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مطوق های سزمایه گذاری در حوسه گزدضگزی
 -1سزمایه گذاری خارجی:
تِ هٌظَض تكَیك ٍ حوایت اظ ؾطهایِ گصاضی ذاضخی ،زض حَظُ تأهیي هالی ذاضخی (فایٌاًؽ) ،حسالل زُ زضنس اظ
ؾْویِ فایٌاًؽ ول وكَض تایس تِ اهط تَؾؼِ عطح ّای گطزقگطی ٍ نٌایغ زؾتی اذتهال یاتس.
*هكَق فَق هكوَل تواهی ؾطهایِ گصاضاى ذاضخی ٍ یا ایطاًیاى همین ذاضج اظ وكَض وِ زاضای ههَتِ اظ ّیأت
ؾطهایِ گصاضی ذاضخی ّؿتٌس ،هیقَز.

 -2مناطك نمونه گزدضگزی:
تا تهَیة «هٌغمِ ًوًَِ گطزقگطی» زض هٌاعك هؿتؼس وكَض ،ولیِ ٍظاضتراًِ ّا ،ؾاظهاى ّا ،هَؾؿات ٍ
قطوتّای زٍلتی هىلفٌس پؽ اظ تأؾیؽ هٌغمِ ًوًَِ ،تِ هٌظَض حوایت اظ ؾطهایِ گصاض هٌغمِ ًوًَِ ،ذسهات ذَز
ضا تا ٍضٍزی هٌغمِ تا قطایظ ٍ ًطخ ّای ههَب زض قْطّا ٍ ضٍؾتاّای ّن خَاض هٌغمِ تِ ؾطهایِ گصاضاى ٍ تْطُ
تطزاضاى اضائِ ًوایٌس.
*هكَق فَق هكوَل تواهی ؾطهایِ گصاضاى زاذلی ٍ ذاضخی هیقَز.

 -3نزخ هتل ها:
ًطخ ّتل ّایی وِ اظ ؾال  1371تِ تؼس تِ تْطُ تطزاضی ضؾیسُ اًس اظ ضَاتظ ًطخ گصاضی هؼاف هی تاقس ،تسیي هؼٌی
وِ هسیطیت ّتل تا ؾیاؾت ّای زاذلی ذَز هی تَاًس تِ التضای قطایظ ظهاًی ًطخ هٌاؾة ضا اػوال ًوایس.
*هكَق فَق هكوَل تواهی ؾطهایِ گصاضاى ترف تأؾیؿات گطزقگطی هیقَز.

 -4فزصت های سزمایه گذاری:
فطنت ّای ؾطهایِ گصاضی زض ترف گطزقگطی ،زض لالة تؿتِ ّای ؾطهایِ گصاضی تِ ظتاى ّای فاضؾی ٍ اًگلیؿی،
تِ هٌظَض اعالع اظ ذالنِ هكرهات التهازی ،هالی ٍ فٌی پطٍغُ ،پیكطفت فیعیىی پطٍغُ ،هحل اخطای پطٍغُ ٍ ...
تْیِ گطزیسُ ٍ آهازُ اضائِ تِ ؾطهایِ گصاضاى هیتاقس.
*هكَق فَق هكوَل ؾطهایِ گصاضاى زض ترف ایداز تأؾیؿات گطزقگطی هیقَز.

 -5مناطك آساد تجاری -صنعتی:
زض هٌاعك آظاز تداضی – نٌؼتی ایطاى هكَق ّای ؾطهایِ گصاضی ذاضخی تؿیاضی پیف تیٌی قسُ اؾت:
-

هؿتثٌی تَزى اظ قوَل لَاًیي ٍ همطضات حاون تط قطوت ّای زٍلتی ٍ ؾایط همطضات ػوَهی زٍلت ٍ ازاضُ
قسى هٌحهطاً تطاؾاؼ ایي لاًَى ٍ اؾاؾٌاهِ ّای هطتَعِ
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-

ّط ًَع فؼالیت التهازی زض هٌغمِ آظاز اظ تاضید تْطُتطزاضی هٌسضج زض هدَظ تِ هست ؾی ؾال اظ
پطزاذت هالی ات تط زضآهس ٍ زاضایی هَضَع لاًَى هالیات ّای هؿتمین هؼاف ذَاّس تَز .پؽ اظ اًمضای
ؾی ؾال تاتغ همطضات هالیاتی ذَاّس تَز.

-

اخاضُ ظهیي تِ اتثاع ذاضخی هداظ اؾت.

-

ٍضٍز ههالح ،اتعاض ٍ لَاظم ؾاذتواًی تطای احساث ٍاحس تَلیسی ،تداضی ،ذسهاتی ،هؿىًَی ٍ فؼالیت
ّای ظیطتٌایی (تِ اؾتٌاز ٍؾایل تعییٌی ٍ هثل) تِ هٌغمِ ،تا تكریم ؾاظهاى ٍ تِ هیعاى هَضز ًیاظ اظ
پطزاذت ػَاضو تٌسضی ٍ فطٍزگاّی هؼاف اؾت ٍلی هكوَل پطزاذت ّعیٌِ ّای ذسهاتی هی تاقٌس.

-

ٍضٍز هاقیي آالت ،هَاز اٍلیِ ،اخعا ٍ لغؼات هَضز ًیاظ تَلیس ،تدْیعات ٍ اتعاض آالت تَلیسی ،لغؼات
یسوی هاقیيآالت تَلیسی ٍ ٍؾایل ًملیِ ؾطهایِای (تِ اؾتثٌای اتَهثیل ؾَاضی ٍ لایك تفطیحی) تِ
هٌغمِ ،اظ پطزاذت ػَاضو تٌسضی ٍ فطٍزگاّی هؼاف ٍلی هكوَل پطزاذت ّعیٌِ ّای ذسهاتی هی
تاقٌس.

*هكَق فَق هكوَل ولیِ اقرال حمیمی ٍ حمَلی هیقَز.
 -6احذاث مجتمع خذماتی و رفاهی بین راهی:
تِ هٌظَض ووه تِ تساضن ًاٍگاى حول ٍ ًمل خازُ ای تیي قْطی ٍ احساث پایاًِ ّای هؿافطی ٍ تاضی ٍ هدتوغ ّای
ذسهات ضفاّی تیي ضاّی تَؾظ ترف غیطزٍلتی (تا اٍلَیت تؼاًٍی ّا ٍ ایثاضگطاى) ،تاًه ّا ًؿثت تِ تأهیي
تؿْیالت اػتثاضی تاًىی ،السام ٍ هاتِ التفاٍت ًطخ ؾَز ضا اظ هٌاتغ زاذلی ذَز پطزاذت هیًوایٌس.
*هكَق فَق هكوَل ؾطهایِ گصاضاى ترف ذهَنی هیقَز.

 -7ارسیابی اثزات سیست محیطی:
زضذهَل اضظیاتی اثطات ظیؿت هحیغی پطٍغُ ّای گطزقگطی ،تطاؾاؼ تَافمٌاهِ زٍ خاًثِ هٌؼمسُ تیي ؾاظهاى
حفاظت هحیظ ظیؿت ٍ ؾاظهاى هیطاث فطٌّگی ،توْیسات هٌاؾثی تِ هٌظَض تؿْیل زض اخطای پطٍغُ ّای
گطزقگطی اًسیكیسُ قسُ اؾت.
*هكَق فَق هكوَل ولیِ عطح ّا ٍ پطٍغُ ّای گطزقگطی هیقَز.

 -8واگذاری اراضی  ،تغییز کاربزی و فزوش تزاکم:
تِ هٌظَض تؿطیغ زض اهط تَؾؼِ ّتل ّا ٍ الاهتگاُ ّا ٍ ؾایط تأؾیؿات گطزقگطی ،تا تماضای ؾاظهاى هیطاث
فطٌّگی ٍ گطزقگطی:
-

ؾاظهاى هلی ظهیي ٍ هؿىي هَظف اؾت اضاضی هَضز ًیاظ ضا تِ لیوت واضقٌاؾی تِ نَضت «اخاضُ تِ
قطط تولیه پٌح ؾالِ» ،زض اذتیاض ؾطهایِ گصاضاى لطاض زّس.
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-

ؾاظهاى خٌگلْا ٍ هطاتغ ٍ آتریعزاضی وكَض ٍ ازاضات ول هٌاتغ عثیؼی اؾتاًْا ٍ ؾاظهاى اهَض اضاضی
ٍظاضت خْاز وكاٍضظی هىلفٌس اضاضی هَضز ًیاظ ضا تِ لیوت هٌغمِ ای زض اذتیاض ؾطهایِ گصاضاى لطاض
زٌّس.

-

ؾاظهاى ظهیي قْطی ،قْطزاضی ّا ،ؾاظهاى خٌگل ّا ٍ هطاتغ وكَض ٍ ؾایط ٍظاضتراًِ ّا ٍ ؾاظهاى
ّای شیطتظ هَظفٌس ظهیي هَضز ًیاظ تطای احساث تأؾیؿات ایطاًگطزی ٍ خْاًگطزی ضا تا هؼطفی
ؾاظهاى هیطاث فطٌّگی ،نٌایغ زؾتی ٍ گطزقگطی« ،تِ لیوت هٌغمِ ای یا توام قسُ» تِ گًَِ ای وِ
هَخة تملیل زضآهس ػوَهی ًكَز تِ هتماضیاى ٍاگصاض ًوایٌس.

-

تغییط واضتطی اضاضی تطای اؾتمطاض ّتل ّا ،زض وویؿیَى هازُ ( )5تِ عَض فَق الؼازُ هَضز تطضؾی ٍ
السام لطاض ذَاّس گطفت.
تثهطُ -زض اؾتاى لعٍیي ،تغییط واضتطی تٌاّای تاضیری تِ تاؾیؿات الاهتی ٍ پصیطایی ،تِ نَضت
ضایگاى نَضت پصیطز.

-

ػَاضو ًاقی اظ تغییط واضتطی ٍ فطٍـ تطاون تِ نَضت الؿاط پٌح تا زُ ؾالِ اظ قطٍع تْطُ تطزاضی،
تَؾظ ؾطهایِ گصاضاى تِ قْطزاضی هطتَعِ تِ پطزاذت ذَاّس قس.

* هكَق فَق هكوَل ولیِ ؾطهایِ گصاضاى هیقَز.
 -9بهزه بزداری اس جنگلها ،مزاتع ،بیطه های طبیعی و اراضی جنگلی کطور:
-

حفاظت ٍ تْطُ تطزاضی اظ ػطنِ ٍ اػیاًی ولیِ خٌگلْا ٍ هطاتغ ٍ تیكِ ّای عثیؼی ٍ اضاضی خٌگلی
وكَض ،خعٍ اًفال ٍ ثطٍت ّای ػوَهی هحؿَب قسُ ٍ هتؼلك تِ زٍلت اؾت ٍلَ ایٌىِ لثل اظ ایي
تاضید افطاز آى ضا هتهطف قسُ ٍ ؾٌس هالىیت اذص ًوَزُ تاقٌس.

-

تْطُ تطزاضی اظ هٌاتغ هصوَض تَؾظ اقرال حمیمی یا حمَلی تِ هٌظَض اؾتحهال چَب ٍ ّیعم ٍ
شغال تایس عثك عطحی تِ ػول آیس وِ تِ تهَیة ؾاظهاى خٌگلثاًی ضؾیسُ تاقس ٍ ؾاظهاى هعتَض تا
ضػایت هفاز عطح ّای ههَب پطٍاًِ تْطُ تطزاضی نازض ذَاّس ًوَز.

*هكَق فَق هكوَل ولیِ ؾطهایِ گصاضاى هیقَز.
 -11تخفیفات بخص صنایع در حوسه گزدضگزی:
-

تأؾیؿات ایطاًگطزی ٍ خْاًگطزی ٍ زفاتط ذسهات هؿافطتی ٍ ؾایط تأؾیؿات هكاتِ اظ خولِ
هَؾؿات زاذل تأؾیؿا ت خْاًگطزی ،اظ ًظط پطزاذت ػَاضو نسٍض پطٍاًِ ؾاذتواًی هكوَل «تؼطفِ
ترف نٌایغ» هی تاقٌس.

-

قْطزاضی ّا هَظفٌس ػَاضو همطض ضا فاضؽ اظ ًَع پطٍاًِ ٍ واضتطی ظهیي تطاؾاؼ تؼطفِ ترف نٌایغ ٍ
تا هؼافیت اظ ػَاضو ترف نٌایغ ٍ تا هؼافیت اظ ػَاضو ػطنِ غیط اظ ػَاضو ًَؾاظی ،فمظ زض هَضز
ؾاذتواى هحاؾثِ ٍ زضیافت وٌٌس.
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تثهطُ -زض اؾتاى لعٍیي ،ؾطهایِ گصاضاى احساث ّتل ،اظ پطزاذت ػَاضو تِ قْطزاضی یا تركساضی
ّای هطتَعِ هؼاف ّؿتٌس.
-

قْطزاضی ّا هَظفٌس تطای افعایف ظیطیٌای تأؾیؿات ایطاًگطزی ٍ خْاًگطزی ػَاضو همطض ضا تطاؾاؼ
تؼطفِ ترف نٌؼت ٍ تا حساوثط ترفیف هحاؾثِ ٍ زضیافت وٌٌس.

-

تأؾیؿات ایطاًگطزی ٍ خْاًگطزی ٍ زفاتط ذسهات هؿافطتی اظ ًظط ّعیٌِ ّای ؾَذت ،آب ،تطق ،
تلفي ٍ فاضالب ،اػن اظ اًكؼاب ٍ ههطف  ،اًَاع ذسهات تیوِ ای ،تؿْیالت تاًىی ،حك الثثت ،حك
التحطیط ،پصیطُ ،ؾایط ػَاضو تمؿیظ حك اقتطان ٍ ّطًَع تؿْیالت زیگط وِ ترف نٌایغ اظ آى
هٌتفغ هی قًَس ،تا تكریم ٍ تاییس ؾاظهاى هیطاث فطٌّگی ،نٌایغ زؾتی ٍ گطزقگطی هكوَل تؼطفِ
ّای ترف نٌایغ اؾت ٍ زؾتگاُ ّای شیطتظ هَظفٌس ّعیٌِ ّای هطتَط ضا فاضؽ اظ ًَع پطٍاًِ ؾاذت،
واضتطی هحل ٍ هیعاى ههطف تطاؾاؼ تؼطفِ ترف نٌؼت هحاؾثِ ٍ زضیافت وٌٌس.

-

تأؾیؿات ایطاًگطزی ٍ خْاًگطزی وِ زاضای هدَظ اظ ؾاظهاى هیطاث فطٌّگی ،نٌایغ زؾتی ٍ
گطزقگطی هیتاقٌس ،هكوَل تؼطفِ ّای آب زض ترف نٌایغ ّؿتٌس.

*هكَق فَق هكوَل ولیِ ؾطهایِ گصاضاى هیقَز.
 -11معافیت های مالیاتی تاسیسات گزدضگزی:
-

زضآهسّای ذسهاتی تیوا ضؾتاى ّاّ ،تل ّا ٍ هطاوع الاهتی گطزقگطی اقرال حمَلی غیطزٍلتی وِ اظ
اتتسای ؾال  1395اظ عطف هطاخغ لاًًَی شی ضتظ تطای آى ّا پطٍاًِ تْطُ تطزاضی یا هدَظ نازض هی
قَز ،اظ تاضید قطٍع فؼالیت تِ هست «پٌح ؾال» ٍ زض هٌاعك ووتط تَؾؼِ یافتِ تِ هست «زُ ؾال» تا
ًطخ نفط هكوَل هالیات هی تاقٌس.
تثهطُ  -1زٍضُ تطذَضزاضی هحاؾثِ هالیات تا ًطخ نفط تطای ٍاحسّای ذسهاتی هَضَع ایي هازُ
هؿتمط زض هٌاعك ٍیػُ التهازی یا قْطن ّای نٌؼتی «ّفت ؾال» ٍ زض نَضت اؾتمطاض هٌاعك ٍیػُ
التهازی ٍ قْطن ّای نٌؼتی زض هٌاعك ووتط تَؾؼِ یافتِ تِ هست «ؾیعزُ ؾال» هی تاقس.
تثهطٍُ -2احسّای ذسهاتی تیواضؾتاى ّاّ ،تل ّا ٍ هطاوع الاهتی گطزقگطی وِ زض ظهاى تْطُ تطزاضی
زاضای تیف اظ پٌداُ ًفط ًیطٍی واض قاغل تاقٌس ،زض نَضتی وِ زض زٍضُ هؼافیتّ ،ط ؾال ًیطٍی واض
قاغل ذَز ضا ًؿثت تِ ؾال لثل حسالل پٌداُ زضنس افعایف زٌّس ،تِ اظای ّط ؾال افعایف واضوٌاى،
زض نَضت تأییس ٍظاضت تؼاٍى ،واض ٍ ضفاُ اختواػی ٍ اضایِ اؾٌاز ٍ هساضن هطتَط تِ فْطؾت تیوِ
تأهیي اختواػی واضوٌاى ،یه ؾال تِ زٍضُ هؼافیت آًاى (زٍضُ تطذَضزاضی اظ هحاؾثِ هالیات تا ًطخ
نفط) اضافِ هی گطزز .زض زٍضاى هؼافیت ،پؽ اظ افعایف ًیطٍی واض زض ّط ؾال زض نَضتی وِ ًیطٍی
واض اظ حسالل افعایف هصوَض واّف یاتس ،هست هؼافیت هطتَط افعایف ًرَاّس یافتّ .وچٌیي زض
نَضت واّف ًیطٍی واض اظ حسالل افعایف هصوَض (پٌداُ زضنس) زض ؾال تؼس اظ تطذَضزاضی اظ ایي
هكَق (تِ اؾتثٌای افطازی وِ تاظًكؿتِ ،تاظذطیس ٍ هؿتؼفی هی قًَس) ٍاحسّای ذسهاتی تیواضؾتاى
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ّاّ ،تل ّا ٍ هطاوع الاهتی گطزقگطی وِ اظ هكَق هالیاتی ایي تثهطُ اؾتفازُ وطزُ اًس ،هالیات هتؼلك
زض ؾال واّف ،هغالثِ ٍ ٍنَل هی قَز.
-

ولیِ تأؾیؿات ایطاًگطزی ٍ خْاًگطزی وِ لثل اظ ؾال  1395پطٍاًِ تْطُ تطزاضی اظ هطاخغ لاًًَی شی
ضتظ اذص وطزُ تاقٌس ،تا قف ؾال پؽ اظ تاضید الظم االخطا قسى هازُ ( )132انالحی لاًَى (تا ؾال
 )1400اظ پطزاذت «پٌداُ زضنس» هالیات تط زضآهس اتطاظی تاتت فؼالیت ّای ایطاًگطزی ٍ خْاًگطزی تِ
اؾتثٌای زضآهس حانل اظ اػعام گطزقگط تِ ذاضج اظ وكَض ،هؼاف هی تاقٌس.
تثهطُ -زض اخطای همطضات ایي هازُ ،زضآهس حانل اظ فؼالیت تأؾیؿات ایطاًگطزی ٍ خْاًگطزی هكوَل
هؼافیت ایي هازُ تَزُ ٍ لاتل تؿطی تِ زضآهس حانل اظ ٍاگصاضی تأؾیؿات هصوَض ًرَاّس تَز.

-

زضآهس اتطاظی زفاتط گ طزقگطی ٍ ظیاضتی زاضای هدَظ اظ هطاخغ لاًًَی شی ضتظ وِ اظ هحل خصب
گطزقگطاى ذاضخی یا اػعام ظائط تِ ػطتؿتاى ،ػطاق ٍ ؾَضیِ تحهیل قسُ تاقس تا ًطخ نفط هالیاتی
هكوَل هالیات هی تاقس.

 ؾطهایِ گصاضی التهازی اًدام قسُ تَؾظ اقرال حمَلی غیطزٍلتی (ٍاحسّای تَلیسی ،هؼسًی ٍذسهاتی تیواضؾتاى ّاّ ،تل ّا ،هطاوع الاهتی گطزقگطی ٍ حول ٍ ًمل) تا هدَظ ؾطهایِ گصاضی اظ
هطاخغ لاًًَی شی ضتظ ،تطای ٍاحسّایی وِ اظ تاضید  1395/ 1/ 1تِ تؼس تطای آًْا پطٍاًِ تْطُ تطزاضی یا
هدَظ نازض یا لطاضزاز اؾترطاج ٍ فطٍـ هٌؼمس قسُ یا هی قَز ،ػالٍُ تط تطذَضزاضی اظ «ًطخ نفط»
حؿة هَضز تِ قطح ظیط هَضز حوایت لطاض هی گیطز:
 -1زض هٌاعك ووتط تَؾؼِ یافتِ  ،هؼازل ؾطهایِ گصاضی التهازی اًدام قسُ ،هالیات ؾال ّای تؼس اظ
زٍضُ هحاؾثِ هالیات تا «ًطخ نفط» تا ظهاًی وِ خوغ زضآهس هكوَل هالیات ٍاحس حساوثط تِ
هیعاى زٍ تطاتط ؾطهایِ ثثت ٍ پطزاذت قسُ تطؾس ،تا «ًطخ نفط» هحاؾثِ هی قَز.
 -2زض ؾایط هٌاعك ،هؼازل ؾطهایِ گصاضی التهازی اًدام قسُ ،پٌداُ زضنس هالیات ؾال ّای تؼس اظ
زٍضُ هحاؾثِ هالیات تا ًطخ نفط تا ظهاًی وِ خوغ زضآهس هكوَل هالیات ٍاحس حساوثط تِ هیعاى
ؾطهایِ ثثت ٍ پطزاذت قسُ تطؾس تا «ًطخ نفط» هحاؾثِ هی قَز.
تثهطُ  –1ؾطهایِ گصاضی اًدام قسُ تاتت ظهیي زض ٍاحسّای تَلیسی ٍ هؼسًی هكوَل هكَق هَضَع ایي
هازُ ًرَاّس تَز ،لیىي زض ذهَل ٍاحسّای حول ٍ ًمل ،تیواضؾتاى ّاّ ،تل ّا ٍ هطاوع الاهتی گطزقگطی ،ؾطهایِ
گصاضی اًدام قسُ تاتت ظهیي نطفاً تِ هیعاى تْای هتطاغ تؼییي قسُ زض هدَظّای لاًًَی نازضُ اظ هطاخغ شی نالح
هكوَل هكَق هَضَع ایي هازُ هی تاقس.
تثهطُ ٍ -2احسّای هَضَع ایي هازُ هی تایؿت لثل اظ قطٍع ؾطهایِ گصاضی هدَظ لاًًَی الظم ضا اظ
هطاخغ شی ضتظ اذص ًوَزُ تاقٌس.
تثهطُ  -3اقرال حمَلی غیطزٍلتی ( ٍاحسّای تَلیسی ،هؼسًی ٍ ذسهاتی تیواضؾتاى ّاّ ،تل ّا ،هطاوع
الاهتی گطزقگطی ٍ حول ٍ ًمل) وِ تاضید تأؾیؽ ٍ نسٍض پطٍاًِ تْطُ تطزاضی یا لطاضزاز اؾترطاج ٍ فطٍـ یا هدَظ
فؼالیت آًْا اظ ؾَی هطاخغ لاًًَی شی ضتظ لثل اظ ؾال  1395تاقس ٍ ّوچٌیي اقرال نسض ایي هازُ ،زض نَضت
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ؾطهایِ گصاضی هدسز ٍ هكطٍط تِ افعایف ؾطهایِ ٍ پطزاذت آى ،اهىاى تطذَضزاضی اظ هكَق هالیاتی هغاتك تٌسّای
( )2( ٍ )1ایي هازُ ضا زاضا هی تاقٌس .زض نَضت ػسم افعایف ؾطهایِ هؼازل ؾطهایِ گصاضی اًدام قسُ هتٌاؾة تا
افعایف ؾطهایِ تِ ػول آهسُ اهىاى تطذَضزاضی اظ ایي هكَق ضا زاضًس.
تثهطُ  -4زض نَضت واّف ؾطهایِ ثثت ٍ پطزاذت قسُ اقرال هصوَض وِ اظ هكَق هالیاتی ایي هازُ
اؾتفازُ وطزُاًس ،هالیات هتؼلك زض ؾال واّف ،هغالثِ ٍ ٍنَل هی قَز.
تثهطُ  -5زضنَضتی وِ ؾطهایِ گصاضی اًدام قسُ هَضَع ایي هازُ تا هكاضوت ؾطهایِ گصاضاى ذاضخی تا
هدَظ ؾاظهاى ؾطهایِ گصاضی ٍ ووه ّای التهازی ٍ فٌی ایطاى اًدام قسُ تاقس تِ اظای ّط پٌح زضنس هكاضوت
ؾطهایِ گصاضی ذاضخی تِ هیعاى زُ زضنس تِ هكَق ایي هازُ تِ ًؿثت ؾطهایِ ثثت ٍ پطزاذت قسُ ٍ حساوثط تا
پٌداُ زضنس اضافِ هی قَز.
تثهطُ  -6ؾطهایِ گصاضی اً دام قسُ تاتت ایداز ٍاحسّای هَضَع ایي هازُ زض نَضت تطذَضزاضی اظ ًطخ
نفط هالیاتی هَضَع نسض هازُ ( )132انالحی لاًَى اظ حوایت هَضَع ایي هازُ تطذَضزاض ًرَاّس قس.
*هكَق فَق هكوَل تواهی ؾطهایِ گصاضاى ترف تأؾیؿات گطزقگطی هیقَز.

 -12اعطاء تسهیالت بانکی:
-

ّطیه اظ ؾطهای ِ گصاضاًی حَظُ گطزقگطی وِ ًؿثت تِ ؾطهایِ گصاضی هغاتك ضَاتظ ٍ زؾتَضالؼول
ّای ؾاظهاى هیطاث فطٌّگی ،نٌایغ زؾتی ٍ گطزقگطی ،تِ قطح شیا السام ًوایٌس؛ هكوَل زضیافت
تؿْیالت هیتاقٌس:
 -1احساث تاؾیؿات گطزقگطی ٍ ههازیك آى :احساث تاؾیؿاتی وِ تِ لهس اضائِ ذسهات ٍ اًتفاع
تطای پصیطایی ،الاهت ٍ ذسهات هؿافطتی تِ هؿافطاى یا هیْواًاى ،عثك آییي ًاهِ ایداز ،انالح،
تىویل ،زضخِ ٍ ًظاضت تط تاؾیؿات ایطاًگطزی ٍ خْاًگطزی ،تاؾیؽ ٍ یا هیقًَس.
 -2عطح تَؾؼِ :اضافِ ًوَزى ٍ تَؾؼِ ظیطتٌاّای هطتَط تِ تاؾیؿات گطزقگطی وِ تا تاییس ٍ هدَظ
ؾاظهاى هی طاث فطٌّگی ،نٌایغ زؾتی ٍ گطزقگطی ٍ تا هدَظ تَؾؼِ نازضُ تَؾظ قْطزاضی یا
تركساضی نَضت ذَاّس گطفت.

-

انالح ٍ تاظؾاظی :هطهت ،تطهین ٍ تاظؾاظی اهاوي تاضیری ٍ فطٌّگی لاتل توسیس تِ هَظُ ٍ تاؾیؿات
گطزقگطی ٍ ّتلْای هؿتْله زض حال تْطُ تطزاضی ٍ ّطًَع اؾتفازُ ای وِ هٌدط تِ حفظ اثط ٍ احیاء
تافت ّای تاضیری هی گطزز ٍ ّوچٌیي تَضیؿن ضٍؾتایی ٍ ػكایطی وِ هَضز ّسف ؾاظهاى هیطاث
فطٌّگی ،نٌایغ زؾتی ٍ گطزقگطی هیتاقٌس.

-

ًطخ تؿْیالتً ،طخ ههَب تاًه هطوعی خوَْضی اؾالهی ایطاى تَزُ ٍ تاتغ لَاًیي ٍ همطضات تاًىی ٍ
ههَتات قَضای پَل ٍ اػتثاض اؾت .زٍضُ هكاضوت تا تاًه ػاهل (پیكٌْاز ؾاظهاى) حساوثط  10ؾال،
قاهل  3ؾال هكاضوت ؾاذت تا تاًه ،یه ؾال تٌفؽ ٍ  6ؾال پطزاذت الؿاط هیتاقس.

7

-

اظ قطایظ اٍلیِ خْت هؼطفی عطح تِ تاًه ،زاقتي حسالل  %20پیكطفت فیعیىی (یا تَزیغ تركی اظ
آى تِ نَضت ؾپطزُ ًمسی زض تاًه ػاهل هیتاقس .اضائِ اؾٌاز الظم تطای احطاظ تَاًایی تاهیي ٍثایك
هَضز ًیاظ ًعز تاًه ػاهل ٍ ًساقتي هغالثات غیط خاضی ٍ ػسم ؾَء ؾاتمِ ًعز تاًىْای ػاهل ًیع العاهی
اؾت.

*هكَق فَق هكوَل تواهی ؾطهایِ گصاضاى ترف تأؾیؿات گطزقگطی هیقَز.
 -13اعطاء یارنه سود و کارمشد تسهیالت بانکی:
ولیِ پطٍغُّای ؾطهایِگصاضی وِ تا اذص هدَظ اظ ؾاظهاى هیطاث فطٌّگی ،نٌایغزؾتی ٍ گطزقگطی تطای ضاُ
اًساظی یه فؼالیت التهازی هطتثظ ،السام تِ ؾطهایِ گصاضی ًوَزُ اًس ،زض نَضتی وِ خْت اخطای پطٍغُ تا «هؼطفی
ؾاظهاى هیطاث فطٌّگی ،نٌایغ زؾتی ٍ گطزقگطی» اظ تؿْیالت تاًىی تطذَضزاض قسُ تاقٌس ،پؽ اظ اتوام پطٍغُ ٍ
اذص پطٍاًِ تْطُ تطزاضی اظ ؾَی ؾاظهاى هیطاث فطٌّگی ،نٌایغ زؾتی ٍ گطزقگطی ،تا ؾمف  %8ؾَز ٍ واضهعز
تؿْیالت تاًىی زضیافت یاضًِ هیقًَس.
*هكَق فَق هكوَل تواهی ؾطهایِ گصاضاى ترف تأؾیؿات گطزقگطی وِ اظ تاًىْای ػاهل تا هؼطفی ًاهِ ؾاظهاى
هیطاث فطٌّگی ،نٌایغ زؾتی ٍ گطزقگطی تؿْیالت زضیافت ًوَزُ اًس ،هیقَز.
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