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   قد 
 گذاريسرمایه، ارتباط نزدیکی بین تجارت و شدنجهانیروند  ویژهبهتحوالت اخیر دنیا 

خارجی در  گذاريسرمایه خصوص درخارجی ایجاد کرده است که منجر به تصویب قوانینی 
خارجی و یا اقدامات  گذاريسرمایهتشویق  منظوربهاخیر شده است. این قوانین عمدتاً  قرننیم

مالی، برقراري تخفیف مالیاتی، تهیه زمین و ارائه خدمات با  هايانگیزهی از طریق ایجاد مثبت
توسعه و بازسازي واحدهاي موجود،  منظوربهمختلف اقتصادي  هايبحثشرایط ترجیحی... و در 

توسعه صادرات محصوالت تولیدي، حمایت از واحدهاي طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ و 
، گذاريسرمایه هايمشوقاست. تدوین  شدهگذاشتهعتی و تدوین به اجرا صن تمرکززدایی

   يتر مطلوب تا بتوانند در شرایط کندمیفراهم  گذارانسرمایهشرایط جدیدي را براي 
جذب حداکثري خاص، براي  يها مشوقاختصاص ، روي این ازکنند.  گذاري سرمایه

  والن ؤمس یدتأکو  موردتوجهگذشته  يهاسالتوسعه بازار سرمایه از و  گذارانیهسرما
در صورت  گذاريسرمایهدر  مؤثر هايمشوقچراکه؛ . بوده است عرصهاین  گذارانیاستسو 

در بسترهاي عدالت اقتصادي و اجتماعی، شفافیت اقتصادي،  تواندمیدرست عمل کردن 
م نمایند. در همین را فراه گذاريسرمایهافزایش تولید، کاهش نرخ بیکاري و هدفمند نمودن 

به یکی از  هاآن روزرسانیبهجدید و  هايجذابیتبا ارائه مزایا و  گذارانسرمایهارتباط، جذب 
کشور ایران تبدیل  هاياستانرقابت اقتصادي میان کشورهاي دنیا و بالطبع در میان  هايعرصه

  دهند.را به خود اختصاص  گذاريسرمایهتا بتوانند سهم بیشتري از  گشته است
  بدین منظور اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان کرمانشاه همگام با تحوالت اقتصادي 

را  گذاريسرمایه هايمشوق، ربطذي هايدستگاهکشور و با همکاري  ايتوسعه هايسیاستو 
و در قالب  گردآوري دارند رادر استان  گذاريسرمایهکه نقش مهمی در رونق و ارتقاي سطح 

 هايبخشدر تمام  هاییمشوقمزیت ها و که شامل  پیش روي تدوین نموده است کتاب
که امید است  استاقتصادي (کشاورزي، صنعتی، خدماتی، پزشکی، گردشگري و ...) 

  عزیز و فعاالن اقتصادي قرار گیرد. گذارانسرمایه وريبهرهو  مورداستفاده
  علی محمدي

  نماینده وزیر، مدیرکل
  استان کرمانشاه گذاريسرمایه خدمات زمرک رئیسنایبو 
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 معرفی و مختصات استان کرمانشاه - 1

  :استان موقعیت 1-1

کیلومترمربع در  25900اي کوهستانی، با وسعت استان کرمانشاه در ناحیه
شده است که از کیلومتر مرز مشترك با کشور عراق واقع 370غرب کشور و با 

هاي لرستان و ایالم از شرق به استان شمال به استان کردستان، از جنوب به
با مرکزیت  استاناین  استان همدان و از غرب به کشور عراق منتهی شده است.

 86بخش،  31شهر،  21شهرستان،  14اکنون داراي  شهر کرمانشاه هم
   است. آبادي داراي سکنه 2793تان و دهس

شمال غرب به هاي شرق به غرب کشور و در مسیر اصلی راه کرمانشاه استان
عراق و در کشور نواحی جنوبی و در مسیر اصلی ترانزیت کاال و خدمات به 

مناسب از  اي فاصله در و (کربال و نجف اشرف) مسیر اصلی عتبات عالیات
  .قرارگرفته است اقتصادي کشور هايقطب

در  قرار گرفتناستان کرمانشاه به سبب موقعیت جغرافیایی و  یی،وهواآب نظر از
متنوعی برخوردار است؛ تا جایی که  هواي و آبهاي زاگرس، از کوه رشته میان

  د.نامنفصل می آن را استان چهار
  

 :استان جمعیت 1-2

 چشم یک  داراي جمعیت میلیون 2 از بیش با استان این جمعیتی، نظر از
 جوانی سنین در آن جمعیت بیشترین که است جمعیتی پنجره انداز
 72 تقریباً. است جمعیت بودن فعال ازنظر شرایط بهترین ارايد و اند،شدهواقع

 27 تنها و اندشدهواقع سال 64 تا 15 یعنی فعالیت سن در جمعیت درصد
  .اندشدهواقع سال 65 باالي و سال 14 زیر درصد
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   :صنعت 1-3
پروانه بهره برداري صنعتی با اشتغال 1000استان کرمانشاه داراي بیش از

درصد این واحدها صنایع کوچک با اشتغال 92زار نفر می باشد. ه 30حدودا 
نفر و  100تا  50درصد صنایع متوسط با اشتغال بین 4نفر،  50کمتر از 

  نفر می باشند.100درصد نیز صنایع بزرگ با اشتغال بیش از 4
واحد پتروشیمی در حال فعالیت و تولید می باشند که طرح  3 در استان

و طرح توسعه  اسالم آباد غربز در منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی چهارم نی
  پتروشیمی کرمانشاه در دست اجرا می باشد. 

همچنین واحدهاي تولید کننده خودرو، روغن نباتی، سیمان، کاشی و سرامیک، 
میلگرد و تیرآهن، لبنیات، انواع دارو، قند و رب گوجه فرنگی از مهمترین 

   واحدهاي صنعتی استان می باشند.
فقره جواز تاسیس  2000در استان در بخش سرمایه گذاري صنعتی، تا کنون 

هزار شغل جدید صادر گردیده است که از این تعداد 57صنعتی جهت ایجاد
هزار نفر داراي پیشرفت  10اشتغال  فقره جواز تاسیس جهت ایجاد  370

  درصد می باشند. 20فیزیکی باالي
جراي استان می توان به طرح از مهمترین طرح هاي صنعتی در دست ا

هزار بشکه اي، طرح تولید پلی پروپیلن، طرح توسعه پتروشیمی  150پاالیشگاه 
تکه، بیواتانول،  2نیومی یبا تولید کود اوره و آمونیاك، ذوب آهن، قوطی آلوم

  اشاره نمود. کلسیمروغن ذرت، بیوایمپلنت استخوانی و طرح کاغذ از کربنات 
ه موقعیت استراتژیک و همجواري با کشور عراق داراي این استان با توجه ب

بهترین مزیت سرمایه گذاري جهت تولید محصوالت صنعتی و صادرات به عراق 
  و سایر کشورها می باشد. 
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  اهم واحدهاي تولیدي و محصوالت صنعتی استان

(اوره و  میلیون تن در سال 1در حال بهره برداري با تولید  واحد پتروشیمی 3 
پلی اتیلن سنگین) (تولید پلی اتیلن سنگین:  -آلکیل بنزین خطی - ونیاكآم

تولید کود اوره و  -هزار تن 50تولید آلکیل بنزین خطی:  - هزار تن 300
  ،هزار تن) 660آمونیاك: 

  ،هزار دستگاه در فاز اول 50ظرفیت واحد تولید خودرو سواري به  1
  ،میلیون تن 3,6ید سیمان به ظرفیت واحد تول 2
  ،میلیون تن 24,5به ظرفیت واحد تولید کاشی و سرامیک  3
  ،هزار تن 600واحد تولید میلگرد و تیرآهن به ظرفیت  3
  ،هزار تن 5واحد تولید فرومنگنز پرکربن به ظرفیت  1
   ،هزار تن 60واحد تولید رب گوجه فرنگی به ظرفیت  3
   ،هزار تن 300واحد تولید روغن نباتی به ظرفیت  1
  ،هزار تن 120تولید قند و شکر از چغندرقند به ظرفیت واحد  2

  ،هزار تن 460واحد تولید انواع لبنیات به ظرفیت  16
هزارتن مواد  200میلیون عدد دارو و  340واحد تولید انواع دارو به ظرفیت  2

   ،اولیه دارو
   ،هزار تن 3واحد تولید سموم دفع آفات نباتی به ظرفیت  1

  ،هزار تن 600ه ظرفیت واحد تولید آرد ب 16
   ،واحد تولید خوراك دام  و طیور به ظرفیت یک میلیون تن 19
  ،هزار متر مربع 650واحد سنگبري به ظرفیت  33
  ،هزارتن 675واحد تولید گچ ساختمانی به ظرفیت  5
  ،میلیون متر مربع 10واحد تولید انواع پارچه به ظرفیت  1
  ،هزار تن 40چند الیه به ظرفیت  واحد تولید کیسه بدون بافت پالستیکی 4

  ،تن هزار 125واحد تولید اسکلت فوالدي سوله به ظرفیت  12
  

۴



    

  

 

  
  

  ،میلیون تن 1,5واحد تولید قطعات پیش ساخته ساختمانی و ... به ظرفیت  1
   ،تن 5000واحد فرآوري شیرین بیان به ظرفیت  3
   ،تن 1200واحد فرآوري گیاهان دارویی به ظرفیت 1

  لید قطعات خودرو شامل:واحد تو 40
  

  خودرو فیلتر واحد 4  پالستیکی قطعات واحد 3

  باتري تولید واحد 1  فلزي قطعات واحد 26

  خودرو اسقاط واحد 4  خودرو واحد الکترونیک 2

  
   ،تن700(ریخته گري) به ظرفیت  واحد تولید قطعات دقیق صنعتی 1
   ،دستگاه3400ت خدمات شهرداري به ظرفیت واحد تولید ماشین آال 1
   ،هزار دستگاه 600فیت رواحد تولید جعبه فرمان به ظ 2
   ،هزار دستگاه 80واحد تولید شاسی خودرو به ظرفیت  1
  ،تن در روز 340فیت رواحد کشتارگاه دام و طیور به ظ 7
  

  : در دست احداث و عملیاتی استان طرح هاي صنعتی مهم
اي در روز جهت هزار بشکه  150در درست احداث بودن پاالیشگاه  -

 ،میلیون تن 3گازوئیل و ... به ظرفیت تولید بنزین،

طرح پتروشیمی جهت تولید پلی اتیلن  1در دست احداث بودن  -
 ،هزارتن 735سنگین و پلی پروپیلن به ظرفیت 

در دست احداث بودن طرح توسعه پتروشیمی کرمانشاه جهت تولید  -
 ،هزارتن 660اوره و آمونیاك به ظرفیت 

۵



 

  
ل به ظرفیت وطرح صنعتی جهت تولید بیواتاناحداث بودن  در دست -

 ،هزار تن 76

ح صنعتی قوطی سازي زمزم جهت تولید ردر دست احداث بودن ط -
 ،هزارتن12) به ظرفیت CANقوطی آلومینیومی (

طرح صنعتی ذوب آهن جهت تولید شمش  2در دست احداث بودن  -
 ،هزارتن300فوالد سبک به ظرفیت 

طرح صنعتی جهت تولید روغن خام ذرت به  در دست احداث بودن -
 ،هزار تن 182ظرفیت 

در دست احداث بودن طرح صنعتی تولید نان صنعتی و اروپایی به  -
  ،هزار تن 9ظرفیت 

در دست احداث بودن طرح صنعتی جهت تولید بیوایمپلنت  -
  ،هزار دست 300استخوانی به ظرفیت 

کربنات از در دست احداث بودن طرح صنعتی جهت تولید کاغذ  -
 ،تن 7500کلسیم به ظرفیت 

طرح صنعتی جهت تولید فروسیلیسیم به  2در دست احداث بودن  -
 ،هزار تن 50ظرفیت 

  
  :معدن 1-4

میلیارد تن ذخایر شناسایی شده  1/1استان کرمانشاه نیز با داشتن بیش از 
نوع ماده معدنی  68درصد از کل ذخایر معدنی کشور را داراست و از  2حدود 

(شامل:  نوع از آن در این استان شناسایی شده است 20سایی شده در کشورشنا
نوع مرمریت، الیم استون، تراورتن، 4( ینی(بیتومن)، سنگ تزئ قیرطبیعی
  اك صنعتی، ـخ پات،ـنگ گچ، فلدسـوط کوهی، سـگ الشه، مخلـسنگرانیت)، 
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 مگنتیت)، (هماتیت و منگنز، سنگ آهن میکا، کلسیت، سیلیس، دولومیت،
  پوزوالن، سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی.  آهک و مارن، مس،

این استان از نظر ذخایر بیتومین رتبه اول کشور را داراست و از حیث سنگ 
نحوي که مرمریت هرسین از ه هاي تزئینی نیز جایگاه مناسبی در کشور دارد ب

  شهرت جهانی برخوردار است. 
نفر  2600تغالزاییشروانه بهره برداري معدنی با افقره پ 250در حال حاضر نیز 

در استان وجود دارد به نحوي که این تنوع میلیارد ریال 1300و سرمایه گذاري
هوایی فرصت هاي ویژه  و تنوع آب وجغرافیایی و غناي نسبی در کنار موقعیت 

اي را براي رشد و توسعه فراهم آورده است. تنوع مواد معدنی و دامنه وسیع 
زار کار در این بخش از اکتشاف تا بهره برداري و صنایع باال دستی، در کنار با

کشاورزي و دامداري می تواند به صورت بالقوه به کانونی براي رشد و توسعه 
  استان تبدیل شود.  

از آنجا که پژوهش ها و کاوش ها در جهت شناسایی و بهره برداري از معادن 
اند شایسته است که با تهیه و اجراي برنامه جزء مهمترین هدف ها شمرده شده 

بر آن باشیم تا در آینده اي نزدیک، نیازمندي هاي منابع داخلی را هاي مناسب 
از همین منابع فرآهم آوریم و زمینه را جهت گسترش صنایع مختلف آماده 

  سازیم. 
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  وضعیت معادن مهم استان:

   استان در تن میلیون 1,3قطعی ذخیره با طبیعی قیر معدن 32 وجود
  ،)کشور در اول رتبه و کشور طبیعی قیر ذخایر درصد 75(

 ذخیره با) دولومیتی مرمریت و مرمریت( تزئینی سنگ معدن 50 وجود
  هزارتن، 550 سالیانه استخراج و میلیون تن46قطعی

   تن میلیون 360 قطعی ذخیره با مارن و آهک معدن 3وجود
  تن، یونمیل 4,2 سالیانه استخراج و

   تن میلیون 40 قطعی ذخیره با گچ سنگ معدن 10 وجود
  هزارتن، 520سالیانه استخراج و

  تن میلیون  1,45 قطعی ذخیره با فلدسپات معدن 4 وجود
  تن، هزار 80 سالیانه استخراج و 

  تن میلیون21,5 قطعی ذخیره با سیلیس معدن 6 وجود
  تن، هزار 145 سالیانه استخراج و 

  

 معادن استانمشخصات 

 
 

 (هزار تن)استخراج سالیانه  (میلیون تن)ذخیره قطعی  تعداد نوع ماده معدنی

 9392 315,5 119 سنگ الشه

 74 1,3 20 بیتومین

 287 23 27 دولومیتی مرمریت

 628 20 26 سنگ تزئینی

 1394 43 19   یمخلوط کوه

 520 40 10 سنگ گچی

 119 31 5 سیلیس

 80 1 4 فلدسپات

 4200 5,5 3 ارنآهک م

 74 3,8 4 خاك صنعتی

 3 0,21 1 منگنز

 5 0,22 1 پگتماتیت

 25 0,27 1 سنگ آهن
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  :تجارت  1-5

کیلومتر مرز  366استان هم مرز با عراق و داراي  5استان کرمانشاه یکی از 
مشترك با کشور مذکور است. بازارچه هاي مرزي فعال پرویزخان در شهرستان  

در شهرستان ثالث باباجانی، شوشمی در شهرستان پاوه  صلهقصرشیرین، شیخ 
گمرك رسمی پرویزخان، خسروي و  سه –و سومار در شهرستان گیالنغرب 

زخان از جمله مزیت هاي یپایانه بزرگ صادراتی خسروي و پرو دو - کرمانشاه
درصدي استان از تجارت کشور با عراق می  50منطقه در راستاي کسب سهم 

  باشد. 
مسافر اعم از گردشگر و  گی با کشور عراق زمینه تبادل کاال و خدمات،همسای

توریسم درمانی انتقال دانش فنی و ... را براي این استان فرآهم آورده است. 
بر بخش تجارت خارجی  هرچند که اتخاذ برخی سیاست هاي تحدیدي متخذه 

ن تولید کننده در برهه اي خاص از زمان زمینه کاهش روند مبادالت، ضرر و زیا
در عرصه  و صادر کننده و کمرنگ شدن نقش کشور و به تبع آن استان را

مذهبی و البته  لیکن وجود اشتراکات قومی،مبادالت تجاري فراهم آورده است، 
عه تعامل فی مابین سدیرینگی روابط دو منطقه همواره عاملی تأثیرگذار بر تو

اري با تان در عرصه مبادالت تجبوده است و از این روي نقش و سهم این اس
  داوم یافته است. کشور عراق به نوعی حفظ و ت

  :زیرساخت هاي تجاري استان
 مرز رسمی (پرویزخان، خسروي) 2وجود  -

 خسروي، پرویزخان) (کرمانشاه، گمرك رسمی 3وجود  -

پرویز خان و  (شوشمی، شیخ صالح، سومار، بازارچه  مرزي 5وجود  -
 ،تیله کوه)
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 ستباف استان:فرش د
  

  استان در باف قالی 54000 وجود
  دستباف فرش مربع متر60000 سالیانه تولید

  سنجابی نژاد مرغوب پشم سال در تن 3000 وجود
  کلیایی و سنقر فرش جهانی ثبت
  کشور در فرش تولید در 12 رتبه

  کلیایی و سنقر فرش به مختص نقشه 30 وجود
  ... و یونان آمریکا، یتالیا،ا آلمان،: صادراتی مقصد کشورهاي

  
  محصوالت صادراتی استان 

  انواع محصوالت صادراتی:
ود اوره، سیمان و کلینکر، خشکبار، صنایع غذایی، فوالد، لبنیات، ک -

 میوه و تره بار، محصوالت سلولزي، گیاهان دارویی، فرش دستباف،
م دام زنده، صنایع دستی، محصوالت آرایشی بهداشتی، لواز نخود،

 کاشی و سرامیکبهداشتی چینی،

 94میلیارد دالر در سال  3صادرات به میزان  -

 از طریق مرزهاي استان درصد کل صادرات کشور به عراق 50 -

  
  بازرگانی: 1-6

 .ار بوده استتج مسیر جاده ابریشم ودر کرمانشاه از دیر باز استان 
ی استان قصر شیرین در همسایگخان پرویز خسروي و رسمی هاي گمركوجود
 و همسایه بودنشیخ صله ثالث باباجانی نوسود و  هاي شوشمیبازارچه و دیاله

 هاي استان در بخش از توانمندي مرزي سومار بازارچهنیز  ، وبا سلیمانیه عراق
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صادرات ایران  درصد48بزرگراه کربال باعث شده  . عالوه بر این، هستندبازرگانی 
  صد و پنجاه کامیون کاال از مرزدرات روزانه یکصا همچنیناز مرز پرویزخان و 

خان، پرویز طبق آمارها گمرك و بازارچه .انجام شودعراق کشور خسروي به  
 ترینآور ارزصادرکننده کاال به عراق و بازارچه ترین ترین و پرحجمبزرگ

ترین گمرك صادراتی ایران بعد از بندرعباس بزرگو  ،ایران است مرزي بازارچه
ازجمله منطقه  اقتصادي ویژه دو منطقه استان کرمانشاه داراي .مار می آیدبه ش

منطقه یک  و منطقه ویژه اقتصادي کرمانشاه و آباد غربویژه اقتصادي اسالم
  است. اقتصادي قصر شیرین آزاد

  
  :صنعتی يهاشهرك 1-7

(مشتمل  می باشدصنعتی فعال و ناحیه شهرك  23 داراي استان کرمانشاه
کلیه شهرك . شهرك صنعتی خصوصی)2رك و ناحیه صنعتی دولتی و شه 21بر

ها و نواحی صنعتی دولتی داراي امکانات زیربنایی صنعت من جمله آب، برق، 
تلفن و گاز و آماده پذیرش سرمایه گذاران در پهنه جغرافیایی استان می باشد. 

یلومتر ک 10توضیح آنکه تمامی این شهرك ها و نواحی صنعتی به فاصله حدود 
. دیگر آنکه مجموع اراضی در اختیار از مرکز استان یا شهرستان قرار دارند

  هزار هکتار است.  2شهرك ها و نواحی صنعتی دولتی بیش از 
  

  و دامداري: کشاورزي 1-8
 یعنی، آب، خاك و شرایط اقلیمیکشاورزي و دامداري همواره بر سه عامل 
کرمانشاه به واسطه داشتن کلیه متکی بوده که خوشبختانه کشاورزي استان 

یکی از محورهاي و  هاي اقتصادي پر پتانسیل یکی از بخشموارد فوق می تواند 
  باشد. استانبراي توسعه 
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میلیمتر یعنی دو برابر  475استان کرمانشاه بواسطه بارش ساالنه حدود 
 نسبتاً هایی است که از حیث منابع آبی وضعیت از استان ،میانگین کشور

 تمام محصوالتبوده و امکان کاشت ناسبی دارد. خاك استان نیز حاصلخیز م

از لحاظ نیز و وجود دارد گیاهی کشاورزي بجز موز و نارگیل در کرمانشاه 
  د.تولیدات دامی، شرایط کرمانشاه براي تولیدات دامی ایده آل و مطلوب می باش

پنج قریباً تهزار هکتار است که  945 حدود سطح اراضی کشاورزي استان
از مجموع سطح اراضی را شامل می شود. درصد کل اراضی کشاورزي کشور 

حدود  هزار هکتار باغ می باشد. 39هزار هکتار اراضی زراعی و  906استان حدود
که  است هزار هکتار بصورت دیم 715زمین هاي زراعی یعنی حدود  درصد79
ت با توجه به شرایط هزار هکتار آن دشت مسطح می باشد. الزم بتوضیح اس26

  آب و هوایی امکان کشت دوم برخی محصوالت مثل ذرت دانه اي و ذرت 
 علوفه اي در استان وجود دارد. 

به سبب موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در میان رشته  استان کرمانشاه
از آب و هواي معروف به استان چهار فصل است. استان هاي زاگرس، کوه

براي  .اراي چهار فصل در یک زمان استوده به گونه اي که دبمتنوعی برخوردار 
داراي آب و هواي سرد  پاوه و سنقر داراي آب و هواي گرم و قصرشیرین نمونه

 می به طور کلی د. آباد غرب داراي آب و هواي معتدل هستنو کرمانشاه و اسالم
سردسیر، گرمسیر،  "ی به سه منطقه آب و هوایرا استان کرمانشاه  توان

 .کرد تقسیم "معتدل

ü سردسیر شامل مناطق مرتفع، همچون کنگاور، سنقر، پاوه، جوانرود  منطقه
 خوردارند.ثالث باباجانی از این نوع آب و هوا بر هایی ازهمچنین بخش و
ترین هاي سرد تا خیلی سرد، از مهمهاي مالیم تا گرم و زمستانتابستان 

 . باشدآب و هوا میهاي این نوع ویژگی
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ü گرمسیر شامل مناطق پست واقع در غرب استان همچون  منطقه

هاي این آب و هوا، قصرشیرین، سومار، سرپل زهاب و گیالن غرب. از ویژگی
 . باشدهاي مالیم میهاي بسیار گرم و زمستانتابستان

ü آبادهاي کرمانشاه، اسالممناطق معتدل  شامل  بخش بزرگی از شهرستان 
هاي این  از ویژگید. می باش ه، هرسین و بخشی از داالهو، روانسر، صحنغرب

  هاي گرم می باشد.هاي مالیم تا سرد و تابستانزمستانهوا  آب  و
از  استان و وجود اراضی حاصل خیز، به برکت وجود شرایط محیطی مناسب، 

روري (دام و مختلف زراعت، باغبانی و دامپ هايتوانایی نسبتاً باالیی در رشته
با عنایت به وضعیت موجود   .برخوردار است ) و آبزي پروريو زنبور داري طیور

  می توان محصوالت عمده هر شهرستان را بشرح ذیل اعالم کرد:
گندم، ذرت، جو، چغندرقند، حبوبات، میوه هاي هسته دار، میوه کرمانشاه:

  ،زنبور داري و هاي دانه ریز، سبزي و صیفی، دامپروري
و   چغندر قند،گندم، جو، حبوبات، میوه هاي دانه دار الم آباد غرب :اس

  ،دامپروري
 و، دامپروري ریز گندم، حبوبات، میوه هاي دانه دار،هسته دار و دانه داالهو:
   ، شیالت
(گوجه و خیار و سیب زمینی)،  ذرت، حبوبات، سبزي و صیفی ذهاب: سرپل

  ،دامپروري و میوه هاي هسته دار
  ،میوه هاي دانه ریز و گندم، علوفه، دامپروري :گیالنغرب

  ،شیالتو  سبزي و صیفی، میوه هاي دانه ریز ، مرکبات قصرشیرین:
گندم، آفتابگردان، حبوبات ،علوفه، میوه هاي دانه دار،هسته دارو دانه  سنقر :

 دامپروري، و  ریز
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  ،وريدامپر و میوه هاي هسته دار، دانه ریز و میوه هاي خشک جوانرود:
  ،دامپروري و گندم، ذرت، کلزا، جو، میوه هاي دانه ریز، سبزي و صیفی روانسر:

  ،شیالت و میوه هاي دانه ریز، میوه هاي خشک، انار پاوه:
چغندر قند، جو، سبزي و صیفی،میوه هاي هسته دار، دانه ریز و دانه  صحنه :

  ،داريو زنبور دار، میوه هاي خشک، گیاهان دارویی،دامپروري
میوه هاي هسته  علوفه، سبزي و صیفی، گندم، دانه هاي روغنی، جو،گاور:کن
  ،شیالت دامپروري و میوه هاي خشک، گیاهان دارویی، دانه ریز و دانه دار، - دار

چغندرقند، علوفه، حبوبات، سبزي و صیفی(سیب زمینی  ذرت، گندم، هرسین:
 ، گیاهان دارویی،دانه ریز و خشک -هسته دار  - و پیاز)، میوه هاي دانه دار

  ، زنبور عسلدامپروري و 
دانه ریز و خشک و  - ي دانه دار(سیب)میوه ها گندم، :باباجانی ثالث

  ، دامپروري
  تولیدات کشاورزي شاخص استان در یک نگاه: 

  زراعت
  ، (تخمه سنقري)چغندرقند،کلزا، آفتابگردان آجیلی گندم، جو، نخود، ذرت،

  دامپروري
  ، اسب نژادکرد، واحدهاي گاوداري صنعتیسنجابی،  نژاد گوسفند 

  باغبانی
توان به رتبه دوازدهم کشور با همچنین میانجیر و زیتون داالهو،  انارپاوه، 
تن  4500گل شاخه بریده، رتبه هفدهم کشور با تولید میلیون  8,5تولید 

 . محصوالت خارج از فصل را نام برد
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  صنایع تبدیلی
 جمله: شرکت روژین تاك تبدیلی من وجود کارخانجات بزرگ صنایع

   نی)،ـه هاي روغـشی دانـن کــ(روغ ازگلـرکت نـش درب گوجه فرنگی)،ـ(تولی
(تولید بذر هیبرید ذرت)، واحدهاي بوجاري و ضد  شرکت توسعه کشت ذرت

واحدهاي  واحدهاي تولید کننده خوراك دام و طیور، عفونی بذر گندم و جو،
    ،  ... ک کردن ذرت تر وواحدهاي خش کشتارگاه طیور،

  وضعیت فعلی 
هزارتن محصوالت باغی، 260میلیون تن محصوالت زراعی،3,2تولید حدود 

واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت  250وجود  هزارتن محصوالت دامی، 448تولید 
واحد سیلوي ذخیره غالت با  53وجود  میلیون تن در سال،4فرآوري حدود 

وجود ظرفیت نگهداري مواد غذایی در  تن،میلیون  1,2ظرفیتی بالغ بر 
واحد شیالتی با تولیدي بیش از  480هزارتن، وجود  37سردخانه به ظرفیت 

  همچنین در خصوص جایگاه برخی محصوالت کشاورزي استان  هزارتن. 16
رتبه دوم از ، سطح وتولید گندممی توان اشاره اي کرد به رتبه چهارم از نظر 

رتبه اول از نظر ، تولید ذرت سطح واز نظر رتبه دوم تولید جو،  سطح ونظر 
رتبه چهارم از تولید چغندر قند،  سطح ورتبه چهارم از نظر تولید نخود،  سطح و

نظر عملکرد در واحد سطح چغندر قند و ذرت حائز  تولید کلزا و از سطح ونظر 
  رتبه اول کشور می باشد.

  
  گردشگري و خدمات: 1-9

کارشناسان  نظر از .است برخوردار پرباري تاریخی وابقس از کرمانشاه استان
 . دارد قرار باستانی آثار سوم مرحله در شوش و شیراز از بعد کرمانشاهتاریخی 

   شهر محدوده در بستان اقط و بیستون همچون شاخصی باستانی و تاریخی آثار
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 14 و يگردشگر حوزه 6 داراي استان این .است شدهواقع کرمانشاه یعنی بزرگ
 هايجاذبه ترینمهم. است گردشگري نقطه 100 از بیش با گردشگري کانون

 بازار ،بستانطاقفرهنگی بیستون،  -محوطه تاریخی: از عبارتند استان توریستی
 داریوش، کتیبه دره، گنج تاریخی تپه ،هاگوردخمه جامع، مسجد، سنتی

 صحنه، دربند سرابسراب نیلوفر،  آناهیتا، معبد عباسی،شاه کاروانسراي
 روانسر، سراب قلعه، قوري غار ابودجانه، مقبره یزدگرد، قلعه ریجاب، رودخانه

  .دیره دخمه گور دراز، بازي کوه شمشیر،، روستاي هجیج روستاي ریجاب، آبشار
  
  زیر ساخت ها: 1-10

 کیلومتر 2796به میزان  هاي ارتباطیطول راه با داشتن استان کرمانشاه 
 393حدود  نداشت با وعالیات  و عتباتیر جاده ابریشم در مس تنقرار گرفبا 

  را  و مسافرنقش مهمی در ترانزیت کاال  ،اصلی راه یلومترک 914،کیلومتر بزرگراه
کرمانشاه در حال  - غرب کشور اراك آهنراههمچنین به عهده دارد  در منطقه

 شگاه کرمانشاه،. پاالیاستدر حال ساخت  یرینقصر ش و کرمانشاه يبرداربهره
شهید اشرفی  المللیینب، فرودگاه و گازنفت  یرذخا برق بیستون، یروگاهن

از  است پرواز در هفته 120ترین فرودگاه در غرب با ظرفیت بزرگ اصفهانی که
  .به شمار می آیندی استان یزیربنا و امور هایرساختزمزایاي  دیگر
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 هوري اسالمی ایراندر جم گذاريسرمایه سترهاي قانونیب -2

  بر اساس آخرین منابع

 نامهیینآو  1381خارجی مصوب  گذاريسرمایهو حمایت قانون تشویق  •
 ،اجرایی آن

  ،توسعه ششمپنچ ساله برنامه  •

) 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست7اصالح ماده ( •
 ،قانون اساسی

 44458/26986شماره  نامهیبتصو( گذاريسرمایهتشکیل مراکز خدمات  •
 ،)وزیران تیأه 02/08/1389مورخ 

 ،قیمتمس هايیاتمالقانون  •

 ،1396قانون بودجه سال  •

 )،1395کشور(مصوب  ياتوسعه يهابرنامهقانون اجراي احکام دائمی  •

 ،)1395(مصوب  قانون رفع موانع تولید •
  

  ایران اسالمی جمهوري درخارجی  گذاريسرمایه هايمشوق- 3
و تسهیالت  هایژگیوخارجی  گذاريسرمایهقانون تشویق و حمایت از  •

 قانون،

 خارجی، گذاريسرمایهعدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت  •

 درصد سرمایه خارجی، 100امکان ثبت شرکت ایرانی با  •

    سرمایه  یريکارگبهانتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از  •
 ارز یا کاال، صورت به
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 گذارانیهسرماو برابر با  خارجی از رفتار مشابه گذارانیهسرمابرخورداري  •

 ی،داخل

مقیم  هايیرانیااشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و  گذاريسرمایهامکان  •
 خارج از کشور،

 ی،مجاز براي بخش خصوص هايینهزمدر کلیه  گذاريسرمایهامکان  •

 خارجی، گذاريسرمایه يهاروشپوشش حمایتی به کلیه  ياعطا •

خارجی و تصویب  گذاريسرمایهفرآیند کوتاه و سریع پذیرش درخواست  •
 آن،

، مدیران، کارشناسان گذارانیهسرمابراي  سالهسهصدور پروانه اقامت  •
 ،هاآن یکدرجهخارجی و بستگان 

 

 استان کرمانشاه گذاريسرمایه ها و مشوق هايمزیتاهم  -4

 :عمومی هايیتمز 4-1

اي هوجود فضاي اجتماعی و اقتصادي مناسب و امن جهت جذب سرمایه •
هاي اقتصادي، بازرگانی با کشور عراق و اقلیم داخلی و خارجی و توسعه فعالیت

 کردستان،

استقرار در محور ارتباطی شمال غربی و جنوب در مسیر ترانزیتی با کشور  •
 جنوبی، يبندرها عراق و کردستان و

گردشگري شمال غربی و غرب کشور و  کربال واستقرار در محور زیارتی  •
 نفر زائر و مسافر، هایلیونمعبور 

براي ... از قبیل آب، برق گاز و  یازموردن هايیرساختزکمک به ایجاد  •
 ،هاطرح
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ظرفیت باالي اکوتوریسم به علت داشتن تنوع اقلیمی، جنگل، تنوع گیاهی  •

 و جانوري،

 هوایی، و زمینی يهاراهدسترسی مناسب به  •

ذاري فعال با جلسات گگذاري و ستاد سرمایهوجود مرکز خدمات سرمایه •
صدور مجوزهاي الزم و ارائه مشاوره تخصصی  روند درتسریع  منظوربههفتگی 

 ن،استار د

 ،)متریلیم 475 یانگینبا مکشور (میانگین بارش  دو برابرمتوسط بارش  •

 و (با رویکرد منطقه آزاد)یرینشوجود دو منطقه ویژه اقتصادي قصر  •
 ،غرب آباداسالم

 ،غرب کشور در پزشکی و آموزشن درما قطب بهداشت و •

 ،یهو سورکرمانشاه به خط ریلی عراق  و اتصالغرب کشور  آهنراهوجود  •

 ،دانشجو 48156و  ياو حرفهفنی  مرکز آموزش 25وجود  •

 ،مترمکعبمیلیون  832با حجم  يبرداربهرهسد در دست  8وجود  •

تر راه کیلوم 1928و کیلومتر راه اصلی  914بزرگراه، یلومترک 393وجود  •
 ،فرعی

  
 ي عمومی:هامشوق 4-2

و کاهش  یگیري) پو ... محیطییستزالزم (محیط طبیعی،  يمجوزهااخذ  •
 ،یازموردنزمان فرایند صدور مجوزهاي 

 ،توجیهی يهاطرحو تجهیزات  آالتینماشمعافیت گمرکی در  •

سال براي درآمد مشمول  13به مدت  درصد100 یزانممعافیت مالیاتی به  •
 ،یه واحدهایی مستقر در مناطق محروممالیات کل
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و جهانگردي داراي  گرديیراناسیسات أتخفیفات مالیاتی ویژه براي کلیه ت •

 ،يبرداربهرهپروانه 

تولیدي و  هايیتفعالي زاردرآمد اب درصد80ت مالیاتی به میزان معافی •
 ،معدنی در سطح استان

تعاونی  يهارکتشبراي  يزاراب سود درصد50معافیت مالیاتی به میزان  •
 ،استاندر بازسازي و توسعه واحدهاي صنعتی و معدنی موجود  باهدفخصوصی 

فراهم نمودن تمهیدات الزم جهت استفاده از تسهیالت ارزي از محل  •
با تخفیفات ویژه و سهم آورده کمتر نسبت به سایر  توسعه ملیصندوق 

 ،رکشو يهااستان

 ،بانکی و تخفیفات و تعامالت ویژه مالیاتی، گمرکی •

 ،شهرك هاي صنعتی استان واگذاري زمین با حداقل قیمت در •

 

v برنامه ششم توسعه: بر اساس 

آمیــز در خصــوص بــه توجــه ضــرورت اجتنــاب از اعمــال اقــدامات تبعــیض •
گـذاري  قـانون جلـب و جـذب سـرمایه     8گذاري خـارجی مطـابق مـاده    سرمایه

 شود:زیر پیشنهاد می به شرحخارجی، برخی از موارد 

قانون « 31ح ماده  بند موضوعهاي مالیاتی هاي برنامه معافیتر طول سالد .1
، عـالوه بـر شـمول    »پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کشـور     رفع موانع تولید رقابـت 

ــرازي ناشــی از ســرمایه  هــاي خــارجی مشــترك، شــامل  گــذاريدرآمــدهاي اب
 هاي غیرمشترك خـارجی کـه در راسـتاي توسـعه زنجیـره ارزش     گذاريسرمایه

 دسـت معـادن و   صنایع پتروشیمی، شیمیایی و پالستیک؛ تکمیل صنایع پـایین 
  صادراتی؛   صنایع  در   ینتأمشیالت؛ توسعه زنجیره 

   گردد.نیز می بنیان و ارتقاي توان طراحی، تحقیق و توسعهتوسعه صنایع دانش
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خ  بنـد موضـوع هـاي مالیـاتی   دامنه شمول معافیت هاي برنامهطول سال در .2
 ، »پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت« 31ده ما

گذاران خارجی کـه بـا اسـتفاده از ظرفیـت واحـدهاي تولیـدي       عالوه بر سرمایه
نماینـد، در  داخلی در ایران نسبت به تولید محصوالت با نشان معتبر اقـدام مـی  

قـانون  « 2زامـات مـاده   گذاران خارجی که با رعایـت ال سرمایه آن دستهرابطه با 
نیازهـاي کشـور و تقویـت     ینتأمحداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در 

، بـا ایجـاد   »هاي مسـتقیم قانون مالیات 104ها در امر صادرات و اصالح ماده آن
درصد صادرات  50هاي جدید تولیدي در کشور اقدام به تولید و بیش از ظرفیت

درصـد معافیـت تسـري     50تـا سـقف    نمایندمیمحصوالت خود با نشان معتبر 
رفتـار   هـا مشوق لحاظ ازدر موارد ریلی همانند مناطق محروم  ینهمچن یابد.می

 خواهد شد.

بر (فاینانس) عالوه  مالی خارجی ینتأم یالتدالر تسه یلیاردم 50اختصاص  •
بخش دولتی،  يهاطرحدر  گذاريسرمایه منظوربه سهمیه سال قبل، ماندهیباق
 ،عمومی غیردولتی يو نهادها یتعاونو  صوصیخ

 کشور، ياتوسعه يهابرنامه دائمی احکام قانون 32 ماده) پ( بند اساس بر •
 زیر اقدامات ،کشور معدنی و صنعتی گذاريسرمایه یقو تشو تسهیل منظوربه

  :شودیم انجام دولت توسط
 کشور بیکاري نرخ میانگین از باالتر هاآن بیکاري نرخ که ییهاشهرستان -الف

  ).شوندیم تعریف اشتغال از برخوردار غیر مناطق عنوان به( است
 نرخ کاهش و اشتغال ایجاد جهت الزم هايمشوق است موظف دولت -ب

 اعتبارات و آوردهعمل به را مناطق این در بیکاران کارورزي ایجاد و بیکاري
  .کند منظور سالیانه بودجه لوایح در را آن یازموردن
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 غیر مناطق در خدماتی و معدنی صنعتی، يواحدها مالیاتی معافیت -ج
 يتجار آزاد مناطق در شده منظور يهامعافیت میزان به را اشتغال از برخوردار

  .کند اعمال صنعتی –
 گاز و خام نفت صادرات از حاصل درآمد از درصد 3 است مکلف دولت - د

 يهاشهرستان به دوسوم و یزخفتن يهااستان به سومیک( ترتیب به را طبیعی
 تفکیک به یافتگینتوسعه يهاشاخص اساس بر که بافته توسعه کمتر مناطق

 اجراي جهت ،شودیم تعیین کشور وبودجهبرنامه سازمان توسط شهرستان
 ).دهد اختصاص سنواتی يهابودجه عمرانی يهابرنامه

و  یو تعاون خصوصی يهابخشگذاران  هاعطاي تسهیالت ارزي به سرمای •
 ياتوسعه يهاطرحعامل براي  يهابانکعمومی غیردولتی توسط  ينهادها

 ،گازهاي همراه يآورو جمعمشترك  هايیدانم با اولویت و گازباالدستی نفت 

و  یو تعاونخصوصی  يهابخشگذاران  هبه سرمای اعطاي تسهیالت ارزي •
انواع  ياتوسعه يهاحطرعامل براي  يهابانکعمومی غیردولتی توسط  ينهادها

 ،عمومی يشهربرون درون و ونقلحملمختلف 

 هزار 100سقف  اسالمی تا صکوك یا مشارکت ریالی و اجازه انتشار اوراق •
توسط  مالی داراي توجیه فنی اقتصادي و يهاطرحمیلیارد ریال براي اجراي 

 ،ملحوظ در این بند هايیتاولواجرایی به شرح  يهادستگاهبرخی از 
  

  بخش کشاورزي هاي نسبی استان دریتمز 4-3
ي حاصل خیزاست که هاو دشت چهارفصلاستان کرمانشاه داراي آب هواي  •

 .)6- 1(توضیحات بند کشاورزي گردیده است در محصوالتاین امر موجب تنوع 

 ،(دوبرابرمیانگین کشور) میلی متر باراش باران 475دارا بودن حدود  •

و منابع آب  محصوالت متنوع کشاورزيبا قابلیت کشت  خاك حاصلخیز •
 ،)6-1(توضیحات بندکافی 
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وجود رودخانه هاي مختلف نظیر قره سو، گاماسیاب، الوند، کن گیر، زمکان،  •

 سیروان، دینور و جامیشان،

شرایط آب وهوایی مناسب براي کشت دوم برخی محصوالت درمناطق   •
 ،گرمسیري

 توجه به تنوع آب و سیري وگرمسیري بادقابلیت کشت محصوالت سر •
 هوایی استان،

 ،باغات مثمر و مدرن امکان ایجاد •

افزایش فرآورده هاي دامی با نژادهاي  امکان ایجاد واحدهاي دامداري و •
 ،مختلف

 ،امکان ایجاد واحدهاي زنبور داري •

 ،مسطحهزار هکتار دشت 26 هزار هکتار اراضی کشاورزي، 945وجود حدود  •

  ،و مرتع جنگل هکتار  1،521،490حدود  •
 ،قابلیت پرورش آبزیان با عنایت به منابع آبی مناسب •

  . گونه گیاه دارویی که امکان توسعه آن وجود دارد 208وجود  •

  برخی از مزیت هاي بخش کشاورزي این استان می باشند.
 

 بخش کشاورزي گذاري درسرمایه يهامشوق 4-4

  ،ه صورت رایگانب کشاورزي يهابه طرح منابع ملی امکان واگذاري اراضی •

هاي بخش کشاورزي در حداقل  صدور مجوز تغییر کاربري براي فعالیت •
 ،زمان ممکن

هاي بخش کشاورزي در حداقل زمان  صدور مجوزهاي الزم براي فعالیت •
 ،ممکن
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ارائه مشاوره به سرمایه گذاران براي انتخاب نوع فعالیت، محل اجراي طرح  •
 کسب مجوز فعالیت، و

 ییهاجهت دریافت وام ربطيو معرفی به مراجع ذ ها ز طرحا حمایت مالی •
هاي  عه ملی، اعتبارات کمکـمله صندوق توسـجاز ود بانکی پایینـرخ سـن با

  (کل استان بعنوان کمتر توسعه یافته سود بانکی کمتري پرداخت  فنی اعتباري و...
 ،کند) می

ورزي شامل هاي سرمایه گذاري در بخش کشا (پکیج) فرصت تهیه کتابچه •
 ،مطالعه زیر ساخت جهت واگذاري به سرمایه گذاران و فارغ التحصیالن

معافیت از پرداخت عوارض گمرکی محصوالت تولیدي قابل صدور بخش  •
 ،هاي مستقیم)یاتمالقانون  141بند الف ماده کشور (کشاورزي به خارج از 

 کشاورزي و صنایع مرتبط به کشاورزي از پرداخت يهامعافیت طرح •
 ،هاي مستقیم)یاتمالقانون  81ماده ( عوارض

مرتبط با کشاورزي از پرداخت سهم  یعکشاورزي و صنا يهامعافیت طرح •
واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه  (مادهبیمه کارفرما، عوارض مالیات 

 ،مستقیم) هايیاتقانون مال 81 کارفرما

یاز موردنآالت ینماش ت وملزوماواردات معافیت گمرکی براي برخورداري از  •
 ي کشاورزي،هاطرح

 
 نیرونسبی استان در بخش  هايیتمز 5 -4
 دائمی، يهارودخانه برخورداري از  •

 )،متریلیم 475ساالنه (میانگین بارش  •

 زیرساخت مناسب انتقال نیرو، •

 عراق)،برق (نزدیکی به بازارهاي مصرف انرژي  •

 ،سد مخزنی 20بودن دارا  •
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میلیون 1152 ذخیره مخزن با حجم يبرداربهرهست سد در د 8وجود  •

 ، مترمکعب

  ،سطحی و زیرزمینی منابع آبی مترمکعبمیلیارد  7وجود  •

  
 

  مشخصات سد هاي به بهره برداري رسیده(آبگیري شده)

  
  

  

  

  

 میزان ذخیره آب  عنوان(سد)
)(میلیون متر مکعب  

میزان تخصیص(تامین) آب 
)کشاورزي(میلیون متر مکعب  

هاي کشاورزي میزان زمین 
 تحت پوشش(هکتار) 

 7000 130 550 گاوشان

 1400 7 7 شیان

 4000 24,5 30 گیالنغرب

 6400 33,4 54 زاگرس

اهسلیمانش  52 18 2740 

 902 24 70,5 آزادي

 300 23 50,6  تنگ حمام

 - - 338  داریان

 22742 226,5 2242 جمع
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  مشخصات سد هاي در دست اجراي استان  
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یزی
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پی

  

  92  4155  5  40  135  هواسان

  86  3770  12  27  101  شرفشاه

  71  1100  6  19,5  48  قشالق

  55,8  1700  4  8  24,6  النه کبوتر

  92,5  3560  6  32  53  جامیشان

  89  1000  0  20  23  انزمک

  25  -  0  0  4,7  کل کش

  1013,5  15,285  33  146,5  610,7  جمع
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آبیاري و زهکشی  شبکه
  98  رودخانه گاوه رود  کرمانشاه  3500  1600  گاوشان

اسالم آباد   -  1400  شبکه آبیاري و زهکشی شیان
  100  سراب شیان  غرب

شبکه آبیاري و زهکشی 
  98  رودخانه گیالنغرب  گیالنغرب  4000  4000  گیالنغرب

  97,77  سد زاگرس  قصر شیرین  6400  6400 شبکه آبیاري و زهکشی زاگرس

شبکه آبیاري و زهکشی 
 سلیمانشاه

  98  رودخانه گاوه رود  سنقر  27400  2740

  93  رودخانه زمکان  ثلث باباجانی  902  902 شبکه آبیاري و زهکشی آزادي

تنگ شبکه آبیاري و زهکشی 
 حمام

  92  رودخانه قوره تو  سرپل ذهاب  3000  3000

شبکه آبیاري و زهکشی 
 شرفشاه

  31,5  ررودخانه کلگی  سومار  3055  3055

  72  زمکان  داالهو  1570  1570 شبکه آبیاري و زهکشی زمکان

شبکه آبیاري و زهکشی 
 جامیشان

  75  رودخانه جامیشان  سنقر  3560  3560

شبکه آبیاري و زهکشی 
 هواسان

  0,80  رودخانه هواسان  ثلث باباجانی  740  4155

  43  رودخانه مریم نگار  صحنه  4100  1000 شبکه آبیاري و زهکشی قشالق

شبکه آبیاري و زهکشی کبوتر 
 النه

  55,8  رودخانه کبوتر النه  کنگاور  ---  1700

  954,87  -  -  58227  33882  جمع

 مشخصات شکبه هاي انتقال آب

۲۷



 

 

  

 وزارت نیرو در بخش گذاريسرمایه هايمشوق 4-6

  .می باشدسال  20 قرارداد خرید تضمینی برق زمانمدت •
 یرپذ یدتجداي جدید، برق تولیدي از منابع مختلف در نظام تعرفه •

، تعادلی در این ترتیبینا بهشود که متفاوتی خریداري می هايیمتباق
گذاران با اطمینان خاطر و پذیرفتن ریسک عرصه ایجاد گردید تا سرمایه

  .کمتر به این حوزه ورود نموده و به فعالیت بپردازند
ها و تجهیزات گذاران داخلی و خارجی از فناوريسرمایه کهیدرصورت •

ایرانی براي تولید برق استفاده کنند، وزارت نیرو (دولت) متناسب با آن 
هاي عالوه بر نرخ پایه، به تجهیزات و فناوري درصد30حداکثر تا میزان 

  اختصاص داده و قیمت بیشتري پرداخت خواهد کرد. یرپذ یدتجد
ریال به ازاي هر  50ري مشخص براي دریافت مبلغ ایجاد ردیف اعتبا •

در بودجه  عوارض برق عنوانبهمصرفی مشترکین برق  کیلووات ساعت
تومان از این  یلیاردم 1100 حدود مبلغی اشاره نمود که 1396سال 

  ذخیره خواهد گردید. یرپذ یدتجدطریق براي توسعه تولید برق از منابع 
قطعات و  کهیدرصورت یرپذ یدتجده دارندگان پروانه احداث نیروگا •

در نصب نیروگاه را از خارج از کشور وارد نمایند،  یازموردنتجهیزات 
  .از معافیت یا تخفیف حقوق گمرکی استفاده کنند توانندیم

در این  گذاريسرمایههاي داخلی و خارجی فراوان جهت استقبال شرکت •
 ،حوزه

مشترك در قالب  به همکاري مندعالقهحضور کشورهاي مختلف  •
 ،ایران با دولت هانامهتفاهم

به وسیله سرمایه گذار بخش غیر دولتی خرید تضمینی آب تولید شده  •
 قانون برنامه پنجم توسعه)،  142توسط وزارت نیرو(ماده
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تملک اراضی محل احداث تأسیسات و اجراي طرح توسط وزارت نیرو و  •
  جهاد کشاورزي،  

جهت  مشترك هاييهمکارقالب هاي متعدد در حضور شرکت •
درخواست و  در کشورمان یرپذ یدتجد هاييانرژحوزه در گذاري سرمایه

  ،یرپذ یدتجداخذ پروانه احداث نیروگاه 
تاکنون  1386ظرفیت کل قراردادهاي خرید تضمینی برق فعال از سال  •

  است. MW 1650 حدود
 1396 در سالگردد که بینی می، پیشمنعقدشدهبا توجه به قراردادهاي  •

 .برداري برسدجدید به بهره یرپذ یدتجدنیروگاه  MW 600 تا میزان

 :خرید برق به یکی از موارد زیر پرداختیشپ •

 ،درصد 15خرید برق تا  پرداختیشپ •

خرید برق در حالت فروش برق  پرداختیشپدرصد میزان  20افزایش تا  •
 ،از طریق قرارداد دوجانبه

در صورت استفاده از  الذکرفوق پرداختیشپبرابر میزان  2افزایش تا  •
 ،مولدهاي ساخت داخل

برقراري انشعاب احداث تأسیسات الزم براي تأمین گاز  هايینههزتأمین  •
 ،و یا وجوه اداره شده پرداختیشپمولّد از طریق 

و یا  پرداختیشپبرق از طریق  يشبکهاتصال مولّد به  هايینههزتأمین  •
 ،وجوه اداره شده

د مقیاس کوچک، همچون سایر  تواندیم گذاریهسرما • براي احداث مولّ
نیروگاهی، از تسهیالت  يهاطرحتولیدي صنعتی و نیز سایر  يهاطرح

 د.بانکی ریالی و ارزي استفاده کن
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مالی  ینتأمدرصد  10بازگرداندن حق انشعاب به قیمت روز در حدود  •

 .شودیمپروژه را شامل 

 ،عقد قرارداد تضمینی •

 ،ماه در سال 9ضمین تأمین سوخت مولّد مقیاس کوچک، براي ت •

 ه،ما 12 ، کلّ ایام سالزمانهمتضمین تأمین سوخت مولّد تولید  •

د مقیاس کوچ • احی آن طوري است که اوالً  - کبا مولّ موقعیت نصب و طرّ
امکان افزودن تأسیسات موردنیاز براي بازیافت حرارت و ثانیاً امکان 

 يدورهطول  ازنظر. ازیافتی در محل وجود دارداستفاده از حرارت ب
 زمانهمتا پایان سال پنجم، مشابه مولّد تولید  تضمین تأمین سوخت

 د.رفتار خواهد ش
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 ،نظیر مجموعه بیستون با ثبت جهانیآثارباستانی متعدد  جاذبه ها و •

 طاق گرا و... هیتا،معبد آنا ،با ثبت ملی مجموعه طاق بستان

توسعه تورهاي گردشگري  امکان ایجاد و ووجود مناطق حفاظت شده  •
 ،عالقه مند  به حیات وحش گیاهی وجانوري

 ،تکیه بیگلر بیگی،وجود جاذبه هاي معماري نظیر تکیه معاون الملک  •

 ،آداب زندگیل جاذبه هاي مردم شناسی شام و قومی وفرهنگی تنوع  •
در نتیجه امکان  و موسیقی آیین، مذهب و و ابآد معیشت،گویش، ،لباس

 ،مردم شناسی فرهنگی و ،رهاي گردشگريوایجاد ت

جهت  هاي طبیعی در وجود مناطق طبیعی به منظور استفاده  از پتانسیل •
آبهاي پشت  ،صخره سیمره ،رهاي ورزشی مثل گسترش پاراگرایدرارائه تو
 ،... کوه نوردي و وردي،غارن سدها ،
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(سراب کرند، سراب صحنه، کریدور گردشگري  ونه گردشگريمناطق نم •

 )، طاقبستان و ...) و روستاهاي هدف (شمشیر، فش و ... –بیستون 

 
v آثار تاریخی 

 و قرار بستانطاقثبت ملی  و با ثبت جهانی مجموعه تاریخی بیستون
و آثار فروان تاریخی  ینو همچنجاده تاریخی ابریشم  یربر مس نگرفت

در  گذاريسرمایهاستان خود بهترین فرصت براي  یندر اهن ک يهاتمدن
 .استاستان  ینا

v ینکابتله 

 روانسر.در منطقه گردشگري  قوري قلعه ینکابتلهاحداث 

v دستیصنایع 

  ...، ، گلیم، جاجیم ومانند فرش، گیوه ییهابافتهدست 
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در صنعت گردشگري ایران  گذاريسرمایه يهامشوق ینترمهمیکی از  •
سال معافیت وبراي  5براي مناطق توسعه یافته  که. استمعافیت مالیاتی 

 .مالیاتی وجود دارد افیتعسال م10مناطق کمتر توسعه یافته 

 گذاريسرمایهفراهم نمودن زمینه جلب  منظوربهمصوبه دولت،  بر اساس •
خارجی  گذاريسرمایهو حمایت داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق 

مستعد نمونه گردشگري در مناطق  منطقه 50اقدام به تصویب بیش از 
ور برحسب ظرفیت پذیرش ذکنموده است. مناطق م استان کرمانشاه

خدمت  ارائهو محلی براي  ی، ملی، استانالمللیینبگردشگر در چهار سطح 
 .شودیمبه گردشگران داخلی و خارجی ایجاد 

۳۱



 

  
 

 ،المللی گردشگريهاي بینزمین رایگان در نمایشگاه اعطاي •

 ،اعطاي تسهیالت جوایز صادراتی •

واحدهاي تولیدي داراي مجوز از  دستیصنایعهاي معافیت مالیاتی کارگاه •
هاي تعاونی و اتحادیه يهاشرکتسراسر کشور،  دستیصنایع هايمعاونت

  ها،تتولیدي مربوطه واحدهاي تولیدي داراي مجوز از معاون

 درصد،  5هاي صادراتی به میزان پرداخت مشوق •

 دستیصنایعهاي اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن بیمه •
) استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کد دار( شناسه دار

قالی و فرش و  یبافتکهاي خانگی کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه
هاي کوچک و بزرگ هاي قالی و فرش و مجتمعنییا زیرپوشش تعاو

هاي خانگی و غیر آن در گروه دستیصنایعمربوطه و همچنین شاغالن 
به  وقتتمام صورتبهایران که  دستیصنایعمصوب شناسه دار (کد دار) 

 .اشتغال دارند یادشدهمشاغل 

 نفر 5هاي کوچک صنفی تا سقف ي سهم کارفرمایان کارگاهمعافیت بیمه •
 ،دستیصنایعهاي کارگر جهت تمامی رشته

هاي آب، برق، گاز و سوخت بخش صنایع در قانون هدفمندسازي تعرفه •
داراي  دستیصنایعهاي تولیدي کارگاه دستیصنایعهاي ها به کارگاهیارانه

 خواهد شد. و گردشگري دستیصنایعمجوز از سازمان میراث فرهنگی، 
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ورود کاال از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و  •
تشریفاتی  گونهیچهواردات خواهد بود و صدور کاال از این مناطق بدون 

 انجام خواهد شد.
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صنعتی به منطقه با  –ورود کاال از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاري  •
به  واردشدهو ترانزیت داخلی کاالي  شدهنجاماکمترین تشریفات گمرکی 

 منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.

به مناطق واقع در مبادي ورودي کشور بدون  موضوع این ماده يورود کاال •
 تشریفات گمرکی انجام خواهد شد. هرگونه

کاالهایی که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاري صنعتی یا مناطق دیگر به  •
 تشریفات از کشور خارج شوند. هرگونهبدون  توانندیم شوندیممنطقه وارد 

منطقه، حق  يگذارارزشو  يبندطبقهپس از  تواندیممدیریت منطقه  •
آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط  يهاقسمتاستفاده از 
 .واگذار نماید

متی از کاالي خود تمام یا قس توانندیمبه منطقه  واردشدهصاحبان کاالهاي  •
ورود موقت به داخل کشور به گمرك اظهار و با انجام مقررات  منظوربهرا 

 مربوطه ترخیص نمایند.

باشد که موجب  یزانیبه مبه منطقه  واردشدهپردازش کاالهاي  کهیدرصورت •
تغییر تعرفه گمرکی کاالهاي مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به 

د به سایر نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانی مواد کاالهاي فوق براي ورو
 د.اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد ش

مدیریت هر منطقه مجاز هست حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور  •
گمرك  یدتائبا  شوندیمبراي کاالهایی که از منطقه خارج  مبدأگواهی 

 ایران اقدام نمایند.

، شوندیممنطقه وارد  یازموردنلیه کاالهایی که براي تولید یا ارائه خدمات ک •
 . باشندیم یمستثناز شمول مقررات عمومی صادرات واردات 
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واردات کاالهاي مذکور به سایر نقاط کشور تابع مقررات صادرات و واردات  •
 خواهد بود.
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جوایز صادراتی جهت  گمرکی و يهاتعرفه بیمه و لیاتی وبخشودگی ما •
 ،هایتعاون

 ،تعاونی هايیهاتحاد و هاشرکتتضمین اعتبار  •

 يهاطرحبراي  مدتیطوالنبا بازپرداخت  یمتقارزانپرداخت تسهیالت  •
 ،هایتعاوناقتصادي  و زااشتغال

ین اتاق همچن بزرگ تعاونی و هايیهاتحاد و هایتعاونوجود شبکه عظیم  •
بستر مناسب  عنوانبهبنیاد توسعه کارآفرینی بخش تعاون استان  تعاون و

 ،هایتعاونبراي گسترش 

 ،سهم کارفرما ايیمهبي هامعافیت •

تقویت عوامل  بیمه بیکاري و بگیرانيمقرر هايیتقابل بکار گیري ظرفیت و •
 ،تولید

 

  نسبی استان در بخش صنعت، معدن و تجارت هايیتمز 4-11
هاي موردنیاز ها و نواحی صنعتی در استان و تأمین زیرساختجود شهركو •

 گذاري صنایع کوچک و متوسط،سرمایه

و نواحی صنعتی از مرکز استان و  يهاشهركنزدیکی و دسترسی آسان به  •
 ،هاشهرستان
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v  یباالدستصنایع مادر و  

، فوالدنورد کرمانشاه،  یمیپتروش وجود صنایعی نظیر پتروشیمی بیستون، •
 غرب و...، یمانو سو سیمان سامان  فوالد غربجهان 

 

  
  معدن وت صنع در بخش گذاريسرمایه هايمشوق 4-12
 ،تسهیالت بانکی با حداقل کارمزد صورتبهمنابع مالی  ینتأم •

 ه،سازمان مربوط ياز سوملی در حداقل زمان  هايینزمواگذاري  •

 ن،و... در حداقل زما گاز ،برق امکانات زیر بنایی از قبیل آب، ینتأم •

 ت،عي مالیاتی بر اساس نوع صنهامعافیتبرخورداري از  •

 .شوندیمپرداخت جوایز صادراتی به کاالهایی که به خارج از کشور صادر  •

 
  

 تجاري هايیتفعال تولیدات معدنی تبدیلی و تولید صنعتی

 فرش دستباف قیر طبیعی محصوالت پتروشیمی

تزئینی  يهاسنگ شمش فوالدي
 مرمریتی

 محصوالت دام و طیور

سنگ گچ و سایر  تایر و تیوب
 مصالح ساختمانی

 و باغیمحصوالت زراعی 

، منیزیم آهنسنگ يفشارقوکابل 
 و منگنز

 صنایع تبدیلی

 محصوالت شیمیایی سیلیس و فلدسپات یفرنگگوجهرب 

توریسم گردشگري و  سیمان کاشی و سرامیک
 درمانی

تجاري و  يهافرآورده  بهداشتی آالتینیچانواع 
 خدمات فنی و مهندسی

   فرش ماشینی

   انواع لبنیات
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امکان تخصیص زمین در تمامی شهرك هاي صنعتی استان با شرایط و  •
 تسهیالت ویژه، 

 ،ايیهسرماصنعتی  آالتینماشمعافیت سود بازرگانی جهت ورود  •

دوران براي  دستییینپاخوراك صنایع  مواد اولیه و ینتأمتعهد  •
 ،حداقل به مدت ده سال به قیمت صادرات يبرداربهره

 سال،  13-7ازصنعتی مرکز استان  یو نواح هاشهركمعافیت مالیاتی در  •

براي تولید  و سربارغیر مرتبط  هايینههزحذف مقررات منجر به تحمیل  •
ماده ( ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادي تولید مواد معدنی. منظوربهمواد 

 ،اصالح معادن) ونقان 29

تمام  ینتأممعدنی جهت  هايیتفعال گذاريسرمایهصندوق بیمه  یستأس •
 31(ماده  بردارانبهره مالی اکتشاف کنندگان و يهاخسارتیا قسمتی از 

 .قانون اصالح معدن)

که در بخش تولیدي یا معدنی اقدام به تولید  یردولتیغاشخاص حقوقی  •
مراکز  و هاهتل ،هایمارستانبد خدماتی مآهمچنین در یا استخراج نمایند،

سال به  13الی  5به مدت  توانندیماقامتی گردشگري اشخاص مذکور 
صفر مالیاتی  در نرخشوند.  مندبهرهترتیب ذیل از مشوق نرخ صفر مالیاتی 

 با هاآنمشمول، درامد ابرازي مشمول مالیات  یردولتیغاشخاص حقوقی 
مذکور در صورت رعایت مقررات  یاندمؤ یتاًنهاصفر محاسبه و  نرخ

 مربوطه مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.

اقدام به اخذ  1395) که از ابتداي سال ییهاشرکت( یحقوقاشخاص  •
مناطق در بخش تولیدي و معدنی در  يبرداربهره و پروانهمجوز تولید 

در صورت استقرار مراکز  سال و 5مدت  به نمایند، استان یافتهتوسعه
 سال 7به مدت  صنعتی، يهاشهركر در مناطق ویژه اقتصادي یا مذکو
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 .ق.م.م) 131ماده ( گرددیمبا نرخ صفر مالیاتی محاسبه  هاآن مد ابرازيآدر 

اقدام به اخذ  1395) که از ابتداي سال ییهاشرکت( یحقوقاشخاص  •
 مناطقدر بخش تولیدي و معدنی در  يبرداربهره و پروانهمجوز تولید 

 صورت استقرار و درسال  10به مدت  نمایند، استان یافتهتوسعه کمتر
 13صنعتی، به مدت  يهاشهركمراکز مذکور در مناطق ویژه اقتصادي یا 

 131ماده ( گرددیمبا نرخ صفر مالیاتی محاسبه  هاآنمد ابرازي آدر سال
 ).ق.م.م

خاص ی گردشگري اشمراکز اقامت و هاهتل ،هایمارستانبمد خدماتی آدر •
در  اخذ نمایند، يبرداربهرهمجوز  95از ابتداي سال حقوقی غیردولتی 

صورت استقرار در مناطق ویژه  و درسال  5به مدت  یافتهتوسعهمناطق 
با نرخ صفر مالیاتی  سال 7صنعتی به مدت  يهاشهركاقتصادي یا 

 ق.م.م). 131ماده ( مشمول مالیات خواهد بود

مراکز اقامتی گردشگري اشخاص  و هاهتل ،هایمارستانبمد خدماتی آدر •
در  اخذ نمایند، يبرداربهرهمجوز  9513از ابتداي سال  حقوقی غیردولتی

استقرار در  کهیدرصورتسال و  10 به مدت یافتهتوسعهمناطق کمتر 
سال با نرخ صفر  13صنعتی به مدت  يهاشهركطق ویژه اقتصادي یا منا

 .ق.م.م) 131ماده ( مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود

معدنی و خدماتی عالوه بر  تولیدي، يهابخشدر  گذارانیهسرما •
خواهند  مندبهرهاز مزایاي ذیل  برخورداري از مشوق نرخ صفر مالیاتی،

 بود:

، بعد یافتهتوسعهدر مناطق کمتر  شدهانجاماقتصادي  گذاريسرمایهمعادل  •
مانی که جمع درامد مشمول ز صفرتااز اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ 

 برسد، شدهپرداخت و ثبتسرمایه  دو برابرمالیات واحد حداکثر به میزان 
 ق.م.م). 131ماده ( شودیمصفر محاسبه  با نرخ
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 درصد50،شدهانجاماقتصادي  گذاريسرمایهمعادل  ،یافتهتوسعهدر مناطق  •
زمانی که جمع  صفرتابعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ  يهاسالمالیات 

 شدهپرداخت درامد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و
 .ق.م.م) 131(ماده  شودیمبرسد با نرخ صفر محاسبه 

 طرح و-مالی پروژه ینتأم) براي گذاریهسرماورده نقدي (آاشخاصی که  •
تولیدي در قالب عقود مشارکتی فراهم  يهابنگاهسرمایه در گردش 

(سود تسهیالت)  عادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتیم، نمایند
 .ق.م.م) 138(ماده  شوندیممعاف  بر درآمداز پرداخت مالیات 

مختلف اقتصادي منجر به  يهابخشدر  گذاريسرمایه کهیدرصورت •
و مد حاصل از صادرات خدمات آدر درصد100صادرات محصول شود 

مد حاصل آدر درصد20رزي و و محصوالت بخش کشاو یرنفتیغ يکاالها
   گرددیماز صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر 

 .ق.م.م) 141(ماده 

مد رآدرصد دد ص :دستیصنایعدر تولید فرش دستباف و  گذاريسرمایه •
با نرخ صفر مالیاتی محاسبه  دستیصنایعفرش دستباف و  يهاکارگاه

 ).ق.م.م 142(ماده  خواهد گردید

 

 صنعتی يهاشهركنسبی استقرار در  هايیتمز 4-13

 ،عدم نیاز به دریافت مجوزهاي جداگانه از ادارات مختلف •

و  یابیمکانصنعتی با توجه به  يهاطرحتهیه زمین مناسب براي اجراي  •
هاي مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش شدهانجامطراحی 

 ،يسازشهرك
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ها و نواحی صنایع مستقر در شهرك ییزاافهم منظوربهایجاد شرایط الزم  •

 ،صنعتی

هاي مرتبط به یک ها و خوشهفراهم شدن بستر مناسب براي ایجاد شبکه •
  ،و نواحی صنعتی هاشهركصنعت در محدوده 

که  دسترسی آسان و سریع به امکاناتیو  گذاريسرمایه هايینههزکاهش  •
از  جاد خواهد شدای و یا در آینده یجادشدهادر شهرك یا ناحیه صنعتی 

 ، ...قبیل راه، آب، برق، گاز، فاضالب صنعتی، مخابرات، اینترنت

، دفاتر بیمه و ... با هابانکپزشکی، شعب  هايیتفوررستوران، مراکز  •
 ،توجه به پیشرفت فیزیکی شهرك یا ناحیه صنعتی

فنی، مهندسی، مدیریتی و ...)  يامشاوره(افزاري استفاده از خدمات نرم •
  ،وکارکسبخدمات فناوري و  مراکز

 منظوربه ساختهیشپکوچک آماده و  يهاکارگاهامکان اجاره و خرید  •
 ،زاییو اشتغال يبرداربهرهتسریع در 

در صورت  امکان بهره مندي از تخفیف در حق بهره برداري از زمین •
 پرداخت نقدي کل هزینه،

گذاري  ضمانت سرمایهامکان استفاده از تسهیالت و خدمات صتدوق  •
بهره مندي از یارانه هاي آموزشی، یارانه هاي حمایت از  صنایع کوچک و

بازار براي حضور در نمایشگاه، یارانه حضور در تور صنعتی و سایر خدمات 
  حمایتی شرکت شهرك هاي صنعتی،

   یساتتأساز زمین و  يبرداربهرهحق  هايینههزپرداخت نقد و اقساط  •
 ،ساله بدون بهره و کارمزد)4تا 3اقساط  درصد نقدي و30درصد تا  و 2(

و صنعتی مستقر در شهرك  يهاطرحاولویت پرداخت تسهیالت بانکی به  •
 ،صنعتی ینواح
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پس از اخذ پروانه  و صدور سند تفکیکی امکان انتقال اسناد مالکیت •

 و حصول شرایط تعیین شده،  پایان کار، يبرداربهره

نزد  یساتتأساز زمین و  يبرداربهره قرارداد حق يهادفترچه ینهرتامکان  •
  ،محترم وزیران یئتهمستند به مصوبه  هابانک

 مگاوات به ازاي هر CHPواگذاري زمین جهت متقاضیان احداث امکان  •
 ،)رایگان صورتبه( مترمربع 100 تولیدي برق

 ،هايشهرداربودن از قانون  یمستثن •

و اهترین زمان ممکن در کوتو نیز پایان کار صدور مجوزهاي ساخت و ساز •
 بصورت رایگان، 

براي تسریع در  سوله هاي کارگاهی کوچکامکان اجاره و یا خرید  •
 ،يبرداربهره

 امکان بهره مندي از زمین در صورت پرداخت نقدي کل هزینه، •

اعطاي مشوق خاص در حق بهره برداري از زمین براي ایثارگران، نخبگان،  •
مایه گذاران خارجی و کنسرسیوم شرکت هاي دانش بنیان، مخترعین، سر

 هاي صادراتی،

قسمتی از هزینه هاي حق بهره برداري از زمین و تأسیسات بخشودگی  •
براي واحدهایی که زودتر از جدول زمانی پیش بینی شده به بهره برداري 

 ماهه)12- 30می رسند(جدول زمانی

ز کاهش هزینه هاي تأمین زیرساختو سرمایه گذاري به دلیل استفاده ا •
  خدمات مشترك سازماندهی شده و مزایاي هم مکانی،
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شهرستان
 

شهرك
 

مساحت زمین به هکتار
 

امکانات زیر بنایی
 

قیمت زمین سال
96

 
واحد هاي کارگاهی

 

 اراضی در اختیار

 فاز عملیاتی

 زمین صنعتی

 اب 

 برق

 گاز

 تلفن

 در حال طراحی

 در دست ساخت

به بهره برداري 
 رسیده

 در حال ساخت

 تکمیل شده

 واگذار شده

به بهره برداري  
 رسیده

کرمانشاه
 

فرامان
 

440 
440 

153 
* 

* 
* 

* 
 

 
1 

 
50 

47 
41 

بیستون
 

146 
146 

109 
* 

* 
* 

* 
1 

 
 

 
10 

9 
0 

ز
س

اگر
 

1030 
245 

150 
 

* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

کوزران
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

اسالم آباد
 

اسالم آباد 
 

74,3 
74,3 

46,3 
* 

* 
* 

* 
 

 
1 

 
4 

3 
3 

مرصاد
 

65,7 
65,7 

30 
* 

* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

روانسر
 

روانسر 
 

61 
52,4 

16,1 
* 

* 
* 

* 
 

 
 

 
8 

4 
3 

سرپل ذهاب
 

سرپل ذهاب 
 

44,3 
33,1 

28,9 
* 

* 
* 

* 
 

 
 

 
24 

6 
3 

کنگاور
 

کنگاور
 

61,7 
31,7 

15,4 
* 

* 
* 

* 
 

 
 

 
 

 
 

سنقر
 

سنقر
 

38,2 
28,1 

14 
* 

* 
* 

* 
 

 
 

 
3 

3 
3 

صحنه
 

شهرك صنعتی صحنه
 

75 
75 

52,5 
* 

* 
* 

* 
 

 
 

 
 

 
 

ک
ناحیه صنعتی آب باری

 
20 

20 
11,3 

* 
* 

* 
* 

 
 

 
 

 
 

 

پاوه
 

        
پاوه

 
20 

20 
13,3 

* 
* 

* 
* 

 
 

 
 

6 
0 

0 

گیالنغرب
 

شهرك صنعتی گیالنغرب
 

24,4 
24,4 

17,3 
* 

* 
* 

* 
 

 
 

 
17 

14 
11 

ناحیه صنعتی گورسفید
 

5 
5 

3 
* 

* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

داالهو
 

داالهو
 

90 
90 

47 
* 

* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

هرسین
 

هرسین
 

63 
63 

40 
* 

* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

قصر شیرین
 

شهرك صنعتی قصر شیرین
 

35,6 
35,6 

15,4 
* 

* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

شهرك صنعتی مرزي
 

75 
45 

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

جوانرود
 

جوانرود
 

43 
18 

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ثالث باباجانی
 

ثالث باباجانی
 

 
 

0 
* 

* 
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در سال  حق بهره برداري شهرك ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاهقیمت 
1396 

  
  

قیمت حق بهره برداري با   نام شهرك/ناحیه
  تخفیف هیئت مدیره(ریال)

قیمت حق بهره 
  برداري (ریال)

  700,000  700,000  فرامان
  650,000  650,000  بیستون
  495,000  495,000  سنقر
  500,000  500,000  کنگاور
  500,000  500,000  صحنه

  500,000  500,000  آب باریک صحنه
  320,000  320,000  هرسین

  420,000  420,000  اسالم آباد غرب
  500,000  500,000  مرصاد
  575,000  278,500  زاگرس
  550,000  286,000  روانسر

  560,000  302,400  مرزي قصرشیرین
  400,000  200,000  قصرشیرین
  400,000  200,000  گیالنغرب

  380,000  190,000  ذهاب سرپل
  350,000  175,000  پاوه
  340,000  170,000  داالهو
  210,000  210,000  گورسفید

  600,000  31,500  ثالث باباجانی
مشوق در نظر گرفته شده که در  %30: در شهرك هاي کنگاور، سنقر، صحنه و ناحیه آب باریک 1توضیح

برداري طبق برنامه زمان بندي به متقاضیان اعطا می گردد صورت ارائه پایان کار ساختمانی و پروانه بهره 
  ریال کاهش می یابد. 350,000و در واقع قیمت حق بهره برداري در شهرك هاي مذکور به هر مترمربع 

مشوق در نظر گرفته شده که در صورت ارائه پایان کار ساختمانی  %50: در شهرك صنعتی مرصاد 2توضیح
ق برنامه زمان بندي به متقاضیان اعطا می گردد و در واقع قیمت حق بهره برداري و پروانه بهره برداري طب

  ریال کاهش می یابد. 250,000در شهرك مذکور به هر مترمربع 
مشوق در نظر گرفته شده که در صورت ارائه پایان کار  %36: در ناحیه صنعتی ثالث باباجانی 3توضیح

نامه زمان بندي به متقاضیان اعطا می گردد و در واقع قیمت حق ساختمانی و پروانه بهره برداري طبق بر
  ریال کاهش می یابد. 300,000بهره برداري در شهرك هاي مذکور به هر مترمربع 
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 صنعتی يهاشهركدر  گذاريسرمایه يهامشوق 4-14
، ناحیه صنعتی غرب یالنگي صنعتی هاشهركساله در  13فیت مالیاتی معا •

، شهرك صنعتی قصر شیرین و شهرك صنعتی مرزي غرب نیالگگور سفید 
قصرشیرین (واقع در نقطه صفر مرزي قصر شیرین)، سرپل ذهاب، ناحیه 
صنعتی داالهو، ثالث باباجانی، جوانرود، روانسر، پاوه و شهرك صنعتی زاگرس 

 کرمانشاه،

در شهرستانی  و نواحی صنعتی هاشهرك ساله در 13معافیت مالیاتی  •
گیالنغرب، ثالث باباجانی، قصر شیرین، پاوه، کرمانشاه، هرسین، بخش داالهو، 

 یروزآباد، کوزران، دهستان فرامان.سر ف، دشت یماه

توجه به قدرالسهم ایثارگران، نخبگان و مخترعین در قرارداد، بخش نقدي با  •
حداقل ده  یافتهتوسعهقرارداد (بدون تغییر در مبلغ کل قرارداد) در مناطق 

 ) خواهد بود5%درصد (حداقل پنج  یافتهتوسعه) و در مناطق کمتر 10%درصد (
 .است) ماه 42 مجموعاًقسط ( 14حداکثر و تعداد اقساط 

چنانچه متقاضی با شرکت قرارداد منعقد نماید و در موعد مقرر نسبت به  •
عرصه را به زیربنا تبدیل نماید،  درصد 35حداقل پرداخت اقساط اقدام نماید 

 یدسررس يهاسفته تواندیم مدیرهیئته، يبرداربهرهخذ پروانه در صورت ا
منوط به فعال  یدسررسدر زمان  موردنظر يهاسفتهنشده را دریافت نماید اعاده 

 .استبودن واحد تولیدي 

، در این ماده از تاریخ انعقاد يبرداربهره: حداکثر مهلت اخذ پروانه 1تبصره 
مازاد بر آن به ازاي ماه و براي  12 ترمربعم 2000تا قرارداد براي واحدهاي 

  .سال می باشد30متر مربع یک ماه افزوده گردیده و تا سقف 300هر
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واحدهاي کارگاهی،  يهاب و يبرداربهرهقراردادي که حق  يهاطرف •
را در زمان عقد قرارداد نقدي و یکجا پرداخت کنند، مشمول  صنعتی و...

توسط  (درصد بخشودگیشوندیمرداد کل مبلغ قرا بخشودگی به مأخذ
 .هیأت مدیره شرکت شهرك هاي صنعتی تعیین می گردد)

بزرگ و  يهاعرصهدر صورت داشتن گزارش توجیهی فنی و اقتصادي به  •
) و 10%درصد (عارضه دار (ناهموار و نامرغوب) تا سقف ده  يهاعرصه

 بخشودگی اعطاء می گردد.) 10%درصد (مازاد بر آن تا سقف ده 

 

 گمرك در بخش گذاريسرمایه هايمشوق 4-15

 و ساخت سازيینماشتولید براي واحدهاي  یازموردن يو اجزامواد اولیه  •
 نمایندیمتجهیزات تولید  و آالتینماش تجهیزات که براي صنایع کشور،

تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت  هايیفردمشمول هریک از 
 12(ماده  زرگانی معاف هستندسود با صنایع از پرداخت حقوق گمرکی و

 .واردات) قانون مقررات صادرات و

 يبندبسته و يسازآمادهتکمیل ، واردات کاالهاي مورد مصرف در تولید •
با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرك از  موقت صورتبهکاالهاي صادراتی 

دارد معاف  کارمزدنچه جنبه هزینه یا آجز  وارداتکلیه وجوه متعلقه به 
 .واردات) قانون مقررات صادرات و 12است (ماده 

مواد وارداتی مورد مصرف در ساخت کاالهاي صادراتی  در مورد کاالها و •
بابت  شدهپرداختقطعی از گمرك ترخیص شده باشند وجوه  صورتبهکه 

 استردادقابلزمان صدور  مأخذپس از صدور محصول به  واردات قطعی،
 .مقررات صادرات و واردات) قانون 14ماده  3(تبصره  است
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تولید داخلی  کاالي مورد مصرف در ساخت اقالم صادراتی، کهیدرصورت •
 شدهپرداختوجوه  باشد واردشدهکشور  از خارج هاآنمواد  ؛ولی بوده،

قانون مقررات  14ماده  4(تبصره  است استردادقابلبراي مواد مزبور 
 .صادرات و واردات)

که در رابطه با  و اشخاص هاسازماند داخل به چنانچه کاالي تولی •
وجه پرداختی براي  ، مرتبط باشدکاالهاي مشابه خارجی معافیت دارند

 یدکنندهتولقطعات آن طبق مقررات این ماده به  اجزاء و مواد، کاالها و
 .است استردادقابل

و تجهیزات خط تولید از پرداخت حقوق و عوارض  آالتینماشمعافیت  •
 ).اولدست آالتینماش( گمرکی

که  ايیهاولبراي ورود مواد  شدهپرداختاسترداد حقوق و عوارض گمرکی  •
 ت.اس کاررفتهبهبراي تولید کارهاي صادراتی 

 

گذاري در براي سرمایه ي مالیاتیهاتسهیالت و مشوق 4-16
 مناطق آزاد و صنعتی

  ،ساله مالیاتی براي هر نوع فعالیت اقتصادي 20معافیت  •

 ،نیاز به ویزا براي ورود خارجیان عدم •

 ،عدم محدودیت در انتقال ارز •

 ،پذیرخدمات پولی و بانکی انعطاف •

آالت صنعتی معافیت از حقوق گمرکی براي واردات مواد اولیه و ماشین •
 ،واحدهاي تولیدي

ها، مؤسسات صنعتی، مؤسسات فرهنگی و ثبت ساده و آسان شرکت •
 ،يمالکیت معنو
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 ،راي صادرات مجدد و ترانزیت کاالتشریفات ساده ب •

 ،رات آسان براي ورود کاالهاي مجازمقر •

امکان صادرات کاالهاي تولید شده به سرزمین اصلی در چارچوب نظام  •
  ،ارزش افزوده

ره طویل المدت زمین براي فروش / اجاره زمین براي ایرانیان و اجا •
 ،خارجیان

 ،هاي مناسب براي مصرف انرژينرخ •
  

 اي نسبی در حوزه مدیریت شهري (شهرداري)مزیت ه 4-17

 ،سرمایه گذاري در طرح احداث شهرك مشاغل مزاحم شهري •

 ،سرمایه گذاري در مدیریت پسماند شهري •

 شهرك سالمت (پزشکی)، ثذاري در احداسرمایه گ •

 ارکرد ملی و بین المللی،سرمایه گذاري در ایجاد لجستیک پارك با ک •

 زي بافت فرسوده،در نوسازي و بهسا سرمایه گذاري •

سرمایه گذاري در طرح احداث مراکز تجاري و اداري، تفریحی، خدماتی و  •
 رفاهی  در موقعیت هاي ویژه شهري،

  ،سرمایه گذاري مرکز تجارت و بازرگانی در غرب کشور •

 و مکانیزه شهري،سرمایه گذاري در احداث پارکینگ هاي طبقاتی  •

رافیک مانند:  پارکومتر اجراي طرح هاي حوزه ي تکنولوژي مدیریت ت •
  ،هوشمند، سیستم هاي اکترونیکی ثبت تخلفات

 حمل و نقل شهري به هیبردي و برقی،نوسازي ناوگان  •

، اجتماعی و هنري تاالر بزرگ مایه گذاري در احداث مرکز فرهنگیسر •
 ،شهر با کارکرد ملی و بین المللی
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 مایه گذاري در احداث دهکده ورزشی،سر •

 د،پروژه شهر هوشمن •

 سنترهاي شهري، ملی و بین المللی، دیتا •

 سامانه ي تجارت الکترونیک در شهر، •

راه اندازي سامانه پرداخت الکترونیک ناوگان حمل و نقل شهري (بلیط  •
  ،الکترونیک)

  
ذاري در حوزه مدیریت شهري مشوق هاي سرمایه گ 18- 4

  :(شهرداري)
نوسازي و بهسازي اعمال تخفیف عوارض ،صدور پروانه و ... در راستاي  •

 ،بافت فرسوده با تصویب هیات عالی سرمایه گذاري و شوراي اسالمی شهر
اعمال تخفیف عوارض ، صدور پروانه و .... در طرح هاي سرمایه گذاري  •

گردشگري، درمانی و پزشکی،آموزشی و ورزشی با تصویب هیات عالی 
 ،سرمایه گذاري و شوراي اسالمی شهر کرمانشاه

نوع آورده سرمایه گذار در انواع طرح هاي سرمایه  اعطاي مشوق در •
گذاري مشارکتی  با تصویب هیات عالی سرمایه گذاري و شوراي اسالمی 

 ،شهر
 وز در طرح هاي توسعه مدیریت شهري،تسهیل در فرآیند صدور مج •
 ،...عوارض، صدور پروانه و ري، کاهش زمان صدور مجوزها (اعم از تغییرکارب •
یه گذاري پروژه هاي مدیریت ی در راستاي سرماحمایت از بخش خصوص •

 شهري،
تعریف پروژه هاي سرمایه گذاري مشارکتی در اراضی تحت مالکیت  •

جوزها به عنوان آورده ي رفتن ارزش زمین و کلیه مگشهرداري و در نظر 
 شهرداري،

تعریف پروژه هاي سرمایه گذاري مشارکتی در اراضی تحت مالکیت بخش  •
 ،تن ارزش کلیه مجوزها به عنوان آورده ي شهرداريخصوصی و در نظر رف
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مشوق هاي سرمایه گذاري پارك علم و فناوري جهاد  4-19
  دانشگاهی 

  

موضوع سرمایه 
  اسناد قانونی  شرح مشوق  گذاري

فعالیت هاي علمی 
و پژوهشی 

دانشجویان و 
پژوهشگران جوان 

  و مستعد

حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران -
ن و مستعد و برنامه ریزي و ایجاد شرایط و امکانات جوا

الزم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت هاي علمی و 
اي شناخت مشکالت واقعی و پژوهشی آنان بر مبن

  تخصصی جامعهنیازهاي 

اساسنامه  - 3ماده
  جهاددانشگاهی

ایجاد و توسعه 
شرکت هاي فناور 
  کوچک و متوسط

شرکت هاي فناور کوچک و حمایت از ایجاد و توسعه -
  متوسط

حمایت از موسسه هاي تحقیقاتی و مهندسی نوآور با -
  هدف توسعه فناوري و کارآفرینی

اساسنامه -2ماده 
پارك علم و 

  فناوري

جلب و ساماندهی توانایی ها و امکانات منطقه اي -
براي پیوند با دانشگاه ها و مراکز علمی و صنعتی 

  ستقر در پاركمنطقه با واحدهاي فناور م

اساسنامه - 3ماده
پارك علم و 

  فناوري
.ارائه خدمات و مشاوره هاي رایگان فنی و تخصصی، 1

مالیاتی و حقوقی به صاحبان ایده، مخترعان و 
  متقاضیان سرمایه گذراي

.امکان بهره برداري از آزمایشگاه هاي الکترونیک، 2
  کشت بافت گیاهی

  وزشی مرتبط.برگزاري دوره ها و کارگاه ههاي آم3
.تأمین فضاي کار(دفترکار، کارگاه، تجهیزات اداري، 4

  اینترنت، کتابخانه، سلف سرویس و...)
.حمایت هاي معنوي و کمک به اطالع رسانی، تبلیغ، 5

بازاریابی  ومعرفی شرکت ها و واحدهاي فناور مستقر 
  در پارك

  .معافیت مالیاتی محصوالت شرکت هاي مستقر6
ژه و کمک براي حضور در نمایشگاه .ارائه تخفیفات وی7

  هاي داخلی و بین المللی
ر حوزه ثبت اختراع و ثبت مالکیت د.ارائه خدمات 8

  فکري به عنوان کارگزار این بخش در استان
.ارائه تسهیالت قرض الحسنه و ارزان قیمت تا سقف 9

  یک میلیارد ریال

آیین نامه و 
مصوبات شوراي 
فناوري پارك 
  علم وفناوري
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  اسناد قانونی  شرح مشوق  وضوع سرمایه گذاريم

  تولید محصوالت 
  شرکت هاي 
  دانش بنیان

حمایت هاي مالی شامل: انواع کمک هاي 
بالعوض،یارانه، ارائه تسهیالت، پرداخت تمام یا 
بخشی از سود تسهیالت و جرائم متعلقه، انواع 

ضمانتنامه و مشارکت و سرمایه گذاري خدمات 
اده از سپرده گذاري، جذب و در طرح ها با استف

هدایت منافع بانک ها و موسسات اعتباري و 
درصد کمک در 20صندوق ها، امکان دریافت

هزینه فعالیت هاي تحقیق و توسعه در صورت 
تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیت هاي موضوع 
این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و شرکت 

  هاي داخلی و خارجی

اساسنامه -6ماده
ق نوآوري و صندو

  شکوفایی

ایجاد و توسعه شرکتها 
  و موسسات دانش بنیان

به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات 
دانش بنیان و تقویت همکاریهاي بین المللی، 
اجازه داده می شود واحدهاي پژوهشی و فناوري 
و مهندسی مستقر در پارکهاي علم و فناوري در 

مزایاي جهت انجام ماموریت هاي محوله از 
قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت 
هاي و عوارض، سرمایه گذراي خارجی و مبادالت 

  مالی بین المللی برخوردار گردند.

قانون - 9ماده
حمایت از شرکت 
  هاي دانش بنیان

قانون -47ماده
برنامه چهارم 

  توسعه

ارائه خدمات مالی و تسهیالتی به شرکت ها و 
هاي دانش بنیان به صورت  موسسات و فعالیت

اعطاي کمک بالعوض و یارانه و تسهیالت کوتاه 
مدت و بلندمدت و ارائه خدمات ضمانت نامه اي 

  به صورت مستقیم و غیرمستقیم.

اساسنامه 3ماده
صندوق نوآوري و 

  شکوفایی

کمک مالی و حمایت از نهادهاي پشتیبان تجاري 
 سازي نوآوري و فناوري و فراهم کردن خدمات
  توانمندي سازي شرکتها و موسسات دانش بنیان

نامه ساسا- 3ماده
صندوق نوآوري و 

  شکوفایی
معافیت درامدها از پرداخت مالیات -20ماده

قانون مالیات هاي مستقیم 105موضوع ماده
  سال15بمدت

معافیت از پرداخت هزینه هاي عوارض و -21ماده
  حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی

آیین - 21و20ماده
نامه اجرایی قانون 
حماین از شرکت 
  هاي دانش بنیان
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  ي مالیاتی در کرمانشاههامعافیت 4-20
  

 

 

 

  

 

  

 سال)( تیمعافدوره  مالیات بر درآمد با نرخ صفر درصد

و مراکز  )هاهتلو  هامارستانیب ( صنعتی، معدنی و خدمات

 اقامتی گردشگري
5 

و مراکز )هاهتلو  هامارستانیب ( معدنی و خدمات صنعتی،

اقامتی گردشگري مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادي و 

 صنعتی در سرزمین اصلی يهاشهرك

7 

و مراکز  )هاهتلو  هامارستانیب ( معدنی و خدمات صنعتی،

 افتهیتوسعه ترکماقامتی گردشگري در مناطق 
10 

و مراکز  )هاهتلو  هامارستانیب ( صنعتی، معدنی و خدمات

قامتی گردشگري مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادي و ا

 افتهیتوسعه ترکمصنعتی در مناطق  يهاشهرك

7 

 محدودیت زمانی بدون کشاورزي يهاتیفعالدرصد درآمد حاصل از کلیه  100

درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهاي غیرنفتی  100

ل از درصد درآمد حاص 20و محصوالت بخش کشاورزي و 

 صادرات مواد خام

 محدودیت زمانی بدون
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که با استفاده از ظرفیت واحدهاي تولیدي داخلی در  خارجی يهاشرکت •
 کهیدرصورتایران نسبت به تولید محصوالت با نشان معتبر اقدام کنند 

  درصد از محصوالت تولیدي را صادر نمایند،  20حداقل 
درصد تخفیف  50مذکور در جدول، از  بعد از اتمام دوره معافیت مالیاتی

در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصوالت تولیدي 
درصد نرخ مالیات بر  25 يجابهدرصد  5/12(نرخ  باشندیمبرخوردار 

 درآمد).

نفر نیروي کار شاغل، چنانچه در دوره  50داراي بیش از  يهاشرکت •
 50 نیروي کار شاغل خود را حداقل نسبت به سال قبل هرسالمعافیت، 

افزایش کارکنان، یک سال به دوره  هرسالدرصد افزایش دهند، به ازاي 
 .شودیمافزوده  هاآنمعافیت مالیاتی 

ترانزیت  صورتبهدرآمد حاصل از صادرات کاالهاي مختلف که  صد درصد •
اري بر و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام ک شوندیمیا  واردشدهبه ایران 

 از شمول مالیات معاف است. شوندیمروي آن صادر 

درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهاي غیرنفتی و  صد درصد  •
محصوالت بخش کشاورزي و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد 

 .گرددیمخام مشمول مالیات با نرخ صفر 
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  منابع و مآخذ:
  هاکتاب

)، استان شناسی کرمانشاه، شرکت 1391رحیم زاده زهرا و دیگران ( -
 ي درسی ایران، تهرانهاکتابچاپ و نشر 

و  1381گذاري خارجی مصوب و حمایت سرمایهقانون تشویق -     
 ،اجرایی آن نامهیینآ

  ،سعهتو ششمپنچ ساله برنامه - 

) 44هل و چهارم (هاي کلی اصل چ) قانون اجراي سیاست7اصالح ماده (- 
 ،قانون اساسی

 44458/26986شماره  نامهیبتصو گذاري (تشکیل مراکز خدمات سرمایه -
 ،)وزیران یأته 02/08/1389مورخ 

 ،قیمتمس هايیاتقانون مال -

 ،1396قانون بودجه سال  -

 ي کشور،اتوسعهي هابرنامهقانون اجراي احکام دائمی  -

  )،1395ب قانون رفع موانع تولید (مصو -
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  هاسایت مطالب اینترنتی و

 

http://www.chap.sch.ir/books/  

http://www.kiec.ir  

http://ksh.mimt.gov.ir  

http://www.kermanshah.maj.ir/_DouranPortal/documents/
sarmayeGozari.pdf  

www.irica.gov.ir/  

 ها:نامه

  هاي زیر تهیه گردیده استهدستگا مشوقها ومزایاي سرمایه گذاري با مشارکت 

سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه، سازمان صنعت و معدن و تجارت 

هاي صنعتی استان کرمانشاه، دانشگاه علوم استان کرمانشاه، شرکت شهرك

شرکت برق استان کرمانشاه،  پزشکی استان کرمانشاه، شهرداري شهر کرمانشاه،

نشاه، پارك علم وفناوري اداره کل امور میراث فرهنگی و گردشگري استان کرما

  مالیاتی استان 
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 فهرست همکاران  دستگاه هاي اجرایی جهت 

  مشاوره ارتباط  و

  شماره تلفن  دستگاه اجرایی  نام خانوادگی نام و  ردیف
  09181310034  شهرسازي  راه و  همایون نیک پور  1

  09183397739  شهرك هاي صنعتی   علیرضا محمدي   2

  09183310869  شرکت توزیع برق  نعمت اله نظري   3

  09188312289  سازمان جهاد کشاورزي   سعید کریمی  4

  09188332668  آب منطقه اي   عزت اله خیرالهی   5

  09183310241  میراث فرهنگی  محمد رضا کرمی   6

  09189280089  شهرداري  یاتیبم وحید شا  7

  09357771842  صنعت معدن تجارت    حسین  فیض جعفري   8

  09183380014  پارك علم وفناوري   بهرام  بادکو  9
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  یاداشت           
...................................................................................................... 
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  یاداشت 
.......................................................................................................................... 
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