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 كارشناس رسمي دادگستری

محمد بارق عفتي دارياني دکتر  
 راه و ساختمان ـ نقشه برداري

 

 بسمه تعالی

 مهندس علوی رياست محترم رمزک کارشناسان رسمي دادگستری استان آرذبایجانغربي جناب آاقی                 
                 

 ه  درخواست شمار در خصوص کارشناسی موضوع 18/03/1400مورخ  6582/202/004بازگشت به ابالغ شماره احترام سالم و با       

 در راهنمائی و ،با شرکت آن ارزيابی ملکنسبت به  ,مديريت محترم مرکز توزيع ارومیه شرکت پخش البرز 17/03/1400مورخ  7/425

 ,گزارشات محلیتحقیقو اسناد ومدارک ابرازي مورد ارزيابی بازديد و ضمن بررسی از محل مرکز توزيع ارومیه محترممدير  معیت

 د. گردمی ايفادکارشناسی بشرح ذيل 
يابی ملک زار در مديريت محترم مرکز توزيع ارومیه شرکت پخش البرز , اعالم شده است 24/03/1400مورخ  10/425بموجب نامه شماره  -

 .شود واعالم  تعیین قیمت پايه مزايده ,شرکت پخش البرز 

وکروکی ملک شرکت پخش البرز می باشد که مسولیت   شده توسط مديريت محترم توزيع پخش البرز شامل کپی اسناد مالکیت مدارک ارائه  -

 می باشد. ارائه کنندهصحت واصالت اسناد با 

است.چنانچه اين ارزيابی بر اساس مساحت عرصه پالک مورد ارزيابی بر اساس کروکی ارائه شده براي ملک شرکت پخش البرز انجام شده  -

 مشخص شود مساحت  اعالمی با وضع موجود مغايرت دارد تغییرات فوق بايد در ارزش کارشناسی امالک اعمال شود.

    

   X=505626     Y= 4157860با مختصات جغرافیايی  27نبش کوي -روبروي پارک ساعت-آزاديخیابان  -ارومیه :آدرس -1

می باشد که در محل با هم ادغام شده اند ولی اسناد بشرح ذيل عرصه ملک مورد ارزيابی شامل دو پالک ثبتی  :  مشخصات عرصه -2

ش البرز که  ممهور به مهر و خ. مساحت عرصه بر اساس کروکی ارائه شده توسط مديريت محترم پتجمیع نشده است آنها مالکیت

متر بر به کوچه  6/55متر بر به بلوار شهدا و  65/60ورت سه نبش با مترمربع وبص 18/2853می باشد  نقشه بردار امضا مهندس

تجاري -ودر موقعیت خدماتی  متر بر به خیابان خرمشهر می باشد 7/57و  27متر پخ نبش بلوار شهدا وکوي  3و 27متري شماره 8

 تجاري می باشد. -, کاربري ملک اداريجديد بر اساس طرح تفضیلی و واقع شده

دفتر  4/3450به شماره ثبت  پسري  862136ارومیه داراي سند مالکیت شماره  4واقع در بخش  3450فرعی از 4پالک شماره  -

تهران بنام شرکت  718دفتر اسناد رسمی  17963تحت شماره  9/3/88که در تاريخ  31/5/74بتاريخ ثبت  322صفحه  53

متر به جاده قديم  5/57حدود اربعه آن شماال بطول ند می باشد وفاقد مساحت در س و پخش البرز انتقال وثبت شده است

متر به  5/8دوم بطول  3576به پالک  60/51اول بطول  متري, جنوبا8متر بشارع جديداالحداث  70/39شاهپور, شرقا بطول 

 می باشد.  3450متر به فرعی مفروزه از  41بلوار کوروش کبیر, غربا بطول 

 

صفحه  53دفتر  3113سري پ به شماره ثبت  862135ارومیه داراي سند مالکیت شماره  4بخش  3576فرعی از  1پالک ثبتی  -

تهران بنام شرکت پخش البرز  718دفتر اسناد رسمی  17963تحت شماره  9/3/88که در تاريخ  31/5/74بتاريخ ثبت  331

 می باشد. رت مثلثی شکلمترمربع وبصو 37/526انتقال وثبت شده است ومساحت ثبت شده در سند مالکیت 

متري احداثی دوم پخی 8متر به کوچه  50/18متر بجوي عمومی زراعتی , شرقا اول بطول  60/51حدود اربعه آن شماال بطول 

 متر به خیابان شاهپور)بلوار کوروش کبیر(, فاقد حد غربی می باشد. 53بطول دو متر به کوچه مذکور, جنوبا بطول 
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 مورد ارزیابی
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و همچنین انشعابات و دوباب سوله انباري  و نگهبانیاعیانی پالکهاي مذکور در دو قسمت شامل ساختمان اداري :   اعیانی مشخصات  -3

 بشرح ذيل می باشد:

مترمربع با مصالح بنائی وسقف تیرچه بلوک وپوشش بام ورق آزبست  460با زيربناي حدود  اداري در دوطبقه ساختماننگهبانی و -

سال ساخته شده است. پوشش کف موزائیک وکفپوش وديوارها سفیدکاري و  40با قدمت بیش از که سیمانی و نماي سیمانکاري 

 سیستم گرمايش موتورخانه با رادياتور فلزي میباشند.چوبی و  يفلزي ودربهاي پنجره ها رنگامیزي و داراي سقف کاذب  و

متر با کف  3/8متر وارتفاع حداکثر  80/17مترمربع  با دهنه هاي  996بصورت سالن بعنوان انباري با زيربناي حدود  دو باب سوله  -

سنگ وموزائیک و پوشش ديوارهاي داخلی ونما سیمانکاري وداراي تاسیسات هواکش وداراي سکوي بارگیري وباراندازي با سیستم 

 جک همسطح کننده می باشد.

 فلزي محصور شده و کفسازي محوطه آسفالت می باشد. برهاي مشرف به بلوار شهدا و خیابان خرمشهر با ديوار ونرده هاي -

 کیلووات می باشد. 30شعاب گاز وبرق سه فاز نملک داراي انشعاب آب و ا -

 ارزش کارشناسی: -4

 

دو  با شده بصورت ادغام پالک مورد ارزیابیپایه مزایده با عنایت به مشخصات ذکرشده ,ارزش کارشناسی 

 یت وقدمت وفو کاربری ,کیاعالمی  مساحتارع ، وعرض شگرفتن موقعیت ،در نظر اسناد موجود و با فقره

به اشخاص حقیقی  فارغ از هرگونه دیون و تعهدات احتمالی وضعیت موجودودرو  انشعاباتت اعیانی ها و حمسا

بشرح ذیل   (ریال بیست میلیارد )پانصدوریال  000/000/000/520  مبلغ انتقال سند, موانع قانونی فاقدوحقوقی و 

 ارزیابی و تعیین می شود.

 ریال    000/960/133/12ارزش اعیانی وانشعابات  به مبلغ   -

 ریال  000/040/866/507ریال وجمعا    000/000/178ارزش عرصه از قرار هرمترمربع  -

 

 
 با احترام مجدد                                                                                                                                                                                                                    

 محمد باقر عفتی داریانی                                                                                                                                                                                                       
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