مزایده امالک مازاد شرکت توسعه دیدار ایرانیان
شرکت تو سعه دیدار ایرانیان واب سته به بانک دی در نظر دارد تعدادی از امالک مازاد بر نیاز خود را در شهرهای تهران ،کرج ،شهریار و ا صفهان با

وضعیت موجود و از طریق مزایده کتبی عمومی بر مبنای قیمت پایه به فروش برساند.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر ،بازدید و دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد خود ،همه روزه از تاریخ  18/6/97لغایت  1/7/97با
مراجعه به دفتر مرکزی شرکت و یا تماس تلفنی مراجعه نمایند .بازگ شایی پاکت ها در روز  4/7/97با ح ضور اع ضای کمی سیون معامالت در دفتر

مرکزی شرکت انجام و قرائت خواهد شد.
هزینه خرید ا سناد مزایده مبلغ  500.000ریال می با شد که متقا ضی می بای ست ابتدا مبلغ را به ح ساب شماره  200005585009به نام شرکت

توسعه دیدار ایرانیان نزد بانک دی شعبه میدان ونک کد  114واریز نموده و رسید آن را برای دریافت اسناد مزایده ارائه نماید.
شرایط و نحوه شرکت در مزایده:
1.مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل  5در صد مبلغ پایه مزایده می با شد .که متقا ضیان می بای ست سپرده های خود را به ح ساب شماره
 200005585009نزد بانک دی شعععبه میدان ونک کد  114واریز و اصععف فیو واریزی را همراه مدارک مزایده به معاونت امالک شععرکت توسعععه

دیدار ایرانیان ارائه و رسید دریافت کنند.
 2.متقاضیان می بایست مبلغ پیشنهادی خود همراه مدارک ،اسناد امضاشده مزایده و فیو سپرده شرکت در مزایده را در پاکتی دربسته قرار داده

و حداکثر تا ساعت  16روز یکشنبه  1/7/97به مزایده گذار تحویف داده و رسید دریافت نمایند.

3.بازدید از امالک ،مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبف از شرکت در مزایده برای متقاضیان الزامی است.
4.مزایده گذار در رد یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.
5.کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد.
6.در روش های فروش اقسععاطی 25درصععد قیمت ملک به عنوان پیو پرداخت در هنمام تنظیم مبایعه نامه و مابقی مبلغ طی اقسععاه ماهیانه از

متقاضی می گردد .الزم به ذکر است تنظیم قرارداد به صورت اجاره به شره تملیک می باشد.
7.فروش امالک به صورت اقساه  48ماهه با افزایو سالیانه برابر نرخ بهره مصوب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ونقدی صورت می گیرد.
8.در شرایط برابر ،اولیت فروش با متقاضیانی است که با پیشنهاد خرید بیو از یک ملک در مزایده شرکت نمایند.
مشخصات امالک به شرح ذیف می باشد:

