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معاون توسعه مدیریت (جناب آقای دکتر خیاطیان)                                                     

موضوع:اخذ مجوز هیئت محترم وزیران جهت فروش ده باب ساختمان اعیانی سرویس بهداشتی بین راهی 
استان سمنان

  با سالم و احترام
               به استحضار میرساند این اداره کل در راستای ماده ٢٧ قانون الحاق(٢) برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت و بر اساس تصویب کارگروه واگذاری استان مبنی برواگذاری به روش فروش تعداد ده باب 
ساختمان اعیانی مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی استان سمنان نسبت به درج آگهی مزایده(بصورت فروش)در 
مورخ ٩٨/١٢/١٥  اقدام نموده که جهت انجام فرایند تکمیلی مزایده جهت انعقاد قرارداد واگذاری در سال 
جدید(١٣٩٩)نیاز به مصوبه هیات محترم وزیران می باشد. علیهذا با عنایت به حذف اختیار باالترین مقام اجرائی 
دستگاه در تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٩٩ و بر اساس مصوبه کارگروه واگذاری استان و درج آگهی مزایده در سال 
١٣٩٨ و بازگشائی پاکات و مشخص شدن برنده مزایده در مورخ ٩٩/١/١٨ ؛ خواهشمند است نسبت به اخذ مجوز هیات 
محترم وزیران نسبت به فروش ساختمانهای ذیل (طبق ماده ١١٥ قانون محاسبات عمومی کشور) دستورات مقتضی را 
در این خصوص صادر فرمائید. تسریع در اجابت درخواست مزید امتنان است. در ضمن تصاویر صورتجلسه کارگروه 

واگذاری استان و آگهی مزایده و صورتجلسه بازگشایی پاکات به پیوست می باشد/
آدرس مساحت عنوان ملک ردیف

کیلومتر ١٧ محور قم – گرمسار منطقه مگرش ٩٢ متر مربع ساختمان اعیانی مجتمع خدماتی بهداشتی بین 
راهی مگرش

١

کیلومتر ٥٣ محور گرمسار –  سمنان روبروی شرکت حمل و نقل 
طلوع واقع در منطقه عبدل آباد

٩٢ متر مربع ساختمان اعیانی مجتمع خدماتی بهداشتی بین 
راهی عبدل آباد

٢

کیلومتر ٦٠ محور معلمان– دامغان منطقه یزدان آباد ٩٢مترمربع  ساختمان اعیانی مجتمع خدماتی بهداشتی بین 
راهی یزدان آباد

٣

کیلومتر ٦٧ محور سمنان – دامغان روستای قوشه ٩٢ متر مربع ساختمان اعیانی مجتمع خدماتی بهداشتی بین 
راهی قوشه

٤

محور دامغان - سمنان جنب پمپ بنزین روستای صید آباد 
بخش امیریه دامغان

٩٢ متر مربع   ساختمان اعیانی مجتمع خدماتی بهداشتی بین 
راهی صیدآباد

٥

کیلومتر ٤٨ محور سمنان – دامغان بعد از سه راه آبخوری ٩٢ متر مربع ساختمان اعیانی مجتمع خدماتی بهداشتی بین  ٦
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راهی آبخوری

کیلومتر ٤٥ محور شاهرود – میامی جنب شرکت راه سازی نام 
آوران

٩٢ متر مربع ساختمان اعیانی مجتمع خدماتی بهداشتی بین 
راهی جنب کارگاه نام آوران

٧

کیلومتر ١٨٨ محور سبزوار - میامی جنب کاروانسرای میاندشت ٩٢ متر مربع ساختمان اعیانی مجتمع خدماتی بهداشتی بین 
راهی میاندشت شمالی

٨

کیلومتر ٣٤ محور میامی – سبزوار روبروی کاروانسرای میاندشت ٩٢ متر مربع اعیانی مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی 
میاندشت جنوبی

٩

کیلومتر ١٤ محور دامغان – چشمه علی روبروی جاده آهوانو ٩٢ متر مربع اعیانی مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی سه 
راهی آهوانو

١٠

رونوشت:
مشاور و مدیر کل حوزه وزیر (جناب آقای ابراهیمی): جهت استحضار
مدیر کل دفتر حقوقی و امالک (جناب آقای شقاقی): جهت استحضار

ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان جناب آقای مالکی: جهت استحضار
نماینده وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سمنان جناب آقای خلیلی خواه: جهت استحضار
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