مشوق ها ی سزمایه گذاری در استان:

تصویة نامه کمیسیون موضوع اصل  138قانون اساسی در خصوص
"توسعه و تسهیل سزمایه گذاری در مناطق شزق و غزب کشور"
هازُ -1للوطٍ جغطافیایی ایي عطح استاًْای هٌغمِ غطب وطَضضاهل استاًْای آشضتایجاى غطتی،وطزستاى،
وطهاًطاُ ٍ ایالم ٍ استاًْای هٌغمِ ضطق وطَض ضاهل استاًْای ذطاساى ضضَی ،ذطاساى جٌَتی ،وطهاى،
سیستاى ٍ تلَچستاى ٍ ّطهعگاى است.
هازُ  -2سطهایِگصاضیْای تَسؼِای زض هٌاعك هطظی ،هطوَل الساهات تطَیمی ظیط هیضًَس :
الف) اظ تاضید  1388/1/1تواهی ًماط هَضَع هازُ (  )1هطوَل تثػطُ ( )1هازُ ( )132لاًَى هالیاتْای
هستمین -هػَب  -1380هیتاضٌس.
ب) تواهی سطهایِگصاضیْای اًجام ضسُ تَسظ ترص ذػَغی (اػن اظ زاذلی ٍ ذاضجی) ٍ ترص تؼاًٍی
زض هٌغمِ غطب ٍ ضطق وطَض هَضَع ایي تػَیةًاهِ تَسظ زٍلت ٍ اظ عطیك ًظام تیوِ وطَض زض تطاتط
حَازث ضساهٌیتی (ضیسه سیاسی) تِ غَضت غسزضغس ( )%100تضویي هیضَز.
تثػطُ -هؼاًٍت تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت ضاّثطزی ضییس جوَْض هَظف است هٌاتغ هالی هَضز ًیاظ اجطای ایي
تٌس ضا تطاساس پیطٌْاز ضَضای تَسؼِ ٍ اهٌیت پایساض ضطق ٍ غطب وطَض زض لَایح تَزجِ ساالًِ پیصتیٌی
ًوایس.
ج) ًطخ سَز تسْیالت ضیالی ٍ اضظی اػغایی تطای ایجاز ٍ تَسؼِ ٍاحسّای تَلیسی غٌؼتی ،هؼسًی،
وطاٍضظی ،فطٌّگی ،ذسهاتی ٍ گطزضگطی هٌاعك هَضَع ایي تػَیة ًاهِ تِ هیعاى پٌجاُ زضغس ( )%50
ًطخ هػَب ضَضای پَل ٍ اػتثاض تؼییي هیضَز .هاتِالتفاٍت تا ًطخ هػَب ّط سال زض تَزجِ سٌَاتی
زضج هیضَز.
ز) ساالًِ ػالٍُ تط سْن هؼوَل استاًْای هَضَع ایي تػَیةًاهِ ،حسالل پاًعزُ زضغس (  )%15اظ سطجوغ
اػتثاضات عطحْای ووىْای فٌی ٍ اػتثاضی هٌسضج زض تَزجِ ساالًِ زض هٌاعك هَضَع تثػطُ هازُ (  )1ایي

تػَیةًاهِ تِ عطحْا ٍ ٍاحسّای تَلیسی ،غٌؼتی ،هؼسًی ،وطاٍضظی ،فطٌّگی ٍ ذسهاتی وِ زاضای
تَجیِ فٌی التػازی ٍ هالی است اذتػاظ هییاتس.
ّـ) ضطوتْای هازضترػػی گستطش ٍ ًَساظی غٌایغ ایطاى ،تَسؼِ ًَساظی هؼازى ٍ غٌایغ هؼسًی ایطاى
ٍ هلی غٌایغ پتطٍضیوی هَظفٌس ػالٍُ تط سْن هؼوَل استاًْای هَضَع ایي تػَیةًاهِ حسالل پاًعزُ
زضغس ( )%15اظ سطهایِگصاضیْای جسیس ذَز اظ هحل هٌاتغ هَضَع هازُ (  )29لاًَى اغالح هَازی اظ
لاًَى تطًاهِ چْاضم تَسؼِ التػازی ،اجتواػی ٍ فطٌّگی جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ اجطاء سیاستْای ولی
اغل ( )44لاًَى اساسی ضا تِ سطهایِگصاضی هطتطن تا ترطْای غیطزٍلتی زض هٌاعك هَضَع تثػطُ هازُ
( )1اذتػاظ هیزٌّس.
ٍ) عطحْای تعضي تَلیسی ،غٌؼتی ،هؼسًی ،وطاٍضظی ،ذسهاتی ٍ گطزضگطی زض هٌاعك غطب ٍ ضطق
وطَض وِ ًیاظ تِ هػَتِ ضَضای التػاز زاضًس ظطف زٍ هاُ اظ تاضید ٍغَل تماضا زض ضَضا تؼییي تىلیف
هیضًَس.
ظ) تاًه هطوعی جوَْضی اسالهی ایطاى هَظف است تِ هٌظَض تمَیت تَاى تاًىْا زض پطزاذت تسْیالت،
ساالًِ هٌاتؼی ضا هتٌاسة تا ًیاظ تاًىْای استاًْای هَضَع ایي تػَیةًاهِ زض اذتیاض آًْا لطاض زّس.
ح) اذتیاضات تاًىْای استاًْای هَضَع ایي تػوینًاهِ زض هَضز تطضسی ،تػَیة ٍ پطزاذت تسْیالت تِ
عطحْای تَلیسی ٍ التػازی تا سمف یىػس هیلیاضز (

 )100/000/000/000ضیال ٍ زُ هیلیَى

( )10/000/000زالض هٌاتغ اضظی افعایص هییاتس.
ط) هؼاًٍت تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت ضاّثطزی ضئیس جوَْض ٍ ضَضای تطًاهِضیعی ٍ تَسؼِ استاًْای شیضتظ
هَظفٌس ،اػتثاضات توله زاضایی سطهایِای هلی ٍ استاًی هػَب ساالًِ پطٍغُّا ٍ عطحْای هٌاعك

هَضَع ایي تػَیةًاهِ ضا تا ضػایت تطتیثات لاًًَی تِ هست پٌج سال تِ هیعاى غسزضغس (

)%100

ترػیع زٌّس.
ی) اسٌاز استیجاضی اضاضی ٍاگصاضی هَضَع هَاز (  )29( ٍ )2آییيًاهِ اجطایی الیحِ لاًًَی اغالح
الیحِ لاًًَی ٍاگصاضی ٍ احیاء اضاضی زض حىَهت جوَْضی اسالهی ایطاى -هػَب  -1359زض پطٍغُّای
وطاٍضظی ٍ غیطوطاٍضظی ذاضج اظ ضْطوْای غٌؼتی ٍ هجتوغّای وطاٍضظی زض هحل اجطای عطحْای
هَضز ًظط تَسظ تاًىْای ػاهل تِ ػٌَاى ٍثیمِ پصیطفتِ هیضَز.
ن) عطحْای ظیطتٌایی هٌاعك هصوَض ،زض تَزجِ سالیاًِ زض اٍلَیت اجطا لطاض گیطًس.
تثػطُ -هٌاعك هطوَل استفازُ اظ تسْیالت هَضَع ایي هازُ تا پیطٌْاز ضَضای تطًاهِضیعی ٍ تَسؼِ استاًْا
ٍ تػَیة ضَضای تَسؼِ ٍ اهٌیت پایساض ضطق ٍ غطب وطَض تؼییي هیضَز.
هازُ ٍ -3ظاضت اهَض التػازی ٍ زاضایی هَظف است تضویي الظم تطای استفازُ اظ تسْیالت فایٌاًس
ذاضجی تطای عطحْای توله زاضایی وِ زاضای هجَظ ضَضای التػاز ٍ هازُ (  )32لاًَى تطًاهِ چْاضم
ّستٌس ضا غازض ٍ اهىاى استفازُ اظ هٌاتغ فایٌاًس ذاضجی ضا تسْیل ًوایس.
هازُ  -4اذتیاضات ٍظاضت جْاز وطاٍضظی زضذػَظ ٍاگصاضی اضاضی تیص اظ پٌج ّىتاض تطای اجطای
عطحْای غیطوطاٍضظی (وویسیَى هازُ  32استاًْا) تِ ضَضای تطًاهِضیعی ٍ تَسؼِ استاًْا هٌاعك هَضَع
ایي تػَیةًاهِ ٍاگصاض هیضَز.

