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15 طرح خارج از قرعه کشی 
خودروسازان اعالم شد

ســخنگوی وزارت صمت اعالم کرد: در اولین گام 
حذف قرعه کشــی خودرو 15 طــرح فروش بدون 

انجام قرعه کشی عرضه می شود.
امید قالیباف گفت: ایــن 15 طرح فروش در اولین 
دوره عرضه ســامانه یکپارچه تحویل خودرو دارای 
متقاضیانی کمتر از ظرفیت اعالم شــده بودند و در 
نتیجه برای فروش آنها قرعه کشــی برگزار نخواهد 
شد. سخنگوی وزارت صمت افزود: متقاضیان برای 
خرید این خودروها می توانند به ســایت های فروش 
خودروســازان مراجعه و نســبت به خرید محصول 
مورد نظر اقدام کنند.وی گفت: شــرکت سایپا از 2 
تیر و ایران خودرو و دیگر خودروسازان از هفته آینده 
در ســایت های خود اقدام به فروش خودرو خواهند 
کرد. قالیباف بیان داشت: به تدریج و با افزایش تولید 
خودرو که شاهد آن هستیم، سایر طرح های فروش 
خودرویی نیز از شــمول قرعه کشی خارج خواهند 
شد. وی ادامه داد: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
نقش مهمی در کاســتن از التهابــات بازار خودرو و 
حذف واسطه ها داشــت، به طوری که پیش از این 
در ازای عرضــه 20 هــزار خودرو توســط یکی از 
خودروسازان حدود 11 میلیون نفر برای قرعه کشی 
ثبت نــام کردند، اما در ســامانه یکپارچه تخصیص 
خــودرو به ازای 176 هزار خودرو، چهار میلیون نفر 
ثبت نام کردند که نشان می دهد این سامانه توانسته 

است در تنظیم بازار موفق عمل کند.  فارس

 دو برابر شدن حمل نفت 
و فرآورده های نفتی در ۷ ماه گذشته

مدیر عامل شــرکت ملــی نفتکش ایــران گفت: 
دســتاورد دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده های 
نفتی در 7 ماه گذشــته از افتخارات شــرکت ملی 

نفتکش ایران است.
مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران با ارائه گزارشی 
از فعالیت های این شــرکت در دوره مدیریت جدید، 
نقطه تمرکــز مدیریتی خود را بر موضوعات کلیدی 
حل چالش های منابع انسانی، توسعه و نوسازی ناوگان 
و توجه و تمرکز بر اســتفاده از توان داخل ذکر کرده 
و دســتاورد دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده های 
نفتــی طی هفت مــاه گذشــته را از افتخارات ملی 
شرکت ملی نفتکش دانست.حسین شیوا در بازدید از 
کشتی های شرکت ملی نفتکش در منطقه خارک که 
به مناسبت چهارم تیرماه، روز جهانی دریانورد انجام 
شــد، ضمن تبریک روز دریانورد به جامعه دریایی و 
همه دریانوردان شرکت ملی نفتکش، فعالیت و کار 
این دریانوردان را مصداق واقعی جهاد در خط مقدم 

جبهه جنگ اقتصادی عنوان کرد.  مهر

 15 مرداد آخرین مهلت نصب 
شناسه اصالت قطعات خودرو

معــاون صنایع عمومی وزارت صمــت گفت: لزوم 
الصاق شناســه اصالت بر قطعات یدکی خودرو، از 
15 فروردیــن ابالغ و فرصت نهایــی تا 15 مرداد 
تعیین شــده اســت که پــس از ایــن تاریخ، هر 
محصولی در سطح عرضه که فاقد کد اصالت باشد 

مشمول مقررات کاالی قاچاق می شود.
 محمد مهدی برادران افزود: الزام الصاق شناســه 
کاال را در ابتدا برای دو گروه کاالیی شــامل کمک 
فنر و باتری آغاز کردیم و ســپس نصب کد اصالت 
برای 53 قطعه دیگر هم الزامی شد، اماهنوز برخی 
تامین کنندگان برای اجرای نصب شناســه اصالت 

مقاومت می کنند.  میزان

اخبـــار

بازار خودرو همچنان روزهای بی ســر و ســامانی را ســپری می کند و به رغم 
اقدامات و طرح های متعددی که از ســوی مســئوالن ارائه شده است همچنان 

کاستی ها بیش از دستاوردها و کارکردها بوده است.
هر چند که مســئوالن از رئیس جمهور که بازدیدهایی از خودروســازان داشته 
و دســتوراتی برای اصالح روند ارائه کرده اســت گرفته تا وزیر صمت و ســایر 
متولیــان امر برنامه ها و وعده هایی مطرح و گام هایی نیز برداشــته اند اما بخش 
خودروســاز و قطعه ساز کشور همچنان با کلید واژه هایی همچون زیان انباشته، 
لزوم خودداری دولت از اقدامات دستوری، تحریم، وجود متقاضی بیش از تولید، 
ادعــای پایین بودن قیمت خودروهای ایرانی نســبت به خودروهای خارجی با 
محاســبه گری دالری، باال بودن هزینه های تولیــد و... همچنان از حرکت در 
مســیر تغییر خودداری می کنند، هر چند که در ظاهر ادعای حمایت از طرح ها 

و بهبود شرایط را سر می دهند.
خودروســازان و قطعه سازان همچنین سیاســت وعده درمانی با موکول کردن 
بهبود کارکردشان برای سالهای آینده را سر می دهند. در کنار تمام این مسائل 

طی هفته های اخیر برای سامان دادن به بازار خودرو طرح های مطرح شده است 
که دو محور اصلی داشــته است. از یک سو وزارت صمت طرح سامانه یکپارچه 
خودرو را راه اندازی کرده اســت که بر اساس آن تمام خودروسازان خصوصی و 
غیر خصوصی باید محصوالت خود را در این ســامانه ارائه نمایند. از سوی دیگر 
نیز بر اساس پیشنهاد خودروســازان و برخی کارشناسان طرح ورود خودرو به 

بازار سرمایه یا همان بورس مطرح شده و چند روزی نیز فعال بوده است.
در باب طرح نخست آنچه بارها و بارها مطرح شده است اشکاالت سامانه ای بوده 
اســت که از مشکالت در نحوه ثبت نام تا نحوه معرفی برندگان قرعه کشی ها و 
ذخیره ها را در بر می گیرد. در نهایت نیز عنوان شــد که تمام کسانی که ذخیره 
و قطعی بودن حضور نامشــان در منتخبین قرعه کشــی می توانند تا 6 تیر ماه 

تکمیل ودیعه و پرونده نمایند.
در بــاب بورس نیز بعد از چند روز عنوان شــد که به دلیل چند نرخی شــدن 
خودرو و مشــکالتی که در بورس ایجاد شده اســت فعال غیر فعال می گردد تا 

سازوکاری برای بهبود آن طراحی شود.
مجمــوع این رخدادها یــک اصل کلیدی دارد و آن اینکــه محور اصلی عرضه 
خودرو، قیمت خودور و شــفافیت در این عرصه ها اســت. رویه ای که به عنوان 
گام های مقدماتی برای ســامان دادن بازار خودرو امری قابل توجه است. در این 
میان یک ســوال مهم و اساسی مطرح است و آن اینکه در این طرح ها اشاره ای 
بــه بهبود کیفیت خــودرو و یا رفع عیوب خودروهــای در پارکینگ مانده و یا 
فراخوان خودرهای فروخته شــده که به اذعان سازمان استاندارد دارای عیوب 

قابل توجهی هستند، صورت نگرفته است. حتی در وعده خودروسازان نیز اصل 
افزایش تولید و تجاری ســازی برخی محصوالت مطرح می شــود اما از کیفیت 

سخنی به میان نمی آید.
آنچه در صنعت خودرو به عنوان اصل اول باید مورد توجه باشد کیفیت خودرو 
است چرا که وسیله ای اســت که مستقیما با جان مردم در ارتباط است لذا در 
فرایند اصالح وضعیت بازار خودرو این اصل طبیعتا باید در کانون توجهات باشد. 
متاسفانه آنچه در طرح های ذکر شــده برای بهبود بازار افسار گسیخته خودرو 
مشاهده می شود خالی بودن جالی کیفیت است ،هر چند که وزیر صمت به نقل 
از خودروســازان عنوان کرده است که برای زمستان 1۴01 بهبود کیفیت هایی 
نسبی صورت خواهد گرفت. نکته آن است که تا آن تاریخ یعنی نزدیک به 6 ماه 
آینده خودروســازان به تولیدات ضعیف و بی کیفیت ادامه داده در حالی که بر 
اســاس طرح های پیش فروش عمال حداقل سه چهارم ظرفیت خودروسازان که 
بالغ بر یک میلیون خودرو می شود با همان روند قدیمی تولید خواهد شد. قطعا 
چنین وضعیتی نمی تواند اصالحی مناسب در بازار خودرو باشد و بیشتر به یک 

شوک درمانی شباهت دارد تا حل ریشه ای موضوع.
آنچه اکنون مطرح اســت آنکه در کنار طرح های ساماندهی بازار ولنگار خودرو، 
توجــه به اصل کیفیت امری مهم اســت بویژه اینکه قطعه ســاز و خودروســاز 
همچنــان اصرار دارند که به دلیل آنچه زیان انباشــته می نامند به تولیدات بی 
کیفیت گذشــته ادامه دهند و برایشان نیز اهمیت ندارد که جان و مال مردم با 

چه پیامدهای مواجه خواهد شد.

یادداشت

گزارش

نرخ تورم ساالنه خردادماه 1۴01 برای خانوارهای کشور به 
3۹.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 

0.7 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
نرخ تورم نقطه ای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت 
به ماه مشــابه سال قبل است. این شــاخص در خردادماه 
امســال 52.5 درصد بود یعنی خانوارهای کشــور به طور 
میانگین 52.5 درصد بیشــتر از خرداد سال گذشته برای 
خرید یــک »مجموعه کاالها و خدمات یکســان« هزینه 

کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای خرداد ماه 1۴01 در مقایســه با ماه قبل 
13.2 واحد درصد افزایش یافته اســت.نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمــده »خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات« با 
افزایــش 32.2 واحد درصــدی به ٨1.6 درصــد و گروه 
»کاالهــای غیرخوراکی و خدمات« بــا افزایش 2.٨ واحد 

درصدی به 36.٨ درصد رسیده است.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری 51.۴ درصد اســت که نســبت به ماه قبل 12.2 
واحد درصد افزایش داشته اســت.همچنین این نرخ برای 
خانوارهای روســتایی 5٨.2 درصد بوده که نســبت به ماه 
قبــل 1٨.1 واحد درصد افزایش داشــته اســت.نرخ تورم 
ماهانه درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نســبت به ماه 
قبل اســت. نرخ تورم ماهانه خرداد 1۴01 به 12.2 درصد 
رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ٨.7 واحد 
درصد افزایش داشــته اســت.تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 25.۴ درصد و ۴.۴ درصد 

بوده است.
این در حالی اســت که نرخ تــورم ماهانه برای خانوارهای 

شــهری 11.5 درصد اســت که نســبت به ماه قبل ٨.7 
واحد درصد افزایش داشــته است.هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روســتایی 15.٨ درصد بوده که نســبت به ماه 
قبــل 13.0 واحد درصد افزایش داشــته اســت.نرخ تورم 
سالیانه بیانگر تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک 
ســال منتهی به ماه جاری، نســبت به دوره مشابه قبل از 

آن است. 
نرخ تورم ساالنه خرداد ماه 1۴01 برای خانوارهای کشور به 
3۹.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 
0.7 واحد درصد افزایش نشان می دهد.هم چنین نرخ تورم 
ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۹.3٨ 
درصد و ۴1.٨ درصد است که برای خانوارهای شهری 0.6 
واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.0 واحد 
درصد افزایش داشــته اســت.در گروه عمده »خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربــوط به گروه »روغن و چربی ها« )روغن نباتی 
جامــد و روغن مایع(، گروه »لبنیــات و تخم مرغ« )انواع 
شــیر، ماســت، پنیر و تخم مرغ( و گروه »گوشت قرمز و 
گوشت ماکیان« )مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس( است.

در گــروه عمده »کاالهای غیرخوراکــی و خدمات« گروه 
»هتل و رستوران« )ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در 
رستوران(، گروه »مبلمان و لوازم خانگی« )انواع شوینده( و 
گروه »بهداشت و درمان« )خدمات طبی سرپایی و خدمات 
بیمارستانی( بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل 

داشته اند.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالیانه در خرداد ماه 1۴01 برای 
دهک هــای مختلف هزینــه ای از 3٨.3 درصد برای دهک 

دهم تا ۴2.7 درصد برای دهک اول است.  مهر

و، اصلی که همچنان در حاشیه است! کیفیت خودر

بر اســاس گزارش ســازمان امور مالیاتــی، حدود 1.7 
میلیــون واحد صنفــی از طریق ســازوکار تبصره 100 
قانــون مالیاتهای مســتقیم اقدام بــه پرداخت مالیات 

توافقی کرده اند.
 درآمد مالیاتی دولت در دوماهه نخســت ســال جاری 
بیــش از 61 هزار  میلیارد تومان بــوده که از این رقم، 
حــدود 22 هزار  میلیارد تومان معــادل 35 درصد آن 
مربوط به مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها، 12 
هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد مربوط به مالیات بر 
درآمد )حقوق و دستمزد و مستغالت و مشاغل(، حدود 
2 هــزار  میلیــارد تومان معــادل 5/3 درصد مربوط به 
مالیات بر ثروت و 25 هزار  میلیارد تومان نیز مربوط به 
مالیات بر کاال و خدمات )ارزش افزوده و ...( بوده است.

امــا یکی از اقدامات مهم ســازمان امــور مالیاتی وصول 
مالیات اصناف اســت،  در سال جاری نیز همچنان احکام 
تبصــره 100 قانون مالیاتهای مســتقیم برقرار اســت.  

بررسیها نشــان میدهد، تا پایان خرداد ماه حدود ۴ هزار 
میلیارد تومان مالیات از طریق سازوکار تبصره ماده 100 
قانون یا مالیات توافقی اقدام به پرداخت مالیات کرده اند. 
در این سازوکار، نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی و اسناد 
هزینه درامدی واحدهــای صنفی نبوده و مودیان تنها از 
طریــق تکمیل فرم تبصره 100 اقدام به پرداخت مالیات 
سال 1۴00 نمودند. سقف اســتفاده از تسهیالت تبصره 
100 قانون واریز به دســتگاه کارت خوان تا ســقف ٨.۴ 
میلیارد تومان بوده است.گفتنی است، چندی قبل شاهین 
مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تعامل 
و تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش دامنه شــمول تبصره 
ماده 100، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذی ربط، ســقف 
فروش کاال و خدمت مشــمول این تبصره را به 100 برابر 
معافیت موضوع ماده ٨۴ قانون مالیات   های مستقیم یعنی 

۴٨میلیارد ریال افزایش داد.  تسنیم

وصول ۴۰۰۰ میلیارد تومان مالیات توافقی از اصناف

 مالیات 1.۷ میلیون واحد صنفی پرداخت شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در همان مرداد ماه سال 
1۴00 دولت با بدهی ناشــی از استقراض 5۴ هزار میلیارد 
تومانی دولت قبل از بانک مرکزی، برداشــت بیش از 60 
میلیارد دالری از صندوق توســعه ملی و بدهی به سیستم 

بانکی و بدهی به تأمین اجتماعی مواجه گردید.
دکتر سیدمســعود میرکاظمی معــاون رئیس جمهور و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، در سفر به شهر مقدس 
قــم و در دیدار با آیــات عظام مکارم شــیرازی، نوری 
همدانی و سبحانی، مطالبی را درباره وضعیت اقتصادی 
کشــور ارائه کرد.وی در این دیدارها بیان کرد: کشور در 
وضعیت خوبی به این دولت تحویل داده نشد، گستردگی 
کرونــا که روزانه جان بیــش از 600 نفر از هموطنان را 
می گرفت و برخالف دولت قبل که اذعان می داشــت به 
دلیل اف ای تی اف واکسن به ما نمی فروشند، به میزان 
کافی واکســن تهیه و به لطف خدا این بیماری منحوس 
مهار گردید.معاون رئیس جمهور ادامه داد: مشکل دیگر 

بروز خشکســالی و تنش آبی است که تقریبا برای رفع 
آن در 31 اســتان کشور با عقب ماندگی روبرو هستیم. 
از طرف دیگر خشکســالی باعث کاهــش تولید داخلی 
محصوالت کشــاورزی از جمله گنــدم گردیده بود و با   
قیمت های جهانی برخی کاالها 2 تا 3 برابر نســبت به 
سال 13۹۹ افزایش   یافتند.به گفته وی، از طرفی دولت 
قبلی ذخایر کاالهای اساسی و نهاده های دامی را مصرف 
و از ٨ میلیارد دالر اعتبار ارزی در بودجه که برای خرید 
این اقالم در نظر گرفته شده بود مبلغ 6/5 میلیارد دالر 
آن مصرف کرده بود. میرکاظمی با اعالم اینکه کشــور با 
بدهی های سنگین به دولت سیزدهم تحویل شد، افزود: 
در همان مرداد ماه ســال 1۴00 دولت با با بدهی ناشی 
از استقراض 5۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانک 
مرکزی، برداشــت بیش از 60 میلیارد دالری از صندوق 
توســعه ملی و بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تأمین 

اجتماعی مواجه گردید.  ایرنا

رئیس سازمان برنامه و بودجه از میراث دولت دوازدهم گفت:

استقراض 5۴ هزار میلیاردی و بدهی ۶۰ میلیارد دالری

مرکز آمار ایران خبر داد؛ 

نرخ تورم ساالنه خردادماه ۳۹.۴ درصد شد

))آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای شماره :1401/03 ((
))سازمان بنادر ودریانوردی /اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر ((

روابط عمومی اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر

اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر 

موضوع مناقصه : ارائه خدمات انتظام بخشی اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر 
اداره کار وامور اجتماعی  از  ایمنی  :1- مجوز صالحیت  باشند  باید دارای شرایط ذیل  -شرایط شرکت کنندگان :شرکت کنندگان 
2- دارا بودن مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی در صورت عدم احراز شرایط فوق ،سایر پاکات مناقصه گران توسط کمیسیون 

مورد بررسی قرار نخواهد گرفت 
-محل ،مهلت ونحوه دریافت دفترچه مناقصه :خریداران اسناد در صورت تمایل می توانند از روز دوشنبه مورخ 1401/4/6 لغایت 
  www.setadiran.ir ساعت 17:00 روز شنبه  مورخ 1401/4/11  با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت )ستاد( به آدرس

اسناد مناقصه را به شماره 2001005867000002 به صورت رایگان دریافت نمایند.
- محل ومهلت تسلیم پاکت پیشنهادها :کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند از روز یکشنبه مورخ 1401/4/12 لغایت ساعت 
12:00 روز چهارشنبه مورخ1401/4/22 اسناد وپیشنهادات خود را در 3 فایل الف ،ب،ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری نمایند. و همچنین نسبت به تحویل فیزیکی )پاکت الف( به دبیرخانه به آدرس :خرمشهر 

- خیابان -مولوی - اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر صندوق پستی 6414665576 اقدام و رسید دریافت نمایند.
- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای متقاضیان راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/4/25 در محل دفتر 

جلسات به آدرس خرمشهر - خیابان مولوی - میدان مولودی - اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر مفتوح می گردد.
نام شرکت در لیست  اسناد   ،که ضمن رعایت نحوه دریافت  بازگشایی خواهد شد  پاکات پیشنهاد دهندگانی    شایان ذکر است 

خریداران اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت شده باشد.
- سپرده شرکت در مناقصه : مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید وشرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ 4/112/988/600 
ریال  با اصل فیش واریز وجه به حساب 690100004101064571214879 بانک مرکزی به نام سازمان بنادر و دریانوردی - تنخواه 

گردان پرداخت بندر خرمشهر ارائه نمایند.
- توضیحات :

مدت اعتبار پیشنهادها :مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر 3 ماه میباشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت ها :

خرمشهر-خیابان مولوی- میدان شهید مولودی - اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر 
مناقصه گران در صورت داشتن هرگونه سئوال میتوانند با تلفن های ذیل تماس حاصل شود 

تلفن:امور حقوقی:53507026- 53507159
دستگاه نظارت: 53507804

شناسه آگهی 1340632
م-الف : 9/48

آگهی تجدید  مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
دریا خوراک و به عنوان نماینده هیات بســتانکاران ، نظر دارد نســبت به فروش عرصه 
و اعیــان و ماشــین آالت، تجهیزات و تاسیســات شــرکت ورشکســته مذکور به نشــانی 
بابلســر - روســتا میررود - شــهرک صنعتی را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 
1401/05/10 روز دوشنبه ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به 
نشانی ســاری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری 

- طبقه اول - واحد اول اقدام نماید.
الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:

شــش دانگ عرصه و اعیان شــرکت  به پالک ثبتی 567 فرعی از 4 اصلی مفروز و 
مجزا شــده از 392 فرعی از قطعه 3 بخش 12 حوزه ثبت بابلســر می باشــد حدود اربعه 
عرصه عبارت است از شماالً به طول 80 متر به دیوار اشتراکی قطعه دوم تفکیکی شرقاً 
بــه طول 30 متر به خیابان و جنوباً به طــول 80 متر به قطعه چهارم تفکیکی غرباً به طول 
60 متــر به قطعه اول تفکیکی. کل عرصه به مســاحت 4800 مترمربع و اعیانی احداثی 
در چندین قســمت به شــرح ذیل می باشــد: 1- سالن تولید به مســاحت 355 مترمربع 
2- اتــاق پخت به مســاحت 65 مترمربــع 3- انبار و لوازم به مســاحت 45 مترمربع 4- 
ســردخانه به مســاحت 91 مترمربع 5- انبار محصول تولیدی به مساحت 164 مترمربع 
6- انبار مواد اولیه به مســاحت 120 مترمربع 7- ساختمان اداری و نگهبانی به مساحت 
40 مترمربع 8- اتاق تاسیســات به مســاحت 71 مترمربع 9- اتاق اســتریل به مساحت 
45 مترمربع 10- انبار قوطی به مساحت 200 مترمربع 11- اتاق قصابی به مساحت 58 
مترمربع 12- اتاق آزمایشــگاه در دو اتاق به مســاحت 28 مترمربع 13- دفتر مدیریت 
به مســاحت 14 مترمربع 14- ســالن غذاخوری به مســاحت 60 مترمربع 15-سرویس 
بهداشــتی و حمام به مساحت 45 مترمربع 16- مهمانسرا به مساحت 72 مترمربع 17- 
اتاق دیفراســت به مســاحت 140 مترمربع 18- اتاق ضایعات به مســاحت 22 مترمربع 
19- راهروی پرسنلی به مساحت 84 مترمربع 20- محوطه بتنی به همراه باغچه کاری و 

درخت کاری 21- پارکینگ مسقف
این کارخانه دارای امتیاز برق صنعتی، آب، گاز و تلفن می باشد.

ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:
1-میزکار، نیمکت اســتیل شــش عدد 2- وان آماده ســازی ماهی استیل سه عدد 
3- دســتگاه برش اره ماهی بر یک دســتگاه 4- دســتگاه پخت اولیه با بخار ماهی افقی 
به طول 2 متری با گاری و ســینی چهار دســتگاه 5- دستگاه فر گردون ایستاده با مشعل 
یک دستکاه 6- پرکن ماهی اتوماتیک 45 قوطی در دقیقه دو دستگاه 7- سیستم قوطی 
بر 25 متر 8-کانوایر انتقال قوطی 12 متری 9- نمک ریز اتوماتیک قوطی یک دســتگاه 
10- روغن ریز پنوماتیک یک دســتگاه 11- اگزاســت یک دستگاه 12- دربندی 4 هد 
اتوماتیک لینکر 120 قوطی در دقیقه یک دســتگاه 13- قوطی شــور بعد از دربندی یک 
دستگاه 14- اتوکالو عمودی با سبد گالوانیزه و متعلقات هشت دستگاه 15- بسته بندی 
و شــیرینگ پک اتوماتیک یک دســتگاه 16- جرثقیل ســقفی 3 تن با کلیه متعلقات یک 
دستگاه 17- دیگ بخار 2 تن با مشعل یک دستگاه 18- دیگ بخار 2.5 تن با مشعل یک 
دســتگاه 19-کمپرســور فریونی کوپلند DWM Copeland و با کندانسور هوایی آرشه 
و مجموعه اواپراتور شــرکت آرشــه با کلیه متعلقات یک دستگاه 20- کمپرسور فریونی 
کوپلند DWM Copeland و با کندانسور هوایی آرشه و مجموعه اواپراتور شرکت آرشه 
با کلیه متعلقات یک دستگاه 21-کمپرسور باد تک سیلندر با مخزن ایستاده 500 لیتری 
کلیه متعقات یک دســتگاه 22- شــیر تنظیم بخار اصفهان دو عدد 23- بن ماری 8 خانه 
با بدنه اســتیل ساخت شــرکت ایرانی یک دســتگاه 24- اجاق گرمای خشک )فور-اون 
آزمایشــگاهی( ایرانی یک دســتگاه 25- اتــوکالو 85 لیتری الکتریکی اســتاندارد بدنه 
استیل ساخت شــرکت ابزار پزشکی مگا 26-میکروســکوپ آزمایشگاهی 2 چشمی یک 
دســتگاه 27-اینکوباتور )اتو 100-120 لیتری( ساخت شرکت ایرانی دو دستگاه 28-
اجاق گاز تک شــعله ســاحل گاز یک عدد 29-یخچال ایرانی یخســاران یک دستگاه 30- 
هود آزمایشــگاهی ایرانی یک دســتگاه 31-مخزن ذخیره ســوخت فلزی 10000 لیتری 
افقی یک دستگاه 32- مخزن ذخیره آب پلی اتیلن 10000 لیتری افقی دو دستگاه 33- 
مخزن ذخیره روغن پلی اتیلن 10000 لیتری ایستاده سه دستگاه 34- مخزن ذخیره آب 
فاضالب پلی اتیلن 5000 لیتری افقی دو دستگاه 35- مخزن ذخیره آب پلی اتیلن 100 
لیتری افقی یک دســتگاه 36- مخزن ذخیره آب پلی اتیلن 10000 لیتری ایســتاده یک 
دستگاه 37- بخار گاز سوز به تعداد شش عدد 38- دوربین مداربسته کارخانه با سیم 
کشــی و دســتگاه AHD DVR16 کانال و ســیم ارتباطی 39-گاو صندوق سه درب یک 
دستگاه 40- پمپ باد دو سیلندر 200 لیتری یک دستگاه 41- پالت پالستیکی انبار 50 
عدد 42- جک پالت 2 تن دو دســتگاه 43-جک پالت اســتاکر لیفتراک دستی 3 تن حمل 
ماهــی به داخل دیک پخت اولیه یک دســتگاه 44-لوازم انبــاری و الکتروموتور و لوازم 
یدکی به طور کلی 45-میز و صندلی اداری و تجهیزات اداری به طور کلی 46- تاسیسات 

جمع آوری فاضالب کارخانه لوله کشــی و الکتروپمپ 47-تاسیسات مکانیک انشعاب گاز 
به ظرفیت 160 مترمکعب و شــماره اشــتراک 9070265960 و لوله کشی و شیرآالت 
کارخانه و ساختمان اداری و مسکونی و نگهبانی ... 48- تاسیسات مکانیک سالن دفتر و 
ســوئیت مســکونی و نگهبانی ... )لوله آب سرد و گرم و لوله شیر آالت بخار و لوله و شیر 
و اتصاالت کمپرسور( 49- تاسیسات برق )شامل امتیاز برق سه فاز 100 کیلو واتی و و 

تابلو سنجش تابلو و تابلو کنترل کارخانه و ...(
شرایط شرکت در مزایده:

1. قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ 
118،000،000،000 ریــال و قیمــت پایه مزایده ماشــین آالت و امــوال و تجهیزات و 
تاسیسات مبلغ 30،430،000،000 ریال جمعاً مبلغ 148،430،000،000 ریال برآورد 
گردیــده اســت. هزینه مربوط به مزایده )بجــز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیون مورد 
مزایده که به عهده فروشــنده اســت( به عهده طرفین اســت. 2. پیشنهاددهندگان باید 
قبالً 5% قیمت جمع پایه مزایده را به حســاب جاری شــماره 0112245358007 به نام 
اداره تصفیه امور ورشکســتگی ساری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشنهاد خود 
نماینــد. 3. پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شــده و با ذکر جملــه مربوط به مزایده 
شرکت دریا خوراک مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 
9 صبح روز دوشــنبه مورخ 1401/05/10 به اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی 
ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه 
اول - واحــد اول تســلیم نمایند. 4. پیشــنهادات در ســاعت 10 صبح همــان روز باز و 
قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف شرایط 
این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5. برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر سه ماه 
پــس از جلســه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشــنهادی( را به حســاب اداره تصفیه 
واریز  نماید. )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی 
خواهــد بود( 6. چنانچه پرداخت بهاء در موعــد مقرر انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر 
جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده 
مجدد اقدام خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط می 
گردد. 7. مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند از جمله شهرداری، 
اداره ثبــت، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار می باشــد. تاریخ چاپ 
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آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه 
در شرکت صندوق حمایت از توسعه حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان 

)سهامی خاص(ثبت شده به شماره 2342  شناسه 14003352611
در اجــرای ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت، باطالع کلیه ســهامداران شــرکت 
صنــدوق حمایــت از توســعه بخش کشــاورزی شهرســتان آرادان  )ســهامی خاص( ثبت 
شــده به شــماره 2342 می رســاند، که بــا عنایت به مصوبــه مجمع عمومی فــوق العاده 
مــورخ 1398/09/20 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش ســرمایه به هیئت مدیره، 
نظــر به اینکه مقرر اســت ســرمایۀ شــرکت از مبلــغ 56.911.650.000ریــال به مبلغ 
100.000.000.000 ریــال منقســم به 10.000.000 ســهم ده هزار ریالــی با نام و از 
طریق )مطالبات، آورده نقدی یا تواماً و یا موارد دیگر مندرج در مادۀ 158 الیحۀ اصالحی 
قانــون تجــارت( افزایش یابد، لذا با توجــه به مادۀ 166 الیحۀ اصــالح قانون تجارت هر 
صاحب سهم دارای 0.75سهم حق تقدم نسبت به یک سهم مالکیت خود را داراست. لذا 
از کلیه ســهامداران محترم شرکت درخواســت می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 
60 روز از ســلب حق تقدم خود از بخشــی از ســهام جدید طبق ماده 167 الیحه اصالح 
قانون تجارت ضمن مراجعه به دفتر صندوق و اطالع از میزان قدرالسهم، نسبت به واریز 
وجه ســهم خریداری شــده اقدام و مبلغ اسمی خرید ســهام را به حساب سپرده شماره 
657805408این شــرکت نزد بانک کشــاورزی شعبه مرکزی شهرســتان آرادان واریز 
واصل فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در آرادان  ظلع جنوبی پارک جنگلی صندوق 
حمایت از توســعه بخش کشاورزی  شهرستان آرادان کد پستی 3586147919 تسلیم 
نماید. بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را 

به سایر متقاضیان واگذار نماید .
                       هیئت مدیــرۀ شــرکت  صنــدوق حمایــت از توســعه بخش کشــاورزی 
شهرستان آرادان

کامیار زین العابدینی


