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 زض ًظط زاضز اهالن هاظاز تط ًیاظ ذَز ضا تِ ضطح شیل تا ٍضغ هَجَز ٍ تا ضطایط پطزاذت ًمسی اظ ططیك بانک تجارت     

 هتماضیاى . هعایسُ ػوَهی  تِ فطٍش تطساًس

 هیتَاًٌس جْت وسة اطالػات تیطتط، تاظزیس اظ اهالن ، زضیافت تطي زضذَاست ضطوت زض هعایسُ  زض تْطاى تِ ازاضُ هٌْسسی 

ٍ زض ضْطستاى تٌسض ػثاس  (طثمِ پٌجن) تاًه تجاضتٍ اهالن ٍالغ زض ذیاتاى آظازی ، تیي ذیاتاًْای ًَاب ٍ اسىٌسضی ، ساذتواى 

 تِ زتیطذاًِ 8/6/96تِ هحل هسیطیت ضؼة استاى ّطهعگاى ٍ جْت تسلین پیطٌْازات ذَز حساوثط تاپایاى ٍلت ازاضی هَضخ 

 .طثمِ ّطتن ٍ هحل هسیطیت هصوَض هطاجؼِ فطهایٌس- وویسیَى هؼاهالت ػوسُ تِ ًطاًی فَق 

اًجام ذَاّس ضس ، چٌاًچِ تغییطی زض تاضید  تاظگطایی پاوات صَضت گیطز، هطاتة تلفٌی  14/6/96 تاظگطایی پاوات زض تاضید 

 .  تِ اطالع ضطوت وٌٌسگاى ذَاّس ضسیس 

  لاتل زستطسی www.tejaratbank.irضوٌاً هتي آگْی زضسایت تاًه تجاضت تِ ًطاًی 

 .  هیثاضس

 :  تَضیحات

لیوت پایِ هعایسُ هٌسضج زض آگْی هی تاضس وِ هی تایست تِ حساب ضواضُ % 5هثلغ سپطزُ ضطوت زض هعایسُ هؼازل  .1

 . ًعز تاًه تجاضت ٍاضیع گطزز01821474

ٍاضیع ٍ ( ًعز تاًه تجاضت01854879تِ حساب واضهعز فطٍش اسٌاز تِ ضواضُ )ضیال 200ض000ضطوت وٌٌسگاى هثلغ  .2

 .فیص ضا ضویوِ تطي پیطٌْاز ًوایٌس

 .(ضوٌاً هثلغ زضیافتی جْت ذطیس اسٌاز تِ ّیچ ٍجِ هستطز ًرَاّس ضس)   .3

ضػایت هفاز فطم پیطٌْاز ضطوت زض هعایسُ العاهی هی تاضس ٍ تْای پیطٌْازی تایس اظ حیث هثلغ هطرص ٍ هؼیي ٍ تسٍى  .4

 .تسلین گطزز(زضتستِ)ذط ذَضزگی تَزُ ٍ زضپاوت الن ٍ هْط ضسُ 

 .اهالن ػطضِ ضسُ تا ٍضؼیت هَجَز تِ فطٍش هی ضسٌس ٍ تاظزیس اظ هحل تا ّواٌّگی لثلی اهىاًپصیط هی تاضس  .5

 .تاًه زض ضز یا لثَل یه یا ولیِ پیطٌْازات ٍاصلِ هرتاضهی تاضس .6

  .ّعیٌِ آگْی اظ تطًسگاى هعایسُ اذص هی گطزز .7

 021-66927220     ٍ 076-32226821:   تلفي
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 اداره مهندسی و امالک
 

 ضطح ضواضُ پطًٍسُ ضزیف
هساحت ػطصِ 

 (هتطهطتغ)

 هساحت تمطیثی اػیاى       

 (هتطهطتغ  )  
 (ضیال)لیوت پایِ 

 46-5م 1

یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در 

جزیره کیش ، بلوار خیام  مجتمع خانه 

 ، طبقه 24  ، بلوک vc50گستر ، قطعه 

 5453 ، به شماره ثبت 4همکف ، واحد 

 2.050.000.000 74 مشاع

 46-6م 2

یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در 

جزیره کیش ، بلوار خیام  مجتمع خانه 

 ، طبقه 12  ، بلوک vc50گستر ، قطعه 

 5339 ، به شماره ثبت 3همکف ، واحد 

 2.050.000.000 74 مشاع

 46-7م 3

یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در 

جزیره کیش ، بلوار خیام  مجتمع خانه 

 ، طبقه 24  ، بلوک vc50گستر ، قطعه 

 5452 ، به شماره ثبت 3همکف ، واحد 

 2.050.000.000 74 مشاع


