
 وزارت کشور
ری قزوین  استاندا

ری استان قزوین  فرصتهای سرماهی گذا
 

ری  1   اداره کل جذب و حمایت از سرماهی گذا



 فرصتهای سرمایه گذاری استان

 قزوین
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 و ها فرصت دارای که مناطقی از یکی عنوان به کشور، بنیان دانش و هایتک قطب قزوین زرخیز استان

 ویژه توجه مورد تواند می است گوناگون های حوزه در گذاری سرمایه برای نظیری کم های مزیت

 . گیرد قرار گذاری سرمایه به عالقمندان و کارآفرینان

 کشور المللی بین ترانزیتی شاهراه مهمترین مسیر در خود جغرافیایی خاص موقعیت دلیل به استان این   

 عالوه .باشد می کشور شرقی شمال به غربی جنوب و شرق به غرب کریدور اتصال نقطه و است شده واقع

 ایران تجاری و مالی جریان متراکم هسته و کشور انبوه بازار ترین اصلی عنوان به تهران به نزدیکی  براین

 از طبیعی و انسانی منابع لحاظ به که قطبی در تولیدکنندگان و گذاران سرمایه برای را نظیری بی فرصت

 .است آورده فراهم شود می محسوب کشور های استان ترین غنی
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 گردشگری عالی های جاذبه و ها توانمندی ، کشور های دشت مهمترین عنوان به قزوین حاصلخیز دشت 

 خاص بسیار موقعیت به توجه با ترانزیت ، شده استفاده کمتر رقابتی مزیت یک عنوان به استان

 این در تکنولوژی و علم موفق و متعدد مراکز تمرکز به توجه با بنیان دانش اقتصاد ، استان جغرافیایی

 سرمایه ، دارویی گیاهان و ارگانیک محصوالت ، استان اصلی نسبی مزیت عنوان به مدرن صنعت ، خطه

  و ها فرصت از طرح، قابل موضوعات از دیگر بسیاری و مغزافزاری محصوالت صادرات و تولید در گذای

 .است گذاری سرمایه برای توصیه مورد مزیتهای

  فعلیت برای و نظیر کم های فرصت و مزایا این به علم با و مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق درراستای  

 آغازین در قزوین استانداری گذاری سرمایه از  حمایت و جذب کل اداره  قابلیتها، این به بخشیدن

 بهترین کند می تالش مسئول نهادهای دیگر با افزا هم و راستا هم و شد تاسیس 1395 سال روزهای

 در شده انجام گذاریهای سرمایه از حمایت و کار و کسب توسعه و شروع فرآیند  تسریع در را ها حمایت

 .دهد قرار عالقمندان اختیار
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 در خارجی گذاری سرمایه روند ، تحریم شرایط اثر بر گذشته سالیان طی  حالیکه در ذکراست شایان
  از حمایت و جذب دفتر تاسیس  با 1395 سال نخست ماهه 5 در بود شده متوقف تقریبا قزوین استان

  میلیون 361 مبلغ کننده امیدوار بسیار رشدی با ، ذیربط دستگاههای تالش و استانداری گذاری سرمایه
 .دارد ادامه همچنان ، بیشتری قوت با روند این و است گردیده جذب خارجی سرمایه دالر

 بخش کارآفرینان توانمندی و خارج جهان با کشور تعامل حاصل بزرگ جهش و سابقه بی دستاورد این
   .دارد استان گذاری سرمایه مدیران وقفه بی تالش از نشان و است خصوصی

 

 

 

   ملکی بهنام دکتر                                                                    همتی فریدون دکتر                      

 کل مدیر و استاندار مشاور                                                               رییس استاندارو                           

 گذاری سرمایه از حمایت و جذب                                 قزوین استان گذاری سرمایه خدمات مرکز
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اثر تاریخي و  1300وجود 

 فرهنگي ثبت شده در كشور 

پيشينه تاریخي و فرهنگي 

 برجسته استان قزوین

دشت مستعد و پهناور  

قزوین بعنوان مهمترین 

تامين كننده نياز غذایي  

 مطقه البرز مركزی

واحد   1000وجود حدود 

صنعتي بزرگ و اولين 

 شهر صنعتي كشور

مركز آموزش   67وجود 

عالي و نسبت باالی 

دانشجو به جمعيت در  

 استان

برخورداری از انرژی و  

 زیر  ساختهای مناسب

همجواری با پایتخت، قرار 

 گرفتن در مسير ترانزیتي

ایران اروپا و وجود  

 محورهای مواصالتي مهم
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تراکم جمعیت 

نفر  77استان 

در کیلومترمربع 

  

سهم استان از 

جمعیت کشور 

درصد  1.6  

نرخ باسوادی 

درصد 86.1  

نرخ شهرنشینی 

درصد  73.1  

نرخ بیکاری  

 11.7استان 

 درصد 

نرخ مشارکت  

%40.2استان   

سهم  شاغلین  

بخش 

کشاورزی  

20.8 %  

سهم شاغلین  

بخش صنعت  

34.9% 

سهم شاغلین  

بخش خدمات 

44.3%  

 شاخصهای نیروی کار شاخصهای جمعیتی
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میلیارد ریال  و رتبه  12525درآمدهای مصوب استانی در سال جاری معادل  

می باشد 14استان در سطح کشوربرابر   

میلیارد ریال و اعتبارات تملک 1351برابر  1395مصوب اعتبارات هزینه ای استان در سال 

میلیارد ریال  بوده و سهم  کل اعتبارات استان از  1155دارایی سرمایه ای استان برابر 

.درصد می باشد 1.65کشور برابر   

درصد است   20نسبت اعتبارات کل  مصوب استانی  به درآمد های استانی در سال جاری   

.  درصد است 35این نسبت برای سایر استانها بدون لحاظ نمودن استان تهران ، برابر با 

جایگاه درآمدی استان با جایگاه بودجه ای آن در قوانین بودجه متناسب نبوده و این 

.استان به نسبت از جایگاه پایین تری در زمینه دریافت اعتبارات برخوردار است  
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جمع بندی فرصتهای سرمایه گذاری استان قزوین

سرمایه  سرمایه ثابت تعداد  دستگاه اجرایی ردیف
/ جمع کل  ارزی  درگردش

 میلیارد ریال

 32،274 7866 8875 15،533 47 اداره کل صنعت، معدن و تجارت 1

 5840 0 1091 4749 17 اداره کل میراث فرهنگی 2

 14،304 0 2،949 11،355 14 اداره کل جهاد کشاورزی 3

 3،766 1،401 0 2،365 5 دانشگاه علوم پزشکی 4

 23،500 0 0 23،500 3 اداره کل راه و شهر سازی 5

 10،150 0 0 10،150 5 آب منطقه ای 6

 3050 0 0 3050 8 آب و فاضالب شهری 7

 142،530 99652 170 42،708 3 شرکت توزیع نیروی برق 8

 2،750     2،750 8 شهرداری قزوین 9

       1،000 4 شهرداری محمدیه 10

         4 پروزه های کالن استان 11

 238،164 108،919 13،085 117،160 118 جمع کل
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 اختراع/ توضیح مختصر در مورد محصول اختراع/محصول مخترع/نام شرکت ردیف

1 
  

 آشکار پرتو پویا

Xدوزیمتر   ها اشعه دوز گیری اندازه  

 ها اشعه آشکارسازی Xآَشکارساز 

Xطیف سنج   x ازاشعه استفاده با سنجی طیف   

 محیط نور گیری اندازه لوکس متر

 x اشعه تصاویربوسیله ثبت Xدوربین اشعه 

 باال رزولوشن با دوربین دوربین صنعتی

 سوند اسپکترال گامای دیجیتال کامپکت
 عناصر زنی گمانه معدنی های چاه در گرفتن قرار با سوند این

   کند می ارسال و دهد می انجام را مختلف های الیه در موجود

2 
زرین ریز سامانه های 

 الکترونیکی
دستگاه آزمون عملکرد مصرف انرژی لوازم 

 برقی

 برقی لوازم انرژی مصرف گیری اندازه دستگاه

 تونیک گیاهی چوب و چرم کیمیا پژوهش ماهان 3

 باکتریال آنتی خاصیت با چرم و چوب گیاهی محافظ و کننده براق
 گیاهی به توجه با و کند می بیشتر مراتب به را محصوالت عمر که

 ندارد ضرری انسان بدن برای بودن
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 اختراع /محصول مورد در مختصر توضیح اختراع/محصول مخترع/شرکت نام ردیف

 کاسپین دانش نانو 4
 باال حرارت انتقال خواص با صابون و آب جایگزین کاسپین تراش نانو

 کننده ضدعفونی ماده کاسپین استریل نانو

 جرثقیل ایمنی مدیریت سیستم جم صنعت امرداد 5

 را اپراتور و کرده رصد لحظه به لحظه را جرثقیل عملکرد تمامی سیستم این
 می آگاه برداشته بار با مطابق باربرداری نبودن یا و بودن پذیر امکان از

 سازد

 برنز زنجان تولیدی 6

 فرومولیبدن مشتقات

  

 و رود بکارمی آلیاژی درفوالدهای کننده سخت یک بعنوان فرومولیبدن
  فوق استحکام باعث و میبرد باال سایش ضربه برابر در را فوالد مقاومت

 .گردد می درفوالد العاده

 رنیوم تولید

  

 این باالی حرارتی تحمل و است زمین روی عناصر کمیاب ترین از عنصر این
 جت موتورهای ساخت در رنیوم و نیکل ابرآلیاژهای از تا شده باعث فلز

 .شود استفاده

 میوه درختان های پایه ازدیادی ریز پردیس بنیان دانش 7

 نظیر گیاه ریز بسیار های قسمت از استفاده با گیاه تولید شامل ازدیادی ریز
 محیط در و شده ضدعفونی شرایط در غیره و گیاهی های یاخته ,ها بافت
 باشد می مصنوعی کشت

 خودرو تردد کنترل دستگاه دقیق کنترل های سامانه 8
 خودرو و انسان تردد کنترل و فیزیکی امنیت

 فناوری و علم پارک 9
 آهار از استفاده با مهره آهار هنری کاعذهای

 گیاهی های دانه های
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 اختراع/ توضیح مختصر در مورد محصول اختراع/محصول مخترع/نام شرکت ردیف

10 
فن آوران البرز 

 اندیشه
اندازه گیری ضرایب فیزیکی 

 محصوالت کشاورزی

 محصوالت فیزیکی ضرایب و (برگ معیوب و سالم نواحی از اعم) برگها مساحت تعیین
 است ضروری بسیار تحقیقات انجام در کشاورزی بخش محققین برای کشاورزی

 چاپ و بندی بسته صنایع جهت حاللی جزیی دو چسب چسب لمینت پایه آب کیمیا گران موعود 11

 توربو شارژر لکوموتیو تام لکوموتیو 12
 ونیاز داخلی مشابه نمونه نداشتن باشد می ایران در بار اولین برای شارزر توربو این ساخت
  کشور ریلی صنعت شدید

 جواد اصغری گلباغی 13
سیستم هوشمند اپراتوری 

موتورخانه های گرمایشی و 
 سرمایشی به صورت پله ای

 کنترلی پارامترهای و کرده بینی پیش را تجهیزات و ساختمان دمایی تغییرات دستگاه این
   .نماید می اعمال و تنظیم موقع به و بهینه طور به را موتورخانه

 محمد احمدی 14
طراحی و ساخت دستگاه پرس 

 خمش صفحه ای

 به حتی و کرد ایجاد قطعات در را خم نوع هر توان می دارد دستگاه این که قابلیتهایی با
 ندارد اولیه مواد در دورریزی گونه هیچ دستگاه این .نمود ایجاد کامل دایره یک راحتی

15 
 مرتضی ابراهیمی

 غالمحسین مجذوبی

طراحی و ساخت دستگاه پرس 
 خمش صفحه ای

 در شدن خم پس فلزی قطعات و ندارد اولیه مواد در دورریزی گونه هیچ دستگاه این 
 شده تولید محصول محیط و کند می کمی بسیار تغییر عرض مقدار نظر از خود صفحه
 دارد را اولیه قطعه طول مقدار همان تقریبا،

16 
 محمدرضا

 خانمحمدی

 جایگزینی جهت کوگرانول سنتز
 در فسفات پلی تری سدیم

 لباس شوینده پودرهای

 مقایسه و محصول مورفولوژی مقایسه پایه بر تشخیصی فاکتورهای تحقیقاتی، پروژه این در
 کوگرانول حاوی پودر و  فسفات پلی تری سدیم وارداتی بیلدر حاوی پودر کارایی تست

 معرفی اجباری آزمونهای اساس بر شده تهیه پودرهای کارایی مقایسه .باشد می سنتزی
   ، ارزیابی نتیجه و گرفت قرار ارزیابی مورد   کشور استاندارد اداره سوی از شده

 پودر در استفاده مورد سنتزی کوگرانول حاوی پودر مناسب کارایی قدرت نشاندهنده
  .باشد می شوینده
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 اختراع/ توضیح مختصر در مورد محصول اختراع/محصول مخترع/نام شرکت ردیف

 مرتضی اینانلو 17
سیستم تقویت کولر و کاهش مصرف سوخت هنگام 

 کولرگیری خوردرو پراید

 هنگام در و سوخت مصرف کاهش لیتر1 خودرو کارکرد هنگام در
 در را سوخت مصرف کاهش لیتر2.8 تا خودرو کولر استفاده
 گند می اعمال خودرو

 محمد بیات 18
تهیه رزین کاهنده گرانروی رنگ با استفاده از 

 روغنهای گیاهی

 وتولید سنتزی های رزین بجای گیاهی های روغن بکارگیری
 پذیر تخریب زیست محصول

 محصوالت نوع این ساخت برای بومی دانش تولید
 مصرف شدن منتفع آن درنتیجه که نهایی، فراورده قیمت کاهش
 .بود صنعتگرخواهد و کننده

19 
 وحدت بهتویی

 عباس شیرزاده
 ماشین آتش نشانی خمیر کفساز

 و ها طرح معایب که دستگاه این فرد به منحصر های ویژگی
 :از است عبارت نموده طرف بر را موجود های دستگاه

 ارزان مواد از استفاده- کف خمیر باالی بسیار پایداری قابلیت -
   کف تولید جهت

 معمول مصرف دهم یک با حریق کردن خاموش- باال چسبندگی-
  ها نشان آتش

 پرشیدفراحسان  20

طراحی و ساخت آلیاژ جدید آلومینیوم دارای 
ترکیبات بین فلزی حاوی آهن و منگنز و بهینه 
سازی خواص مکانیکی آن به روش شکل دهی 

 نیمه جامد

 تولید و طراحی های نمونه بکارگیری امکان فرآیند، این توسط
 بین ترکیبات با شده تقویت و فلزی زمینه های کامپوزیت شده

 .گردید فراهم منگنز و آهن حاوی فلزی

   فرایند تولید شیر غنی شده با امگا اشرف حاج حسینی بابائی 21

 دستگاه زیتون شکن و سرند برقی تمام اتوماتیک علیرضا حسینی 22
   وقت اتالف از جلوگیری:2  ساعت یک در زیتون تن1 شکستن

 زیتون شکستن موقع در دستگاه بودن بهداشتی:3

 مهدی داداشی 23
قفل چهارشاخ با استفاده ازنیروی برق و انرژی 

 باتری جهت باز و بسته کردن درب

 به اتصال قابلیت -سارقین نفوذ و خرابکاری برابر در باال امنیت
- سیم بی صورت به کارکرد قابلیت- الکترویکی قفلهای انواع

 داخلی پشتیبان باطری دارای

 سمانه دست پیمان 24
پودر لباسشویی وی   ژه شستشو با آب سرد و فاقد 

ماده اولیه وارداتی سدیم پربورات منو هیدرات با 
 حفظ کارایی و با هدف صرفه جویی انرژی

 از بعضی .شود چروک کمتر لباس شود می باعث سرد آب
 در فقط میکروبها از بعضی اما روند می بین از شوینده با میکروبها

 .روند می بین از درجه صفر حدود سرد آب
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 اختراع/ توضیح مختصر در مورد محصول اختراع/محصول مخترع/نام شرکت ردیف

25 
 عباسعلی زمانی یا لیال یوسفی

 (دفتر امور نخبگان)

طراحی و ساخت کیت آزمایشگاهی شیمی در 
 مقیاس کوچک

 هایکتاب محتوی اساس بر کوچک مقیاس در شیمی آموزشی کیت
 اختالفی هیچ آن با آموزش و است شده طراحی ها دبیرستان درسی

   ندارد شیمی واقعی آزمایشگاه با

 ساخت دستگاه خون گیر الکتریکی رضا شیردست 26
 می پایین ای توجه قابل حد تا اپراتور کار در خطا درصد دستگاه این
 کمتری اپراتوری نیروی و رود می باال کار در سرعت همچنین و آید
   باشد می نیاز

 حامد صفائی نوری 27
افزایش دور موتور الکتریکی با ایجاد فاصله بین  
 دو موتور قابلیت گرد ششش هزار دور در دقیقه

 دو موتور این لذا بود خواهد دور 40000 حدود  موتور نوع این دور
 هم از متفاوت دور ،دو آن از کدام هر که باشد داشته تواند می محور

 .باشند داشته هم مخالف یا

 وحید عظیمی 28
لیفت پنوماتیکی هوشمند اجسام سنگین جهت 

 جابجایی

  سنگین اجسام جابجایی و حمل جهت  هوشمند بادی  ی وسیله یک از
 .است شده استفاده بار 2 حداکثر فشار با فقط و تن، 3 الی 1 وزن با

 . باشد می استفاده نیزقابل تن 30 تا سنگینتر اجسام برای دستگاه این

 فرایند تولید شیر غنی شده با امگا پیمان قجربیگی 29
 افزایش - کاربردی های مزیت با جدید محصولی ابداع و طراحی

  کنندگان مصرف ایمنی و سالمت افزایش - داخلی منابع و مواد سهم
 فروش بازار در گسترده تنوع -

 رضا میراشه 30
دستگاه اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و ظاهری 

 محصوالت با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

 نرم قابلیتهای لحاظ از هم خارجی های نمونه به نسبت دستگاه این
   .است باالتر افزاری سخت هم و افزاری

 علی ریحانی 31
طراحی و ساخت سیستم حجم سنجی جهت 

 بررسی ذخیره سازی هیدروژن
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 اختراع/ توضیح مختصر در مورد محصول اختراع/محصول مخترع/نام شرکت ردیف

 محمد علی امویی میالن 32

طراحی و ساخت وسیله لوله گردابی با 
 قابلیت جدایش 

  -50هوای سرد و گرم در دامنه دمایی 
 درجه سلسیوس

 درجه سلسیوس 120تا  

 یخچال -(شود می صابون آب جایگزین ) CNC های ماشین تجهیزات کاری خنک
 مواد با درگیر آزمایشگاههای در تجهیزات کاری خنک -لباس کاری خنک-ها

 جداکردن -پرفشار مخازن  -هوا های کننده تامین دمای کنترل- منفجره شیمیایی
 کنترل و مهار و کاری خنک جهت ای هسته راکتورهای  -زاید گاز صنعت در ذرات

 الکترونیکی بردهای و قطعات کاری خنک -ها نشان آتش لباسهای کاری خنک -دما

 مرتضوی زهرا 33
 لیزری کندگی روش به گرافین ساخت

 مایع نیتروژن محیط در

 و هواپیماها ایجاد باعث نتیجتاً که کامپوزیت ها در کربن فیبرهای جایگزین *    
 .ترانزیستورها در نیمه رسانا سیلیکون های جایگزین * .گردد سبک تر ماهواره های

  .کند رسانا را مذکور پالستیک می تواند که پالستیک در گرافین کردن جاسازی *
 در کاربرد *    .گرافینی غبار از استفاده با باتری ها دوام باالبردن امکان *

 .نوری الکترونیک

 رژیمی چیپس تولید بابایی حسینی حاج علی 34

 ضمن روغن در شده سرخ فرآورده در چربی جذب میزان  کاهش با فرایند این در
 صرف به کمک جهت محصول شده تمام قیمت و اولیه مواد مصرف کاهش به کمک

  و ایمنی سطح  افزایش ،همچنین کنندگان تولید برای محصول بیشتر اقتصادی
 آورد می ارمغان به پذیر آسیب قشر مخصوصا جامعه افراد برای را سالمت

 دوکاره بشکه هوایی پمپ پور قوام ابراهیم 35

 ،cnc و فرز تراش، های ماشین غذایی، مواد فرایند کننده، خنک های لجن

 جداساز ها، تانک اسکرو، های ماشین ،edm های ماشین زمین، کف تمیزکاری
 کننده خنک روغن و آب کننده میکس کننده، خنک مایع از پلسه
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 –صنایع خودرو و قطعات وابسته  –صنایع کانی غیر فلزی )وجود واحدهای صنعتی پیشرو در سطح ملی *

 ( صنایع غذایی  –صنایع شیمیایی 

صنعت کاشی، سرامیک و   –صنعت خودرو  –صنعت شیشه )وجود ساختار خوشه های صنعتی در صنعت استان *

 (بسته بندی 

 وجود صنعتگران و کارآفرینان فعال در سطح ملی *

 وجود نیروی انسانی متخصص و با تجربه در سطوح مختلف مورد نیاز واحدهای صنعتی  *

 حضور سرمایه گذاران خارجی متعدد و مشارکت با واحدهای صنعتی استان در امر تولید *

 وجود معادن مهم مواد اولیه و واحدهای فرآوری صنایع کانی غیر فلزی در استان *

 صنعت استان ( ارزی  –ریالی ) حجم باالی گردش مالی  *

 وجود بخش کشاورزی فعال مورد نیاز صنایع تبدیلی *

 حضور شرکت های بزرگ صنعتی و سرمایه گذاری ملی در استان  *

 وجود زیر ساخت های ارتباطی مناسب برای دسترسی به مرکز کشور و سایر استانها *

 وجود مراکز آموزش عالی متعدد در استان *
19 



 بخش صنعت اولویت های سرمایه گذاری
 سلولزی

 خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی. 1

 کاغذ حرارتی. 2

 دارویی

 (مواد موثره)مواد اولیه دارویی. 3

 داروهای بیوتکنولوژی. 4

 تولید پوکه آمپول. 5

 داروی ضد سرطان. 6

 الکترونیک

7 .ACU،ECU مربوط به خودرو 

 صفحات الکتریکی خورشیدی. 8

 نساجی

 الیاف پلی استر. 9

ریسندگی و بافندگی، رنگرزی، . 10
 چاپ

 نخ دوخت. 11

 پارچه چادر مشکی. 12

 تجهیزات پزشکی

اسنت های قلبی دارویی و غیر . 13
 (آنژیوگرافی)دارویی

 پلی استر –نخ جراحی سنتتیک . 14

 ایمپلنت های دندانی. 15

 گروه خودرو

 گیربکس اتوماتیک خودرو. 16

 انژکتور. 17

 ایربگ. 18

 انواع بلبرینگ. 19

 Power trainقطعات خودرو . 20

 موادغذایی

 دستگاه آب شیرین کن. 21

 تولید نان صنعتی. 22

 خوراک دام و طیور. 23

 انجماد سریع مواد غذایی و کشاورزی. 24

مکمل غذایی پروتئین هیدرولیز شده از . 25
 کرم

 ماشین شیر دوش. 26

 شیمیایی

 سولفات پتاسیم. 27

 کانی غیر فلزی

 (صنایع دفاع)الکترود گرافیتی. 28

 رنگ های چینی و سرامیکی. 29

 گلوله های سرامیکی آلومینایی.30

پیگمنت های دی اکسید  . 31
 (صنایع رنگ سازی)تیتان

 استخراج

 استخراج آلومینا. 32

 فرآوری

طرح ایجاد الیاف شیشه و تیشو . 33
 از الیاف شیشه

 فرآوری تیتانیوم. 34

 شمش منیزیم. 35

 تولید لوله های بروسیلیکات. 36
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 ...(پاکنام، تولی پرس، معجزه، بهداش و بهداد و)رتبه اول تولید صنایع شوینده *

 (  کاچیران ) تنها تولید کننده  و صادرکننده چرخ خیاطی *

 (سانکا و آسیاناما ) در کشور  CNGبزرگترین تولید کننده  مخازن *

 در کشور CD , DVDرتبه اول تولید  *

 رتبه اول تولید شیشه دارو در کشور*

 رتبه دوم تولید نخ مصنوعی*

 ... (شیشه قزوین، شیشه لیا، شیشه فلوت فارسجین و ) رتبه دوم شیشه و صنایع وابسته به سیلیس  *

 ... (کاشی الوند، آپادانا سرام، سرامیک البرز، کاشی پارس و ) رتبه سوم صنایع سرامیک و کاشی *

 ... (شیمی کشاورز و ) رتبه سوم صنایع شیمیایی*

 رتبه سوم تولید قطعات خودرو*

 ... (آریا فوالد، فوالد قزوین، فوالد تاکستان و ) سرمایه گذاری مهم بخش خصوصی در صنایع فوالد *
21 
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 ظرفیت تولید نام محصول عنوان طرح ردیف

 (میلیارد ریال)میزان سرمایه گذاری 

 ارزی در گردش ثابت

 0 100 150 میلیون عدد 26 انواع داروهای بیهوشی   آرام کیمای کاسپین 1

انواع رباط صنعتی و   پارس ربات گروه 2
 608 200 150 دستگاه 4000 آموزشی

 0 50 100 دستگاه 2000 جرثقیل سقفی مهندسی فیروزا 3

 0 40 100 تن 30000 کامپاندهای پلیمری   پارسا پلیمر شریف 4

 0 100 85 تن  45000 انواع رنگ  رنگ و رزین الوان   5

رنگرزی و چاپ و تکمیل   ایده گستر البرز 6
 38 40 70 تن 2300 پارچه گردبافت -پارچه 

 0 200 870 تن6200 نخ پنبه ای ایده گستر ثمین ریس 7

8 
طرح توسعه شرکت نیرو محرکه  

 گیربکس (ATگیربکس 
ست   300000

گیربکس در دوره  
 ساله 5

4000 0 3800 
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 ظرفیت تولید نام محصول عنوان طرح ردیف

میلیارد  )میزان سرمایه گذاری 
 (ریال

 ارزی در گردش ثابت

 0 50 110 فروند 120 هواپیماهای سبک و ملخ دار هواپیماهای سبک و ملخ دار 9

خودروبرقی موتورسیکلت   10
 برقی

خودرو و موتورسیکلت  
 برقی

   400  +2000  
 0 20 80 دستگاه

میلیون   2000000 انواع بلبرینگ و رولربرینگ انواع بلبرینگ و رولربرینگ 11
 0 30 150 قطعه

  4000000 کیسه هوا خودرو کیسه هوا 12
 0 50 100 میلیون عدد

 0 50 500 قطعه 150000 گیربکس اتوماتیک خودرو گیربکس اتوماتیک خودرو 13

شمش منیزیم از دولومیت   14
 (معدن)

 0 50 500 تن 5000  

تولید لوله های بروسیلیکات   لوله های بروسیلیکات 15
 (شیشه به شکل لوله )

 0 100 50 تن 20000

الیاف شیشه و تیشو از الیاف   16
 شیشه

الیاف شیشه و تیشو از الیاف  
 1520 50 30 تن 4000 شیشه
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 ظرفیت تولید نام محصول عنوان طرح ردیف

 میزان سرمایه گذاری  
 (میلیارد ریال)

 ارزی در گردش ثابت

 0 20 300 تن 20000 بنتونیت اکتیو بنتونیت اکتیو 17

استحصال آلومینا از آلونیت  18
 (معدن)

  -سولفات آلومینیوم 
 0 70 638 تن آلومینا 30000 کودهای فسفاته

 0 20 100 تن 70000 گچ ساختمانی کارخانه گچ الموت 19

 0 250 1000 مترمربع 60000 سنگ تزئینی سنگبری 20

 38 200 50 مترمربع 3000000 پارچه چادر مشکی پارچه چادر مشکی 21

گلوله های سرامیکی   گلوله های سرامیکی آلومینایی 22
 0 80 170 تن 5000 آلومینایی

تولید نخ های جراحی فیالمنت   23
 نایلون و پلی استری

تولید نخ های جراحی  
فیالمنت نایلون و پلی  

 استری
 0 20 45 تن 200

جوهرچاپ دیجیتال   جوهرچاپ دیجیتال کاشی 24
 152 80 35 تن 1200 کاشی
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 ظرفیت تولید نام محصول عنوان طرح ردیف

میلیارد  )میزان سرمایه گذاری 
 (ریال

 ارزی در گردش ثابت

تولید سلول های خورشیدی و  25
 صفحات الکتریکی

تولید سلول های خورشیدی و 
 0 55 140 تن 5000 صفحات الکتریکی

ژئوفیزیک هوای منطقه ای  26
 (طرح اکتشافی)الموت 

 0 0 0   سنگ آهن

اکتشاف شبکه ای ژئوشیمیایی   27
 0       طال و عناصر همراه آن کانی سنگین

 0       طرح اکتشاف پیجوئی امالک تبخیری 28

انواع الکتروموتورهای   29
 پربازده

فاز و تک 3الکتروموتورهای 
 0 150 550 دستگاه 25000 فاز سنکرون و آسنکرون

انواع ترانسفورماتورهای  30
 پربازده 

ترانسفورماتورهای قدرت و 
 0 160 440 دستگاه 4000 توزیع

تجهیزات هوشمند ایمنی   31
 خودرو

ACU  - ECU 95000 0 130 370 دستگاه 

کابلهای فیبرنوری و کابلهای   فیبر نوری 32
 0 160 240 تن 10000 فرکانس باال
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 ظرفیت تولید نام محصول عنوان طرح ردیف

میزان سرمایه گذاری  
 (میلیارد ریال)
 ارزی در گردش ثابت

+  پره  1000000 مولدهای برق مقیاس کوچک حرارت سازه مبنا 34
 0 200 100 دستگاه 200

 0 60 34/3 تن 5000 بازیافت روی ذوب و روی تال 35

 190 20 40 متر 3000000 شیلنگ های فشار قوی شیلنگ های فشار قوی 36

 دسترنج رضابافت 37
پلی اتیلن   -الیاف پلی استر 

فیلم و  -پرفتالت گیرید نساجی 
 بطری

 1520 5000 470 تن 300000

تجهیزات پزشکی و جراحی و  دستکش حریر ایران 38
 0 70 0 عدد 1500000 لوازم یکبار مصرف بیمارستانی

 0 40 150 تن 3000 نخ پنبه ای رنگرزی پارچه رامشان آسیا 39

کاشی و سرامیک ارم چهل   40
  3000000 کاشی و سرامیک ستون

 0 50 300 مترمکعب
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 ظرفیت تولید نام محصول عنوان طرح ردیف

میزان سرمایه گذاری 
 (میلیارد ریال)

 ارزی در گردش ثابت

 0 40 250 عدد15000000 انژکتور ایرکاپارت صنعت 41

کشش  )انواع صنایع مفتولی  خوشخواب 42
 (مفتول گالوانیزه

 0 200 500 تن 2500

 0 30 100 عدد 100000 باطری خودرو رعدآسای البرز 43

بسته بندی و سورتینگ میوه  سرما سیستم کهن 44
 0 20 100 تن 6500 جات

تولید محصوالت آرایشی و  45
 (فیروز)بهداشتی 

 0 40 150   روغن -کرم  -شامپو 

ورق رنگی از جنس گالوانیزه و  ورق رنگی طرح دار 46
 آلومینیوم  

تن در  220000
 0 30 400 سال  

   500 1500   تولید محصوالت گرافیتی ایجاد شهر کربن 47

 7866 8875 15533 جمع کل
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 حدود ساالنه و است زراعی محصوالت کشت زیر هکتار هزار 270 قریب استان مساحت کل از

 ذرت، قند، چغندر جو، گندم، قبیل از زراعی محصوالت تن هزار وچهارصد میلیون یک

 پانصد از بیش ساالنه استان در موجود باغ هکتار هزار 73 قریب .گردد می تولید حبوبات

 به و تولید دیگر های میوه انواع و گردو انگور، فندق، پسته، زیتون، باغی محصوالت تن هزار

 .نمایند می عرضه خارجی و داخلی بازارهای

 

 میباشد، درصد 6/1 و 1 از کمتر ترتیب به کشور جمعیت و مساحت از استان سهم اینکه علیرغم 

 دام درصد 4 بطوریکه است اهمیت حائز کشور در سنگین دام پرورش ازنظر استان سهم اما

   شود می نگهداری قزوین استان در کشور سنگین
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 تولید نباتات علوفه ای رتبه اول کشوری*

 تولید زغال اخته رتبه اول کشوری*

 تولید گالبی رتبه اول کشوری*

 تولید فندق رتبه دوم کشوری*

 تولید انگور رتبه سوم کشوری*

 تولید زیتون رتبه سوم کشوری*

 تولید شلیل رتبه سوم کشوری*

 تولید قارچ خوراکی رتبه سوم کشوری*

 تولید گیالس رتبه چهارم کشوری*

رتبه اول  مرغ اجداد تخمگذار کشور 

رتبه اول  مرغ مادرتخمگذار کشور 

رتبه چهارم مرغ تخمگذار کشور 

رتبه پنجم تولید شیر کشور 

رتبه ششم تولید تخم مرغ کشور 

رتبه سیزدهم تولید گوشت قرمز کشور 

رتبه چهاردهم تولید گوشت مرغ کشور 

رتبه پانزدهم تولید ماهیان سردآبی کشور 

  رتبه هجدهم تولید ماهیان گرمابی و

 خاویاری کشور

رتبه بیست و سوم تولید عسل کشور 
30 
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 عنوان طرح ردیف
ظرفیت تولید 

 (تن ) 

 میزان سرمایه گذاری 
 (میلیارد ریال)

 ارزی در گردش ثابت 

 - 10 40 40000 آوج و آبیک-سیلوی گندم 1

 - - 500 100000 طرح پایانه صادرات محصوالت کشاورزی درشهرستان آبیک 2

3 
فرآوری تخم مرغ شامل پودرکامل تخم مرغ و پودر سفیده وزرده تخم 

 - 28 35 5600 مرغ

 - 50 70 5000 (کنسانتره کشمش)صنایع فرآوری کشمش 4

 - 200 300 12000 طرح احداث مجتمع گلخانه ای شهرستان قزوین 5

 - 200 300 12000 طرح احداث مجتمع گلخانه ای شهرستان آبیک 6

7 
صنایع فرآوری گوجه فرنگی باتأکید برپودرگوجه فرنگی،کنسرو  

 - 45 110 5000 گوجه فرنگی
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 عنوان طرح ردیف
ظرفیت تولید 

 (تن ) 

میلیارد  )میزان سرمایه گذاری 
 (ریال

 ارزی در گردش ثابت 

 - 996 1850 61950 طرح جامع  زیتون 8

 0 200 300 12000 طرح احداث مجتمع گلخانه ای شهرستان تاکستان   9

مجتمع صنایع شیر و فراورده های لبنی و صنایع مرتبط در  10
 0 100 500 30000 شهرستان البرز

توسعه آبزی پروری در مجاورت رودخانه شاهرود با ایجاد مجتمع  11
   1000 2000 9000 های پرورش آبزیان

مجتمع صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته بندی گیاهان   12
 (عرقیات، اسانس و دمنوش گیاهی)دارویی

500 50 20   

تسهیالت سرمایه گذاری تجمیع اراضی مشاعی برابر قانون  13
     5000   جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

   100 300 5000 پایانه صادرات محصوالت سبزی و صیفی تاکستان   14

 0 2949 11355 جمع



33 



 شناسان باستان های یافته اساس بر که است ایران تمدنی های حوزه ترین قدیمی از قزوین

 در ایران پایتخت سال 100 حدود شهر این و رسد می سال هزار 10 به آن در سکونت سابقه

 .است بوده صفویه دوره

 

 می شامل را کشور شده ثبت تاریخی بناهای %5 تاریخی اثر 1300 از بیش ثبت با قزوین  

 مهم مناطق از داده اختصاص خود به را بهشت دروازه یا الجنه باب لقب که قزوین  .شود

 گردشگری و صنعتی ، فرهنگی ، اقتصادی ،طبیعی، تاریخی های زمینه در که است ایران

 .است زیادی اهمیت دارای
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ظرفیت تولید  عنوان طرح ردیف 
 (نفر در سال)

 (میلیارد ریال)میزان سرمایه گذاری 

 ارزی درگردش  ثابت
 0 3 23 3650 تبدیل بنای تاریخی گرمابه تنکابنی به سونا 1

2 
به ( به همراه خانه خطیبی و خانه زینلی)تبدیل بنای تاریخی خانه اسدی 

 مجتمع اقامتی و پذیرایی
31000 74 10 0 

 0 8 23/2 15000 فود کورت منطقه نمونه گردشگری باغ تابان 3
 0 2/4 0/385 14600 تبدیل بنای تاریخی کاروانسرای آوج به مجتمع اقامتی و پذیرایی 4
 0 2 10/3 110000 احداث کمپ گردشگری گازرخان 5

 0 12 105 10950 «گراند هتل»مرمت، بازسازی، مدیریت و بهره برداری از  بنای تاریخی  6

 0 5 19 20440 هتل آپارتمان منطقه نمونه گردشگری باغ تابان 7
 0 2/5 8/5 105000 احداث کمپ گردشگری گرمارود 8

9 
تبدیل بنای تاریخی کاروانسرای بین راهی هجیب به مجتمع اقامتی و 

 پذیرایی
14600 17/2 3 0 

 0 4/5 20/2 215000 احداث کمپ گردشگری اوان 10

 0 1 7 5500 تبدیل بنای تاریخی کاروانسرای پیچه بن به مجتمع اقامتی و پذیرایی 11

 0 140 560 116800 ستاره مرمر 5طرح توسعه هتل  12
 0 200 1035   (ذاکرین)ستاره گراند هتل  5هتل  13
 0 150 600   هفت سنگان« آرامیس»ستاره  5هتل  14
 0 200 800   (رزجرد)ستاره منصف  5هتل  15
 0 200 900 200000 شهرگلخانه ای توریستی و گردشگری آپاریتا   16
 0 180 750 64970 (آبگرم)ستاره میناخانی  4هتل  17

 0 1091 4749   جمع کل

35 



36 



  راههای شبکه است بوده کشور اصلی شاهراه در همواره قزوین استان ایران، تاریخ ادوار در

  و سیاسی توسعه در ای کننده تعیین نقش خدمات، و کاال تبادل شریانهای بعنوان  استان ارتباطی

  .است نموده ایفا اقتصادی

  و شمالی مناطق و کشور پایتخت بین ما پلی بعنوان قزوین، استان در زمینی راههای انواع وجود

 استان این به استراتژیک موقعیتی دیگر سویی از اروپایی و قفقاز کشورهای و سو یک از غربی

 .است گردیده    قزوین استان راههای تراکم افزایش موجب ویژه موقعیت این .است بخشیده

 کیلومتر 219 قزوین استان سطح در موجود راه آهن خطوط طول موجود اطالعات براساس

 خطوط طول ،(خطوط کل از درصد 7/55) کیلومتر 122اصلی خطوط طول ترتیب به می باشدکه

 تجاری و صنعتی خطوط طول و (خطوط کل از درصد 5/28) کیلومتر 698/62 مانوری و فرعی

   .می باشد (خطوط کل از درصد 8/15) کیلومتر 6/34
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ظرفیت   عنوان طرح ردیف
 تولید

 (میلیارد ریال)میزان سرمایه گذاری 

 ارزی درگردش ثابت

 - - 16000 - قزوین -متروی هشتگرد  1

 - - 5000 - قزوین -احداث راه آهن قم  2

 - - 2500 - مطالعه و اجرای کنارگذر جنوبی قزوین 3

 0 0 23500 جمع
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 :است داده جای خود در را ایران آبریز حوزه دو از هایی بخش قزوین استان

 .است شده تشکیل رود طالقان و رود الموت مهم حوزه زیر دو از خود که شاهرود رودخانه آبریز حوزه-1 

 و البرز های استان در آن از هایی بخش که باشد می مربع کیلومتر 5100 حدود آبریز حوزه این مساحت

 .دارد قرار گیالن

 آن شرقی و غربی -جنوبی -شمالی های زیرحوزه و قزوین دشت شامل که شور رودخانه آبریز حوزه-2

 استانهای در آن از بخشهایی که باشد می مربع کیلومتر 12000 حدود آبریز حوزه این مساحت .باشد می

   .دارد قرار زنجان و تهران

 بر مازاد مکعب متر میلیون 574 ساالنه شودکه می برداشت زمینی زیر آب مکعب متر میلیون2008 ساالنه

 استان در مجاز غیر چاه 400 حدود 1394 سال تا است ذکر به الزم .باشد می زمینی زیر آب منابع پتانسیل

 .است شده کاسته زمینی زیر آب مجاز غیر برداشت از آب مکعب متر میلیون 100 میزان به که گردیده مسدود

 .می باشند برق دارای نیز روستایی جمعیت از درصد 99.7 و بوده برق دارای استان شهری جمعیت کل

 میباشند برق دارای خورشیدی انرژی طریق از استان روستای 4 تعداد
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 ظرفیت تولید عنوان طرح ردیف

 (میلیارد ریال ) میزان سرمایه گذاری 

 ارزی در گردش ثابت

آبرسانی به استان قزوین از سد  1
 طالقان

شهر  از توابع شهرستانهای آبیک و قزوین و  14تأمین آب شرب 
روستاهای  استان 194البرز و تاکستان و بو ئین زهرا و 

 mcm60بمیزان
6300 0 0 

روستا، آب کشاورزی و زیست محیطی  30شهر و  5تأمین آب شرب  ساختمان سد باالخانلو 2
 0 0 1200 میلیون متر مکعب در سال 15/4به میزان 

3 
آبرسانی از سد باالخانلو به 

شهرها و روستاهای جنوب استان 
 قزوین

روستا از توابع شهرستان بوئین زهرا و  30شهر و  5تأمین آب شرب 
 9mcm 1400 0 0تاکستان بمیزان 

4 
ساختمان شبکه آبیاری و 

 زهکشی نهب
هکتار از اراضی پائین دست سد نهب  8300تامین آب زراعی برای 

 0 0 1000 میلیون متر مکعب 80به میزان 

5 
تامین وتوزیع آب زراعی 

دشتابی بوئین زهرا از محل 
 پساب البرز

 1450میلیون متر مکعب آب کشاورزی دشتابی برای15تامین 
 0 0 250 میلیون متر مکعب برای تغذیه مصنوعی 21هکتار و 

 0 0 10150 جمع
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 ظرفیت تولید عنوان طرح ردیف
 (مترمکعب در شبانه روز)

میلیارد ریال ) میزان سرمایه گذاری 
) 

 ارزی در گردش  ثابت 

 - - 50 1500 احداث تصفیه خانه فاضالب شهر ضیاءآباد 1

 - - 70 2270 احداث تصفیه خانه فاضالب شهر اسفرورین 2

3 
تصفیه خانه )احداث تصفیه خانه فاضالب شهر شریفیه 

 (فاضالب مشترک برای شهرهای محمدیه،مهرگان
30000 620 - - 

 - - 90 2800 احداث تصفیه خانه فاضالب شهر شال 4

 - - 50 1000 احداث تصفیه خانه فاضالب شهر آبگرم 5

 - - 330 23000 تکمیل شبکه وتصفیه خانه فاضالب شهراقبالیه 6

7 
کیلومتر و احداث  200تکمیل شبکه فاضالب به طول 

 مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر قزوین
32800 1500 - - 

 آبرسانی به شهر تاکستان 8
احداث سه باب مخزن به ظرفیت  

مترمکعب به انضمام اجرای  18000
 خطوط جمع آوری و انتقال

340 - - 

 0 0 3050 جمع
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ظرفیت  عنوان طرح ردیف
 (مگاوات)تولید

 (میلیارد ریال) میزان سرمایه گذاری 

 ارزی درگردش ثابت

 94500 100 40500 3000 احداث نیروگاه بادی 1

2 
احداث نیروگاه تولید پراکنده   

(chpTdg) 500 2100 50 4900 

 252 20 108 10 احداث نیروگاه خورشیدی 3

 99652 170 42708 جمع
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 قزوین، ) شهر 25 و شهرستان 6 دارای قزوین استان کشوری تقسیمات آخرین براساس

 کالیه، معلم نمونه، آباد  محمود خاکعلی، آبیک، سیردان، بیدستان، الوند، محمدیه، اقبالیه،

 ،بوئین خرمدشت ، شال ، آباد ضیاء ، اسفرورین نرجه، ، ،تاکستان شریفیه رازمیان،کوهین،

   .باشد می (ارداق آباد، سگز آبگرم، ، آوج ، دانسفهان  زهرا،

 

  حدود قزوین استان جمعیت 1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری اساس بر

 .دهد می تشکیل شهری جمعیت را آن از (%73) نفر 878241 که میباشد نفر 1201565
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ظرفیت   عنوان طرح ردیف
 تولید

 (میلیارد ریال)میزان سرمایه گذاری 

 ارزی در گردش ثابت

 - - 344 - میدان میوه و تره بار 1

 - - 144 - ستاره 4هتل  2

 - - 553 - شهرک نمایشگاهی 3

 - - 393 - مجتمع چند منظوره 4

 - - 900 - (پارک آبی)شهرک گردشگری کاسپین 5

 - - 3,5 - باغ وحش رباتیک 6

 - - 100 - کمپوست زباله محمد آباد 7

 - - 312 - سعدالسلطنه 8

     2750   جمع
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 ظرفیت تولید عنوان طرح ردیف
 (میلیارد ریال)میزان سرمایه گذاری 

 ارزی در گردش ثابت

 1000 0 2000   تختخوابی 700ساخت بیمارستان  1

احداث ساختمان الحاقی بیمارستان شهید  2
 150 0 360   رجایی

 1 0 5   احداث فضای ورزشی پردیس 3

 220 0 0   خرید دستگاه های رادیوتراپی 4

 MRI   0 0 30خرید دستگاه  5

 1401 0 2365   جمع  
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 احیاء منطقه شور اهلل آباد  _1
استحصال انرژی از حرارت نیروگاه شهید  _2

 رجایی
 استحصال برق از شبکه های آبیاری دشت  _3
 پیش رس کردن باغات انگور استان _4
 پرورش ماهی در آبهای زراعی _5
 اصالح الگوی کشت و توسعه آبیاری نوین _6
 ...منو ریل داخل شهری و_7
 محمدیه-قزوین -مترو هشتگرد _8

 

تعریض و دو بانده کردن جاده قدیم _9
 محمدیه -(باغ کوثر)آبیک

 اصالح قلمه انگور بی دانه _10
اصالح بذر هندوانه شریف آباد،  اصالح  _11

 ...نژادگوسفند  شال و 
، ( باقلوا) برند سازی شیرینهای سنتی _12

 ...قیمه نثار و 
 اصالح پسته  وذغال اخته قزوین_13
و ( آب درمانی)پزشکی   مجتمع های _14

 رفاهی 
هر گونه ایده  دانش بنیان و نوآورانه _15

 سرمایه گذاری توسعه ای  با قابلیت اجرا
 



 عنوان طرح ردیف

 احداث مجتمع گردشگری و سیاحتی یونس آباد 1

 پروژه انتقال پادگان و احداث ساختمان پادگان جدید 2

 احداث مرکز تجاری حاشیه اتوبان تهران قزوین شمال 3

 ایجاد مرکز گردشگری تفریحات ورزشهای هوایی ابراهیم آباد 4
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 گذاری سرمایه متقاضیان به پاسخگویی دفتر این اهداف جمله  از ... 
 .باشد می بروز و هدفمند یکسان، شفاف، اطالعات ارائه با  خارجی و داخلی

 از حمایت و جذب کل اداره رسانی اطالع پایگاه از بازدید برای دعوت ضمن
 :نشانی به استانداری  گذاری سرمایه

   investmentostan-qz.ir   
 را خود پیشنهادهای و انتقاد نظر، خواست، در هرگونه کنیم می  تقاضا
 الکترونیک پست به سایت رسانی روز به و تکمیل فرآیندها، اصالح  جهت

 :نشانی به کل اداره این

 jazb.sarmayeh.qz@gmail.com   

 :فرمایید ارسال ذیل های آدرس یا  

   گذاری سرمایه از حمایت و جذب کل اداره – استانداری- سرداران فلکه– قزوین 

 02833682854 :تماس شماره
 

   شادی کوچه نبش خیام راه چهار به نرسیده شرقی بوعلی خیابان قزوین :قزوین استان گذاری سرمایه خدمات مرکز آدرس

49 


