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صمتوزارتدرشدهایجاداداریگلوگاههایومشکالترفع

:کارانجاممراحل❑
تولیدوزهحفعاالنومعدنوصنعتهاخانهاتاقها،استانی،سازمانهایازنظراخذ.1

وزارتخانهداخلموانعخصوصدرتجارتو

صمتوزارتداخلگلوگاههایبستهتدوین.2
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اصالحات شهرک ها

.روزکاری2های استانی حداکثر ظرف واگذاری زمین در شرایط عدم نیاز به استعالم و جابجایی در زونها توسط شرکت•

برای قراردادهای منعقده در شش ماهه اول سال ( دستورالعمل21ماده )برداری پیش از موعددرصد مبلغ قرارداد برای بهره30اعمال مشوق •
1400

مهندسی های مازاد تایید نظامها جهت جلوگیری از تطویل فرآیند اداری و هزینههای تیپ کارگاهی و صنعتی تایید شده در استانتهیه نقشه•
.ساختمان وصدور مجوز ساخت و ساز

ر ماه تنفس پس از واریز وجه نقدی قرارداد وشروع اقساط بخش تعهدی شش ماه پس از انعقاد قرارداد برای قراردادهای منعقده د6اعمال -4•
.1400شش ماهه اول سال 

.برداریهای استانی در چارچوب دستورالعمل بهرهتفویض اختیار هیات مدیره سازمان به شرکت•

.ماه48های دانش بنیان و بخش تعهدی قرارداد نیز به میزان برداری از زمین برای طرحدرصد مشوق در قیمت واگذاری حق بهره10اعمال •

.اولویت واگذاری زمین به طرحهای دانش بنیان بدون مزایده در شرایط وجود متقاضیان متعدد•

.ماه در کلیه مناطق18ماه به حداکثر 12های معوق واحدهای تولیدی از اعمال تقسیط بدهی•

.ماه42اعمال تقسیط بخش تعهدی قرارداد با زنان سرپرست خانوار کارآفرین با معرفی سازمان بهزیستی و کمیته امداد به میزان •

.برداری پیش از موعدگیری از مشوق بهرهماه جهت بهره36ماه به 30های صنعتی از اضافه کردن برنامه زمانبندی اجرای پروژه•

.ها و نواحی صنعتی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافتهبرداری از زمین در شهرکدرصد مشوق در قیمت حق بهره50اعمال •

.های استانیهای شرکتصنعتی در هیات مدیره-های بخش خصوصی تولیدیعضویت یکی از تشکل•
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