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 استان کرمانشاه  -22

 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
ق، برخوردار از معادن قیر طبیعی، معادن سنگ تزئینی و منگنز، صنایع پتروشیمی، پایانه مرزي به عنوان بزرگترین بازارچه مرزي کشور با عرا

 هاي مناسب کشاورزي و دامی و نیروي کار فراوان باالي آبهاي سطحی و زیرزمینی، توانمنديتوانمندي 

 ها:  گیري فعالیت رویکرد و جهت
، تجهیزات پزشکی،کاغذ، پایجاد و توسعه در زمینه هاي فرآورده هاي نفتی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع دارویی، تایر و تیو

 معادن.منسوجات و استخراج 

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

1 33 

آالت و  ماشین
 دستگاههاي برقی،
 وسایل ارتباطی و

 تجهیزات پزشکی 

ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل  1
 ارتوپدي 

3311 

2 23,24 
شیمیایی و محصوالت 

 پتروشیمی

 2310 ساخت  فراورده هاي کوره کک   2

 2320 ساخت  فراورده هاي نفتی تصفیه شده 3

ــواع     4 ــه جزانـ ــی بـ ــیمیایی اساسـ موادشـ
 کودوترکیبات ازت 

2411 

ــه   5 ــه شــکل اولی ســاخت موادپالســتیکی ب
 وساخت الستیک مصنوعی  

2413 

ــات    6 ــع اف ــموم دف ــوالت وس ــاخت محص س
 وسایرموادشیمیائی موردمصرف 

2421 

ساخت انواع رنـگ، روغـن جالوپوششـهاي     7
 مشابه، مرکب چاپ وانواع بتونه 

2422 

ــیمیائی   8 ــی، موادشــ ــوالت داروئــ محصــ
 مورداستفاده درداروسازي ودارویی 

2423 

صابون وپاك کننـده ها،دترژانهـا، فـراورده     9
 هاي تمیزکننده و پرداخت 

2424 

ساخت محصوالت شـیمیایی طبقـه بنـدي     10
 نشده  

2429 

 2430 تولید الیاف مصنوعی   11
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ــوپ]   12 الستیک و پالستیک 25 3 ــوئی [تی ــایر] و ت ــی [ت الســتیک روی
 روکش کردن مجدد و بازسازي الستیک 

2511 

4 17،18 
نساجی ،پوشاك و 

 چرم

امــاده ســازي وریســندگی الیــاف نســاجی   13
 بافندگی منسوجات 

1711 

عملیات تکمیلی منسـوجاترنگرزي، چـاپ،    14
 تکمیل 

1712 

تولیدانواع پارچه وکاالهاي کشباف وقـالب   15
 باف  

1730 

تولیدپوشاك، باسـتثناي پوشـاك ازپوسـت     16
 خزدار 

1810 

 آشامیدنیغذایی و  15 5

 1520 فراورده هاي لبنی   17

 1532 تولید نشاسته ومحصوالت نشاسته اي  18

 1541 تولید محصوالت خبازي  19

 1543 تولیدکاکائوشکالت وانواع نقل وابنبات   20

 1549 ساخت سایرمحصوالت غذائی   21

 

  


