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فعال شده استان کرمانشاه  گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد

 5931در سال 

 

فیض جعفریحسین  – اداره طرح و برنامه ريزی –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه  : دوين ت  

                               تهیه کنندگان :

 امور صنايعمعاونت               

 امور معادن و صنايع معدنیمعاونت              

 طرح و برنامه ريزیاداره              

 

-------------------------------------------------------------------- 

6931فروردين ماه ويرايش اول :   

 

 

 

متعلق به  تمامی حقوق مادی و معنوی اين اثر  

استان کرمانشاه می باشد  سازمان صنعت ، معدن و تجارت  

 استفاده از مطالب با ذکر منبع بالمانع است .
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اقتصاد مقاومتی معنايش اين است که ما يک اقتصادی 

داشته باشیم که روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ 

بماند و آسیب پذيريش کاهش پیدا کند؛ يعنی وضع 

مقابل  اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در

ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکلهای مختلف 

  خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند.

 مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(

 

 

 سال.  هست و بوده مقاومتی اقتصاد يازدهم دولت مسیر

.  است اقتصادی رونق برای تالش و امید تحرک، سال 69

 بر بايدو  است دولت سیاست ، تورم نرخ پايدار کاهش

 کامل شکستن و اقتصادی رونق و رشد برای ها تالش

 . شود افزوده رکود

 ریاست محترم جمهوری

با توسعه صنايع کوجک و فعال کردن طرح های صنعتی 

نیمه فعال ، تولید در کشور رونق می گیرد ، اشتغال بهبود و 

مترقی  صادرات افزايش می يابد . اقتصاد مقاومتی راهبردی

است که بايد جامه عمل بپوشد چراکه همه سیاستهای 

 انقالب اسالمی بصورت منسجم در آن تجمیع شده است .

 صنعت ، معدن و تجارتمحترم وزیر 
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 مقدمه :

 

ابالغی رهنمودهای مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( ، همچنین ریاست محترم جمهور و سیاست های با تاسی از 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت درخصوص اهداف از پیش تعیین شده حمایت از تولید در چارچوب شعار اقتصاد 

مقاومتی )اقدام و عمل( ، این سازمان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی ، بصورت میدانی نسبت به بررسی 

اعم از واحدهایی که در داخل و نعتی و پایش کلیه واحدهای صواحدهای صنعتی استان بلحاظ عملکردی ، اقدام 

منجر به شناسایی واحدهای فعال ، خارج شهرکهای صنعتی مستقر بودند ، انجام داد که ماحصل اقدامات انجام شده 

 ، آمار آن ارائه گردیده است . 2و   1ول اراکد )غیرفعال( و همچنین نیمه فعال گردید که در جد

 

 :  1جدول 

 واحدهاي صنعتی

 تعداد

 )فقره(

گذاري سرمايه  درصد

 )میلیارد ريال(

اشتغال  درصد

 )نفر(

 درصد

 77 16728 49 36192 11 874 فعال

 13 2237 1 1914 32 313 نیمه فعال

 14 1227 6 2316 39 387 غیرفعال )تعطیل(

 177 34261 177 28826 177 627 مجموع

 

 :  3جدول 

 واحدهاي صنعتی

تعداد 

 )فقره(

گذاري سرمايه  درصد

 )میلیارد ريال(

اشتغال  درصد

 )نفر(

 درصد

 داخل

شهرک 

 صنعتی

 39 7887 14 9131 31 167 فعال

 1 1879 3 749 17 63 نیمه فعال

 11 2727 4 3731 18 121 غیرفعال 

خارج از 

شهرک 

 صنعتی

 82 13368 94 32883 27 341 فعال

 7 1411 3.1 423 12 137 نیمه فعال

 4 3362 1.1 128 13 176 غیرفعال 

 177 34261 177 28826 177 627 مجموع
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با مراجعه به واحدهای صنعتی نیمه فعال و غیرفعال و همچنین با گفتگو با مدیریت واحد و بررسی های میدانی انجام 

می  3مطابق جدول واحدهای مذکور مشکالت شده نسبت به عارضه یابی دقیق واحدها اقدام گردید که از نظر آماری 

 باشند . 

 :  2جدول 

 گروه صنعتی
تعداد 

 مشکالت

مشکل 

مديريت و 

 اختالف شركا

عدم بازار 

 مناسب

فرسودگی 

ماشین 

 آالت

و  عدم نقدينگی

 سرمايه در

 گردش

بدهی هاي 

 معوق بانکی

 ساير

 3 6 18 2 17 39 98 شیمیايی و سلولزي

 ٪2 ٪18 ٪33 ٪1 ٪19 ٪87 --- درصد

دارويیغذايی و   43 12 2 2 21 32 1 

 ٪9 ٪34 ٪82 ٪8 ٪8 ٪19 --- درصد

 1 1 7 2 7 1 9 چرم و پوشاک نساجی ،

 ٪17 ٪17 7 ٪17 7 ٪17 --- درصد

 7 11 7 9 27 4 11 كانی غیرفلزي

 7 ٪37 7 ٪11 ٪11 ٪11 --- درصد

ک الکترونی و برق فلزي ،  82 3 12 7 9 37 3 

 ٪1 ٪87 ٪18 7 ٪27 ٪1 --- درصد

 17 98 11 11 19 17 317 مجموع )تعداد(

 ٪8 ٪39 ٪33 ٪9 ٪32 ٪37 --- درصد

 

 

مع الوصف بعد از شناسایی واحدهای راکد به دلیل اینکه عمده این واحدها بلحاظ فنی و اقتصادی چند سال راکد 

بوده اند و عمال از نظر حقوقی مشمول واحدهای ورشکسته می شده اند لذا به همین خاطر تامین سرمایه واحدهای  

یر نبوده است و اصوال فعال سازی این واحدها از طریق راکد از محل کارگروه تسهیل و تسهیالت رونق تولید امکان پذ

تشکیل جلسات کارشناسی با مدیران واحدها و ترغیب آنها درخصوص تامین سرمایه از طریق مشارکت و یا حل و 

مشکالت مدیریتی داخل بنگاه و استمهال و یا تقسیط بدهی های معوقه و همچنین ارائه کمکها و فصل نمودن 

واحد صنعتی راکد  76اسی و با همت مدیران واحدهای مذکور ، این سازمان موفق به فعال سازی حمایت های کارشن

که با توجه به تعداد واحدهای راکد شناسایی شده در ابتدای  ( 5و  4ول ا)جد از پیش تعیین شده گردیدو متروکه 

صاد استان عال و به چرخه اقتاز واحدهای راکد ، ف ٪22واحد را شامل می شده است ،  242که مجموعا  55سال 
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تصویری سعی شده است تالشهای صورت گرفته را به منظور مستندسازی به تصویر گزارش  برگردانده شد که در این

 کشانده و با پیگیری مشکالت جاری آنها در تثبیت اشتغال صورت گرفته ، همت مضاعفی صورت پذیرد .

 

 :  8جدول 

 واحدهاي صنعتی

تعداد 

 )فقره(

سرمايه گذاري  درصد

 )میلیارد ريال(

اشتغال  درصد

 )نفر(

 درصد

 177 1227 177 2316 177 387 غیرفعال )تعطیل(

 31 1294 87 1127 31 17 61هدفگذاري در سال 

 39 1878 17 1489 34 97 61فعال شده در سال 

واحدهاي فعال شده 

دريافت كننده تسهیالت 

 رونق تولید

میلیارد  177 9 11

 تسهیالتريال 
- 917 13 

 - 1817 - 1977 - 17 69هدفگذاري در سال 

 

 

 :  1جدول 

صنعتی فعال واحدهاي 

 61شده در سال 

تعداد 

 )فقره(

سرمايه گذاري  درصد

 )میلیارد ريال(

اشتغال  درصد

 )نفر(

 درصد

 71 1717 67 1911 18 29 داخل شهرک صنعتی

 31 287 17 161 89 21 خارج شهرک صنعتی

 177 1878 177 1489 177 97 مجموع

 

 

امید است با تدبیر مسئولین کشور و استان و حمایت های صورت گرفته در دولت تدبیر و امید ، شاهد رونق و 

شکوفایی دائم التزاید واحدهای صنعتی در استان باشیم و با اهتمام ویژه در سالهای آتی هیچ واحد صنعتی راکدی در 

 استان مشاهده نگردد . 

 

 



       6                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 دآسفالت هاشم آبا -5

 

 محصول

سرمايه گذاري  ظرفیت سالیانه

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

شهرک  شهرستان

 صنعتی

اشتغال موجود 

 )نفر(

 11 - صحنه 13 317 هزارتن 77 آسفالت
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

8116-727133 

 روع ركودشتاريخ 

1244 

 فعالیت قبل از ركودسالهاي 

 سال 3

 داليل ركود واحد

 كمبود –فرسودگی ماشین آالت 

 ركود ساخت و ساز – نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

عقد قرارداد پروژ هاي عمرانی با 

واحد و پرداخت به موقع مطالبات 

 از سوي ارگانهاي طرف قرارداد 

 نحوه خروج از ركود

 رونق –سرمايه گذار جديد  ورود

 محصول بازار

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

میزان تسهیالت  بانک عامل نوع تسهیالت

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 617717 فرخ سعادت نیا - - - عدم دريافت

 توضیحات
واحد با توجه به ورود سرمايه گذار جديد شروع بکار نموده است و جهت ادامه روند فعالیت نیاز به پرداخت تسهیالت 

 .  داردكم بهره 
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 ولی خانه زرین -2

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 9 - صحنه 17 9777 هزارتن 377 آسفالت
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

37664-491737 

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

 - كمبود نقدينگی –بازارمحصول 

 ركود ساخت و ساز

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 با بهره پايین سرمايه درگردش نیاز به

 نحوه خروج از ركود

پرداخت بدهی بانکی و تهیه 

نقدينگی توسط مالک جهت شروع 

 به كار آن

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

میزان تسهیالت  بانک عامل نوع تسهیالت

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611118 ولی خانه زرين 1777 صادرات سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

 توضیحات

مالک واحد تولیدي با استفاده از توان خود و تامین نیازمندي مالی نسبت به پرداخت بدهی بانکی اقدام نموده و 

همچنین سرمايه در گردش مورد نیاز را تامین نموده است و نیاز به تامین سرمايه الزم با توجه هزينه تهیه قیر با قیمت 

 داشته و واگذاري پروژ هاي عمرانی منطقه به واحدباالرا 
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 حسین مراد شمشیری -9

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

بلوک سقفی و  –تیرچه 

 ديواري
 13 37 هزارعدد 877

 8 - سنقر
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

9746-967938 

 تاريخ شروع ركود

1267 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 33

 داليل ركود واحد

 ركود ساخت و ساز - كمبود نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

تزريق تسهیالت كم بهره به منظور 

 تامین سرمايه درگردش

 ركودنحوه خروج از 

مالک جهت راه  فعالیت و تالش

 اندازي مجدد واحد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 617132 حسین مراد شمشیري - - - عدم دريافت

  داردبا مدت بازپرداخت باال تسهیالت كم بهره  نیاز به توضیحات
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 جالل امیریان -4

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 1 - كرمانشاه 4  11719 هزارتن 177 بتون آماده
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

728-687239 

 تاريخ شروع ركود

1268 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

ركود ساخت و  - كمبود نقدينگی

 ساز

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تزريق تسهیالت كم بهره

 نحوه خروج از ركود

 ورود سرمايه گذار جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

تسهیالت میزان  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

گیالنه محمدصدرا شیرزادي - - - عدم دريافت  611117 

 توضیحات
تأمین سرمايه در گردش  و نیاز به نموده فعالیت واحد شروع بهبا توجه به تغییر سرمايه گذار )آقاي جالل امیريان( 

 . دارد
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 پیشرو باختر -1

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 7 - كرمانشاه 13  11117 هزارتن 377 انواع محصوالت بتنی
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

9937-487831 

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

ركود ساخت و  –كمبود نقدينگی 

 ساز

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 پايین تزريق تسهیالت با سود

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611374 اسعدي - - - عدم دريافت

 توضیحات
به  منظور ادامه فعالیت واحد نیاز به تامین سرمايه در گردش و نیز مساعدت بانک درخصوص تعیین تکلیف بدهی 

 دارد 
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 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 ولی خانه زرین -6

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

شستشو و دانه بندي 

 شن و ماسه
 19 1987 هزارتن 277

 9 - صحنه
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

11496-437673 

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 6

 داليل ركود واحد

 ركود ساخت و ساز –كمبود نقدينگی 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

پرداخت تسهیالت كم بهره در 

 قالب سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611376 ولی خانه زرين - - - عدم دريافت

 جهت كمک به تداوم فعالیت واحد نیاز به تسهیالت كم بهره با پرداخت بلند مدت دارد  توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 پیشروسازان همگام دانش -7

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 17 11747 تن 1277 چینی لوازم بهداشتی
 كرمانشاه

شهرک صنعتی 

 8 بیستون
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

86642-631173 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

ركود ساخت و  – كمبود نقدينگی

 ساز

از نیازواحد جهت جلوگیري 

 ركود مجدد

واحد تسهیالت در گردش دريافت 

نموده و فی الحال در حال فعالیت 

 است

 نحوه خروج از ركود

 اعطاي تسهیالت

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

بانک  نوع تسهیالت

 عامل

میزان تسهیالت 

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611311 خلیل خسروي 37777 صادرات سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

  گرديده استراه اندازي به تسهیالت رونق تولید موفق  دريافتواحد از طريق  توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 شهرداری پاوه -8

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 7 --- پاوه 17  1177 هزارتن 277 شن و ماسه
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

6641-477413 

 تاريخ شروع ركود

1267 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 4

 داليل ركود واحد

ركود  - كاهش پروژه هاي عمرانی 

 ساخت و ساز

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 نیاز به تامین سرمايه در گردش 

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611179 شهرداري پاوه - - - عدم دريافت

 داردافزايش سهمیه قیر  وپروژه هاي عمرانی شهرستان پاوه  نیاز به انجام توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 ماسه ساز کوهسار -3

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

شستشو و دانه بندي 

 شن و ماسه
 17  1917 هزارتن 377

 1 - صحنه
 

  گروه صنعتی

 

 غیرفلزيكانی 

 شماره و تاريخ پروانه

19731-447472 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 داليل ركود واحد

 - كمبود نقدينگی –بازارمحصول 

 ركود ساخت و ساز

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 بهره پايین تزريق تسهیالت با

 ركودنحوه خروج از 

فعال شدن  -دريافت تسهیالت 

اباد در جوار واحد آسفالت هاشم

به عنوان مصرف كننده شركت 

  محصول تولیدي

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

میزان تسهیالت  بانک عامل نوع تسهیالت

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 617717 محمدرضا كارگري 3617 رفاه كارگران سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

 با دريافت تسهیالت رونق تولید واحد فعال گرديده است توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 

 شهرداری سنقر -51

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 9 --- سنقر 9  7777 هزارتن 377 آسفالت
 

  گروه صنعتی

 

 غیرفلزيكانی 

 شماره و تاريخ پروانه

8111-677338 

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

كاهش پروژه  – كمبود نقدينگی

 ركود ساخت و ساز - هاي عمرانی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

افزايش هزينه هاي عمرانی 

افزايش سهمیه  –شهرستان سنقر 

 قیر شهرداري سنقر

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611778 شهرداري سنقر - - - عدم دريافت

 شهرداري سنقر می باشد و تولید واحد در بخش پروژ هاي عمرانی مصرف می گردد  متعلق بهواحد  توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 محمدحسین ده باغی و احمد مطاعی ده باغی -55

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

شستشو و دانه بندي 

 و ماسهشن 
 18  214 هزارتن 177

 7 --- كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

32916-497617 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 9

 داليل ركود واحد

كمبود  -فرسودگی ماشین آالت  

 ركود ساخت و ساز - نقدينگی

جهت جلوگیري از نیازواحد 

 ركود مجدد

 تسهیالت با بهره كم پرداخت

 نحوه خروج از ركود

 ورود سرمايه گذار جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611374 مطاعی ده باغی - - - عدم دريافت

 توضیحات
با ورود سرمايه   گذار جديد فعال گرديده است و نیاز به تامین تسهیالت جهت بازسازي و نوسازي ماشین آالت واحد 

 دارد
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 عباس و علی رئوفی –گیتی افروز  -52

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 1 --- كرمانشاه 19 م.ر 331 هزارتن 177 آسفالت
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

16393-421139 

 تاريخ شروع ركود

1267 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 7

 داليل ركود واحد

 كمبود – فرسودگی ماشین آالت

 ركود ساخت و ساز - نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

تامین  –رونق صنعت ساخت و ساز 

  سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

1711617 عباس رئوفی - - - عدم دريافت  

 توضیحات

واحد موجود  به همت ستاد تسهیل و برگزاري جلسات متعدد و بخشودگی بدهی بانکی شروع بکار نمود ودر حال 

  نیاز به تامین منابع مالی دارد .حاضر 
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 کیابتن اورامان – 9854تعاونی -59

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 9 --- روانسر 12  11777 هزارتن 177 بتون آماده
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

39171-461313 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 2

 داليل ركود واحد

 - نقدينگی كمبود – بازار محصول

 ركود ساخت و ساز

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تزريق تسهیالت با سود پايین

 نحوه خروج از ركود

 ورود سرمايه گذار جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611178 كیانوش رضايی - - - عدم دريافت

 توضیحات
با توجه به حضور سرمايه گذار جديد و خريد واحد تولیدي نیاز به تسهیالت كم بهره جهت سرمايه در گردش ضروري 

 است 
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 ایثارگران 5385تعاونی  -54

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

بندي شستشو و دانه 

 شن و ماسه
 11  3177 هزارتن 377

 1 --- صحنه
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

37328-411172 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 7

 داليل ركود واحد

ركود ساخت و  - كمبود نقدينگی

 ساز

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تامین سرمايه در گردش

 نحوه خروج از ركود

 اعطاي تسهیالت

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 دريافت تسهیالت
سرمايه 

 درگردش
 611178 يداله محمدي 9677 صادرات

  تسهیالت از محل رونق تولید واحد فعال گرديده استبا دريافت  توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 هادی بابازاده میری -51

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 شستشو و دانه بندي

 شن و ماسه
 4  1177 هزارتن 317

 1 --- صحنه
 

  گروه صنعتی

 

 غیرفلزيكانی 

 شماره و تاريخ پروانه

32627-461111 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 2

 داليل ركود واحد

ركود ساخت و  - بازار مسکن ركود

 ساز

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تسهیالت سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

 محصول در منطقهرونق بازار 

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611337 هادي بابازاده - - - عدم دريافت

 تامین تسهیالت سرمايه در گردش مورد نیاز واحد توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 حسن طهماسبی -56

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

گذاري سرمايه 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

پودر بیتومین رزنیت 

 بسته بندي
 13  2117 هزارتن 37

 1 --- گیالنغرب
 

  گروه صنعتی

 

 كانی غیرفلزي

 شماره و تاريخ پروانه

32711-671737 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بازار محصول 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

  -مینبهبود و توسعه صادرات بیتو

 سرمايه درگردش تامین 

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611171 حسن طهماسبی - - - عدم دريافت

 نیاز به  سرمايه درگردش و توسعه صادرات محصول توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 سایه گل یاس 4477تعاونی  -57

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

شستشو و بسته بندي 

 انواع سبزيجات
 37  17777 تن 3717

 كرمانشاه
شهرک صنعتی 

 9 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 غذايی و دارويی

 شماره و تاريخ پروانه

23687-627771 

 تاريخ شروع ركود

1268 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 ماه 9

 داليل ركود واحد

 بازار محصول

جهت جلوگیري از نیازواحد 

 ركود مجدد

 بازاريابی مناسب

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611332 ابوالقاسم سمیعی - - - عدم دريافت

 تولیدي بايستی بازاريابی مناسبی جهت بهبود وضعیت فروش صورت پذيرد محصوالتباتوجه به نوع  توضیحات

 

  



                                                                               29 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 احمد راکی پاطاق -58

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

بسته بندي آب و 

 نوشابه
میلیون  37

 لیتر
17777  32 

 33 ---- داالهو
 

  گروه صنعتی

 

 غذايی و دارويی

 شماره و تاريخ پروانه

27124-611376 

 تاريخ شروع ركود

1267 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 2

 داليل ركود واحد

 نقدينگی كمبود – بدهی معوق

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تسهیالت سرمايه درگردش تامین 

 ركود نحوه خروج از

تصمیم گیري در كارگروه تسهیل 

كه منجر به در اختیار گذاشتن 

 واحد به سرمايه گذار اولیه شد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611376 احمد راكی پاطاق - - - عدم دريافت

 بهینه ترين شرايط بانک در راستاي واگذاري واحد بامساعدت  توضیحات

 

  



       24                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 خوراك سازان داالهو -53

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 37  11777 هزارتن 31 خوراک آماده دام
 سنقر

شهرک صنعتی 

 18 سنقر
 

  گروه صنعتی

 

 دارويی غذايی و

 شماره و تاريخ پروانه

617-627119 

 تاريخ شروع ركود

1262 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 ماه 9

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 دريافت سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611317 فرشاد ارشدي - - - عدم دريافت

 می باشد  توسط بانک در تسهیالت رونق تولید تقاضاي دريافت سرمايه درگردش داشته است كه در مراحل بررسی توضیحات

 

  



                                                                               21 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 یاران قصرفرآورده های گوشتی  -21

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

عمل آوري و بسته بندي 

 ماهی و خمیرماهی
 17  4777 هزارتن 9

 قصرشیرين
شهرک صنعتی 

 7 قصرشیرين
 

  گروه صنعتی

 

 غذايی و دارويی

 شماره و تاريخ پروانه

32927-611317 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بدهی معوق 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

تالش مديريت در بازاريابی 

 محصول

 نحوه خروج از ركود

اعطاي تصمیمات ستاد تسهیل و 

 از محل رونق تولید تسهیالت

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

بانک  نوع تسهیالت

 عامل

میزان تسهیالت 

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611317 فرهاد حبیبی 37777 تجارت سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

 بايستی برنامه مناسبی جهت بازاريابی محصول مد نظر قرار دهد واحد توضیحات

 

  



       26                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 نشاط نوش کوزران -25

 

 محصول

سرمايه گذاري  ظرفیت سالیانه

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 4 --- كرمانشاه 11  9177 میلیون لیتر 1.8 آب معدنی
 

  گروه صنعتی

 

 غذايی و دارويی

 شماره و تاريخ پروانه

13863-477171 

 ركودتاريخ شروع 

1247 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 ماه 1

 داليل ركود واحد

 نقدينگی كمبود – بدهی معوق

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 سرمايه در گردش

 نحوه خروج از ركود

 ورود سرمايه گذار جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 617676 جهانگیر عزيزنژاد - - - عدم دريافت

 واحد نیازمند به سرمايه در گردش است و پیگیر تامین نقدينگی است كه حتما بايستی حمايت گردد توضیحات

 

  



                                                                               27 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 فرآورده های گوشتی تكنام – 2914تعاونی  -22

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

انواع سوسیس كالباس 

 همبرگر
 19  2797 هزارتن 3

 كرمانشاه
شهرک صنعتی 

 9 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 غذايی و دارويی

 شماره و تاريخ پروانه

8279-417339 

 تاريخ شروع ركود

1267 

 ركود سالهاي فعالیت قبل از

 سال 1

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

تالش مديريت جهت بازاريابی 

 مناسب

 نحوه خروج از ركود

از محل رونق  اعطاي تسهیالت

 تولید

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

بانک  نوع تسهیالت

 عامل

میزان تسهیالت 

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد مديرعاملنام 

 611332 علیرضا بنکداري 7777 ملت سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

 نسبت به بازاريابی مجدد اقدام نمايد واحد به تازگی فعال شده و فعال مشکل خاصی ندارد  و بايستی توضیحات

 

  



       28                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 نادر خزایی سلطان آبادی -29

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 ريال()میلیون  

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 19 --- كنگاور 18  4777 هزارتن 6 قند از شکر و بسته بندي قند
 

  گروه صنعتی

 

 غذايی و دارويی

 شماره و تاريخ پروانه

31191-477414 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 ركود واحدداليل 

 كمبود نقدينگی –بدهی معوق 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 نیاز به دريافت سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

سرمايه  –رونق بازار محصول 

 گذاري مالک و بازاريابی

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 617636 نادر خزايی - - - عدم دريافت

 براي ادامه فعالیت نیاز به دريافت سرمايه در گردش دارد توضیحات

 

  



                                                                               23 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 صابر امیری -24

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 8 6191 تن 1777 لوله تک جداره آب
 كرمانشاه

شهرک صنعتی 

 8 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

24788-617419 

 تاريخ شروع ركود

1268 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 ماه 9

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بازارمحصول 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 مجددركود 

 سرمايه درگردش تسهیالت تامین

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازارمحصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611171 صابر امیري - - - عدم دريافت

 توضیحات
نسبت به  61داشته است كه به علت ركود بازار و كمبود نقدينگی تا آبان ماه  آمادگی تولید 1268اين واحد در سال 

اخذ پروانه بهره برداري اقدام ننموده است كه پس از آن با بازاريابی مناسب و انعقاد چندين قرارداد شروع به فعالیت 
 نموده است .

 

  



       91                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 پگاه رنگ -21

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 6 --- كرمانشاه 6 16 تن 887 انواع رنگ
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

17248-941111 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 38

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بحرانهاي مالی 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 فعالیت بیشتر مديران واحد

 نحوه خروج از ركود

فعالیت بیشتر  –تغییر نوع محصول 

 شركت مديرعامل

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611171 سعید بیانی - - - عدم دريافت

 دارددولتی از محصوالت تولیدي اين شركت  خريد ارگانهايادامه فعالیت واحد بستگی به  توضیحات

 

  



                                                                               95 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 پلی پارس زاگرس – 2995تعاونی  -26

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

 اشتغال شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 11  3377 تن 1177 لوله و اتصاالت پلی اتیلن
 كرمانشاه

شهرک صنعتی 

 11 كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

9311-417219 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 7

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بدهی معوق 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تامین تسهیالت سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

 ورود سرمايه گذار جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

عبدلیبخشعلی  - - - عدم دريافت  611771 

 توضیحات
به حمايت   و ادامه فعالیت بستگیبعد از ورشکستگی ، فعال گرديده  جديد  ورود سرمايه گذاراين واحد با  توجه به 

 داردرا ارگانهاي دولتی جهت خريد محصول 

 

  



       92                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 محسن پیری -27

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  صنعتیشهرک  شهرستان

 موجود )نفر(

سنگ ساختمانی 

 از مالت رزين تزئینی
 8  1777 تن 9177

 8 --- هرسین
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

7472-687334 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بازار 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تامین تسهیالت سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

ورود سرمايه گذار  –تغییرمحصول 

  جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611779 محسن پیري - - - عدم دريافت

 داخلی و خارجی معرفی محصول به بازارهايبازاريابی مناسب جهت  توضیحات

 

  



                                                                               99 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 محسن کمالی فرد -28

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 1 --- كرمانشاه 8  2377 تن 117 منابع سلولزي ذغال از ضايعات
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

32886-441731 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 داليل ركود واحد

كمبود  –بدهی معوق  –بازار ركود 

 نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

--- 

 خروج از ركودنحوه 

ورود سرمايه گذار  –تغییر محصول 

 جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611311 محسن كمالی فرد - - - عدم دريافت

 اين واحد جايگزين واحد غیرفعال بیستون يدک شده است . توضیحات

 

  



       94                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 غرب )مهرگان نیرو پارس( برین بسپار -23

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

-نوار ابیاري از پلی اتیلن

 اتصاالت جوشی معمولی
 4  13977 تن 987

 كرمانشاه
شهرک صنعتی 

 4 كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 سلولزي شیمیايی و

 شماره و تاريخ پروانه

28686-617716 

 تاريخ شروع ركود

1241 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 9

 داليل ركود واحد

 اختالف شركا –بازار 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

--- 

 نحوه خروج از ركود

ورود سرمايه گذار  –تغییر محصول 

  -جديد 

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611719 حمید صاحب - - - عدم دريافت

 توضیحات
مهرگان نیرو پارس شده است و  محصوالت تولیدي اين واحد مکمل تولیدات لوله هاي  اين واحد جايگزين واحد راكد

 پلی اتیلن می باشد

 

  



                                                                               91 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 فضیلت باختر -91

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

پلی  لوله و اتصاالت

 اتیلن
 17  9917 تن 2717

 كرمانشاه
شهرک صنعتی 

 17 كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

32833-617131 

 تاريخ شروع ركود

1267 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 2

 داليل ركود واحد

 اختالف شركا

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 درگردشتامین تسهیالت سرمايه 

 نحوه خروج از ركود

 ورود سرمايه گذار جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

مسعودي سیدعبدالسالم - - - عدم دريافت  611712 

 توضیحات
خريد ارگانهاي دولتی )سازمان با ورود سرمايه گذار جديد واحد فعال گرديده است و ادامه فعالیت واحد منوط به 

 می باشد جهاد كشاورزي و شركت آب منطقه اي ( از محصوالت اين شركت

 

  



       96                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 محمدصادق امیری -95

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

انواع درب و صندلی 

 چوبی
11777 

 مترمربع
9117  8 

 17 --- كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

17416-617211 

 تاريخ شروع ركود

1267 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 داليل ركود واحد

 مديريتی واحدمشکالت 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

--- 

 نحوه خروج از ركود

 سرمايه گذاري مجدد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611312 محمدصادق امیري - - - عدم دريافت

 گرديده است فعال سازي مجدد واحد موجبتغییر روشهاي مديريتی با  توضیحات

 

  



                                                                               97 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 مینانگار جیحون -92

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 كاغذ توالت و دستمال

 كاغذي
 8  9191 تن 117

 صحنه
شهرک صنعتی 

 7 صحنه
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

14374-621137 

 تاريخ شروع ركود

1262 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

كمبود  –بازار محصول ركود 

 نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تسهیالت سرمايه درگردشتامین 

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

دل شهرام روشن - - - عدم دريافت  611171 

 دارد داخلی و خارجی  جهت رونق تولید و فروش در بازارهاي مناسب  ازاريابیبنیاز به  توضیحات

 

  



       98                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 مجتمع شیمیایی بیستون -99

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 13 --- روانسر 97  84777 تن 3787 انواع سموم كشاورزي
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

31197-447631 

 شروع ركودتاريخ 

1246 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

توسط  محصول عدم توان فروش

 –بدهی معوق  – مديران قبلی

 كمبود نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تامین تسهیالت سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

از محل رونق  تسهیالت دريافت

 –ورود سرمايه گذار جديد  – تولید

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

میزان تسهیالت  بانک عامل نوع تسهیالت

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611314 بیژن قبادي 27777 تجارت سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

 توسط دستگاه هاي اجرايی و بانکها می باشد سرمايه گذاران جديد واحدحمايت از نیاز به  توضیحات

 

  



                                                                               93 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 فن آور عصر زاگرس -94

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 7  3477 تن 687 پت بطريهاي
 كرمانشاه

 شهرک صنعتی

 7 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

11171-447712 

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 داليل ركود واحد

 بازار – بدهی معوق -اختالف شركاء

 محصول

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تسهیالت سرمايه درگردشتامین 

 ركود نحوه خروج از

 يابی مناسب داخلی و خارجیبازار

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611134 مهدي نوري - - - عدم دريافت

 مساعدت نمايداستمهال بدهی هاي معوق با منظور نمودن بخشودگی جرايم ديركرد و سود بانک عامل جهت  توضیحات

 

  



       41                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 سرزمین سبز زاگرس – 9173تعاونی  -91

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 –و حیوانی  كود كامل

 تسوپرفسفا كود
 17  9327 هزارتن 11

 سنقر
شهرک صنعتی 

 17 سنقر
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

27331-617938 

 تاريخ شروع ركود

1268 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

 بازار محصول

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

كشاورزي حمايت سازمان جهاد 

جهت خريد كشاورزان از واحدهاي 

 استانی

 نحوه خروج از ركود

تکمیل سبد  –رونق بازارمحصول 

 محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611734 مصطفی سلیمی منصور - - - عدم دريافت

 ي واحدبخشودگی جرائم و ديركردها درخصوصمساعدت بانک  توضیحات

 

  



                                                                               45 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 به سو شفا -96

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

از جنس  باند ارتوپدي

 فايبرگالس
 6  1377 تن 117

 كرمانشاه
شهرک صنعتی 

 1 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

9714-417211  

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 9

 داليل ركود واحد

 –بدهی معوق  –بازارمحصول 

 كمبود نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تامین تسهیالت سرمايه درگردش

 ركودنحوه خروج از 

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611771 جلیل سعیدلو - - - عدم دريافت

 با اعطاي تسهیالت از منابع كم بهره فعالیت واحد ادامه می يابد توضیحات

 

  



       42                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 بیستونالوین پالست  -97

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 17  14997 هزارتن 8 لوله از پی وي سی
 كرمانشاه

 شهرک صنعتی

 17 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

81767-617432 

 شروع ركودتاريخ 

1267 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

عدم  -ضعف مديريت واحد قبلی 

 بدهی معوق –بازار وجود 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

--- 

 نحوه خروج از ركود

ورود سرمايه گذار  –تغییر محصول 

 جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 617417 ايرج وطن دوست - - - عدم دريافت

 جايگزين واحد راكد فرامان پلیمر غرب شده استاين واحد با ورود سرمايه گذار جديد و تغییر محصول ،  توضیحات

 

  



                                                                               49 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 شیمی زان -98

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

گذاري سرمايه 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 انواع پوشش و رنگ حفاظتی

 بفاضال دريچه انواع –
 13  13321 تن 477

 كرمانشاه
 شهرک صنعتی

 17 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

93698-621316 

 تاريخ شروع ركود

1247 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

ركود بازار محصول و عدم تمايل 

 مدير به تولید

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تامین تسهیالت سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

تکمیل سبد  –تغییر محصول 

 محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

سلیمی كامبیز - - - عدم دريافت  611719 

 ، فعالیت ادامه می يابد و خريد شهرداري از محصوالت واحد یحمايت ارگانهاي استانبا  توضیحات

 

  



       44                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 پایا اکسیر نشاط کرمانشاه -93

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

گذاري سرمايه 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

اليه عريض  فیلم يک

 یشکستگ اتل –كشاورزي 
377 

 هزارعدد
9281  9 

 كرمانشاه
 شهرک صنعتی

 8 بیستون
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

26147-617411 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

 اختالف شركا –بازار ركود 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تامین تسهیالت سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

 تغییر نوع محصول –رونق بازار 

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 617619 حمید برمتر - - - عدم دريافت

 ، فعالیت ادامه می يابد اعطا تسهیالت جهت تامین منابع مالی و سرمايه درگردش واحدبا  توضیحات

 

  



                                                                               41 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 نفیس غرب -41

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

مايع ظرفشويی 

 دستشويی سفیدكننده
 9  176 هزارتن 8

اسالم آباد 

 9 --- غرب
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

13921-777377 

 تاريخ شروع ركود

1247 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 6

 واحدداليل ركود 

 – شركا اختالف – بازار محصول

 معوق بدهی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تامین تسهیالت سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 617631 خسرو حشمتی - - - عدم دريافت

 توسط بانک ، فعالیت ادامه می يابد تسهیالت ياعطاو مالی  تامینبا  توضیحات

 

  



       46                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 سیروان 9515تعاونی  -45

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

سولفات آلومینیم مس 

 آهنروي و 
 6  12937 هزارتن 13

اسالم آباد 

 17 --- غرب
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

26167-687432 

 تاريخ شروع ركود

1246 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 داليل ركود واحد

بدهی  –اختالف شركا  –بازار ركود 

 معوق

جلوگیري از نیازواحد جهت 

 ركود مجدد

--- 

 نحوه خروج از ركود

 ورود سرمايه گذار جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 617432 مسعود راشدي - - - عدم دريافت

 توضیحات
 ديركرد و بخشودگی جرايمنیاز به  و جهت ادامه فعالیت نموده استو فعال سهام دار جديد واحد راكد را خريداري 

 می باشد مشاركت بنیاد بركت توسط بانک و
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 سرو چوب -42

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 –چوب چهارتراش 

 درب چوبی
 8  9297 تن 277

 8 --- كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

84694-631739 

 تاريخ شروع ركود

1262 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

كمبود  –بازار محصول ركود 

 بدهی معوق  -نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

تامین تسهیالت و بخشودگی 

 جرايم

 نحوه خروج از ركود

 بازار محصولرونق 

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611773 بیژن جوانبخت - - - عدم دريافت

 ادامه فعالیت واحد امکان پذير است حمايت از اين واحد و خريد محصوالت تولیدي در داخل استانبا  توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 رامین نجفی -49

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

بدون بافت  كیسه

 پالستیکی
 1  2277 تن 277

 13 --- كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

18271-611179 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

 اختالف شركا –بازار ركود 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تامین تسهیالت سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

ورود سرمايه گذار  –تغییر محصول 

 جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611771 رامین نجفی - - - عدم دريافت

 طاق كسري شده است . جايگزين واحد راكد فوم، اين واحد  و تغییرمحصول با ورود سرمايه گذار جديد توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 پویااندیشان - 9538تعاونی  -44

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 17  4777 هزارتن 87 انواع قیر
 كرمانشاه

شهرک صنعتی 

 2 بیستون
 

  گروه صنعتی

 

 سلولزي شیمیايی و

 شماره و تاريخ پروانه

31976-677634 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بازار محصول ركود 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 و بازار رونق –نقدينگی  تامین

 جهت دولتی ارگانهاي حمايت

 از محصوالت خريد

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611111 فرزاد خانی پور - - - عدم دريافت

 توضیحات
باعث ادامه  تولید تسهیالت سرمايه درگردش از محل رونق ياعطا وهمکاري با واحد به منظور افزايش ظرفیت تولید 

 فعالیت واحد مذكور می گردد

 

  



       11                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 امیر اعظمی -41

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 6  6977 تن 1777 پنجره از يوپی وي سی
 كرمانشاه

شهرک صنعتی 

 17 بیستون
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

 داراي جواز تاسیس می باشد

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 داليل ركود واحد

بدهی  -ضعف مدير واحد قبلی 

 كمبود نقدينگی  –معوق 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

به تسهیالت جديد جهت  نیاز واحد

 توسعه خط تولید

 نحوه خروج از ركود

 سرمايه گذار جديد با طرح جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611172 امیر اعظمی - - - عدم دريافت

 توضیحات
شیشه رئوف  2122واحد جايگزين واحد راكد و غیر فعال تعاونی  اينبا ورود سرمايه گذار جديد و تغییر محصول ، 

 .شده است 
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 روغن موتور بهروتوان -46

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 9 --- كرمانشاه 9  117 تن 17877 بسته بندي روغن موتور
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

14828-497731 

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 داليل ركود واحد

كمبود  –اختالف شركا  –بازار ركود 

 نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 مجدد ركود

--- 

 نحوه خروج از ركود

 ورود سرمايه گذار جديد

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611312 مهدي خزايی - - - عدم دريافت

 نموده استاين واحد با تغییر مديريت جهت فعالسازي واحد اقدام  توضیحات

 

  



       12                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 اکباتان الكترونیک هوشمند -47

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

لوله تک جداره آب از 

 پلی اتیلن
 2  3817 تن 377

 2 --- كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

87446-637617 

 تاريخ شروع ركود

1262 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بازار محصول 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

تسهیالت سرمايه در گردش  تامین

 كم بهره

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

 دريافت تسهیالت

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 617471 شهريار انصاريان - - - عدم دريافت

 توضیحات
واحد حمايت از  و جهت ادامه فعالیت نیاز بهبه سفارش مشتري تولید داشته است با توجه  است كه اين واحد مدتی

 دولتی از محصوالت آن می باشدخريد ارگانهاي  بواسطه
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 فوم هورامان -48

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

فوم پلی استايرن 

 معمولی
 9  3177 تن 317

 پاوه
شهرک صنعتی 

 9 پاوه
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

13177-677137 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

 بدهی معوق –بازارمحصول 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 بخشودگی جرائم و ديركرد . اقساط

 معوق

 نحوه خروج از ركود

از محل رونق  تسهیالت دريافت

 رونق بازار محصول – تولید

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

بانک  نوع تسهیالت

 عامل

میزان تسهیالت 

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611314 محمدعرفان صالحی 8777 سینا سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

 مذكور فعال گرديده استبا استفاده از تسهیالت رونق تولید واحد  توضیحات

 

  



       14                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 5625تعاونی  -43

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 31  28177 تن 18377 فرمالین
 كرمانشاه

شهرک صنعتی 

 9 كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

19674-447471 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 داليل ركود واحد

 –اختالف شركا   -محصول  بازار

 - بانکی بدهی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 برنامه ريزي و مديريت مناسب 

 نحوه خروج از ركود

تغییر روشهاي  _تغییر محصول 

 مديريتی 

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611173 اسماعیل جعفري - - - عدم دريافت

 متناسب با شرايط روز در واحد صورت گیرد.بصورت علمی و واحد  یريزي و مديريت برنامهبراي ادامه فعالیت بايستی  توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 سپهر چاپ ماندگار -11

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

روي نايلون و  چاپ

 كیسه نايلون -نايلکس
 37  18777 هزارتن 7

 كرمانشاه
شهرک صنعتی 

 7 بیستون
 

  صنعتیگروه 

 

 شیمیايی و سلولزي

 شماره و تاريخ پروانه

4322-617233 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

 بدهی معوق _ اختالف شركا

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تامین تسهیالت سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

رونق -ورود سرمايه گذار جديد

 بازار 

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 617671 امیر طهماسبی فرد  - - - عدم دريافت

 توضیحات
با ورود سرمايه گذار جديد واحد فعال گرديده است و ادامه فعالیت منوط به استمهال تسهیالت قبلی و اعطاي 

 به واحد می باشد تسهیالت جديد
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 حدید انتظار -15

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

فوالد و چدن از بازيافت 

 آهن قراضه
اسالم آباد  18  17717 هزارتن 17

 غرب
شهرک صنعتی 

 11 اسالم آباد غرب
 

  گروه صنعتی

 

 برق و الکترونیک ،فلزي 

 شماره و تاريخ پروانه

84312-621778 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

 نقدينگیكمبود 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 بانکی  تسهیالت تخصیص

 نحوه خروج از ركود

 تغییر سرمايه گذار

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611311 عباسی - - - عدم دريافت

 توضیحات
د و واحد از حالت ركود خارج گرديده و سرمايه گذار در حال حاضر مشکل خاصی ندارشركت با عنايت به تغییر 

 فعالیت كامل دارد . 
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 پویاغرب -12

 

 محصول

سرمايه گذاري  ظرفیت سالیانه

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 211  674637 هزارتن 77 انواع كابل فشار قوي
 كرمانشاه

شهرک صنعتی 

 44 كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

26973-637672 

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 11

 داليل ركود واحد

 نقدينگی كمبود –بدهی معوق 

جلوگیري از نیازواحد جهت 

 ركود مجدد

بخشودگی  تسهیالت بانکی و

 جرايم بانکی و تامین اجتماعی

 نحوه خروج از ركود

مصوبات كارگروه تسهیل استانی و ملی 

 و اعطاي تسهیالت سرمايه درگردش

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

بانک  نوع تسهیالت

 عامل

میزان تسهیالت 

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611371 شهريار پرويزي 377777 تجارت سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

 توضیحات
نیاز به تداوم مساعدت دستگاه هاي اجرايی مساعدت و تالش فراوان در راستاي برون رفت از مشکالت بعمل آمده و 

 ستاد ملی اقتصاد مقاومتی  به توان اسمی خواهد رسید  اتمصوبكامل و واحد با اجراي  و بانکهاي عامل دارد 

 

  



       18                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 نمیا ماراالنی -19

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

مجموعه كامل كابینت و 

 بدنه فلزي كابینت
 7  13977 تن 377

 3 --- كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

38774-617137 

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 11

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی -بازار محصول

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

تسهیالت بانکی به منظور تامین 

 نوسازي واحد نقدينگی و بازسازي و

 نحوه خروج از ركود

 تامین منابع مالی توسط سرمايه گذار

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611371 نیما ماراالنی - - - عدم دريافت

 و نوسازي ماشین آالت واحد به ظرفیت اسمی خواهد رسید در صورت تامین منابع مالی و بازسازي توضیحات

 

  



                                                                               13 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 صنایع ذوب فلزات نگین غرب -14

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

ريخته گري چدن 

 و فوالد خاكستري
 38  1127 تن 9277

 كرمانشاه
شهرک صنعتی 

 11 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

37927-421319 

 تاريخ شروع ركود

1267 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 7

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بدهی معوق 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تامین تسهیالت موردنیاز

 خروج از ركودنحوه 

مصوبات كارگروه تسهیل و 

 مساعدت بانک 

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611378 تیمور شعبانی - - - عدم دريافت

 توضیحات
در تامین سرمايه درگردش موردنیاز و تعیین تکلیف ادامه فعالیت اين واحد منوط به مساعدت بیشتر بانک رفاه 

 بدهی هاي معوق

 

  



       61                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 نورد فوالد کرمانشاه -11

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 33  21677 هزارتن 177 انواع میلگرد
 كرمانشاه

شهرک صنعتی 

 33 فرامان
 

  صنعتیگروه 

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

7721-427177 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 8

 داليل ركود واحد

بازارمحصول  -مشکالت مديريتی 

  كمبود نقدينگی –بدهی معوق  –

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

–بانکی  تنفس –بخشودگی جرايم 

 تسهیالتتامین 

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول 

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611378 سلیمانی - - - عدم دريافت

 ادامه فعالیت اين واحد منوط به عزم سرمايه گذاران  به منظور تعیین تکلیف مشکالت بانکی و مساعدت بانک است  توضیحات

 

  



                                                                               65 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 آراد غرب -16

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 قطعات سوئیچ خودرو
میلیون  1

 عدد
342278  116 

 كرمانشاه
شهرک صنعتی 

 92 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

3372-627138 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 9

 داليل ركود واحد

 –بدهی معوق  –بازارمحصول 

 كمبود نقدينگی

 نیازواحد جهت جلوگیري از

 ركود مجدد

تامین مالی از طريق بانک جهت 

تسويه بدهی ها و بخشودگی 

 جرايم 

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازار محصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611378 رضا پارسی نژاد - - - عدم دريافت

 عنايت به ظرفیت اشتغال شركت و همچنین در راستاي حمايت از تولید تخصیص تسهیالت با توجه به نیاز شركت با توضیحات

 

  



       62                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 فنرسازی غرب -17

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 11  147 تن 1877 انواع فنر خودرو
 كرمانشاه

 شهرک صنعتی

 11 كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

86116-717116 

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 14

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بدهی معوق 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تسهیالت كم بهره  تزريق

 نحوه خروج از ركود

اعطاي مصوبات كارگروه تسهیل و 

 از محل رونق تولید تسهیالت

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

میزان تسهیالت  بانک عامل نوع تسهیالت

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611378 خمیسی 7777 تجارت سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

 به منظور ادامه فعالیت واحد تزريق تسهیالت كم بهره ضروري می باشد توضیحات

 

  



                                                                               69 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 سیم و کابل نورفروزان کرمانشاه -18

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 18  17977 تن 1377 انواع سیم و كابل
 كرمانشاه

شهرک صنعتی 

 3 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

34327-441314 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بدهی معوق 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 دريافت تسهیالت مجدد

 نحوه خروج از ركود

اعطاي  -مصوبات كارگروه تسهیل 

  رونق تولید تسهیالت

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

میزان تسهیالت  بانک عامل نوع تسهیالت

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

احمديانباباجان  17777 رفاه كارگران سرمايه درگردش دريافت تسهیالت  611378 

 تولید نیازمند تامین تسهیالت بیشتر می باشد باتوجه به وضعیت بدهی شركت ، به منظور باال بردن توان  توضیحات

 

  



       64                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 ابنیه سازان فرنیا -13

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

مخازن اسکلت فلزي و 

 فوالدي تحت فشار
 67  4781 تن 19177

 كرمانشاه
شهرک صنعتی 

 87 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

11777-681178 

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی

جهت جلوگیري از نیازواحد 

 ركود مجدد

 مورد نیازتسهیالت  تامین

 نحوه خروج از ركود

 رونق تولید اعطاي تسهیالت

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

میزان تسهیالت  بانک عامل نوع تسهیالت

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611378 مجیدي 21777 صادرات سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

 توضیحات
باتوجه به باال بودن میزان سرمايه درگردش موردنیاز واحد جهت ادامه فعالیت نیازمند تامین مجدد سرمايه درگردش 

 می باشد

 

  



                                                                               61 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 26تعاونی  -61

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 17  2477 دستگاه 177 تابلو فشار قوي انواع
 كرمانشاه

صنعتی  شهرک

 8 كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

31323-477639 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

كمبود  –بازارمحصول ركود 

 نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

تامین  –تنوع بخشیدن به محصول 

  -نقدينگی 

 نحوه خروج از ركود

 اعطاي تسهیالت از محل رونق تولید

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

میزان تسهیالت  بانک عامل نوع تسهیالت

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611378 علی پورحسین 87777 صادرات سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

 توسعه بازاريابی توسط مديران شركت و حمايت سیستم بانکی در تامین سرمايه در گردش ضروري می باشد توضیحات

 

  



       66                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 بهروز روتابی -65

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  صنعتیشهرک  شهرستان

 موجود )نفر(

ماشین آالت مورد 

 استفاده در صنايع لبنی
 8  177 دستگاه 17

 3 فرامان كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

33377-611378 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 9

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بازارمحصول

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

تامین سرمايه در گردش با نرخ 

 سود پايین

 نحوه خروج از ركود

 رونق تولید اعطاي تسهیالت

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

میزان تسهیالت  بانک عامل نوع تسهیالت

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611378 بهروز روتابی 1777 صنعت و معدن سرمايه درگردش دريافت تسهیالت

 توضیحات
باتوجه به اينکه تولیدات اين واحد سرمايه اي و دوره برگشت آن طوالنی است بنابراين نیازمند تسهیالت سرمايه در 

 گردش با طول دوره بازپرداخت چندساله می باشد

 

  



                                                                               67 5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال 

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 عامران پاسارگاد سازه -62

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 اسکلت فلزي و مخازن

 فلزي
 99  18797 هزارتن 37

 كرمانشاه
شهرک صنعتی 

 13 بیستون
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

39463-687911 

 شروع ركودتاريخ 

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 17

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تزريق تسهیالت كم بهره

 نحوه خروج از ركود

 رونق بازارمحصول

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611378 علی شهبازيان - - - عدم دريافت

 تخصیص تسهیالت باتوجه به نیاز مبرم شركت توضیحات

 

  



       68                                                                          5931گزارش مصور واحدهای صنعتی راکد فعال شده استان کرمانشاه در سال  

--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 کابل توان غرب -69

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 9  13777 هزارتن 3 و سیم برقانواع كابل 
 كرمانشاه

شهرک صنعتی 

 13 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

31216-461712 

 تاريخ شروع ركود

1261 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی –بدهی معوق 

جهت جلوگیري از نیازواحد 

 ركود مجدد

 تسهیالت سرمايه درگردشتامین 

 نحوه خروج از ركود

 – كمک مالی از ساير منابع

 مساعدت بانک

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 611378 هومن فرجی - - - عدم دريافت

 مساعدت بانک در تقسیط مجدد بدهی ها و تامین سرمايه در گردش ضروري می باشد توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 غرب سوله – 62تعاونی  -64

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 14  387 تن 1777 سوله
 كرمانشاه

صنعتی  شهرک

 12 كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

31148-771316 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 19

 داليل ركود واحد

 ركود حاكم بر بخش ساختمان

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تسهیالت سرمايه درگردش

 خروج از ركودنحوه 

 كمک مالی از ساير منابع

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

 697137 سلیمانی - - - عدم دريافت

 توضیحات
توسعه و همچنین تسهیالت سرمايه درگردش جهت تقويت بنیه مالی  اعطاي سرمايه درگردش جهت اجراي طرح

 ضروري می باشد شركت
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 )پترو پلیمر آناهیتا( غالمحسین توکلی طرقی -61

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

 –فلزي  پرسکاري ضايعات

 کپالستی ضايعات بازيافت
 14  1777 تن 1177

 كنگاور
شهرک صنعتی 

 17 كنگاور
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

16771-617173 

 تاريخ شروع ركود

1263 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 3

 داليل ركود واحد

 كمبود نقدينگی

از نیازواحد جهت جلوگیري 

 ركود مجدد

 سرمايه درگردش

 نحوه خروج از ركود

 تغییر سرمايه گذار 

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

طرقی غالمحسین توكلی - - - عدم دريافت  611378 

 توضیحات
و سرمايه گذار در حال توسعه واحد می باشد كه نیازمند  حسن كاشی شده استآقاي جايگزين واحد راكد اين واحد 

 تامین منابع مالی می باشد
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 پورپاك هوشمند صنعت -66

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

سوراخ كاري  –ماشین فرز 

 وبرشکاري سی ان سی

27 

 دستگاه
17687  13 

 كرمانشاه
 شهرک صنعتی

 13 كرمانشاه
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

--- 

 تاريخ شروع ركود

1241 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 17

 داليل ركود واحد

 ضعف سرمايه گذار قبلی 

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تسهیالت كم بهره  تخصیص

 نحوه خروج از ركود

 تغییر سرمايه گذار 

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

نوع 

 تسهیالت

میزان تسهیالت  بانک عامل

 )میلیون ريال(

 تاريخ بازديد نام مديرعامل

فرهودي محمدامین - - - عدم دريافت  611378 

 سال غیرفعال بوده است 17كه بیش از  قاي نجفی توه خشکه )ملکشاهی( شده استاين واحد جايگزين  واحد راكد آ توضیحات
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 سفیران فاطر صنعت طاها -67

 

 محصول

ظرفیت 

 سالیانه

سرمايه گذاري 

 )میلیون  ريال(

اشتغال 

 )نفر(

اشتغال  شهرک صنعتی شهرستان

 موجود )نفر(

انواع قطعات فلزي شبکه 

 انتقال و توزيع برقهاي 
 29  32377 تن 147

 كرمانشاه
شهرک صنعتی 

 29 فرامان
 

  گروه صنعتی

 

 فلزي ، برق و الکترونیک

 شماره و تاريخ پروانه

 داراي جواز تاسیس است

 تاريخ شروع ركود

1241 

 سالهاي فعالیت قبل از ركود

 سال 1

 داليل ركود واحد

در ادامه  قبلی  ضعف سرمايه گذار

 فعالیت

نیازواحد جهت جلوگیري از 

 ركود مجدد

 تسهیالت با نرخ سود پايین تخصیص

 نحوه خروج از ركود

ورود سرمايه گذار جديد و دريافت 

 تسهیالت رونق تولید

 

دريافت تسهیالت 

 رونق تولید

میزان تسهیالت  بانک عامل نوع تسهیالت

 )میلیون ريال(

 بازديدتاريخ  نام مديرعامل

 611378 محسن نجفی 19177 رفاه كارگران سرمايه ثابت دريافت تسهیالت

 توضیحات
با محصوالت جديد كه نیازمند حمايت بانک در خداويسی شده است  آقاي 463جايگزين واحد راكد تعاونی اين واحد 

 تامین منابع مورد نیاز می باشد
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--------------------------------------------------------------------------------

 اداره طرح و برنامه ريزي –سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه                              معاونت امور صنايع 

 

 : 5931در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال  صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه عملكرد سازمان

 

نفر و رشد  5624میلیارد ریال و اشتغال  2163فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری  556صدور  -5

 درصدی در اشتغال نسبت به سال گذشته 41درصدی در سرمایه گذاری و  51 ،درصدی در تعداد  91

 

درصدی  535نفر و رشد  5414میلیارد ریال و اشتغال  5846واحد راکد صنعتی با سرمایه گذاری  67فعالسازی  -2

 درصدی در اشتغال نسبت به سال گذشته 553درصدی در سرمایه گذاری و  516در تعداد ، 

 

 درصدی نسبت به سال گذشته 72جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و رشد  67تشکیل  -9

 

نفر از محل تسهیالت  5843میلیارد ریال و اشتغال  5259واحد صنعتی به میزان  67پرداخت تسهیالت به  -4

 رونق تولید

 

 5983میلیارد ریال و اشتغال  381واحد صنعتی نیمه فعال با میزان سرمایه گذاری  11به ظرفیت کامل رساندن  -1

 نفر

 

مورد ، استمهال بدهی بانکی :  51مورد ، بیمه :  28ی :رفع مشکالت اداری واحدهای صنعتی اعم از امور مالیات -6

 مورد در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید 251

 

مورد در راستای  42رفع مشکل واحدهای صنعتی با دستگاه های خدمات رسان اعم از آب ، برق و گاز :  -7

 سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید

 

 


