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موقع محافظة كرمنشاه





السكان



21%

26%

26%

17%

10%

سنة15أقل من 

سنة30سنة و 15بين 

سنة45و 30بين 

سنة60و 45بين 

سنة60أكثر من 



الحالة 
الوظيفية

معدل البطالة

15.7

معدل المشاركة
االقتصادية

43.7  %

نسبة العمالة

36.8

ونالسكان العاملون المتعلم

88.4 %

السكان األميون العاملون

11.6%

الزراعة
30%

الصناعة
22%

خدمات
48%

حصة العمالة في القطاعات االقتصادية الرئيسية



الزراعة

و

تربية 

الحيوان









منجم





9استخراج معادن أخرى

7........ البيتومين الصلب •

2.................. السيليكا•

1استخراج المعادن

1التربة الحمراء والصفراء •

استخراج الصخور والرمل

51الرمل 

5الرمل•

10حجر ديكور •

11حجر الذبيحة •

0حجر الصابورة •

20الحجر الجيري •

5الجبس •

61إجمالي عدد المناجم العاملة 

58المكشوفة والجوفيةالمناجم -3المنجم المكشوف 

ملة كمية وقيمة المنتجات المعدنية للمناجم العا
حسب النشاط

(مليون لاير)قيمة المنتجات (ألف طن)كمية اإلنتاج اسم المنجم

18800019160استخراج الرمال

212625207188استخراج أحجار الزينة

44500022925استخراج أحجار الذبيحة

00ارتفاع استخراج الحجر الصبورة

4392194501839استخراج الحجر الجيري

15877825666استخالص الجبس

3000900استخراج التربة الحمراء والصفراء

3948980044عياستخراج البيتومين الصلب الطبي

4700038550استخراج السيليكا

وبلغ إجمالي إنتاج المعادن في المناجم 

ألف طن بقيمة إنتاج 5486086

.مليون لاير896271



النفط والغاز





البناء والسكن





الصحة و العالج







والسياحة 
اليدويةالصناعات 



:أهم مناطق الجذب السياحي بالمحافظة هي

ية معاون مجمع السوق، تكأناهيتا، معبد بستان، بيستون، طاق 

کهف الجسور والخانات المدافن،بيجي، تكية بيغلر الملك، 

مجمع قصر شيرين ريجاب، قورط قلعه، قلعه يزدچرد، 

و سراب المحافظة، أرض هيشيالن الساساني، العيون 
...تنکه بزاز خانه و الرطبة، 





المدن الصناعية





البنية االساسية





صناعة





 طن5000وحدات لمعالجة عرق السوس بطاقة 3عدد

1 طن1200وحدة معالجة نباتات طبية بطاقة

40وحدات قطع 3: )وحدة إنتاج لقطع غيار السيارات بما في ذلك

4-وحدتان إلكترونيات للسيارة -وحدة قطع معدنية 26-بالستيكية 

وحدات تخريد 4-وحدة إنتاج بطارية -وحدات فلتر سيارات 
(للسيارات

1 طن700بطاقة ( الصب)وحدة إنتاج لألجزاء الصناعية الدقيقة

1 وحدة3400وحدة إنتاجية آلالت الخدمات البلدية بسعة

 وحدةألف 600من وحدات إنتاج صندوق التوجيه بسعة 2عدد

1 وحدة80000وحدة إنتاج شاسيه سيارات بسعة

7 اليومطن في 340وحدات ذبح مواشي ودواجن بطاقة

وحدة واحدة تعليب

3 بولي -بنزين ألكيل خطي -يوريا وأمونيا )وحدات بتروكيماوية عاملة بإنتاج مليون طن سنويا

-ألف طن 50إنتاج بنزين ألكيل خطي -ألف طن 300: إنتاج البولي إيثيلين الثقيل( )إيثيلين ثقيل
(الف طن660: إنتاج سماد اليوريا واألمونيا 

1 وحدة بالمرحلة األولى50،000وحدة إنتاج سيارات ركاب بسعة

 مليون طن3.6وحدتا إنتاج أسمنت بطاقة

3 مليون طن24.5وحدات إنتاج بالط السيراميك بطاقة

3 ألف طن600وحدات إنتاج حديد التسليح والذراع بطاقة

 آالف طن5وحدة واحدة من المنجنيز الحديدي عالي الكربون بطاقة

3 ألف طن60وحدات إنتاج معجون طماطم بطاقة

1 ألف طن300وحدة إنتاج زيت نباتي بطاقة

 ألف طن120وحدتا إنتاج السكر والسكر من بنجر السكر بطاقة

16 طن460.000وحدة إنتاج ألبان بطاقة

 ألف طن من المواد الخام 200مليون دواء و 340وحدتان إنتاجيتان لألدوية بأنواعها بطاقة
الدوائية

1 طن3000وحدة النتاج مبيدات نباتية بطاقة

16 ألف طن600وحدة إنتاج دقيق بطاقة

19وحدة إلنتاج أعالف المواشي والدواجن بطاقة مليون طن

33 ألف متر مربع650وحدة قص حجرية بسعة

 ألف طن675وحدات إنتاج جبس إنشائي بطاقة 5عدد

1 مليون متر مربع10وحدة إنتاج نسيج بطاقة

وحدتان لصناعة الزجاج

 ألف طن40وحدات إنتاج ألكياس منسوجة بالستيكية متعددة الطبقات بطاقة 4عدد

12 ألف طن125وحدة إنتاج هيكل صلب للسقيفة بطاقة

1 مليون طن1.5بسعة ... وحدة إنتاج ألجزاء البناء الجاهزة و



 ألف برميل في اليوم إلنتاج البنزين والديزل150البناء السليم لمصفاة تكرير
.ماليين طن3وغيرها بطاقة 

البولي مشروع بتروكيماوي واحد قيد اإلنشاء إلنتاج البولي إيثيلين الثقيل و
طنألف 735بروبلين بطاقة 

االمونيا خطة تطوير البتروكيماويات في كرمنشاه تحت االنشاء النتاج اليوريا و
طنالف 660بطاقة 

 طنألف 76مشروع صناعي قيد اإلنشاء إلنتاج اإليثانول الحيوي بطاقة

 طنألف 50مشروعان صناعيان قيد اإلنشاء إلنتاج الفيروسيليكون بطاقة

بطاقة مشروعان صناعيتان للصلب قيد اإلنشاء إلنتاج سبائك الصلب الخفيف
طنألف 300

 طنألف 182مشروع صناعي قيد اإلنشاء إلنتاج زيت الذرة الخام بطاقة

 9000تحت االنشاء مشروع صناعي النتاج الخبز الصناعي واالوروبي بسعة
طن

 يدألف 300مشروع صناعي قيد اإلنشاء إلنتاج زراعة بيولوجية للعظام بطاقة

 7500مشروع صناعي قيد االنشاء النتاج ورق من كربونات الكالسيوم بطاقة
طن
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فرص االستثمار في الصناعة والتعدين



فرص االستثمار في الصناعة والتعدين

القدرة السنويةعنوان المشروعصف
مقدار رأس المال

مليون يورو
(المدينة)موقع المشروع 

سونقور1210مليون طنGTPP2.65تحويل غاز البولي بروبلين 1

کرمنشاه477.9آالف طن3األلواح الشمسية مصنوعة من رقاقة معدنية من السيليكون ولوحة شمسية2

هرسين48.9آالف طن3بلورات الميالمين3

سربل ذهاب224.4آالف طن300(مانيسما)مواسير سيملس 4

هرسين35.5آالف طن50السبائك الحديدية مع أولوية المنجنيز الحديدي5

اسالم آباد46.7آالف طن50سبائك المغنيسيوم6

هرسين20آالف طن102مسحوق المنظفات وحمض الكبريتيك7

هرسين12.3ميليون مترمربع1قص الحجر الحديث8

کنگاور62.2آالف طن180زجاج الفلوت9

هرسين5.1آالف طن10كبريتات المغنيسيوم10

ثالث باباجانی16.8ألف متر مكعب285(ACC)كتل وألواح الخرسانة الخلوية من الخرسانة الخلوية الخفيفة والمالط الجاف11

کنگاور68.9آالف طن4مصنع السكر12

هرسين17.8آالف طن100سماد اليوريا المغطى بالكبريت13

روانسر24.4آالف طن50فيروسيليكون14

سربل ذهاب8.9آالف طن30أنابيب ووصالت البولي إيثيلين15

قصر شيرين2.5مليون متر مربع1.5ألواح الجبس والجبس16

کرمنشاه14.4عددا  300كار بلس17

صحنه3.3عددا  400صناعة وسائد هوائية للسيارة18



فرص االستثمار في الزراعة
موقع المشروعاالهليةعنوان المشروعصف

األراضي االستوائية-محافظة كرمنشاه ألف طن250تطوير الحدائق الحديثة1

األراضي االستوائية-محافظة كرمنشاه ألف طن500(التمور والحمضيات)تطوير الحدائق المتكاملة 2

ةأراضي في المناطق المعتدلة والبارد-محافظة كرمنشاه ألف طن2تطوير الحدائق في األراضي المنحدرة3

ةأراضي في المناطق المعتدلة والبارد-محافظة كرمنشاه طن16تنمية زراعة الزعفران4

في المحافظة كلها-محافظة كرمنشاه ألف طن10تطوير زراعة النباتات الطبية5

األراضي االستوائية-محافظة كرمنشاه ألف طن300تنمية محاصيل الدفيئة6

تنفيذ مشروع االستزراع المائي في قاع سد آزادي من خالل7

شراكة بين القطاعين العام والخاص

مقاطعة داالهو ، المصب من سد آزاديطن250

مدينة سونقور ، المصب من سد جاميشانطن150تنفيذ مشروع االستزراع المائي في قاع سد جميشان8

الل تنفيذ مشروع االستزراع المائي عند سفح سد زمكان من خ9

شراكة بين القطاعين العام والخاص

مقاطعة داالهو ، المصب من سد زمكانطن100

كنجاور-إسالم أباد الغرب -سربل الذهاب -كرمانشاه طن1170انتاج السكر من بنجر السكر10

داالهو-إسالم آباد -راوانسر -كرمانشاه ألف طن10معالجة البازالء11

درود فرامان–کرمانشاه ألف طن400معجون الطماطم وعصيرها12
سرپل ذهاب–کرمانشاه ألف طن15معالجة البطاطس13
داالهوطن3000تجهيز الزيتون وتعبئته14
کرمانشاهطن5تصنيع وتعبئة الزعفران15
اسالم آباد غربألف طن5انتاج الشعير والبيرة من الشعير16
داالهو–کرمانشاه آالف قطعة في الساعة24خط مسلخ الدواجن 17
سنقر–جوانرود –کرمانشاه آالف قطعة في الساعة4مجزر صناعي18
روسالی ویله بیونیج داالهو–داالهو –کرمانشاه راس14400مدينة ويله يونيج داالهو لتربية الحيوانات19
سونقور–إسالم أباد الغربية -ثالثة -دالهوزي -كرمانشاه هزار راس75ألف رأس75غنم تسمين 20

کرمانشاهرأس من الخيول األصيلة300مجمع تربية الخيول21
روستای چنار شوه–صحنه –کرمانشاه راسآالف 2مجمع أبقار األلبان22
صحنه–سنقر –روانسر –کنگاور –کرمانشاه تن گوشت قرمز3600آالف عجل10تسمين 23
سنقر-هرسین –اسالم آباد غرب –صحنه –کرمانشاه هزار راس10آالف رأس10ماشية األلبان 24
کرمانشاهألف رأس حمل20-ألف طن حليب خام 11رأس11000تربية المواشي الخفيفة تنتج 25



فرص االستثمار في قطاع الخدمات
موقع المشروعاالهليةعنوان المشروعصف

اسالم اباد الغربيةميغاواط10محطة طاقة شمسية1

کرمانشاهميغاواط20محطة طاقة شمسية2

کرمانشاهميغاواط25محطة طاقة شمسية3

بیستون–کرمانشاه مليون متر مكعب40سد خزان بيستون وأنظمة النقل4

کنگاورمليون متر مكعب32.2نظام النقل وشبكة الري والصرف الرئيسية لسد کبوتر النه5

کامیاران–سنندج جيجاوات ساعة من الطاقة سنويا11.02محطة جاوشان للطاقة الكهرومائية6

اسالم اباد الغربيةمیلیون متر مکعب17.1نظام نقل المياه من سد آزادي إلى غرب إسالم أباد7

خسروي -مسافة طريق كرمانشاه -خسروي-إنشاء طريق سريع كرمانشاه 8

السريع

کرمانشاه-الشيخ صالح-نصود -باوه -روانسر-إنشاء طريق قزاتشي 9

کرمانشاه-مجمعات محطات قطار مدينة كرمنشاه10

کرمانشاهألف شخص في السنة120حديقة كرمانشاه المائية11

کرمانشاه-بالقرب من مجمع سياحي سراب غنبر12

کرمانشاه-مجمع طاقبستان السياحي الترفيهي في التلفريك13

کرمانشاهألف شخص في السنة200فندق شيرين14

کرمانشاه-مدينة مالهي بل واليت15

کرمانشاه-مركز الغرب للتجارة الدولية16

کرمانشاه-المركز الدولي للثقافة والفنون وقاعة المدينة الكبرى17



نهاية


