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وضعیت اشتغال
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معــدن





استخراج سایر مواد 

9معدنی   
7........ قیر طبیعی جامد •

2.................. سیلیس •

استخراج مواد معدنی 

1و شیمیایی   
1........ خاک سرخ و زرد •

استخراج سنگ و 

61شن و ماسه   
5..........ماسهوشن•

13........تزئینیسنگ•

13........الشهسنگ•

1........باالستسنگ•

24........آهکسنگ•

51...........گچسنگ•

تعداد معادن در حال بهره برداری بر حسب فعالیت

(تن)مقدار تولید  نام معدن

107500 مخلوط شن و ماسه

23833 سفیدمرمریت

106953 سایر مرمریت

3250 سایر سنگ های تزئینی

448000 الشه ساختمانی

30000 باالست

885500 سنگ آهک

3320000 مارن

10000 الشه آهکی

27000 ماسه شسته کوهی

22000 ماسه بادی کوهی

47000 ماسه شکسته کوهی

775000 سایر شن و ماسه کوهی

113500 سنگ گچ

7000 خاک زرد

14210 جامد طبیعیقیر

45000 سیلیسسنگ

مقدار تولید 
معادن در حال 
بهره برداری بر 
حسب نوع ماده 

( / تن)معدنی 
کرمانشاه 
6065747



نفت و گاز





ساختمان
مسکنو 





درمانو بهداشت







وگردشگری
صنایع دستی



:استان عبارتند ازجاذبه های توریستی مهمترین 

ربازاطاقبستان،بیستون،فرهنگی-تاریخیمحوطه
یبهکتتاریخی،هایتپهها،دخمهگورجامع،مسجدسنتی،

ابسرآناهیتا،معبد،عباسیشاهکاروانسرایداریوش،
قلعهریجاب،رودخانهصحنه،دربندسرابنیلوفر،

ر،روانسسرابقلعه،قوریغارابودجانه،مقبرهیزدگرد،
ازیبکوهشمشیر،روستایهجیج،روستایریجاب،آبشار
.دراز





شهرک های 
صنعتی 





زیر ساخت ها





صنعت





440یتظرفبهالیهچندپالستیکیبافتبدونکیسهتولیدواحد
تنهزار

12تنهزار125ظرفیتبهسولهفوالدياسکلتتولیدواحد
11.5ظرفیتبه...وساختمانیساختهپیشقطعاتتولیدواحد

تنمیلیون
3تن5000ظرفیتبهبیانشیرینفرآوريواحد
1تن1200ظرفیتبهداروییگیاهانفرآوريواحد
40پالستیکیقطعاتواحد3):شاملخودروقطعاتتولیدواحد-

فیلترواحد4-خودروالکترونیکواحد2-فلزيقطعاتواحد26
(خودرواسقاطواحد4-باتريتولیدواحد1-خودرو

1تن700ظرفیتبه(گريریخته)صنعتیدقیققطعاتتولیدواحد
13400ظرفیتبهشهرداريخدماتآالتماشینتولیدواحد

دستگاه
2دستگاههزار600ظرفیتبهفرمانجعبهتولیدواحد
1دستگاههزار80ظرفیتبهخودروشاسیتولیدواحد
7روزدرتن340ظرفیتبهطیورودامکشتارگاهواحد

3ونیاكآمواوره)سالدرتنمیلیونیکتولیدبابرداريبهرهحالدرپتروشیمیواحد
-تنهزار300:سنگیناتیلنپلیتولید)(سنگیناتیلنپلی-خطیبنزینآلکیل-

(تنهزار660:آمونیاكواورهکودتولید-تنهزار50خطیبنزینآلکیلتولید
1اولفازدردستگاههزار50ظرفیتبهسواريخودروتولیدواحد
2تنمیلیون3.6ظرفیتبهسیمانتولیدواحد
3تنمیلیون24.5ظرفیتبهسرامیکوکاشیتولیدواحد
3تنهزار600ظرفیتبهتیرآهنومیلگردتولیدواحد
1تنهزار5ظرفیتبهپرکربنفرومنگنزتولیدواحد
3تنهزار60ظرفیتبهفرنگیگوجهربتولیدواحد
1تنهزار300ظرفیتبهنباتیروغنتولیدواحد
2تنهزار120ظرفیتبهچغندرقندازشکروقندتولیدواحد
16تنهزار460ظرفیتبهلبنیاتانواعتولیدواحد
2دارواولیهموادهزارتن200وداروعددمیلیون340ظرفیتبهداروانواعتولیدواحد
1تنهزار3ظرفیتبهنباتیآفاتدفعسمومتولیدواحد
16تنهزار600ظرفیتبهآردتولیدواحد
19تنمیلیونیکظرفیتبهطیورودامخوراكتولیدواحد
33مربعمترهزار650ظرفیتبهسنگبريواحد
5هزارتن675ظرفیتبهساختمانیگچتولیدواحد
1مربعمترمیلیون10ظرفیتبهپارچهانواعتولیدواحد



به...وبنزین،گازوئیلتولیدجهتروزدرايبشکههزار150پاالیشگاهبودناحداثدرستدر
تنمیلیون3ظرفیت

ظرفیتهبپروپیلنپلیوسنگیناتیلنپلیتولیدجهتپتروشیمیطرح1بودناحداثدستدر
هزارتن735

660تظرفیبهآمونیاكواورهتولیدجهتکرمانشاهپتروشیمیتوسعهطرحبودناحداثدستدر
هزارتن

تنهزار76ظرفیتبهبیواتانولتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر
12ظرفیتبهتولیدجهتزمزمسازيقوطیصنعتیطرحبودناحداثدستدر

آلومینیومیقوطی(CAN)هزارتن،
300ظرفیتبهسبکفوالدشمشتولیدجهتآهنذوبصنعتیطرح2بودناحداثدستدر

هزارتن
تنهزار182ظرفیتبهذرتخامروغنتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر
تنهزار9ظرفیتبهاروپاییوصنعتینانتولیدصنعتیطرحبودناحداثدستدر
دستهزار300ظرفیتبهاستخوانیبیوایمپلنتتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر
تن7500ظرفیتبهکلسیمکربناتازکاغذتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر
تنهزار50ظرفیتبهفروسیلیسیمتولیدجهتصنعتیطرح2بودناحداثدستدر



تجارت و 
بازرگانی
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1397-1386عملکرد ده ساله بخش تجارت خارجی استان طی سال های 



گذاریسرمایه فرصت های 



فرصتهایسرمایهگذاریدربخشصنعتومعدن

ظرفیت سالیانهعنوان پروژهردیف
برآورد سرمایه

(میلیون یورو)
محل اجراي طرح

(شهرستان)
:رابط سرمایه گذاري
نام و نام خانوادگی

(شماره تماس)

(09357771842)فیض جعفريسعید سنقر1210تنمیلیونGTPP2.65پلی پروپیلنبهگازتبدیل1

(09357771842)فیض جعفريکرمانشاه477.9تنهزار3یديخورشپنلوویفر–متالسیلیکونازخورشیديپنلهاي2
(09357771842)فیض جعفريهرسین48.9تنهزار3کریستالمالمین3
(09357771842)فیض جعفريسرپل ذهاب224.4تنهزار300(مانیسمان)درزلوله هایبدون4
(09357771842)فیض جعفريهرسین35.5تنهزار50منگنزفروسیلیکواولویتبافروآلیاژها5
(09357771842)فیض جعفرياسالم آباد46.7تنهزار50منیزیمشمش6
(09357771842)فیض جعفريهرسین20تنهزار102اسیدسولفوریکوشویندهپودر7
(09357771842)فیض جعفريهرسین12.3مترمربعمیلیون1مدرنسنگ بري8
(09357771842)فیض جعفريکنگاور62.2تنهزار180فلوتشیشه9
(09357771842)فیض جعفريهرسین5.1تنهزار10منگنزسولفات10
(09357771842)فیض جعفريثالث باباجانی16.8مترمکعبهزار285(ACC)خشکمالتوگازيسبکبتنمسلحپنلوبلوك11
(09357771842)فیض جعفريکنگاور68.9روزدرتنهزار4کارخانهقند12
(09357771842)فیض جعفريهرسین17.8تنهزار100گوگرديپوششاورهباکود13
(09357771842)فیض جعفريروانسر24.4تنهزار50فروسیلیس14
(09357771842)فیض جعفريسرپل ذهاب8.9تنهزار30پلی اتیلناتصاالتولوله15
(09357771842)فیض جعفريقصر شیرین2.5مترمربعمیلیون1.5گچیوپنلهايبرگگچ16
(09357771842)فیض جعفريکرمانشاه14.4عددهزار300خودروپلوس17
(09357771842)فیض جعفريصحنه3.3عددهزار400خودروهوايکیسه هايتولید18



فرصتهایسرمایهگذاریدربخشکشاورزیودامپروری
ظرفیتعنوان پروژهردیف

برآورد سرمایه 
(میلیون یورو)

مالحظات(شهرستان)محل اجراي طرح 

-ذهابسرپل-کنگاور -اسالم آباد -کرمانشاه 77.4تن180000فرآوري چغندر قند1

مجوز زیرساخت ها-مجوزهاي قانونی-زمینسرپلذهاب-کرمانشاه 4.8تن10000فرآوري گوجه  فرنگی2

-روانسر-داالهو-اسالم آبادغرب-کرمانشاه 3.1تن10000فرآوري نخود3
-کرمانشاه3.5تن5000...واحد انجماد و بسته بندي میوه و4

5
سورت و بسته  بندي میوه و سردخانه 

کنترل اتمسفریک
کرمانشاه4.3تن10000

-مجوز زیرساخت ها-مجوزهاي قانونی-زمین
موافقت نامه خرید

-سرپلذهابیاکرمانشاه5.8تن15000فرآوري سیب زمینی6
-کرمانشاه3.7تن5000(مالت وماءالشعیر)فرآوري جو 7
-گرمانشاه-روانسر3.9تن15000(تولید نشاسته)فرآوري ذرت 8
-کرمانشاه2.5تن10000فرآوري پیاز وسبزیجات9

جوانرود-سنقر 4.6تن5500دواحد کشتارگاه دام با تکنولوژي جدی10
لیست دانش و -مجوزهاي قانونی-زمین

تجهیزات
-اسالم آبادغرب-هرسین-کرمانشاه 1تن500فرآوري و بسته  بندي گیاهان دارویی11
-کنگاور1تن20000فرآوري و بسته  بندي علوفه12

13
20)مجتمع گلخانه  ایمیاندار قروتک 

(هکتاري
گیالنغرب7.7تن3000

-موافقت نامه تأمین مالی-مجوزهاي قانونی
مجوز زیرساخت ها

14
20)مجتمع گلخانه  ایازناب دینور 

(هکتاري
صحنه7.7تن3000

موافقت نامه تأمین-مجوزهاي قانونی-زمین
مجوز زیرساخت ها-مالی

15
50) اي حیدرآباد هرسین مجتمع گلخانه

(هکتاري
هرسین11.6تن4500

موافقت نامه تأمین-مجوزهاي قانونی-زمین
مجوز زیرساخت ها-مالی



فرصتهایسرمایهگذاریدربخشکشاورزیودامپروری
ظرفیتعنوان پروژهردیف

برآورد سرمایه
(میلیون یورو)

مالحظات(شهرستان)محل اجراي طرح 

مجتمع گلخانه  اي بابا ولی الدین16
صحنه7.7تن3000

موافقت نامه تأمین -مجوزهاي قانونی-زمین
زیرساخت هامجوز -مالی

مجتمع گلخانه اي چله گیالنغرب17
گیالنغرب7.7تن600

موافقت نامه تأمین -مجوزهاي قانونی-زمین
مجوز زیرساخت ها-مالی

مجتمع گلخانه دهباوگه18
روانسر1.9تن750

موافقت نامه تأمین -مجوزهاي قانونی-زمین
مجوز زیرساخت ها-مالی

سایت سامانه گرمسیري19
قصرشیرین111.2تن37000

موافقت نامه تأمین -مجوزهاي قانونی-زمین
مجوز زیرساخت ها-مالی

-شهرستان هاي سطح استانکلیه2.7قطعه100000اهکرمانشواحدهاي پرورش پرندگان زینتی 20
رأسی صحنه 2000پرورش گاو شیري 21

(چنارشوه)
صحنه1.9رأس2000

موافقت نامه تأمین -مجوزهاي قانونی-زمین
مجوز زیرساخت ها-مالی

داالهوشهرك دام پروري ویله بیونیج 22
داالهو0.9رأس14400

موافقت نامه تأمین -مجوزهاي قانونی-زمین
مجوز زیرساخت ها-مالی

ازگله ثالث باباجانیمجتمع دام پروري 23
ثالث باباجانی0.9رأس6900

موافقت نامه تأمین -مجوزهاي قانونی-زمین
مجوز زیرساخت ها-مالی

موافقت نامه تأمین مالیشهرستان هاي سطح استانکلیه0.2رأس100کرمانشاهپرورش و اصالح اسب اصیل 24
موافقت نامه تأمین مالیشهرستان هاي سطح استانکلیه1.2رأس1000(فرانسه)پرورش بز شیري نژاد سانن 25
شهرستان هاي سطح استانکلیه1.2رأس1000(اسپانیا)پرورش بز شیري نژاد مورسیا 26
شهرستان هاي سطح استانکلیه1.9رأس1000(روسی)پرورش گوسفند نژاد رومانف 27
آماده واگذاري به سرمایه گذار جدیدسرپلذهاب150.9تن5000هکتار39مجتمع گلخانه سرپلذهاب 28
-صحنه193.4تن6500هکتار50مجتمع محمود آباد گاوکل 29



راهوشهرسازی–فرصتهایسرمایهگذاریدربخشخدماتشهری

عنوان پروژهردیف
برآورد سرمایهظرفیت

(میلیون یورو)
محل اجراي طرح

(شهرستان)
زمین، مجوزهاي قانونی، )مالحظات 

(مجوز زیرساخت ها
هامجوز زیرساخت-زمینشهرکرمانشاه کیهانشهر35.1مترمربع5915پروژه تجاري مسکن مهر رازي کرمانشاه1
هامجوز زیرساخت-زمینآبادشهرکرمانشاه دولت29.2مترمربع4751آباد کرمانشاهپروژه تجاري مسکن مهر دولت2

-هرسین-حدفاصل بیستون4.8کیلومتر76آبادخرم-نورآباد-هرسین-احداث بزرگراه کرمانشاه3
هامجوز زیرساخت-مجوزهاي قانونیآبادخرم-نورآباد

هامجوز زیرساخت-مجوزهاي قانونیکرمانشاه-حدفاصل همدان54کیلومتر185کرمانشاه-احداث آزادراه همدان4

-روانسر-حدفاصل قزانچی3.7کیلومتر65جوانرود-روانسر-احداث بزرگراه قزانچی5
هامجوز زیرساخت-مجوزهاي قانونیجوانرود

نه گرد-آبادغربحدفاصل اسالم15.4کیلومتر54پلدختر-آباداحداث بزرگراه اسالم6
شابداغ

ده کیلومتر از مسیر انجام ش50زمین در 
مجوز -مجوزهاي قانونی-است

هازیرساخت

-حدفاصل کرمانشاه303کیلومتر196خسروي-احداث آزادراه کرمانشاه7
مجوزهاي قانونیمرزخسروي

-حدفاصل قزانچی کرمانشاه19کیلومتر77کنارگذر غربی حمیل-احداث آزادراه قزانچی8
-حمیل

مجوز -مجوزهاي قانونی-زمینشهر کرمانشاه10سال/نفر750000اهپروژه تفریحی توریستی تله کابین کرمانش9
هازیرساخت

شهر کرمانشاه13.6سال/نفر1300000مجموعه خدماتی، تفریحی و رفاهی سراب قنبر10
مجوز -مجوزهاي قانونی-زمین

هازیرساخت

شهر کرمانشاه13.6سال/نفر600000مجموعه شهربازي پل والیت کرمانشاه11
مجوز -مجوزهاي قانونی-زمین

هازیرساخت

شهر کرمانشاه2.7سال/نفر30000(تاالر شهر)مرکز بین المللی فرهنگ و هنر 12
مجوز -مجوزهاي قانونی-زمین

هازیرساخت

شهر کرمانشاه17.3سال/نفر950000مرکز تجارت جهانی غرب کشور13
مجوز -مجوزهاي قانونی-زمین

هازیرساخت



گردشگریفرصتهایسرمایهگذاریدربخشمیراثفرهنگی،صنایعدستیو

ظرفیتعنوانپروژهردیف
(نفردرسال)

برآوردسرمایه
(یورو)

محلاجرایطرح
(شهرستان)

:رابطسرمایهگذاری
(تماسشماره)خانوادگینامونام

مالحظات
زمین،مجوزهایقانونی،مجوز)

(زیرساختها
علی صابرروانسر2200005925926عهمجتمع تفریحی وتله کابین قوري قل1

زیرساخت ها، مجوز زمین آماده09120902011

علی صابرکرمانشاه1200004814815پارك آبی کرمانشاه2
09120902011

زمین آماده، مجوزهاي قانونی، 
مجوززیرساخت ها

علی صابرسرپلذهاب1200003888889مجتمع تفریحی پیران3
09120902011-

علی صابراسالم آبادغرب1200004122222مجتمع تفریحی مرصاد4
مجوز زیرساخت هااخذ09120902011



فرصتهایسرمایهگذاریحوزهبهداشتوپزشکی
عنوان پروژهردیف

مساحت
(هکتار)

برآورد سرمایه
(میلیون یورو)

موقعیت پروژه
(شهرستان)

مالحظاترابط سرمایه گذاري

1
مرکز جامع سرطان غرب کشور 

کرمانشاه3تیپ 
_(09183873955)علی کریمی زندي کرمانشاه159

مشخص شدن زمین(09183873955)علی کریمی زندي کرمانشاه0.511مجتمع خدماتی رفاهی دانشگاه2
_(09183873955)علی کریمی زندي کرمانشاه7327تختخوابی1000بیمارستان 3
مشخص شدن زمین(09183873955)علی کریمی زندي کرمانشاه0.5488نفره1000خوابگاه دانشجویی 4

5
جهت )شرکت توریسم درمانی 

جذب و ایاب و ذهاب بیماران 
(کشور عراق و اقلیم کردستان

_(09183873955)علی کریمی زندي کرمانشاه0.051.5

6
واگذاري بخش پزشکی هسته اي

بیمارستان امام علی
مشخص شدن زمین(09183873955)علی کریمی زندي کرمانشاه0.20.4

_(09183873955)علی کریمی زندي کرمانشاه0.314توسعه تخت هاي دیالیز7

کرمانشاه7262رمجتمع درمانی، تجاري غرب کشو8
(09187204328)محمودي
(09188316279)منصوري

زیرساخت -سرمایه برخی از مجوزها%50زمین
سرمایه قابلیت استارت دارد%20ها پروژه با

-(09183873955)علی کریمی زندکرمانشاه40420شهرك سالمت9



فرصتهایسرمایهگذاریشهرداریکرمانشاه

خدمت/نوع محصول عنوان  پروژه            ردیف
منطقه ) شهرستان:محل طرح 

(  رسای/شهرك صنعتی/منطقه ویژه/آزاد
انهظرفیت سالی

واحد ظرفیت 
سالیانه

کل سرمایه مورد 
(به یورو) نیاز

1
له پروژه تفریحی توریستی ت

کابین کرمانشاه
10/005/457سال/نفر750/000شهرکرمانشاهتیتوریس-تفریحی 

2
مجموعه خدماتی،تفریحی و 

رفاهی سراب قنبر
13/643/806سال/نفر1/300/000شهرکرمانشاهتیتوریس-تفریحی 

3
مجموعه شهربازي پل والیت 

کرمانشاه
13/643/806سال/نفر600/000شهرکرمانشاهتیتوریس-تفریحی 

4
مرکز بین المللی فرهنگ و 

(تاالر شهر)هنر
2/728/762سال/نفر30/000شهرکرمانشاههنري-فرهنگی 

5
مرکز تجارت جهانی غرب 

کشور
17/282/154سال/نفر950/000شهرکرمانشاهتوریستی-تجاري 



هایسرمایهگذاریشرکتآبمنطقهایکرمانشاهفرصت

عنوان  پروژه            ردیف
نوع محصول 

خدمت/

شهرستان :محل طرح 
منطقه /منطقه آزاد)
(  سایر/شهرك صنعتی/ویژه

ظرفیت 
سالیانه

انهواحد ظرفیت سالی
از کل سرمایه مورد نی

(به میلیون یورو)

28میلیون متر مکعب41/9صحنهتامین آبسد مخزنی قشالق1
14میلیون متر مکعب19/5صحنهتامین آبشبکه آبیاري  وزهکشی قشالق2

3
ت احداث سد مخزنی کبوترالنه و تاسیسا

وابسته و سامانه هاي انتقال
54میلیون متر مکعب32/2کنگاورتامین آب

4
سامانه انتقال آب از سد آزادي به شهر 

اسالم آباد غرب
تامین آب

حدفاصل اسالم آباد غرب و
داالهو

35.32میلیون متر مکعب20

5
مطالعه و اجراي ساختمان سد مخزنی 

بیستون و تاسیسات وابسته
82میلیون متر مکعب40هرسینتامین آب

فرصتهایسرمایهگذاریبرقمنطقهای

خدمت/نوع محصول عنوان  پروژه            ردیف
منطقه /منطقه آزاد) شهرستان:محل طرح 

(  سایر/شهرك صنعتی/ویژه
ظرفیت 
سالیانه

واحد ظرفیت 
سالیانه

ه ب) کل سرمایه مورد نیاز
(یورو

1
نیروگاه 

خورشیدي
10000000مگاوات 7شهرستان سنقرانرژي الکتریکی



فرصتهایسرمایهگذاریدربخشراهداریوحملونقلجادهای

خدمت/نوع محصول عنوان  پروژه            ردیف
شهرستان:محل طرح 

(  سایر/شهرك صنعتی/منطقه ویژه/آزادمنطقه )
ظرفیت 
سالیانه

واحد ظرفیت 
سالیانه

کل سرمایه 
نیازمورد 

(به یورو) 

1
احداث پل عابر 

پیاده 
ورد قابلیت نصب بیلب

هاي تبلیغاتی 
80در مسیر بزگ راه کربال

متر مربع 
غاتی فضاي تبلی



پایان


