
 

 

 تكميل فرمها و پاكتها راهنمای

و بهمراه سایر مدارک به ( یا اثر انگشت)متقاضیان می بایست کلیه اسناد و مدارک مزایده را طبق توضیحات مندرج، بصورت خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل، امضا 

 .از الک و مهر نمودن پاکتها بصورت جداگانه، به دفتر مرکزی شرکت یا کارگزاران استانی طبق مهلت مقرر تحویل نمایندشرح ذیل، درون پاکتها قرار داده و پس 

 .بدیهی است عدم رعایت موارد ذیل موجب حذف پیشنهاد متقاضی از روند مزایده گردیده و مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود

 

 (برگ نظرسنجی)   -( برگ شرایط مزایده)   -(  یمت و تعهدنامهبرگ پیشنهاد ق) : شامل  پاكت بزرگ 

 (سپرده% 5اصل و تصویر فیش بانکی )   -  (تصویر شناسنامه)    -  (پشت و رو: تصویر کارت ملی)   - (کارت مشخصات پیشنهاد: )شامل   پاكت كوچك 

 

  سپرده شرکت در مزایده می بایست جداگانه و به صورت رسید نقدی، % 5ریال بابت هر سری اسناد و پاکتهای مزایده و همچنین مبلغ  000/803/1هزینه

 .یک از حسابهای زیر به نام شرکت فام پرداخت گرددچک تضمینی یا چک رمزدار، به 

 

 

 شماره حساب شعبه بانک ردیف

 8180000303313 بیهقی سپه 1

 0005315131001 اردشیر ملی 0

 50030550 مرکزیمستقل  رفاه 8

 

 برای اشخاص حقیقی، در صورت وجود یک یا چند شریک ، تصویر مدارک شناسایی همه شرکاء داخل پاکت کوچک الزامی است. 

 برای اشخاص حقوقی، تصویر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، داخل پاکت کوچک الزامی است. 

  و نهایتاً سپرده شرکت در مزایده این سپرده موجب عدم قبول پیشنهاد متقاضی و بازنشدن پاکت در مراسم بازگشایی % 5مبلغ  واریزی یا کسر واریزعدم

 دسته از پیشنهاددهندگان نیز به نفع شرکت ضبط خواهد شد

 تکمیل کارت مشخصات شرکت کننده الزامی است. 

 پاکت بزرگ اکیداً خودداری فرمایید از قرار دادن پاکت کوچک درون. 

 

در استانها و  32/32/8438 شنبهدوروز  81متقاضیان از زمان درج آگهي در روزنامه حداكثر تا ساعت / متقاضي. 

در دفتر مركزی شركت مهلت خواهد داشت تا مدارک مذكور را به دفتر شركت  34/32/8438شنبه سه روز  81ساعت 

 یا كارگزاران استاني معرفي شده از سوی شركت تحویل نماید

 

 

 

 

 

 

 

  10/0010مزايده 

 (بانک رفاه کارگران)
 



 

 شرکت فروش اموال مازاد 

 

 

 
ش مورد فرو در رابطه باشرکت فام  و سایت اینترنتی 81/32/8438 مورخ همشهریو  31/32/8438 مورخ اطالعات های روزنامه منتشره دراز آگهی مزایده با اطالع 

  :ذیلول اجد مندرج در مزایده به شرح

 (متقاضيان/متقاضیمشخصات ) 1جدول شماره 

صببادره از ......... ................................. شناسببنامهشببماره ....... ..............................فرزنببد  .........................................................اینجانبببان/اینجانببب :(اشخخصاح حقیقخخي)

 (دانگ....... هر یک به نسبت ) .داریم/به شرح زیر را دارمتقاضای شرکت در مزایده .................. ................................کد ملی  ......................متولد ......................

شناسبه  ......... ....................... اداره ثبت................ .........به شماره ثبت  ).........................( ....................................................سازمان /موسسه/شرکت : (حقوقياشصاح ) 

 ه موجببب آگهببیببب.................. عنببوان ه ببب.................................... و ........... .............عنببوان ه ببب................................. بببا مببدیریت و امضبباء مجبباز ... .......................ملببی

     .داریبم /ای شبرکت در مزایبده را دارد  ر تقاضب به شبرح زیب   ،در روزنامه رسمی ............................ مورخ ................................................ شمارهآخرین تغییرات /تاسیس

 (دانگ.. .....هر یک به نسبت )

 

 (پيشنهاد نحوه و چگونگی پرداخت) 3جدول شماره 

  لطفاً نحوه آمادگی خود برای چگونگی پرداخت را با عالمت ضربدر در یکی از جداول زیر اعالم فرمایید

 هستیم                  /متقاضي خرید نقدی هستم        

 هستیم/هستم "نقد و اقساط"متقاضي خرید بصورت         

 .هستیم/هستم، لیکن در شرایط مساوی حاضر به پرداخت نقدی هستم "نقد و اقساط"متقاضي خرید بصورت         

ماهه بصورت هر ماه حخداقل یخک قسخط    ............. درصد بصورت نقد و الباقي در اقساط.............اینجانبان آمادگي خود را با پرداخت / اینجانب

 .برای مورد مزایده اعالم مي نمایم

 

قبرار گرفتبه و    اینجانبان/شرکت در اختیار اینجانب ، کارکنان و کارگزارانکلیه اطالعات الزم توسط مسئولین می نماییم/بدینوسیله اقرار می نمایم

ببرگ  ایبن   ذیبل  قرائت نموده و به عنوان قببول کلیبه شبرایط مزایبده     مطالعه و  از مورد مزایده بازدید نموده و برگ شرایط مزایده را نیز به دقت

ج در ببرگ مزایبده   موظف به رعایت کلیه شرایط مندر شدیم/چنانچه در مزایده، برنده شناخته شدم می نماییم/پیشنهاد را امضاء و اقرار می نمایم

که در صورت عبدم انجبام تعهبدات     می دهیم/حق و اختیار و وکالت بالعزل می دهم مالک/و ضمن عقد خارج الزم به شرکت می باشیم/می باشم

ببه  کبه  را  اینجانببان /سپرده شرکت در مزایده تبودیعی اینجانبب  می تواند  مالک/، شرکته شرح مندرج در برگ شرایط مزایدهب اینجانبان/اینجانب

ببدون   ،ایبم نمبوده  /صادر و تسبلیم نمبوده ام  ................ ....................................شماره به  رسید واریز وجه/چک بانکی رمزدار/چک تضمین شدهموجب 

ه هیچگونه تشریفاتی راساً به نفع خود ضبط و برداشت نماید و در صورت عدم انجام تعهدات به شرح مندرج در برگ شرایط مزایبده رسسباً از عهبد   

در این مبورد معتببر خواهبد     مالک/و تشخیص و اعالم شرکت می باشیم/و متعهد جبران آن می باشم برآییم/برآیم مالک/به شرکتخسارت وارده 

مذکور ببه عنبوان خسبارت و     سپرده مبلغ را در خصوص ضبط و برداشت حق هر گونه ایراد و اعتراض و بحث و گفتگوئی اینجانبان/د و اینجانببو

جدول ذیل اعالم می  مندرج در شرحه ب اینجانبان/اینجانب ضمناً سایر اطالعات .نمودیم/در قبال شرکت و مالک از خود سلب و ساقط نمودم غیره

 .گردد

 متقاضیان/متقاضي (مهر) امضاء و اثر انگشت 

 

 

 (مشخصات ملك و قيمت پيشنهادی) 2جدول شماره 

 :  .....................................................................................کد ملک  ............................................................................:  ردیف  .: ....................................................استان 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................: نشانی 

 مبلغ پیشنهادی
 ریال:   ............................................................................  به عدد    

 ریال:   ............................................................................  به حروف 

 پيشنهـاد قيمـت و تعهـدنامـه

 (رفاه کارگرانبانک ) 10/0010مزايده 
 (ن



 

 الزامي است 6و  4 و 2و  3و  8اطالعات درخواستي در جداول شماره  تکمیل. 

بانک ملی شعبه  جنب، (ویال) استاد نجات اللهیخ و  (آبان)شهید عضدی خ خ کریمخان زند، بین  تهران،: مقیم( فام)شرکت فروش اموال مازاد بانکها 

حق  / حق سرقفلی / ماشین آالت / امالک ،می شود  نامیده( رکتبش)اختصار که ذیالً به طور و ششم  پنجمچهارم و  طبقات، 010پالک اردشیر، 

و سایت   81/32/8438و همشهری مورخ  31/32/8438اطالعات مورخ  های روزنامهدر به شرح آگهی های مندرج قابل فروش  ...و  تجارتپیشه و و کسب 

 .عمومی بفروش می رساندبا شرایط ذیل عرضه نموده و از طریق مزایده  شرک فام اینترنتی
سبایت اینترنتبی   و یبا  ( روزنامبه همشبهری  )آگهی مزایده مورد نظر خود را از بین ردیفهای مندرج در  مورد مزایدهموظف است  متقاضیان/متقاضی .8

 .انتخاب نمایدشرکت 

و هزینه های مترتب ببه آن، کبالً و   تخلیه  چنانچه ملک مورد مزایده دارای متصرف باشد، امرملک می باشد،  ،در مواردی که مورد انتخاب: تبصره

در این خصوص هیچگونه الزام و تعهدی نبدارد، لبذا متقاضبیان خریبد ببا      ( شرکت و یا بانک مالک ) و لذا فروشنده  می باشد خریداربر عهده جزاً 

ضبمناً در مبواردی کبه مبورد      .سباقط نمودنبد  حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را در این رابطه از خود سبلب و  امضاء ذیل این تعهدنامه 

جلب رضایت مالک برای تنظبیم سبند    اخذ رضایت و هزینه های مرتبط حق مالکانه وانتخاب حق کسب و پیشه و تجارت و یا حق سرقفلی است، 

 .اجاره، تغییر شغل و یا هر تغییر دیگری بر عهده برنده مزایده است

 .می رساند را با شرایط و وضعیت موجود به فروشموصوف  مورد مزایده سرقفلیحق  /حق کسب و پیشه /ماشین آالت/ ملک ،مالک/شرکت. 3

آن از و حقوق مکتسبه و خصوصیات و مشخصات  کمیت و کیفیتید می نماید که مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از یأمتقاضی خرید اقرار و ت. 2

، فلذا حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را نیز از هر جهت و بابت در این خصوص از خبود  نموده است، کامالً اطالع حاصل حیث و جهتهر 

 سلب و ساقط نموده است

 .در قالب ضوابط و آیین نامه های مربوطه می باشدو شرکت،در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سیستم بانکی  تشرک :تبصره

مالبک  یا  که از طرف شرکتانجام خواهد گرفت  در دفتر اسناد رسمی مزایده منحصراً مورد موضوعانتقال رسمی و یا اعطای وکالت بالعزل نسبت به . 4

ماشبین آالت و امبوال    (:ب. دنامالکی که در محدوده شهرکهای صنعتی بوده و فاقد سند مالکیت ثبتی می باشب  (:الف به استثناء) تعیین می شود

، ضمناً در (امالک فاقد پالک ثبتی (:ج. صورت می گیردآنها تحویل  ،شرکت شهرکهای صنعتی یا با قبض و اقباضکه حسب مورد از طریق  ینقولم

وفبق مقبررات    و هزینه های مزایبده  جرایم احتمالیخسارت دیرکرد و کامل اقساط و حساب سند پس از تسویه رسمی شرایط نقد و اقساط، انتقال 

 .انجام خواهد شد شرکتمالک و 

حق کسب / ماشین آالت/ نمی توانند با یک پاکت و یک فرم و یک برگ شرایط مزایده، بیش از یک مورد را اعم از خرید ملک/متقاضیان نمی تواند/متقاضی. 5

 .ای را تهیه ، تکمیل و ارائه گرددبدیهی است برای هر مورد می بایست پاکت، فرمها و اسناد جداگانه . نمایند/حق سرقفلی تقاضا نماید/ و پیشه

متقاضیان خرید بایستی برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و برگ شرایط مزایده را پبس از تکمیبل و امضباء و درج  اثبر انگشبت      / متقاضی. 6

قره چک بین ببانکی، رمبزدار،   بر روی کلیه صفحات به انضمام یک ف( مخصوص اشخاص حقوقی)و یا مهر و امضاء مجاز ( مخصوص اشخاص حقیقی)

قیمت پایه مزایده جهبت شبرکت در مزایبده تحویبل داده، رسبید آن را دریافبت       % 5چک تضمین شده و  یا فیش واریزی به حساب شرکت معادل 

بایست در ابتدای مشترکاً قصد شرکت در مزایده برای یک ردیف را دارند، می ( اشخاص حقیقی یا حقوقی)در صورتیکه چند متقاضی . نمایند/نماید

سبهم مشبخص   /سهم الشرکه هر کدام بصبورت دانبگ  ( مربوط به مشخصات متقاضیان 1جدول شماره )برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده 

 .تعیین می نماید( بصورت بالمناصفه یا با سهم برابر)شود لیکن در صورت عدم ذکر سهم هر شریک، فروشنده مبنای سهم هر کدام را 

 

 

    متقاضیان/متقاضي (مهر) امضاء و اثر انگشت                                                                                                                    

 

 

 (شماره حساب/ مشخصات فيش واریزی) 4جدول شماره 

 ودیعه پرداختي% 5مشصصات 

 :رسید واریز وجه / چک تضمین شده / چک بانکي رمزدار / فیش

 .......................شعبه .......................... صادره از بانک ........................  مورخ ..........................................شماره 

 (قیمت پایه% 5معادل )  ریال............................................ مبلغ 

 شماره حساب متقاضي

 ...............(كد ....................... )شعبه ....................... نزد بانک .................( از نوع )حساب فراگیر 

 ...........................................به نام ................................................ شماره 

 :  ........................................................شماره شبا 

 (رفاه کارگرانبانک ) 10/0010مزايده 



     

 

کبارت مشخصبات    وقبرار داده  شبده   و موم مهربزرگ  در پاکتبه همراه برگ شرایط مزایده برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده را  می بایست متقاضیان/متقاضی :تذكر

شبرکت  تحویبل  کوچبک مهبر و مبوم شبده قبرار داده و      پاکبت   بهمراه سایر مدارک الزم درنیز را  خود بانکی یا فیش واریزیبین  چکو تصویر اصل  که تکمیل گردیده و 

 خواهنبدبود /مختار خواهد ببود  متقاضیان/ متقاضی. کنند/را ذکر کندو شماره مزایده خود  نام خانوادگیضمناً در پشت پاکت نام و . نمایند/و رسید دریافت نماید دهند/دهد

در  متقاضبیان /بدیهی است عبدم حضبور متقاضبی   . نمایندشرکت با ارائه رسید ان و مکان آن در روزنامه قید گردیده ووپاکتهای حاوی پیشنهادها که زم بازگشاییدر جلسه 

 .نخواهد شدمربوطه حاوی پیشنهاد خرید پاکات  و بازگشایی مزایده اسمانجام مرازجلسه مذکور، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع 

ر پاکت بزرگ قرار ندهید، بدیهی است مسئولیت و عواقب انجام چنین اشتباهی کامالً و جزئباً ببر   پاکت کوچک را پس از مهر و موم دالزم بذکر است تحت هیچ شرایطی : توجه

 .متقاضیان خواهد بود/ عهده متقاضی

شبرایط فبوق البذکر     8و0وفق مفاد مندرج در بندهای از جزئیات و کم و کیف مورد مزایده  نامبردگان/ن است که نامبردهدر حکم آ متقاضیان/پیشنهاد از طرف متقاضی ارائه. 1

 .در هر زمینه مرتبط با مورد مزایده با امضاء ذیل این برگ از خود سلب و ساقط نمودند یا اعتراض بعدی را حق هرگونه ادعا و بودهمطلع کامالً 

خرید با شرکت در مزایده تمامی خیارات خصوصاً خیار غببن ولبو    متقاضی ا بوده وشرکت در مزایده به معنی اطالع و آگاهی کامل متقاضی نسبت به شرایط مورد تقاض: تبصره

 .درج می شودنیز فاحش را از سوی خود سلب و ساقط می کند و این موضوع در قرارداد مربوط 

 .سپرده ایشان ضبط خواهد شددر غیر این صورت، . متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر و یا مبهم باشد/قیمت اعالم شده از سوی متقاضی. 1

در دفتبر   34/32/8438 شخنبه سه   روز 81 در استانها و ساعت  32/32/8438 شنبهدو روز 81ساعت  حداكثر تاآگهی در روزنامبه   از زمان درج متقاضیان/ متقاضی. 9

 -مببهم  به پیشبنهادهای بدیهی است . نماید حویلمعرفی شده از سوی شرکت ت کارگزاران استانیبه دفتر شرکت یا  مذکور رامدارک  تامهلت خواهد داشت مرکزی شرکت 

ترتیبب اثبر داده    (3بشرح مفاد مندرج در بند)مبلغ سپرده شرکت در مزایده% 5واریزی کمتر از و  و ناقص از نظر اطالعات و مدارک مشروط -مخدوش -کمتر از قیمت پایه

 .شرکت در مزایده این دسته از پیشنهاد دهندگان نیز به نفع شرکت ضبط خواهد شد سپرده% 5ی گردند و ضمناً م نخواهد شد و باطل

 

 و هقبول نمود (به طول می انجامد ماه سه تا حداکثرکه ) که باالترین قیمت را برای خرید پیشنهاد داده با انجام تشریفات الزم متقاضیانی/متقاضیهرگاه شرکت پیشنهاد . 83

و یا از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن  دورنگاریا  ، (، تاریخ تحویل ابالغیه به پست می باشدمالک) پست از طریق به صالحدید خودمراتب را  ،برنده تشخیص دهد

ظرف مدت ر ترتیب اثر صورت عدم د . ابالغ خواهد نمود، 3مندرج در جدول شماره و یا شماره تلفن همراه شماره دورنگار  یا ،به متقاضی خرید به نشانی  همراه اعالمی

بدیهی . عنوان ضرر و زیان وارده ضبط خواهد شدبه  3سپرده مذکور در بند % 5تبی، و یا انصراف پس از اعالم ک 10 بندبه شرح فوق وفق تبصره  اقدامده روز از تاریخ 

 .ضبط خواهد شد ایشانحق انصراف نداشته و در صورت انصراف سپرده  برندگان/برنده ،پس از اعالم نتیجهاست 

 

 :می باشد  5شماره نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط جهت تنظیم قرارداد به شرح جدول  :تبصره

 
 

مکاتبات،  جهت ارسال 3می نماید که آدرس پستی و شماره تلفن های اعالمی مندرج در جدول شماره /می نماییم /این شرکت اقرار و اعالم می نمایم/ اینجانبان/اینجانب.88

درس آی من جمله عدم شناسایی ابالغیه ها و پیامک صحیح و مورد تائید می باشد؛ لذا مسئولیت و تبعات ناشی از عدم وصول هرگونه مکاتبه یا ابالغیه ارسالی به هر دلیل

یا اعالم شماره تلفن اشتباه و یا تغییر شماره .... و یا استنکاف از دریافت ابالغیه و یا عدم حضور در آدرس مذکور جهت دریافت ابالغیه و یا مکاتبات توسط مامور پست 

ابالغیه های شرکت، تعهدات و مهلت های ایفای تعهدات در  زمان اعتبارباتوجه به اینکه ارسال ابالغیه و نیز . این شرکت می باشد/ اینجانبان/ متوجه اینجانب... تلفن و

؛ لذا هیچ ادعایی در خصوص عدم اطالع یا عدم وصول ابالغیه اعالمی از سوی متقاضی ارسال و پیامک میگردد شماره تلفن های یا خصوص مزایده برگزار شده به نشانی و

نسبت به ضبط سپرده شرکت در مزایده اقدام خواهد با اعالم و اظهار هر دلیلی مسموع نبوده و در صورت عدم ایفای تعهدات و عدم ترتیب اثر به مفاد ابالغیه های مذکور 

 .نمود/نمودیم/نمودمط این شرکت حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقا/اینجانبان/ جانباین.شد 

 

                                                                                                                         

      متقاضیان/متقاضي( مهر)امضاء و اثر انگشت                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 نحوه دریافت ثمن معامله  5جدول شماره 

 (گروه)شرایط پرداخت  ردیف
میزان پرداخت 

 نقدی
 (باقیمانده در اقساط)میزان پرداخت غیر نقدی 

 ---- %100 الف 8

 %13نرخ سود ماهه  با  10در اقساط % 50 %50 ب 3

 %13با نرخ سود ماهه  01در اقساط % 50 %50 پ 2

  %13با نرخ سود  ماهه   83در اقساط % 30 %80 ج 4

 %10ماهه   با نرخ سود  13در اقساط % 30 %00 به 5

 (ماه یکبار 8پرداخت اقساط بصورت هر  )% 13ماهه با نرخ سود  83در اقساط % 30 %00 و 6

 (رفاه کارگرانبانک ) 10/0010مزايده 



 

 

،مراتب را در  3های اعالمی و مندرج در جدول شماره  این شرکت اعالم میدارد در صورت تغییر آدرس و یا تغییر شماره تلفن/ اینجانبان/اینجانب :تبصره 

موقع در اقدام به  خواهند نمود ،بدیهی است تبعات عدم/خواهیم نمود/به شرکت اعالم خواهم نمود ضمن دریافت رسید دبیرخانه اسرع وقت بصورت کتبی

 .بانک عامل نمی باشد/این شرکت خواهد بود و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی متوجه شرکت/ اینجانبان/به عهده اینجانب ئاًو جزاین رابطه کالً 

 

همچنین مبلغ سپرده آن دسته از شرکت کنندگان در مزایده که جزء نفرات  .باقی خواهد ماندسپرده نفرات دوم تا انعقاد قرارداد نفرات اول نزد شرکت  .83

پرداخت و مسترد خواهد شد ( 1مندرج جدول شماره )روز کاری بعد از مراسم بازگشایی پاکتهای مزایده به حساب بانکی متقاضی  5اول و دوم نباشند، 

و اعتراض احتمالی بعدی را از خود سلب و ساقط نمودندو این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال تبعات فلذا نفرات دوم در این خصوص حق هرگونه ادعا 

     .متقاضیان نخواهد داشت/ناشی از عدم درج یا درج اشتباه مشخصات حساب بانکی متقاضی
این برگ، قبل و بعد از تشکیل جلسه بازگشایی  3بند نمی توانند پس از تحویل و تسلیم پیشنهاد به شرح /متقاضیان خرید نمی تواند/متقاضی :تبصره

لذا در صورت انصراف بشرح مذکور، سپرده . بنمایند/را بنماید 3پاکتهای مزایده از پیشنهاد خود انصراف داده و یا درخواست استرداد سپرده موضوع بند 

 .عا و اعتراض احتمالی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمودندمتقاضیان با امضاء ذیل این برگه حق هرگونه اد/ ایشان ضبط می گردد و متقاضی

این برگ بابت قسمتی از بهای  3متقاضیان مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به ایشان واگذار شود، سپرده موضوع بند /در صورتی که پیشنهاد متقاضی .82

 .مورد معامله محسوب خواهد گردید
 

 

پیامک و یا از طریق دورنگار یا  مراتب اعم از اینکه) می گردند حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ اطالع/برندگان مزایده متعهد می گردد/برنده .84

به عمل آید ضمن واریز حصه نقدی از  ( می باشد و یا تاریخ ارسال پیامک ویا زمان ارسال از طریق دورنگار مالک تاریخ تحویل ابالغیه به پست، پست 

یا دفتری که )آگهی و کارشناسی به دفتر مرکزی شرکت  بعالوه مالیات بر ارزش افزوده آن و همچنین هزینه ثمن معامله و هزینه های اجرایی

موصوف و سایر مدارک مورد نیاز، مراجعه نموده و با ارائه فیش واریزی وجه ( شرکت در زمان اطالع جهت حضور، مکان آن را نیز مشخص مینماید

را فراهم نمایند تا در اسرع وقت در این خصوص ... قرارداد فروش اقساطی و / قرارداد اجاره به شرط تملیک/ صلحنامه/مقدمات انعقاد مبایعه نامه

عدم شناسایی نشانی ده، در مهلت مقرر یا در صورت عدم حضور برنده مزایده و یا عدم واریز تمام یا بخشی از وجوه یاد ش. اقدام الزم صورت پذیرد

در صورتی که از طریق دورنگار یا تلفن ممکن )پس از تغییر  روز 2حداكثر ظرف  اعالمی به هر دلیل یا تغییر نشانی و عدم اعالم کتبی به شرکت

راه هزینه اجرائی و عوارض قانونی مربوطه دیگر  به هم 3امتناع از امضای قرارداد  و انصراف از خرید محسوب و تمامی سپرده مذکور در بند ( نگردد

 به عنوان ضرر و زیان وارده ضبط خواهد شد

می باشد و ارتباطی با  (11به شرح ماده ) یکماه پس از واریزی حصه نقدی بصورت نقد و اقساط در فروشهای پرداخت اقساط ثمن معامله: یک تبصره

با امضاء ذیل این برگ حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را از هر جهت و بابت در این زمینه  ، فلذا متقاضی خریدتاریخ امضاء قرارداد ندارد

 .از خود سلب و ساقط نموده است

می باشد و  13ماده  مندرج در مفاد رعایتبا ( وتبصره های آن11بند )هزینه های مذکور پیگیری انجام مراحل مزایده منوط به پرداخت: تبصره دو

تقاضی خرید هر ضبط می گردد، در این صورت ممزایده تلقی و سپرده ایشان ادامه روند داخت آن توسط متقاضی خرید بمنزله انصراف از عدم پر

   .گونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را از هر حیث مرتبط با این موضوع از خود سلب و ساقط نمود

حق سرقفلی میباشند، / حق کسب و پیشه/ ماشین آالت/ عقد قرارداد و یا تحویل اموال به خریدارانی که با شرایط نقد و اقساط متقاضی خرید ملک .85

از جمله وثیقه ملکی مناسب و متناسب و بصورت محضری یا وفق ضوابط و مقررات به تشخیص مالک  منوط و موکول به سپردن ضمانتهای معتبر

مالک یا شرکت در این خصوص  ظرف مهلت مقرر اعالمی از سویو در صورتیکه برنده مزایده  می باشد ...فر ضامن معتبر یا چک و سفته و چند ن

 .به عنوان ضرر و زیان وارده ضبط خواهد شد 3اقدام ننماید، تمامی سپرده مذکور در بند 

                                                                                                                     

      متقاضیان/متقاضي (مهر) امضاء و اثر انگشت                                                                                                                         
 

 

 (جهت نحوه انجام مکاتبات و ارسال ابالغیه ها)مشصصات پستي و تلفني  6جدول شماره 

تلفن ثابت تماس متقاضي با حتي 

 االمکان قابلیت دریافت دورنگار 

 

 ....................كد شهر...........................................                   شماره تلفن                                                                                  

 دارد                                                                                                                           :          قابلیت دریافت دورنگار ) درج كد شهریتلفن ثابت با 

 ندارد                                                                                                             

تلفن همراه متقاضي جهت ارسال 

 پیامک ابالغیه
 ..........................................تلفن همراه شماره 

آدرس دقیق پستي حتي االمکان 

 با درج كدپستي
 ...........................: ..كدپستي........... .................................................................................................................................................: نشاني

 (رفاه کارگرانبانک ) 10/0010مزايده 



 

 

 

شرکت یا  مالکنمایند، /نمایدایفا  (شرایط مزایده 1با مالحظه بند ) خریداران کلیه تعهدات خود را به موجب قرارداد منعقده/هرگاه خریدار :یکتبصره 

مورد در دفتر پس از فراهم شدن مقدمات تنظیم سند انتقال حسب نسبت به انتقال مورد مزایده به خریدار اقدام خواهد نمود که در این صورت 

برنده مزایده . به برنده مزایده اعالم خواهد شد مالک یا از سوی شرکت مراتب کتباً (برگ شرایط مزایده 1با مالحظه بند )یا ادارات ذیصالح  اسناد

اسناد  به دفتر ،برگ شرایط شرکت در مزایده 11بند به هر کدام از روشهای مندرج در  ثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغمتعهد می گردد حداک

مراجعه کرده و نسبت به امضای ذیل اسناد و مدارک انتقال اقدام نماید، در غیر اینصورت  مالکیا  اعالمی شرکت ،رسمی یا محل قانونی دیگر

برگ شرایط مزایده حاضر به انضمام کلیه وجوه پرداختی در  3سپرده مذکور در بند  با اعمال حق فسخ مقرر در قرارداد تنظیمی، مالکیا  شرکت

 .را به عنوان ضرر و زیان وارده به نفع خود ضبط خواهد نمود و پس از آن هنگام تنظیم قرارداد

انتقال در دفتر اسناد رسمی یبا محبل قبانونی     هر گاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند :تبصره دو

، وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به شرکت یا بانک مالبک بپبردازد، لبیکن در مهلبت مقبرر      (1وفق مفاد مندرج در بند )دیگر حسب مورد

خریبداران هیچگونبه حقبی    /شد و خریبدار ضبط خواهد  3نسبت به امضای سند انتقال اقدام ننماید، مبالغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند 

نخواهند داشت و لذا با امضاء ذیل این برگ حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در هر زمینه مرتبط ببا  /نسبت به مورد معامله و مبالغ ضبط شده نخواهد

 .این موضوع از خود سلب و ساقط نمودند

مراجع ذیصالح، نیاز و الزام به اخذ کد رهگیری باشد، پرداخت هزینبه مربوطبه ببر عهبده خریبدار      چنانچه در تهیه مقدمات انتقال سند، از سوی : تبصره سه

 خواهد بود

 هرگاه امضای سند انتقال در دفتر اسناد رسمی یا محل قانونی دیگر توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا حجر وی ممکبن نگبردد،  . 86

غی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به شرکت یا مالک پرداخت نموده، ببه قبائم مقبام قبانونی وی مسبترد      و همچنین مبال 3سپرده موضوع بند 

   .نمایندمکلفند ضمن تهیه و ارائه مدارک الزم بر اساس بندهای ذیل الذکر اقدام ...( وراث یا )نخواهد شد و قائم مقام قانونی 

ضمن انجام کلیه تعهدات مورث در برگ شرایط و تعهدنامبه شبرکت در    می بایست...( وارث یا )قانونی وی  در صورت فوت برنده مزایده، قائم مقام :الف

پس از اخذ گواهی انحصبار وراثبت و تعیبین شبدن سبهم       (...و  من جمله انجام تعهدات مالی بخصوص واریز به موقع اقساط)قرارداد منعقده /مزایده

سند منتقبل  ( با تعیین وقت حضور)و تنظیم صورتجلسه، به نسبت سهم هر یک از آنها  احراز هویت ایشانکت مراجعه که پس از االرث وراث، به شر

فسخ مقبرر  شرکت با اعمال حق  در غیر این صورت خواهد شد، مگر اینکه وراث بر انتقال مورد معامله به نام یک یا چند نفر از وراث تراضی نمایند،

ضمنا الزم به ذکبر  . ضبط خواهد نمود راو هزینه های احتمالی پرداختی شرکت  3ده مذکور در بند سپر( مزایدهبرنده )در قرارداد تنظیمی با مورث 

 .به ایشان منتقل خواهد شد عیناً، کالً و جزئاً است قائم مقام قانونی و وراث و غیره، جانشین برنده مزایده بوده و تمامی شرایط مزایده

قرارداد / ضمن انجام کلیه تعهدات مورث در برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در مزایده ده، قیم یا ولی وی می بایستدر صورت محجور شدن برنده مزای: ب

با ارائه اسناد مثبته و احراز سمت، همچنین اسناد مربوط به حکم محجوریت  ...(من جمله انجام تعهدات مالی بخصوص واریز به موقع اقساط و )منعقده

در شرکت حضور یافته و بر اساس اعالم بعدی شرکت نسبت به انتقال سند مورد مزایده به نام محجور و با احراز و درج سمت ( حسب مورد)برنده مزایده 

درصورتیکه قیم یا ولی پس از اعالم شرکت و تعیین زمان انتقال در محل انتقال سند حضور بدیهی است . نمایدامضاء کننده اعم از قیم یا ولی اقدام 

نسبت به قیم یا ولی نیز اعمال و اجرا  و تبصره های آن 15ماده نیابند، کلیه تعهدات مندرج در اوراق مزایده و برگ شرایط شرکت در مزایده به ویژه 

   .خواهد شد
یا قیم یا ولی محجور، در صورتیکه مبایعه نامه منعقد نگردیده و فقط سپرده تبودیعی  ( تمامی آنها)الزم به ذکر است در صورت انصراف قائم مقام قانونی 

زی ضبط خواهبد  ، تمامی مبالغ واریباشدبه حساب شرکت واریز شده باشد، سپرده ضبط خواهد شد و در صورتیکه مبالغی از ثمن معامله نیز واریز شده 

مبی  در این خصوص از خود سلب و سباقط   از هر جهت و بابت و اعتراض را ، ادعاحق هرگونه ایراد ، قیم، ولی و یا قائم مقام قانونی اوشد و برنده مزایده

 .نماید

یا انصراف از مزایده و فروش ببدون ذکبر دلیبل در هبر      مزایدهخرید، همچنین تجدید واصله در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مالک / شرکت. 81

، در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی شرکت یا انصراف مالک از مزایده مبنی بر برنده شدن مختار است متقاضی خریدمرحله حتی پس از اعالم به 

چنانچه متقاضی خرید مایل  مزایدهدر صورت تجدید  به متقاضی خرید مسترد می گردد و 3بند  مندرج در تودیعی ، سپردهواگذاری مورد مزایدهو 

  .را از شرکت مسترد نکرده و در مزایده بعدی شرکت کند تودیعیمی تواند سپرده  با ارائه درخواست کتبی باشد،

      متقاضیان/متقاضي (مهر) امضاء و اثر انگشت                                                                                                                             

 

 (رفاه کارگرانبانک ) 10/0010مزايده 



    

 

ه مذکور تعلق نخواهد گرفت و لذا هیچگونه ادعا و وبه وج اضافاتیمتقاضیان به شرکت تحت عنوان قرض الحسنه بوده و هیچگونه /وجوه سپرده شده متقاضی:  تبصره

 .اعتراضی از سوی ایشان مسموع نخواهد بود

کلیه هزینه های نقل و انتقال رسمی امالک در دفترخانه به عهده فروشنده و (شدهبغیر از موارد مستثنی )هزینه های تهیه مفاصاحساب ها و مالیات نقل و انتقال . 81

ضمناً ارزش سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت مورد معامله در سند رسمی به قیمت واقعبی  . به عهده خریدار می باشد...( اعم از حق التحریر، حق الثبت و )

انتقال جانشینی اقبدام مبی نمایبد، لبذا     ، فروش با شرایط موجود مد نظر بوده و بانک نسبت به کاربری صنعتیدر خصوص امالک با  .ثبت می گردد

 و بعد از انتقال بویژه تعهدات مالک سابق و بدهی های قبلی کالً و جزئاً تحت هر عنوان بعهده خریدار خواهد بود کلیه تعهدات و هزینه های قبل 

نقبل و انتقبال، نوسبازی، پسبماند،     )شبهرداری  اخذ کلیه مفاصاحسابها اعم از دارایی، بیمه، و ضمناً موجود به فروش می رسدبا وضع تاکیداً مورد مزایده  :یکتبصره 

 رخریدا، بر عهده بوده و پس از تحویل( مالک)عهده فروشنده  ، بر(بجز موارد مستثنی شده)به خریدارتا قبل از تحویل ملک ... شارژ شهرکهای صنعتی و  ...(مشاغل و 

 .ضمناً امالک با سوابق موجود در پرونده از جمله پایانکار موجود به نام خریدار منتقل می گردد.می باشد

و پرداخبت هزینبه    کلیه مجوزهبا  اخذ ،عرضه شده اند... دسته از اموال یا منافعی که تحت عنوان سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و  در خصوص آن :دوتبصره 

 .احتمالی، فرضیه و متصوره از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با برنده مزایده خواهد بود مورد نیاز و رضایت نامه های های آن

اجاره به شرط تملیک  مبایعه نامه، صلحنامه و  واگذار می شود قرارداد فی مابین به روش( غیر نقدی)نقد و اقساط نقد و در خصوص امالکی که بصورت  :تبصره سه

مفباد و شبروط   ( مبایعه نامه، صلحنامه، اجاره به شبرط تملیبک  : شامل)و مطابق نمونه قراردادهای ارائه شده از سوی بانک مالک عمل خواهد بود همچنین نوع 

ید خواهد بود و لذا، متقاضبیان محتبرم خریبد، ببا     مندرج در کلیه قراردادهای ارائه شده از سوی بانکهای مالک، مالک عمل جهت انعقاد قرارداد با متقاضیان خر

قراردادهای یباد شبده    امضاء ذیل این برگه تأیید خود را نسبت به مفاد، شروط و نوع قراردادهای مذکور اعالم نموده، فلذا در صورت استنکاف از امضاء هر یک از

 .مل خواهد شدبرگ شرایط مزایده ع 11بشرح فوق به هر دلیل و تحت هر عنوان، مطابق بند 

از ثمن معامله به طور نقد و تسبلیم  %( 95)نود و پنج درصد خریداران می بایست با پرداخت حداقل /چنانچه قرارداد فروش بصورت نقدی منعقد گردد، خریدار. 89

 .بگیرند/تحویل بگیرد( ل قانونی انتقالقبل از انجام مراح)، مورد معامله را (معادل دو برابر الباقی ثمن معامله)یک فقره چک ضمانت در وجه فروشنده 

  مالک / خریداران می بایست با پرداخت حصه نقدی از بابت اقساط مطابق نظر شرکت/ بصورت نقد و اقساط منعقد گردد، خریدارچنانچه قرارداد مورد معامله

مالک با دریافبت چبک جهبت ضبمانت موافقبت نمبود،       / اقدام نمایند و در صورتی که شرکت و تبصره های آن51نسبت به ارائه ضمانتهای الزم مطابق ماده 

 .اقدام نماید الباقی ثمن معامله،معادل  ،و همچنین دو برابر چک ماهانه مالک نسبت به ارائه چکهای اقساط/ اعالم شرکت حسب خریدار موظف می باشدکه

م درصد تا دو درصد بهاء مورد معامله مطابق مصوبات هیات مدیره شرکت، به عالوه مالیات بر ارزش افزوده آن و بین نی( سهم خریدار)هزینه های اجرایی شرکت . 33

و ایشان می بایست هزینه های مربوطه را قببل از انعقباد قبرارداد و در موعبد مقبرر همزمبان ببا         همچنین هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است

لیکن در صورت عدم پرداخت، تمام یا بخشی از هزینه های مذکور در موعد مقرر وفق مفباد منبدرج در   . قداً در وجه شرکت پرداخت نمایدپرداخت حصه نقدی ن

 و تبصره های آن اقدام می گردد11ماده 

فروش اقساطی و یا اجاره به )و یا غیر نقدی( مبایعه نامه)نقدیاعم از )حق واگذاری مورد مزایده را تحت هر عنوان و شرایطی انعقاد قرارداد در صورت برنده مزایده. 38

چنین اقدامی از موارد فسخ قرارداد محسوب و کلیبه   انجام به غیر ندارد و در صورت ،انتقال سند و شرکت/ تا قبل از تسویه نهایی مطالبات مالک( (شرط تملیک

   .به عنوان جبران خسارت وارده ضبط خواهد شد( و اقساط پرداختی ، حصه نقدیسپرده شرکت در مزایده)پرداختی های برنده مزایده 

جهبت   و مقبررات  می نماییم هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی از حیبث قبوانین  /اینجانبان بدین وسیله با امضاء ذیل این برگه اقرار و اعتراف می نمایم/اینجانب. 33 

و چنانچه به هر دلیل و در هر زمان خالف آن ثابت یبا کشبف فسبادی     تجارت مورد مزایده نداشتهحق کسب و پیشه و / حق سرقفلی/ ماشین آالت/ خرید ملک

را بدون نیاز به مراجعه به مراجع  و قرارداد مربوطه و منعقده فیمابین حق دارد ضمن ضبط سپرده و کلیه مبالغ واریزی، معامله مالک/عالوه بر اینکه شرکت شود،

 .می باشیم/ مالک می باشم /ارات و ضرر و زیان وارده به شرکتاینجانبان نیز موظف به جبران کلیه خس/اینجانبقضائی و قانونی فسخ نماید، 

را امضباء نمبوده و ببا اثبر      متقاضیان خرید موظفند، ذیل تمبامی صبفحات و اوراق تعهدنامبه، ببرگ پیشبنهاد خریبد و شبرایط شبرکت در مزایبده         / متقاضی: تبصره

در سبند و اوراق یباد شبده     لیکن با توجه به اینکه. تکمیل و سپس ارائه نمایند...( ومتقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند با درج مهر شرکت یا موسسه )انگشت

رج امضباء و اثبر   عمالً فراهم نمی باشبد، در صبورت عبدم د    و محتوای آن پاکتهای در بسته تحویل شرکت می گردد و امکان بازبینی و تایید زمان تحویل پاکات

شبرکت در مزایبده و در   انگشت یا مهر متعلقه، به منزله عدم قبول یک و یا تمامی مفاد مندرج در اوراق نبوده، فلذا با تحویل پاکات حاوی برگ پیشنهاد و اوراق 

ادعبا و  متقاضیان خرید نیز حق هر گونه / متقاضیصورت احتمال نقص در این زمینه، تمامی صفحات و اوراق تحویلی به منزله قبولی تمامی مفاد آن می باشد و 

 . اعتراض بعدی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمودند

مینماییم که توسط مراجع ذیصالح ممنوع المعامله نبوده و فاقد هرگونه ببدهی  / اینجانبان با امضای ذیل این اوراق اعالم می نمایم/اینجانب: تبصره دو

اینجانبان می باشبد و موظبف و   / باشیم بدیهی است در صورت اثبات خالف این اظهارات مسئولیت آن تماماً برعهده اینجانبمی / مالیاتی می باشم

 .خواهیم بود/اشخاص ثالث بصورت جزئی و کلی خواهم/مالک/مکلف به جبران خسارات وارده به مزایده گذار

 
ده و برگ پیشنهاد و تعهدنامه شركت در مزایده به دقت مطالعه شد  و مورد قبول مي باشد و با بدینوسیله تأئید مي گردد شرایط مندرج در برگ شرایط مزای

اعتراض را در خصوح تمامي مندرجات برگ شرایط مزایده و برگ پیشنهاد و  ادعا و حق هرگونه ،علم و آگاهي كامل و در كمال صحت عقل و اراده و اختیار

 .مي نماییم/ و ساقط مي نمایمتعهدنامه شركت در مزایده از خود سلب 

 :متقاضیان /متقاضي( مهر)امضاء و اثر انگشت                                       :تاریخ             

 (رفاه کارگرانبانک ) 10/0010مزايده 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

شركت، خواهشمند است با تکمیل این فرم و بدین وسیله ضمن تشکر و قدرداني از حسن اعتماد و انتصاب شما مبني بر حضور در مزایده این 

 .ارائه پیشنهادات خود، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمائید
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: . . . . . . . اینترنت           نمایندگان       پالکارد      سایر       پیامک       روزنامه همشهری            اطالعات  روزنامه             :  نحوه آشنایی با شرکت 

 . 

 بله                    خیر       آیا از طریق کارگزار استانی جهت شرکت در مزایده معرفی و راهنمایی شده اید   

 بله                     خیر        آیا قبال از طریق مزایده های این شرکت اقدام به خرید ملک نموده اید؟           

 بله                     خیر          اقدام به خرید ملک نموده اید؟                آیا از طریق مزایده سایر نهادها نیز 

 .در صورت داشتن تجربه قبلی، نکات قابل مقایسه با مزایده این شرکت را به طور خالصه بیان فرمایید
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 در صورت تمایل به اطالع از مزایده های بعدی، شماره تلفن همراه و پست الکترونیک خود را ذکر نمایید
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 چنانچه نظری در جهت برگزاری بهتر مزایده خصوصا نحوه اطالع رسانی دارید بیان فرمایید
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 مجلس شورای اسالمی 3/7/1337قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 

 :اصطالحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود – 8ماده 

از منظر این قانون تخلفات مذکور با قاچاق کاال و ارز با . جرم محسوب می شود 1/0/20قانون مجازات اسالمی مصوب ( 0)هر رفتاری است که مطابق ماده : جرم منشا -الف

 .اصالحات بعدی جرم محسوب می شود

اد مبین حق اعم از کاغذی هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسن: مال -ب

 .یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری سهام یا اوراق بهادار

مستقیم از جرم منشا به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم حاصل می شود  هر مالی که بطور مستقیم یا غیر: مال حاصل از جرم -پ

 .همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است

 .قانوناین ( 3)و ( 5)اشخاص مذکور در مواد : اشخاص مشمول -ت

سکن یا مشاغلی که شاغلین آن معامالت زیادی را بصورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان م: مشاغل غیر مالی -ث

 .یمتخودرو، طالفروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گران ق

خدمات  خدماتی است که طبق مقررات مربوطه پیش نیاز و الزمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ: خدمات پایه-ج

 .مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند

 :معامالت و عملیات مشکوک -چ

ع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد معامالت و عملیات مشکوک شامل هر نو

 :زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند

 .معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد-1

 .اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایهکشف جعل، -0

 .معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است-8

در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر -1

 . آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند

 :پولشویی عبارت است از  -3ماده 

 .جرائم با علم به منشا مجرمانه آنتحصیل، تملک یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب  -الف

کاب جرم بدست آمده یا کمک به تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ازت -ب

 .ودمرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن نش

 .شده باشدپنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل  -پ

ط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرای -1تبصره 

همان است که در قانون مجازات اسالمی برای علم  8منظور از علم در این تبصره و تبصره . زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است

 .قاضی تعریف شده است

ریال برای ( 000/000/000/10)عالوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد . ئه اسناد مثبته می باشددارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارا -0تبصره 

اسناد  عدم تقدیم. قررات الزم استسال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و م

موضوع قانون تا زمان مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود در این صورت اصل مال 

 .ینصورت ضبط می شودچنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر ا. رسیدگی قضایی توقیف می شود

شدیدتری  چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات -8تبصره 

 .اثبات شوددر هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن . نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود

 .یی به دست آمده باشدعواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرائم اعم از جرائم منشا و پولشو -2ماده 

مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسالمی جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد  -1تبصره 

 .ایران نیز مطابق قانون جرم باشد

تعمال اختصاص یافته و کلیه آالت و ادواتی که در فرایند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای اس -0تبصره 

این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر . از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطالع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می شود در هر مرحله

 .خواهد بود 1/10/1820قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  113امور تابع مقررات ماده 

و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم،  به منظور هماهنگی برای پیشگیری – 1ماده 

دارایی و با عضویت  امور اقتصادی و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست وزیر

سازمان بازرسی کل کشور یا  وزرای صنعت و معدن و تجارت، اطالعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رییس

از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بعنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون نماینده وی، رییس سازمان اطالعات سپاه، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سه نفر 

 :های اقتصادی شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود

 .تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون-1

 .قانون برای تصویب به هیات وزیرانتهیه و پیشنهاد آیین نامه های الزم در خصوص اجرای -0

انه های هوشمند و هماهنگ کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطالعات و گزارش های واصله، تهیه سام-8

 .شناسایی معامالت مشکوک و گزارش به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامات الزم

 .دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود -1تبصره 

 .ساختار و تشکیالت اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید -0تبصره 

 متقاضیان/ متقاضي ( مهر)امضاء و اثر انگشت                                                                                                                                                            



این قانون الزم االجرا  11ن برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط با رعایت ماده کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیرا – 8تبصره 

 .هد شدمتخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خوا. خواهد بود

ی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانکها، موسسات مالی و کلیه صاحبان مشاغل غیر مال – 5ماده 

اعتباری، دولتی، تعاونی های اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداریها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیر 

و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون در آنها ( بورسهای اوراق بهادار)صرافی ها، بازار سرمایه 

د آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفن

 .قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند

د این قانون ، از جمله گمرک جمهوری اسالمی ایران ، سازمان امور مالیاتی کشور ، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، دفاتر اسنا 5کلیه اشخاص موضوع ماده  -6ماده 

ون را طبق مصوبات هیات رسمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطالعات مورد نیاز در اجرای این قان

 .وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطالعات مالی به آنها ارائه نمایند

 :بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند( 3و  5موضوع مواد )این قانون  اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول  -1ماده 

 .احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل -الف

 .رت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیستمقررات این بند نافی ضرو –تبصره 

 .ارائه اطالعات، گزارشها، اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالعات مالی در چارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیات وزیران -ب

رافی، کارگزاری و مانند ارایه گزارش معامالت یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معامالت و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، ص –پ 

 .آنها به مرکز اطالعات مالی

یکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، معامالت و عملیات مشکوک شامل هر دو معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیز -تبصره

 :موضوع یا طرفین آن برای انسان بطور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند نظیر

 .معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد -1

 .ار کذب، یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایهکشف جعل، اظه -0

 .معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است -8

فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می . واقع شده است( از نظر پولشویی)یک از طرفین در مناطق پر خطر معامالت یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر  -1

 .شود

هر چند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام . معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی -5

 .دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایندآن بدون 

سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام  5نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معامالت داخلی و خارجی حداقل به مدت  -ت

 .تعیین می شود معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرایی این قانون

 .این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود –تبصره 

 .تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن -ث

عالما و عامدا و به قصد تسهیل جرائم موضوع این  3/3/1833قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  5دستگاههای اجرایی موضوع ماده  هر یک از مدیران و کارکنان -تبصره

در . شودخودداری نماید عالوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می  "ث"قانون از انجام تکلیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند 

مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیر . صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد

 .دندبه جزای نقدی درجه شش محکوم می گر "ث"دولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند 

این  0درج در تبصره به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورا، مرکز اطالعات مالی با ساختار و ترکیب من – مکرر 1ماده 

 :ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود

بی جریان وجوه و انتقال ریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات و بررسی معامالت و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیاد -الف

 .اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معامالت و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم

بیمه  ، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور،وزارت اطالعات -ب

مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی 

الی مشکوک به پولشویی را به مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند پاسخ استعالمات مرکز در مورد اطالعات تکمیلی مرتبط با معامالت و تراکنش های م

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی  113با لحاظ مفاد ماده همچنین اطالعات موضوع این ماده . صورت بر خط امن به این مرکز ارسال نمایند

 .دراختیار قوه قضاییه قرار می گیرد 11/10/1825جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 .واگذاری اطالعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطالعاتی ارائه خواهد شد –تبصره 

ردی که بی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها به مراجع ذیصالح قضایی برای رسیدگی در موابررسی و ارزیا –پ 

 .به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است

 .این ماده 1تامین مالی تروریسم و اطالع به مرجع صالح قضایی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره  جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و -ت

 . ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابالغ اصول راهنما -ث

شکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات تدوین آیین نامه های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معامالت مالی م -ج

 .وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذیربط

از آن، از طریق شورای  ثر پیشگیریتهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مو-چ

 .عالی پیشگیری از وقوع جرم

      .یسم فعالیت می کنندهمکاری با اشخاص ، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترور -ح
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 .از وقوع جرمتهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری -خ

 .مقررات همکاری و تبادل اطالعات با مراکز مشابه در سایر کشورها ، سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذیربط مطابق قوانین و -د

شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطالعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیین نامه ای است  که توسط 

 .ملی می رسد

 .انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون-ذ

مجوز از مراجع قضایی خذ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به ا-1تبصره 

انتقال وجوه و اموال مشکوک ذیصالح است، مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در اینصورت مرکز اطالعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از 

چنانچه بعد از بیست و چهار . ایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کندرا حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول دسترسی ، مراتب را به مقام قض

 .ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود رفع توقیف می شود

از قبیل این مرکز متشکل از رییس و به تعداد الزم معاون و گروههای کارشناسی . مرکز اطالعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است -0تبصره 

 .کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطالعات مالی می باشد

. م رییس شورا منصوب می شودرییس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حک

تشکیالت این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین نامه ای است که توسط شورا تدوین می شود و به . دید آن برای یک بار مجاز استدوره ریاست چهار سال و تج

 .تصویب هیات وزیران می رسد

 :عالوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رییس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند

 وثاقت و حسن شهرت-1

 وانایی انجام وظایفت-0

 نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری-8

 سالمت مالی اخالقی و امنیتی-1

 .تعهد به اسالم انقالب نظام اسالمی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به والیت فقیه-5

و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این  از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم می شود 5و  1و  1شرایط مقرر در بندهای 

کلیه دستگاههای اجرایی از قوای سه گانه . دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رییس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز توسط رییس مرکز تعیین می شوند

صورت درخواست مرکز اطالعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در 

 .همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است. انتخاب می شوند همکاری الزم را داشته باشند

 .ین عام، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشندعالوه بر ضابط – 8تبصره 

رالعملی است که نحوه و سطح دسترسی به اطالعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به موجب دستو – 1تبصره 

 .توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد

افشای اطالعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع . اطالعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود  -1ماده 

 .هد شدم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خوایا دیگری به طور مستقیخود 

مصادره می شود و همچنین  مرتکبین جرم پولشویی( و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی  -9ماده 

ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر ( 000/000/000/10)چنانچه جمع اموال درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد 

 .واقع گردیده محکوم می شونددو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی 

اموال مرتکب ضبط        چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت معادل آن از  -1تبصره 

 .می شود

 .است که متهم به لحاظ جرم منشا مشمول این حکم قرار نگرفته باشد صدور و اجرای حمک ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی -0تبصره 

ن نیز محکوم مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی عالوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشا به مجازات های پیش بینی شده در این قانو -8تبصره 

 .ب جرم منشا صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوندمرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکا. خواهند شد

 .در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود -  1تبصره 

قانون مجازات اسالمی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر  00در ماده در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند عالوه بر مجازاتهای مقرر  – 5تبصره 

 .وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند

امر را به مراجع  چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطالع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این – 3تبصره 

 .قانونی اعالم نموده یا اینکه امکان اعالم نداشته است به مالک آن مسترد می شود

 .قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید. انون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیردکلیه اموری که در اجرای این ق -83ماده 

ن شعبه تخصصی بود. شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد – 88ماده 

 .مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد

قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا شخصی غیر از مقامات مذکور باشد به جرم  803و  803در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد  -تبصره

 .شودپولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می 

همکاری طبق  در مواردی که بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطالعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد – 83ماده 

 .شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت

 .قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات حسب مورد تابع قانون مجازات اسالمی استمجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این  -82ماده 

وه قضاییه به تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تایید توسط رییس ق -84ماده 

                                                                                                     .هیات وزیران می رسد

 متقاضیان/ متقاضي ( مهر)امضاء و اثر انگشت                                                                                                                                                          
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 رساند میمحترم به اطالع متقاضيان 

 :شرح ذیل می باشده منتشر گردیده، دارای اصالحاتی ب 17/13/1411مورخ  همشهریموارد ذیل كه در روزنامه 

 

 

ردیف  استان

 روزنامه
 کد ملک

 نشانی
 شرح

 35118/5 9 مازندران
مجتمع -نرسیده به روستای كندلوس-كجور

 كشاورزی كندلوس
   از مزایده حذف گردید 

     
 

 

 می باشد،( توسماً)سایت شرکت لذا با توجه به اینکه مالک عمل طبق مندرجات آگهی، روزنامه همشهری و 

متقاضبیان ملک فوق الذکر می بایست طبق مفاد این اطالعیه اقدام نموده و در غیر اینصورت شرکت فام هیچگونه 

 .مسئولیتی نخواهد داشت

 مراجعه  combank.-www.famجهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی 

 .تماس حاصل فرمائید  33288213-00و یا با شماره تلفنهای 
 

 

مطالب فوق را به دقت مطالعه نموده و با علم و اطالع كامل در مزایده شركت ...................................... اینجانب 

نموده ام و در كمال صحت عقل و اراده و اختیار، حق هرگونه اعتراض را در خصوح تمامي مندرجات این 

 .   اطالعیه از خود سلب و ساقط مي نمایم

 متقاضي(مهر)امضاء و اثر انگشت                                          ...................................... :به تاریخ
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