
 

 

 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 

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

 .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)   -(  برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه) : 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

 8180000553757 بیهقی سپه 1

 0205315170001 اردشیر ملی 2

 50270552 مرکزیمستقل  رفاه 8

 330877257 مفتح کشاورزی 8

 

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

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

  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. 

 ز قرار دادن پاکت کوچک درون پاکت بزرگ اکیداً خودداری فرماییدا. 

 

در استانها و ساعت  81/60/8468 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 یا  82/60/8468شنبه سه روز  81

 كارگزاران استاني معرفي شده از سوی شركت تحویل نماید

 

 

 

 

 

 

  30/1031مزايده 

 (بانک کشاورزی اموال و امالکويژه امالک بانک رفاه و)
 



 

 

 

 

 

 و سایت اینترنتی شررکت فرام در راب ره برا     82/60/8468 مورخ همشهریو  88/60/8468 مورخ جام جم های روزنامهبا اطالع از آگهی مزایده منتشره در 

  :ذیلول اجد مندرج در ش مورد مزایده به شرحفرو

 (متقاضيان/متقاضیمشخصات ) 1جدول شماره 

صررادره از ......... ................................. شناسررنامهشررماره ....... ..............................فرزنررد  .........................................................اینجانبرران/اینجانررب :(اشخخصاح حقیقخخي)

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

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

 ه موجررب آگهرریبرر.................. عنرروان ه برر.................................... و ........... .............عنرروان ه برر.................. ...............بررا مرردیریت و امضرراء مجرراز ... .......................ملرری

     .داریرم /ای شررکت در مزایرده را دارد  ر تقاضر به شررح زیر   ،یدر روزنامه رسم.. .......................... مورخ ................................................ شمارهآخرین تغییرات /تاسیس

 (دانگ.. .....هر یک به نسبت )

 

 (پيشنهاد نحوه و چگونگی پرداخت) 3جدول شماره 

  ل فاً 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

 

قرار گرفته و از مورد مزایده  اینجانبان/شرکت در اختیار اینجانب ، کارکنان و کارگزارانکلیه اطالعات الزم توسط مسئولین می نماییم/بدینوسیله اقرار می نمایم

پیشرنهاد را امضراء و اقررار مری     بررگ  ایرن   ذیل قرائت نموده و به عنوان قبول کلیه شرایط مزایده م العه و  بازدید نموده و برگ شرایط مزایده را نیز به دقت

و ضمن عقد خارج الزم  می باشیم/ج در برگ مزایده می باشمموظف به رعایت کلیه شرایط مندر شدیم/چنانچه در مزایده، برنده شناخته شدم می نماییم/نمایم

، ه شرح مندرج در برگ شررایط مزایرده  ب اینجانبان/که در صورت عدم انجام تعهدات اینجانب می دهیم/حق و اختیار و وکالت بالعزل می دهم مالک/به شرکت

شرماره  بره   رسید واریرز وجره  /چک بانکی رمزدار/چک تضمین شدهبه موجب که را  اینجانبان/سپرده شرکت در مزایده تودیعی اینجانبمی تواند  مالک/شرکت

بدون هیچگونه تشریفاتی راساً به نفع خود ضربط و برداشرت نمایرد و در صرورت عردم انجرام        ،ایمنموده /صادر و تسلیم نموده ام................ ....................................

و تشرخی  و   می باشیم/و متعهد جبران آن می باشم برآییم/برآیم مالک/به شرکتتعهدات به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده رأساً از عهده خسارت وارده 

 مبلرغ  را در خصروص ضربط و برداشرت    حق هر گونه ایراد و اعتراض و بحث و گفتگوئی اینجانبان/د و اینجانبدر این مورد معتبر خواهد بو مالک/اعالم شرکت

 مندرج در شرحه ب اینجانبان/اینجانب ضمناً سایر اطالعات .نمودیم/در قبال شرکت و مالک از خود سلب و ساقط نمودم غیرهمذکور به عنوان خسارت و  سپرده

 .جدول ذیل اعالم می گردد

 متقاضیان/متقاضي (مهر) امضاء و اثر انگشت 

 

 

 

 (و قيمت پيشنهادی اموال/مشخصات ملك) 2جدول شماره 

 :  ............................................................ اموال/کد ملک ............................................................................:  ردیف  .: ....................................................استان 

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

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

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

 پيشنهـاد قيمـت و تعهـدنامـه

 (بانک کشاورزی اموال و امالک ويژه امالک بانک رفاه و) 30/1031مزايده 



 

 
 

  الزامي است 0و  4 و 3و  8و  8تکمیل اطالعات درخواستي در جداول شماره. 

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

 ...و  اموال/تجارتپیشه و و حق کسب  / حق سرقفلی / ماشین آالت / امالک ،می شود  نامیده( رکترش)که ذیالً به طور اختصار و ششم  پنجمچهارم و  طبقات، 202

شرایط ذیل با  و سایت اینترنتی شرک فام  82/60/8468و همشهری مورخ  88/60/8468مورخ  جام جم های روزنامهدر به شرح آگهی های مندرج قابل فروش 

 .عرضه نموده و از طریق مزایده عمومی بفروش می رساند
انتخرا   سایت اینترنتری شررکت   و یا ( روزنامه همشهری)آگهی مزایده مورد نظر خود را از بین ردیفهای مندرج در  مورد مزایدهموظف است  متقاضیان/متقاضی .8

 .نماید

برر عهرده   و هزینه های مترتب به آن، کالً و جزاً چنانچه ملک مورد مزایده دارای متصرف باشد، امر تخلیه ملک می باشد،  ،در مواردی که مورد انتخا : تبصره

حرق  در این خصوص هیچگونه الزام و تعهدی ندارد، لذا متقاضیان خرید با امضاء ذیل این تعهدنامره  ( شرکت و یا بانک مالک ) و لذا فروشنده  می باشد خریدار

ضمناً در مواردی که مورد انتخا  حق کسرب و پیشره و تجرارت و یرا حرق       .اعتراض احتمالی بعدی را در این راب ه از خود سلب و ساقط نمودندهرگونه ادعا و 

مزایده  جلب رضایت مالک برای تنظیم سند اجاره، تغییر شغل و یا هر تغییر دیگری بر عهده برنده اخذ رضایت و هزینه های مرتبط حق مالکانه وسرقفلی است، 

 .است

 .می رساند را با شرایط و وضعیت موجود به فروشموصوف  مورد مزایده سرقفلیحق  /حق کسب و پیشه /ماشین آالت/ ملک ،مالک/شرکت. 8

حیرث و  آن از هرر  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. 3

 ، فلذا حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی بعدی را نیز از هر جهت و بابت در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده است، کامالً اطالع حاصل نموده استجهت

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

تعیرین مری   مالرک  یرا   که از طرف شرکتانجام خواهد گرفت  در دفتر اسناد رسمی مزایده منحصراً مورد موضوعانتقال رسمی و یا اع ای وکالت بالعزل نسبت به . 4

که حسب مرورد از   یماشین آالت و اموال منقول (:ب. دنامالکی که در محدوده شهرکهای صنعتی بوده و فاقد سند مالکیت ثبتی می باش (:الف به استثناء) شود

سند رسمی ، ضمناً در شرایط نقد و اقساط، انتقال (امالک فاقد پالک ثبتی (:ج. صورت می گیردآنها تحویل  ،شرکت شهرکهای صنعتی یا با قبض و اقباضطریق 

 .انجام خواهد شد مالک و شرکتوفق مقررات  و هزینه های مزایده جرایم احتمالیخسارت دیرکرد و کامل اقساط و حسا  پس از تسویه 

حرق کسرب و    /ماشرین آالت  / نمی توانند با یک پاکت و یک فرم و یک برگ شرایط مزایده، بیش از یک مورد را اعم از خریرد ملرک  /متقاضیان نمی تواند/متقاضی. 5

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

مخصوص اشخاص )اثر انگشت   متقاضیان خرید بایستی برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و برگ شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضاء و درج/ متقاضی. 0

بر روی کلیه صفحات به انضمام یک فقره چک بین بانکی، رمزدار، چرک تضرمین شرده و  یرا فریش      ( مخصوص اشخاص حقوقی)و یا مهر و امضاء مجاز ( حقیقی

اشخاص )در صورتیکه چند متقاضی . نمایند/قیمت پایه مزایده جهت شرکت در مزایده تحویل داده، رسید آن را دریافت نماید% 5واریزی به حسا  شرکت معادل 

 1جردول شرماره   )مشترکاً قصد شرکت در مزایده برای یک ردیف را دارند، می بایست در ابتدای برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایرده  ( حقیقی یا حقوقی

عدم ذکر سهم هر شریک، فروشنده مبنای سهم هر کدام سهم مشخ  شود لیکن در صورت /سهم الشرکه هر کدام بصورت دانگ( مربوط به مشخصات متقاضیان

 .تعیین می نماید( بصورت بالمناصفه یا با سهم برابر)را 

ارت مشخصرات  متقاضیان می بایست برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده را به همراه برگ شرایط مزایده در پاکت بزرگ مهر و موم شرده قررار داده و کر   /متقاضی: تذكر

و تحویرل شررکت    تکمیل گردیده و  اصل و تصویر چک بین بانکی یا فیش واریزی خود را نیز بهمراه سایر مدارک الزم در پاکرت کوچرک مهرر و مروم شرده قررار داده      که 

خواهنردبود  /متقاضیان مختار خواهد برود  /متقاضی. کنند/ضمناً در پشت پاکت نام و نام خانوادگی خود و شماره مزایده را ذکر کند. نمایند/دهند و رسید دریافت نماید/دهد

متقاضریان در  /بردیهی اسرت عردم حضرور متقاضری     . در جلسه بازگشایی پاکتهای حاوی پیشنهادها که زمان و مکان آن در روزنامه قید گردیده با ارائه رسید شرکت نمایند

 .راسم مزایده و بازگشایی پاکات حاوی پیشنهاد خرید مربوطه نخواهد شدجلسه مذکور، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع ازانجام م

    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 .................( نوع از )حساب فراگیر 

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

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

 (بانک کشاورزی اموال و امالک ويژه امالک بانک رفاه و) 30/1031مزايده 



 
     

پاکت کوچک را پس از مهر و موم در پاکت بزرگ قرار ندهید، بدیهی است مسئولیت و عواقب انجام چنین اشتباهی کامالً و الزم بذکر است تحت هیچ شرای ی : توجه

 .متقاضیان خواهد بود/ جزئاً بر عهده متقاضی

شرایط فوق  8و2وفق 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. 7

 .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 بودهم لع کامالً الذکر 

خرید با شرکت در مزایده تمامی خیارات خصوصاً خیرار   متقاضی ت در مزایده به معنی اطالع و آگاهی کامل متقاضی نسبت به شرایط مورد تقاضا بوده وشرک: تبصره

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

 .در غیر این صورت، سپرده ایشان ضبط خواهد شد. متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر و یا مبهم باشد/متقاضیقیمت اعالم شده از سوی . 3

در دفترر   27/03/1001 شرنبه سه   روز 13 در استانها و ساعت  23/03/1001 شنبهدو روز 13ساعت  آگهی در روزنامه حداکثر تا از زمان درج متقاضیان/ متقاضی. 7

بره  بردیهی اسرت   . نمایرد  حویرل معرفری شرده از سروی شررکت ت     کرارگزاران اسرتانی  به دفتر شرکت یا  مذکور رامدارک  تامهلت خواهد داشت مرکزی شرکت 

بشررح مفراد   )مبلغ سپرده شرکت در مزایرده % 5واریزی کمتر از و  و ناق  از نظر اطالعات و مدارک مشروط -مخدوش -کمتر از قیمت پایه -مبهم پیشنهادهای

سپرده شرکت در مزایده این دسته از پیشنهاد دهندگان نیرز بره نفرع شررکت ضربط      % 5ی گردند و ضمناً م ترتیب اثر داده نخواهد شد و باطل (3در بندمندرج 

 .خواهد شد

قبول  (به طول می انجامد ماه سه تا حداکثرکه ) که باالترین قیمت را برای خرید پیشنهاد داده با انجام تشریفات الزم متقاضیانی/متقاضیهرگاه شرکت پیشنهاد . 10

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

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

عنوان ضرر و زیان به  3سپرده مذکور در بند % 5تبی، و یا انصراف پس از اعالم ک 10 بندبه شرح فوق وفق تبصره  اقدامظرف مدت ده روز از تاریخ ر ترتیب اث

 .ضبط خواهد شد ایشانحق انصراف نداشته و در صورت انصراف سپرده  برندگان/برنده ،اعالم نتیجهپس از است بدیهی . وارده ضبط خواهد شد

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

پیشنهادپرداخت نقدی  اولویت با) "ز"شرایط پرداختم ابق متقاضیان خرید غیر نقدی می بایست روش پرداخت دقیق خود را  7در خصوص ردیف * 

در برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در  (بصورت هرماه یک قسط با نرخ سود مصو  بانکیماهه 30نقدالباقی حداکثر طی اقساط % 10پیشنهادغیرنقدی شامل حداقل

 .شددر غیر اینصورت پیشنهاد خرید مبهم تلقی و مزایده اب ال و سپرده تودیعی مسترد خواهد . نمایندمزایده قید 

 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.11

ابالغیه ارسالی به هر دلیلی من جمله ابالغیه ها و پیامک صحیح و مورد تائید می باشد؛ لذا مسئولیت و تبعات ناشی از عدم وصول هرگونه مکاتبه یا مکاتبات، 

یا اعالم شماره .... یا استنکاف از دریافت ابالغیه و یا عدم حضور در آدرس مذکور جهت دریافت ابالغیه و یا مکاتبات و توسط مامور پست درس آعدم شناسایی 

کت، ابالغیه های شر زمان اعتبارباتوجه به اینکه ارسال ابالغیه و نیز . این شرکت می باشد/ اینجانبان/ متوجه اینجانب... تلفن اشتباه و یا تغییر شماره تلفن و

؛ لذا هیچ شماره تلفن های اعالمی از سوی متقاضی ارسال و پیامک میگردد یا تعهدات و مهلت های ایفای تعهدات در خصوص مزایده برگزار شده به نشانی و

با اعالم و اظهار های مذکور  ادعایی در خصوص عدم اطالع یا عدم وصول ابالغیه مسموع نبوده و در صورت عدم ایفای تعهدات و عدم ترتیب اثر به مفاد ابالغیه

این شرکت حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و /اینجانبان/ اینجانب.نسبت به ضبط سپرده شرکت در مزایده اقدام خواهد شد هر دلیلی 

 .نمود/نمودیم/نمودمط اسقا

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

خواهند نمود ،بدیهی است تبعات عدم اقدام به موقع در این راب ه کالً و /خواهیم نمود/بصورت کتبی ضمن دریافت رسید دبیرخانه به شرکت اعالم خواهم نمود

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

 

                                                                                                                

      متقاضیان/متقاضي( مهر)امضاء و اثر انگشت                                                                                                                                                                 

 

 نحوه دریافت ثمن معامله  5جدول شماره 

 (باقیمانده در اقساط)میزان پرداخت غیر نقدی  نقدیمیزان پرداخت  (گروه)شرایط پرداخت  ردیف

 ---- %100 الف 1

 %13نرخ سود ماهه  با  12در اقساط % 50 50%   2

 %13با نرخ سود ماهه  20در اقساط % 50 %50 پ 8

  %13با نرخ سود  ماهه   83در اقساط % 70 %80 ج 0

 %12ماهه   با نرخ سود  03در اقساط % 30 %20 ره 5

 (ماه یکبار 8پرداخت اقساط بصورت هر % ) 13ماهه با نرخ سود  83در اقساط % 30 %20 و 3

 %10 ز 7

نقد،الباقی حداکثر % 10حداقلاولویت با پیشنهاد پرداخت نقدی،پیشنهاد غیر نقدی شامل 

ل فاً میزان درصد پرداخت )ماهه با نرخ سود مصو  بانکی قابل بررسی است، 30طی اقساط 

باز پرداخت الباقی ثمن طی اقساط مشخ  در برگه پیشنهادات به صورت نقدی و مدت 

 .(شفاف اعالم گردد

 (بانک کشاورزی اموال و امالک ويژه امالک بانک رفاه و) 30/1031مزايده 



 

 

 

همچنین مبلغ سپرده آن دسته از شرکت کنندگان در مزایده که جزء نفرات اول و دوم  .باقی خواهد ماندسپرده نفرات دوم تا انعقاد قرارداد نفرات اول نزد شرکت  .88

پرداخت و مسترد خواهد شد فلذا نفرات دوم در ( 0مندرج جدول شماره )روز کاری بعد از مراسم بازگشایی پاکتهای مزایده به حسا  بانکی متقاضی  5نباشند، 

و اعتراض احتمالی بعدی را از خود سلب و ساقط نمودندو این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از عدم درج یا درج این خصوص حق هرگونه ادعا 

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

لذا در صورت انصراف بشرح مذکور، سپرده ایشان ضبط می گردد و . بنمایند/را بنماید 3از 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/ متقاضی

این برگ بابت قسمتی از بهای مورد  3متقاضیان مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به ایشان واگذار شود، سپرده موضوع بند /در صورتی که پیشنهاد متقاضی .83

 .معامله محسو  خواهد گردید

مالک ، پست 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

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

یا دفتری که شرکت در زمان اطالع جهت حضور، )آگهی و کارشناسی به دفتر مرکزی شرکت  بعالوه مالیات بر ارزش افزوده آن و همچنین هزینه های اجرایی

قرارداد اجاره / صلحنامه/د نیاز، مقدمات انعقاد مبایعه نامهمراجعه نموده و با ارائه فیش واریزی وجه موصوف و سایر مدارک مور( مکان آن را نیز مشخ  مینماید

در صورت عدم حضور برنده مزایده و یا . را فراهم نمایند تا در اسرع وقت در این خصوص اقدام الزم صورت پذیرد... قرارداد فروش اقساطی و / به شرط تملیک

حداكثر ظرف  م شناسایی نشانی اعالمی به هر دلیل یا تغییر نشانی و عدم اعالم کتبی به شرکتعدم واریز تمام یا بخشی از وجوه یاد شده، در مهلت مقرر یا عد

 3امتناع از امضای قرارداد  و انصراف از خرید محسو  و تمامی سپرده مذکور در بند ( در صورتی که از طریق دورنگار یا تلفن ممکن نگردد)پس از تغییر  روز 3

 رض قانونی مربوطه دیگر  به عنوان ضرر و زیان وارده ضبط خواهد شدبه همراه هزینه اجرائی و عوا

می باشد و ارتباطی با تاریخ امضاء  (10به شرح ماده ) یکماه پس از واریزی حصه نقدی در فروشهای بصورت نقد و اقساط پرداخت اقساط ثمن معامله: یک تبصره

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

 .نموده است

می باشد و عدم پرداخت آن  17ماده  مندرج در مفاد رعایتبا ( وتبصره های آن10بند )هزینه های مذکور پیگیری انجام مراحل مزایده منوط به پرداخت: تبصره دو

تقاضی خرید هر گونه ادعا و اعتراض احتمالی ضبط می گردد، در این صورت ممزایده تلقی و سپرده ایشان ادامه روند ید بمنزله انصراف از توسط متقاضی خر

   .بعدی را از هر حیث مرتبط با این موضوع از خود سلب و ساقط نمود

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

ا چند نفر ضامن معتبر از جمله وثیقه ملکی مناسب و متناسب و بصورت محضری یوفق ضوابط و مقررات به تشخی  مالک  و موکول به سپردن ضمانتهای معتبر

مالک یا شرکت در این خصوص اقدام ننماید، تمامی سپرده مذکور در  ظرف مهلت مقرر اعالمی از سویو در صورتیکه برنده مزایده  می باشد ...یا چک و سفته و 

 .به عنوان ضرر و زیان وارده ضبط خواهد شد 3بند 

نمایند، مالک یا شرکت نسبت به /ایفا نماید( شرایط مزایده 0با مالحظه بند )را به موجب قرارداد منعقده خریداران کلیه تعهدات خود /هرگاه خریدار :تبصره یک

با )ا ادارات ذیصالح انتقال مورد مزایده به خریدار اقدام خواهد نمود که در این صورت پس از فراهم شدن مقدمات تنظیم سند انتقال حسب مورد در دفتر اسناد ی

برنده مزایده متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت ده . مراتب کتباً از سوی شرکت یا مالک به برنده مزایده اعالم خواهد شد( رگ شرایط مزایدهب 0مالحظه بند 

کت یا مالک برگ شرایط شرکت در مزایده، به دفتر اسناد رسمی یا محل قانونی دیگر، اعالمی شر 10روز از تاریخ ابالغ به هر کدام از روشهای مندرج در بند 

تنظیمی، سپرده  مراجعه کرده و نسبت به امضای ذیل اسناد و مدارک انتقال اقدام نماید، در غیر اینصورت شرکت یا مالک با اعمال حق فسخ مقرر در قرارداد

عنوان ضرر و زیان وارده به نفع خود ضبط برگ شرایط مزایده حاضر به انضمام کلیه وجوه پرداختی در هنگام تنظیم قرارداد و پس از آن را به  3مذکور در بند 

 .خواهد نمود

      متقاضیان/متقاضي (مهر) امضاء و اثر انگشت                                                                                                                         
 

 (جهت نحوه انجام مکاتبات و ارسال ابالغیه ها)مشصصات پستي و تلفني  0جدول شماره 

تلفن ثابت تماس متقاضي با 

حتي االمکان قابلیت دریافت 

 دورنگار 

 

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

 ....................شهر

 ارد                                                                                                             د              :          قابلیت دریافت دورنگار ) تلفن ثابت با درج كد شهری

 ندارد                                                                                                             

تلفن همراه متقاضي جهت 

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

آدرس دقیق پستي حتي 

 االمکان با درج كدپستي

: كدپستي............................... .............................................................................................................................: نشاني

............................. 

 (بانک کشاورزی اموال و امالک ويژه امالک بانک رفاه و) 30/1031مزايده 



 

 

 

دیگرر حسرب   هر گاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال در دفتر اسناد رسمی یا محرل قرانونی    :تبصره دو

به امضای سرند انتقرال   ، وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به شرکت یا بانک مالک بپردازد، لیکن در مهلت مقرر نسبت (0وفق مفاد مندرج در بند )مورد

خریداران هیچگونه حقی نسبت به مرورد معاملره و مبرالغ ضربط شرده      /ضبط خواهد شد و خریدار 3اقدام ننماید، مبالغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند 

 .ضوع از خود سلب و ساقط نمودندنخواهند داشت و لذا با امضاء ذیل این برگ حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در هر زمینه مرتبط با این مو/نخواهد

 خواهد بود چنانچه در تهیه مقدمات انتقال سند، از سوی مراجع ذیصالح، نیاز و الزام به اخذ کد رهگیری باشد، پرداخت هزینه مربوطه بر عهده خریدار: تبصره سه

ده ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا حجر وی ممکن نگردد، سپرده موضروع  هرگاه امضای سند انتقال در دفتر اسناد رسمی یا محل قانونی دیگر توسط برنده مزای. 80

م مقرام قرانونی   و همچنین مبالغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به شرکت یا مالک پرداخت نموده، به قائم مقام قانونی وی مسترد نخواهد شد و قرائ  3بند 

   .نمایندبر اساس بندهای ذیل الذکر اقدام مکلفند ضمن تهیه و ارائه مدارک الزم ...( وراث یا )

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

کت مراجعه که پس از اخذ گواهی انحصار وراثت و تعیین شدن سهم االرث وراث، به شر (...و  من جمله انجام تعهدات مالی بخصوص واریز به موقع اقساط)منعقده

سند منتقل خواهد شد، مگرر اینکره وراث برر انتقرال مرورد      ( با تعیین وقت حضور)و تنظیم صورتجلسه، به نسبت سهم هر یک از آنها  پس از احراز هویت ایشان

ده مرذکور  سپر( برنده مزایده)فسخ مقرر در قرارداد تنظیمی با مورث شرکت با اعمال حق  در غیر این صورت مایند،معامله به نام یک یا چند نفر از وراث تراضی ن

ضمنا الزم به ذکر است قائم مقام قانونی و وراث و غیرره، جانشرین برنرده مزایرده بروده و      . ضبط خواهد نمود راو هزینه های احتمالی پرداختی شرکت  3در بند 

 .به ایشان منتقل خواهد شد عیناً، کالً و جزئاً زایدهتمامی شرایط م

من )قرارداد منعقده/ ضمن انجام کلیه تعهدات مورث در برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در مزایده در صورت محجور شدن برنده مزایده، قیم یا ولی وی می بایست: ب

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

از قیم یا  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 امضاء کننده اعم( مورد

درصورتیکه قیم یا ولی پس از اعالم شرکت و تعیین زمان انتقال در محل انتقال سند حضور نیابند، کلیه تعهدات مندرج در اوراق بدیهی است . نمایدولی اقدام 

   .نسبت به قیم یا ولی نیز اعمال و اجرا خواهد شد و تبصره های آن 15ماده مزایده و برگ شرایط شرکت در مزایده به ویژه 

یا قیم یا ولی محجور، در صورتیکه مبایعه نامه منعقد نگردیده و فقط سرپرده ترودیعی بره حسرا      ( تمامی آنها)راف قائم مقام قانونی الزم به ذکر است در صورت انص

، قیم، یده، تمامی مبالغ واریزی ضبط خواهد شد و برنده مزاباشدشرکت واریز شده باشد، سپرده ضبط خواهد شد و در صورتیکه مبالغی از ثمن معامله نیز واریز شده 

 .می نمایددر این خصوص از خود سلب و ساقط  از هر جهت و بابت و اعتراض را ، ادعاحق هرگونه ایراد ولی و یا قائم مقام قانونی او

یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل در هر مرحله حتی پرس   مزایدهخرید، همچنین تجدید واصله در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مالک / شرکت. 81

 ، سپردهواگذاری مورد مزایده، در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی شرکت یا انصراف مالک از مزایده و مبنی بر برنده شدن مختار است متقاضی خریداز اعالم به 

مری توانرد    با ارائره درخواسرت کتبری    چنانچه متقاضی خرید مایل باشد، مزایدهدر صورت تجدید  به متقاضی خرید مسترد می گردد و 3بند  مندرج در تودیعی

  .را از شرکت مسترد نکرده و در مزایده بعدی شرکت کند تودیعیسپرده 

متقاضیان به شرکت تحت عنوان قرض الحسنه بوده و هیچگونه اضافاتی به وجوه مذکور تعلق نخواهد گرفت و لذا هیچگونه ادعا و /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 (بغیر از موارد مستثنی شده)هزینه های تهیه مفاصاحسا  ها و مالیات نقل و انتقال . 81

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

، فروش با شرایط موجود مد نظر بوده و بانک نسبت به انتقال جانشینی اقدام مری نمایرد، لرذا    5پیش کد کاربری صنعتی بادر 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 

نقرل و انتقرال، نوسرازی، پسرماند،     )مورد مزایده تاکیداً با وضع موجود به فروش می رسد و ضمناً اخذ کلیه مفاصاحسابها اعم از دارایی، بیمه، شرهرداری  :تبصره یک

و پس از تحویل، بر عهده خریدار بوده ( مالک)، بر عهده فروشنده (بجز موارد مستثنی شده)تا قبل از تحویل ملک به خریدار... 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

اخرت هزینره   عرضه شده اند، اخذ کلیه مجوزهرا و پرد ... در خصوص آن دسته از اموال یا منافعی که تحت عنوان سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و  :تبصره دو

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

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

مفراد و شرروط   ( مبایعه نامه، صلحنامه، اجاره به شررط تملیرک  : شامل)و م ابق نمونه قراردادهای ارائه شده از سوی بانک مالک عمل خواهد بود همچنین نوع 

بود و لذا، متقاضریان محتررم خریرد، برا     مندرج در کلیه قراردادهای ارائه شده از سوی بانکهای مالک، مالک عمل جهت انعقاد قرارداد با متقاضیان خرید خواهد 

قراردادهای یراد شرده    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

 .شدبرگ شرایط مزایده عمل خواهد  10بشرح فوق به هر دلیل و تحت هر عنوان، م ابق بند 
 

      متقاضیان/متقاضي (مهر) امضاء و اثر انگشت                                                                                                                             

 (بانک کشاورزی اموال و امالک ويژه امالک بانک رفاه و) 30/1031مزايده 



 

 

 

از ثمن معامله به طور نقد و تسرلیم  %( 25)نود و پنج درصد خریداران می بایست با پرداخت حداقل /چنانچه قرارداد فروش بصورت نقدی منعقد گردد، خریدار. 82

 .بگیرند/تحویل بگیرد( انتقالقبل از انجام مراحل قانونی )، 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 م ابق نظر شرکت/ بصورت نقد و اقساط منعقد گردد، خریدارچنانچه قرارداد مورد معامله

مالک با دریافرت چرک جهرت ضرمانت موافقرت نمرود،       / اقدام نمایند و در صورتی که شرکت و تبصره های آن51نسبت به ارائه ضمانتهای الزم م ابق 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

نیم درصد تا دو درصد بهاء مورد معامله م ابق مصوبات هیات مدیره شرکت، به عالوه مالیات بر ارزش افزوده آن و بین ( سهم خریدار)هزینه های اجرایی شرکت . 86

و ایشان می بایست هزینه های مربوطه را قبرل از انعقراد قررارداد و در موعرد مقررر همزمران برا         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 مفراد منردرج در   . نقداً در وجه شرکت پرداخت نماید پرداخت حصه نقدی

 و تبصره های آن اقدام می گردد10ماده 

فروش اقساطی و یا اجاره به )و یا غیر نقدی( مبایعه نامه)نقدیاعم از )حق واگذاری مورد مزایده را تحت هر عنوان و شرای ی انعقاد قرارداد در صورت برنده مزایده. 88

چنین اقدامی از موارد فسخ قرارداد محسو  و کلیره   انجام به غیر ندارد و در صورت ،انتقال سند و شرکت/ تا قبل از تسویه نهایی م البات مالک( (شرط تملیک

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

مری نمراییم   /بدین وسیله با امضاء ذیل این برگه اقرار و اعتراف می نمایم 5متقاضیان خرید اموال بانک رفاه کارگران با پیش کد /متقاضیاینجانبان /اینجانب-الف. 88 

و  حق کسب و پیشه و تجارت مرورد مزایرده نداشرته   / حق سرقفلی/ ماشین آالت/ جهت خرید ملک و مقررات هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی از حیث قوانین

و  حق دارد ضمن ضبط سپرده و کلیه مبالغ واریزی، معامله مالک/عالوه بر اینکه شرکت چنانچه به هر دلیل و در هر زمان خالف آن ثابت یا کشف فسادی شود،

ارات و ضررر و  اینجانبان نیز موظف به جبران کلیه خسر /را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی و قانونی فسخ نماید، اینجانب ابینقرارداد مربوطه و منعقده فیم

  .می باشیم/ مالک می باشم /زیان وارده به شرکت

می نماییم هریچ  /امضاء ذیل این برگه اقرار و اعتراف می نمایم بدین وسیله با 3متقاضیان خرید اموال بانک کشاورزی با پیش کد /متقاضیاینجانبان /اینجانب( ب      

امالت دولتری و  گونه ممنوعیت یا محدودیتی از حیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمنردان دولرت در معر   

مورد مزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل و در هر اموال /کسب و پیشه و تجارت  حق/ حق سرقفلی/ ماشین آالت/ جهت خرید ملک 1887کشوری مصو  سال 

مالک حق دارد ضمن ضبط سپرده و کلیه مبالغ واریزی، معامله و قررارداد مربوطره و منعقرده    /زمان خالف آن ثابت یا کشف فسادی شود، عالوه بر اینکه شرکت

مالک / اینجانبان نیز موظف به جبران کلیه خسارات و ضرر و زیان وارده به شرکت/نی فسخ نماید، اینجانبفیمابین را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی و قانو

 .می باشیم/ می باشم

را امضراء نمروده و برا اثرر      متقاضیان خرید موظفند، ذیل تمرامی صرفحات و اوراق تعهدنامره، بررگ پیشرنهاد خریرد و شررایط شررکت در مزایرده         / متقاضی: تبصره

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

رج امضراء و اثرر   عمالً فراهم نمی باشرد، در صرورت عردم د    و محتوای آن پاکتهای در بسته تحویل شرکت می گردد و امکان بازبینی و تایید زمان تحویل پاکات

شررکت در مزایرده 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 

ادعرا و  متقاضیان خرید نیز حق هر گونه / متقاضیصورت احتمال نق  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 بردهی مالیراتی مری    / اینجانبان با امضای ذیل این اوراق اعالم می نمایم/اینجانب:تبصره دو 

اینجانبان می باشد و موظف و مکلف به جبرران خسرارات   / باشیم بدیهی است در صورت اثبات خالف این اظهارات مسئولیت آن تماماً برعهده اینجانبمی / باشم

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

 

 

 

 
 

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

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

 .مي نماییم/ سلب و ساقط مي نمایممزایده و برگ پیشنهاد و تعهدنامه شركت در مزایده از خود 

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

 

 

(بانک کشاورزی اموال و امالک ويژه امالک بانک رفاه و) 30/1031مزايده 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

این 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 

 .ارائه پیشنهادات خود، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمائید
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 مجلس شورای اسالمی 3/7/1337قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 

 :اص الحات 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 محسو  می شود 1/2/72قانون مجازات اسالمی مصو  ( 2)رفتاری است که م ابق ماده هر : جرم منشا -الف

 .اصالحات بعدی جرم محسو  می شود

وع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق اعم از کاغذی هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر ن: مال - 

 .یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری سهام یا اوراق بهادار

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

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

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

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

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

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

 .مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند

 :معامالت و عملیات مشکوک -چ

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

 :زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند

 .معامالت و عملیات مالی مربوط به اربا  رجوع که بیش از س ح فعالیت مورد انتظار وی باشد-1

 .و نیز در زمان اخذ خدمات پایه کشف جعل، اظهار کذ  یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد-2

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

م آن انصراف داده یا بعد از انجام معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجا-0

 . آن بدون دلیل من قی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند

 :پولشویی عبارت است از  -8ماده 

 .تملک یا استفاده از عواید حاصل از ارتکا  جرائم با علم به منشا مجرمانه آن تحصیل، -الف

کا  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 - 

 .وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکا  آن نشودمرتکب جرم منشا به نحوی که 

 .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

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

همان است که در قانون مجازات اسالمی برای علم  8منظور از علم در این تبصره و تبصره . زمان مشخ  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 . دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد -2تبصره 

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

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 

 .را شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر اینصورت ضبط می شودچنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دا. رسیدگی قضایی توقیف می شود

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

 .مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود در هر صورت مال. 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 ارتکا  جرائم اعم از جرائم منشا و پولشو -3ماده 

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

 .ایران نیز م ابق قانون جرم باشد

و یا برای استعمال اختصاص یافته و  کلیه آالت و ادواتی که در فرایند جرم پولشویی وسیله ارتکا  جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکا ، استعمال -2تبصره 

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

 .د بودخواه 0/12/1872قانون آیین دادرسی کیفری مصو   107امور تابع مقررات ماده 

تامین مالی تروریسم، به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و  – 0ماده 

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

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

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

 :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

 .ه و پیشنهاد آیین نامه های الزم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیرانتهی-2

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

 .راجع ذی ربط جهت انجام اقدامات الزمشناسایی معامالت مشکوک و گزارش به م

 .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 -2تبصره 

 متقاضیان/ متقاضي ( مهر)امضاء و اثر انگشت                                                                                                                                                            



این قانون الزم االجرا  10حقوقی ذی ربط با رعایت ماده کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و  – 8تبصره 

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

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

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

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 

زی ایران و غیر آنها، مکلفند 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 نوسا

 .قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند

د و امالک کشور، دفاتر اسناد این قانون ، از جمله گمرک جمهوری اسالمی ایران ، سازمان امور مالیاتی کشور ، سازمان ثبت اسنا 5کلیه اشخاص موضوع ماده  -0ماده 

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 )، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون اشخاص  -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

 .مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست – تبصره

 .ارائه اطالعات، گزارشها، اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالعات مالی در چارچو  قانون و آیین نامه مصو  هیات وزیران - 

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

 .آنها به مرکز اطالعات مالی

انند ارزش، اع و احوالی ممعامالت و عملیات مشکوک شامل هر دو معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوض -تبصره

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

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

 .له یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایهکشف جعل، اظهار کذ ، یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معام -2

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

این مناطق توسط شورا مشخ  می فهرست . واقع شده است( از نظر پولشویی)معامالت یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پر خ ر  -0

 .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

 .آن بدون دلیل من قی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند

سال پس از پایان راب ه کاری یا انجام  5وط به شناسایی اربا  رجوع ، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معامالت داخلی و خارجی حداقل به مدت نگهداری سوابق مرب -ت

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

 .را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بوداین بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد  –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  3/7/1833قانون مدیریت خدمات کشوری مصو   5هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده  -تبصره

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

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

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

این  2ین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورا، مرکز اطالعات مالی با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تام – مکرر 1ماده 

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

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

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

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

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 

یرات حکومتی موظفند پاسخ استعالمات مرکز در مورد اطالعات تکمیلی مرتبط با معامالت و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی را به مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعز

اعی فرهنگی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتم 117همچنین اطالعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده . صورت بر خط امن به این مرکز ارسال نمایند

 .دراختیار قوه قضاییه قرار می گیرد 10/12/1875جمهوری اسالمی ایران مصو  

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

واصله و ارسال آنها به مراجع ذیصالح قضایی برای رسیدگی در مواردی که  بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای –پ 

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

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

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

جهت تصویب در هیات  ریسمتدوین آیین نامه های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معامالت مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی ترو -ج

 .وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذیربط

ثر پیشگیری از آن، از طریق شورای تهیه 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

      .کنندص ، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می همکاری با اشخا -ح
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 .تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم-خ

 .رها ، سازمانها، مجامع من قه ای، بین الدولی و بین المللی ذیربط م ابق قوانین و مقرراتهمکاری و تبادل اطالعات با مراکز مشابه در سایر کشو -د

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

 .ملی می رسد

 .ر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچو  مقررات این قانونانجام سای-ذ

خذ مجوز از مراجع قضایی 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 

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

چنانچه بعد از بیست و چهار . را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول دسترسی ، مراتب را به مقام قضایی گزارش و م ابق دستور وی عمل کند

 .ت مجوز مراجع قضایی صادر نشود رفع توقیف می شودساع

این مرکز متشکل از رییس و به تعداد الزم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل . مرکز اطالعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است -2تبصره 

 .ت مالی می باشدکارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطالعا

. م رییس شورا منصو  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

ن بر اساس آیین نامه ای است که توسط شورا تدوین می شود و به تشکیالت این مرکز در چهارچو  این قانو. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است

 .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

 توانایی انجام وظایف-2

 نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری-8

 مالی اخالقی و امنیتیسالمت -0

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

قت این از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم می شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت مواف 5و  0و  1شرایط مقرر در بندهای 

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

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

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

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

ن به موجب دستورالعملی است که نحوه و س ح دسترسی به اطالعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط ام – 0تبصره 

 .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 

 .پنج محکوم خواهد شد ی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجهیا دیگرخود 

ین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین مرتکب( و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکا  جرم منشا و جرم پولشویی  -2ماده 

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 

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

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

 .از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا مشمول این حکم قرار نگرفته باشدصدور و اجرای حمک ضبط دارایی و منافع حاصل  -2تبصره 

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

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

 .در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکا  یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود -  0تبصره 

قانون مجازات اسالمی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر  20جازاتهای مقرر در ماده در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند عالوه بر م – 5تبصره 

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

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

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

 .نمایدقوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری . کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد -86ماده 

تخصصی بودن شعبه . 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  807در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد  -تبصره

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

مر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد همکاری طبق در مواردی که بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطالعاتی در ا – 88ماده 

 .شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت

 .سالمی استمجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات حسب مورد تابع قانون مجازات ا -83ماده 

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

                                                                                                     .هیات وزیران می رسد
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