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<< فروش فوق العاده امالک و مستغالت >>
(مزایده شماره  34امداد منطقه شمال کشور)

دفتر فروش امالک منطقه شمال کشور در نظر دارد
تعدادی از امالک مســکونی ،تجاری ،اداری و اراضی
متعلــق به خود را از طریق برگــزاری مزایده کتبی با
شرایط نقد و اقســاط و بدون دریافت کارمزد بفروش
برساند.
لــذا متقاضیان محترم خرید میتواننــد برای بازدید
از امالک مورد نظر و کســب اطالعات بیشــتر از نحوه
برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده
از تاریخ  98/04/15لغایت  98/04/26همه روزه به غیر از
ایام تعطیل به دفتر فروش امالک امداد مراجعه فرمایند
و یا مدارک و فرم های مربوطه را از سایت معرفی شده
اخذنمایند.
متقاضیان محترم میتوانند پیشنهادات خود را تا مورخ
 98/04/26به دفتر فروش منطقه ،تا یک ســاعت قبل از
بازگشایی صندوق ارائه نمایند.

مالحظات:

1ـ متقاضیــان محترم بــرای شــرکت در مزایده

می بایست سپرده ای به میزان  %5قیمت پایه مزایده
ملــک مورد نظر خود را طی یــک فقره چک بانکی
در وجه مجتمع اقتصادی کمیته امداد تهیه و تحویل
اداره فروش امالک منطقه نموده و رســید دریافت
نمایند.
2ـ متقاضیان محترم می بایست رسید سپرده م ٌاخوذه
(قرمز رنگ) را بهمراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت
و فرم امضاء شده شرایط شرکت در مزایده را داخل
پاکت مخصوص پیشنهادات قرار داده و پس از درج
فقط نــام و نام خانوادگی بر روی آن داخل صندوق
پیشنهادات صرف ًا در دفتر فروش منطقه بیاندازند.
3ـ فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات
واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شــکل
مجاز و مختار است.
4ـ پیشنهادات فاقد ســپرده و یا مخدوش و مبهم و
مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد
فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش
ارائه می گردد الزامی است.

5ـ متقاضیان دارای شــخصیت حقوقی می بایست
ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء
مسئوولین ذیربط برسانند.
6ـ حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در
جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه
شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان
نخواهد بود.
7ـ توصیه می شــود متقاضیان محترم به اطالعات
مندرج در ســتون توضیحات هر ملک توجه و ضمن
رعایــت مفاد مندرج در برگ شــرایط شــرکت در
مزایده از ملک مورد نظر حتم ًا بازدید بعمل آورند.
8ـ دریافت اقســاط طی چک های صادره از سوی
بانک ها (بجز صندوق قرض الحســنه) قابل دریافت
بوده و از دریافت چکهای مربوط به حسابهای قدیمی
و سفته معذور می باشیم.
9ـ در صورت پرداخت نقــدی الباقی ثمن معامله
مشمول  15درصد تخفیف به م ٌاخذ سال خواهد شد.
10ـ در صورت برنده نشــدن در مزایده ســپرده

متقاضــی حداکثر ظرف مــدت  5روز کاری عودت
داده خواهد شد.

مهم:

* اولویت خرید ملکیت ها در شــرایط مســاوی با
صاحبان سرقفلی می باشد.
* پیگیری اخذ مفاصا حســاب های الزم و پرداخت
هزینــه های مربوط به تنظیم ســند قطعی درخصوص
آن دسته از امالکی که تفویض مالکیت آنها به صورت
وکالتی درج گردیده است به عهده خریدار می باشد.
دفتر فروش امالک امداد به نشانی:
تنکابن خیابان جمهوری اسالمی حدفاصل اداره راه
و شهرسازی و پارک مادر تلفنهای تماس  54222673ـ
 54222262کد 011
آدرس اینترنتیhttp://www.emdadimam.ir :
زمان برگزاری :روز چهارشــنبه مــورخ 98/04/26
ساعت 11
محل برگزاری مزایده :دفتر فروش تنکابن

لیست مشخصات امالک
آدرس

مساحت
عرصه

مساحت
اعيان

نوع
ملك

كاربري

90904/4

ــ

زمین

مسکونی -
توریستی

رديف

شهر

1

کالچای

واجارگاه ـ
لزرجان شهرک
ارغوان

توضیحات

نحوه
انتقال سند

شرایط
پرداخت

قیمت پایه (ريال)

مالکیت امداد  75صدم دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت  11363مترمربع
می باشد ،هرنوع توافق با مالکین مشاعی و خلع ید متصرفین احتمالی بعهده خریدار
می باشد ،قسمتی از ملک در حریم دریا قرار داشته لهذا رعایت کلیه حرائم احتمالی
برعهده خریدار است ،بازدید از ملک الزامی است ،فروش با وضع موجود

وکالتی

50درصد نقد
اقساط  24ماهه

61/000/000/000

2

تنکابن

پلت کله نبش
کوچه محمدیان

1215/5

110

ساختمان و
زمین

مسکونی

ملک محصور با بنای احداثی قدیمی ،بخشی از ملک در داخل نوار تاسیساتی قرار
دارد ،رعایت کلیه حرائم احتمالی بعهده خریدار می باشد ،بازدید از ملک الزامی است،
فروش با وضع موجود ،تحویل ملک با پرداخت  20درصد باالی پیش پرداخت

وکالتی

50درصد نقد
اقساط  24ماهه

19/500/000/000

3

کالرآباد

دفتر شرکت
میثاق امداد

11752/5

520

ساختمان و
زمین

فضای سبز

ملک محصور با بنای احداثی ساختمان اداری در  2طبقه و سرایداری جمعاً
بمساحت تقریبی  520مترمربع با امتیازات آب و برق و گاز و تلفن می باشد در
قسمت جنوبی بصورت باغ کیوی بوده دارای چاه آب و پمپ و منبع هوایی از دیگر
اعیانی های ملک می باشد ،ضلع شمالی ملک قسمتی در حریم  60متری دریا و کد
ارتفاعی  -24/70و در ضلع غربی قسمتی در حریم رودخانه پلنگ آبرود قرار دارد که
رعایت کلیه حرائم از هر حیث و جهت برعهده خریدار می باشد ،موقعیت بسیار عالی،
بازدید از ملک الزامی است ،تحویل ملک با پرداخت  20درصد باالی پیش پرداخت

وکالتی

 60درصد نقد
اقساط  12ماهه

220/000/000/000

4

فریدونکنار

فیروزآباد

600

ــ

زمین

فضای سبز -
آموزشی

امکانات آب و برق و گاز در مجاورت ملک وجود دارد ،متصرف دارد و خلع ید
متصرف بعهده خریدار است ،فروش ملک با وضع موجود بازدید از ملک الزامی است

وکالتی

35درصد نقد
اقساط  18ماهه

2/760/000/000

5

فریدونکنار

فیروزآباد

600

ــ

زمین

فضای سبز -
ورزشی

امکانات آب و برق و گاز در مجاورت ملک وجود دارد ،متصرف دارد و خلع ید
متصرف بعهده خریدار است ،فروش ملک با وضع موجود بازدید از ملک الزامی است

وکالتی

35درصد نقد
اقساط  18ماهه

2/700/000/000

6

فریدونکنار

فیروزآباد

989

ــ

زمین

فضای سبز -
آموزشی

امکانات آب و برق و گاز در مجاورت ملک وجود دارد ،متصرف دارد و خلع ید
متصرف بعهده خریدار است ،فروش ملک با وضع موجود بازدید از ملک الزامی است

وکالتی

35درصد نقد
اقساط ماهه 18

4/183/800/000

7

فریدونکنار

فیروزآباد

672

ــ

زمین

فضای سبز -
آموزشی

امکانات آب و برق و گاز در مجاورت ملک وجود دارد ،متصرف دارد و خلع ید
متصرف بعهده خریدار است ،فروش ملک با وضع موجود بازدید از ملک الزامی است

وکالتی

35درصد نقد
اقساط  18ماهه

3/024/000/000

8

فریدونکنار

فیروزآباد

52/5

ــ

زمین

فضای سبز -
آموزشی

متصرف دارد و خلع ید متصرف بعهده خریدار است ،فروش ملک با وضع موجود
بازدید از ملک الزامی است

وکالتی

50درصد نقد
اقساط  12ماهه

241/500/000

9

فریدونکنار

فیروزآباد

1891

ــ

زمین

فضای سبز -
آموزشی

امکانات آب و برق و گاز در مجاورت ملک وجود دارد ،متصرف دارد و خلع ید
متصرف بعهده خریدار است ،فروش ملک با وضع موجود بازدید از ملک الزامی است

وکالتی

35درصد نقد
اقساط  18ماهه

7/942/200/000

10

فریدونکنار

فیروزآباد

636

ــ

زمین

فضای سبز -
ورزشی

امکانات آب و برق و گاز در مجاورت ملک وجود دارد ،متصرف دارد و خلع ید
متصرف بعهده خریدار است ،فروش ملک با وضع موجود بازدید از ملک الزامی است

وکالتی

35درصد نقد
اقساط  18ماهه

2/925/600/000

11

فریدونکنار

فیروزآباد

528/75

ــ

زمین

فضای سبز -
ورزشی

امکانات آب و برق و گاز در مجاورت ملک وجود دارد ،متصرف دارد و خلع ید
متصرف بعهده خریدار است ،فروش ملک با وضع موجود بازدید از ملک الزامی است

وکالتی

35درصد نقد
اقساط  18ماهه

2/485/125/000

12

آق قال

1000000

ــ

زمین

زراعی

مالکیت امداد سه دانگ از ششدانگ به مساحت  500000مترمربع می باشد ،قسمتی
از ملک در حریم سد وشمگیر و جاده وکانال واقع شده و  50درصد ملک در تصرف
مالکین مشاعی (روستای اتحاد) میباشد ،فروش با وضع موجود ،بازدید از ملک الزامی
است ،هرنوع توافق با مالک مشاعی و خلع ید متصرفین با خریدار است پیاده نمودن ملک
در طبیعت بعهده خریدار میباشد ،رعایت کلیه حرائم برعهده خریدار می باشد

وکالتی

 25درصد نقد
اقساط  24ماهه

3/500/000/000

ضلع جنوب سد
وشمگیر روستای
اتحاد

