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موقعیت استان کرمانشاه 
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وضعیت اشتغال

بیکار جمعیت 

167909

نرخ مشارکت 
: اقتصادی

38.9  %

شاغل جمعیت 

591587

:  جمعیت با سواد شاغل
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:  بی سواد شاغلجمعیت 
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کشاورزی
و

دامداری 









معــدن





تعدادنوع ماده معدنی
ذخیره قطعی 

(میلیون تن)
سالیانهاستخراج 

(هزار تن)
119315.59392سنگ الشه

201.374بیتومین
مرمریت 
2723287دولومیتی

2620628سنگ تزئینی
19431394مخلوط کوهی
1040520سنگ گچی

531119سیلیس
4180فلدسپات

35.54200آهک مارن
43.874خاك صنعتی

10.213منگنز
10.225پگتماتیت
10.2725سنگ آهن

استانمعادنمشخصات 



نفت و گاز





ساختمان
مسکنو 





درمانو بهداشت







وگردشگری
صنایع دستی



:استان عبارتند ازجاذبه های توریستی مهمترین 

ربازاطاقبستان،بیستون،فرهنگی-تاریخیمحوطه
،درهگنجتاریخیتپهها،دخمهگورجامع،مسجدسنتی،
تا،آناهیمعبدشاهعباسی،کاروانسرایداریوش،کتیبه

لعهقریجاب،رودخانهصحنه،دربندسرابنیلوفر،سراب
ر،روانسسرابقلعه،قوریغارابودجانه،مقبرهیزدگرد،

ازیبکوهشمشیر،روستایهجیج،روستایریجاب،آبشار
.دیرهدخمهگوردراز،





شهرک های 
صنعتی 





زیر ساخت ها





صنعت





440یتظرفبهالیهچندپالستیکیبافتبدونکیسهتولیدواحد
تنهزار

12تنهزار125ظرفیتبهسولهفوالدياسکلتتولیدواحد
11.5ظرفیتبه...وساختمانیساختهپیشقطعاتتولیدواحد

تنمیلیون
3تن5000ظرفیتبهبیانشیرینفرآوريواحد
1تن1200ظرفیتبهداروییگیاهانفرآوريواحد
40پالستیکیقطعاتواحد3):شاملخودروقطعاتتولیدواحد-

فیلترواحد4-خودروالکترونیکواحد2-فلزيقطعاتواحد26
(خودرواسقاطواحد4-باتريتولیدواحد1-خودرو

1تن700ظرفیتبه(گريریخته)صنعتیدقیققطعاتتولیدواحد
13400ظرفیتبهشهرداريخدماتآالتماشینتولیدواحد

دستگاه
2دستگاههزار600ظرفیتبهفرمانجعبهتولیدواحد
1دستگاههزار80ظرفیتبهخودروشاسیتولیدواحد
7روزدرتن340ظرفیتبهطیورودامکشتارگاهواحد

3ونیاكآمواوره)سالدرتنمیلیونیکتولیدبابرداريبهرهحالدرپتروشیمیواحد
-تنهزار300:سنگیناتیلنپلیتولید)(سنگیناتیلنپلی-خطیبنزینآلکیل-

(تنهزار660:آمونیاكواورهکودتولید-تنهزار50خطیبنزینآلکیلتولید
1اولفازدردستگاههزار50ظرفیتبهسواريخودروتولیدواحد
2تنمیلیون3.6ظرفیتبهسیمانتولیدواحد
3تنمیلیون24.5ظرفیتبهسرامیکوکاشیتولیدواحد
3تنهزار600ظرفیتبهتیرآهنومیلگردتولیدواحد
1تنهزار5ظرفیتبهپرکربنفرومنگنزتولیدواحد
3تنهزار60ظرفیتبهفرنگیگوجهربتولیدواحد
1تنهزار300ظرفیتبهنباتیروغنتولیدواحد
2تنهزار120ظرفیتبهچغندرقندازشکروقندتولیدواحد
16تنهزار460ظرفیتبهلبنیاتانواعتولیدواحد
2دارواولیهموادهزارتن200وداروعددمیلیون340ظرفیتبهداروانواعتولیدواحد
1تنهزار3ظرفیتبهنباتیآفاتدفعسمومتولیدواحد
16تنهزار600ظرفیتبهآردتولیدواحد
19تنمیلیونیکظرفیتبهطیورودامخوراكتولیدواحد
33مربعمترهزار650ظرفیتبهسنگبريواحد
5هزارتن675ظرفیتبهساختمانیگچتولیدواحد
1مربعمترمیلیون10ظرفیتبهپارچهانواعتولیدواحد



به...وبنزین،گازوئیلتولیدجهتروزدرايبشکههزار150پاالیشگاهبودناحداثدرستدر
تنمیلیون3ظرفیت

ظرفیتهبپروپیلنپلیوسنگیناتیلنپلیتولیدجهتپتروشیمیطرح1بودناحداثدستدر
هزارتن735

660تظرفیبهآمونیاكواورهتولیدجهتکرمانشاهپتروشیمیتوسعهطرحبودناحداثدستدر
هزارتن

تنهزار76ظرفیتبهبیواتانولتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر
12ظرفیتبهتولیدجهتزمزمسازيقوطیصنعتیطرحبودناحداثدستدر

آلومینیومیقوطی(CAN)هزارتن،
300ظرفیتبهسبکفوالدشمشتولیدجهتآهنذوبصنعتیطرح2بودناحداثدستدر

هزارتن
تنهزار182ظرفیتبهذرتخامروغنتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر
تنهزار9ظرفیتبهاروپاییوصنعتینانتولیدصنعتیطرحبودناحداثدستدر
دستهزار300ظرفیتبهاستخوانیبیوایمپلنتتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر
تن7500ظرفیتبهکلسیمکربناتازکاغذتولیدجهتصنعتیطرحبودناحداثدستدر
تنهزار50ظرفیتبهفروسیلیسیمتولیدجهتصنعتیطرح2بودناحداثدستدر



تجارت و 
بازرگانی
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1396-1386عملکرد ده ساله بخش تجارت خارجی استان طی سال های 



مشوق های سرمایه گذاری



قانونتسهیالتوویژگیهاخارجیگذاریسرمایهازحمایتوتشویققانون

خارجیگذاریسرمایهمشارکتدرصدوحجمدرمحدودیتعدم

خارجیسرمایهدرصد100باایرانیشرکتثبتامکان

کاالیاارزصورتبهسرمایهکارگیریبهازحاصلمنافعوسرمایهسودسرمایه،اصلانتقال

داخلیگذارانسرمایهبابرابرومشابهرفتارازخارجیگذارانسرمایهبرخورداری

کشورازخارجمقیمهایایرانیوخارجیحقوقیوحقیقیاشخاصگذاریسرمایهامکان

خصوصیبخشبرایمجازهایزمینهکلیهدرگذاریسرمایهامکان

خارجیگذاریسرمایههایروشکلیهبهحمایتیپوششاعطای

آنتصویبوخارجیگذاریسرمایهدرخواستپذیرشسریعوکوتاهفرآیند

آنهاکیدرجهبستگانوخارجیکارشناسانمدیران،گذاران،سرمایهبرایسالهسهاقامتپروانهصدور



نشاهکرمااهم مزیتها و مشوق هاي سرمایه گذاري استان 

:عمومیهایمزیت

وخارجیوداخلیهایسرمایهجذبجهتامنومناسباقتصادیواجتماعیفضایوجود•
کردستاناقلیموعراقکشوربابازرگانیاقتصادی،فعالیتهایتوسعه

ردستانکوعراقکشورباترانزیتیمسیردرجنوبوغربیشمالارتباطیمحوردراستقرار•
جنوبیبندرهایو

نفرهامیلیونعبوروکشورغربوغربیشمالگردشگریوکربالزیارتیمحوردراستقرار•
مسافروزائر

طرحهابرای...وگازبرقآب،قبیلازموردنیازهایزیرساختایجادبهکمک•
ریجانووگیاهیتنوعجنگل،اقلیمی،تنوعداشتنعلتبهاکوتوریسمباالیظرفیت•
هواییوزمینیراههایبهمناسبدسترسی•
فعالگذاریسرمایهستادوگذاریسرمایهخدماتمرکزوجود•
(میلیمتر475میانگینبا)کشوربارشمیانگینبرابردوبارشمتوسط•
،غربآباداسالمو(آزادمنطقهرویکردبا)شیرینقصراقتصادیویژهمنطقهدووجود•
کشورغربدرپزشکیآموزشودرمانوبهداشتقطب•
سوریهوعراقریلیخطبهکرمانشاهاتصالوکشورغربآهنراهوجود•
دانشجو48156وایحرفهوفنیآموزشمرکز25وجود•
مترمکعبمیلیون832حجمبابرداریبهرهدستدرسد8وجود•
فرعیراهکیلومتر1928واصلیراهکیلومتر914بزرگراه،کیلومتر393وجود•

:عمومیهایمشوق

کاهشوپیگیری(...ومحیطیزیستطبیعی،محیط)الزممجوزهایاخذ•
موردنیازمجوزهایصدورفرایندزمان

توجیهیطرحهایتجهیزاتوآالتماشیندرگمرکیمعافیت•
درآمدبرایسال13مدتبهدرصد100میزانبهمالیاتیمعافیت•

محروم،مناطقدرمستقرواحدهاییکلیهمالیاتمشمول
گردیجهانوایرانگردیتأسیساتکلیهبرایویژهمالیاتیتخفیفات•

،برداریبهرهپروانهدارای
وتولیدیفعالیتهایابرازیدرآمددرصد80میزانبهمالیاتیمعافیت•

استان،سطحدرمعدنی
تعاونیشرکتهایبرایابرازیسوددرصد50میزانبهمالیاتیمعافیت•

موجودمعدنیوصنعتیواحدهایتوسعهوبازسازیباهدفخصوصی
استان،در

محلازارزیتسهیالتازاستفادهجهتالزمتمهیداتنمودنفراهم•
سایربهنسبتکمترآوردهسهموویژهتخفیفاتباملیتوسعهصندوق

کشور،استانهای
بانکی،وگمرکیمالیاتی،ویژهتعامالتوتخفیفات•
استان،صنعتیهایشهركدرقیمتحداقلبازمینواگذاری•



کشاورزیبخشدراستاننسبیمزیتهای

حاصلدشتهایوچهارفصلهوایآبدارایکرمانشاهاستان•
دهگردیکشاورزیمحصوالتدرتنوعموجبامراینکهخیزاست

است
دوبرابرمیانگین)بارانباراشمترمیلی475حدودبودندارا•

(کشور
منابعوکشاورزیمتنوعمحصوالتکشتقابلیتباحاصلخیزخاك•

کافیآب
کنالوند،گاماسیاب،سو،قرهنظیرمختلفهایرودخانهوجود•

جامیشانودینورسیروان،زمکان،گیر،
محصوالتبرخیدومکشتبرایمناسبوهواییآبشرایط•

گرمسیری،درمناطق
تنوعهبتوجهباوگرمسیریسردسیریمحصوالتکشتقابلیت•

استان،هواییوآب
مدرن،ومثمرباغاتایجادامکان•
بادامیهایفرآوردهافزایشودامداریواحدهایایجادامکان•

مختلف،نژادهای
داری،زنبورواحدهایایجادامکان•
هکتارهزار26کشاورزی،اراضیهکتارهزار945حدودوجود•

مسطح،دشت
مرتع،وجنگلهکتار1.521.490حدود•
مناسب،آبیمنابعبهعنایتباآبزیانپرورشقابلیت•
داردوجودآنتوسعهامکانکهداروییگیاهگونه208وجود•

کشاورزیبخشدرگذاریسرمایهمشوقهای

بهکشاورزیطرحهایبهملیمنابعاراضیواگذاریامکان•
رایگانصورت

بخشهایفعالیتبرایکاربریتغییرمجوزصدور•
ممکنزمانحداقلدرکشاورزی

کشاورزیبخشهایفعالیتبرایالزممجوزهایصدور•
ممکنزمانحداقلدر

نوعانتخاببرایگذارانسرمایهبهمشاورهارائه•
فعالیتمجوزکسبوطرحاجرایمحلفعالیت،

جهتذیربطمراجعبهمعرفیوهاطرحازمالیحمایت•
ندوقصازجملهپایینبانکیسودنرخباوامهاییدریافت
لک)...واعتباریفنیهایکمکاعتباراتملی،توسعه
تریکمبانکیسودیافتهتوسعهکمتربعنواناستان

(کندمیپرداخت
تولیدیمحصوالتگمرکیعوارضپرداختازمعافیت•

کشورازخارجبهکشاورزیبخشصدورقابل
اززیکشاوربهمرتبطصنایعوکشاورزیطرحهایمعافیت•

عوارضپرداخت
اززیکشاوربامرتبطصنایعوکشاورزیطرحهایمعافیت•

مالیاتعوارضکارفرما،بیمهسهمپرداخت
وملزوماتوارداتبرایگمرکیمعافیتازبرخورداری•

کشاورزیطرحهایموردنیازآالتماشین



نیروبخشدراستاننسبیمزیتهای
دائمیهایرودخانهازبرخورداری•
(میلیمتر475)ساالنهبارشمیانگین•
نیروانتقالمناسبزیرساخت•
(عراق)برقانرژیمصرفبازارهایبهنزدیکی•
مخزنیسد20بودندارا•
1152مخزنذخیرهحجمبابهرهبرداریدستدرسد8وجود•

مترمکعبمیلیون
زیرزمینیوسطحیآبیمنابعمترمکعبمیلیارد7وجود•

نیرووزارتبخشدرگذاریسرمایهمشوقهای
باشدمیسال20برقتضمینیخریدقراردادزمانمدت•
تیمتفاوهایقیمتباپذیرتجدیدمختلفمنابعازتولیدیبرقجدید،ایتعرفهنظامدر•

باگذارانسرمایهتاگردیدایجادعرصهایندرتعادلی،ترتیباینبهکهمیشودخریداری
.بپردازندفعالیتبهونمودهورودحوزهاینبهکمترریسکپذیرفتنوخاطراطمینان

رقبتولیدبرایایرانیتجهیزاتوهافناوریازخارجیوداخلیگذارانسرمایهورتیکهصدر•
نرخبرعالوهدرصد30حداکثرمیزانتاآنبامتناسب(دولت)نیرووزارتکنند،استفاده

اهدخوپرداختبیشتریقیمتودادهاختصاصپذیرتجدیدفناوریهایوتجهیزاتبهپایه،
.کرد

برقساعتکیلوواتهرازایبهریال50مبلغدریافتبرایمشخصاعتباریردیفایجاد•
حدودمبلغیکهنموداشاره1396سالبودجهدربرقعوارضعنوانبهمشترکینمصرفی
واهدخذخیرهپذیرتجدیدمنابعازبرقتولیدتوسعهبرایطریقاینازتومانمیلیارد1100
.گردید

درموردنیازتجهیزاتوقطعاتدرصورتیکهپذیرتجدیدنیروگاهاحداثپروانهدارندگان•
رکیگمحقوقتخفیفیامعافیتازمیتوانندنمایند،واردکشورازخارجازرانیروگاهنصب

.کننداستفاده
حوزهایندرگذاریسرمایهجهتفراوانخارجیوداخلیشرکتهایاستقبال•
رانایدولتباهاتفاهمنامهقالبدرمشتركهمکاریبهمندعالقهمختلفکشورهایحضور•
یرونوزارتتوسطدولتیغیربخشگذارسرمایهوسیلهبهشدهتولیدآبتضمینیخرید•
کشاورزیجهادونیرووزارتتوسططرحاجرایوتأسیساتاحداثمحلاراضیتملک•
انرژیهایحوزهدرسرمایهگذاریجهتمشتركهمکاریهایقالبدرمتعددشرکتهایحضور•

پذیرتجدیدنیروگاهاحداثپروانهاخذدرخواستوکشورماندرپذیرتجدید
1650MWحدودتاکنون1386سالازفعالبرقتضمینیخریدقراردادهایکلظرفیت•

است
MW600میزانتا1396سالدرکهمیگرددبینیپیشمنعقدشده،قراردادهایبهتوجهبا•

برسدبرداریبهرهبهجدیدپذیرتجدیدنیروگاه



گردشگریبخشدرگذاریسرمایهمشوقهای
رانایگردشگریصنعتدرگذاریسرمایهمشوقهایمهمترینازیکی•

معافیتسال5یافتهتوسعهمناطقبرایکه.استمالیاتیمعافیت
.داردوجودمالیاتیمعافیتسال10یافتهتوسعهکمترمناطقوبرای

ایهسرمجلبزمینهنمودنفراهممنظوربهدولت،مصوبهاساسبر•
سرمایهحمایتوتشویققانونرعایتباخارجیوداخلیگذاری
گردشگرینمونهمنطقه50ازبیشتصویببهاقدامخارجیگذاری

رحسببمذکورمناطق.استنمودهکرمانشاهاستانمستعدمناطقدر
ویاستانملی،المللی،بینسطحچهاردرگردشگرپذیرشظرفیت

.میشودایجادخارجیوداخلیگردشگرانبهخدمتارائهبرایمحلی
گردشگریالمللیبینهاینمایشگاهدررایگانزمیناعطای•
صادراتیجوایزتسهیالتاعطای•
دارایتولیدیواحدهایدستیصنایعکارگاههایمالیاتیمعافیت•

وونیتعاشرکتهایکشور،سراسردستیصنایعهایمعاونتازمجوز
هامعاونتازمجوزدارایتولیدیواحدهایمربوطهتولیدیهایاتحادیه

درصد5میزانبهصادراتیمشوقهایپرداخت•
دستیعصنایشاغالنوفرشبافندگانقالیبافان،اجتماعیهایبیمه•

فدستبافرشوقالیکارگرانواستادکاران(دارکد)دارشناسه
وقالیتکبافیخانگیهایکارگاهدرشاغلکارفرما،باوکارفرمابدون
وکوچکهایمجتمعوفرشوقالیهایتعاونیزیرپوششیاوفرش
ردآنغیروخانگیدستیصنایعشاغالنهمچنینومربوطهبزرگ

بهکهایراندستیصنایع(دارکد)دارشناسهمصوبگروههای
.دارنداشتغالیادشدهمشاغلبهوقتتمامصورت

5قفستاصنفیکوچکهایکارگاهکارفرمایانسهمیبیمهمعافیت•
دستیصنایعهایرشتهتمامیجهتکارگرنفر

قانوندرصنایعبخشسوختوگازبرق،آب،هایتعرفه•
هایکارگاهدستیصنایعکارگاههایبههایارانههدفمندسازی

ایعصنفرهنگی،میراثسازمانازمجوزدارایدستیصنایعتولیدی
.شدخواهدگردشگریودستی

گردشگریبخشدراستاننسبیمزیتهای
ثبتباتانبسطاقمجموعهجهانی،ثبتبابیستونمجموعهنظیرمتعددآثارباستانیوهاجاذبه•

...وگراطاقآناهیتا،معبدملی،
شوححیاتبهمندعالقهگردشگریتورهایتوسعهوایجادامکانوشدهحفاظتمناطقوجود•

وجانوریگیاهی
بیگیبیگلرتکیهالملک،معاونتکیهنظیرمعماریهایجاذبهوجود•
یش،گومعیشت،لباس،زندگی،آدابشاملشناسیمردمهایجاذبهوقومیوفرهنگیتنوع•

مردموفرهنگیگردشگری،تورهایایجادامکاننتیجهدروموسیقیآیین،ومذهبوآداب
شناسی

یورزشتورهایارائهجهتدرطبیعیهایپتانسیلازاستفادهمنظوربهطبیعیمناطقوجود•
...ونوردیکوهغارنوردی،،سدهاپشتآبهایسیمره،صخرهپاراگرایدر،گسترشمثل

ستانطاقب-بیستونگردشگریکریدورصحنه،سرابکرند،سراب)گردشگرینمونهمناطق•
(...وفششمشیر،)هدفروستاهایو(...و



سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادیهای مشوق
وارداتوصادراتمقرراتتابعداخلی،مصرفجهتمذکورمناطقازکاالورود•

.دشخواهدانجامتشریفاتیهیچگونهبدونمناطقاینازکاالصدوروبودخواهد
کمترینبامنطقهبهصنعتی-تجاریآزادمناطقیاکشورازخارجازکاالورود•

ساسابرمنطقهبهواردشدهکاالیداخلیترانزیتوشدهانجامگمرکیتشریفات
.شدخواهدانجاممربوطهمقررات

هرگونهبدونکشورورودیمبادیدرواقعمناطقبهمادهاینموضوعکاالیورود•
.شدخواهدانجامگمرکیتشریفات

اردومنطقهبهدیگرمناطقیاصنعتیتجاریآزادمناطقازیاوخارجازکهکاالهایی•
.شوندخارجکشورازتشریفاتهرگونهبدونمیتوانندمیشوند

ازاستفادهحقمنطقه،گذاریارزشوبندیطبقهازپسمیتواندمنطقهمدیریت•
.نمایدواگذارشرایطواجدحقوقییاحقیقیاشخاصبهراآنقسمتهای

بهارخودکاالیازقسمتییاتماممیتوانندمنطقهبهواردشدهکاالهایصاحبان•
صترخیمربوطهمقرراتانجامباواظهارگمركبهکشورداخلبهموقتورودمنظور
.نمایند

غییرتموجبکهباشدمیزانیبهمنطقهبهواردشدهکاالهایپردازشدرصورتیکه•
برایوقفکاالهایبهمربوطبازرگانیسودمیزانشود،مذکورکاالهایگمرکیتعرفه
بکاریوارداتقطعاتواولیهموادبازرگانیسودمعادلتنهاکشورنقاطسایربهورود
.شدخواهددریافتومحاسبهآن،دررفته

گواهیصدوربهنسبتمتقاضیدرخواستحسبهستمجازمنطقههرمدیریت•
.یندنمااقدامایرانگمركتائیدبامیشوندخارجمنطقهازکهکاالهاییبرایمبدأ

شمولزامیشوند،واردمنطقهموردنیازخدماتارائهیاتولیدبرایکهکاالهاییکلیه•
.میباشندمستثنیوارداتصادراتعمومیمقررات

خواهدوارداتوصادراتمقرراتتابعکشورنقاطسایربهمذکورکاالهایواردات•
.بود



ازولتیغیردحقوقیاشخاصگردشگریاقامتیمراکزوهتلهابیمارستانها،خدماتیدرآمد•
وسال5مدتبهیافتهتوسعهمناطقدرنمایند،اخذبرداریبهرهمجوز95سالابتدای

نرخباسال7مدتبهصنعتیشهرکهاییااقتصادیویژهمناطقدراستقرارصورتدر
بودخواهدمالیاتمشمولمالیاتیصفر

ازولتیغیردحقوقیاشخاصگردشگریاقامتیمراکزوهتلهابیمارستانها،خدماتیدرآمد•
تمدبهیافتهتوسعهکمترمناطقدرنمایند،اخذبرداریبهرهمجوز1395سالابتدای

13دتمبهصنعتیشهرکهاییااقتصادیویژهمناطقدراستقراردرصورتیکهوسال10
(م.م.ق131ماده)بودخواهدمالیاتمشمولمالیاتیصفرنرخباسال

رخنمشوقازبرخورداریبرعالوهخدماتیومعدنیتولیدی،بخشهایدرگذارانسرمایه•
بودخواهندمندبهرهذیلمزایایازمالیاتی،صفر

ماماتازبعدیافته،توسعهکمترمناطقدرشدهانجاماقتصادیگذاریسرمایهمعادل•
بهثرحداکواحدمالیاتمشمولدرامدجمعکهزمانیصفرتانرخبامالیاتمحاسبهدوره

ماده)میشودمحاسبهصفرنرخبابرسد،شدهپرداختوثبتسرمایهبرابردومیزان
(م.م.ق131

مالیاتدرصد50،شدهانجاماقتصادیگذاریسرمایهمعادلیافته،توسعهمناطقدر•
یاتمالمشمولدرامدجمعکهزمانیصفرتانرخبامالیاتمحاسبهدورهازبعدسالهای

شودمیمحاسبهصفرنرخبابرسدشدهپرداختوثبتسرمایهمیزانبهحداکثرواحد
(م.م.ق131ماده)

درسرمایهوطرح-پروژهمالیتأمینبرای(گذارسرمایه)نقدیآوردهکهاشخاصی•
دسوحداقلمعادلنمایند،فراهممشارکتیعقودقالبدرتولیدیهایبنگاهگردش

شوندمیمعافدرآمدبرمالیاتپرداختاز(تسهیالتسود)مشارکتیعقودانتظارمورد
شودمحصولصادراتبهمنجراقتصادیمختلفبخشهایدرگذاریسرمایهدرصورتیکه•

بخشمحصوالتوغیرنفتیکاالهایوخدماتصادراتازحاصلدرآمددرصد100
صفرنرخبامالیاتمشمولخامموادصادراتازحاصلدرآمددرصد20وکشاورزی

.(م.م.ق141ماده)میگردد
ایهکارگاهدرآمددرصدصد:دستیصنایعودستباففرشتولیددرگذاریسرمایه•

ماده)گردیدخواهدمحاسبهمالیاتیصفرنرخبادستیصنایعودستباففرش
.(م.م.ق142

معدنوصنعتبخشدرگذاریسرمایهمشوقهای
کارمزدحداقلبابانکیتسهیالتصورتبهمالیمنابعتأمین•
مربوطه،سازمانسویاززمانحداقلدرملیزمینهایواگذاری•
زمانحداقلدر...وگازبرق،آب،قبیلازبناییزیرامکاناتتأمین•
صنعت،نوعاساسبرمالیاتیمعافیتهایازبرخورداری•
میشوندصادرکشورازخارجبهکهکاالهاییبهصادراتیجوایزپرداخت•
هویژتسهیالتوشرایطبااستانصنعتیهایشهركتمامیدرزمینتخصیصامکان•
ایسرمایهصنعتیآالتماشینورودجهتبازرگانیسودمعافیت•
هبحداقلبرداریبهرهدورانبرایدستیپایینصنایعخوراكواولیهموادتأمینتعهد•

صادراتقیمتبهسالدهمدت
سال13–7ازاستانمرکزصنعتینواحیوهاشهركدرمالیاتیمعافیت•
ایجادمنظوربهموادتولیدبرایسربارومرتبطغیرهایهزینهتحمیلبهمنجرمقرراتحذف•

(معادناصالحقانون29ماده)معدنیموادتولیداقتصادیمحاسباتدرثبات
ازقسمتییاتمامتأمینجهتمعدنیفعالیتهایگذاریسرمایهبیمهصندوقتأسیس•

(معدناصالحقانون31ماده)بردارانبهرهوکنندگاناکتشافمالیخسارتهای
مایند،ناستخراجیاتولیدبهاقداممعدنییاتولیدیبخشدرکهغیردولتیحقوقیاشخاص•

مذکوراشخاصگردشگریاقامتیمراکزوهاهتلبیمارستانها،خدماتیدرآمدهمچنین
.ندشومندبهرهمالیاتیصفرنرخمشوقازذیلترتیببهسال13الی5مدتبهمیتوانند

باآنهامالیاتمشمولابرازیدرامدمشمول،غیردولتیحقوقیاشخاصمالیاتیصفرنرخدر
داختپرمالیاتیمربوطهمقرراترعایتصورتدرمذکورمؤدیاننهایتاًومحاسبهصفرنرخ

.کردنخواهند
پروانهوتولیدمجوزاخذبهاقدام1395سالابتدایازکه(شرکتهایی)حقوقیاشخاص•

سال5مدتبهنمایند،استانیافتهتوسعهمناطقدرمعدنیوتولیدیبخشدربهرهبرداری
7تمدبهصنعتی،شهرکهاییااقتصادیویژهمناطقدرمذکورمراکزاستقرارصورتدرو

(م.م.ق131ماده)میگرددمحاسبهمالیاتیصفرنرخباآنهاابرازیدرآمدسال
پروانهوتولیدمجوزاخذبهاقدام1395سالابتدایازکه(شرکتهایی)حقوقیاشخاص•

مدتبهنمایند،استانیافتهتوسعهکمترمناطقدرمعدنیوتولیدیبخشدربرداریبهره
بهی،صنعتشهرکهاییااقتصادیویژهمناطقدرمذکورمراکزاستقرارصورتدروسال10

(م.م.ق131ماده)میگرددمحاسبهمالیاتیصفرنرخباآنهاابرازیدرآمدسال13مدت



صنعتیهایشهركدرگذاریسرمایههایمشوق
گورصنعتیناحیهغرب،گیالنصنعتیشهرکهایدرساله13مالیاتیمعافیت•

یمرزصنعتیشهركوشیرینقصرصنعتیشهركغرب،گیالنسفید
یهناحذهاب،سرپل،(شیرینقصرمرزیصفرنقطهدرواقع)قصرشیرین

یصنعتشهركوپاوهروانسر،جوانرود،باباجانی،ثالثداالهو،صنعتی
کرمانشاه،زاگرس

،داالهوشهرستانیدرصنعتینواحیوشهرکهادرساله13مالیاتیمعافیت•
ماهیخشبهرسین،کرمانشاه،پاوه،شیرین،قصرباباجانی،ثالثگیالنغرب،

.فراماندهستانکوزران،فیروزآباد،سردشت،
بخشقرارداد،درمخترعینونخبگانایثارگران،قدرالسهمبهتوجهبا•

هیافتتوسعهمناطقدر(قراردادکلمبلغدرتغییربدون)قراردادنقدی
درصدپنجحداقلیافتهتوسعهکمترمناطقدرو%10درصددهحداقل

.است(ماه42مجموعاً)قسط14حداکثراقساطتعدادوبودخواهد5%
بهنسبتمقررموعددرونمایدمنعقدقراردادشرکتبامتقاضیچنانچه•

تبدیلزیربنابهراعرصهدرصد35حداقلنمایداقداماقساطپرداخت
ایهسفتهمیتواندمدیرههیئت،برداریبهرهپروانهاخذصورتدرنماید،

زماندرموردنظرهایسفتهاعادهنمایددریافترانشدهسررسید
.استتولیدیواحدبودنفعالبهمنوطسررسید

ادانعقتاریخازمادهایندر،برداریبهرهپروانهاخذمهلتحداکثر:1تبصره•
ازایبهآنبرمازادبرایوماه12مترمربع2000تاواحدهایبرایقرارداد

.باشدمیسال30سقفتاوگردیدهافزودهماهیکمربعمتر300هر
...وصنعتیکارگاهی،واحدهایبهایوبرداریبهرهحقکهقراردادیطرفهای•

هببخشودگیمشمولکنند،پرداختیکجاونقدیقراردادعقدزماندررا
مدیرههیأتتوسطبخشودگیدرصد)میشوندقراردادمبلغکلمأخذ

(گرددمیتعیینصنعتیهایشهركشرکت
وبزرگهایعرصهبهاقتصادیوفنیتوجیهیگزارشداشتنصورتدر•

آنبرمازادودرصددهسقفتا(نامرغوبوناهموار)دارعارضههایعرصه
.گرددمیاعطاءبخشودگی%10درصددهسقفتا

صنعتیهایشهركدراستقرارنسبیمزیتهای
مختلفاداراتازجداگانهمجوزهایدریافتبهنیازعدم•
آخرینومهندسیوفنیاصولبامطابقشدهانجامطراحیویابیمکانبهتوجهباصنعتیطرحهایاجرایبرایمناسبزمینتهیه•

سازیشهركروشهای
صنعتینواحیوشهرکهادرمستقرصنایعافزاییهممنظوربهالزمشرایطایجاد•
صنعتینواحیوشهرکهامحدودهدرصنعتیکبهمرتبطهایخوشهوهاشبکهایجادبرایمناسببسترشدنفراهم•
ایجاددهآیندریاوایجادشدهصنعتیناحیهیاشهركدرکهامکاناتیبهسریعوآساندسترسیوسرمایهگذاریهایهزینهکاهش•

...واینترنتمخابرات،صنعتی،فاضالبگاز،برق،آب،راه،ازقبیلشدخواهد
صنعتیناحیهیاشهركفیزیکیپیشرفتبهتوجهبا...وبیمهدفاتربانکها،شعبپزشکی،فوریتهایمراکزرستوران،•
وکارکسبوفناوریخدماتمراکز(...ومدیریتیمهندسی،فنی،مشاورهای)افزارینرمخدماتازاستفاده•
اشتغالزاییوبرداریبهرهدرتسریعمنظوربهساختهپیشوآمادهکوچککارگاههایخریدواجارهامکان•
هایانهیارآموزشی،هاییارانهازمندیبهرهوکوچکصنایعگذاریسرمایهضمانتصتدوقخدماتوتسهیالتازاستفادهامکان•

صنعتیهایشهركشرکتحمایتیخدماتسایروصنعتیتوردرحضوریارانهنمایشگاه،درحضوربرایبازارازحمایت
بدونساله4تا3اقساطونقدیدرصد30تادرصدی2تأسیساتوزمینازبرداریبهرهحقهایهزینهاقساطونقدپرداخت•

(کارمزدوبهره
صنعتینواحیوشهركدرمستقرصنعتیطرحهایبهبانکیتسهیالتپرداختاولویت•
دهشتعیینشرایطحصولوکارپایانبهرهبرداری،پروانهاخذازپستفکیکیسندصدورومالکیتاسنادانتقالامکان•
وزیرانمحترمهیئتمصوبهبهمستندبانکهانزدتأسیساتوزمینازبهرهبرداریحققراردادهایدفترچهترهینامکان•
(رایگانصورتبه)مترمربع100تولیدیبرقمگاواتهرازایبهCHPاحداثمتقاضیانجهتزمینواگذاریامکان•
شهرداریهاقانونازبودنمستثنی•
رایگانبصورتوممکنزمانکوتاهتریندرکارپایاننیزسازووساختمجوزهایصدور•
بهرهبرداریدرتسریعبرایکوچککارگاهیهایسولهخریدیاواجارهامکان•
هزینهکلنقدیپرداختصورتدرزمینازمندیبهرهامکان•
خارجیگذارانسرمایهمخترعین،بنیان،دانشهایشرکتنخبگانایثارگران،برایزمینازبرداریبهرهحقدرخاصمشوقاعطای•

صادراتیهایکنسرسیومو
بهدهشبینیپیشزمانیجدولاززودترکهواحدهاییبرایتأسیساتوزمینازبرداریبهرهحقهایهزینهازقسمتیبخشودگی•

(ماهه12–30زمانیجدول)رسندمیبرداریبهره
مکانیهممزایایوشدهسازماندهیمشتركخدماتازاستفادهدلیلبهگذاریسرمایهوزیرساختتأمینهایهزینهکاهش•



رای تسهیالت و مشوقهای مالیاتی ب
در مناطق آزاد و گذاری سرمایه

صنعتی
برایمالیاتیساله20معافیت•

اقتصادیفعالیتنوعهر
ورودبرایویزابهنیازعدم•

خارجیان
ارزانتقالدرمحدودیتعدم•
بانکیوپولیخدمات•

انعطافپذیر
برایگمرکیحقوقازمعافیت•

ماشینواولیهموادواردات
،تولیدیواحدهایصنعتیآالت

شرکتها،آسانوسادهثبت•
مؤسساتصنعتی،مؤسسات
معنوی،مالکیتوفرهنگی

صادراتبرایسادهتشریفات•
کاالترانزیتومجدد

ورودبرایآسانمقررات•
مجازکاالهای

تولیدکاالهایصادراتامکان•
دراصلیسرزمینبهشده

افزوده،ارزشنظامچارچوب
برایزمیناجاره/فروش•

المدتطویلاجارهوایرانیان
خارجیان،برایزمین

مصرفبرایمناسبنرخهای•
انرژی



شهریمدیریتحوزهدرگذاریسرمایههایمشوق
(شهرداری)
راستایدر...وپروانه،صدورعوارضتخفیفاعمال•

اتهیتصویببافرسودهبافتبهسازیونوسازی
شهر،اسالمیشورایوگذاریسرمایهعالی

طرحدر....وپروانهصدورعوارض،تخفیفاعمال•
پزشکی،ودرمانیگردشگری،گذاریسرمایههای

سرمایهعالیهیاتتصویبباورزشیوآموزشی
کرمانشاه،شهراسالمیشورایوگذاری

انواعدرگذارسرمایهآوردهنوعدرمشوقاعطای•
هیاتتصویببامشارکتیگذاریسرمایههایطرح
شهر،اسالمیشورایوگذاریسرمایهعالی

توسعههایطرحدرمجوزصدورفرآینددرتسهیل•
شهریمدیریت

تغییرکاربری،ازاعم)مجوزهاصدورزمانکاهش•
(...وپروانهصدورعوارض،

گذاریسرمایهراستایدرخصوصیبخشازحمایت•
شهری،مدیریتهایپروژه

درمشارکتیگذاریسرمایههایپروژهتعریف•
گرفتننظردروشهرداریمالکیتتحتاراضی
یآوردهعنوانبهمجوزهاکلیهوزمینارزش

شهرداری،
درمشارکتیگذاریسرمایههایپروژهتعریف•

نرفتنظردروخصوصیبخشمالکیتتحتاراضی
شهرداری،یآوردهعنوانبهمجوزهاکلیهارزش

)شهرداری(شهریمدیریتحوزهدرنسبیهایمزیت
مزاحممشاغلشهركاحداثطرحدرگذاریسرمایه•

شهری
شهریپسماندمدیریتدرگذاریسرمایه•
(پزشکی)سالمتشهركاحداثدرگذاریسرمایه•
ویملکارکردباپاركلجستیکایجاددرگذاریسرمایه•

المللیبین
فرسودهبافتبهسازیونوسازیدرگذاریسرمایه•
اداری،وتجاریمراکزاحداثطرحدرگذاریسرمایه•

شهریویژههایموقعیتدررفاهیوخدماتیتفریحی،
کشورغربدربازرگانیوتجارتمرکزگذاریسرمایه•
یزهمکانوطبقاتیهایپارکینگاحداثدرگذاریسرمایه•

شهری
ترافیکمدیریتتکنولوژییحوزههایطرحاجرای•

ثبتیکترونیکلاهایسیستمهوشمند،پارکومتر:مانند
تخلفات

برقیوهیبردیبهشهرینقلوحملناوگاننوسازی•
واجتماعیفرهنگی،مرکزاحداثدرگذاریسرمایه•

المللیبینوملیکارکردباشهربزرگتاالرهنری
ورزشیدهکدهاحداثدرگذاریسرمایه•
هوشمندشهرپروژه•
المللیبینوملیشهری،سنترهایدیتا•
شهردرالکترونیکتجارتیسامانه•
قلنوحملناوگانالکترونیکپرداختسامانهاندازیراه•

)الکترونیکبلیط(شهری



صادرراتولیدیمحصوالتازدرصد20حداقلدرصورتیکهکننداقداممعتبرنشانبامحصوالتتولیدبهنسبتایراندرداخلیتولیدیواحدهایظرفیتازاستفادهباکهخارجیشرکتهای•
درصد12.5نرخ)باشندمیبرخوردارتولیدیمحصوالتفروشازحاصلابرازیدرآمدبهنسبتمالیاتینرخدرتخفیفدرصد50ازجدول،درمذکورمالیاتیمعافیتدورهاتمامازبعدنمایند،

(درآمدبرمالیاتنرخدرصد25جایبه
افزایشهرسالازایبهدهند،افزایشدرصد50حداقلراخودشاغلکارنیرویقبلسالبهنسبتهرسالمعافیت،دورهدرچنانچهشاغل،کارنیروینفر50ازبیشدارایشرکتهای•

.میشودافزودهآنهامالیاتیمعافیتدورهبهسالیککارکنان،
الیاتمشمولازمیشوندصادرآنرویبرکاریانجامبایاماهیتدرتغییربدونوشوندمییاشدهواردایرانبهترانزیتصورتبهکهمختلفکاالهایصادراتازحاصلدرآمددرصدصد•

.استمعاف
.میگرددصفرنرخبامالیاتمشمولخامموادصادراتازحاصلدرآمددرصدبیستوکشاورزیبخشمحصوالتوغیرنفتیکاالهایوخدماتصادراتازحاصلدرآمددرصدصد•

(سال)دوره معافیت مالیات بر درآمد با نرخ صفر درصد

5و مراکز اقامتی گردشگری( بیمارستانها و هتلها)صنعتی، معدنی و خدمات 

ر کلیه و مراکز اقامتی گردشگری مستقر د( بیمارستانها و هتلها)صنعتی، معدنی و خدمات 
مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی در سرزمین اصلی

7

متر و مراکز اقامتی گردشگری در مناطق ک( بیمارستانها و هتلها)صنعتی، معدنی و خدمات 
توسعه یافته

10

ر کلیه و مراکز اقامتی گردشگری مستقر د( بیمارستانها و هتلها)صنعتی، معدنی و خدمات 
مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته

7

بدون محدودیت زمانیدرصد درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی100

رزی درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاو100
درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام20و

بدون محدودیت زمانی

معافیت های مالیاتی در کرمانشاه



پایان


