مصًبات مزتبط با شزکت مادر تخصصی صىذيق حمایت اس تًسعٍ سزمایٍ گذاری در بخش
کشايرسی در قاوًن بًدجٍ : 6936
بىذ الف تبصزٌ 4
تِ دٍلت اجاصُ دادُ هیطَد هؼادل سیالی سیصذ هیلیَى ( )033،333،333دالس هؼادل ( 0/033هیلیاسد سیال) اص هحل
ٍسٍدی سال  6001صٌذٍق تَسؼِ هلی تِ عشحْای آتیاسی تحت فطاس  ،ووه فطاس ٍ ساهاًِ ّای ًَیي آتیاسی ،هؼادل
سیالی  033هیلیَى دالس ( 1/133هیلیاسد سیال) تشای افضایص سشهایِ صٌذٍق ًَآٍسی ٍ ضىَفایی ٍ هؼادل سیالی 633
هیلیَى دالس ( 0/033هیلیاسد سیال) جْت اجشاء هماتلِ تا سیضگشدّا اختصاظ هی یاتذ .اػتثاسات هَضَع ایي تٌذ تشای
صٌذٍق تَسؼِ هلی تاصگطت اص هٌاتغ هحسَب هی ضَد.
بىذ الف تبصزٌ 5
تِ داًطگاّْا ٍ هَسسات آهَصش ػالی ٍاتستِ تِ ٍصاست ػلَم  ،تحمیمات ٍ فٌاٍسی ٍ ٍصاست تْذاضت ٍ دسهاى ٍ آهَصش
پضضىی ٍ ضشوتْای دٍلتی ٍاتستِ ٍ تاتؼِ ٍصاستخاًِ ّای ًیشٍ ؛ جْاد وطاٍسصی ٍ  ...اجاصُ دادُ هی ضَد تا سػایت لاًَى
ًحَُ اًتطاس اٍساق هطاسوت هصَب  ٍ 6031/31/03یا لاًَى تاصاس اٍساق تْاداس جوَْسی اسالهی ایشاى هصَب
 6031/30/36دس هجوَع تا سمف یىصذ ّضاس هیلیاسد ( )633،333،333،333سیال تشای اجشای عشحْای داسای
تَجیِ فٌی التصادی ٍ ه الی خشد تا اٍلَیت اجشای عشح (پشٍطُ) ّای  ...تاهیي آب وطاٍسصی ٍ احیاء لٌَات هماتلِ تا
سیضگشدّا ضشوتْای وطاٍسصی ٍ داهپشٍسی  .....تا اٍلیت هٌاعك هحشٍم ٍ ووتش تَسِ یافتِ  ،اٍساق هطاسوت سیالی ٍ
هصىَن اسالهی تا سػایت هادُ ( )33لاًَى تظوین تخطی اص همشسات هالی دٍلت هصَب  6033/66/03تشای
عشحْاییی وِ تِ تصَیة ضَسای التصاد هی سسذ  ،تا تضویي ٍ تاصپشداخت اصل ٍ سَد تَسظ خَد هٌتطشوٌٌذ.
بىذ َـ تبصزٌ 5
دس سال  6001دٍلت هجاص است اسٌاد خضاًِ اسالهی تا حفظ لذست خشیذ سا تا سشسسیذ تا سِ سال تِ صَست تی ًام ٍ یا تا
ًام صادس وٌذ ٍ تِ هٌظَس تسَیِ تذّی هسجل خَد تاتت عشحْای توله داسایی ّای سشهایِ ای ٍ هاتِ التفاٍت لیوت
تضویٌی هحصَالت وطاٍسصی تالیوت فشٍش دس تَسس تِ لیوت اسوی تا سمف ًَد ٍپٌج هیلیاسد سیال تِ علثىاساى ٍاگزاس
وٌذ .اسٌاد هضتَس اص پشداخت ّشگًَِ هالیات هؼاف هی تاضذ .
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بىذ ب تبصزٌ : 8
تِ ساصهاى اهَس ػطایشی ایشاى اجاصُ دادُ هی ضَد ولیِ فشٍضگاّْا  ،جایگاّْای سَخت (فسیلی) اًثاس رخیشُ ػلَفِ ٍ واال ،
اساضی ٍ هستحذثات هشتَعِ سا وِ هتؼلك تِ ساصهاى است ٍ دس اختیاس ضشوتْای تؼاًٍی ػطایشی ٍ اتحادیِ ّای هشتَعِ
لشاس داسًذ سا تا لیوت واسضٌاسی ٍ دسیافت دُ دسصذ ( )%01لیوت تِ صَست ًمذی ٍ هاتمی الساط پٌجسالِ تِ ضشوتْا ٍ
اتحادیِ ّای تْشُ تشداس ٍاگزاس وٌذٍ .جَُ حاصل اص ٍاگزاسیْا تِ حساب هشتَعِ ًضد خضاًِ داسی ول وطَس ٍاسیض هی ضَد
هؼادل صذ دس صذ ( )%011دسآهذ حاصلِ اص هحل سدیف  011111-061دس اختیاس ساصهاى اهَس ػطایش ایشاى لشاس هی
گیشد تا تِ ػٌَاى افضایص سشهایِ سْن دٍلت دس صٌذٍق حوایت اص تَسؼِ تخص وطاٍسصی ٍ ػطایشی ّضیٌِ وٌذ.

بىذ ي تبصزٌ : 21
صٌذٍلْای ًَآٍسی ٍ ضىَفایی ٍ واسآفشیٌی اهیذ دس سال  0136تِ هذت یىسال تِ لاًَى فْشست ًْادّا ٍ هَسسات
ػوَهی غیش دٍلتی هصَب  0131/10/03اضافِ هی ضًَذ .اساسٌاهِ آًْا حذاوثش تا پایاى سال  0136تِ ػٌَاى ًْاد
ػوَهی غیش دٍلتی تِ تصَیة ّیأت ٍصیشاى هی سسذ.

