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 استان کرمان  -21

 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
 4منطقه ویژه اقتصادي و  3برخوردار از وجود منابع غنی معدنی، وجود بزرگترین واحد فرآوري مس در کشور، تولید محصوالت باالدستی فوالد، برخورداري از  

لید پسته و خرما، بهره مندي فرودگاه، شرایط اقلیمی مناسب براي تولید انرژي هاي نو(خورشیدي)، قطب تولیدخودرو در بخش خصوصی، باغات بزرگ به ویژه در تو
 معتبر.از امکانات و زیرساختهاي مناسب در زمینه حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلی و گونه هاي متنوعی گیاهان دارویی، مراکز دانشگاهی متعدد و 

 ها:  گیري فعالیت رویکرد و جهت
، پالکترونیک، صنعت خودرو و قطعه سازي، صنایع غذایی، فلزات اساسی، تایر و تیوایجاد و توسعه در زمینه هاي صنایع دارویی، سیمان و آهک، صنایع برق و 

 هاي فلزي، صنایع معدنی. استخراج کانی

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 اولویت
 2کد آیسیک 
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

 35و34 1

وسایل نقلیه موتوري 
تجهیزات حمل و و 
 ریلی و دریایی( نقل

( 

 3410 ساخت وسائل نقلیه موتوري  1
 3420 ساخت بدنه واجزاي بدنه وسائل نقلیه موتوري 2
 3430 ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوري وموتورانها 3
 3591 ساخت انواع موتورسیکلت  4

 33و32و31 2

آالت و  ماشین
دستگاههاي 

برقی،وسایل ارتباطی 
 وتجهیزات پزشکی

 3190 ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندي نشده  5

ساخت فرستنده هاي تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههاي  6
 ارتباط تلفنی 

3220 

 3320 ساخت ابزارهاي اپتیکی وتجهیزات عکاسی  7

3 24 
محصوالت شیمیایی 

 و پتروشیمی

 2411 موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت  8

ساخت محصوالت وسموم دفع افات وسایرموادشیمیائی  9
 2421 موردمصرف 

ساخت انواع رنگ، روغن جالوپوششهاي مشابه، مرکب چاپ  10
 2422 وانواع بتونه 

محصوالت داروئی، موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازي  11
 2423 ودارویی 

صابون وپاك کننده ها،دترژانها، فراورده هاي تمیزکننده و  12
 پرداخت 

2424 

 2710 ساخت اهن و فوالد اساسی  13 فلزات اساسی  27 4

الستیک رویی [تایر] و توئی [تیوپ] روکش کردن مجدد و  14الستیک و پالستیک 25 5
 بازسازي الستیک 

2511 


