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آ گهی

چهارشنبه  22دی  12 -1 395ربیعالثانی  11 - 1438ژانویه  - 2017سال شانزدهم  -شماره 4227

آگهی مناقصه 95/56

(سهامی خاص)
مدیریت منطقه اصفهان

«نوب
ت اول»

شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهان) در نظر دارد نگهداری ،بهسازی و بهینهسازی سایتهای موبایل منطقه لنجان با برآورد  4/675/000/000ریال
(چهار میلیارد و ششصد و هفتاد وپنج میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  187/000/000ريال را از طریق مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار
واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهی صالحیت ایمنی کار و تاییدیه صالحیت معتبراز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در کد
فعالیت مربوطه ميباشند دعوت به عمل ميآید .
از تاریخ  95/10/22لغایت  95/11/2جهت دریافت استعالم ارزیابی و اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ  300/000ريال به حساب جاری
 1640740762بانک ملت (شناسه واریزی  )13000801127192به این شرکت واقع در خیابان چهار باغ باال ساختمان شماره  2اطاق  216مدیریت تدارکات
و یا جهت خرید اینترنتی اسناد فوق الذکر به آدرس سایت  TADAROKAT.TCE.IRمراجعه نمایند .
همچنین جهت کســب اطالعات بیشتر میتوانید به آدرس سایت اینترنتی شــرکت  www.TCE.ir WWW.TCI.irمراجعه و یا با شماره تلفن 36660141
تماس حاصل نمایند.
متقاضیان بایستی در زمان مقرر پاکتهای تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان
چهار باغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه:
 -1آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه ميباشد.
 -2سپرده شرکت در مناقصه ميتواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.
 -3پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی ميشود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب کرده باشند.
 -4ارجاع کار به شــرکتهای ایرانی و یا مشــارکت شــرکتهای ایرانی – خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل  %51ســهم ارزشی کار برای طرف ایرانی مسیر
خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول95/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/10/27 :

شرکت مخابرات استان اصفهان

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور (دو مرحلهای با ارزیابی کیفی ،فنی و مالی)
شماره  / 95/5351ص مورخ 95/9/15
شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

 -1نام ونشانی کار فرما :شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر
فوالد شهر ،بلوار ولی عصر ،میدان ولی عصر ،کد پستی  ،8491741111صندوق پستی  ،84915 -167تلفن  03152630161 -5 :دور نویس
03152624181 :
 -2موضوع خدمات مشاوره :تهیه طرح فاز یک و دو آماده سازی برزن چهارم شهر جدید فوالدشهر.
 -3محل تامین اعتبار :منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر
 -4شرایط مناقصهگران
 داشتن شخصیت حقوقی داشتن حداقل رتبه دو در رشته شهرسازی از سازمان مدیریت و برنامهریزی (ارائه تصویر برابر با اصل گواهی ،الزامی است).ارائه خود اظهاری مبنی بر داشتن ظرفیت آماده به کار و ظرفیت خالی در رشته مورد نظر .
 -5مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ،فنی و مالی به صورت حضوری:
ارائه معرفی نامه کتبی جهت دریافت اســناد ارزیابی کیفی ،فنی و مالی با ذکر موضوع و شــماره فراخوان و کد کاربری پایگاه ملی اطالع رسانی
مناقصات الزامی است .
 -6محل دریافت اسناد دریافتی کیفی ،فنی و مالی :از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی
www.omranfooladshahr.comیا  http://iets.mporg.irو یا از طریق مراجعه به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
 -7زمان و مهلت دریافت اسناد :از تاریخ 95/10/22تا تاریخ 95/10/27
 -8مهلت تکمیل و تحویل اسناد :تا پایان وقت اداری مورخ 95/11/12
 -9محل تحویل اسناد طبقه همکف :دستگاه مناقصهگذار -دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
 -10زمان بازگشایی پاکات :در تاریخ  95/11/16راس ساعت 9:00

آگهی مناقصه عمومی دو مرحلهای شماره 95/15

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصهگران
(نوبت اول)

شرکت ملی حفاری ایران( سهامی خاص)

شرکت ملی نفت ایران

شرکت توزیع نیروی برق اهواز (سهامی خاص)

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصهگران
ردیف
1

شماره مناقصه/شماره تقاضا

شماره ثبت درپایگاه
ملی مناقصات

Tender
No.FP/12-95/038
INDENT :
No:9345150

1472716

شرح کاال
”P/F”SICHUAN HONGHUA
SWIVEL ,DOUBLE DUTY
MOD. SL450
REF:SICHUAN HONGHUA
CO.LTD.BAIL

برآورد اولیه
(ریال)
2/452/370/000

مبلغ ضمانتنامه
ریالی
122/700/000

یورویی
3590

شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد٬اقالم مورد نیاز خود را از شرکت های واجد صالحیت واز طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل تامین نماید:
الف :شرح مختصر کاالهای مورد نیاز در جدول باال قید گردیده:
ب :برآورد اولیه تقاضاها در جدول باال قید گردیده:
ج :معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران:
-1داشتن شخصیت حقوقی  /حقیقی
-2داشتن توانایی مالی جهت تامین اقالم و ارائه ضمانت بانکی  ،چک رمزدار و یا واریز وجه تضمین شرکت در مناقصه
-3حسن شهرت
-4استاندارد بودن محصوالت
-5داشتن تجربه و دانش الزم در زمینه مورد نظر
-6حسن سابقه شرکت
-7تضمین کیفیت محصوالت
-8متناسب بودن ظرفیت تولید
د :حداقل امتیاز کیفی قابل قبول  60امتیاز می باشد.
ه :مناقصهگران میبایســت اســناد ارزیابی کیفی را با مراجعه حضوری به آدرس :اهواز – فلکه فرودگاه – شــرکت ملی حفاری ایران -ســاختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول -سالن  -113اداره
تدارکاتی خارجی کاال دریافت نمایند (به منظور دریافت اسناد متقاضیان میبایست مبلغ  510/000ریال بحساب سیبا به شماره  2174652205004نزد بانک ملی شعبه اهواز کد  6501بنام
شرکت ملی حفاری ایران واریز و اصل فیش را ارائه نمایند).
بدیهی است فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر در آگهی ،نسبت به خرید و دریافت اسناد مناقصه از طریق این مرکز خرید نمایند از جانب کمیسیون مناقصات به عنوان مناقصه
گر شناخته می گردند.
و :کلیه مناقصهگران واجد شــرایط می توانند از تاریخ انتشــار آگهی نوبت دوم به مدت  14روز نســبت به تکمیل و تحویل مدارک ارزیابی به آدرس :اهواز – فلکه فرودگاه– شرکت ملی حفاری
ایران – ساختمان عملیاتی – دبیرخانه کمیسیون مناقصات – طبقه اول اتاق  107اقدام نمایند.
ز :امتیازات اعطا شده در هر مناقصه ،فقط برای همان مناقصه معتبر بوده و در صورت عدم ارسال مدارک و اسناد ارزیابی کیفی ،امتیازی برای مناقصهگران در سایر مناقصات در نظر گرفته نخواهد
شد و مناقصهگران بدلیل عدم ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز از شرکت در مناقصه محروم خواهند شد.
ضمن ّا متقاضیان می توانند آگهی فوق درپایگاه اینترنتی شبکه اطالعرسانی شرکت ملی حفاری ایران به نشانی ذیل رویت نمایند.
(آگهی فوق قرار بود در تاریخهای 21و 95/10/22چاپ شود ولی بعلت تعطیلی در تاریخهای 22و 95/10/23چاپ میشود).
تاریخ انتشارنوبت اول1395/10/22 :
تاریخ انتشارنوبت دوم1395/10/23 :
www.NIDC.IR

آگهی اجرائیه

آگهی اجرائیه
مشخصات محکومله :سامان سیفی فرزند عبداهلل به نشانی کردستان – سنندج – میدان میوه و تربار

مشخصات محکومله :سامان سیفی فرزند عبداهلل به نشانی کردستان – سنندج

بنگاه بارفروشی فاتحی ت 09187990631

مشخصات محکوم علیه -1 :ایشاهلل کوچکی فرزند  ...به نشانی کرج – محمد شهر – مشکین آباد بلوار

مشــخصات محکوم علیه :امید اکبرزاده فرزند ســلمان به نشــانی کرج – محمد شهر خ گلستان خ

امام حسین کوچه پناهی منزل ایشاهلل کوچکی ت  -2 09124618568امید اکبرزاده فرزند سلمان

ن یاس واحد 3
طالقانی ساختما 

ن یاس واحد 3
به نشانی کرج – محمد شهر خ گلستان خ طالقانی ساختما 

محکوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9510098752900571و شماره

محکوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9510098752900572و شماره

دادنامه مربوطه  950997875900356محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000

دادنامه مربوطه  9509978752900518محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000

ریال بابت اصل خواســته و مبلغ  1/500/000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ  10/000/000ریال

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  3/500/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  6/000/000ریال بابت

بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک (

حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها ( چک

 ) 94/10/20در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت  3412.م الف
مسئول دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج – مریم مالئی
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

بانک کشاورزی به شماره  788154مورخ  94/10/1و چک شماره  788155مورخ  ) 94/10/20در
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت  3413.م الف
مسئول دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج – مریم مالئی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســمیه محمدی فرزند عبداهلل به شــماره شناسنامه  3048صادره
ازتهران درمقطع کاردانی رشــته معماری ســنتی صادره ازواحد دانشــگاهی ســنندج به شــماره
 148311000684مفقودگردیده اســت وفاقداعتبار میباشــد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک
رابه دانشــگاه آزاداسالمی واحدسنندج به نشانی شــهرک سعدی خیابان خرم کردستانی کوچه طاله
ورانی پالک  14ارسال نماید.

آگهی مفقودی
کارت دانشــجویی مصطفی صباحی عزیزفرزند محمد به شــماره شناسنامه  265صادره ازهمدان به
شماره دانشــجویی 91138072و تاریخ تولد  1365دررشــته امورفرهنگی علمی کاربردی سنندج
مفقود و از درجه اعتبارساقط میباشد.

شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد یراق آالت مورد نیاز شبکه خود را به شرح اسناد از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
میزان سپرده شرکت در مناقصه به شرح اسناد می باشد ،که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر ،چک تضمین شده بانکی ویا وجه نقد به حساب بانک تجارت شعبه شهید چمران به
شماره  1028040020بنام شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصهگذار تسلیم گردد.
 زمان و محل و نحوه دریافت اســناد :از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت  5روز با در دســت داشــتن فیش واریزی به مبلغ  200/000ریال به حساب بانک صادرات شعبه فلکه اولکیانپارس به شماره  2195122223009به آدرس های زیر مراجعه نمایند:
 پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز www.AEPDCO.IR : پایگاه انترنتی توانیرWWW.TAVANIR.ORG.IR : پایگاه اینترنتی ملی اطالعرسانی مناقصاتWWW.iets.mporg.ir :– تلفن تماس 06134490700 :داخلی 3055
 آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات :حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  95/11/4به دبیرخانه مرکزی شرکت :اهواز -بلوار پاسداران جنب شهرک صنعتی تسلیم گردد.بازگشایی راس ساعت 14مورخ 95/11/5میباشد.
 به پیشنهاد های فاقد سپرده و امضا ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل می شود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است.سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.
 امور تدارکات
						

							

شرکت ملی حفاری ایران -اداره تدارکات خارجی کاال

شماره مجوز1395 . 4340:

«نوبت دوم»

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

دادنامه
پرونده کالسه  9509984410900483شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه تصمیم نهایی شماره
9509974410901172
تجدیدنظرخواه :آقای ابراهیم دولت خواه فرزند دولت یار به نشانی ارومیه جاده سلماس روستای رحیم آباد
موبایل 09148551019
تجدیدنظرخواندگان.1 :خانم یگانه قلی زاده فرزند بختیار به نشانی ارومیه فعال زندان مرکزی .2آقای مصیب حیدری
فرزند حیدر به نشانی مجهول المکان تجدیدنظرخواسته :اعتراض به رای شورای حل اختالف
رای دادگاه
در خصوص دعوی ابراهیم دولت خواه به طرفیت یگانه قلیزاده و مصیب حیدری به خواسته تجدیدنظر خواهی از
دادنامه شماره 150مورخه 95/4/2صادره در پرونده کالسه 35/89/95شعبه 35شورای حل اختالف ارومیه،توجها به
جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان بدوی دارای قرارداد خرید خودرو از یگانه قلیزاده بوده که
خوانده مذکور به فروش خودرو به وی اقرار دارد و مصیب حیدری به عنوان شخصی که سند خودرو به نام وی
میباشد و استعالم بعمل آمده از راهور ناجا حاکی از آن است به جهت مجهولالمکان بودن و علیرغم نشر آگهی
حضور نیافته و دفاعی معمول نداشته و ملزم به انتقال سند خودرو میباشد لذا دادگاه ضمن قبول اعتراض دادنامه
معترض عنه را نقص و با استناد به مواد 219و 223قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال
سند خودروی پیکان به شماره انتظامی 116ب  88ایران 27به نام خواهان بدوی و محکومیت خواندگان به جبران
خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره قطعی است .
شرف -رئیس شعبه نهم دادگاه حقوقی ارومیه
رونوشت آگهی حصروراثت
آقای کریم ظرافت دوست دارای ش ش 2840275074بشرح دادخواست به کالسه/1029-95ح 1از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان الچین ظرافت دوست به ش ش 5106در
تاریخ 93/6/25اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
 -1کریم ظرافت دوست ف الچین ش ش 2840275074ت ت 1356پسر متوفی
 -2غالمرضا ظرافت دوست ف الچین ش ش 29ت ت 1347پسر متوفی
 -3علی رضا ظرافت دوست ف الچین ش ش 527ت ت 1342پسر متوفی

 -4توحید ظرافت دوست ف الچین ش ش 588ت ت 1357پسر متوفی
 -5جعفرصادق ظرافت دوست ف الچین ش ش 46ت ت 1338پسر متوفی
 -6رقیه ظرافت دوست ف الچین ش ش 475ت ت 1340دختر متوفی
 -7صدیقه ظرافت دوست ف الچین ش ش 628ت ت 1344دختر متوفی
 -8صفیه نعیمی کوزه کنان ش ش 1917ت ت 1329همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادرخواهد شد.
فقیری -رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي
برابر راي شماره  139560313010001751هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسميمستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بوكان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی
آقای رحیم حسین زادی فرزند عبداله بشماره شناسنامه  8918صادره از بوکان در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  100مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده  -114اصلي علی آباد واقع در بخش  17شهرستان
بوكان خريداري از آقای محمود سلطانیان زاده احدی از وراث سواره سلطانی علی آبادی (سلطانیان زاده بی بیکند)
احدی از زارعین صاحب نسق پالک  -114اصلی علی آباد محرز گردیده که برای آن پالک  4736فرعی از -114
اصلی تعیین و اختصاص یافته است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول- 1395/10/06 :تاريخ انتشار نوبت دوم1395/10/22 :
محمود خضرزاده -رئيس ثبت اسناد و امالك بوكان

(برگ اجرائيه)

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

مشخصات محكوم له
نام :صفر نام خانوادگي :محمد رسول پور نام پدر :ابوبکر شغل :آزاد نشاني محل اقامت :مهاباد شهرک کارمندان
روبروی جایگاه پمپ ناظم زاده صافکاری استاد 0914448392
مشخصات محكوم عليه  -نام :حسن نام خانوادگي :شعاعی نام پدر :نوراهلل شغل :آزاد نشاني محل اقامت:
مجهول المکان
محكوم بهبه موجب دادنامه شماره  95-464مورخ  95/7/26شورای حل اختالف/شعبه 15كه وفق دادنامه شماره -شعبه-
دادگاه تجديدنظر استان -قطعيت حاصل كرده است  .محکوم علیه محکوم است به تنظیم و انتقال سند رسمی
خودرو سواری روآ مدل 1386بشماره انتظامی  833 -25ل  49با حضور در دفاتر اسناد رسمی به نام خواهان یا هر
کسی که ایشان معرفی نماید و پرداخت هزینههای دادرسی در حق خواهان وهمچنین محکوم علیه محکوم است
بپرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت.م الف71
عبدالصمد محمدی -قاضی شعبه 15شورای حل اختالف مهاباد

نوبت اول
بموجب پرونده کالسه  952324و دادنامه و اجراییه صادره از شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی کرج ،له :عبدالرضا آژندفر
علیه :امید والیاننژا د محکوم است به پرداخت مبلغ  3/442/945/010ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 288/866/960
ریال نیم عشر دولتی در  .با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای
حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکومله و به منظور استیفای محکوم به و هزینههای اجرایی متعلق به از
سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده
در مورخ  1395/11/14از ساعت  9الی  10در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج از طریق مزایده به فروش
برسد  .مزایده شش دانگ ملک موصوف که قیمت شش دانگ ملک طبق نظریه کارشناس  4/000/000/000ریال و
مزایده از قیمت اعالمی کارشناس آغاز و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته
خواهد شد .ده درصد وجه مزایده فیالمجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی
یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد
شد .در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد .کلیه هزینههای نقل و انتقال بعهده محکوم علیه است .که از محل فروش
پرداخت خواهد شد .طرفین میتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند
که در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد .ضمنا طالبین
بشرکت در مزایده میتوانند ظرف  5روز قبل از مزایده با اطالع از مال مورد مزایده بازدید نمایند .مال مورد مزایده و
بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است :ملک ثبتی  6363فرعی از اصلی مفروز مجزا شده از پالک  1812فرعی
از اصلی واقع در ماهدشت خیابان هفتم شمالی پالک  14بازدید و بررسی بعمل آمد و نظریه کارشناسی به شرح ذیل
آمده است :ملک مورد نظر عبارت است از سک قطعه زمین محصور با دیوار بلوکی به ارتفاع حدود  2/5متر بمساحت
 1686/2متر مربع و در شماال دیواریست به طول  77/90متر به کوچه موجود ،شرقا دیواریست به طول  22متر به
ملک مجاور ،جنوبا در دو قسمت اول دیواریست به طول  59متر و دوم دیواریست به طول  16متر به خیابان ،غربا
درب و دیوار به طول  22/30متر به خیابان که یک باب ساختمان مخروبه در ضلع شمال غربی آن به مساحت حدود
 68متر با سقف تیرآهن و طاق ضربی احداث گردیده و در حال حاضر فعالیت در ملک مذکور وجود ندارد و در زمان
بازدید درب ملک بسته و امکان بازدید از داخل ملک میسر نگردید  .بنا به مراتب فوق و موقعیت مکانی و مساحت و
توجه به جمیع جهات ارزش ملک مذکور در عرصه و اعیان در زمان حال بدون در نظر گرفتن دیون و بدهی احتمالی
مبلغ  4/000/000/000ریال معادل چهارصد میلیون تومان ارزیابی میگردد49956 .م/الف
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج  -حمید جعفری

