون آبكاري 38226

 توليد چراغ خودرو به صورت مونتاژ بدون آبكاري 38225

 آبكاريتوليد انواع سماور و انواع چراغ نفتی بدون  38223

 اتومبيل انواه زهتوليد  38223

 بدون عمليات حرارتیتوليد باسكول، انواع ترازو و ملزومات وابسته  38242

 ریخته گري به روش دایكاست و القایی 38244

 توليد خشك کن لباس 38242

 توليد ميل بافندگی  38248

 توليد ظروف تفلون و آلومينيومی 38241

 نگی بدون آبكاريتوليد لوازم خا 38243

 توليد کنتور آب و گاز و شير آالت برنجی 38246

 روکش و بدون دار روکش تنيده پيش فوالدي کابل توليد 38245

 توليد ماشين آالت سبك 38243

 مونتاژ انواع دوچرخه و موتور سيكلت  38243

 توليد سيم لحيم 38222

 توليد شومينه کرم و برنز 38224

 ون و قطعات آنتوليد فرغ 38222

 توليد سم پاش تراکتور بدون ریخته گري 38228

 توليد نوار نقالــه 38221
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 نام واحد ردیف

 توليد دستگاههاي خشك کن محصوالت کشاورزي 38223

 بدون عمليات حرارتیتوليد بلبرینگ  38226

 بدون عمليات حرارتیتوليد پمپهاي گازوئيل و انژکتور خودروهاي سبك و سنگين  38225

 ليد قالب فلزي بتونتو 38223

 توليد ماشين آالت توليد بردهاي الكترونيك 38223

 توليد قفسهاي فلزي اتوماتيك مرغ تخم گذار 38282

 توليد قطعات تفنگ شكاري بادي 38284

 توليد سيبك خودروهاي سبك و سنگين 38282

 توليد اگزوز 38288

 ريآسانسور بدون ریخته گو درمونتاژ قطعات منفصل  38281

 مونتاژ رادیاتور اتومبيل از قطعات آماده 38283

 توليد انواع قطعات دوچرخه و موتور سيكلت بدون آبكاري 38286
 توليد بدنه خودرو بدون آبكاري 38285

 توليد خم کن و قيچی برقی 38283

 توليد محفظه اگزوز 38283

 توليد اتصاالت جوشی گاز بدون ریخته گري و آبكاري 38212

 مونتاژ جك کمپرسی 38214

 توليد تيرهاي فلزي لوله هاي آب و برق 38212

 شافت و غالف بدون عمليات کوره اي ،توليد پمپ 38218

 توليد کوره هاي ذوب برقی بدون عمليات کوره اي 38211

 نقشه کشی (Drafting machine)توليد درافتينگ  38213

 توليد تيغ یكبار مصرف 38216

 بوستر و انواع پمپ ترمز و پمپ کالچ بدون عمليات کوره ايتوليد  38215

 توليد مخازن متحرک و هوایی 38213

 توليد سوله 38213

 توليد پمپ روغن تراکتور بدون عمليات کوره اي 38232

 (فشاري ) توليد پروفيل آلومينيم به روش پرس اکستروژن  38234

 توليد تيوپ سيليكا کلسيم 38232

 (خرپایی ) د سقفهاي فلزي پيش ساخته تولي 38238
 توليد دیسك و صفحه کالچ انواع خودرو بدون عمليات کوره اي 38231

 جوجه کشی  (جوجه گير) آزمایشگاهی و بوگی اتاق هچر طراحی و مونتاژ آب مقطرگيري، هيتر 38233

 طراحی و مونتاژ دستگاههاي سنگ شكن بدون عمليات کوره اي 38236

 ی و مونتاژ کمپرسورهاي تخليه سيمانطراح 38235

 طراحی و مونتاژ سيلندرهاي بادي 38233

 توليد سوخت پاش بدون عمليات کوره اي 38233

 طراحی و مونتاژ پروژکتور بزرگ سينمایی 38262
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 انواع یخچال بدون آبكاري 38264
 توليد تاوه نان پزي و استانبولی 38262

 ، بتونير بدون عمليات حرارتیيكسرتوليد دامپر، ميكسر اتوم 38268

 توليد دینام جوش بدون عمليات حرارتی 38261

 توليد ونتيالتور 38263

 یربكس، دیفرانسيل بدون عمليات حرارتی ،گتوليد موتور 38266

 توليد پرده کرکره فلزي 38265

 طراحی و مونتاژ ماشين آالت توليد دستكش 38263

 ومبيل بدون ریخته گري و عمليات حرارتیتوليد زنجير سفت کن ات 38263

 توليد سيلندر تراش موتور سيكلت بدون ذوب 38252

 توليد تجهيزات کمك آموزشی بدون ریخته گري و آبكاري 38254

 توليد لوله هاي فوالدي درزدار بدون عمليات حرارتی 38252

 (ابه آن ، پانچ و مشپرگار، ماشين دوخت) حریر فلزي توليد لوازم الت 38258

 فيلتر تصفيه بودارکننده گاز، توليد گرم کن صنعتی گاز، مونتاژ ایستگاه تقليل فشارگاز، طراحی و 38251
 توليد انواع زهوار در و پنجره هاي فلزي بدون عمليات حرارتی 38253

 توليد یونيت دندانپزشكی 38256

 توليد الكترود جوشكاري 38255

 بتوليد هيتر و چيلر جذ 38253

 توليد کليد خام بدون آبكاري 38253

 توليد تخليه کننده باکت زنجيري مواد 38232
 پمپ تزریق مواد شيميایی و آبميوه گيري برقی بدون عمليات حرارتی و آبكاري( شير پدالی) توليد پدال آب  38234
 عمليات قطعات صنعتی با کوره الكتریكی 38232
 توليد فيلتر پرس 38238
 وليد ماشين آالت استخراج سلولز از کاه بدون عمليات حرارتی و آبكاريت 38231
 توليد اتاقك انواع خودروهاي سبك بدون آبكاري 38233
 توليد پمپ سه فاز بدون ریخته گري و آبكاري 38236
 توليد ژگالتورهاي صنعتی گاز بدون عمليات حرارتی  38235
 (يگاز) اي  توليد سيم جوش حلقه 38233
 اي توليد ورق کرکره از رول آماده و فنر تسمه 38233

38232 
ژگالتور گاز شهري، کيت گاز خودرو، پلوپز گازي، قطعات خودرو، موتورسيكلت، )توليد قطعات فلزي صنعتی و خانگی 

 هزار تن در سالپنج  تا ظرفيت ( کولر گازي و مشابه آن
 توليد بالشتك استارت اتومبيل 38234
 وليد انواع دریل ستونی ت 38232
 توليد سقف هاي فلزي پيش ساخته 38238
 توليد کليد از فلزات معمولی بدون آبكاري 38231
 قالبسازي به روش الكتروفورمينگ 38233
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 توليد دستگاه ضد عفونی کننده محصوالت نباتی بدون کوره ذوب و آبكاري 38236
 لوانيزه و کوره ذوبتوليد منبع انبساط و دوجداره بدون گا 38235
 توليد باالنس رینگ و الستيك 38233
 توليد شمع موتور اتومبيل  38233
   ((Shrinkfitروش  با دو لوله جا زدن) کلد هاي لوله توليد 38422

 طراحی و مونتاژ اجاق گاز کابين دار 38424
 توليد فویل آلومينيوم به روش نورد گرم 38422
 اي رازو بدون عمليات کورهتوليد باسكول و ت 38428
 توليد سامانه ضد بارش تگرگ 38421
 توليد مبدل هوا خنك، مبدل لوله و پوسته و مبدل تيوب باندل 38423
 ( خودرویی وغير خودرویی) توليد انواع فنر 38426
 توليد دستگاهاي تقليل فشار ، فيلتر تصفيه گاز و اتصاالت گاز بدون ریخته گري 38425
 وليد کوپينگ موتور ژنراتورت 38423
 توليد بریكت از آهن اسفنجی 38423
 توليد گاردریل بدون عمليات ذوب و ریخته گري 38442
 توليد دستگاه رسوب گير ماشين آالت 38444

38442 
ين آالت توليد باالبر حلزونی، مبدل لوله و پوسته، انواع ميكسر همزن دار، دستگاه غبارگيري با فيلتر پارچه اي و ماش

 توليد سراميك

 کربونيزه کردن و نيتروژن دهی سطوح فلزات 38448

 ، ریخته گري و پوليش کاريبدون آبكاريتعميرات ماشين آالت خط توليد شكر از نيشكر  38441
 خودرو و استارتر آلترناتور توليد 38443
 کاري گو رنبدون آبكاري، عمليات حرارتی توليد لوله ونتوري و فلونازل  38446
 مشابه تجهيزات و سایر چراغ فلزي گازهاي پزشكی، پایه به مربوط پنلی کنسول عمل، اتاق سياليتيك هاي چراغ توليد 38445
 جراحی ساکشن توليد 38443
 کامپوزیتی آلومينيومی ورق توليد 38443
 نفت وگاز چاههاي کميت گيري و اندازه نمودارگيري دستگاههاي توليد 38422
 سوخت عرضه (تلمبه) دیسپنسر ساخت 38424
 پودر متالوژي روش به و آهنی فوالدي قطعات توليد 38422

38428 
پروتزهاي  انواع فيكساتور نيل، پالک ارتوپدي، انواع ایمپلنتهاي ارتوپدي،پيچ و)ارتوپدي  غيرفعال هاي کاشتنی توليد
 (موارد مشابه زانو و لگن و

 استيل مخازن توليد 38421
 ساختمان ایمنی در توليد 38423
 اي کوره عمليات بدون خودرو هيدروليكی جك توليد 38426
 توليد کاتاليست و کنيستر خودرو 38425
 توليد دلكو و دینام خودرو 38423
 ،دستگاههاي ابزار تيزکن، فرز و ابزار دستگاه فرز) واحد ماشين ابزار و متعلقات بدون آبكاري و عمليات حرارتی  38423
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، اسپارک اروژن، پانتوگراف، تراش حدیده کن، خط شيفكاري اتوماتيك، دریل سه نظام و ابزارهاي گيره ایی ، اره تيزکن
دنباله هاي آن، سنگ تحت و سنگ کف زنی، سنگ روميزي، سنگ محور، صفحه تراش قطعات مربوطه، فرامين اندازه 

ين سنتر، انواع پونيت ماشينكاري اره سنگ و موارد گيري، کپی تراش و کپی تراش کليد، ماشين سري تراش، ماش
 (.مشابه

38482 
پينهاي )بازوهاي مكانيكی، پيچ و مهره هاي صنعتی، انواع پين ها )قطعات واسطه اي بدون آبكاري و عمليات حرارتی 

 (، رولرینگ، انواع شفت ها ، غلطك انتقال، فرم دهی، و موارد مشابه(لودر و بلدوزر

38484 
اقالم اتصاالت پنوماتيك، هيدروليك، )ت توليد انواع اتصالت و اقالم مرتبط بدون آبكاري و عمليات حرارتی تجهيزا

 (پنوماتيك و موارد مشابه هيدروليك،

 بدون آبكاري و عمليات حرارتی ، انواع گيربكسها و موارد مشابه، بوش کالج روغنی ، کوپلينگبلبرینگ توليد تجهيزات 38482
 بدون آبكاري و عمليات حرارتی (تراشكاري قطعات صنعتی و غير صنعتی)د انواع قطعات صنعتی تولي 38488

38481 

، اکسترودر پالستيك، آسياب پالستيك) و عمليات حرارتی ماشين آالت صنعتی پالستيك و پالستيك بدون آبكاري 
ش، توليد لوله پالستيكی، ماشين آالت پرس پالستيك، پرس مالمين، اکسترودر لوله، تزریق پالستيك، تزریق زیره کف

 (پالستيك، دستگاه دوخت پالستيك، دستگاه نایلون و نایلكس، دستگاه پنچر گيري پالستيك و موارد مشابه

38483 
، دستگاه برش ی، دستگاه کفاشماشين آالت چرم سازي)يات حرارتی الت صنعتی چرم بدون آبكاري و عملآماشين 

 (وارد مشابهچرم، دستگاه ساالمبور و م

38486 
، اطاق آسياب سنگ، اسكرابر) اري و عمليات حرارتی ماشين آالت تجهيزات ساختمانی، راهسازي و معادن بدون آبك

 (، ماشين کوه بر و موارد مشابهالت حفاري، ماشين قير پاشماشين راه سازي، ایستگاه مرکزي بتن، ماشين آ

38485 

لك، بادام شكن، ، غالت وحبوبات ،اياب خوراک دامآس) و عمليات حرارتی  ماشين آالت صنایع غذایی بدون آبكاري
تجهيزات  ،(خوراک دام و طيور ) توليد پودر گوشت ماهی بوجاري، خط توليد ضبط پسته، پوست گير گندم، خط 

يزات ، تجهکشتارگاه مرغ خط توليد کنسرو، کارخانجات قند و شكر، کارخانجات آرد، سيلو، آسياب، تغذیه طيور،
، خط توليد کمپوت، دانه خردکن، دستگاه پرس، فرنگی مرغداري، چونه کن، چرخ گوشت صنعتی، خط کامل رب گوجه

، شير (دستگاه پرکن مواد غذایی، دستگاه خامه گير، دستگاه گندم شور، دستگاه نان ماشينی تونلی، دوار و فر قنادي
 (، ماکارونی، ميكسر خوراک و موارد مشابهماشين آالت برنج کوبی، چاي خشك کنی، لپه سازي  دوش،

38483 
خط کامل شامپو، مایع ظرفشویی، خمير )ماشين آالت صنایع دارویی و شيميایی بدون آبكاري و عمليات حرارتی 

 (همزن، دارویی، ایستگاه پر کن سيلندر گاز و موارد مشابه

38483 

اتو، پرس و برش عدل پنبه، تجهيرات پنبه پاک کنی، )ماشين آالت صنایع نساجی بدون آبكاري و عمليات حرارتی 
تجهيزات رنگرزي نخ و پارچه، خشك کن پارچه، دستگاههاي آهار نخ، چاپ پارچه، چله پيچ، نخ برگردان، گره شمار 

 (نخ، دوک ریسندگی، شانه و ميل ميلك گل زنی، ماشين آالت شستشوي پشم و موارد مشابه

38412 
پرس چوب، دستگاه رنده چوب، دستگاه گندمی، خط ) اغذ و سلولزي بدون آبكاري و عمليات حرارتی ماشين آالت صنایع چوب، ک

 ( کبریت سازي، نجاري، چاپ و صحافی، پوشال کولر، خط دستمال کاغذي و نوار بهداشتی، دستگاه ظهور عكس و موارد مشابه 

38414 

اره پروفيل بر، اره آلومينيوم بر، دستگاه )يات حرارتی ماشين آالت صنایع فرم دهی و برش فلزات بدون آبكاري و عمل
پانچ پنج کاره، ميلگرد بر، دستگاه پتك آهنگري، پرس هيدروليك، پرس ضربه اي، پرس بریك، پرس دستی، پرس 

، پرس نورد (اکستروژن)ضایعات، پرس تيغه برش ورق آهن، پرس خم کن، پرس برش و برش سيم، تزریق فلزات 
ين، ماشين آالت طالسازي ، قوطی سازي، کشش مفتول، توليد لوله و پروفيل، دایكاست، رول بازکن، فلزات، پرس گيوت

 (و موارد مشابه( دورانی)ميخ سازي، نواربري، نورد، گيره و آهنگري، قالب گيري چرخشی 
ی، چاپ کارتن، بسته دستگاه پاک زن) ماشين آالت صنایع بسته بندي و مارک زنی بدون آبكاري و عمليات حرارتی  38412
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 ( و موارد مشابه  بسته بندي مكانيزه قيربندي، کارتن سازي، 

38418 

اتو کالو دندان پزشكی، انواع اتو کالو، )ماشين آالت و تجهيرات حرارتی و برودتی بدون آبكاري و عمليات حرارتی  
تجهيزات سردخانه، دیگ بخار و ، دخانهسرانواع  فاژ، پيش گرمكن ، تجهيزات برودتی،یرواش، برج خنك کن، پكيچ شوا

قطعات مربوطه ، دیگ آبگرم، بویلر روغنی، رطوبت زن، انواع مبدلهاي حرارتی، مخازن دوجداره و انبساط پذیر، 
 ( بویلرهاي نيروگاهی و پاالیشگاهی، خشك کنهاي صنعتی و موارد مشابه 

38411 
تهویه مطبوع صنعتی، هواساز یونيت هيتر و موارد )رارتی ماشين آالت و تجهيرات تهویه بدون آبكاري و عمليات ح

 (مشابه
 تجهيزات پاالیشگاهی، پتروشيمی، نيروگاهی، راکتور و موارد مشابه بدون آبكاري و عمليات حرارتی  38413

38416 

اطاق رنگ تجهيزات آبكاري، تجهيزات )ماشين آالت صنایع فلزي و تجهيزات کارگاهی بدون آبكاري و عمليات حرارتی 
، تجهيزات بيمارستان، انواع دستگاه تست، دستگاه رنگ پاش، دستگاه شات بالست، دستگاه شستشوي قطعات، ماشين 

آالت شستشوي فرش، توليد سيم و کابل، خشك شویی، رنگ سازي، دستگاه سيم پيچی، دستگاه تك منظوره، کوره 
 (شه سوز و موارد مشابههاي عمليات حرارتی و صنعتی، کوره القایی، زباله سوز، ال

38465 

باکت بيل مكانيكی، بتونير، دامپر، ) ماشين آالت و تجهيزات صنایع کانی غير فلزي بدون آبكاري و عمليات حرارتی 
خط توليد ) ، تجهيزات کارخانه سيمان (خط توليد آجر ) بلوک زن، تأسيسات شن و ماسه، تجهيزات کارخانه آجر

، تجهيزات معادن، تراک (خط توليد آهك ) تجهيزات کارخانه آهك ( خط توليد گچ ) گچ  ، تجهيزات کارخانه(سيمان 
ميكسر، تيرچه فلزي، چكش پنوماتيك، دریل واگن، دستگاه حفاري روتاري، سنگ شكن و قطعات مربوطه غلطك و 

مواد کانی غير فلزي،  پيره، فينيشر آسفالت، ماشين آالت سنگبري، کارخانه آسفالت، کانال کن، کوره هاي خط توليد
 (کيسه گچ و آهك و سيمان پرکن، دستگاه تراش عينك و موارد مشابه

38413 

اکسن تریل کشاورزي، خرمنكوب، بذر ) ادوات کشاورزي و ماشين آالت کشاورزي بدون آبكاري و عمليات حرارتی 
پنجه غازي، تریلر کشاورزي و  ، پمپ سمپاش،، انواع دیسك پره دار پل کشپاش، بيلر، گاو آهن و قطعات مربوطه

، خرما چين، چغندرکن، خشك کن غالت، داس، رقطعات مربوطه، تسطيح کن زمين، رویتواتور، یونجه چين، چت
، انواع تراکتور، يواتور، کمباین، کلتنی کار و سيب زمينی کن ، علف چين، عميق کارنهرکن، دروکن، دروگير، سيب زمي

ناخنك دروگر  ،ستم آبياري بارانی تحت فشار، هد کمباینيمور، بيل، بكهو، تيلر، س کود پاش، مته درختكاري، هرزکش،
 (و موارد مشابه 

38413 

اتصاالت داربست فلزي، اسكلت فلزي، پل شناور و پل ) سازه هاي فلزي و مخازن بدون آبكاري و عمليات حرارتی  
بوبكر، سيلو، انواع مخازن تحت فشار و ذخيره اي و  فلزي، سازه هاي فلزي، سالنهاي پيش ساخته، نرد بانهاي صنعتی،

 ( موارد مشابه

38432 
ات سكوهاي نفتی و تجهيز، سازه هاي دریایی، شناورهاي دریایی )صنایع دریایی بدون آبكاري و عمليات حرارتی 

 اوراق کردن شناورهاو ( ، تجهيزات اسكله دریایی و موارد مشابه دریایی

 (موتورهاي دیزلی، بنزینی و موارد مشابه ) ق داخلی بدون آبكاري و عمليات حرارتی موتورهاي احترا  38434

 نوري توليد فيبر 38432
 توليد الكترود پزشكی 38438

 مونتاژ یا توليد پنل خورشيدي 38431
 توليد ترانسهاي فشار ضعيف  38433

 توليد مدارهاي چاپی الكترونيك و کيت   38436

 ش و دستگاههاي تهویه خانگی و صنعتی توليد هواک 38435
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 نام واحد ردیف

 توليد نوار صوتی و تصویري  38433

 توليد سيم کابل و سيم الکی  38433

 توليد سيم مقاومت  38462

 توليد سرکابل فشار قوي  38464

 توليد خازن، المپ تصویر، تابلوهاي برق فشار ضعيف و قوي انواع مشعل  38462

 باطري خشك، المنت برقی و الكتروموتور  توليد فيبر مدارچاپی، 38468

 توليد کليد و پریز، سر سيم و کفشك اتصال  38461

 توليد کنتور برق و گاز  38463

 توليد لوازم دندان پزشكی  38466

 توليد کوئل اتومبيلهاي سبك 38465

 توليد اتواستارتر موتورهاي صنعتی و دیزلی  38463

 توليد سيم رابط بدون آبكاري  38463

 توليد سر کابل فشار ضعيف و اتصاالت فنی و فلزي  38452

 (Thermoluminescent Dosimeter)توليد دزیمترهاي ترمولومينسانس  38454

 توليد برقگير 38452

 توليد ورق مغناطيسی 38458
 توليد آهن ربا 38451
 ر شتاب ميكروماشينتوليد سنسور فشار ميكروماشين و سنسو 38453
 توليد سيم آلومينومی و کابل آلومينومی 38456
 توليد انواع پست برق با عایق گازي و انواع سكسيونر هوایی و تابلویی 38455

 توليد سوئيچ شبكه و سيستم مایكروویو برد کوتاه 38453

 تغذیه و باتري شارژي و یو پی اس منبع توليد 38453
 خودرو توليد کاتاليست 38432
 توليد انواع ظروف وجعبه افزار فلزي بدون عمليات ریخته گري وآبكاري  38434

 

 (4)رده چهار

 نام واحد ردیف

 توليد انواع سيلندرهاي گاز 31224

 رادیاتور سازي 31222

 توليد قطعات آلومينيومی 31228
  با عمليات حرارتی   ( غير خودرویی خودرویی و)توليد انواع فنر 31221

 توليد کمك فنر      31223

 ابزار سازي  31226

 توليد مخازن بزرگ  31225
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 نام واحد ردیف

 توليد دیگهاي بخار  31223

 توليد لوازم خانگی با لعابكاري و آبكاري 31223

 ذوب و ریخته گري کليه فلزات 31242

 توليد گاو صندوق  31244

 آنادایزینگ و( حرارتی)گالوانيزه فلزات  31242

 ، دیفرانسيل با ذوب و ریخته گريليد انواع گيربكس صنعتی، موتورتو 31248

 توليد سم پاش تراکتور با ریخته گري 31241

 توليد پروفيل آلومينيوم با ذوب و آبكاري 31243

 توليد لوله هاي خرطومی با آبكاري 31246

 توليد و مونتاژچراغ خودرو شامل کاسه، شيشه و لوازم پالستيكی 31245

 توليد خانه هاي پيش ساخته ثابت و سيار چوبی و فلزي 31243

 نورد آلومينيوم 31243

 سنگين با عمليات کوره اي توليد پمپهاي گازوئيلی و انژکتوري خودروهاي سبك و 31222

 توليد ماشين آالت موزائيك سازي 31224

 توليد قطعات سوله 31222

 توليد باسكول با عمليات کوره اي 31228

 توليد مشعل و پمپ سه فاز با عمليات کوره اي 31221

 توليد پمپهاي بزرگ و توربينهاي آبی با عمليات کوره اي 31223

 توليد جك کمپرسی با عمليات کوره اي  31226

 توليد لوله هاي مسی با کوره القایی 31225

 نورد مس با کوره تابشی  31223
 توليد کاربراتور  31223

 پ شافت و غالف با عمليات کوره ايتوليد پم  31282

 توليد سيستم حفاظت کاتدي 31284

 توليد جرثقيل پشت کاميون 31282

 توليد ساخت پرس کشش هيدروليك 31288

 توليد پمپ روغن تراکتور با عمليات کوره اي 31281

 ، برنجی به روش پرس اکستروژنتوليد تسمه ميلگرد، پروفيل مسی 31283

 تگاههاي سنگ شكن با عمليات کوره ايتوليد دس 31286

 ساخت پمپ خالء با عمليات کوره اي 31285

 با عمليات کوره اي( زانویی ) توليد اتصاالت فوالدي  31283

 توليد پروژکتور بزرگ سينمایی با عمليات کوره اي 31283

 توليد کاربراتور گاز سوز با عمليات کوره اي 31212

 شين راهسازيطراحی و مونتاژ ما 31214

 توليد انواع سردخانه و یخچال با عمليات کوره اي و آبكاري  31212

 توليد انوع مخازن تحت فشار 31218
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 نام واحد ردیف

 توليد پروفيل و لوله آهنی 31211

 توليد دریچه سد و قيد و بست ها 31213

 توليد ماشين آالت اجزاي فلزي سازه هاي ساختمانی 31216

 نسور، چيلر، پكيج و هواساز با عمليات کوره ايطراحی و مونتاژ کندا 31215

 توليد قطعات پودري فلزات با عمليات کوره اي  31213

 توليد کلمپ راه آهن 31213

 توليد ورق مشبك 31232

 توليد بوش سيلندر و بوش فرمان تراکتور با ریخته گري 31234

 توليد تجهيزات کمك آموزشی با ریخته گري و آبكاري 31232

 توليد دستگاههاي آزمایشی مكانيك خاک با آبكاري 31238

 توليد دیسك و صفحه اصطكاکی به روش ریخته گري پودري 31231

 پرس کاري انواع قطعات ماشينهاي سواري و صنعتی 31233

 توليد آهن ربا دائم و موقت با کوره حرارتی   31236
 توليد سند بالست 31235

 گالوانيزه ، حرارتی همراه با آبكاري وجداره با کوره ذوب نبع انبساط دوتوليد م 31233

 اي توليد قطعات آسانسور با عمليات کوره 31233
 اي ساخت ماشين آالت آجر ماشينی با عمليات کوره 31262
 توليد قطعات آلومينيومی سيستم هاي آبياري تحت فشار 31264
 ساخت و مونتاژ جرثقيل سقفی 31262
 عات ظریف فلزيتوليد قط 31268
 ماتریس پالستيك و دایكاست ميله سنبهتوليد کفشك هاي  31261
 قطعات فوالدي با عمليات حرارتی و آبكاري(  Anodizing)آنودایزینگ  31263
 توليد مشعل صنعتی با عمليات ریخته گري و آبكاري 31266
 عمليات حرارتی قطعات صنعتی  31265
 اي ، ذوب و ریخته گري  مليات کورهتوليد مته فوالدي با ع 31263
 توليد پيستون و قطعات آن با عمليات حرارتی کوره الكتریكی 31263
 توليد سرب صيادي 31252
 تبدیل کویلهاي فوالدي به ورق با عمليات ریخته گري، ذوب، سخت کاري و آبكاري  31254
 سه هزار تن در سالتوليد ورق روي، ورق برنج و پودر روي از شمش تا ظرفيت  31252
 کشش مفتول آهنی با استفاده از کوره حرارتی 31258
 توليد ميل لنگ سواري با عمليات ریخته گري 31251

31253 
قطعات  پلوپز گازي، پمپ بنزین خودرو، کيت گاز خودرو، ژگالتور گاز شهري،)توليد قطعات فلزي صنعتی و خانگی 

 بيش از پنج هزار تن در سال( آن کولر گازي و مشابه خودرو، موتورسيكلت،
 توليد دریل و ماشين مخصوص با عمليات ریخته گري تا ظرفيت ششصد دستگاه در سال 31256
 توليد چترهاي آفتابی و بارانی با آبكاري بدون ریخته گري 31255
 توليد رینگ خودرو 31253
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 نام واحد ردیف

 تن در سالروش الكتروفورمينگ بيش از سيصد  قالبسازي به 31253
 آبكاري اتوليد کارد و چنگال و قاشق و ظروف استيل ب 31232

 (رله و کنتاکتور)توليد تست رله  31234

 توليد قطعات شناورهاي دریایی 31232
 متالوژي پودر فلزات رنگين تا ظرفيت سه هزار تن در سال 31238
 اکسيد آهن تا ظرفيت سه هزار تن در سال 31231
 دروتوليد سيلندرگاز خو 31233
 (آبشار رنگ، الكترو استاتيك و موارد مشابه) فلزات کاري سطوح انواع رنگ 31236
 توليد قطعات شناورهاي دریایی 31235
 توليد نشان و عالیم فلزي با آبكاري 31233
 اي توليد ایربك خودرو با عمليات کوره 31233
 آبكاري  توليد لوازم فلزي برقی با 31232
 اي و ریخته گري د ایمنی با عمليات کورهتوليد کمربن 31234
 توليد کانكس فلزي و محصوالت جانبی 31232
 صنعتی مایعات تصفيه دستگاه توليد 31238
 انواع باسكول، ترازو و ملزومات وابسته با عمليات کوره اي توليد 31231
 توليد دستگاه آب شيرین کن 31233
 توليد کپسول آتشنشانی 31236
 ی و مونتاژ واگن قطار بدون عمليات حرارتیطراح 31235

31233 
توليد سيم و مفتول فوالدي ساده کربنی و کم آلياژي و گالوانيزه با پوشش آلومينيوم و فسفاته و مفتول تابيده شده و 

 روکش شده با فلز بدون ذوب و با آبكاري

 مشابه تجهيزات سایرو  چراغ فلزي گازهاي پزشكی، پایه به مربوط پنلی توليد کنسول 31233

31422 
 8222تا ظرفيت (به استثناي توليد روي به روش قالبكاري)هيدرومتالوژیك –واحد توليد روي به روش پایر و متالوژیك 

 تن در سال
 EDآميزي  و رنگ گري بدون ریخته( تن 42 تا 6 ) کاميون مونتاژ 31424
  صنعتی هاي روغن تصفيه دستگاه توليد 31422
 (جوش آلياژ)آلومينا   -مس کامپوزیت نانو وليدت 31428
 با عمليات حرارتیو قطعات آن  (خودرویی غير خودرویی ) توليد انواع پمپ 31421
 توليد انواع کليد فلزي با آبكاري 31423
 خانگی شوفاژهاي جهت استيل توليد رادیاتورهاي 31426

 نگكارير با ریخته گري، آبكاري و توليد قفس حيوانات 31425
  سرب، روي و آلومينيوم از استفاده با کوره پاتيل بدون روش با روي و کاتد آند توليد 31423
 فعال آلوميناي توليد 31423
 توليد و مونتاژ تجهيزات ایمنی و آتش نشانی با ریخته گري و رنگ کاري 31442
 توليد رادیاتور آلومينيومی و حوله خشك کن 31444
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 نام واحد ردیف

 ( ساچمه سند بالست، قطعات ریخته گري چدن، گلوله آسياب چدنی و موارد مشابه ) قطعات چدن  ریخته گري 31442

 ریخته گري قطعات فوالدي  31448

 ( ، قطعات آهنگري، قطعات فورج، گلوله آسياب فوالدي و موارد مشابهاتصاالت فوالدي) قطعات آهنگري  31441

 (يرو، دکل انتقال نيرو، دکل روشنایی برق و مخابرات تلسكوپی و موارد مشابه قطعات انتقال ن) قطعات انتقال نيرو  31443

 توليد وسایل و تجهيزات برق فشار قوي  31446

 توليد باتري اتومبيل و سایر وسایط نقليه بدون بازیابی سرب از باطري کهنه  31445

 ( ترانسهاي فشار قوي) توليد ترانسفورماتور  31443

 يم حرارتی و برودتی توليد س 31443

 توليد ذغالهاي صنعتی  31422

 توليد گوشی تلفن و موبایل  31424

 با عمليات کوره اي وآبكاري ( ویلچر، تخت بيمارستانی، سمعك و مشابه آن)تجهيزات توانبخشی  31422

 توليد سيم رابط با آبكاري  31428

31421 
، المپ فلورسنت، المپ هاي آزمایشگاهی و آموزشی و موارد LED رف،معمولی، هالوژن دیود، کم مص)توليد انواع المپ

 (مشابه
 بازسازي و تعمير ترانس فشار قوي و ضعيف و بازسازي بدنه ترانس  31423
 باتري و قطعات اجزاء توليد  31426

31425 
 هيبریدي بوشينگ و صد دستگاه به ظرفيت هزار وات از کمتر توان با ولتاژ گيري اندازه ترانسفورماتور توليد

 دستگاه ده هزار  ظرفيت با ترانسفورماتور

31423 
 سبز، و فضاي پارکها بزرگراهها، ، ،معاب خيابان هاي چراغ انواع عمل، اتاق سياليتيك هاي توليد چراغ، پروژکتور، چراغ

  تونلی و اضطراري پروژکتور،
  متوسط و بزرگ ،یقلم ،يرتانواع با ديتول 31423

 ري کهنهتسرب از با یابیبدون باز ي وسایط نقليهرتبا دينتاژ و تولمو 31482

 توليد عملگرهاي الكترومكانيكی 31484
 

 (5) رده پنج

 نام واحد ردیف

 ساخت موتور سيكلت و دوچرخه 33224

 توليد ليفت تراک و دامپر و تيلر 33222

 توليد اطاق وسایط نقليه سنگين 33228

 بوس، کانتينر و غيرهتوليد اطاق مينی  33221

 (دستگاه حفاري ) توليد روتاري موبيل   33223

 توليد ميلگرد فوالدي بدون عمليات ذوب  33226

 توليد تسمه و نبشی با عمليات حرارتی 33225

 توليد شمش روي به روش الكتروليز 33223
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 نام واحد ردیف

 توليد قطعات بدنه وسائط نقليه 33223

 گیتوليد پروفيل آلومينيوم رن 33242

 (استيل کورد) توليد تسمه بافته شده از سيم 33244

 آهن سرباره پشم توليد 33242
 توليد کاميونت نيمه سنگين با موتور دیزلی 33248
 توليد انواع در اتومات 33241
 عاتیاز ضا یرآهنيگري فلزات غ ختهیر 33243

 

 (6)رده شش

 نام واحد ردیف

 توليد ژنراتورهاي نيروگاهی 36224

 یزلی سنگينموتور هاي د توليد 36222

 الكتروموتور هاي سنگين توليد 36228

 پرسهاي سنگين توليد 36221

 ابزارهاي سنگينکننده توليد  آالت ماشينساخت  36223

 توليد شمش منيزیم 36226
 گاز و پتروشيمی ،ساخت تجهيزات نفت هکارخان 36225
 و هيدرومتالوژیك ( قالكاري)ومتالوژیك توليد شمش انواع فلزات به روش پير 36223
 ساخت پمپ هاي بزرگ هکارخان 36223

 توليد پوشش لوله هاي پلی اتيلن و اپوکسی در داخل لوله هاي فلزي با آبكاري و آنادایزینگ و کوره حرارتی  36242

 انواع فلزات توليد ورق 36244
 خمير الكترود 36242

 و مشابه آن    تراکتور ،اتوبوس، کاميون شاملسنگين  وسایط نقليهانواع مونتاژ  36248

 توليد تانكر، تریلر و اطاق 36241

 (  وانت و سواري ) انواع وسایط نقليه سبك  مونتاژ 36243

 فرآوري و توليد فلز استرانسيوم 36246
 (درز جوش)توليد لوله هاي اسپيرال  36245
  (بيلت)توليد شمش فوالد آلياژي  36243
 احداث کارگاههاي تعمير کشتی، شناورهاي دریایی و لنج هاي فایبر 36243
 پنجره سازان و مجتمع صنف پروفيل و در 36222
 توليد قطعات هواپيما و هلی کوپتر بدون سرنشين 36224
 وزنی درصد 33 از بيش سيلكون با و فروسيسليسيوم آلومينيوم فروسيليكو توليد 36222
 فوالدي و گنبد فوالدي گلدسته توليد 36228
 لودر مونتاژ 36221
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 نام واحد ردیف

 درز بدون فوالدي هاي لوله توليد 33223

36226 
 بيست دستگاه ظرفيت به شعاعی سانتریفيوژ جریان پمپ ،دستگاه بيست ظرفيت و گازي به بخار هاي توربين توليد

 گاهده دست ظرفيت به گاز کمپرسور هفت هزار عدد، انواع ظرفيت به ،قطعات کمپرسور
 (Bimetal -دوفلز)متال  باي ورق توليد 36225
 توليد واگن قطار  36223
 طراحی و مونتاژ هواپيما  36223
 ذوب مس 36282
 توليد ناودانی، نبشی آهنی و ورق فوالدي سياه  36284
 مس، روي و سرب،فرآوري طال 36282
 توليد شمش نقره  36288

 

 (7) رده هفت

 واحد نام ردیف

 کارخانجات ذوب آهن با ظرفيت بيش از سيصد هزار تن در سال 35224

 با ظرفيت بيش از یكصد هزار تن در سال (نورد و شكل دهی)کارخانجات فوالد  35222

 (ریخته گري وآبكاري داراي سه واحد ذوب،)کارخانجات توليد خودرو  35228

 (استخراج و فرآوري)سرب و روي  35221

 (و فرآوري استخراج)طال   35223
 بيش از ششصد هزار تن در سال( استخراج و فرآوري)سنگ آهن  35226
 (استخراج و فرآوري)سنگ مس  35225
 نيروگاه گازي 35223
 نيروگاه سيكل ترکيبی  35223
 نيروگاه هسته اي  35242
 (بيش از صد مگاوات)نيروگاه بادي  35244
 نيروگاه زمين گرمایی  35242
 (بيش از صد مگاوات)تلمبه ذخيره اي  اه برقآبی ونيروگ 35248
 (بيش از صد مگاوات) نيروگاه خورشيدي 35241
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 (61111)گروه صنایع کانی غیر فلزی 

 (1) یک رده 

 واحد نام ردیف

 توليد مصنوعات شيشه اي بدون کوره ذوب  64224

 (فقط کاربري کارگاهی )ب، شيشه آزمایشگاهی بدون کوره ذوتوليد آینه، پوکه آمپول  64222

 (فقط کاربري کارگاهی )( صنایع دستی)زئينی سنگی توليد مصنوعات ت 64228

 (فقط کاربري کارگاهی )توليد پودر جوشكاري   64221

 (فقط در کاربري کارگاهی )  توليد بتون آماده 64223
 (فقط در کاربري کارگاهی )  توليد لنز تماسی 64226
 آماده شيشه از عينك عدسی انواع تراش 64225
 (فقط کاربري کارگاهی ) مونتاژ لنت ترمز 64223
 (فقط در کاربري کارگاهی )  نيمه قيمتی تراش انواع سنگهاي قيمتی و 64223

 

 (2) دو رده 

 واحد نام ردیف

 دستی در حد صنایع نیوبت مصنوعات توليد 62224

 تيرچه و بلوک  تير، توليد  62222

 يد موزائيك تول  62228

 سيگمنت سنگبري  62221

 توليد بلوک سيمانی  62223

 لب گچی از گچ آماده توليد مصنوعات گچی، گچ طبی، قا 62226

 سانتی متر 62توليد لوله هاي بتنی تا قطر  62225
 توليد کاشی معرق و لعابی  62223
 بلوک دیواري بلوک سقفی و ،توليد تيرچه فلزي 62223
 شيشه دوجداره از شيشه آماده توليد 62242
 (پسماند مالس –کربنات کلسيم )دانه بندي و بسته بندي پودر ناشی از فيلتر پرس و رسوب زدایی  62244
 توليد خاک پاستوریزه 62242
 (سنتی)فوتی  گري توليد شيشه 62248
 (ساختمان و خارج داخل) بتونی سطوح پوشش توليد 62241
 توليد آجر بتونی 62243

 توليد انواع مصنوعات سفالی   62246
 توليد بلوکهاي بریده شده 62245
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 (3) ده سهر

 نام واحد ردیف

 صنعتی شيشه گري 68224

 توليد قطعات پيش ساخته ساختمانی 68222

 چينی سازي تا هزار تن در سال  68228

 هاتوليد سنگ آسياب، سنگ ساب، سنگ سمباده، کاغذ سمباده و ساینده  68221

 لعاب فلز و سراميك  68223

 صدف کوبی  68226

 توليد شيشه اتومبيل، شيشه ایمنی و نسوز و آئينه تا هزار تن در سال  68225

 توليد پانل و دیوار پيش ساخته گچی  68223

 توليد خانه هاي پيش ساخته بتنی  68223

 مقره سازي و قطعات سراميكی تا ظرفيت هزار تن در سال  68242

 توليد شيشه عينك  68244

 توليد پانلهاي سيمانی و نی فشرده  68242

 توليد آجر سيمانی  68248

 توليد کاشی و سراميك تا صد هزار متر مربع در سال  68241

 سنگ کوبی  68243
 سنگبري 68246
 دیوارهاي پيش ساخته از ترکيبات سلولزي وکانی   68245

 سنگ مرمرتوليد سنگهاي تزئينی از  68243
 بسته بندي سيمان با پاکت آماده و مجهز به ماشين آالت اتوماتيك و فيلتر هوا 68243
 توليد شيشه رفلكس  68222
 توليد شيشه دوجداره 68224
 توليد لنت ترمز تا ظرفيت هزار تن در سال 68222
 توليد تراورس بتونی راه آهن 68228
 زیتیتوليد خانه هاي پيش ساخته کامپو 68221
 تا ظرفيت ساالنه نه هزار تن درسال( سنگهاي آنتيك )مصنوعات سنگی  68223
 توليد مالت خشك  68226
 توليد بلوک سنگ 68225
 درسال سيصد و پنجاه تن ظرفيت به شيشه پشم از حرارتی هاي عایق توليد انواع 68223
 توليد سراميك هاي شيشه اي و ظروف شيشه اي تزئينی 68223
 تا یك ميليون تن در سال( هبلكس)توليد بتن سبك گازي  68282
 توليد بتن سبك بادي تا یك ميليون تن در سال 68284
 ماسه  بدون سنگ شكن ماسه شویی ودانه بندي شن و 68282
 توليد سنگ مصنوعی بر پایه بتن تا ظرفيت ده هزارتن در سال 68288
 ت و توليد بلوک هاي پرليتیتوليدي دانه بندي و انبساط دهی پرلي 68281
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 نام واحد ردیف

 کلسيم کربنات از معدنی کاغذ توليد 68283
  درسال چهارصد تن ظرفيت به سنگ پشم از حرارتی هاي توليد انواع عایق 68286
 توليد لنت ترمز از مواد آماده بدون استفاده از آسياب مواد 68285
 توليد لوله بتونی مسلح  68283

 

 (4)چهاررده 

 حدوا نام ردیف

 توليد گچ صنعتی  61224

 چينی سازي ظرفيت بيش از هزار تن در سال  61222

 توليد کاشی و سراميك با ظرفيت بيش از صد هزار متر مربع در سال  61228

 توليد پوکه هاي صنعتی  61221

 توليد آجر هوفمن  61223

 توليد آجر ماشينی و آجر نما  61226

 يك با مواد اوليه توليد خاک چينی و سراميك توليد خاک چينی و سرام 61225

 توليد پرليت  61223

 توليد ماسه ریخته گري  61223

 ماسه شویی و دانه بندي با سنگ شكن 61242

 توليد بتن گازي سيپورکس  61244

 توليد پشم سنگ، پشم شيشه و الياف شيشه  61242

 بلورسازي با استفاده از ذوب خرده شيشه  61248

 توليد آجرهاي سيليسی 61241

 مقره سازي و قطعات سراميكی با ظرفيت بيش از هزار تن در سال   61243

 و دولوميت    جامد سيليكون ورميكوليت، فروسيليسيم، توليد 61246

 توليد بطري شيشه اي از خرده شيشه  61245

 توليد آجر ماسه آهكی  61243

 هزار تن در سال شيشه سازي با کوره ذوب کمتر از 61243

 توليد فرآورده هاي قير و امولسيون  61222

 توليد آجر پرسی  61224
 توليد خاک رس کيسه اي  61222
 فرآورده هاي تيتانيوم  61228
 توليد آجر نما  61221

 دانه بندي ذغال سنگ  61223

 دانه بندي سنگ آهن  61226

 ار متر مربع در سالتوليد کاشی معرق و لعابی بيش از صد هز 61225
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 حدوا نام ردیف

 توليد بلور لوستر از شمش شيشه آماده تا ظرفيت پنج هزار تن در سال 61223
 توليد ظروف کریستال 61223
 توليد الياف شيشه و منسوجات با کوره ذوب 61282
 توليد ترموکوبل، نمونه بردار، اکسيژن و کربن النس، سابالنس،کربن کاپ، لنس دمشی و مكشی  61284
 توليد گلوله هاي سيليسی دوار تا ظرفيت  دوازده هزار تن در سال 61282
 توليد قطعات نسوز 61288
 توليد سنگ مهندسی تا ظرفيت سی هزار تن در سال 61281
 توليد ساروج 61283
 توليد لوله هاي سيمانی سبك با الياف مصنوعی 61286
 ن تن درسالتوليد بتن سبك گازي با ظرفيت بيش از یك ميليو 61285
 توليد بتن سبك بادي با ظرفيت بيش از یك ميليون تن درسال 61283
 بلوک سفالی توليد آجر و 61283
 توليد بلوک تيغه اي تا ظرفيت پانزده ميليون قالب درسال  68212
 توليد بلوک سقفی تا ظرفيت ده ميليون قالب درسال 61214
 توليد آجرفشاري وآجرماشينی 61212
 توليد جرمهاي نسوز سيليسی 61218
 توليد شن و ماسه از معادن رودخانه اي با سنگ شكن 61211
 توليد انواع غالف تغذیه ریخته گري فلزات 61213

 توليد انواع محصوالت بتنی و اليافی از انواع بتن سبك 61216

 سنگ پشم از حرارتی عایق توليد 61215
 سوم پخت کاشی توليد 61213
 درسال هفت هزار و سيصد تن ظرفيت به سفالی هاي لوله دتولي 61213
 سوم پخت بهداشتی وکاشی چينی اوليه مواد سراميك، و کاشی لعاب انواع توليد 61232
 شكن سنگ دستگاه دارا بودندرصورت  درسال پنج هزار تن ظرفيت به کلسيم کربنات از کاغذ توليد 61234
 بازالت سنگ توليد 61232
 پليمري و گچ ژئوپليمري سيمان دتولي 61238
  و بنتونيت( بافت بی منسوجات) ژئوتكستایل از رطوبتی عایق توليد 61231
 گليسونایت از معدنی رنگدانه انواع توليد 61233
 ( بندي دانه)خردایش شده  رس خاک توليد 61236
 چينی صنایع براي سازي قالب گچ توليد 61235

61233 
 بتنی ساخته، محصوالت پيش مسلح محصوالت بتنی ،زنسو ، مالت(پوميس )شده  بندي انهد معدنی پوکه توليد

 معدنی پوکه سبك بتن از غيرمسلح
 توليد خاک رنگبر 61233
 توليد زئوليت 61262
 توليد سيليكات منيزیم آبدار و موارد مشابه 61264
 توليد کربنات کلسيم ،باریت ، بنتونيت ،تالك و اخرا 61262
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 حدوا نام ردیف

 (توليد پوکه هاي صنعتی و دانه بندي ليكا از خاک رس) سنگدانه سبك صنعتی ليكا 61268
 توليد پودر بيتومين در مش هاي مختلف 61261
 محصوالت ساختمانی سيمانی از مواد کانی و پليمري و سلولزي 61263

 توليد، عمل آوري و آماده سازي خاک صنایع کاشی و سراميك بدون سنگ شكن 61266
 

 (5) رده پنج

 واحد نام ردیف

 توليد آجر نسوز  63224

 توليد شيشه با کوره ذوب  بيش از هزار تن در سال  63222

 توليد پودر صنعتی  63228

 توليد گچ آهك به روش سنتی  63221

 ( دستی)توليد آجر سنتی  63223

 توليد پودر سيليس  63226

  یست هزارتن در سالدوظرفيت  تاتوليد گچ و آهك صنعتی  63225

 لت توليد آسفا 63223

  توليد شن و ماسه از معادن کوهی با سنگ شكن  63223

 یی و عایق کاري لوله هاي گاز رنگ زدا 63242

 توليد پودر ميكــــا  63244

  هــــن با سنگ شكن دانه بندي سنگ آ 63242

 شن ساز و ماسه ساز ماسه با  شن و 63248

   گ با سنگ شكننه بندي سندا 63241
 آسياب سنگ گوگرد  63243
 (واشرهاي مفاصل اگزوز اتومبيل و نظایر آن)توليد ورقهاي نسوز صنعتی  63246
 ندي سيليس و تغليظ دانه ب 63245
 ذغال شویی ذغالسنگ 63243
 توليد پرليت منبسط شده و قطعات پرليتی 63243
 (موبایل) توليد آسفالت به صورت سيار 63222
 اولتراسونيك روش با صنعتی ضایعات از پوزوالن توليد  63224
 معدن سنگ از پودر تالك توليد  63222
 شده فرآوري غيرفلزي هاي کانی از متخلخل و غربال جاذب انواع توليد  63228
 کائولن پودر توليد 63221
 پتاسيم فلدسپات توليد  63223
 توليد فسفر زرد 63226



44 

 

 واحد نام ردیف

 توليد کریوليت 63225
 دانه بندي جرمهاي نسوز با سنگ شكن 63223

 ضایعات از پودر شيشه توليد 63223
 توليد، عمل آوري و آماده سازي خاک صنایع کاشی و سراميك با سنگ شكن 63282

 بدون فرایند پرعيار سازي( سولفات استرانسيوم)دانه بندي کانسنگ سلستين  63284

 

 (6) رده شش

 احدو نام ردیف

 ( نسوز ) کارخانه توليد سيمان فوندو  66224

 لی، بلوک سفاکارخانجات صنعتی توليد آجر سفالی 66222

 توليد کاغذ تيشو از الياف شيشه و پارچه سافت 66228

 توليد انواع مقاطع فلزي گالوانيزه و پانلهاي پوشش فایبر سمنت 66221

 توليد پودر ميكرونيزه آهك 66223
 وليد آهك هيدراتهت 66226
 توليد سيمان خاکستري از کلينكر آماده 66225
  دویست هزارتن تا یك ميليون تن در سالظرفيت حداکثر  ازتوليد گچ و آهك صنعتی  66223
 بازیافت پسماندهاي کانی غير فلزي 66223
 تا ظرفيت یك ميليون تن در سالسيمان کارخانجات  66242
 پيش ساخته کامپوزیتیتوليد خانه هاي  66244

   

 (7) رده هفت

 واحد نام ردیف

 یك ميليون تن در سال بيش از ظرفيتبا سيمان کارخانجات  65224

  یك ميليون تن در سالازبيش  ظرفيت باتوليد گچ و آهك صنعتی  65222
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 (71111)شیمیایی  گروه صنایع

 (1) یکرده  

 واحد نام ردیف

 توليد آب مقطر  54224

 (فقط در کاربري کارگاهی ) رول آماده  زو دستكش نایلونی با استفاده ا( سلوفون)نایلكس، سلوفان  ،توليد نایلون 54222

 برش انواع اسكاچ ظرفشویی  54228

 (فقط کاربري کارگاهی )توليد در و پنجره پالستيكی از پروفيل آماده  54221

54223 
سرویس بهداشتی، مكانيزم تخليه آب توالت فرنگی، سيفون  پالستيكی، قطعات و لوازم)مونتاژ محصوالت پالستيكی 

 (فقط کاربري کارگاهی ) با ظرفيت پنجاه تن در سال( پالستيكی و موارد مشابه

54226 
با ظرفيت ( موارد مشابه نوار دور شيشه، شلنگهاي بنزینی،کالهك دلكو، وایر شمع و) مونتاژ قطعات پالستيكی خودرو

 (فقط کاربري کارگاهی ) سالپنجاه تن در 
 توليد دندان مصنوعی تا ظرفيت پنجاه تن در سال 54225
 (فقط در کاربري کارگاهی )  توليد مفاصل مصنوعی بدن، لگن مصنوعی و غيره تا ظرفيت صد هزار عدد در سال 54223
 مونتاژ انواع سمپاش پالستيكی 54223
 (فقط کاربري کارگاهی ) (Caustic Soda سود سوزآور)بسته بندي سودا کاستيك  54242
 (فقط کاربري کارگاهی ) (درسال تن 422ظرفيت  به گير جرم مایع)شویی  کف مایعات بندي بسته 54244
 بسته بندي وازلين و پارافين  54242

 

 (2) دورده 

 واحد نام ردیف

 توليد انواع بتونه  52224

 و شمع  واکس انواع پلی بسته بندي واکس، توليد و 52222

 توليد مواد جالي فلزات  52228

 ( فرموالسيون بدون توليد حالل)اختالط  ، چاپ و پلی کپی از ترکيب وتوليد مرکب و جوهر تحریر 52221

 توليد بيكربنات سدیم  52223

 فرموالسيون انواع پاک کننده ها 52226

 توليد کيت هاي آزمایشگاهی از مواد اوليه آماده  52225

 (مداد تراش و موارد مشابه  ،نظير خط کش، گونيا)  زم التحریر پالستيكیتوليد انواع لوا 52223

 پایه آبی  باتوليد الک غلط گيري  52223

 ، طناب و تسمه نایلونی توليد نخ 52242

 فرموالسيون رنگ ساختمانی با حالل آلی  52244

 قی و بادي از مواد آماده تا ظرفيت پنجاه تن در سال توليد اشياء و لوازم پالستيكی به صورت تزری 52242



46 

 

 واحد نام ردیف

 نایلكس و سلوفان از مواد اوليه ،توليد رول نایلون 52248

 بسته بندي چسب و روغن در قوطی اسپري به همراه گاز 52241

 ( جانشين مالمين )  B. M.Cتوليد خمير و ظروف    52243

 توليد انواع اسباب بازي پالستيكی   52246

 توليد فيلم پروپيلن  52245

 توليد قطعات نساجی از پالستيك   52243

 توليد ظروف دارویی پالستيكی  52243

 توليد لوله و اتصاالت پلی اتيلنی  52222

 توليد یونوليت  52224

  با رنگ و چاپ( سلوفون)سلوفان  توليد رول پالستيك، نایلكس و 52222

 توليد قاب عينك  52228

 وليد اپرون و قطعات و ترکيبات الستيكی ت 52221

 بریشمی توليد وایر شمع ا 52223

 واحد توليد لوازم و ابزار ایمنی و جوشكاري از مواد پالستيكی  52226

 بسته بندي روغن موتور در گالنهاي پالستيكی آماده 52225

 توليد ترقه اسباب بازي  52223

 دن اسيد آماده با آبتوليد اسيد شارژ به روش رقيق کر 52223

 توليد چسب هاي آلی و نوار چسب 52282
 توليد لمينت 52284
 توليد الياف پروپيلن 52282
 توليد انواع ریبون مرکب دار و نوار پاک کن 52288
 توليد عكس برگردان صنعتی 52281
 ساخت واشر کریستال کربنی 52283
 نصد تن در سالتوليد الياف پوششی و فيبري تا ظرفيت پا 52286
 مونتاژ درب و پنجره پی وي سی 52285
 توليد انواع بوگير 52283
 بسته بندي ذغال 52283
 جوشكاري پروفيل صورت برشكاري و در  UPVCپنجره  توليد در و 52212
 توليد انواع اسكاچ ظرفشویی 52214
 توليد پنجره دو جداره درصورت برشكاري پروفيل 52212
 يلتر مایعات تا ظرفيت شصت هزار عدد درسالتوليد ف 52218
 فرآیند شيميایی توليد و بسته بندي پودر الستيك بدون کوره و 52211
 بسته بندي انواع صابون، لوسيون و شامپو 52213
 پالستيكی ماکت توليد 52216
 و ادکلن عطر توليد 52215
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 واحد نام ردیف

 درسال ميليون عددتا یك  جراحی الكتروکوتر پد توليد 52213
 خودتراش  توليد 52213

 پی وي سی  توليد دیوارپوش پالستيكی با استفاده از صفحه آماده  52232

 توليد دستگاه تصفيه آب پرتابل با استفاده از قطعات آماده وبدون عمليات تزریق 52234
 

 (3)رده سه  

 واحد نام ردیف

 (س اسانس گياهی آمادهسم زیست سازگار بر اسا)آفت کش ارگانيك غير بيولوژیك  58224

 توليد ابر و اسفنج و فوم  58222

 ( لوله، ورق، صفحه، کفپوش، مشمع، البسه و مشابه آن)يد کليه محصوالت پالستيكی تول 58228

 ( لوازم برقی و دسته نسوز لوازم خانگی ) توليد قطعات باکاليت  58221

 توليد محصوالت فایبرگالس  58223

 ریليك و مواد مشابه توليد ورق آک 58226

 توليد انواع تثبيت کننده و استابليز و آنتی اکسيدانها  58225

 توليد انواع گرانول پليمري 58223

 توليد داروهاي ظهور و ثبوت فيلمهاي عكاسی، ليتوگرافی و رادیولوژي  58223

 توليد آمالگام نقره  58242

 توليد نيترات نقره  58244

 ادها توليد رسوب ز 58242

 (کاربرد در انواع شوینده)توليد کوکونات دي اتانول آمين  58248

 توليد کليه محصوالت التكس  58241

 دستكش جراحی، صنعتی و خانگی 58243

 ، پستانك و موارد مشابه، سرشيشهتوليد شيشه شير 58246

 توليد مسواک، یقه شور، برس، شانه پالستيكی و موارد مشابه 58245

 ( روان کننده ) وليد ضد کف و تسهيل کننده سيالن ت 58243

 توليد اسپري کنتاکت شور  58243

 توليد اسپري تميز کننده مبلها  58222

 فرموالسيون ضد رسوب ها، پلی فسفاتها و پلی آميدها  58224

 توليد اسيد سيتریك 58222
 توليد مواد جدا کننده نفت از آب  58228

 (Inhibitor)ب بویلرها  محافظت کننده آ 58221
 توليد انواع امولسيفایرها  58223

 توليد پودر کف آتش نشانی 58226
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 واحد نام ردیف

 توليد خمير آلومينيوم و برنز  58225

 توليد سولفات آلومينيوم  58223

 توليد آب باطري  58223

 ، هيپوکلریت کلسيم و موارد مشابه(آب ژاول ) توليد هيپوکلریت سدیم 58282

 ليد ترکيبات نيكل تو 58284

 ( کلر و مشابه آن ) توليد ترکيبات روي  58282

 توليد ترکيبات کلسيم و پتاسيم  58288

 توليد ترکيبات مس  58281

 (مایع، جامد و پودري)توليد و بسته بندي انواع چسب  58283

 (اکسيژن، ازت، آرگون، گاز بيهوشی و مشابه آن)توليد گازهاي طبی و صنعتی  58286

 توليد آب رنگ  58285

 توليد خودکار، ماژیك، خودنویس، اتود و مشابه آن 58283

 توليد فيلمهاي عكاسی  58283

 توليد استيلن و کپسول پرکن  58212

 توليد پالستوفوم و عایقهاي مشابه دیگر 58214

 توليد لوازم پالستيكی از پالستيك بازیافتی  58212

 فرمينگ پی وي سی 58218
 مالمين سازي  58211

 توليد اشياء و مواد پالستيكی به صورت تزریقی بادي از مواد آماده بيش از پنجاه تن درسال  58213

 توليد قایقهاي فایبرگالس   58216

 توليد انواع غلطك پالستيكی و الستيكی  58215

 توليد دستكش یك بار مصرف، بند ناف و دست بند نــوزاد  58213

 د قلم مو و فرچه تولي 58213

 توليد فيلم رادیولوژي  58232

 توليد استئارات کلسيم و روي  58234

 توليد ظروف یكبار مصرف  58232

 توليد شيرآالت ساختمانی از پليمر  58238

 توليد گاز هيدروژن   58231

 فرموالسيون و بسته بندي سموم دفع آفات  58233

 آبكاري در خالء  58236

 از گاز طبيعی و گازوئيل  CO 2يد گاز تول 58235

 توليد بيكربنات آمونيوم حداکثر تا ظرفيت دو هزارتن در سال  58233

 توليد انواع خمير قالب گيري 58233

 توليد شيلنگ فشار قوي  58262

 توليد قطعات پالستيكی خودرو 58264
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 واحد نام ردیف

 ی روي قوطی ، تشك و فيلتر و الک ورنزولتوليد خمير آب بندي، پالستي 58262

 توليد در دوبل و دستگاه مكانيزه تخليه آب توالت فرنگی  58268

 توليد نوار تفلون  58261

 سازي و نساجی از مواد آماده  فرموالسيون مواد کمكی چرم 58263

 (کلرید آهن)توليد کلروفریك  58266

 توليد امولسيون قير با آب  58265
 ل آماده توليد قرصهاي کربنی از ذغا 58263

 بسته بندي جوهر نمك  58263

 توليد امولسيون از پارافين آماده  58252

 فرموالسيون اسپري هاي خوشبو کننده  58254

 دستكش الستيكی انواع توليد  58252

 توليد واشرهاي الستيكی  58258

 توليد آنتی اکسيدان و هيدرازین  58251

 توليد پاک کن 58253

 ع ضد زنگ، رنگهاي صنعتی، ساختمانی، رنگهاي نساجی، دباغی و انواع رنگ دانه ها و پوشش دهنده ها توليد انوا 58256

 توليد مواد کمكی و ساختمانی ریخته گري 58255

 توليد فوم حفاري  58253

 توليد قطعات الستيكی آب بندي  58253

 توليد مالمين فرم آلدئيد  58232

 فين مایع و جامدتوليد و بسته بندي پارا 58234

 توليد و بسته بندي انواع وازلين و گليسرین 58232

 توليد پودر باکاليت   58238

 توليد پودر مالمين  58231

 توليد سولفور آمونيوم  58233

 توليد عدسی پالستيكی  58236

 توليد پوشش داخل ساختمان  58235

 (برودتی ) توليد گاز سرد کننده  58233

 السيون سوخت جامد پودر ژالتينی و متانول جامد تا ظرفيت هزار تن در سالفرمو 58233
 توليد پوششی فویل المينه 58232

 توليد گرانول پی وي سی 58234

 توليد دندان مصنوعی بيش از پنجاه تن در سال  58232

 فرموالسيون کود مایع و روغن کشاورزي تا ظرفيت  دو هزار تن در سال 58238

 دو هزار تن در سال تيتا ظرف( رطوبتجاذب ) كاژنيليس ديولت 58231

58233 
 نيمحلول تامپون مخصوص ماش ،يماده محافظ جوشكار ،يجوشكار باتيماده ترک ،یانتقال دهنده امواج صوت ديتول
 پر فسفاته یآب تراش، چرب عیما ،يکار
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 واحد نام ردیف

 دو هزار تن در سال تيتا ظرف رنیاستا یپل ییايمياز ماده ش وهيشانه تخم مرغ و جعبه م ديتول 58236

  اصالح شده یالكل صنعت ونيفرموالس 58235

 (کنسانتره باریت) فرآوري باریت 58233

 توليد تسمه نساجی، نقاله و روکش غلطك چاپ  58233

 توليد نمك هاي کلسيمی اسيدهاي چرب 58422

 توليد پلی اتيلن ترفناالت 58424

  بسته بندي پودر الستيك 58422

 توليد انواع فيلم پلی اتيلن ، فيلم متاالیز، چاپ صنعتی و فيلم سينمایی و مشابه آن 58428
 توليد ورقهاي پليمري تقویت شده با الياف شيشه 58421
 و مایع ترمز( اتيلن گليكول)توليد و بسته بندي ضد یخ  58423
 توليد فوم پلی استایرن  58426

 متوليد تيوپ سيليكا کلسي 58425

 توليد بلوک سقفی کامپوزیت  58423

 ( نظير آب اکسيژنه، اینيدرید مالئيك و موارد مشابه)توليد پراکسيد آلی  58423

 توليد روکش از کاغذ مالمين 58442

 یكلونيس ريو غ یكلونيفوم س یآنت ديتول 58444

 NPK کامل و پتاسه و يکودها ونيو فرموالس اختالط 58442

 یس يو یر لبه از پنوا ديتول 58448

 صابون پسيانواع صابون از چ ديتول 58441

 یتیکامپوز یكينوار الست ديتول 58443

 با استفاده از مواد آماده دیفلورا شيوارن ونيفرموالس 58446

 تیانواع صفحه و ورق کامپوز ديتول 58445

 لميف ديو تول لنيات یاز پل هیچند ال یكيپالست سهيک ديتول 58443

  (PC)کربنات دو جداره از گرانول آماده یصفحه و ورق  پل ديتول 58443

 چسب الكترود ديتول 58422

 پالستيكی جعبه توليد 58424
 اگزوز  کاهنده گازهاي مبدل و مایع توليد 58422

58428 
( کيلووات 52/3از  رباالت)گازي  دستگاه ،دژنكتور4883ساليانه  ظرفيت تا( کيلووات 52/3از  باالتر)دژنكتورخالء ساخت

  ساليانه هفت هزار دستگاه ظرفيت تا

58421 
 سكسيونر تابلویی ، دستگاه2543ساليانه  ظرفيت تا( کيلووات 52/3از  باالتر)زیربار  قطع غيرقابل تابلویی سكسيونر

 ساليانه هشت هزاردستگاه ظرفيت تا( کيلووات 52/3از  باالتر)زیربار  قطع قابل
 (مشابه آن پنگ و پينگ پنگ، راکت پينگ ميز از قبيل) عات ورزشی پالستيكیتوليد مصنو 58423
  رادیاتور آب توليد 58426
 پایين با دانسيته نفتی و مشتقات فوم پلی ورق از ارتوپدي مصرف یكبار آتل توليد 58425
 ميكروسيليس ن و ژلوبت کننده بتن، منبسط قالب ، روغن بت ، چسب بت کننده واحد توليد روان 58423
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 واحد نام ردیف

 و پا دست کننده و ثابت شكستگی هاي آتل و انواع( کالرفيالدلفيال)طبی  گردنبند توليد 58423
 شستشو و برس کفش برس برس لباس، ، در بطر پت، از بطري فوم، پلی انوع اتيلن، پلی از ها رشته تك توليد 58482
 قير بندي بسته 58484
 آلومينيوم هيدروکسيد توليد 58482
 نوشابه تشتك توليد 58488
 شيميایی کودهاي انواع بندي بسته 58481
 ساختمان پالستيكی و لوازم پالستيكی کابينت توليد 58483
 و بردوسيف بردو مخلوط بندي و بسته توليد 58486
 ، ميوه و سبزيگياهان محافظ واکس توليد انواع 58485
 تينر بندي بسته 58483
 PVCالیه  با فلزي تشتك توليد 58483
 روي نانواکسيد توليد 58412
 آلومينيوم هيدروکسيد توليد 58414
 آماده گرانول از استایرن پلی پروفيل توليد  58412
 UPVCپروفيل  توليد 58418
 کامپوزیتی قطعات انواع توليد 58411
 خونی هاي و فرآورده خون کيسه توليد جهت سی وي پی ورق توليد  58413
 پروپيلن پلی و الياف استر پلی الياف از بافت بی و پوشاک البسه وليدت  58416
 پليمري و مصنوعات پالستيك چوب توليد  58415
 درسال پنجاه هزارتن ظرفيت به سدیم کوسيليكات توليد  58413
 دویست تن ساليانه ظرفيت با کاشی دیجيتال جوهر توليد  58413
 فرموالسيون بصورت و آماده اوليه از مواد استفاده صورت در شادي برف پريو اس فندک گاز اسپري توليد  58432
 سرد روش به(  باري)و کاميونی  اتوبوسی شده روکش تایر توليد 58434
 توليد مخازن از پی وي سی 58432
  پالستيكی پالت و سی وي پی از استرچ فيلم ، اتيل پلی از استرچ فيلم توليد  58438
  ترفتاالت اتيلن پلی از تسمه توليد  58431
 پالستيكی کفش زیره توليد  58433

58436 
یك ميليون و  ظرفيت به هوا فيلتر درسال و نانو تن 2 ظرفيت به غلطكی الكتروریسی روش به الياف نانو توليد 

 درسال هشتصد هزار عدد
  (EBS )توليد مواد شيميایی آلی اتيلن بيس استئار آميد  58435

 وليد پيل سوختی ت 58433

 (  نمك سدیم و موارد مشابه )معدنی بسته بندي انواع پودرهاي صنعتی و 58433

 بسته بندي انواع مواد شيميایی مایع 58462
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 (4)رده چهار

 واحد نام ردیف

 لهاي مرکب چاپ، تحریر و پلی کپی توليد حال 51224

 توليد هيپوکلریت کلسيم  51222
 ي روکش شده توليد الستيكها 51228

 توليد پودر الستيك  51221

 توليد ذغال فعال  51223

  آلی و هورمونهاي رشد گياهیتوليد کودهاي  51226

 توليد لوریل اتيل سولفات و فورفورال  51225

 توليد سيليكات سدیم  51223

 توليد سولفيت سدیم و بی سولفيت  51223

 توليد سولفاميك اسيد  51242

 د لنجهاي فایبر گالس تولي 51244

 توليد  انواع اسپري حشره کش  51242

 توليد نيترات سدیم  51248

 توليد استات سدیم  51241

51243 
، سـدیم پيروفسـفات،   سولفات پتاسيم توليد فسفات سدیم، دي فسفات کلسيم، سدیم سولفات، سدیم تري پلی فسفات،

 سدیم هگزا متافسفات و موارد مشابه

 ري فلزاتآبكا 51246

 توليد مواد ضد خورندگی و ضد خزه  51245

 توليد گاز دي اکسيد کربن از ذغال سنگ و نفت کوره  51243

 توليد اتر  51243
 توليد صابون صنعتی و سنتی  51222

 توليد الیی گرم و چسب  51224

 توليد اسيداگزاليك  51222

 توليد انواع نمك صنعتی  51228

 يوم کراید توليد آمون 51221

 توليد پليمرهاي حساس به نور  51223

 (کنسانتره سيليس ) فرآوري سيليس 51226

 توليد براکس هيدراته  51225

 توليد سرکابل فشار قوي  51223

 توليد مشمع قيراندود و خمير ایزوالسيون  51223

 توليد در دوبل تخليه آب توالت فرنگی با عمليات آبكاري  51282

 وليد مایع جوهر پاک کن ت 51284

 توليد کربنات کلسيم رسوبی  51282

 توليد کائوچو 51288
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 واحد نام ردیف

 توليد استان بوتيل  51281

 توليد پودر ذغال از سبوس گندم با برنج  51283

 توليد روغن موتور و گریس به روش اختالط 51286

 توليد پليمرهاي حساس به نور 51285

 توليد روغنهاي صنعتی 51283

 توليد کلریت کلسيم و سدیم  51283

 توليد سولفات سدیم  51212

 تصفيه روغن خام موتور  51214

 (از مواد اوليه) توليد ورق هاي پلی اتيلن 51212
 توليد نشاسته اصالح شده براي توليد کاغذ  51218

 توليدپلی اتيلن ترفتاالت 51211
 توليد اسپري هاي خوشبو کننده 51213
 د الكل از طریق تخمير و سنتزتولي 51216

 توليد پودر ليگنين و سولفوماتهاي فلزي 51215
 توليد کربنات باریم و سولفيك سدیم 51213

51213 

اتيـل اسـتات، اسـيد اسـتيك، کلـرور اسـيد        اسـتات،  متيـل  استون، متانول، زایلين،)توليد و بسته بندي مواد شيميایی
ایزوبوتيـل اسـتات، نرمـال بوتيـل      انواع رزین ها، انواع تينرها، استات بوتيل، استيك، اسيد فورميك، پلی وینيل استات،

 (  استات، پودر اپوکسی، پلی استرها و موارد مشابه
 توليد اسيد سولفوریك تا ظرفيت ده هزار تن در سال   51232
 توليد مواد افزودنی روغن موتور  51234
 توليد نمك استئاریك و اسيد اسثئاریك 51232
 درسال تن سه هزار ظرفيت به( پليكا)سی  وي پی از لوله توليد 51238
 توليد اینيدرید فناليك 51231
 توليد اسيد بوریك 51233
 توليد تيرچه بلوک پليمري تا ظرفيت سه هزار تن در سال 51236
 توليد پليمرهاي تقویت تا ظرفيت سه هزار تن در سال 51235
 (از مواد اوليه)يلن توليد ورقهاي پلی ات 51233
 (پلی پروپيلن)توليد در و پنجره و کابنت آشپزخانه پلی وود  51233
 توليد تانن گياهی 51262
 توليد فيلم کامپوزیت  51264
 توليد آلياژهاي پليمري 51262
 توليد پودرچربی گياهی واسيد چرب گياهی 51268
 (انواع ماستيك ها)توليد پرایمر نفتی 51261
 توليد پنتا اریتریتول 51263
 توليد دانه هاي رنگی مورد مصرف در پودر شوینده 51266

 (کائوچوي احيا شده)توليد کامپوند الستيكی ولكانيزه نشده  51265
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 واحد نام ردیف

 توليد انواع فشفشه 51263

 توليد کمپلكس فلزات گرانبها 51263

 توليد انواع ژئوممبران 51252

 توليد بهبود دهنده قير 51254

 سلولز آنيونيك و پلی سلولز متيل کربوکسی توليد 51252
 (کود ميكرو ارگانيسمهاي حل کننده فسفر)  فسفاته ميكروبی کودهاي توليد 51258
 (سيليس نانو)سيليكا  ميكرو پودر توليد 51251
 و سولفورسدیم هيدروسولفورسدیم توليد 51253
 درسال سيصد و شصت و پنج تن و ظرفيت هزارتن به پتاسيم و پرمنگنات هيدروکسيدپتاسيم توليد 51256
 به صورت واحد مستقل( آمونيوم)آمونياک  محلول توليد 51255
 گياهان صمغ از شيميایی و مواد نفت چاههاي حفاري مواد توليد 51253
 استایرن پلی پروفيل توليد 51253
 بازي آتش محصوالت توليد 51232
 فلوراید سدیم توليد 51234
 قير اندود پليمري لوله پوشش توليد 51232
 زیستی زغال توليد  51238
 فلز با الیه پنج اتيلن پلی لوله توليد 51231
 چوب ذغال از فعال کربن توليد 51233
  پتاسيم نيترات توليد 51236
  حفاري هاي گل افزودنی توليد 51235
 شادي برف و اسپري فندک گاز اسپري توليد 51233
  روي و پودر اکسيد توليد  51233
 توليد پروفيل پلی استایرن  51232

 اکسيد روي از شمش آمادهتوليد  51234

 (انواع ایزوگام ها و موارد مشابه)توليد انواع مواد عایق ایزوالسيون از مشتقات نفتی  51232

 نانو کامپوزیتهاي هيبریدي-انواع کامپوزیت-توليد پليمرهاي پيشرفته 51238

 اسيد فورميك  توليد اسيد استيك و 51231

 توليد لنت ترمز دیسكی بدون استفاده از آزبست  51233
 توليد کنسانتره مس 51236
 توليد و بسته بندي رنگهاي طبيعی 51235

 

 (5) پنج  رده

 واحد نام ردیف

 توليد توري روشنایی  53224
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 واحد نام ردیف

 توليد فرمالين و پارا فرم آلدئيد  53222

 هگزامين  توليد 53228

 توليد اسيد سولفوریك بيش از ده هزار تن در سال 53221
 توليد اسيد نيتریك  53223

 توليد اسيد کلریدریك  53226

 توليد آمونياک   53225

 ( دي و تري آمينها  مونو) توليد آمينهاي خنثی کننده گاز کربنيك  53223

 ( ، بتونه و مشابه غير از رنگ) ارگاهی طوح فلزي و کتوليد کننده مواد پوشش دهنده س 53223

 توليد الستيك و تيوب وسایط نقليه موتوري  53242

 نساجی ( تعاونی) توليد اوليه مواد کمكی 53244

 توليد بيكربنات آمونيم  53242

 (Polyurethane)توليد پانلهاي پلی اورتان  53248

 سریشم سازي  53241

 ( بدون استفاده از برج تقطير)دروکربن هاي سبك وسنگين بلندینگ کردن واختالط هي 53243

 توليد نفتالين  53246

 ( نرم کننده پالستيك ) توليد دي اکتيل فتاالت  53245

 توليد اسيد بنزوئيك و بنزوات سدیم  53243

 و موارد مشابه( Caustic Soda سود سوزآور)سودا کاستيك توليد و تغليظ  53243

 (به عنوان واحد مستقل -بلندینگ یا برج تقطير) و سنگين سبك روکربن هايهيد توليد 53222
 توليد سولفاتهاي آهن، روي، منيزیم، آمونيوم و موارد مشابه تا ظرفيت پنج هزار تن در سال 53224

 توليد لوله هاي اپوکسی تا ظرفيت  سه هزار تن در سال 53222

 ( چهار چوب پالستيك در و پنجره)توليد خانه هاي پيش ساخته پالستيكی  53228

 توليد سنگ مصنوعی  53221

 توليد پلی آلومينيوم کلراید   53223

 توليد لوله هاي کامپوزیتی    53226

 توليد انواع خمير بازي تا ظرفيت  پنج هزار تن در سال 53225

 (غير از روغن اسكارل)و موارد مشابه  انواع عایقهاي الكتریكی توليد روغن ترانسفورماتور، 53223
 توليد نخ تایر الستيك  53223
 توليد محصوالت از گرافيت طبيعی  53282
 (Carbon black)توليد دوده صنعتی  53284
 توليد و بسته بندي دوده صنعتی با عمليات کوره اي از پودر الستيك 53282
 رفيت سه هزار تن در سالتوليد انواع خشك کن ها و پایدار کننده هاي پی وي سی تا ظ 53288
 تا ظرفيت سه هزار تن در سال( به روش پاالیش)توليد مس کاتدي  53281
 توليد گاز شيرین تا ظرفيت  پنج هزارتن در سال 53283
 توليد پروفيل آلومينيومی رنگی و آبكاري قطعات 53286
 (مایع وجامد) کش انواع حشره توليد 53285
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 واحد نام ردیف

 ليمريواحد توليد سولفور پ 53283
 (ليگمان و موارد مشابه-عروقی، تاندون-استخوانی، قلبی) توليد بيو ایمپلنت هاي پيوندي 53283
 توليد اسيد فلوروسيليسيك 53212
 توليد ایزوپروپانل 53214

 پتاسيم سولفات توليد 53212
 آمونيوم پررنات توليد 53218
 هنآ ضایعات از( آبدار)هيدراته  آهن سولفات توليد 53211

53213 
 غنی شهري وکمپوست و فسفر پتاس بر پایه مایع با افزودن ترکيبات بنتونيتی و گوگرد جامد صورت به کودکامل توليد

 شده
 ( فعال کربن توليد روش)کربن  فرآیند احياء با کن شيرین آب دستگاههاي و گرافيتی اليافی فيلترهاي توليد 53216
 کلسيم بر پایه نیغيرآه آلياژ ساز مواد توليد 53215
 گازها رطوبتی جاذب آلومينا کاتاليست توليد 53213
  منيزیم اکسيد توليد 53213
 فلوراید و سدیم فلوریدریك اسيد توليد 53232
 پاششی اوره و پلی پاششی اورتان پلی توليد 53234
 توليد کربنات کلسيم 53232
 لتن در سا سه هزار تيبو تا ظرف ینفت ب ديتول 53238

   D.O.P مكمل روغن ديتول 53231

 (کنسانتره کروميت)کروميت  فرآوري 53233

 سال در تن هزار ده تا ظرفيت( شده و موارد مشابه غليظ قير قير طبيعی نفت و گاز،قير پلی بك، )قير انواع توليد 53236
 نیمكمل بنز ديتول 53235

53233 

 قرص ي مایع، پودري وتوليد مایع ظرفشویی، انواع شوینده ها ،كعين کننده پاک مایع نرم کننده مو، انواع شامپو و
رنگی، انواع ضد عفونی کننده و سفيد  بر البسه لكه الياف، مایع و البسه کننده نرم مایع( لباس، پرده و مشابه آن)

 شویی، مایع پاکدست و مایع کن پاک شيشه جرمگير، مایع مایع، (از قبيل منو کلرو استيك اسيد و مشابه آن)کننده 

 سرویس کننده پاک قرص هاي سطوح، کننده صنعتی، انواع شوینده ها و پاک روغن کننده پاک چربی، مایع کننده

و موکت،  فرش شستشوي ، مایع بازکن لوله کن، مایع پاک گاز ، مایعرشو کف چربی، مایع کننده بهداشتی، پودر پاک
 .مایع ارگانيك ظرفشویی و صابون مایع

 

 (6)ش رده ش

 واحد نام ردیف

 توليد اکسيد سرب  56224

 توليد فنل  56222

 توليد انواع فلزات از مواد کانی  56228

 رکلرین توليد کلر، سود و پ 56221
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 واحد نام ردیف

 توليد روغن و گریس با استفاده از روغن پایه 56223

  (اکسيد سرب)ليتارژ و ( تترا اکسيد سرب)توليد سرنج  56226
 بيد، مواد آبكاري و اکسيد روي از معدن توليد کار 56225

 تصفيه ترکيبات آلی مازاد توليد توليد فنل و متانل  56223

 توليد ترکيبات کروم  56223

 رارتی حسال با کوره  و پانصد تن در پودر ژالتينی، متانول جامد با ظرفيت  شش هزار زا، آتش ژلتوليد سوخت جامد ،  56242

 اي بيش از دویست و پنجاه هزار تن در سال  پوزیت از رزین اپوکسی و الياف شيشهتوليد لوله کام 56244

 توليد پی وي سی  56242

 ( ، سمباده و کاغذ سمبادهسنگ) وليد مواد اوليه ساینده ها ت 56248

 توليد سموم دفع آفات  56241

 توليد بی اکسيد منگنز از سنگ معدن  56243

 توليد فرو موليبدن   56246

 (مستون، گرد گوگردیبر )توليد گل گوگرد  56245

 گوگرد ميكرونيزه –فرآوري گوگرد  56243

 توليد سيليكو منگنز و فرو منگنز  56243

 (کنسانتره مس، نيكل و کبالت) فرآوري مس، نيكل و کبالت  56222

 (و روي سرب کنسانتره )فرآوري سرب و روي  56224

 اتتوليد سدیم اسيد کربن 56222

 فرآوري اکسيد و مشتقات سيليسيم   56228

 و موارد مشابه بریليوم روي و، توليد سولفاتهاي منگنز، آلومينيوم  56221

 اتيل هگزیل اکریالت دو توليد 56223
 سولفونيك اسيد توليد  56226
 توليد سيانور سدیم 56225
 توليد مشتقات پليمري  56223
 و احداث الگونهاي تبخيري ( ویناس) توليد مالس کارامليزه  56223

 توليد کربنات استرانسيوم 56282

 توليد کریستال مالمين 56284

 توليد رزین اوره فرمالدئيد 56282

 عایق الكتریكی پليمري زمينه و کامپوزیتی پالستيكی و قطعات محصوالت توليد 56288

56281 
 حاوي غيرآلی چند عنصره و کود (ه، پتاسيم و سولفاتهتراتين ،فسفاته ،اکيآمون، اورهنظير )ماکرو یا کامل کودهاي توليد

 ریز مغذي به حالت جامد و مایع
 آماده کنسانتره از سرب شمش توليد  56283
 آماده کنسانتره از سرب شمش توليد  56286
 (تيتانيوم کنسانتره )فرآوري تيتانيوم  56285
 (منگنز کنسانتره )فرآوري منگنز 56283
 سيليكون و پودر جامد سيليكون انواع توليد 56283
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 واحد نام ردیف

 توليد سم دامی فلومترین  56212
 ( کنسانتره آهن)فرآوري آهن  56214
 توليد پتاس از شورابه 56212
 عاملی چند هاي فنل مشتقات توليد 56218
 ید و فرآوري شورابه استحصال 56211
 نفت خام ییزدا نمك 56213

 نگفرآوري ذغال س 56216
 سال در تن هزار ده بيش از( شده و موارد مشابه غليظ قير قير طبيعی نفت و گاز،قير پلی بك، )قير انواع توليد 56215

 توليد هيدروکربن هاي سبك وسنگين به روش برج تقطير با استفاده از ميعانات گازي  بلندینگ کردن و 56213
 واحد سولفورزدایی وشيرین سازي نفت وگاز  56213
 تصفيه اول روغن  56232

 (7)رده هفت 

 واحد نام ردیف

 توليد کك و قطران 55224

 (و موارد مشابهپلی استال ی، و خط نيسنگ سبك، يها لنيات ی،پل اکيواحد اوره ،آمون) یميپتروش 55222

 (توليد هيدروکربن هاي سبك وسنگين به روش کراکينگ شكست مولكولی ) شگاهیپاال 55228

 دوم روغن هيصفت 55221

 

 (81111)بهداشتی  و دارویی صنایعگروه 

 (1) یکرده  

 واحد نام ردیف

 (فقط درکاربري کارگاهی )  سيتراته خونی و فرآورده هاي دفيبرینه خونی هاي و فرآورده ادرار کشت محيط انواع توليد 34224
 (فقط در کاربري کارگاهی ) توليد پودر اکسيژنه  34222

 (فقط در کاربري کارگاهی ) آلكالوئيد از مواد طبيعی و شيميایی ،اسانس، تنطور توليد 34228

 (فقط در کاربري کارگاهی ) توليد سرنگهاي تزریقی از پيش پرشده و محصوالت دارویی به صورت ویال 34221
 (فقط در کاربري کارگاهی ) توليد عدسی هاي چشمی 34223
 (فقط در کاربري کارگاهی)وليد جانبی بسته بندي عطر بدون هرگونه ت 34226

34225 
 آسلوالر، پودر پوست ممبران، فاشياليا، الوگرافت مختلف،اسكافولدهاي دراشكال غضروف ممبران، فرآوري آميون توليد

 (فقط در کاربري کارگاهی ) و ژل پودر اشكال به انسانی فيلرکالژن ، فرآوري( کاربرد پزشكی)استخوان
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 (2)دورده 

 واحد نام ردیف

 توليد کرم و اسپري موبر،  اکسيدان کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندار اکسيژن و پودر مو بر و موارد مشابه 32224

 خشك کردن و بسته بندي گياهان دارویی   32222

 توليد سيمان زینك اکساید با مایع آماده اوژنول 32228

 توليد چسب دندان 32221
  ایی دارویی و غذایی انسانتوليد مكمل ه 32223
  بسته بندي انواع کراتين مكمل غذایی و گلوتامين 32226
 و گوش پاک کن ( آرایشی، بهداشتی و پد الكل) مرطوب دستمال توليد 32225
 توليد سرنگ و شيشه سرم تزریقی و خون، کيسه ادرار و سایر تجهيزات پالستيكی پزشكی 32223

 

 (3)سهرده 

 واحد نام ردیف

 بهداشتی توليد انواع بچ آرایشی و 38224
 رقيق سازي و بسته بندي ماده ضد عفونی با کاربرد بهداشتی و پزشكی 38222
 سرم کنترل نوار قند و فرموالسيون قرص خون  ،توليد کيت حاملگی 38228
 توليد نخ دندان 38221
 (کنسانتره ) توليد مكمل هاي دارویی و غذایی دام و طيور  38223
 (  نخ کات کوت ) توليد نخ جراحی از روده پاک شده  38226
 چسب پزشكی  وتوليد باند و گاز   38225

 و مكمل هایی دارویی وغذایی دامی (آجرليسيدنی و موارد مشابه ، بلوس، انواع قرص)توليد داروهاي دامی 38223

دارویی  گرید کلراید کلسيم دارویی، گرید کلراید الیزر، سدیمآنا الكتروليت محلول انواع دارویی، ليتيم کربنات توليد  38223
 (شيميایی مواد اوليه)

 توليد محلول آنتی بادي مونوکلونال  38242
 ، پودر بند آورنده خونریزي سوختگ زخم پوشش ، ژل دیابت زخم پوشش ،کيتوسان، ژل کيتی توليد 38244
 بسته بندي انواع پودر بهداشتی  اختالط و 38242

 واحد فرموالسيون مواد آرایشی وبهداشتی از مواد اوليه آماده  38248

 توليد اسيد هيالورونيك، بوتاکس و انواع مختلف ژل هاي پلی آکریل آميد 38241

 توليد انواع اپليكاتورهاي بهداشتی وپزشكی  38243
 توليد انواع فوم هاي پزشكی  38246
 پزشكی  توليد انواع پدها وتامپون هاي 38245
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 (4)رده چهار 

 واحد نام ردیف

 توليد مواد اوليه بهداشتی و آرایشی 31224

31222 
توليد هورمون و آنتی بيوتيك، انواع داروهاي گياهی، آمپولهاي تزریقی، انواع قرص و )البراتور و کارخانه داروسازي 

ن بيان، بالك عصاره گياهی، قطره دارویی و کپسول، انواع واکسن و سرم، انواع دارو هاي سيلی مارین، عصاره شيری
 (انواع شربت دارویی و گياهی، رزین و صمغ گياهی و موارد مشابه

بصورت جامـد،   (Povidone Iodine)پوویدون آیداین)توليد انواع ضدعفونی کننده هاي با کاربرد بهداشتی و پزشكی 31228
 (و مایع، همودیاليز و موارد مشابه نيمه جامد

 هيدروکلراید، دیفنوکسيالت هيدروکلرایـد، لوسـكاپين   کدون ، اکسی فسفات توليد کدئين)توليد مواد اوليه داروسازي 31221

 (هيدروکلراید، مواد اوليه بيولوژیكی نظير سم مار، عقرب، رتيل، زنبور و موارد مشابه
 توليد انواع الكل از طریق سنتز، تخمير و تقطير و موارد مشابه 31223

 توليد اسيد هيالورونيك، بوتاکس و انواع مختلف ژل هاي پلی آکریل آميد 31226
 توليد انواع روغن گياهی گرید دارویی  31225
 توليد انواع محلولهاي دارویی  31223
 توليد داروهاي دامی  هکارخان 31223
 آنتی بيوتيك  توليد انواع هورمون و 31242
 رایشی با توليد مواد اوليه لوازم آ توليد دارو و هکارخان 31244
 انواع مختلف ژلهاي پلی اگریل آميد ، بوتوکس ،توليد اسيد هيالورونيك 31242
 توليد انواع محلولهاي ضد عفونی کننده  31248

 

 (5)رده پنج 

 واحد نام ردیف

 بسته بندي لجن دارویی 33224
 

 (91111)کشاورزی صنایعگروه 

 (1)یکرده 

 واحد نام ردیف

 زنبورداري و پرورش ملكه  34224

 صد قطعه در سالیك پرورش پرندگان زینتی تا  34222

 (فقط کاربري کارگاهی ) پرورش کرم ابریشم  34228
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 واحد نام ردیف

 ماهی تزئينی پرورش  34221

 طرح احداث گلخانه با سيستم هيدروپونيك  34223

34226 
فقـط  )هكتـار حد یـك  گل شاخه بریده و موارد مشابه تا  بمنظور توليد صيفی جات و انواعپالستيكی اي  کشت گلخانه

 (کاربري کارگاهی 

 (فقط کاربري کارگاهی ) توليد گرده خرما 34225
 (فقط کاربري کارگاهی )یی روستانواحی در  فقطهزار قطعه در هر دوره 4222توليد جوجه تا  34223
 قطعه در سال 422تا بلدرچين  و واحد پرورش کبك  34223
 تا ظرفيت دو تن در روز فقط در نواحی روستایی( کرم پوسال)توليد ورمی کمپوست  34242
 فقط در نواحی روستایی در هر دوره قطعه درسال  422 و مرغ گوشتی و انواع ماکيان مجموعپرورش بوقلمون  34244
 باغ گياه شناسی و پارک نمونه 34242
  (متر از سكونتگاه 32با رعایت حداقل فاصله )راس  3گاوداري شيري درمراکز روستایی تا  34248
 (متر از سكونتگاه  422با حداقل فاصله )راس  42تا  3گاوداري شيري درمراکز روستایی از  34241
  (متر از سكونتگاه 32با رعایت حداقل فاصله )راس  3تا  روستاییپروار بندي گوساله درمراکز  34243
  (متر از سكونتگاه 422با رعایت حداقل فاصله )راس   22تا  3از  روستاییدرمراکز  پروار بندي گوساله 34246
  (متر از سكونتگاه 32با رعایت حداقل فاصله )راس  32تا  در مراکز روستاییپرورش گوسفند و پروار بندي بره  34245

34243 
متـر از  422بـا رعایـت حـداقل فاصـله     ) راس 422تـا   32از  روسـتایی مراکـز  در پرورش گوسفند و پروار بنـدي بـره   

  (سكونتگاه
 

 (2)دورده 

 واحد نام ردیف

 قطعه در سالیك صد پرورش پرندگان زینتی بيش از  32224

 رأس 222واحد پرواربندي بره تا  32222
 رأس 232تا ( داشتی)واحد پرورش گوسفند شيري 32228
 ست واحد دامی در سالتا دوی( مجتمع نگهداري دام )ميادین دام  32221

  (هزار 55ظرفيت هر دستگاه )کشی دستگاه جوجه 8واحد توليد جوجه تا  32223
 اي واحد توليد قارچ صدفی و دکمه 32226
 رأس 32واحدهاي پرواربندي گوساله تا  32225
 راس  22واحد گاوداري شيري تا  32223
 رأس 42واحد پرورش اسب و مادیان تا  32223
  بسته بندي انواع قارچ خوراکیو ( Blanching)بالنچينگ  32242

 بذر انواع قارچ خوراکی 32244
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 واحد نام ردیف

 راس  222استقرار قرنطيه دامی تا  32242
 نگهداري سگ نگهبان  32248

 هكتار 42دروسعت کشت گياهان دارویی  32241

 تن درسال  422با ظرفيت پرورش ماهی سرد آبی با روش مدار بسته  32243

 راس درسال  232پرورش بزداشتی تا  32246
 سال  پرورش شترمرغ با ظرفيت شصت قطعه در 32245

32243 
پـنج  از یـك هكتـار تـا    بمنظور توليد صيفی جات و انواع گل شاخه بریده و مـوارد مشـابه   پالستيكی اي  کشت گلخانه

 هكتار

 پيله خشك کنی و ابریشم ریسی 32243
 روش سنتی در استخرهاي کشاورزي و آبياري پرورش ماهی به 32222
 توليد حشرات مفيد جهت کنترل بيولوژیكی آفات در گلخانه 32224
 نفر  22پرورش انواع شتر تا ظرفيت  32222
 اسپرم دز (سی هزار ) 82222ظرفيت  تاتوليد اسپرم منجمد  32228
 سال تن در 822بسته بندي تنباکو ميوه اي تا ظرفيت  32221

32223 
پنج ) 3222تا ( یكصد) 422با ظرفيت  (تيهو  شامل بلدرچين ،کبك و)سایر ماکيان  پرورش بوقلمون و مرغداري و

 قطعه درهردوره( هزار
 (بدون پرورش) توليد و تكثير بچه ماهی 32226
 قالده  32پرورش سگ به ظرفيت  32225
  تكثير و پرورش ماهيان زینتی 32223
 تن درروز 42می کمپوست تا ظرفيت توليد ور 32223
 تن درروز  42حيوانی تا  توليد بيوکمپوست از ضایعات کشاورزي و 32282
  ی در استانهاي شمال فقط (ماهی ،ميگو و جلبك)تكثير و پرورش آبزیان  32284

32282 
ده ) 42222تا ( ستدوی) 222با ظرفيت  (طبقاتی)قفس  پرورش مرغ گوشتی به روش پرورش در واحد مرغداري و

 دوره   هر قطعه در (هزار
 بسته بندي ذرت علوفه اي  32288
 بانك نشاء  32281

 انواع بذرهاي کشاورزي و فرآوري بوجاري 32283

 در استان هاي شمالیفقط پرورش ماهيان خاویاري  32286
 (پسماند توليدي کارخانجات کمپوت) بذرگيري از ضایعات ميوه 32285
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 (3)سه  رده

 واحد نام ردیف

 نگهداري حيوانات پوستی و آزمایشگاهی  38224

  (هزارجوجه  32ظرفيت هردستگاه )دستگاه جوجه کشی  3تا  8توليد جوجه از  38222
 رأس در سال 322تا پانصد  222از  دویست پروار بندي بره  38228
 رأس در سال  322تا پانصد 232از دویست وپنجاه ( داشتی ) پرورش گوسفند شيري  38221
 رأس در سال  32 تا پنجاه 22از بيست گاوداري شيري  38223
 رأس در سال  222تا دویست 32از پنجاه پروار بندي گوساله  38226
 رأس در سال 322پانصد  تا 42 پرورش اسب و مادیان از ده 38225
  تكثير وپرورش ماهی گرم آبی  38223

38223 
سی ) 82222تا ( پنج هزار)3222با ظرفيت ( شامل بلدرچين،کبك و تيهو)پرورش بوقلمون و سایر ماکيان مرغداري و

 درهردوره  قطعه (هزار 

38242 
مشروط به اینكه در پایين دست محل احداث محل برداشت آب شرب ) تكثير و پرورش ماهی گرم آبی و سردآبی

  (وجود نداشته باشــــد
 هزار قطعه در سال22222ظرفيت بيست  با( جوجه مرغ تخمگذار)پرورش پولت  38244

 قطعه در سال  8222تا   62از پرورش شتر مرغ با ظرفيت  38242

 سبوس، تخم پنبه ذرت، توليد خوراک دام از مواد خام کشاورزي شامل گندم، جو، 38248

 رأس در سال 322تا  222از قرنطينه دامی  38241

 قطعه درهر دوره  ( سی هزار ) 82222تا ( پنج هزار ) 3222مادرویا تخم گذار با ظرفيت پرورش مرغ  38243
 قطعه 3222ماهی تا ظرفيت  پرورش اردک 38246
 هكتار 3جات و گل رز بيش از  اي پالستيكی به منظور توليد صيفی کشت گلخانه 38245

 پارک جنگلی  و طرح طوبی 38243
 تن درروز 42حيوانی بيش از  ضایعات کشاورزي و توليد بيوکمپوست از 38243

 تن درروز 42توليد ورمی کمپوست بيش از  38222
 توليد زالو طبيعی با ظرفيت یك ميليون قطعه درسال    38224

38222 
پنجـاه  ) 32222تـا  ( ده هـزار  ) 42222با ظرفيت ( طبقاتی)مرغداري وپرورش مرغ گوشتی به روش پرورش درقفس 

 طعه درهردوره  ق( هزار
 توليد قارچ خوراکی با مواد اوليه کاه وکلش  38228
 توليد خاک برگ  38221
 هكتار 42وسعت بيش از  کشت گياهان دارویی در 38223
 توليد پودر صدف جهت خوراک دام، طيور و آبزیان 38226
 پادزهر      توليد بمنظور عقرب، مار، رتيل و زنبور وپرورش تكثير 38225
 صد تن درسال دام تا خوراک افزودنی چربی توليد پودر 38223
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 واحد نام ردیف

 توليد گلخانه اي جلبك کلرال ولگاریس، جلبك اسپيرولينا  38223
 قورباغه و پرورش تكثير 38282
 و پرورش کرم خونی  تكثير 38284

 توليد پودر کرم خاکی جهت تغذیه آبزیان 38282

 بسته بندي کود اسيد هيوميك 38288

 در سالتكثير و پرورش پرندگان وحشی تا دویست قطعه  38281

 در سال تكثير و پرورش حيوانات تا پنجاه راس 38283

 نفر 32تا  22از  ظرفيت با  شتر انواع  پرورش 38286
 طيور استریليزه فضوالت از با استفاده آبزیان آماده خوراک توليد 38285
 ( PET)خانگیتكثير و پرورش حيوانات کوچك  38283
 سگ تا ظرفيت صد قالده در سالپرورش تكثير و  38283
 تكثير و پرورش گربه زینتی  38212

 

 (4)رده چهار 

 واحد نام ردیف

31224 
 62222تا ( سی هزار ) 82222با ظرفيت ( شامل بلدرچين ،کبك وتيهو) ماکيانسایر بوقلمون و مرغداري وپرورش 

 رهقطعه در هر دو( شصت هزار )

 بيش از دویست واحد دامی ( وکاروانسرا مجتمع نگهداري دام) ميادین دام  31222

 تكثير و پرورش پرندگان و پستانداران وحشی  31228

 پروار بندي بره بيش از پانصد رأس در سال 31221

 پرورش گوسفند داشتی بيش از پانصد رأس در سال 31223

 ا پانصد رأس در سالگاوداري شيري از پنجاه ت 31226

 پروار بندي گوساله بيش از دویست رأس در سال 31225

  (ماشين جوجه کشی  3بيش از ) در سالهزار قطعه  832توليد جوجه  بيش از  31223

 رأس در سال 32پرورش اسب و مادیان بيش از  31223

 دهتوليد خوراک مواد تغذیه اي انواع آبزیان با پودر آمـــــا 31242
 پرورش ماهيان خاویاري به غير از استان هاي شمالی 31244

 استقرار قرنطينه دامی بيش از پانصد رأس در سال 31242

 قطعه در هر دوره (سه هزار)8222پرورش شتر مرغ با ظرفيت بيش از  31248

 قطعه درهر دوره ( شصت هزار) 62222تا ( سی هزار ) 82222پرورش مرغ مادر ویا مرغ تخم گذار با ظرفيت از  31241
 ضد کنه محل احداث حمام 31243
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 واحد نام ردیف

 (کنسانتره)توليد مكمل غذایی دام وطيور  31246
 نفر  322تا  422پرورش انواع شتر با ظرفيت   31245
  (مستقل به صورت )کشتارگاه دام و طيور  31243
 گلخانه ايبزرگ  شهرک یا مجتمع هاي  31243
 امل مایعتوليد کودک 31222
  قطعه( ده هزار ) 42222تا  شكارگاهفاقد مرکز نگهداري و پرورش پستانداران وحشی  31224

31222 
نود ) 32222تا ( پنجاه هزار) 32222با ظرفيت  ( طبقاتی)مرغداري وپرورش مرغ گوشتی به روش پرورش درقفس 

 قطعه درهردوره  (هزار 
  توليد محرکهاي بيولوژیك رشدگياه 31228
 توليد خوراک ماهيان خاویاري 31221
 توليد انواع کودهاي زیستی جامد و مایع 31223

 (آمينو اسيدهاي ارگانيك)توليد کودهاي تلقيح یا کود بيولوژیك محرک رشد گياه  31226

 

 (5)رده پنج 

 واحد نام ردیف

 هر دورهقطعه در( ك صد وبيست هزاری) 422222تا ( شصت هزار ) 62222با ظرفيت از  پرورش مرغ تخم گذار 33224
 قطعه در هر دوره( یك صدو بيست هزار ) 422222تا ( شصت هزار ) 62222با ظرفيت  از  پرورش مرغ مادر 33222
 در هر دورهقطعه ( یك صدوبيست هزار ) 422222تا ( شصت هزار ) 62222با ظرفيت از مرغداري گوشتی  33228
 راس دام در سال( هزار)4222تا  322يت با ظرفگاوداري شيري  33221
 بسته بندي تبدیل ضایعات  شستشو، طيور و صنایع مكمل ازقبيل پرکنی، کشتار دام و 33223
 (مخلوط با پودر استخوان یا پودر ماهی)و طيور توليد خوراک دام 33226
 قطعه ( ده هزار ) 42222پرورش پستانداران وحشی فاقد شكارگاه بيش از  مرکز نگهداري و 33225

33223 
 هر قطعه در( نود هزار ) 32222با ظرفيت بيش از ( طبقاتی)مرغداري وپرورش مرغ گوشتی به روش پرورش درقفس 

 دوره  
 نفر  4222تا  322پرورش انواع شتر با ظرفيت  33223
 توليد پودر استخوان و پودر ماهی  33242
 اتتوليد پودر گوشت و تبدیل ضایع 33244

 (6)رده شش 

 واحد نام ردیف

 هكتار 4پرورش ميگو تا وسعت  36224
 پرورش صدف 36222
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 پرورش تمسا ح 36228
 هاي حل کننده فسفر توليد کود ميكروارگانيسم 36221
 توليد کود آلی از فضوالت دامی 36223
 راس 4222مجتمع یا واحدهاي گاوشيري با ظرفيت بيش از   36226

 

 (7)فت رده ه

 

 واحد نام ردیف

 هكتار(  22) بيست از بيش ( خاویاري و ميگو آبی، سرد آبی، گرم)آبزیان پرورش مجتمع 35224
   هكتار پنجاه از بيش دامپروري و دامداري بزرگ هاي شهرک 35222
 روز در گوشت تن یكصد از بيش توليدي ظرفيت با طيور و دام صنعتی بزرگ کشتارگاههاي 35228
 هكتار هزار از بيش وصنعت کشت هاي مجتمع 35221

 

 (111111)گروه صنایع بازیافت 

 (2) دورده 

 واحد نام ردیف

 (برش ، پرس وفشرده سازي )جمع آوري ضایعات فلزي با عمليات  422224
 بازیافت پسماندهاي الكترونيكی بدون عمليات کوره اي  422222
 (چوب)لزي واحد بازیافت فيزیكی ضایعات سلو 422228
   واحد بازیافت پنبه از ضایعات پنبه  422221

 

 (3)رده سه 

 واحد نام ردیف

 جمع آوري خودروهاي سبك فرسوده  428224
  ...بازیافت به روش فيزیكی اعم از الستيك فرسوده و 428222
 واحد توليد گرانول بازیافتی از پلی اتيلن ، پلی پروپيلن وپلی استایرن 428228
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 (4)ه چهار رد

 واحد نام ردیف

 واحد بازیافت کادميوم از ضایعات سرب و روي  به روش شيميایی  421224
 جمع آوري ،برش زنيوعمليات فيزیكی خودروهاي سنگين فرسوده  421222
 (پيروليز)واحد بازیافت ضایعات پالستيكی به روش شيميایی  421228
  (بدون هرگونه عمليات حرارتی)به روش شيميایی  واحد بازیافت پسماندهاي نيروگاهی 421221
  از باطله هاي ذغالسنگ( آنتراسيت )واحد توليد کنسانتره ذغال سخت  421223
  واحد بازیافت نخاله ساختمانی   421226
 بازیافت کائوچو 421225
 یی بازیافتغذا عیکارخانجات صنا عاتیضا افتیباز 421223

 

 (5)رده پنج 

 واحد نام ردیف

 واحد بازیابی سلنيوم از لجن مس آندي  423224
 واحد توليد باطري اتومبيل و وسائط نقليه با بازیابی سرب از باطري کهنه 423222
 واحد بازیافت پسماندهاي الكترونيكی با عمليات کوره اي  423228
  واحد بازیافت آسفالت  423221
  واحد بازیافت ضایعات مواد نسوز 423223
 کهنه باتري از سرب بازیابی با نقليه وسایط و اتومبيل باتري توليد واحد 423226

 

 (6)رده شش

 واحد نام ردیف

 (عمليات ریخته گري و ذوب و توليد ورق و شمش)واحد بازیافت قطعات خودروهاي فرسوده 426224
  واحدهاي  بازیافت الستيك هاي فرسوده به روش شيميایی و پيروليز  426222
 اي ذوب واحد بازیافت فلزات با عمليات کوره 426228
  (پيروليز)واحد توليد حالل از بازیافت ضایعات نفتی  426221
  واحد بازیافت فلزات گرانبها شامل طال،نقره،کروم،پالتين از لوازم مستعمل 426223
 بازیافت ضایعات کانی غيرفلزي  426226
    نرژي با استفاده از تكنولوژي بيوگاز واحد تبدیل زباله وکودهاي دامی به ا 426225
 ریخته گري فلزات غيرآهنی از ضایعات 426223
 واحدجداسازي پسماندهاي خشك 426223
 واحدبازیافت پسماندهاي دورریز واحدهاي پتروشيمی 426242
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 توليد هيدروکربن هاي سبك وسنگين از ضایعات پتروشيمی وپاالیشگاهی وروغن سوخته 426244
 با ذوب وریخته گري( آهن وچدن )واحد بازیافت ضایعات فلزي  426242
 ریخته گري فلزات غيرآهنی از ضایعات 426248
 واحد توليد پودرشيشه از ضایعات 426241
 (لجن الگونهاي تبخيري)واحد فرآوري کروميت طرح دفع پسماند  426243
 هبازیافت پسماندهاي خاک کوره وکاتاليستهاي فرسود 426246
 (يريلجن الگونهاي تبخ رينظ)از پسماند  تيکروم فرآوري 426245
 بازیافت انواع فيلتر روغن 426243
 فرسوده و کاتاليستهاي کوره خاک بازیافت 426243
 توليد انواع بنزین و گازوئيل از ضایعات پليمري 426222

 

 (7)رده هفت

 واحد نام ردیف

 کارخانه کمپوست  425224
 
 
 مجاز به استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی  ،(2شمارهجدول )مورد اشاره رده های ستاره دار مندرج در واحدهای

درغیر این ، مصوب نمی باشند و الزامی است واحدهای مربوطه ترجیحاً درشهرک های صنعتی تخصصی استقراریابند 
 .صورت برابر ضوابط ومقررات در کاربری های مجاز استقراریابند

 
کلیه گروه های صنعتی برابر قوانین ومقررات مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست  7واحدهای رده :تذکر

 .نیز می باشند 6محیطی  وملزم به رعایت ضوابط ومقررات حاکم بر بررده 
 


