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واکاوی دالیل کنار رفتن رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری

سعید نوروزی
حسامالدینآشناازریاستمرکزبررسیهای
استراتژیکریاستجمهوریاستعفادادهوعلی
ربیعی جایگزین وی شد .این خبری بود که روز
پنجشنبهرویخروجیرسانههارفت.اینتصمیم
در پی انتشار مشکوک فایل صوتی ظریف که
بازتاب وسیعی در داخل و خارج از کشور داشته
و دولت روحانی را با چالشی تازه مواجه کرده
است ،صورت گرفت.
کنار رفتن آشنا از مرکز بررسیهای استراتژیک را
میتوان اولین ترکش انفجار فایل صوتی ظریف
دانست.دریکسویایناتفاق،اظهاراتخالف
واقع وزیر امور خارجه درخصوص شهید حاج
قاسمسلیمانیبود کهویخواستهیاناخواسته
دوگانهای از خودش و سردار سلیمانی ساخت و
عنوان کرد در دوران او ،دیپلماسی برای میدان
هزینه شده است .اما در سوی دیگر این ماجرا،
مسئل ه مهمتر چگونگی درز این فایل به بیرون
بود .فایلی که برچسب محرمانه بر آن خورده،
ناینترنشنالپخش
نا گهانازشبکهسعودیایرا 
و به دست خبرنگاران ضدانقالب رسیده بود!
حتیفرزندمهدی کروبینیزمدعیشده کهاین
فایل  ۵روز قبل از انتشار سراسری ،به دست وی
رسیدهوازآناطالعداشتهاست!حاال مسئولیت
آنبانهادیبود کهاین گفتوگورابرعهدهداشته
است؛یعنیمرکزبررسیهایاستراتژیکریاست
جمهوری کهمدیریتآنباآشناییبود کههمزمان
مشاور رئیسجمهوری نیز میباشد.
بعد از حواشی بسیاری که بهواسطه این فایل
پیش آمد ،سرانجام رئیسجمهوری،ربیعی را
جایگزین آشنا کرد؛ اما سؤال اینجاست که با
کنار رفتن حسامالدین آشنا پس چه کسی باید
پاسخگویاینافتضاحباشد!؟جواباینسؤال

آشناسخنآشنانگهنداشت

کهفایلچگونهبهایراناینترنشنالرسیدهاست
را کدام مقام باید بدهد؟ و چرا آقای آشنا رسما
توضیحنمیدهدفایلچگونهلورفتهومقامباالتر
نیز چرا او را بازخواست نمیکند؟!
بهنظرمیرسدحسامالدینآشنارفتتاپاسخگو
نباشد؛ اما با گذشت چند روز از این ماجرا ،اصل
ماجرای انتشار فایل صوتی ظریف هنوز روشن
ن که چگونه و به چه دلیلی فایل
نشده است! ای 
منتشر شده است! همچنین بااینکه اعالم
شده تعدادی از عوامل ممنوعالخروج شدهاند
اما رابطین شبکه سعودی ایران اینترنشنال
هنوز اعالم رسمی نشدهاند! حاال نکته مهمتر
این است که شبکه نفوذ معرفی شود.
وا کنش آشنا؛ یک شعر و یک درخواست
از مسئوالن
حسامالدینآشنادقایقیبعدازاعالمرسمیخبر
حکم ریاست علی ربیعی ،در توییترش شعری از
حافظ را منتشر کرد و نوشت« :حدیث دوست
نگویم مگر به حضرت دوست  /که آشنا سخن
آشنا نگه دارد».
آشناهمچنینساعتیپسازآن،دررشتهتويیتی
اظهارداشت«:بندهبهعنوانیکیازعالقهمندان
ت گذاریعمومیخودراموظف
مطالعاتسیاس 
بهحراستاز دستاوردهایقابلتوجههمکاران
بسیارعزیزمدرمرکزبررسیهایاستراتژیکریاست
جمهوریازجملهدرشکلدادنبهروایتیتفصیلی
از تاریخسیاستیواجرایی کشور میدانم.برخی
راهزنانحرفهایباشبیخونیسیاسی،تالشدارند
تا ضرورت این اقدام تاریخی زیر سؤال برود و با
سرقت و انتشار نابهنگام فایلی صوتی ،موجب
شدهاند تا یک برنامهسازی آموزنده ،روشمند
و غیر محرمانه ،مورد سوءاستفاده سیاسی و
رسانهایقرار گیردودرقامتیکمعضلسیاسی

وامنیتیجلو ه کند.مرکزبررسیهایاستراتژیک
ن کهارائهخدماتمشاورهای،تحلیلی،
عالوهبرآ 
نظارتی و آ گاهیرسانی تخصصی در حوزههای
راهبردیرادر دستور کار خودداشته،مسئولیت
مستندسازی دستاوردهای دولت یازدهم و
دوازدهمرانیزبرعهدهگرفتهاستوتا کنونچهار
جلداز اینمجموعهراآمادهانتشار نمودهاست.
امیدوارم مسئوالن ذیربط بهجای دراز کردن
حکیمباشی،حداقلیکمسیرنفوذراشناسایی
کنند؛تامشخصشودرئیسجمهوربرای کاوش
دقیق ،شفاف و بدون مالحظه درباره چگونگی
دستاندازیبهاینمیراثملیهیچخطقرمزی
ندارد؛ خوش بود گر محک تجربه آید به میان /
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد .از درگاه

کمال علیپور خنکداری  ،عضو کمیسیون عمران مجلس:

طرح مالیات بر خانههای خالی،قیمت مسکن را کنترل کرد
گروه سیاسی
کمال علیپور خنکداری ،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با «رسالت» ضمن اشاره به طرح جهش تولید و تأمین
مسکن بیان کرد :یکی از رویکردهای مجلس یازدهم این بود که بتواند
افزایشبیرویهقیمتمسکنرا کنترل کندقیمتوتهیهمسکنبرایمردم
کمرشکن شده است و به یک معضل جدی تبدیلشده است بنابراین
برای کنترل آن چند کار را در دستور کار قراردادیم اولین موضوع این بود
که طرحی را در مجلس آوردهایم تا از خانههای خالی مالیات بگیریم و آنها
را سروسامان دهیم.وی افزود :در کشور بعضی افراد را داشتیم که ۲۰۰۰

ی کردند و
الی  ۷۰۰۰مسکن خالی داشتند و در بخش مسکن سودا گری م 
در قیمت آن تأثیرگذار بودند .بنابراین در اوایل کار مجلس این موضوع
را پیگیری کردیم و در همان روزهای ابتدایی مالیات بر خانههای خالی
مصوب شد و کمی از افزایش بیرویه جلوگیری کرد و همین مسئله و ایجاد
رکود باعث جلوگیری از افزایش قیمت شد ا کنون تقریبا قیمتها ثابت
شدند.علیپور خنکداری ادامه داد :تصمیم بعدی برای کنترل بیشتر و
کاهش قیمت مسکن مصوب کردن طرح جهش تولید و تأمین مسکن
بود که تصمیم بر آن شد ساالنه یکمیلیون واحد مسکن در کشور ساخته
شود و ا کنون ساالنه به ساخت یکمیلیون واحد مسکن احتیاج داریم.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادرههیئت/هیئتهایموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
شهرستان ایرانشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز
گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شرح
زیربهمنظور اطالععمومدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشوددر
صورتی کهاشخاصنسبتبه صدورسندمالکیتمتقاضیاناعترضی
داشته باشند .می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال ک محل تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.
تصرفات مالکانه آقای محسن ریگی فرزند نبی بخش به شناسنامه
شماره  104و کدملی  5979385525صادره از الشار در ششدانگ
یک باب منزل به مساحت  480مترمربع قسمتی از پال ک  52فرعی
از  410اصلی واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش  5بلوچستان محرز
گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/26
اردشیر محمودی
م الف 64/1400
د ش 1400/2/11
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ایرانشهر

خداوند بلندمرتبه و خطاپوش مسئلت دارم بر
توفیقات مقام معظم رهبری ،دولت محترم،
قوای مسلح و همه خدمتگزاران کشور بیفزاید
و همه قصورها و تقصیرها را در خدمت به ملت
مظلوم ایران ببخشاید».
ماجرای حضور آشنا در دولت و حواشی او
حسامالدینآشنااز پیچیدهترینوامنیتیترین
اعضای کابینه دولت روحانی بود .بعد از
پیروزی حسن روحانی در انتخابات  ۹۲نام وی
بیشتر شنیده و بر سر زبانها افتاد .او در جریان
انتخاباتریاستجمهوری،عضوهستهمرکزی
ستادانتخاباتیروحانیوتحلیلگرمناظراتبود
که حتی گفته میشود او طراح رنگ انتخاباتی
«بنفش» و نماد «کلید» بوده است .آشنا طی

سالهای حضور در دولت تدبیر و امید ،آنقدر
در توییتر فعالیت داشته و به انتقادات از دولت
وا کنش نشان داده که از او بهعنوان سخنگوی
ی کنندتاجایی کهبهاولقب
توییتریدولتیادم 
«مشایی روحانی» دادهاند.
ازجمله تويیتهایی که آشنا منتشر کرد و با
حاشیههای بسیاری روبهرو شد ،میتوان به
تويیت فردای انتخابات  ۹۶وی اشاره کرد؛
آنجا که مشاور ارشد رئیسجمهور در تويیتی به
سهمخواهی اصالحطلبان از دولت دوازدهم
پرداختهونوشتهبود«:کاسباناصالحطلبی که
باجخواهیرسانهایوسیاسیازرئیسجمهوررا
آغاز کردهاند ،بدانند روحانی خاتمی نیست؛ نه
ی کندونهمأخوذبهحیامیشود».یکی
تعارفم 

بنابراین طرح جامع مسکن را مطرح کرده و
قبل از این که به صحن علنی بیاید بیش از
 ۱۰۰جلسه کارشناسی با خبرگان این کار حتی
کسانی که در انبوهسازان و تعاونی سازان کار
ی کردند برگزار کردیم.این عضو کمیسیون
م 
بهداشت یادآورشد که مسئوالن کشوری
امنیتیووزارتخانههاومرکزپژوهشهارادعوت
کردیمجلساتمختلفیبرگزار شدتااینطرح
با ایراد کمتری به صحن علنی بیاید.او تأ کید کرد :نکتهای که در این طرح
ی گفتند ما اعتبار نداریم و سود بانکی برای وام
میآید و تمام دولتها م 
ی کنند.مهمتریننهاد
بسیار کالناستومردمنسبتبهاخذواماقدامنم 
هم بانک مسکن بود که توانایی کمک به یکمیلیون واحد در آن داشت.
در این طرح این ایرادات را برطرف کردیم و صندوق مسکن را پیشنهاد

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

آ گهی ابالغ رای

آقای مهدی توکل آقایی – به شماره
کارمندی  - 567479فرزند حمید
پروندهنامبردهباال بهاتهامغیبتمتوالیدر اینهیئتمطرحوبهمجازات
انفصالموقتبهمدت9ماهمحکوم گردیدهاست.لذابهعلتعدمدسترسی
به مشارالیه و به تجویز تبصره ماده 302قانون آیین دادرسی مدنی مراتب
در یک نوبت منتشر میشود تا نامبرده ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر
آ گهی چنانچه اعتراضی دارند در یکی از روزهای اداری به محل امور اداری
ذیربط یا این هیئت واقع در تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیخ بهائی
شمالی ،ضلع جنوب غربی میدان شیخ بهائی ،پال ک  ،144طبقه چهارم
شرقی ،هیئت پنجم بدوی مراجعه نمایند.

خطیب زاده ،سخنگوی وزارت امورخارجه:

ایران از تغییر لحن عربستان استقبال میکند

دیگر از حواشی وی طی این سالها ،جدال او با
سید عزتاهلل ضرغامی بوده است .در یک مورد
سال  ۹۷ضرغامی در انتقاد از دولت نوشته بود:
«کارنامه دولت در پروژه ملی پیامرسان داخلی،
بسیار منفیاست.ا گرایندولت،در زمانجنگ
تحمیلی سر کار بود ،هرگز صنایع خودکفایی در
مقابل دشمن شکل نمیگرفت» که آشنا نیز
در پاسخ به او گفته بود« :آقای ضرغامی! زمان
جنگ کدام دولت در رأس کار بود؟» ضرغامی
نیز در پاسخ ،عبارت سرخهای حسن روحانی را
به او یادآوری کرد« :زنونابین».
حواشی رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک
دامان سعید جلیلی را نیز گرفته است .جلیلی
در انتقادی گفته بود« :دورهای وعده هلو دادند
و دورهای هم از لولو ترساندند هم آن وعده و هم
این ترساندن ،توهمی نبود و نیست ».که آشنا
با کنایه پاسخ داد« :نه لولو و نه هلو ،همانطور
چ کدام اینها مشکل ما نیست.
که فرمودید هی 
مشکل همان است که فرمودید :توهم!»
وازایندستحواشیایجادشدهتوسطمشاور
رئیسجمهور بسیار است!از انتقاداتعجیب
وغیرقابلقبولبهمجلسیازدهموطر حهای
نمایندگانمردم،تاتويیتعلیهسریال گاندو.
اما آنچه که مشخص است ،این است که؛
آشنا در طی این سالها بهجای مدیریت
و برنامهریزی برای اداره مرکز بررسیهای
استراتژیک و همچنین باال بردن امنیت این
ی کردبهتقابلبامنتقدان
نهاد،بیشترسعیم 
دولتبپردازد.در کناراینمسائل،لورفتنفایل
صوتی ظریف در مجموعه آشنا ،نشاندهنده
این است که وی بیش از آنکه یک مدیر باشد،
یک فعال توییتری بوده و نظارتی بر مجموعه
خود نداشته است.

ی گوید :پیشنهاد این بود که صندوق مسکن
دادیم.علیپور خنکداری م 
بهصورت هیئتامنایی به ریاست وزیر راه و شهرسازی ایجاد شود و هر
آن چیزی که مربوط به ساختمان ازجمله عوارض ساختمان ،سودهای
بانکی و مسکن مهر و بهعالوه انباشت ساالنه بانکها که در حوزه مسکن
کار میکردند به این صندوق واریز شود.او تصریح کرد :با این تصمیم
حدود  ۲۶۵هزار میلیارد تومان جمع میشود .در هیئت دولت مصوب
شده است که بانکها ساالنه اعتبارات و ذخیره خودشان را به سمت
مسکن بیاورند ما در این طرح به بانکها پیشنهاد دادیم که میتوانید با
صندوق مشارکت کنند و چون این صندوق سودی ندارد مردم راحتتر
میتوانند وام بگیرند.علیپور خنکداری در انتها بیان کرد :هر بانکی که در
ی کنند و بانک ۱۸
این صندوق پول بگذارد مردم ۹درصد سود پرداخت م 
ی گیرد این یک همکاری دوطرفه و مشارکت مثبت
درصد سود خود را م 
است .با این روش میتوان قیمت خانه را پایین آورد.

خطیب زاده در وا کنش به اظهارات اخیر ولیعهد عربستان گفت :ایران
با ارائه طر حهایی برای همکاری در منطقه خلیجفارس پیشگام مسیر
همکاری منطقهای بوده و از تغییر لحن عربستان سعودی استقبال
ی کند.سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به
م 
سؤالیدرخصوصاظهاراتاخیرولیعهدعربستاندرخصوصمناسبات
ایران و عربستان و منطقه اظهار داشت :با دیدگاههای سازنده و روش
گفتوگو محور ،این دو کشور مهم منطقه و جهان اسالم میتوانند با
پشتسر گذاشتناختالفات،واردفصلتازهایاز تعاملوهمکاریبرای
نیل به صلح و ثبات و توسعه منطقهای شوند.سخنگوی وزارت امور
خارجه افزود :جمهوری اسالمی ایران با ارائه پیشنهادها و طر حهایی
برای گفتوگو و همکاری در منطقه خلیجفارس ازجمله پویش صلح
هرمز (ابتکار امید) پیشگام مسیر مودت و همکاری منطقهای بوده
و از تغییر لحن عربستان سعودی استقبال می کند.خطیب زاده ابراز
امیدواری کرد :ماه مبارک رمضان ماه رحمت و مغفرت الهی سرآغازی
مبارک برای همگرایی جامعه اسالمی و زدودن جنگ و آوارگی و ناامنی
از این منطقه باشد.

حجتاالسالم سلیمی ،عضو هیئترئیسه مجلس:

مجلس بر اصالح قانون انتخابات
ریاست جمهوری اصرار دارد

ن که مال ک و معیار برای مجلس در
عضو هیئترئیسه مجلس بابیان ای 
رابطهباطرحاصالحقانونانتخاباتریاستجمهورینامهرسمیشورای
نگهبان است ،گفت:مجلس بر اصالح قانون اصرار دارد.
حجتاالسالم علیرضا سلیمی ،عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به طرح اصالح قانون انتخابات ریاست
جمهوری ،گفت:قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری نقص و ایرادات
جدی دارد که باید اصالح شود.وی افزود :یکی از ایراداتی که قانون فعلی
انتخاباتریاستجمهوریداردایناست کههرشخصی کهبخواهدمیتواند
در انتخابات ثبتنام کند که این موضوع آیینه خوبی را از کشور نزد افکار
ی گذارد.عضوهیئترئیسهمجلسعنوان کرد:
عمومیجهانیبهنمایشنم 
بنابراین با توجه به ایرادات فراوان قانون فعلی جمعی از نمایندگان طرح
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تهیه و تدوین و در آن بسیاری از
ن که
ایرادات قانون فعلی را برطرف کردند.حجتاالسالم سلیمی بابیان ای 
طرح مذکور در جلسه علنی تصویب شد سپس برای رسیدگی به شورای
نگهبان ارسال و شورا ایراداتی به طرح گرفت که آنها نیز در مجلس اصالح
و مجدد به شورای نگهبان فرستاده شد گفت :در خالل رفتوبرگشت طرح
بین مجلس و شورای نگهبان ،هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت
نظام ایرادی نسبت به طرح مذکور مطرح کرد  ،نکتهای که در این زمینه
وجودداردایناست کها گرمجمعایرادینسبتبهطرحمجلسداردباید،
نظرمشورتیخودرابهشوراینگهباندهد؛اینهیئتنمیتواندمستقیما
ن که مال ک و معیار برای
به مصوبات مجلس ایراد بگیرد .وی با تأ کید بر ای 
مجلسدررابطهباطرحاصالحقانونانتخاباتریاستجمهوری،نامهرسمی
شورای نگهبان است ،گفت:مجلس بر اصالح قانون اصرار دارد و مجلس تا
آنجایی که امکان دارد ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح را اصالح
ی کند اما ا گر این بار ازنظر شورای نگهبان ایرادات برطرف نشود ،طرح به
م 
مجمع تشخیص میرود و مجمع خودش میداند با افکار عمومی و قانون
ن که
فعلی که پر از ایراد است چه کند.عضو هیئترئیسه مجلس بابیان ای 
م گیری بین مجلس
هیئترئیسه مجلس مداخله مجمع در فرآیند تصمی 
و شورای نگهبان را نمیپذیرد ،بیان کرد:در قانون اساسی پیشبینیشده
است اختالف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شود اما مرجع
رسیدگی به اختالف بین مجلس و مجمع مشخص نیست.

آ گهی تجدید مناقصه عمومی (مرحله دوم)

شماره مجوز 13400/558

شرکت ملی پاالیش وپخش فرآوردههای نفتی ایران

3

خبر

شماره  99/135نوبت دوم
موضوع مناقصه  :تامین نیروی انسانی و پشتیبانی خدمات فنی مهندسی مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شركت در مناقصه ( 11/000/000/000 :یازده میلیارد ریال) به صورت ضمانتنامه بانكی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری
كاشان
مهلت دریافت اسناد حدا كثر تا تاریخ  1400/2/20از اداره پیمان و رسیدگی ،مهلت قبول پیشنهادات حدا كثر تا تاریخ  1400/2/22و بازگشایی پا كتها در مورخ
 1400/2/26در محل شهرداری كاشان خواهد بود.
 هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه  ،حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شركت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید. كلیه هزینه های چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.تلفن )031( 55440055 -8
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/31
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/11
خ ش 1400/1/31

شهردار كاشان – سعید ابریشمی راد

آ گهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

شناسه آ گهی 1127624
تاریخ انتشار 1400/2/11
خ ش 1400/2/11

به شماره 2000001290000011

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

نوبت دوم

ازکلیه اشخاص حقوقی دعوت به عمل می آید برای مشاهده و دریافت اسناد فراخوان «انجام

آ گهی مناقصه عمومی یک مرحلهای

نوبت اول

ه گزار :اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان سمنان
مناقص 
موضوع مناقصه :اجرای کامل عملیات ابنیه ،تاسیسات مکانیکی و برقی تا سطح بهرهبرداری ساختمان اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان سرخه به مساحت 698/82
مترمربع و دیوار محوطه با نرده و دربهای ورودی به طول  10/98متر و دیوار محوطه بدون نرده به طول  121/86و محوطهسازی به مساحت  490/77مترمربع
محل تامین اعتبار :از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای قانون بودجه سال  1399به صورت اسناد خزانه اسالمی بند ب تبصره  ( 5اخزا  910و اخزا  )914در طرح شماره
 1201009004با عنوان خرید و احداث و توسعه ساختمانهای ثبت اسناد و امال ک سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور تامین گردید .ضمنا انعقاد قرارداد در سقف اعتبارات مصوب
و پرداخت هزینهها متناسب با تخصیص انجام میپذیرد.
مهلت دریافت اسناد :از روز چهارشنبه  1400/2/8ساعت  14لغایت روز دوشنبه مورخ  1400/2/13ساعت 14
مهلت ارائه پیشنهادات :حدا کثر روز شنبه مورخه  1400/2/25ساعت 14
محل دریافت اسناد :کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس ( )www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ بازگشایی پا کتها :ساعت  9صبح روز دوشنبه 1400/2/27
گروه و رشته شغلی :داشتن حداقل رتبههای پنج ()5ابنیه و رتبه( )5تاسیسات از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور الزامیست .شرکت کنندگان در مناقصه موظفند عالوه
بر تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری برابر اصل شده نسبت به ارائه پرینت سامانه ساجار به روز شده تا تاریخ مناقصه اقدام نمایند .در صورت عدم وجود مناقصه گر در
ه گر موظف است عالوه بر تصویر گواهینامه صالحیت به جای پرینت سامانه ساجار ،تأییدیه سازمان
پایگاه سامانه ساجار و داشتن گواهی صالحیت مجاز و معتبر ،مناقص 
ه گر از ادامه فرآیند
برنامه و بودجه محل تشخیص صالحیت با ذکر ظرفیت کاری و ظرفیت ریالی و تعداد کار آزاد را در پا کت (ب) ارایه نماید .در صورت عدم رعایت این بند مناقص 
چ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
مناقصه کنار گذاشته میشود و حق هی 
نوع و مبلغ تضمین :مبلغ  2/740/000/000ریال در وجه اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان سمنان واریز به شماره شبا ( حساب )  IR820100004071013207820183نزد
بانک مرکزی به شناسه واریز  923013271201000000000000000000به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان سمنان و یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی با
عنوان ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار ،ضمنا ضمانتنامه مذکور میبایست حدا کثر تا ساعت  14روز شنبه مورخه  1400/2/25تحویل دبیرخانه این اداره کل به آدرس:
سمنان خیابان شهید طالقانی پایینتر از میدان ارگ اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان سمنان گردد.
توجه به ضمانتنامههای صادره با عنوان «ضمنانتنامه شرکت در مناقصه» ترتیب اثر داده نخواهد شد.
«سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است»
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/12
تاریخ انتشار 1400/2/11
خ ش 1400/2/11

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان

خدمات نگهداری ،تعمیر روسازی و ابنیه خط و حراست از کل پروژه قطار برقی گلشهر – شهر
جدید هشتگرد» از تاریخ  1400/02/11لغایت  1400/02/19به سامانه تدارکات الکترونیک دولت
به نشانی  setadiran.irمراجعه نمایند.
تاریخ انتشار 1400/2/11
خ ش 1400/2/11

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

آ گهی تحدید حدود اختصاصی

آ گهی تحدید حدود اختصاصی

چونتحدیدحدودششدانگیکبابمنزلبهپال ک732فرعیاز یکاصلیملکیآقای
محمدجمشیدزهیواقعدرقطعهیکبمپورازبخش12بلوچستانموردتقاضاینامبرده
در تاریخ  1400/3/1راس ساعت  8صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14
قانون ثبت به مالکین و صاحبان امال ک فوق الذکر اعالم می گردد تا در محل حضور بهم
رسانندوچنانچههریکاز صاحبانامال کیانمایندهقانونیآنهادر موقعتحدیدحدود
در محل حاضر نباشند تحدید حدود امال ک فوق بر طبق ماده  15قانون ثبت با حضور و
معرفیمجاورینبعملخواهدآمدواعتراضآنهابرابرماده 20قانونثبتاز تاریختحدید
حدود به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره  2ماده واحده قانون تعیین
تکلیفپروندههایمعترضثبتیمواد 74و  86آییننامهاصالحیقانونثبتمعترضین
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم
نمایند و در غیر اینصورت متقاضی ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست خود را به مراجع
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت
بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد.
تاریخ انتشار 1400/2/11
اردشیر محمودی
1400/2/11
م الف -53/1400د ش
سرپرست ثبت اسناد و امالک ایرانشهر

چونتحدیدحدودششدانگیکبابمنزلبهپال ک728فرعیاز یکاصلیملکیآقای
نوربخش ناروئی واقع در قطعه یک بمپور از بخش  12بلوچستان مورد تقاضای نامبرده
در تاریخ  1400/3/1راس ساعت  8صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14
قانون ثبت به مالکین و صاحبان امال ک فوق الذکر اعالم می گردد تا در محل حضور بهم
رسانندوچنانچههریکاز صاحبانامال کیانمایندهقانونیآنهادر موقعتحدیدحدود
در محل حاضر نباشند تحدید حدود امال ک فوق بر طبق ماده  15قانون ثبت با حضور و
معرفیمجاورینبعملخواهدآمدواعتراضآنهابرابرماده 20قانونثبتاز تاریختحدید
حدود به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره  2ماده واحده قانون تعیین
تکلیفپروندههایمعترضثبتیومواد74و86آییننامهاصالحیقانونثبتمعترضین
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم
نمایند و در غیر اینصورت متقاضی ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست خود را به مراجع
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت
بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد.
تاریخ انتشار 1400/2/11
اردشیر محمودی
1400/2/11
م الف -52/1400د ش
سرپرست ثبت اسناد و امالک ایرانشهر

