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 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
منابع غنی گیاهی و دامی، شرایط اقلیمی برخوردار از منابع عظیم نفت و گاز ، موقعیت استراتژیک در سواحل خلیج فارس ، راه آهن و بنادر تجاري، 

 ویژه براي تولید محصوالت کشاورزي، صنایع بزرگ و پیشران ، معادن غنی و واحدهاي بزرگ تولید کننده شکر، منطقه آزاد اروند، منطقه ویژه
 شهرك و نواحی صنعتی. 70پتروشیمی و بیش از 

 ها: گیري فعالیت رویکرد و جهت
هاي فرآورده هاي نفتی، ساخت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی اساسی، صنایع قطعه سازي وابسته به نفت و گاز، مواد  ایجاد و توسعه در زمینه

 پالستیکی، صنایع دریایی، صنایع غذایی، محصوالت نشاسته اي، فلزات اساسی ، موتورها و توربین ها، پمپ و کمپرسور، لوازم خانگی ، کاغذ

  داراي اولویتهاي پیشران و  فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

 35و34 1
وسایل نقلیه موتوري 
و تجهیزات حمل و 

) ریلی و دریایی(نقل 

ســاخت بدنــه واجــزاي بدنــه وســائل نقلیــه  1
 موتوري 

3420 

ــو راه اهــــن   2 ــواع لوکوموتیــ ــاخت انــ ســ
 وترامواوتجهیزات حمل ونقل ریلی 

3520 

ســـاخت وتعمیرانـــواع کشـــتی وقـــایق     3
 باستثناءقایق تفریحی وورزشی 

3511 

2 29 
آالت و  ماشین

 تجهیزات

 2912 ساخت انواع پمپ،کمپرسور، شیر، سوپاپ  4

ساخت انواع بلبرینگ، چرخ دنده، تجهیزات  5
 مکانیکی انتقال نیرو 

2913 

3 23,24 
محصوالت شیمیایی و 

 پتروشیمی

 2310 ساخت  فراورده هاي کوره کک   6

 2320 ساخت  فراورده هاي نفتی تصفیه شده  7

موادشــــیمیایی اساســــی بــــه جزانــــواع  8
 کودوترکیبات ازت 

2411 

ــه     9 ــکل اولی ــه ش ــتیکی ب ــاخت موادپالس س
 وساخت الستیک مصنوعی  

2413 

ــات     10 ــع اف ــموم دف ــوالت وس ــاخت محص س
 وسایرموادشیمیائی موردمصرف 

2421 

ساخت انـواع رنـگ، روغـن جالوپوششـهاي      11
 مشابه، مرکب چاپ وانواع بتونه 

2422 
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 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

محصــــوالت داروئــــی، موادشــــیمیائی    12
 2423 مورداستفاده درداروسازي ودارویی 

صـابون وپـاك کننـده ها،دترژانهـا، فــراورده      13
 2424 هاي تمیزکننده و پرداخت 

ساخت محصـوالت شـیمیایی طبقـه بنـدي      14
 2429 نشده  

 2430 تولید الیاف مصنوعی   15

 فلزات اساسی  27 4
 2710 ساخت اهن وفوالد اساسی  16

ــزات     17 ــی وفل ــی قیمت ــزات اساس ــاخت فل س
 2720 غیراهنی  

 2520 ساخت انواع محصوالت پالستیکی  18 الستیک و پالستیک 25 5

 غذایی و آشامیدنی 15 6

 1520 فراورده هاي لبنی   19
 1532 تولید نشاسته ومحصوالت نشاسته اي  20

 1541 تولید محصوالت خبازي  21

 1543 تولیدکاکائوشکالت وانواع نقل وابنبات   22
 1549 ساخت سایرمحصوالت  23

7 21 
کاغذ  و محصوالت 

 کاغذي
 2101 ساخت خمیرکاغذ،کاغذومقوا   24

 


