
٤٤ 
 

 استان هرمزگان  -29

 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
 ،تژیک، شبکه هاي حمل و نقل دریاییاسترابرخوردار از موقعیت استثنایی استان به دلیل هم جواري با خلیج فارس و دریاي عمان، جزایر مهم و 

ن، جاده اي و ریلی و هوایی، منابع غنی گیاهی و شیالتی، ذخایر عظیم نفت و گاز، شرایط اقلیمی ویژه براي تولید محصوالت کشاورزي در زمستا
 معتبر دانشگاهی جایگاه و قابلیت هاي ویژه استان در تولید خرما و محصوالت گرمسیري و معادن متنوع و داراي مراکز

 ها:  گیري فعالیت رویکرد و جهت
ایجاد و توسعه در زمینه هاي فرآورده هاي نفتی، مواد شیمیایی اساسی، صنایع دریایی، صنایع غذایی، تجهیزات الکتریکی، فلزات اساسی و 

 بازیافت خرده هاي فلزي و غیر فلزي.

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2آیسیک  کداولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

1 35 
وسایل نقلیه موتوري 
و تجهیزات حمل و 

) ریلی و دریایی(نقل 
ــایق    1 ــتی وقـ ــواع کشـ ــاخت وتعمیرانـ سـ

 باستثناءقایق تفریحی وورزشی 
3511 

2 29 
آالت و  ماشین

 تجهیزات
ــاي   2 ــاوتوربین هابجزموتورهــــ موتورهــــ

 هواپیماووسائل موتوري 
2911 

 33و31 3

آالت و  ماشین
دستگاههاي 

برقی،وسایل ارتباطی 
 وتجهیزات پزشکی 

ساخت دستگاه هاو وسایل توزیـع وکنتـرل    3
 نیروي برق  

3120 

 3140ساخت انواع انبارهاکوموالتور ، پیل وباطري   4

ــازبینی   5 ــدازگیري ب ــژه ان ــایل وی ابزارهاووس
 ازمایش دریانوردي ومقاصد  

3312 

4 23,24 
محصوالت شیمیایی و 

 پتروشیمی

 2310 ساخت  فراورده هاي کوره کک   6

 2320 ساخت  فراورده هاي نفتی تصفیه شده 7

ــواع     8 ــه جزانـ ــی بـ ــیمیایی اساسـ موادشـ
 کودوترکیبات ازت 

2411 
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 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
 ،تژیک، شبکه هاي حمل و نقل دریاییاسترابرخوردار از موقعیت استثنایی استان به دلیل هم جواري با خلیج فارس و دریاي عمان، جزایر مهم و 

ن، جاده اي و ریلی و هوایی، منابع غنی گیاهی و شیالتی، ذخایر عظیم نفت و گاز، شرایط اقلیمی ویژه براي تولید محصوالت کشاورزي در زمستا
 معتبر دانشگاهی جایگاه و قابلیت هاي ویژه استان در تولید خرما و محصوالت گرمسیري و معادن متنوع و داراي مراکز

 ها:  گیري فعالیت رویکرد و جهت
ایجاد و توسعه در زمینه هاي فرآورده هاي نفتی، مواد شیمیایی اساسی، صنایع دریایی، صنایع غذایی، تجهیزات الکتریکی، فلزات اساسی و 
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  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2آیسیک  کداولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

ــه   9 ــه شــکل اولی ســاخت موادپالســتیکی ب
 وساخت الستیک مصنوعی  

2413 

ساخت انواع رنـگ، روغـن جالوپوششـهاي     10
 مشابه، مرکب چاپ وانواع بتونه 

2422 

ــیمیائی   11 ــی، موادشــ ــوالت داروئــ محصــ
 مورداستفاده درداروسازي ودارویی 

2423 

ساخت محصوالت شـیمیایی طبقـه بنـدي     12
 نشده  

2429 

 2430 تولید الیاف مصنوعی   13

 فلزات اساسی  27 5
 2710 ساخت اهن وفوالد اساسی  14

ــزات   15 ــی وفل ــزات اساســی قیمت ســاخت فل
 غیراهنی  

2720 

 غذایی و آشامیدنی 15 6
 1532 تولید نشاسته ومحصوالت نشاسته اي  16

 1543 تولیدکاکائوشکالت وانواع نقل وابنبات   17

 

  


