
 :ها و نواحی صنعتی استان خراسان جنوبی  مزایاي سرمایه گذاري در شهرك

  

  

  تهیه زمین مناسب براي اجراي طرح هاي صنعتی با توجه به مکانیابی و طراحی انجام شده مطابق با

  .اصول فنی و مهندسی و آخرین روش هاي شهرك سازي

  سازمانهاي متعدد از قبیل محیط زیست ، منایع طبیعی ، عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و

و ترابري ، کار و امور   کشاورزي ، آب ، برق و امور اراضی ، میراث فرهنگی ، خاك شناسی ، ثبت ، راه

  ... .اجتماعی و 

 ها مستثنی بودن از قانون شهرداري.  

  ها و نواحی صنعتی مستقر در شهركایجاد شرایط الزم به منظور هم افزایی صنایع.  

 به یک صنعت در محدوده شهرکها و   فراهم شدن بستر مناسب براي ایجاد شبکه ها و خوشه هاي مرتبط

  .نواحی صنعتی

  دسترسی آسان و سریع به امکاناتی از قبیل راه ، آب ، برق ، گاز ، فاضالب صنعتی ، مخابرات ، اینترنت

  ... .و 

  مراکز خدمات فناوري و .. ) مشاوره اي فنی ، مهندسی ، مدیریتی و ( استفاده از خدمات نرم افزاري

  .کسب و کار

 ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پایان کار واحدهاي صنعتی.  

 مشترك ساماندهی شده کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري به دلیل استفاده از خدمات.  

  امکان اجاره و خرید کارگاههاي کوچک آماده و پیش ساخته به منظور تسریع در بهره برداري و اشتغال

  .زایی

 واگذري اداره شرکت ها و نواحی صنعتی به هیأت امناي منتخب صاحبان صنایع.  



 تأسیسات که به استناد دستور العمل بهره برداري  پرداخت نقد و اقساط هزینه هاي حق بهره برداري از

قسط سه ماهه و در نواحی صنعتی  10نقد و الباقی % 30در شهرکهاي صنعتی به صورت  89سال 

  .ماهه قابل پرداخت می باشد  3قسط  12نقد و الباقی % 15استان به صورت 

  ها و نواحی صنعتی استان به استثناء قانون مالیاتهاي مستقیم کلیه شهرک 132بر اساس بند الف ماده

مشمول معافیت مالیاتی از سود ابرازي % 100سال به میزان  10شهرك صنعتی بیرجند و قاین به مدت 

  .می شوند

  درصد تخفیف در  25برخورداري از اولویت تخصیص و استفاده از تسهیالت ارزي حساب ذخیره ارزي و

  .نرخ تسهیالت ارزي برخوردارند

 درصد 49گذاري به میزان هاي سرمایهامکان مشارکت سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران در طرح  

  تلفن و راه دسترسی تا ورودي  قانون برنامه چهارم توسعه تامین آب، برق، گاز، 26بر اساس ماده

لفن و برق، گاز، تهاي ترجیحی آب،  ضمن آنکه نرخ. عهده دولت استها و نواحی صنعتی به کشهر

  .هاي غیرتولیدي لحاظ می گردد بخشحمایت از بخش تولید در مقایسه با فاضالب در جهت 

 


