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موقعیت استان کرمانشاه 





جمعیت 
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سال15کمتر از 

سال30سال تا 15بین 

سال45تا 30بین 

سال60تا 45بین 

سال60بیشتر از 



وضعیت اشتغال

نرخ بیکاری                                        

15.7

نرخ مشارکت 
: اقتصادی

43.7  %

نسبت اشتغال

36.8

:  جمعیت با سواد شاغل
88.4  %

:  بی سواد شاغلجمعیت 
11.6%

کشاورزی

30%

صنعت

22%

خدمات

48%

سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی



کشاورزی
و

دامداری 









معــدن





استخراج سایر مواد 

9معدنی   

7........ قیر طبیعی جامد •

2.................. سیلیس •

استخراج مواد معدنی و 

1شیمیایی   

1........ خاک سرخ و زرد •

استخراج سنگ و شن و 

51ماسه   

5..........ماسهوشن•

10........تزئینیسنگ•

11........الشهسنگ•

0........باالستسنگ•

20........آهکسنگ•

5..............گچسنگ•

61تعداد کل معادن در حال بهره برداری 
(معدن استخراج روباز و زیرزمینی3معدن استخراج روباز و 58)

مقدار و ارزش تولیدات مواد معدنی معادن در حال 
بهره برداری بر حسب فعالیت

(میلیون ریال)ارزش تولیدات (هزار تن)مقدار تولید نام معدن

18800019160استخراج شن و ماسه

212625207188استخراج سنگهای تزئینی

44500022925استخراج سنگ الشه

00استخراج سنگ باالست

4392194501839استخراج سنگ آهک 

15877825666استخراج سنگ گچ

3000900استخراج خاک سرخ و زرد 

3948980044(نبیتومی)استخراج قیرجامد طبیعی 

4700038550استخراج سیلیس

مقدار کل تولیدات مواد معدنی معادن در حال
با ارزش تن هزار 5486086برداری بهره 

.استریالمیلیون 896271تولیدات 



نفت و گاز





ساختمان
مسکنو 





درمانو بهداشت







وگردشگری
صنایع دستی



:استان عبارتند ازجاذبه های توریستی مهمترین 

تکیهبازار،مجموعه،آناهیتامعبدبیستون،بستان،تاق
ها،اکاروانسروهاپلبیگی،بیگلرتکیهالملک،معاون

ریجاب،یزدگرد،قلعهقلعه،قورطغارها،دخمهگور
هایسرابوهاچشمهشیرین،قصرساسانیمجموعه
...وخانهبزازتنگههشیالن،تاالباستان،





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
1سازيقوطیواحد

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
2سازيشیشهواحد



به...وبنزین،گازوئیلتولیدجهتروزدرايبشکههزار150پاالیشگاهبودناحداثدرستدر
تنمیلیون3ظرفیت

ظرفیتهبپروپیلنپلیوسنگیناتیلنپلیتولیدجهتپتروشیمیطرح1بودناحداثدستدر
هزارتن735

660تظرفیبهآمونیاكواورهتولیدجهتکرمانشاهپتروشیمیتوسعهطرحبودناحداثدستدر
هزارتن

تنهزار76ظرفیتبهبیواتانولتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر
تنهزار50ظرفیتبهفروسیلیسیمتولیدجهتصنعتیطرح2بودناحداثدستدر
300ظرفیتبهسبکفوالدشمشتولیدجهتآهنذوبصنعتیطرح2بودناحداثدستدر

هزارتن
تنهزار182ظرفیتبهذرتخامروغنتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر
تنهزار9ظرفیتبهاروپاییوصنعتینانتولیدصنعتیطرحبودناحداثدستدر
دستهزار300ظرفیتبهاستخوانیبیوایمپلنتتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر
تن7500ظرفیتبهکلسیمکربناتازکاغذتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر



تجارت و 
بازرگانی







1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

(میلیون دالر)ارزش  640 1406 2125 2128 2578 2595 3052 2390 2942 1863 2023 2904 2201 2368 2723

(هزار تن)وزن  801 1791 3676 3849 5246 6315 8107 7446 8518 5599 4433 5900 5673 6345 6525
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گذاریسرمایه فرصت های 



فرصتهایسرمایهگذاریدربخشصنعتومعدن

ظرفیت سالیانهعنوان پروژهردیف
برآورد سرمایه

(میلیون یورو)
محل اجراي طرح

(شهرستان)

سنقر1210میلیون تنGTPP2.65پلی پروپیلنبهگازتبدیل1

کرمانشاه477.9هزار تن3خورشیديپنلوویفر–متالسیلیکونازخورشیديپنلهاي2
هرسین48.9هزار تن3کریستالمالمین3
سرپل ذهاب224.4هزار تن300(مانیسمان)درزلوله هایبدون4
هرسین35.5هزار تن50منگنزفروسیلیکواولویتبافروآلیاژها5
اسالم آباد46.7هزار تن50منیزیمشمش6
هرسین20هزار تن102اسیدسولفوریکوشویندهپودر7
هرسین12.3میلیون مترمربع1مدرنسنگ بري8
کنگاور62.2هزار تن180فلوتشیشه9
هرسین5.1هزار تن10منگنزسولفات10
ثالث باباجانی16.8هزار مترمکعب285(ACC)خشکمالتوگازيسبکبتنمسلحپنلوبلوك11
کنگاور68.9هزار تن در روز4کارخانهقند12
هرسین17.8هزار تن100گوگرديپوششاورهباکود13
روانسر24.4هزار تن50فروسیلیس14
سرپل ذهاب8.9هزار تن30پلی اتیلناتصاالتولوله15
قصر شیرین2.5میلیون مترمربع1.5گچیوپنلهايبرگگچ16
کرمانشاه14.4هزار عدد300خودروپلوس17
صحنه3.3هزار عدد400خودروهوايکیسه هايتولید18



کشاورزیفرصتهایسرمایهگذاریدربخش

محلاجرایطرحظرفیتعنوانپروژهردیف

اراضیمناطقگرمسیری–استانکرمانشاههزارتن250توسعهباغاتمدرن1

اراضیمناطقگرمسیری–استانکرمانشاههزارتن500(خرماومرکبات)توسعهباغاتتلفیقی2

اراضیمناطقمعتدلوسردسیر–استانکرمانشاههزارتن2توسعهباغاتدراراضیشیبدار3

اراضیمناطقمعتدلوسردسیر–استانکرمانشاهتن16توسعهکشتزعفران4

درسطحکلاستان–استانکرمانشاههزارتن10توسعهکشتگیاهاندارویی5

اراضیمناطقگرمسیری–استانکرمانشاههزارتن300توسعهکشتمحصوالتگلخانه6

داالهو،پایابسدآزادیشهرستانتندرسال250خصوصی-اجرایطرحآبزیپروریدرپایابسدآزادیازطریقمشارکتعمومی7

شهرستانسنقر،پایابسدجامیشانتندرسال150جامیشاناجرایطرحآبزیپروریدرپایابسد8

شهرستانداالهو،پایابسدزمکانتندرسال100حصوصی-اجرایطرحآبزیپروریدرپایابسدزمکانازطریقمشارکتعمومی9

کنگاور–اسالآبادغرب–سرپلذهاب–کرمانشاهتن1170تولیدقندوشکرازچغندرقند10

داالهو–اسالمآباد–روانسر–کرمانشاههزارتن10فرآورینخود11

درودفرامان–کرمانشاههزارتن400ربوآبگوجهفرنگی12

سرپلذهاب–کرمانشاههزارتن15فرآوریسیبزمینی13

داالهوتن3000فرآوریوبستهبندیزیتون14

کرمانشاهتن5فرآوریوبستهبندیزعفران15

اسالمآبادغربهزارتن5تولیدمالتوماءالشعیرازجو16

داالهو–کرمانشاههزارقطعهدرساعت4طیور2کشتارگاهخط17

سنقر–جوانرود–کرمانشاههزارقطعهدرساعت4کشتارگاهصنعتیدام18

روسالیویلهبیونیجداالهو–داالهو–کرمانشاهراس14400شهرکدامپروریویلهبیونیجداالهو19

سنقر-اسالمآبادغرب-ثالث–داالهو–کرمانشاههزارراس75هزارراسی75پرواربندیبره20

کرمانشاهسرکرهاسباصیل300مجتمعپرورشاسبنژادکرد21

روستایچنارشوه–صحنه–کرمانشاههزارراس2مجتمعگاوشیری22

صحنه–سنقر–روانسر–کنگاور–کرمانشاهتنگوشتقرمز3600هزارراسی10پرواربندیگوساله23

سنقر-هرسین–اسالمآبادغرب–صحنه–کرمانشاههزارراس10هزارراسی10گاوشیری24

کرمانشاههزارراسبره20–هزارتنشیرخام11هزارراسی11پرورشدامسبکمولدپرتولید25



فرصتهایسرمایهگذاریدربخشخدمات
محلاجرایطرحظرفیتعنوانپروژهردیف

اسالمآبادغربمگاوات10نیروگاهخورشیدی1

کرمانشاهمگاوات20نیروگاهخورشیدی2

کرمانشاهمگاوات25نیروگاهخورشیدی3

بیستون–کرمانشاهمیلیونمترمکعب40سدمخزنیبیستونوسامانههایانتقال4

کنگاورمیلیونمترمکعب32.2سامتنهانتقالوشبکهاصلیآبیاریوزهکشیسدکبوترالنه5

کامیاران–سنندجگیگاواتساعتانرژیدرسال11.02نیروگاهبرقآبیگاوشان6

اسالمآبادغربمیلیونمترمکعب17.1سامانهانتقالآبازسدآزادیبهشهراسالمآبادغرب7

خسروی–حدفاصلآزادراهکرمانشاه-خسروی–احداثآزادراهکرمانشاه8

کرمانشاه-شیخصالح–نوسود–پاوه–روانسر–احداثبزرگراهقزانچی9

کرمانشاه-مجتمعهایایستگاهیقطارشهریکرمانشاه10

کرمانشاههزارنفردرسال120پارکآبیکرمانشاه11

کرمانشاه-توریستیسرابقنبر–مجموعهتقریحی12

کرمانشاه-تفریحیتلهکابینطاقبستان–مجتمعگردشگری13

کرمانشاههزارنفردرسال200هتلشیرین14

کرمانشاه-شهربازیپلوالیت15

کرمانشاه-مرکزتجارتبینالمللیغربکشور16

کرمانشاه-مرکزبینالمللیفرهنگوهنروتاالربزرگشهر17



پایان


