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 بسمه تعالی

    پیش گفتار

مبنی بر واگذاری اموال تملیکی و مازاد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر  11و  11الزامات مندرج در مواد با عنایت به 

بانکها و همچنین با توجه به سند راهبردی بانک در افزایش توان ثروت آفرینی کشور و ضرورت تسریع در روند فروش و 

های مازاد بانک، اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی تملیکی و مازاد با تصمیم هیئت مدیره تعیین تکلیف دارایی

 گردیده است. نک تشکیل محترم با

های مرتبط با این حوزه و تسهیل ها و بخشنامهدر این راستا و به منظور دسترسی آسان و سریع همکاران به دستورالعمل

تجمیع و ضمن بازنگری در مفاد آنها،  های مرتبطسایر بخشنامهب و 22 ب،22های ها، بخشنامهگیریدر روند تصمیم

  تدوین گردیده است. ارزیابی و فروش اموال تملیکی و مازادنگهداری، دستورالعمل 
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 عاریف:ت
 بانک ملی ایران  :بانک -

آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن  4ماده  موضوع:  قبول معامالت و مناقصاتکمیسیون  -
  رفاهی بانکها

  و مازاد تملیکیو فروش اموال اداره کل مدیریت  اداره کل: -

 ادارات امور و شعب مستقل  واحدها : -

از سوی  و ایفای تعهدات پرداخت بدهیبه علت عدم  )اعم از منقول، غیرمنقول و سهام( که موالیا اموال تملیکی: -
ق یدر راستای استیفای حقوق بانک و وصول مطالبات از طربه موجب ضوابط و مقررات قانونی و قراردادی و مشتریان 

 توضیح اینکه ارتباط اموال تملیکی با اداره .شوداقدام قضایی و اجرایی، تهاتر، توافق و مصالحه به نام بانک منتقل می
 گردد:کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد از روشهای زیر حادث می

 و تخلیه و تحویل اجرایی امالک در دفتر اسناد رسمی به نام بانک انتقالپس از تنظیم سند  اموال غیرمنقول: -1
  ملک.

صدور سند  در قراردادهای واگذاری شرکت شهرک های صنعتی و منابع طبیعی و ... : جانشینی بانک -2
حویل و تخلیه و تمنابع طبیعی اراضی بانک در دفترچه شرکت شهرکهای صنعتی یا  انتقال اجرائی و یا جانشینی

 ملک.

باشد با اخذ آمار و اطالعات الزم پس از ثبت مکلف می و مازاد اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی :1تبصره 
به طریق مقتضی حسب مورد از طریق ادارات کل حقوقی و دعاوی و پیگیری و وصول  ،سند انتقال اجرایی امالک

 فروش اقدام نماید.ریزی برای مطالبات نسبت به تخلیه و تحویل امالک و برنامه

به تشخیص اداره کل حقوقی و دعاوی قابلیت تخلیه و تحویل  2و  1اموال موضوع بندهای در صورتیکه : 2 تبصره
 نسبت به فروش آن با وضع موجود اقدام خواهد نمود.و واحدها ، اداره کل شته باشندرا ندا

اموال منقول براساس صورتجلسه مربوطه پس از برگزاری مزایده توسط اجرای ثبت اسناد و تحویل  اموال منقول: -2
 به بانک و اموال موضوع اعتبار اسنادی وارداتی پس از ترخیص آن

ا هآن)سرقفلی و حق کسب و پیشه( و منافع اعیان  و هایی است که عرصهمین یا ساختمانز :ملکیمازاد  امالک -4
تایید  ها واخذ نظر اداره کل سازمان و روش پس از که ،اسناد رسمی یا عادی به نام بانک منتقل گردیده به موجب 

صورت اموال مازاد هر ماه توسط اداره کل مهندسی و امالک به ) شود.شناخته  مازاد ،کل مهندسی و امالکه ادار
 (گیرد.اموال نملیکی و مازاد قرار می منظور برنامه ریزی برای فروش در اختیار اداره کل مدیریت و فروش

 دارای صالحیتاموال توسط کارشناسان رسمی دادگستری و قیمت تعیین ارزش  ارزیابی: -

ضوابط و مقررات مندرج در این تملیکی با رعایت  والماو و برهم زدن معامله است  تراضی طرفین بر تفاسخ :اقالــه -
 بخشنامه اقاله می شوند.

آیین نامه نحوه واگذاری مطابق ده ینوبت مزا 2حداقل  یپس از برگزار یکیتمل اموالچنانچه فروش  :مذاکره -
 می شود. فراهممذاکره  امکان فروش آنها از طریق د،یسر نگردیم داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها

 با اجرایکه  به شخصی موضوع مزایدهکه در آن، بانک  اموال تملیکی و مازادبرای فروش فرآیندی رقابتی  مزایده : -
 شود.واگذار می ،شترین قیمت را پیشنهاد کرده باشدبیتشریفات مزایده 

 %12برابر با مبلغ کارشناسی به عالوه مبلغی است  مبلغ پایه مزایده: -
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 و اختیارات تفویضی هاکمیته فصل اول:

 هاالف: اعضای کمیته

 :مناقصاتعالی قبول معامالت و کمیسیون  -1

 حسب مورد با حضور معاونت حقوقی و وصول مطالبات و رئیس اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد

  کمیته واگذاری از طریق مذاکره:  -2

 کمیته( عضویاست اداره کل حقوقی و دعاوی )ر: الف

 : ریاست اداره کل حسابداری و بودجه )عضو(ب

 اموال تملیکی و مازاد )عضو و دبیر(: ریاست اداره کل مدیریت و فروش ج

 ریاست اداره کل کارپردازی )عضو کمیته( :د

 : ریاست اداره کل حراست و در غیاب ایشان احدی از معاونین اداره کل یادشده )ناظر(هـ          

 

 22/42/1232مورخ 11/44414الف  براساس نامه عمومی شماره:  کمیسیون قبول معامالت ادارات اموراعضاء  -2

 به شرح ذیل می باشد:
 رئیس اداره امور یا سرپرست )رئیس کمیسیون( -الف

 معاون اداره امور ناظر بر امور پشتیبانی و در غیاب وی یکی دیگر از معاونین -ب

  پیگیری و وصول مطالباترئیس دایره  -ج

 کارشناس حقوقی اداره یا مسئول حقوقی -د

 )کارشناس( ساختمان و امالک و در غیاب وی معاون دایره )کارشناس مسئول( رئیس دایره -هـ

 رئیس دایره کارپردازی و در غیاب وی معاون دایره ) دبیر کمیسیون( -و

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 اهکاهش هزینه به منظور نیل به اهداف عالیه بانک شامل ارتقاء سودآوری، افزایش بهره وری و  حدود اختیارات:ب: 

براساس حدود باشند ، واحدها مکلف میرفع موانع تولید رقابت پذیرقانون  11و  11و با توجه به تکالیف مقرر در مواد 

ه در ماه برگزار حداقل یک دوره مزاید کهنسبت به واگذاری و فروش اموال موصوف اهتمام ، به نحوی اختیارات تفویضی 

کلیه اموالی که یکسال از تاریخ تملیک آنها سپری شده است، حداقل در سه مزایده استانی و یا سراسری  در هر سالو 

موارد باالتر از مبلغ اختیارات تفویضی را به اداره کل مدیریت و فروش اموال در ضمن مقتضی است عرضه شده باشد. 

ارائه  ودم فروش اموال منقول و غیر منقول تملیکی و مازاد ع ومسئولیت سهل انگاری، تاخیر  تملیکی و مازاد اعالم نمایند.

 باشد.می واحدهامسئولین  عهدهه باطالعات الزم برای تعیین تکلیف اموال موصوف 

 

 واحد
 غیر تکلیفی اقاله

 (آخرین کارشناسی)

 فروش از طریق مزایده

بر اساس ارزش اموال )

 (آخرین کارشناسی

 ایفروش مذاکره
اساس )ارزش اموال بر 

 آخرین کارشناسی(

کمیسیون قبول 

معامالت ادارات 

 امور

میلیارد  05تا 

 یالر

تا یکصد میلیارد 

 ریال

 میلیارد تا  ده

 ریال 

ادارات امور و شعب 

 مستقل تهران

میلیارد  05تا 

 ریال
- - 

 

فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد واحدهای مستقر در استان تهران منحصرا از طریق اداره کل مدیریت و  :1تبصره

 پذیرد.میانجام و مازاد فروش اموال تملیکی 

چهارم این  با رعایت شرایط مصرح در فصل اقاله تکلیفی تمامی واحدها مجاز می باشند درخصوص موارد:  2تبصره 

 تملیکی اقدام نمایند. الکبا هر سقف و مبلغی، راساً نسبت به اتخاذ تصمیم و اقاله ام دستورالعمل

 خارج و مازاداموال تملیکی  حفاظتو  نگهداری ، (حدود اختیارات تفویضی فوق رعایتبا )ارزیابی و فروش : 3تبصره

 از حوزه جغرافیایی بر عهده اداره امور محل وقوع اموال خواهد بود.

 موظفبدون مداخله در فروش  شعبه مرکزی هر استان،  خارج از کشورمربوط به در خصوص امالک تملیکی : 4تبصره

وش فرو تنظیم مبایعه نامه ، انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و انتقال ملک در دفترخانه اسناد رسمی می باشد  به

 پذیرد.میانجام امالک مذکور منحصرا از طریق اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد 

درخصوص امالک ملکی مازاد، سرقفلی و حق کسب و پیشه، مقتضی است کما فی السابق تمامی امور مربوط  :0تبصره 

گردیده( از جمله تعدیل و تجدید قراردادهای به اموال مذکور )به استثناء موضوع فروش که در این دستورالعمل تصریح 

اجاره و پرداخت اجاره بهای ماهیانه محل سابق شعب استیجاری ، پرداخت قبوض انشعابات و عوارض ، مجوز انتقال منافع 

ر د مقرها و دستورالعملهای مربوطه و اختیارات تفویضی در مواعبه غیر و بازدید دوره ای از امالک و ... ، بر اساس بخشنامه

 .توسط واحدهای ذی ربط صورت پذیرد
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 امورتملیک  :دوم فصل 

 توجه در امور تملیک نکات قابلبخش اول ـ 

 

( به نام بانک، دقت نمایند که در  اسناد رسمیدر زمان تنظیم سند انتقال اجرایی )در دفتر واحدها نمایندگان -1

 درج گردد. "سند انتقال اجرایی  "باالی سند حتماً عبارت : 

چنانچه در زمان ترهین مورد وثیقه، عالوه بر غیرمنقول، اموال منقول شامل ماشین آالت، تأسیسات و غیره  -2

، صراحتاً در سند باشد مجلس مزایده درج میصورتتوسط مالک قبلی به رهن گذاشته شده، مطابق آنچه که در 

 انتقال اجرایی ثبت گردد.

نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد) از جمله: معامله نسبت به آن برابر مقررات منقولی که  اموالتبصره: 

 گردد.اجرایی به بانک منتقل میانتقال الزاما به موجب سند خودرو، کشتی و هواپیما ( 

 وندهپر از یمختصر شرح ارائه ضمن ، دفترخانه در ییاجرا انتقال سند میتنظ از پس بالفاصله واحدها مکلفند -2

 هاتصاویر آن اخذ و کامل طور به را ریز مدارک( تعهدآور اسناد ریسا اعالم و بانک مطالبات زانیم شامل) یمطالبات

 : ندینما بارگذاری سامانه اموال تملیکی )سات(در 

: برگه مشخصات امالک تملیکی )مطابق با نمونه ضمیمه دستورالعمل که به دقت تکمیل و توسط اداره امور 1-2

 امضاء شده باشد.(مهر و 

 و منابع طبیعی های صنعتیامالک واقع در شهرک یا دفترچه جانشینی : سند انتقال اجرایی2-2

 : سند یا اسناد مالکیت )نوع و میزان مالکیت(2-2

آخرین گزارش عدم خالف )استعالم آخرین وضعیت خالفی  –پروانه ساختمانی  –:گواهی پایانکار ساختمانی  4-2

 ( و مطابقت با وضع موجود.، بنیاد مسکن رییاشهرداری، بخشداری، دها بدهی از ی

 های دولتی یا غیردولتی )از جمله اوقاف، منابع طبیعی و...(: قرارداد اجاره با سایر نهادها و ارگان2-2

 در وضعیت تهاترمحترم : مصوبه هیأت مدیره 1-2

 : قرارداد/ قراردادهای رهنی ملک1-2

منصوبه و مستقر ، تجهیزات و تاسیسات آالت و مدارک مربوط به ماشینفهرست  دادهای رهنی،: قرارداد/ قرار 8-2

 باشد.()چنانچه در رهن بانک می

 آالت خارج از ترهین بانک: فهرست ماشین3-2

 : ارزیابی اولیه توسط کارشناسان بانک در زمان ترهین14-2 

 : صورتجلسه تخلیه و تحویل ملک11-2

 ، تسویه شده )انشعابات آب، برق، گاز، شارژ ساختمان یا شهرک صنعتی، مفاصا حساب مالیات: قبوض 12-2

 (.ذیمدخلها و نهادهای شهرداری و ارگان تامین اجتماعی ،

 گزارش کارشناسی که مزایده اجرای ثبت براساس آن صورت گرفته. :12-2
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ری مزایده )در صورتی که مدارک و برگزاتعیین تکلیف و گزارش کارشناس رسمی دادگستری جهت  :14-2

 الذکر تکمیل بوده و منعی درخصوص فروش ملک نداشته باشد(مستندات فوق

 : صورتجلسه مزایده اجرای ثبت12-2

نام کاال ، کشور سازنده ، سال تولید ، نام شرکت ، شرایط موجود کاال ، نوع  منقول شامل:اطالعات اموال : 11-2

 آدرس ، هزینه بیمه و نگهداری و محافظت  ،وضعیت نگهداری و هزینه های مربوطه ، تصاویر کاال  ،کاال

 

بت آن و ث تصرف تیوضع و مخروبه کاره، مهین نوساز،: لیقب ازملک  موجود یبناها تیوضع یچگونگ بررسی-4

  در سامانه اموال تملیکی )سات( صورت پذیرد 

 موجود وضع و)اسناد رهنی و...(  بانک سوابق در موجود اطالعات با یکارشناس گزارش مفاد انطباق از نانیطما-2

 منقول و غیر منقول(اموال حاصل گردد. )برای 
  

( دهکنن کیتمل شعبه) یمل بانک نام به که یبرگ تک ای یادفترچه تیمالک اسناد ای سند وقت اسرع در -1

 خزانه در را آن اصل مندرجات، صحت یبررس از پس و افتیدر منطقه اسناد ثبت اداره قیطر از را صادرشده

 .ندینما در سامانه اموال تملیکی )سات( بارگذاری را صفحات یتمام ریتصو و ینگهدار

 

از تبعات ناشی از ساخت و ساز غیر مجاز وام گیرنده که موجب تحمیل هزینه گزاف و پرداخت  پرهیزبه منظور  -1

 تملیک ملک الزامی است. در زمان صدور سند انتقال اجرایی و اخذ گواهی پایانکار جرائم به شهرداری می گردد،

 

ای هبدهیهای الزم بابت بررسی ،درخصوص تملیک امالک از طریق مزایده اجرای ثبتگیری قبل از تصمیم -8
 و بدهی های مربوط( 11/6/1331سمی الزم االجراء مصوب قانون مفاد اسناد ر 121ماده ) مصرح در ملک 

در اجرای همچنین انجام پذیرد.  ( کارقانون  12ماده به حقوق کارگران در امالک به غیر از کاربری مسکونی )

اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی  گواهی سازمان تامینضروری است  قانون تامین اجتماعی 31مفاد ماده 

  معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن اخذ گردد.

 
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، برای فروش خودرو های با توجه به هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با  -3

اس و براستملیکی نیازی به انتقال سند و اخذ پالک های دولتی ) به نام بانک ( و ارائه مجوز مذکور نمی باشد 

رانندگی ناجا با مراجعه به مراکز تعویض راهنمایی و  2/11/32مورخ  4/12-1248-4-3281321نامه شماره 

  .پالک پس از صدور پالک مجازی نسبت به فروش خودروهای موصوف اقدام گردد
 

ست بایموارد ذیل می)ناشی از گشایش اعتبارات اسنادی( االهای ترخیص شده از گمرکات کشور ک برای فروش-14

 :مد نظر قرار گیردبررسی و 

 
 (Packing listکاال)مشخصات بسته بندی  (1-14
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 و فاکتور (Proforma invoiceپیش فاکتور) (2-14

 (Bill of ladingبارنامه) (2-14

 ثبت سفارش یا اظهارنامه الکترونیکی (4-14

 ( برگ سبز2-14

 گزارش کارشناسی متضمن مشخصات کامل اقالم و قیمت پایه آنها (1-14

 توسط کمیته وصول مطالبات واحدهافروش اقالم ترخیص و تایید بالمانع بودن  (1-14

ریز اقالم، مشخصات فنی کامل، گزارش ارزیابی )ترجیحاً توسط کارشناس رسمی دادگستری( و ثبت  (8-14

)نظیر موارد یادشده در اموال در سامانه اموال منقول تملیکی )سات( نشانی دقیق محل نگهداری کاالی تملیکی 

 منقول( 

السابق مسئولین اتخاذ نمایند تا بدون ایجاد هرگونه تعهدی برای بانک، کمافی ترتیبیمقتضی است واحدها  -11

ب ( به آنها یادآوری و مراتی و وثیقه گذاران را )در حین تملیک و بعد از تملیکذیربط، حقوق قانونی مالکین قبل

 در آخرین سوابق مربوطه درج گردد. 

 

 ـ  تخلیه و تحویل بخش دوم

رسمی الزم االجراء، پس از صدور سند انتقال آئین نامه اجرایی اسناد  145ماده  ذیلتبصره با استناد به 

 106تا  141موارد اجرایی مورد وثیقه، تخلیه و تحویل ملک تملیک شده از وظایف اجرای ثبت است و مستفاد از 

 ،اشدمی ب) مالک جدید ( اجرای ثبت موظف بر تخلیه و تحویل ملک به برنده مزایده و بستانکار  ،ءآئین نامه اجرا

همچنین دار و امالک متصرف و فروش تعیین تکلیف در زمانمشکالت و موانع موجود از لذا به جهت جلوگیری 

، لکم کیتحت نظر کارشناس حقوقی بالفاصله پس از تمل عنداللزوم واحدها، ضروری است حبس منابع بانک عدم

، موضوع تخلیه ملک را به شرح زیر تا حصول نتیجه به طور مستمر طی نامه ای به عنوان رئیس اداره ثبت محل

 د : نحقوقی و دعاوی اقدام نمایکل پیگیری و در صورت لزوم با راهنمایی اداره 

ه ک نماید، کتباً از اداره / دایره اجرای ثبت محل تقاضا ، واحد تملیک کنندهپس از صدور سند انتقال اجرایی -1

 گردد . ملک تخلیه 

بعد از تعیین وقت توسط اجرای ثبت، به اتفاق مأمور اجرا به محل وقوع ملک مراجعه نموده و پس از تخلیه  -2

 ملک تملیکی طی صورتجلسه ای تحویل نماینده بانک شود.، کامل 

در زمان تخلیه ملک مقدمات الزم فراهم باشد ) کلید ساز، ماشین و نیروی انسانی کافی، قفل اضافی و... ( تا  -3

بعد از تحویل، درهای ملک را قفل نموده و با اطمینان کامل  واحدهااسرع وقت امر تخلیه انجام و نمایندگان در 

 از عدم تصرف مجدد، محل را ترک نمایند.

 با توجه به اینکه تخلیه و تحویل ملک تملیکی از لوازم تملیک و جزو تکالیف قانونی اجرای ثبت  -4

بنابراین تعیین تکلیف اموال منقول موجود در محل ملک تملیکی که در رهن بانک نمی باشد بایستی  می باشد

عدم امکان جابجایی دستگاهها و ماشین آالت منصوب در  با توجه بهتوسط اجرای ثبت مربوطه انجام پذیرد. 

ید دچنانچه مقرر گر و ملک تحویلو مقتضی است اموال مزبور با مراقبت الزم در جلسه تخلیه  ملک تملیکی
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د تعیین حافظ و میزان حق الحفاظه و نحوه پرداخت آن قانوناً به عهده اجرای ماشین آالت در محل باقی بمان

 می تواند حق انبارداری را برای خود مطالبه نماید. انک نیزو ب می باشد ثبت

چنانچه نظر ریاست اداره ثبت بر عدم انجام امر تخلیه باشد ادارات امور می بایست در مهلت قانونی به نظر  -0

ا یایشان اعتراض و خواستار ارجاع پرونده به هیأت نظارت ثبت استان گردند و چنانچه در انجام امر با مشکل 

 ه کلادار شناس حقوقی اداره امور و عنداللزومکار مراتب را با شرح کافی و ذکر دالیل به،  مواجه گردندمانعی 

 حقوقی و دعاوی  منعکس نمایند.

)اعم از تهران و شهرستانها(  تملیک کننده / شعبه مستقلامالک تملیکی پس از تخلیه به نماینده اداره امور -6

 تحویل می شود.

رت نیابتی ، ضمن تبصره : چنانچه ملک تملیک شده خارج از استان واحد تملیک کننده باشد ، به صو -

 تنظیم صورتجلسه مشترک تحویل اداره امور محل وقوع ملک )اعم از تهران و شهرستانها( می گردد.

واحدهای حقوقی و پیگیری و وصول مطالبات ادارات امور نسبت به تخلیه و آماده نمودن ملک جهت تسریع  -1

  در امر واگذاری اقدام نمایند .

قبلی به منظور پرداخت مطالبات بانک و یا تخلیه ملک بایستی با هماهنگی هرگونه اعطای مهلت به مالکین   -3

 ادارات مرکزی صورت پذیرد لذا از اعطای مهلت بدون اخذ مجوز جداً خودداری گردد.

را از طریق تخلیه و خلع ید ، خودداری نماید ملک تملیکیدر صورتی که متصرف از تخلیه واحدها مکلفند  -9

عنداللزوم درخصوص پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سوی متصرف از دادگاه صالحه مراجع قضائی پیگیری و 

 )عنداللزوم با نظر اداره کل حقوقی و دعاوی( .تقاضا نماید

  محافظت و نگهداری بیمه،م ـ سوبخش 

 : گردد به بانک به شرح زیر اقدام اموالپس از تحویل 

 را در مقابلو مازاد  تملیکیک مالا اعیانیتاسیسات تملیکی و همچنین تمامی و ماشین آالت مکلفند  واحدها -1

 یند.نما بیمه معتبرنزد شرکت بیمه  و...( تندباد صاعقه، انفجار، آتش سوزی، زلزله، )سیل، حوادث غیرمترقبه

نسبت به انعقاد باشند واحدها موظف میاموال تملیکی و مازاد که نیاز به حفاظت و مراقبت دارند  در خصوص -2

 اقدام نمایند. حقوقی  با نظر بخشقرارداد با محافظ و مراقب 

 بر کار واحد محل وقوع ملک، ضرورت دارد که توسط به حافظ  آنپس از تحویل ملک تملیکی و اقالم موجود در  -3

 به عمل آید. های الزم از ملک و اقالم موجود در آن بازدید و کنترل ناسب،و در فاصله زمانی م نظارت ایشان

آن توسط مالک قبلی یا اشخاص و وسایل باشد اما احتمال تصرف  ملک تملیکی فاقد ماشین آالتچنانچه  -4

 محافظت از آن ضرورت دارد. ثالث منتفی نباشد،

پس از تخلیه درضمن  .می باشدممنوع  اجارهبه صورت به اشخاص ثالث  اعم از منقول وغیرمنقول واگذاری اموال -0

 اکیداً خودداری نمایید. برای محافظت ،ساکنین آنیا  گذاری آن به مالکین قبلیواملک، از 

اداره کل مدیریت و فروش  از  مجوزاخذ با واحدها  ،شهری امالک تملیکیاز  حفاظت و نگهداریدرصورت ضرورت  -6

، تعیین تکلیف نهاییصورت موقت تا زمان توانند موضوع حفاظت از امالک موصوف را به می اموال تملیکی و مازاد

  . بدیهی است این امر نبایستی مانع از فروش اموال مذکور گردد . محول نمایند حافظ واجد شرایطبه 
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نزدیک ترین شعبه به زمان تعیین حافظ یا در صورت عدم نیاز به گماردن حافظ، ترتیبی اتخاذ گردد که تا  -1
 و ارسال گزارش آن به اداره امور باشد.. ملک عهده دار بازدید دوره ای

امالک تملیکی)تخلیه شده(در صورت عدم پرداخت به موقع قبوض برق مصرفی  انشعاب برقتبصره: نظر به اینکه 

و  گرددآوری و از بابت خرید انشعاب جدید مبالغ گزافی مطالبه مییا دیماند آنها )صنعتی( توسط ادارات برق جمع

 در هنگام ارزیابی خصوصاً امالک صنعتی، ضمن کاهش ارزش ملک، متحمل هزینه هایی می شود،از این بابت بانک 

ترتیبی اتخاذ گردد تا زمان تعیین تکلیف اینگونه امالک ضمن سرکشی و حفاظت از ملک، در صورت  الزم است

ضمناً در  ود.شصدور قبض مصرفی نسبت به پرداخت آن اقدام و هزینه های آن به حساب ملک تملیکی منظور 

های ذیربط مراجعه بایست به سازماندر امالک تخلیه شده، نمایندگان محترم اداره امور می فقدان قبوض صورت

 و پس از اخذ قبوض اینگونه امالک به شرح فوق نسبت به واریز وجه اقدام نمایند. 

در ، ضمن رفع موانع موجود واحدهاالزم است  ،اموال تملیکی و مازاد جلوگیری از تخریب و تصرفبه منظور  -3

 ارزیابی و از طریق مزایده در معرض فروش قرار دهند.اموال مزبور را  این آئین نامهمفاد با رعایت اسرع وقت 

تبصره: چنانچه در ملک ماشین آالت، محصوالت تولیدی یا سایر وسایلی وجود دارد که در سند انتقال اجرایی ثبت نشده 

 اقدام نمایند.کل حقوقی اداره امور و هماهنگی با اداره  کارشناس تکلیف آنها، با نظراست برای تعیین 

)غیر از شهر محل استقرار شعبه تملیک کننده( واقع شده باشد، شعبه ملک تملیکی در شهر دیگریچنانچه   -9

ن آ نگهداری  و حفاظت حویل تعقیب می نمایند. اماتملیک کننده یا اداره امور مربوط، موضوع تخلیه را تا مرحله ت

 از وظایف اداره اموری است که در محدوده جغرافیایی ملک قرار گرفته است.

به منظور پیشگیری و احتراز از ایجاد ضرر و زیان های مترتبه در خصوص نگهداری اموال منقول مورد وثیقه و یا  -15

ناگزیر از تحویل و انتقال آن  لزام قانونی،موضوع اعتبار اسنادی های گشایش شده که بانک بنا بر دالیل موجه و یا ا

 از محل اولیه می باشد به ترتیب زیر عمل نمایند:

از طریق مکاتبه با اداره کل کارپردازی اموال مزبور در  درخصوص اموال منقول تملیکی مستقر در استان تهران،( 1-14

 انبارهای متعلق به بانک منجمله انبارکل نگهداری شود .

محل  ،مورد اموال منقول تملیکی مستقر در سایر استانها، واحدها ضمن هماهنگی با اداره امور شعب استاندر ( 2-14

 نسبت به  تحویل و نگهداری آنها در انبارهای ادارات امور اقدام نمایند. ،استقرار اموال

در صورتیکه طبق موارد مندرج در بندهای یک و دو امکان انتقال ماشین آالت به انبارهای متعلق به بانک میسر   (2-14

باشند از محل عرصه و اعیان کارخانه های تملیکی که امکان فروش آنها میسر نشده است استفاده واحدها مجاز میود، نب

از اموال موصوف، با تایید اداره کل نسبت به انتقال ماشین آالت و در صورت عدم دسترسی و یا امکان استفاده نمایند 

 "به انبارهای عمومی اقدام نمایند.

در صورتجلسه تحویل، تمامی در خصوص اموالی که گماردن حافظ و سرایدار )امین اموال( در آنها ضرورت دارد،  (14-4

 با ذکر دقیق جزئیات اموال درج و به امضای طرفین خواهد رسید. تحویلی اقالم

 هپشت بام ، نرد )همچون آسفالت تعمیراتبه نیاز  به منظور جلوگیری از تخریب امالک تملیکی و مازاد که -11
 تا مجوز آن صادر گردد. مراتب را اعالمو هزینه آن را برآورد مقتضی است واحدها دارد، کشی و ...(
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اداره  21/8/84مورخ  84112 هزینه های امالک تملیکی بر اساس نامه شماره عملیات حسابداریدر خصوص   -12

 بودجه اقدام نمایند. و کل حسابداری

ری اربنسبت به بازسازی، تغییر کعالی قبول معامالت  کمیسیون تایید باتواند ، بانک می فروش عدمدرصورت  -13
 .را تسهیل کند، اقدام نماید مازادو هرگونه تغییری که فروش اموال تملیکی و 

سرقفلی یا حق کسب و پیشه متعلق  متعلق به بانک بوده لیکن آن ها برای آن دسته از امالک تملیکی که ملکیت -14

ا تجدید یتعدیل  مزبوردر صورت نیاز به تملیکی امالکتا زمان تعیین تکلیف غیر می باشد واحد ها مکلفند به 

 نمایند. الزم را معمول اقدام، اخذ وجوه مربوطه  قرارداد اجاره و همچنین
 

 : نکات مهم

د می باش بانکمتعلق به  (چنانچه درآمدی داشته باشد)ده اموال تملیک شکلیه درآمدهای متصوره حاصل از -

بودجه ، درآمد حاصله  و اداره کل حسابداری 21/3/35مورخ  35112نامه شماره  4بند و می بایست وفق 

  را به حساب درآمد متفرقه تحت عنوان درآمد دریافتی از وثایق تملیک شده منظور نمایند.

راساً نسبت به عقد قرارداد با  عنداللزومباشد به منظور بیمه نمودن اموال تملیکی و مازاد، اداره کل مجاز می-

 شرکتهای بیمه معتبر اقدام نماید.
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 تملیکی و ملکی مازاد اموالو فروش تعیین تکلیف  م:سوفصل 

 ـ ارزیابی اولبخش 

 وه قضاییه(قیا )کانون و  دادگستریدار صالحیتهیأت کارشناسان رسمی یا کارشناس بوسیله  ستبایمی اموالرزیابی ا

 مجدداً ارزیابی گردد.اموال دارد و بعد از آن می باید  ارزیابی فقط شش ماه اعتبارهر گزارش  د.گردانجام 

 می شوند: وفق شرایط ذیل انتخابرسمی دادگستری  رشناسانکا :انتخاب کارشناس 

ا، اراضی هارزیابی ساختمان مرتبط با اموال شناسایی شده تعیین گردد. )نظیر: رشته تخصصی کارشناس لزوماً باید -1

 ،یتأسیسات، لوازم برق ،آالت، انواع ماشینسرقفلی ،حق کسب و پیشه ،، اجرت المثلءغیرمزروعی، تعیین  اجاره بها

برای حصول اطمینان از رشته تخصصی کارشناس، پروانه کارشناسی وی مطالبه  (سایر مواردو  وسائط نقلیه موتوری

و ضمن توجه به تاریخ اعتبـار و رشته تخصصی، تصویر آن را در سوابق نگهداری و عنداللزوم با کانون کارشناسان 

 .نمایندمکاتبه  استان

خصص، صالحیت و گذاری اموال را با رعایت مفاد این دستورالعمل و ملحوظ نمودن تبایست امر قیمتواحدها می -2

نمایند. نظارت بر حسن انجام امور بر عهده مسئولین واحدها  دادگستری محولکارشناسان رسمی حسن عملکرد به 

های بعمل آمده متوجه سهل انگاری، قصور یا تقصیر کارشناسان و ارزیابان بوده و در صورتیکه بر اساس بررسی

 بر علیه کارشناسان مراتب را برای اقدامات الزم به ادارات ذیربط منعکس نمایند. قانونیشدند ضمن اقدام 

هیات از میلیارد ریال  244تا  24برای مبالغ  ،برای مبالغ کمتر از پنجاه میلیارد ریال از یک نفر کارشناس  -3

  استفاده گردد. و برای مبالغ باالتر از هیئت پنج نفرهکارشناسی سه نفره 

تبصره: در موارد خاص و درصورت صالحدید روسای واحدها، امکان ارجاع ارزیابی برای مبالغ کمتر از پنجاه میلیارد 

   .می باشد جازریال نیز به هیات کارشناسی سه نفره م

 خواهد بود. واحدها واجد شرایط ارزیابان  میلیون ریال توسط 244کمتر از رزیابی اموال با ارزش ا -4

های الزم از قبیل مشخصات بایست مشخصات و مولفهکارشناسان و ارزیابان موظف به بازدید از اموال بوده و می -0

دقیق عرصه و اعیان، وضعیت تصرف، نوع مصالح مصرفی، حقوق ارتفاقی، تراکم متعلقه، امتیازات قانونی، خطوط 

کشور سازنده تجهیزات، سال ساخت، شرایط و جزئیات محل مصرف، کارآیی، حسب مورد تاریخ نوع و تلفن ثابت، 

 د نمایند.انقضای مصرف و ... را در گزارشات خود قی

ضمنا گزارشهای  .ص کارشناس تهیه و مهر و امضاء گرددسسربرگ مخصو الزم است گزارشهای کارشناسی در -6

ارائه گردد و محرمانه بودن  واحدها روسایکارشناسی می بایستی در پاکت در بسته و بصورت محرمانه به عنوان 

 مفاد آن همواره مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد. 

ان مقدور نباشد، حتی االمک به کارشناس رسمی دادگستری مورد اعتماد دسترسی ییکه در شهر یا بخشهادر صورتی -1

 از کارشناسان رسمی استانهای همجوار استفاده شود.

( )پس از کسر کسورات قانونی تعرفه کانون محاسبه، حداکثر طبق آخرین رسمی دادگستری ان ستمزد کارشناسد -3

 می گردد.پرداخت  و
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مدارک و انطباق آن با از پس گردد تا گزارش مزبور به دقت مطالعه ضروری است س از وصول گزارش کارشناسی، پ -9
؛ از صحت درج و ...  ، اسناد انتقال اجرایی، صورتجلسات مزایده رهنی و اسناد مالکیت الخصوصمثبته بانک علی

 وانشعابات و تمامی امکانات و مشخصات  تجهیزات،ماشین آالت ،  ، تأسیسات،عرصه و اعیان  مساحت مواردی مانند

 اطمینان حاصل گردد.و ارزش اموال تملیکی اموال اوصاف 

آخرین کارشناس رسمی دادگستری، کمتر از قیمت های به وسیله اموال  چنانچه ارزش تعیین شده : ات مهمنک -

به  وکاهش قیمت از کارشناس استعالم گردد دالیل مندرج در گزارش یا گزارشهای کارشناسی قبلی باشد باید 

ضروری است در حد امکان دالیل اعالمی مورد بررسی و بازبینی قرار  اموال نظور حصول اطمینان از بهای واقعیم

ی تملیکی ، مقتضی است ترتیب اموالگیرد. به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی و افزایش مانده حساب 

 قبل از ارجاع موضوع به کارشناس مرتفع شده باشد. اموالنع تعیین تکلیف اتخاذ گردد تا موا

 

 حتمالیا تضییع از پیشگیری منظور به است مقتضی ،در ارزش اموال نوسانات واحتمال بروز تغییرات  به عنایت با -

 عتبارا وجود از فارغ ؛(اقاله و مذاکره مزایده، از اعم) مازاد و تملیکی اموال فروش و تکلیف تعیین از قبل بانک، حقوق

 داماق مزبور اموال فعلی ارزش از اطالع و قیمت کشف به نسبت مقتضی نحو به شده انجام هایکارشناسی ماهه  1

 اموال مجدد ارزیابی به نسبت اعتبار، دارای کارشناسی مبلغ با مالحظه قابل قیمت اختالف وجود صورت در تا

 بر نظارت موضوع، حساسیت بهبا توجه  .نمایند اقدام صالحیتدار دادگستری رسمی کارشناسان طریق از موصوف

 .میباشد واحدها محترم مسئولین عهده بر امر انجام حسن

 

های ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری که مبالغ آنها خارج از حدود اختیارات واحدها موظفند درخصوص گزارش -

های ارزیابی مذکور اقدام و سپس تائید صحت مندرجات گزارشباشد، ضمن کشف قیمت، نسبت به تفویضی می

 های مزبور برای عرضه از طریق مزایده سراسری به اداره کل ارسال نمایند.مراتب را توأماً به همراه گزارش

 برگزاری مزایده – دومبخش 

  : انتشار آگهی مزایده (الف

وضعیت اموال تملیکی و مازاد مورد بررسی کامل قرار گیرد و اطالعات الزم بل از انتشار آگهی مزایده، الزم است ق -1

بودن، متصرف داشتن، بازداشتی، وجود معارض در امالک و سال ساخت، نام سازنده ، مشخصات و وضعیت تخلیه مانند 

رغیر اینصورت اموال منقول، صورتجلسه گردد و در صورت امکان نسبت به رفع موانع و مشکالت موجود اقدام ویا د

اموال با شرایط موجود و منطبق با یکی از طرق پیش بینی شده در اسناد و اوراق مزایده با ارائه کامل اطالعات تکمیلی 

 در فرایند مزایده قرار گیرد.

 درخصوص با رعایت حدود اختیارات تفویض شدهواحدها موظفند تعیین قیمت پایه مزایده و  پس از ارزیابی اموال -2

 .نماینداقدام سراسری  ی مزایده استانی ودرج آگه

و با فاصله حداقل دو روز در دو نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار کشور یا استان حداقل گهی مزایده آ -2

 گردد.منتشر 
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واحدها موظفند ضمن درج آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار نسبت به درج و اطالع رسانی از طریق سایت بانک  -4

 اقدام نمایند . 

 نباید کمتر باشد. سه روزفاصله زمانی بین آخرین آگهی مزایده تا آخرین مهلت قبول پیشنهادات از  -2

بازدید، برگه  موالروز مهلت تعیین شود تا در این مدت متقاضیان از ا ده حداقل آگهی،اولین  از تاریخ انتشار -1

 رسید( خود را به همراه تمایل پاکت پیشنهادهای دربسته )الک و مهر شده شرکت در مزایده را اخذ و سپس در صورت

و فروش  اداره کل مدیریت 4112122282443 یا حساب شماره)در استانها( بانک ملی ایران حساب در وجه واریز 

 .تحویل دهندمزایده درصد قیمت پایه  2معادل حداقل  اموال تملیکی مازاد

 در آگهی مزایده ذکر موارد ذیل الزامی است: -1

  و مبلغ پایه مزایده یزان سپرده شرکت در مزایده( م1-1

  تسلیم پیشنهادات محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و (2-1

 محل و زمان برگزاری مزایده (1-2

 ( مشخصات اموال مورد مزایده1-4

 شرایط بازدید عموم (1-2

 
  اموالزدید متقاضیان از با (ب

عینی را جهت بازدید معلوم تاریخ و ساعت م مورد از مزایده در زمان مراجعه یا تماس تلفنی متقاضیان، برای هر -1

 ند.نمای

دارد در محل حضور یافته  موضوعهمکاران که اطالعات کافی درباره  احدی ازدر زمان تعیین شده برای بازدید،  -2

 و توضیحات الزم را به بازدید کنندگان ارائه نمایند.

به متقاضی  ،در اوراق شرایط شرکت در مزایده ، عالوه به درج موضوعدارای مشکالتی استمورد مزایده چنانچه  -3

 اعتراض متقاضی قرار نگیرد.تا بعداً مورد گردد  نیز به صورت شفاهی اعالم

 حضور نماینده بانک در محل الزامی است. خرید، متقاضیانهنگام بازدید  -4

المقدور مشخصات ثبتی ذکر شده در آگهی مزایده بر روی اموال و یا درب ورودی امالک مورد مزایده درج حتی -0

 شود.

 

  تحویل گرفتن پاکت ها (ج

 ، ، امضاءرایط مزایده را حسب مورد تکمیلشرکت در مزایده و ش های تقاضایپس از بازدید، متقاضیان برگه -1

رسید به همراه و الک و مهر کنند( و چسب ، قرار داده و در آن را کامالً بسته )امضاء های جداگانهدر پاکت

قبل از پایان مهلت اعالمی به واحدها  پنج درصد قیمت پایه مزایدهحداقل  معادل فیش بانکی واریز به حساب

 تحویل دهند.

 .شودنگهداری  سوابقو در را خارج از پاکت تحویل مذکور رسید واریزی اصل  -2
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 برگزاری جهت کل با استفاده از اوراق و برگه های متحدالشکل ارسالی از سوی اداره موظفند صرفاً ادارات امور -3

 بانک اقدام نمایند. والمزایده ام

ورود نامه های دبیرخانه اداره امور ثبت و شماره و تاریخ و  پاکت های متقاضیان شرکت در مزایده را در دفتر -4

 .ساعت تحویل، روی پاکت درج شود

بط ذیرتحویل پاکت ها، دبیرخانه پاکت های دریافتی را طی یادداشتی به دایره و زمان پس از پایان تاریخ  -0

 تحویل دهد.

 فاده، پاکت دریافت نشود.استفاده متقاضیان از پاکت های بانک ملی مجاز نبوده و در صورت است -6

کلیه پاکت های واصله برگزار می گردد،  اداره کلدرمورد مزایده های سراسری که از سوی واحد ها مکلفند  -1

 از طریق پست پیشتاز به اداره کل ارسال نمایند. طرح در جلسه بازگشائیجهت در موعد مقرر را 

ی با هماهنگی قبلی در جلسه بازگشایتوانند  یباشند مل داشته یده که تمایک از شرکت کنندگان در مزایهر   -3

 پاکت ها و تعیین برنده مزایده شرکت کنند.

ند ادرخواست انصراف از شرکت در مزایده برای اشخاصی که پاکات پیشنهادی خود را به بانک تحویل نموده -9

 به استرداد سپرده تودیعیصورت نسبت  قبل از تاریخ بازگشایی پاکتها بوده و در اینکاری حداکثر دو روز 

  اقدام خواهد شد.

 

 :مازادملکی اموال تملیکی و  مزایدهفروش و شرایط عمومی بخش سوم : 
 

  شرایط فروش -1

 با لحاظ ده درصد تخفیفپایه مزایده الف: فروش نقدی کلیه اموال با قیمت 

 24: دریافت با قیمت پایه مزایده صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتیبا کاربری  )منقول و غیرمنقول( وال: امب

و اقساط سه  %3 سود ساله با نرخ دواقساط ، ساله بدون سود یکدرصد وجه نقد و الباقی ثمن معامله در اقساط 

 . 12%ساله با نرخ سود 

در خصوص اموال منقول که به صورت جداگانه به فروش می رسند، فروش اموال مزبور صرفاً به صورت نقدی  نکته:

 .می باشد

درصد وجه نقد و باقیمانده  24: دریافت با قیمت پایه مزایده : فروش امالک با کاربری مسکونی، تجاری و اداریج

 . %18و اقساط سه ساله با نرخ سود  %12 سود نرخبا ساله  دواقساط  ، %3سود  نرخ باساله  یکدر اقساط 

زیر قیمت کارشناسی اجاره به شرط تملیک  عقد فروش اموال به صورت نقد و اقساط و به روش :1تبصره

 باشد. می ممنوع

در و  در چارچوب اختیارات تفویضی و با رعایت صرفه و صالح بانکو اداره کل ادارات امور شعب استانها  :2تبصره

مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر شرایط  صورتی که متقاضی خرید تنها شرکت کننده در مزایده باشد

 باشند.اموال واگذاری در مزایده از نقد و اقساط به نقدی می
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 مبلغ پایه مزایده و مراحل تعدیل آن: -2

 ( %12بر اساس قیمت پایه مزایده )قیمت کارشناسی به عالوه )نقد یا نقد و اقساط( نوبت اول مزایده: فروش -

 اب)نقد یا نقد و اقساط( فروش توانند نسبت به واحدها مینوبت دوم مزایده: در صورت عدم فروش در نوبت اول؛ -  

  اقدام نمایند. در قیمت پایه مزایده %14کاهش حداکثر تا 

 نقدیبه صورت صرفاً فروش توانند نسبت به واحدها مینوبت سوم مزایده: در صورت عدم فروش در مزایده دوم؛ -

 اقدام نمایند. قیمت پایه مزایده نوبت دومدرصد در  دهتا  حداکثر با کاهش

از طریق مذاکره طبق آیین نامه نکته مهم: در صورت عدم توفیق در فروش اموال در مزایده سوم؛ واگذاری اموال   

 باشد.پذیر میامکانچهارم و در چارچوب اختیارات تفویضی نیز وفق بخش 

ممنوع و مذاکره  دهیدر مزا یارزش دفتر کمتر از یمتیو مازاد به ق یکیفروش اموال تمل در هر صورت تبصره:

ر مراتب را د یکاف لیادارات امور با ذکر دال ،یاز ارزش دفتر ترنییپا متیفروش به ق یبوده و در صورت اقتضا

موضوع را به اداره کل منعکس تا جهت طرح در ارکان  حیمعامالت خود مطرح و ضمن اظهار نظر صر کمیسیون

 محترم بانک گزارش گردد. رهیمد ئتیو اخذ مجوز از ه

منظم و  یبرگزارنسبت به با رعایت حدود اختیارات تفویض شده دارات امور شعب استان ها، کلیه ا -3

دام اق یینها یپاکت ها و تصمیم گیر ییو بازگشا تملیکی و مازاد والاماستانی ده یمزاریزی شده برنامه

 اراتیباالتر از اخت وال، )که شامل امیسراسر یده هایمزا یدر صورت برگزاریادشده موظف اند ادارات  ند.ینما

رف ظشتاز یق پست پیداران از طریخر یشنهادیپ یباشند( نسبت به اخذ و ارسال پاکت هایم یضیتفو

 .دارائه گرد کمیسیونتا به منظور بازگشایی در نمایند به اداره کل اقدام مهلت مقرر 

دریافت تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی اشخاص در هنگام ارائه پیشنهاد از سوی متقاضیان خرید،  -4

 اعالم کدپستیاشخاص حقوقی و همچنین  هیأت مدیرهت حقیقی و تصویر اساسنامه و آگهی آخرین تغییرا

 و کدملی ضروری می باشد.

مشکالت مربوط به امالک آماده فروش اعم از مشکالت ثبتی، تصرف انباری، فقدان اطالعات تکمیلی و  -0

در زمان انعقاد و درج گردد در متن آگهی مزایده بایست با هماهنگی کارشناس حقوقی پارکینگ و... می

به رؤیت متقاضیان خرید برسد. مبایعه نامه و یا قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز موارد مذکور لحاظ گردد و 

 ضمن آنکه در جراید نیز قید گردد که بازدید از ملک الزامی است.

 تمام که امالکی و تعطیل هایکارخانه آالتماشین و اعیان و عرصه درخصوص باشندمی واحدها موظف -6

و آگهی مزایده را  اقدام مزایده رسانیاطالع برای بنر نصب به نسبت باشدمی بانک به متعلق آن واحدهای

 .به صورت اعالمیه در تابلو اعالنات شعب نصب نمایند

های مختلف تهیه و ارسال شده است. بنابراین گوناگونی دارد و طبق نمونه انواعهای شرایط مزایده برگه -1

و به تناسب و اقتضای شرایط، گردیده ضرورت دارد در هنگام مراجعه متقاضیان به این امر مهم توجه و دقت 

 های خاص آن به متقاضیان تحویل داده شود.برگه
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مهلت مقرر واصل شوند پیشنهادات مخدوش، مبهم و بدون سپرده و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضاء  -3

در ضمن در صورت وجود مغایرت عددی و  شوند.بی اعتبار تلقی خواهند شد و در مزایده شرکت داده نمی

 حروفی، مبلغ بیشتر مالک تصمیم گیری خواهد بود.

 د.نالمعامله باشدر مزایده نباید ممنوع گانشرکت کنند -9

قدم فروش مشروط به شرکت در مزایده و درخصوص اموال و امالک تملیکی به شرط خرید نقد، حق ت -15

 باشد.با مالک قبلی می ،برابری قیمت

باشد، واحدها موظف مانده سرفصل اموال تملیکی کمتر از مبلغ  نیز در مواردی که ارزش کارشناسی  -11

، توجیهیبا ذکر دالیل  اداره امور و معامالتکمیسیون پس از طرح در د قبل از انجام مزایده مراتب را نباشمی

 به منظور اخذ مجوزهای الزم به اداره کل منعکس نمایند. 

 حسب موردکشی متقاضیان، نفرات اول و دوم از طریق قرعه یپیشنهادقیمت و شرایط در صورت تساوی   -12

 د شد.نتعیین خواه الت واحدهامکمیسیون قبول معاتوسط 

درخصوص  درضمن ثمن معامله است. انتقال رسمی امالک و تحویل اموال منقول منوط به وصول تمامی -13

 انعقاد قرارداد با روش صورت تحویل اموال منقول درفروش اموال منقول و غیر منقول به صورت توأمان، 

 باشد.تضمینات کافی امکان پذیر میوثایق و انعقاد قرارداد و اخذ  پس ازاجاره به شرط تملیک  عقد

صرفاً درخصوص اخذ مفاصاحساب ها و انشعابات مربوطه با توجه به نوع ملک  عطاء وکالت کاری به خریدارا -14

با نظر کارشناسان حقوقی واحدها  (عینینتقال مالکیت یا ایجاد سایر حقوق به استثنای ا) و موافقت بانک

 د.بدیهی است مبالغ مورد مطالبه سازمان ها و مراجع ذیربط با نظر واحدها پرداخت خواهد ش بالمانع است.

باشند به موظف می واحدها، کاالهای سریع الفساد، در شرف فساد، سریع االشتعالدر مورد اموال و  -10

بانک در فرآیند فروش و مزایده آنها تسریع و در صورتیکه فرصت کافی برای  صرفه و صالحمنظور رعایت 

موضوع در انجام فرآیند مزایده فراهم نباشد مراتب را به اداره کل برای طرح در ارکان ذیربط منعکس تا 

 ارکان مطرح رسیدگی قرار گیرد.

الی ع کمیسیونقضایی و یا تشخیص خروج اموال از لیست مزایده صرفاً با دستور پس از درج آگهی مزایده  -16

 باشد.پذیر میامکان / کمیسیون قبول معامالت استانهاقبول معامالت

 درج موارد ذیل در برگ شرایط مزایده ضروری است : -11

 مشخصات اموال و وضعیت تصرف (1-11

 شرایط فروش و واریز الباقی ثمن معامله توسط برنده مزایده )نقد، اقساط و ...( (2-11

تصریح به اینکه شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه اختیارات بانک ملی ایران در  (2-11

رفع اختالفات احتمالی به استناد ضوابط داخلی خود می باشد و بانک در رد یا قبول کلیه پیشنهاد مختار 

 .می باشد

 باشد.می ایده سپرده شرکت در مزایده حداقل پنج درصد قیمت پایه مز -13

با استناد به قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری،  -19

کارمندان دولت از جمله بانکها و همچنین اقربا آنها )پدر، مادر، برادر، خواهر، زن یا شوهر و اوالد بالفصل و 
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اند لذا درخصوص شرکت در منوع گردیدهعروس و داماد اشخاص فوق( از شرکت در معامالت دولتی م

های بانک اعم از سراسری یا استانی و همچنین خرید اموال از طریق مذاکره، همکاران بانک اعم از مزایده

 باشند.الذکر میرسمی و غیر رسمی و اقربا ایشان به شرح صدرالذکر مشمول ممنوعیت فوق

یان به متقاض سپرده شرکت در مزایدهچنانچه باالترین مبلغ پیشنهادی، از قیمت پایه مزایده کمتر باشد،  -25

 گردد.میایشان مسترد و مزایده تجدید 

یا  (تا سقف اختیارات تفویضی)معامالت اداره امور ون یمیسک در اموالپس از تصویب موضوع فروش  -21

حسب مورد نسبت به انعقاد  دستورالعمل، نبا توجه به مفاد مندرج در ای وعالی قبول معامالت  کمیسیون

و پس از وصول تمامی مبالغ نسبت به اعطای وکالتنامه فروش  مبایعه نامه و قرارداد اجاره به شرط تملیک

در سامانه اموال تملیکی )سات(  را جهت مختومه کردن پرونده هاقدام و مدارک مربوط ملک انتقال قطعی یا

 نمایند. بارگذاری

 مراحل فوق بصورت الزام به برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(با توجه به  -22

 الکترونیکی و در بستر آن سامانه انجام خواهد پذیرفت.

 به است نموده پیشنهاد را قیمت باالترین که را خریداری بانک چنانچه قیمت، پاکتهای گشایش از پس  -23

 ))قبول)) را او () ایجاب() پیشنهاد الزم تشریفات و ضوابط چارچوب در و دهد تشخیص مزایده برنده عنوان

 سفارشی پست ازطریق  )قیمت پیشنهاد پاکتهای گشایش از پس روز 35 حداکثر( کتباً  را مراتب ، مایدن

مزایده  در شرکت نامه تعهد برگ ذیل در مندرج شرح به وی نشانی به مزایده برنده به  )قبضه دو پیشتاز(

 روز و )) قبول(( اعالم حکم در برنده به پیشنهاد قبول حاوی نامه ارائه در بانک اقدام خواهدنمود. ابالغ

 .میگردد محاسبه اقدام این مبنای و بدأ، م پست اداره به نامه تحویل

 پیشنهاد قبول یا رد در 23 بند شرح مطابق مزایده برنده)) قبول ((  نامه ابالغ و ارسال از قبل تا بانک  -24

 رد درصورت است، مختار دلیل ذکر بدون فروش و مزایده از انصراف یا جلسه تجدید همچنین خرید،

 به شرکت در مزایده سپرده خود، ملک فروش و مزایده از بانک انصراف یا بانک سوی از خرید پیشنهاد

 تواند می باشد مایل خرید متقاضی چنانچه جلسه تجدید درصورت و گردد می مسترد خرید متقاضی

 درصورتی ترتیب همین به .کند  شرکت بعدی مزایده جلسه در و نکرده مسترد بانک از را پرداختی سپرده

 سپرده بانک ازطرف مزایده جلسه تجدید از پس که خرید متقاضی اگر شود، تجدید بازهم مزایده جلسه که

 شرکت با و باشد ننموده مسترد بانک از مزایده بعدی جلسات یا جلسه تشکیل تاریخ تا را شرکت در مزایده

 اقدام دفترخانه در انتقال سند امضای به نسبت مقرر مهلت ظرف در ولی اعالم، برنده مزایده جلسات در

 . شد خواهد ضبط بانک نفع به نیز وی سپرده ننماید
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 :  مالی  برگزاری مزایده  فرآیند عملیات( هـ

 حقیقی)اشخاص  ان در مزایدهگشرکت کنند 1اموال دولتینامه آیین 1ماده  1قبل از برگزاری مزایده براساس بند

 بانکحساب به  سپرده شرکت در مزایده را به طور مقطوع و بصورت نقدمقرر میزان ( باید در موعد حقوقی یا

اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی مازاد  4112122282443)در استانها( و یا به حساب شماره ملی ایران 

که باالترین  اول و دوم  اتبعد از مشخص شدن نفر. به ضمیمه پیشنهاد تسلیم نمایند را واریز و رسید آن 

ده اول برنو ودیعه نفر دوم پس از تسویه کامل  دادهای نفرات سوم به بعد استر، ودیعهپیشنهاد را ارائه نموده اند

 تاشدن نفرقبل از مشخص  . علی ایحالگردداسترداد می حسب مورد و اخذ تضمین نامه، مبایعهداداریا انعقاد قر

 متقاضیان میسر نیست.الباقی مزایده، پرداخت سپرده  و دوماول 

در صورتی که اختالف مبلغ پیشنهادی نفر اول نسبت به نفرات بعد ، بیش از مبلغ سپرده شرکت  تبصره :

 در مزایده باشد ، مبلغ سپرده نفرات بعدی قابل استرداد می باشد .

 سپرده برنده مزایده در موارد ذیل به نفع بانک ضبط خواهد شد:نکته مهم: 

اجاره به  ، انعقاد مبایعه نامه و قراردادقبل از واریز کل ثمن معامله حسب مورد انصراف خریدار از انجام معامله  -1

 شرط تملیک

 عدم واریز الباقی ثمن معامله پس از مهلت تعیین شده  -2

 

 باشد:میبه شرح ذیل مزایده درخصوص تجدید و لغو حائز اهمیت موارد و لغو مزایده:  تجدید (و

تنها به یک شرکت کننده نیز ، ده : فروش و واگذاری اموال تملیکی و مازادوجود شرکت کننده در مزای عدم -1
 نداشته باشد . وجود ایگردد که هیچ شرکت کنندهلذا مزایده در صورتی تجدید می پذیر استامکان

ه از واریز وجه پیشنهادی: در چنین حالتی سپرده شرکت در مزایده نفرات اول و زایدامتناع برندگان اول و دوم م -2

 و مزایده تجدید می گردد.دوم مزایده ضبط و به حساب سایر درآمدها واریز 

پایان مدت واریز وجه پیشنهادی: تاریخ واریز وجه پیشنهادی بایستی در برگه شرایط شرکت در مزایده قید گردد  -2

اریز وجه ننماید اقدام به و روز از تاریخ ابالغ کتبی به وی ( 14) ظرف مدت  مزایده در تاریخ مقرر لذا چنانچه برنده

 . درصورت امتناع نفر دوماز نفر دوم جهت انعقاد قرارداد و واریز ثمن معامله دعوت به عمل می آید سپرده او ضبط و

 تجدید می گردد . هو مزاید سپرده وی نیز ضبط

گذاری و یا شرایط عارف نظیر زلزله، سیل، جنگ و مانند آنها و همچنین احراز اشتباه در قیمت پیشامدهای غیرمت -4

 گران بنا به تشخیص کمیسیون معامالت موجبات لغو مزایده خواهد شد.اعالمی در مزایده و همچنین تبانی بین مزایده
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 مذاکره فروش اموال از طریق  – چهارمبخش 

ضرور و دارائی های غیرواگذاری نحوه آئین نامه  4ماده  4براساس تبصره  ،ق مذاکرهیاز طر والبه منظور فروش ام

 درصورتیکه پس از برگزاری سه مرحله مزایده ران،یأت محترم وزیه 24/14/81مصوب مورخ  اماکن رفاهی بانک ها

ر ذاکره، به نحوی که فروش آن کمتروش از طریق میکی و مازاد فاقد متقاضی باشد فاموال تمل ،مطابق شرایط آئین نامه

درصورت وجود بدین ترتیب پذیر خواهد بود. امکان و با رعایت شرایط ذیل کارشناسی نباشدپایه از هفتاد درصد قیمت 

 در چارچوبتوانند با رعایت صرفه و صالح بانک و کمیسیون قبول معامالت ادارات امور شعب استانها می، یمتقاض

نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری اموال تملیکی و مازاد اقدام و در خصوص موارد  اختیارات تفویضی

باالتر از اختیارات تفویضی، ضمن طرح موضوع در کمیسیون مذکور و اظهار نظر صریح و پس از تایید مدیر امور مربوطه، 

 میم اقدام گردد.نسبت به طرح در ارکان و اتخاذ تصاعالم تا اداره کل به را مراتب 

رفاً ص بدون تکرار مراحل سه گانه مزایده از طریق مذاکره فروشدر صورت پایان اعتبار کارشناسی،  -1

 باشد.با ارزیابی جدید میسر می

 د.باشتر از مبلغ کارشناسی ممنوع میدر صورت واگذاری بصورت نقد و اقساط، فروش به قیمت پایین -2

 باشد.میفروش در مزایده واگذاری اموال در مذاکره، همانند شرایط عمومی شرایط  -2

 

  مبایعه نامه انعقاد  –پنجمبخش 

 کل ادارهسوی از  به صورت نقدی و مازاد تملیکی اموالمجوز فروش  و ابالغ مزایده و صدور برگزاری پس از

 واحدها به شرح زیر اقدام نمایند:( ، حدود اختیارات تفویضی معامالت اداره امور )درسیون قبول یا کمی و

در نامه تأکید خواهند نمود  پذیرد.)دوقبضه( صورت می از طریق پست پیشتاز به برنده مزایده"قبول"بالغا -1

جهت ( باشداز تاریخ ابالغ )مبنای تاریخ ابالغ، تاریخ ارائه نامه به دفتر پست منطقه میظرف ده روز متقاضی  که

 نماید. نامه مراجعهامضاء مبایعه

زوم و عندالل /شعبه مستقلحقوقی اداره امور کارشناسقرارداد فروش )مبایعه نامه( با توجه به موارد زیرتحت نظر   -2

 منعقدگردد:اداره کل حقوقی و دعاوی 

 یده که در زمان تحویل پاکت دریافت شده،شرکت در مزاسپرده نامه با در نظر گرفتن هنگام امضاء مبایعه ( 1-2

  درصد ثمن معامله دریافت شود. 34 در مجموع

      پس از دریافت مبلغ مندرج در بند باشند واحدها مجاز میآماده تحویل باشد،  تخلیه و مورد مزایدهچنانچه  ( 2-2

 .نمایندتحویل به خریدار را  ورد مزایدهمچک معادل دو برابر الباقی ثمن معامله ،  برگو اخذ یک  1-2

در زمان امضــاء مبایعه نامه، آماده تحویل نباشد، تاریخـی را )حداکثر تخلیه بوده لیکن  مزایدهورد مچنانچه  (2-2

برگ چک به مقدار دو برابر  ارائه یکضمن دو ماه بعد( مشخص و در مبایعه نامه درج نمایید تا خریدار مراجعه و 

را در حاشیه  اموال مورد مزایدهوع تحویل در این مرحله موض را تحویل بگیرد. فروش مورد مزایدهمبلغ باقیمانده 

به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از لیکن  هر دو نسخه مبایعه نامه درج و طرفین معامله آن را امضاء نمایند.

های مترتبه به بانک ، ضرورت دارد تا ضمن رفع موانع و تحمیل هزینه مورد مزایدهعدم تحویل و انتقال به موقع 

 یف ، کلیه مفاصا حسابهای مربوطه اخذ شده باشد.لشروع فرآیند تعیین تک واگذاری قبل از
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چون زمان تهیه مدارک و حضور در دفترخانه برای انتقال قطعی مشخص نیست، لذا عبارت زیر را به عنوان  (4-2

شماره ) پس از فراهم نمودن مدارک الزم، تاریخ حضور در دفترخانه"د : نیک ماده در مبایعه نامه درج نمای

دفترخانه درج شود( کتباً به خریدار اعالم خواهد شد. خریدار با امضاء زیر این قرارداد متعهد می شود در تاریخی 

که از سوی بانک اعالم خواهد شد با در دست داشتن مدارک الزم و مابقی ثمن معامله در دفترخانه حضور یابـد 

را به  مورد مزایدهخریدار، بانک حق فسخ معامله و فروش  و اسناد انتقال را امضاء کند. در صورت عدم حضـور

مشتری دیگر خواهد داشت و کلیه هزینه های تهیه مفاصاحسابها و خسارات وارده به بانک از مبالغ دریافتی 

 " دعا و اعتراضی را نخواهد داشت.شود و خریدار حق هیچ ابرداشت می

 به قیمت در زمان تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی در مبایعه نامه قید شود که ملک (2-2

 شود )بجز امالک تجاری(.ثبت میمنطقه بندی 

ثمن معامله با  %144( در صورت اقتضای واگذاری اموال به صورت متصرفدار، هنگام تنظیم مبایعه نامه،  1-2

نامه و اعطای وکالت به خریدار اقدام یم مبایعهاحتساب پنج درصد سپرده تودیعی از خریدار اخذ و نسبت به تنظ

 . نمایند

نامه یا قرارداد اجاره به شرط تملیک رخصوص امالک تملیکی خارج از استان شعبه تملیک کننده، انعقاد مبایعهد -3

 عبش از وظایف اداره امورتقال ملک در دفترخانه اسناد رسمی )بر اساس پیش نویس ارسالی واحد تملیک کننده( و ان

 محل استقرار ملک می باشد.

هر استان موظف به تنظیم مبایعه محل وقوع ملک درخصوص امالک تملیکی واحدهای خارج از کشور ، شعبه مرکزی  -4

 نامه ، انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و انتقال ملک در دفترخانه اسناد رسمی می باشد.

 شود به خریداردر آن به امکانات و تأسیسات ملک اشاره میای که در دو نسخه تهیه و ملک را طی صورتجلسه -0

 ()مطابق نمونه ضمیمه دستورالعملتحویل دهند. 

رنده مزایده نمی تواند در زمان انعقاد مبایعه نامه یا انتقال قطعی تقاضا کند که ملک به نام دیگری و یا به نام خودش ب -6

گردد. فقط انتقال قطعی به نام شخص یا اشخاصی که برگه تقاضای شرکت در مزایده را تکمیل  منتقلو چند نفر دیگر 

 اند میسر است.و امضاء کرده
 

 اجاره به شرط تملیک   ادقرارد انعقاد – ششم بخش

اجاره به شرط عقد  روشو با  اقساطیبه صورت و مازاد تملیکی  موالواحدها موظفند درصورت صدور مجوز فروش ا

 :به شرح زیر اقدام نمایند تملیک 

در نامه تأکید خواهند نمود و  پذیردقبضه صورت می از طریق پست پیشتاز دو به برنده مزایده "قبول"ابالغ  -1

 که ظرف مدت ده روز و در تاریخ مشخصی جهت امضاء قرارداد مراجعه نماید.

 
توسط شعبه مربوطه )عنداللزوم با هماهنگی کارشناس حقوقی ذیل رعایت نکات قرارداد اجاره به شرط تملیک با  -2

 :اداره امور( منعقد گردد
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بخش مزایده که در زمان تحویل پاکت دریافت شده،  شرکت در سپرده هنگام امضاء قرارداد، با درنظر گرفتن (2-1

ی به املک طی صورتجلسهدریافت و پس از امضاء طرفین،  ثمن معامله مطابق با برگه شرایط شرکت در مزایدهنقدی 

 خریدار تحویل گردد.

درخصوص دریافت قسمت نقدی معامله و وصول باقیمانده ثمن به صورت اقساط طبق دستورالعمل های موجود ( 2-2

  .بودجه اقدام نمایند و و بخشنامه های صادره از اداره کل حسابداری

ا ب )بدون نیاز به اعتبارسنجی خاص اعطای تسهیالت(اجاره به شرط تملیک عقد  به روشاز انعقاد قرارداد  بعد -3

یافتی از خریدار به اضافه اصل معادل کل ثمن معامله )وجوه درتحویل ملک به خریدار و همزمان با رعایت ضوابط ومقررات 

ارسال طی سندی به بستانکار حساب اداره کل حسابداری و بودجه منظور و تصویر سند را به اداره کل  رامال االجاره( 

 مایند. ن

 تأمین اجتماعی و پسماند و نسبت به اخذکلیه مفاصاحسابهای مورد لزوم ملک )مفاصا حساب های نوسازی و  -4

 عنداللزوم مفاصا حساب مالیات نقل وانتقال( تا تاریخ انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک اقدام وبه همراه نسخه ای از

 گردد.قرارداد، با اخذ رسید تحویل خریدار 

 تمهفپس از وصول کلیه اقساط و تسویه حساب کامل با خریدار ملک، درخصوص انتقال قطعی ملک، طبق بخش  -5

 اقدام خواهند نمود. همین فصل

 ری اموال منقول الزامی است. وثایق و تضمینات مورد قبول واحدها هنگام واگذااخذ  -6

 باشد.ای میدو برابر حداکثر نرخ عقود مبادلهقابل درج در قراردادهای اجاره به شرط تملیک ، التزام وجهمیزان  -7

درخصوص فروش اموال تملیکی خارج از حوزه جغرافیایی : شعبه تملیک کننده موظف است نسبت به تنظیم پیش  -8

لک تملیکی اقدام و پس از تکمیل آن نویس قرارداد اجاره به شرط تملیک و ارسال آن به اداره امور شعب محل استقرار م

از سوی خریدار قرارداد مزبور را از طریق شعبه / اداره امور مربوطه دریافت نماید و همچنین پیگیری وصول اقساط و در 

 نهایت انتقال ملک پس از دریافت کل ثمن معامله در تاریخ مقرر از وظایف شعبه تملیک کننده می باشد .

اجاره به شرط تملیک و در صورت تقاضای خریدار مبنی بر تسویه نقد و یکجای بدهی،  پس از انعقاد قرارداد -9

  بخشودگی سود موضوعیت ندارد.

 

  سند مالکیت به نام خریدار انتقال قطعی ـهفتم بخش 

 فروش نقدی :الف (

های استعالم از ای به دفترخانه تعیین شده اعالم و درخواست نمایند برگهموضوع انجام معامله را طی نامه -1

 های مربوط را صادر کند و به نماینده بانک تحویل دهد.سازمان

 گردد.در اسرع وقت مدارک الزم برای انتقال قطعی ملک فراهم  -2

  تا خریدار مابقی ثمن معامله، فرصت تعیین روز 12نامه ای به خریدار ارسال و  ،پس از فراهم شدن مدارک الزم -3

 اید به دفترخانه مراجعه کند. همین نامه تعیین نموده در تاریخی که در را فراهم و
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در نامه  تحویل و رسیـد دریافت و  هنامه مذکور را به همراه مدارک تهیــه شده به دفترخانـه مربوطرونوشت  -4

)زمانی که در صدر نامه به خریدار اعالم شده( خریدار و فروشنده )نماینده  مورد نظر تاکید گردد که در تاریخ

جهت انتقال قطعی و امضاء اسناد به دفترخانه مراجعه خواهند کرد. ضمناً طی این نامه نماینده بانک را هم  بانک(

 ند.اسناد به دفترخانه معرفی نمای برای امضاء

با مـدارک الزم به دفترخانه مراجعــه و پس از دریافت مابقی ثمن  واحدهادر زمان تعیین شده، نمایندگان  -0

از صحت مندرجات اسناد تنظیم شده توسط دفترخانه، اسناد انتقال را امضاء و ملک را منتقل معامله و اطمینان 

 نمایند.

هرگاه خریــدار در زمان تعیین شده به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی عدم حضـور وی را از دفترخانه اخذ و در  -6

صا حسابهای تهیه شده توسط بانک گردد، سوابق نگهداری تا چنانچه عدم انجام معامله، موجب ابطال مدارک و مفا

 به استناد آن، خسارات وارده از خریدار، قابل وصول باشد. 

اخذ کلیه مفاصا حساب های الزم و هزینه های آن جهت تنظیم سند انتقال به عهده بانک و کلیه هزینه های  -1

 دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر به عهده خریدار است.

قانون رفع موانع  11آئین نامه واگذاری اموال غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها و تبصره یک ماده  1 بر اساس ماده -3

ابداری حسکل تملیکی را تسویه و مازاد آن را به حساب اداره  اموال حساب س از انتقال قطعی،پ تولید رقابت پذیر

 د.نو بودجه واریز نمای

یا مذاکره ، چنانچه متقاضی خرید درخواست انتقال مالکیت به نام  در فروش امالک به شیوه نقد از طریق مزایده -9

 شخص ثالث را داشته باشد ، اجابت درخواست نامبرده امکان پذیر نمی باشد.

مدیریت و فروش اموال  کل اسناد انتقال و واریز وجه به حساب مرکز، جهت راکد نمودن پرونده به ادارهتصویر   -15

 ارسال گردد. تملیکی و مازاد

 اگذاری وسائط نقلیه صادق می باشد کهوانتقال مالکیت اموال منقول با شرایط فوق الذکر صرفا درخصوص  نکته :

           انتقال مالکیت صورت می پذیرد. پس از دریافت کل وجه تحویل و

                          

  : یاقساطبه صورت  فروش ب(

نسبت به فراهم آوردن مقدمات انتقال رسمی  ،بدهی خریدار به بانکعد از وصول کلیه اقساط و تسویه کامل ب

 ملک به نام خریدار به شرح زیر اقدام گردد :

ای به دفترخانه تعیین شده اعالم و نسبت به معرفی خریدار جهت دریافت موضوع انجام معامله را طی نامه -1

 های مورد نیاز اقدام گردد. استعالم

 های الزم به هزینه خود اقدام و به دفترخانه ارائه نماید. رأساً نسبت به اخذ مفاصاحسابباشد خریدار موظف می  -2

های شهرداری و تأمین اجتماعی تا تاریخ انعقاد قرارداد اجاره به شرط های ملک شامل مفاصاحسابتبصره : هزینه

باتوجه به اینکه مالیات نقل و نین همچ تملیک برعهده بانک و از تاریخ مزبور به بعد برعهده خریدار خواهد بود.

     .گردد هزینه آن برعهده خریدار خواهد بودانتقال در زمان انتقال رسمی ملک محاسبه و اخذ می
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های الزم به دفترخانه و اعالم آمادگی نامبرده جهت تنظیم پس از اعالم خریدار مبنی بر تحویل مفاصاحساب  -2

 نسبت به معرفی نمایندگان بانک جهت امضاء اسناد و اوراق اقدام گردد.  ،سند

ای از آن را به همراه مفاصا پس از انتقال قطعی ملک به خریدار، تصویر اسناد انتقال را در پرونده نگهداری و نسخه -4

نمودن مختومه ، جهت (های مستقیمقانون مالیات 131 مادههای مالیاتی به خصوص نقل و انتقال )حساب 

 ارسال فرمایند.  مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازادحسابداری و بودجه و کل ات پرونده به ادار

 د.باشدر صورت وصول تمامی اقساط و بنا به درخواست خریدار، انتقال ملک به نام شخص ثالث امکان پذیر می -2
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 اقاله امالك تملیکیفصل چهارم  : 
 

 شرایط اقاله: -بخش اول

 اقاله تکلیفی: -الف

انجام اقاله در تحقق شرایط ذیل ها، مجمع عمومی بانک 42/41/1212مورخ  صورتجلسه 2به موجب مفاد بند 

مطالبات بانک با رعایت موارد ذیل و دریافت وجه  وی، قانونی مقام قائم یا مالک تقاضای درصورت و باشدالزامی می

مفاد این لذا واحدها می بایست با رعایت  ،باشدپذیر می تملیکی امکان الکدفعتاً واحده اقاله امبصورت نقدی و 

 : ، نسبت به اقاله این گونه امالک اقدام نماینددستورالعمل

 صورت می پذیرد.اقاله صرفاً به نام مالک قبلی  -1

 عین ملک در مالکیت بانک باشد.در زمان اقاله  -2

 .و تنها مایملک و در تصرف متقاضی باشدکاربری ملک مسکونی بوده  -3

 باشند.واحدها مجاز به بخشودگی جرائم تاخیر مازاد بر نرخ معامله نمیدر صورت موافقت با اقاله،  -4

 باشد.های مترتب بر اقاله بر عهده متقاضی میکلیه هزینه -0

 .کلیه مطالبات و متفرعات متعلقه تا زمان اقاله وصول شده باشد -6

اقاله و تنظیم سند اقاله در دفتر اسنادرسمی تصویر اسناد مربوطه و میزان مبالغ دریافتی به اداره پس از انجام  -1

 کل منعکس خواهد شد.

ت مزبور مطالباباشد،  بانکغیرمستقیم نزد در زمان اقاله، چنانچه مالک وثیقه تملیکی دارای تعهدات مستقیم یا  -3

 نیز از ایشان دریافت گردد.

خواهد  %18تا روز تسویه ، مزایده ثبت  برای دریافت مطالبات مرتبط به اموال تملیکی، از تاریخ نرخ مورد احتساب  -9

 بود.

 مشمول اقاله تکلیفی نمی باشد.امالک تهاتر شده ،   -15

 عبارت است از مجموع: مبلغ قابل دریافت از مالک بابت اقاله  -11

 حقوق اجرائی -1
 مابه التفاوت واریزی به صندوق ثبت -2

 قانونی تملیک هزینه های -2

 هزینه های پس از تملیک -4

 عواید مورد انتظار بابت حقوق اجرائی -2

 عواید مورد انتظار بابت مابه التفاوت واریزی به صندوق ثبت -1

 پرداخت شدهعواید مورد انتظار بابت هزینه های قانونی  -1

 عواید مورد انتظار بابت هزینه های پس از تملیک -8
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 حقوق اجرایی تا تاریخ مزایده ثبت × %18× روزشمار از تاریخ مزایده ثبت تا زمان اقاله  دتم                                                             

 _____________________________________________________________________= عواید مورد انتظار بابت حقوق اجرایی 
21،244        

 

 
 

 ابه التفاوت واریزی به صندوق ثبتمبلغ م × %18× روزشمار از تاریخ مزایده ثبت تا زمان اقاله  مدت                                                                             

 ___________________________________________________   = عوایدمورد انتظار بابت مبلغ مابه التفاوت واریزی به صندوق ثبت

     36055 

 
 هزینه های قانونی پرداخت شدهمبلغ  × %18× روزشمار از تاریخ پرداخت تا زمان اقاله  دتم                                                                  

 ___________________________________________________________= پرداخت شده هزینه های قانونیعواید مورد انتظار بابت 

21،244 
 

 
 هزینه های پس از تملیک × %18× روزشمار از تاریخ پرداخت تا زمان اقاله  مدت                                                                  

 _____________________________________________________________= از تملیکعواید مورد انتظار بابت هزینه های پس 

21،244 
 

  یفیلاقاله غیر تک ب:

و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی  امه بانک ملی ایراناساسن 24ر موارد مستنداً به بند انجام اقاله در سای -1

صورتی که حداقل یک دوره مزایده برای امالک مورد  در بوده و از جمله اختیارات مدیریت عامل بانک ج.ا.ا

 می باشد.  امکان پذیر در چهارچوب اختیارات تفویضی و ضوابط و مقررات مربوطه نظر برگزار شده باشد

 ( در اقاله غیرتکلیفی نیز الزامی است. 2به استثناء بند  قسمت الف ) اقاله تکلیفی 3الی  1رعایت بند های  -2

 شرکت لباًغا امالک اینگونه قبلی مالک آنجائیکه از ،(مسکونی از غیر به) دیگر های کاربری با امالک اقاله درخصوص -3

و یا سهامداران  مدیران درخواست لذا باشد، می شرکت از مستقل و جدا شرکت مدیران حقوقی شخصیت و بوده

 جانب از بایست می اقاله تقاضای و نداشته قانونی وجاهت اقاله انجام جهت( حقیقی شخص عنوان به) شرکت

 آید. عمل به شرکت

مبلغ قابل دریافت از متقاضی انجام محاسبات،  پس از و کشاورزی اموال صنعتی ،درخصوص اقاله امالک مشاعی -4

 بخش الف قسمت 11 بند شرح به)  .اشدم ارزش کارشناسی معتبر ملک کمتر نبدرصد سه 15 از می بایست

 (فصل همین اول
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مبلغ قابل  ،محاسباتانجام  پس از )مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی( اقاله امالک ششدانگ شهریدرخصوص  -0

 11) به شرح بند .باشدندرصد ارزش کارشناسی معتبر ملک کمتر  95از  می بایستدریافت از متقاضی 

 قسمت الف بخش اول همین فصل(

 

 اجرای اقاله  -بخش دوم 

باشد تمامی طلب بانک را پرداخت کند تا ملک به وی اقاله شود، تقاضای خود هرگاه مالک قبلی تمایل داشته  -1

 را بطور مشروح به شعبه مربوط یا اداره امور ارائه نماید.

 در تقاضای خود صراحتاً قید کند که این ملک تنها ملک مسکونی وی است و ملک مسکونی دیگری ندارد. -2

امر اقاله نسبت به تفویض وکالت به اشخاص حقیقی یا  اداریانجام امور  در صورتی که مالک قبلی به منظور -2

 در آن تصریح گردیده باشد.« اقاله » حقوقی اقدام نماید می بایستی در وکالتنامه تنظیمی حتماً عبارت 

الزم به ذکر است طبق ضوابط و مقررات جاری اقاله ملک تنها به مالک قبلی امکانپذیر است و در صورت ارائه  -4

رسمی از سوی وکیل، نامبرده تنها مجاز به امضای سند اقاله خواهد بود، لیکن در هر صورت ملک به  وکالتنامه

 نام مالک قبلی اقاله می گردد.

 مبلغ محاسبه و اعالم شده را نقداً واریز نمود و مبلغ آن در محدوده اختیارات تفویضــی ،چنانچه متقاضی -2

ای به دفترخانه صادر کننده سنــد انتقال اجرایی ارسال و اعالم گردد د، با رعایت سایــر ضوابط نامه اشبواحدها 

 د.نماینکه نسبت به اقاله پالک ثبتی مورد نظر اقدام 

کلیه هزینه های مرتبط با اقاله اعم از مالیات، جرائم شهرداری، حق الثبت و حق التحریر و غیره به عهده  تبصره :

 متقاضی اقاله است.

مبلغ  تقاضای اقاله و، واحدها مکلفند باشدواحدها تفویضی  تملیک ملک بیشتر از اختیارات بلغدر صورتی که م -1

طلب بانک را به تفکیک اصل و متفرعات محاسبه و همراه با صورتجلسه کمیته معامالت و اظهار نظر صریح به 

 در هیأت مدیره محترم بانک مطرح گردد.جهت اتخاذ تصمیم ارسال نمایند تا کل  اداره

 نمایند. ارسال آن را به همراه مبالغ وصولی به اداره کل تصویربعد از صدور سند اقاله،  -1
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 موارد اقاله  -بخش سوم 

 باشد:راهن شخص ثالث )غیر ازمدیون اصلی(  -الف 

چنانچه کل یا قسمتی از تسهیالت در قبال ترهین ملک شخص ثالث اعطاء شده باشد و در نتیجه عدم وصول  -1

مطالبات، ملک شخص ثالث به تملیک بانک درآمده باشد و راهن متقاضی اقاله باشد مشروط بر اینکه راهن 

مستندات و اسناد تعهدآور دیگری را امضاء ننموده باشد اجابت درخواست وی با رعایت سایر شرایط مندرج در 

پذیر است و درصورت امضا سایر  بند الف و ب بخش اول )اقاله تکلیفی و غیر تکلیفی( و سایر ضوابط امکان

و... توسط متقاضی، چنانچه ارزش  842مستندات طلب و اسناد تعهد آور از جمله قراردادهای داخلی، تعهدنامه 

ند قبل از اقاله امالک تملیکی نسبت به وصول ات مبلغ اقاله باشد واحدها مکلفملک تملیکی بیش از محاسب

وصول مانده است اقدام و پس از اخذ مطالبات مزبور انجام اقاله امکان مطالبات ناشی از مستندات مذکور که ال

 پذیر می باشد.

چنانچه کلیه تسهیالت یا قسمتی از آن در قبال ترهین چندین ملک متعلق به اشخاص ثالث پرداخت شده  -2

پس از دریافت قدرالسهم هر ملک از حقوق اجرایی، انجام  ،باشد در صورت تقاضای هر یک از مالکین قبلی ملک

میسر  (اقاله تکلیفی و غیر تکلیفیبخش اول همین فصل ) اقاله با رعایت سایر شرایط مندرج در بند الف و ب

 است.

 

 راهن و تسهیالت گیرنده، واحد باشد. -ب

هنی باشد، مبلغ اقاله شامل کلیه در صورتی که ارزش ملک / امالک تملیکی بیش از مطالبات سند / اسناد ر -1

مطالبات بانک اعم از تعهدات مستقیم و غیر مستقیم )نه فقط سند رهنی( تا میزان ارزش ملک / امالک خواهد 

 بود.

در صورتی که ارزش ملک / امالک تملیکی برابر میزان مطالبات سند / اسناد رهنی باشد، مبلغ اقاله برابر است  -2

 گردد.نی محاسبه  میبا میزان مطالبات سند ره

در صورتی که ارزش ملک / امالک تملیکی کمتر از مطالبات سند / اسناد رهنی باشد، مبلغ اقاله به میزان  -3

 گردد.ارزیابی ملک از متقاضی اخذ می

 

 :گیرد قرار نظر مد بایستی اقاله در که مهم نکات

 رسمی تنظیم گردد.واحدها توجه داشته باشند که سند اقاله باید در دفاتر اسناد  -1

از متقاضی خودداری  ت تفویضی( از دریافت هرگونه وجهقبل از اخذ مجوز انجام اقاله )خارج از حدود اختیارا -2

 . گردد

در خصوص اموالی که از طریق مزایده در معرض فروش قرار گرفته است ، مقتضی است واحدها قبل از دریافت  -3

 نمایند.الزم را معمول وجه و ایجاد تعهد برای انجام اقاله، با واحد برگزار کننده مزایده هماهنگی 
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 بطور اقساط میسر نیست، لذا ازامر اقاله همواره با وصول طلب بانک به صورت نقد و یکجا انجام می شود و   -4
 .خودداری گردد کل هبه اداراقاله به صورت اقساط  درخواست ارجاع

مده آک بانک در یبه تمل مزبورو امالک  یدهدر مواقعی که تسهیالت اعطایی در قبال ترهین چند ملک اعطا گرد -0

را به منظور پرداخت قدرالسهم آمادگی خود هر کدام از امالک تملیکی مالکان قبلی  مالک یا ، چنانچهباشد

لی، بدواً قب یا مالکین مطالبات بانک اعالم نمایند، بعد از حصول اطمینان از پرداخت مطالبات بانک توسط مالک

 ارزیابی و سپس بر اساس روش رسمی دادگستری مورد وثوقمی بایست پالکهای تملیک شده توسط کارشناس 

رح پس از طغ اقاله بیش از حدود اختیارات تفویضی باشد مراتب را در صورتی که مبلزیر قدرالسهم تعیین و 

موضوع در هیات مدیره در کمیته معامالت اداره امور به همراه آخرین مانده طلب بانک به اداره کل ارسال تا 

 گردد. مطرحمحترم بانک 

 
 کل بدهی امالک مذکور اعم ازاصل و متفرعات از هر جهت و بابت × اقاله  ارزیابی ملک مورد                                                          

 -------------------------------------------------------------= اقاله به نسبت کل بدهی بدهی ملک مورد
 کل ارزیابی امالک مورد تملیک                                            

 

نظیم ت« سند اقاله»به هنگام اقاله امالک و ارسال نامه به دفاتر اسناد رسمی تأکید گردد که سند تحت عنوان  -6

د سندر این خصوص حتماً شود و نماینده بانک )شعبه تملیک کننده( در زمان امضاء سند دقت نماید که 

 اقاله تنظیم شده باشد. 

 )اجرت المثل را داشته باشد دریافت اجور معوققبلی مالک  ردی که بانک قصد اقاله ملک تملیکی بهادر مو  -1

 تا روز اقاله موضوعاً منتفی می باشد. قبلی به دلیل اخذ کلیه طلب از مالک ایام تصرف(

اب حسه پس از صدور مجوز اقاله توسط هیأت مدیره محترم و واریز کلیه مطالبات بانک در با عنایت به اینک -3

ورزند لذا به واحدهای تابعه ابالغ نمایند به منظور از امضای سند اقاله امتناع میواسطه، بعضاً مالکین قبلی 

وحدت رویه و عدم اختالف در ارائه آمارهای مورد نیاز سازمانهای نظارتی، پس از صدور مجوز اقاله و دریافت 

لیکی بق ملک تمنسبت به تسویه حساب وثایق تملیکی و مختومه نمودن سوا ،کلیه مطالبات بانک از هر جهت

 اقدام و موضوع تنظیم سند اقاله و انتقال ملک به نام مالک قبلی را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

چنانچه اقاله در دفترخانه تنظیم کننده سند معامله )انتقال اجرایی(  های ثبتیاز بخشنامه 64ردیف طبق  -9

صورت پذیرد مراتب اقاله در مالحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند قید و اطالع نامه فسخ به ثبت محل اعالم 

 گردد چنانچه اقاله در دفترخانه دیگری صورت پذیرد. دفترخانه پس از تنظیم سند اقاله موضوع را بهمی

 دارد.دفترخانه تنظیم کننده سند )انتقال اجرایی( و ثبت مربوطه اعالم می
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 و نمونه فرم ها دستورالعمل ها و بخشنامه ها و نامه های مرتبط: فصل پنجم            
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 برگه نمونه آگهی مزایده

 برگه مشخصات اماکن مسکونی بانک

 برگه مشخصات واحدهای ملکی

 برگه مشخصات امالک تملیکی

 های غیر ضروری و اماکن رفاهی بانکهاآیین نامه نحوه واگذاری دارائی

 وکالتنامه به همراهاجاره به شرط تملیک متصرفدار نمونه فرم قرارداد 

  و ماشین آالت های مختلفبا کاربری وال غیرمنقولامبی ارزیافرم درخواست نمونه 

 صورتجلسه تحویل امالکفرم نمونه 

 های پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایدهبرگه
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 نمونه آگهی مزایده

 مزایده امالک
 به صورت نقدی و نقد اقساط واگذار نماید. بانک ملی ایران در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و

اعت............ متقاضیان محترم می توانند از تاریخ......................... تا پایان وقت اداری روز.............................. همه روزه از س

ت اوراق شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود تا............... به استثنای ایام تعطیل برای اخذ اطالعات، بازدید ملک، دریاف

 یا با تلفن......................... تماس حاصل نمایند. به نشانی.............................................................................................................. مراجعه

 توضیحات:

 یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. بانک ملی ایران در قبول -1

 پیشنهادهای فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است. -2

 رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است. -2

بانک ملی ایران حساب  بهد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان بای %2سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل  -4

و  واریز بانک ملی ایراناداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی مازاد  4112122282443به حساب شماره یا )در استانها( 

 تحویل دهند.رسید ان را 

شایی بازگکلیه پاکات حاوی پیشنهادهای متقاضیان خرید امالک در ساعت، تاریخ و آدرس که از قبل معین گردیده،  -2

 توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.خواهد شد، لذا متقاضیان می

های مربوط به اخذ استعالمات مأخوذه در ارتباط امالک دارای متصرف به صورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه -1

 گردد )هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهدبود(ار میبا نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذ

دار، وفق شرایط گردد و برای امالک متصرفبرای کلیه امالک، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می -1

 مندرج در برگ مزایده، تخلیه ملک بر عهده خریدار است. 

هت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری بر عهده در امالک سرقفلی )ردیف الف( هزینه جلب رضایت مالک ج -8

 خریدار است.

امالکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک در امالک ملکی  -3

ی اط)ردیف م( و تملیکی )ردیف ت( می باشد و برای ردیف های الف )سرقفلی و حق کسب و پیشه( در صورت خرید اقس

انعقاد قرارداد عادی صلح حقوق اقساطی )بدون نیاز به  -1حسب درخواست متقاضی به یکی از طرق ذیل صورت می پذیرد: 

عقد صلح اقساطی به صورت رسمی با اخذ وثیقه مورد پذیرش بانک به میزان  -2ارائه وثیقه( مطابق نمونه قرارداد بانک. 

 ه آن.مانده بخش اقساطی ثمن معامله و سود متعلق

هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه را براساس اعالم نظر بانک قبل از  -14

 انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز نماید.

گردد را به حساب متقاضیان خرید می بایست هزینه فروش اسناد مزایده را مطابق مبلغی که در هر دوره اعالم می -11

 عالم شده توسط بانک )قابل واریز در کلیه شعب( واریز و اصل رسید را به همراه برگه های تکمیل شده تحویل دهند.ا
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فروش امالک به صورت نقد و اقساط براساس مصوبات اعالم شده صورت خواهد پذیرفت که خریدار می بایست  -12

 صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر نماید.

 الغ پیشنهادی خریداران، به طور مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی است.در صورتیکه مب -12

 

 استان سطح در فروش آماده امالک صورت

 آدرس ملک کد
 نوع

 ملک
 یکاربر

 مساحت

 عرصه

 مساحت

 انیاع

 پالک

 یثبت

 تیوضع

 یکنون
 حاتیتوض

 هیپا مبلغ

 دهیمزا
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 بسمه تعالی

 بانک ملی ایران

 برگه مشخصات اماکن مسکونی بانک  

 تاریخ تنظیم :اداره امور شعب :                                                                                     

  مشخصات ملک

    نشانی ملک :  نام ملک :  : نام شهر

   امانی        استیجاری     ملکی    نوع مالکیت :

        

   مستقل      مجاورشعبه     فوقانی شعبه موقعیت ملک:

        

     مجتمع   ویالیی    آپارتمانی  نوع ملک :

 

 مساحت :            عرصه :         مترمربع                   اعیانی :             مترمربع

 

   ندارد      مبل و اثاثیه : دارد      تخلیه است     ساکن دارد  وضعیت فعلی:

 چنانچه استیجاری است مبلغ اجاره بهای ماهانه : *

 تاریخ شروع قرارداد اجاره :                                                                      تاریخ خاتمه قرارداد اجاره :

  اکنسمشخصات

 

 و نام خانوادگی :                                       تاریخ استخدام :                                شماره استخدامی : نام

  تعداد عائله :                                                   متأهل     مجرد

 شهر محل سکونت در زمان استخدام :                                محل فعلی خدمت :               

 آیا از تسهیالت مسکن استفاده نموده است ؟

 سمت : 

 آیا همسر یا افراد تحت تکفل ساکن، در محل دارای مسکن می باشند ؟

 حق بهره برداری :                                   مبلغ حق بهره برداری :تاریخ شروع سکونت :                           درصد 

  مجوز سکونت

  آئین نامه مجوز سکونت دارد       طبق ماده      بند -1

    به موجب نامه شماره              مورخ               اداره امالک مجوز سکونت دارد  -2

   مورخ                 اداره کارگزینی مجوز سکونت دارد        به موجب نامه شماره       -2

 چنانچه فرد ساکن بدون مجوز در مسکن بانک سکونت دارد اداره امور علت آن را مشروحاً طی نامه جداگانه اعالم نماید  مجوزسکونت ندارد -4

  . درصورت استیجاری بودن ، کلیه مدارک اجاره نیز طبق دستور العمل ارسال گردد*  

   

      مهر و امضاء اداره امور                 
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 بسمه تعالی

 بانک ملی ایران

 برگه مشخصات واحدهای ملکی      

 تاریخ :اداره امور شعب :                                                                                                 

 
 شماره حسابگری:                                                                                                                         مشخصات  شعبه :  

 

 : درجه واحد :                                       تاریخ تأسیس :                                         تاریخ احداث بنا

 آدرس ملک :                                                                                                 تاریخ انتقال :

 مشخصات اسناد مالکیت :

شماره سند انتقال 

 بنچاق

 مساحت عرصه شماره پالک ثبتی شماره سند دفترچه ای محل دفترخانه شماره دفترخانه تاریخ انتقال سند

 

 
 

      

 مشخصات انشعاب ها : مشخصات اعیانی : 

 شماره انشعاب آب : مساحت زیرزمین                                            مترمربع

 شماره اشتراک برق : مساحت همکف                                             مترمربع

 شماره اشتراک برق : مساحت نیم طبقه                                            مترمربع 

 شماره اشتراک گاز : مساحت طبقه اول                                           مترمربع 

 شماره های تلفن   : مساحت سایر طبقات

      

   نیاز به تعمیرات اساسی و نماسازی دارد   تعمیرات اساسی و نمای طرح بانک اجراء شده

  کروکی دقیق موقعیت محل را در پشت صفحه ترسیم فرمایند. * 
 

                                                      مهر و امضاء اداره امور                             
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 بسمه تعالی

 بانک ملی ایران

 تملیکیبرگه مشخصات امالک 

 تاریخ :اداره امور شعب :                                                                              

 نام تسهیالت گیرنده : شعبه تسهیالت دهنده :

           

   کارخانه          باغ         زمین    آپارتمان        خانه   نوع ملک :

 

 سایر موارد :
 

 تاریخ تملیک : مساحت ـ عرصه :                                اعیانی :

 شماره سند انتقال اجرایی : تعداد طبقات :                                    تعداد واحد :

 نام مالک قبلی : آیا ملک تخلیه و تحویل شده ؟

 ارزش ملک هنگام پرداخت تسهیالت : آیا سند مالکیت بنام بانک صادر شده ؟

 نوع عقد :                        نرخ معامله : اکنون ملک تحویل چه کسی است ؟

 تاریخ پرداخت تسهیالت : آیا اعیانی ملک بیمه شده ؟

  

 مبلغ تسهیالت پرداختی :   گاز    برق    آب انشعابات :

 شماره های تلفن : 
 

 شده :مبلغی که ملک تملیک 
 

 نشانی ملک :

 پالک ثبتی :
 

 مبلغ آخرین ارزیابی :

 تاریخ آخرین ارزیابی :
 

 شرح ماشین آالت و سایر وسایل غیرمنقول :

 

 نظریه اداره امور درباره حفاظت و مراقبت از ملک و اموال منقول در آن :

 
 

                     مهر و امضاء اداره امور                       
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 وکالت نامه

 بانک ملی ایران   موکل:

----------------------کد ملی  --------------دارای شماره شناسنامه  -------------------خانم / آقای : وکیل

صندوق  ------------کدپستی ----------------------------------------مقیم ---------صادره از  --

   -------------------پستی/پست الکترونیکی

-شماره اقتصادی  ---------------به شماره شناسه ------------ه ثبتدارای شمار --------------------یا شرکت

---------------------------------------------------به نشانی -----------------محل ثبت -------------

---------------با امضای آقای/خانم  ----------------------پست الکترونیکی  ----------------کدپستی  ----

در روزنامه  -----------مورخ ----------------ثبت شده بموجب آگهی شماره---------------------و آقای/ خانم  -

 ------------مورخ  ----------------رسمی شماره

  موضوع وکالت :

... انجام کلیه امور مربوط به تخلیه ملک موکل ) ششدانگ ملک پالک ثبتی .......................  واقع در بخش ......................... 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی  21و  22با حق داشتن کلیه اختیارات مصرحه در مواد  شهرستان ...................................

)حقوقی،کیفری ،تجدیدنظر،دیوان عالی دادگاهها  ،دادسراها اعم از  حضور در کلیه مراجع قضاییو و انقالب در امور مدنی 

تقدیم هر گونه به طریق  کشور (و شوراهای حل اختالف و دیوان عدالت اداری و طرح هر گونه دعوی )حقوقی و کیفری(

اض به ، تمکین یا اعتربه منظور احقاق حق  تقدیم لوایح دفاعیه  تنظیم و مدعیان و به و جوابگویی یا شکوائیه دادخواست و

نسبت به آراء صادره از محاکم مختلف ، مصالحه و سازش ،  اعاده دادرسی خواهی و ی و تقاضای تجدید نظر ، و فرجام أر

کارشناس دادگستری ، ادعای  تعیین ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، 

از دعوای  ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع  شخص خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوا ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای

 و تقاضای اجراء و یا تعویق حکم، ، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ، ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگندورود شخص ثالث 

ت صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به یا مدعی به و وجوه ایداعی به نام موکل و رفع تصرف در خواس

موکل به موجب این سند . هزینه های انجام موکل از ید متجاوزین و متصرفین  ملکعدوانی و رفع تجاوز و خلع ید و تخلیه 

 . جهت و بابت بر عهده وکیل می باشدمورد وکالت از هر 

  وکیل مرقوم قابل عزل بوده و نیز حق توکیل با اجازه مکتوب از بانک به وکیل دادگستری را دارد و حدود و اختیارات:  

اختیار عزل وکیل انتخابی خویش یا جایگزینی آن را  در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات کامل بوده و میتواند در 

 ام مورد وکالت اقدام نماید. و امضاء وی در مورد  حدود مقررات به دفعات نسبت به انج

شماره ...................................... مورخ  این وکالتنامه پیرو و در راستای قرارداد اجاره به شرط تملیکاعتبار و مدت وکالت:   

به  د....................................... فی مابین موکل و وکیل تنظیم و تا زمانی که بر حسب قرارداد و یا از سوی موکل عزل نشده باش

  (mt205)قوت و اعتبار خود باقی است. 
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 تملیک قرارداد اجاره به شرط

 متصرف دار  در امالک تملیکی
 نوع : عادی                 

 در اجرای مصوبه مورخ ...................... هیات مدیره محترم بمنظور انجام معامله اجاره بشرط تملیک بین امضاکنندگان ذیل :

---------------شماره ملی ---------از صادره  ----------دارای شماره شناسنامه  ----------فرزند ----------آقای/خانم 

---------پست الکترونیکی  ---------------کد پستی ---------------------------------------------به نشانی  ----

----------                                          

---------شماره اقتصادی  ---------------به شماره شناسه ------------دارای شماره ثبت --------------------یا شرکت

---کدپستی  -------------------------------------------------------به نشانی -----------------محل ثبت -----

-----------و آقای/ خانم  ----------------با امضای آقای/خانم  ----------------------پست الکترونیکی  -------------

 ----------------در روزنامه رسمی شماره -----------مورخ ----------------ثبت شده بموجب آگهی شماره----------

اداره   14811111242ی ایران به شماره شناسه بانک ملنامیده می شود از یک طرف  و “  مستأجر ”که در این قرارداد  ------------مورخ 

“ بانک”بعنوان موجر که در این قرارداد  ---------------------------------------به نشانی  ------------------/ شعبه 

طبق اسناد و مدارک نامیده می شود از طرف دیگر در خصوص مورد/موارد اجاره که عبارت است /عبارتند از : )شرح مورد / موارد اجاره 

 مالکیت نوشته شود و کلیه امتیازات و حقوق مربوطه نیز قید گردد 

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

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

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

اطالع کامل از وضعیت ملک که در هنگام  علم و که به اقرار مستاجر صحیح و سالم و با کیفیتی که مورد تقاضای وی بوده و با

قرار به قدرت و توانایی تسلیم مورد اجاره و رفع تصرف از متصرف تنظیم این قرارداد در ید و تصرف اشخاص ثالث می باشد و ضمن ا

تخلیه ملک مورد اجاره به صورت مباشرتاً قبول نموده است . این قرارداد به تاریخ )به عدد( مسئولیت مورد اجاره و پذیرش  

..............................................................( منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن ......................................................... )تاریخ به حروف : ........

 گردیدند :

مدت اجاره موضوع این قرارداد  از تاریخ انعقاد با حق فسخ دائم برای بانک درطول مدت ................ سال/ماه است که ابتدای  -1ماده 

 ین قرارداد می باشد .آن از تاریخ امضای ا

......................... ریال( برای تمام مدت مال االجاره مبلغ )به عدد( ............................................ ریال )مبلغ به حروف : ................................. -2ماده 

و بموجب ” آن را نقدا ........... ریال )مبلغ به حروف : .................................................. ریال (اجاره است که مستاجر مبلغ )به عدد( ......................

وی از قرار ............ قسط مساچک بانکی شماره ............................... مورخ .......................... پرداخت نمود و متعهد است بقیه آن را به.........

........................................................... هرقسط مبلغ                   )به عدد(............................................ ریال )مبلغ به حروف : ......................

ولین قسط )به عدد: ............................................ ( )به حروف : ریال ( در قبال اخذ رسید کتبی به بانک پرداخت نماید . سررسید ا

ر با امضاء این ..............................................( ریال می باشد. تاخیر در پرداخت هرقسط موجب خیار فسخ برای بانک خواهد بود . مستاج

محل 

الصاق 

 تمبر
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نظایر آن به بانک پرداخت ننموده است و از این جهت کسب و پیشه و ن سرقفلی و قرارداد اقرار نمود هیچگونه وجهی تحت عنوا

 هیچگونه ادعایی در خصوص این مورد ندارد . 

: مستاجر به موجب این قرارداد قبول نمود در صورتیکه در پرداخت هریک از اقساط مال االجاره تاخیر نماید بعنوان خسارت تأخیر تأدیه  تبصره

ل به بانک سویه کامعالوه بر اصل مال االجاره تادیه نشده ) اصل و سود( به ازاء هر سه هزار ریال .................. ریال برای هر روز تاخیر تا تاریخ ت

توافق شد که مبالغ دریافتی یا وصولی بین دو جزء اصل بدهی ) مال االجاره ( و خسارت تأخیر تأدیه تسهیم بالنسبه  رداخت کند .پ

 گردد .

بانک و مستاجر توافق نمودند که هرگاه مستاجر کلیه تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهده گرفته در مواعد مقرر ایفاء  -3ماده 

ماید و تمامی مال االجاره را به شرح و طبق مندرجات این قرارداد پرداخت کند و همچنین هزینه های قانونی و خسارات احتمالی و ن

مطالبات دیگر بانک را که طبق این قرارداد بر ذمه و عهده وی قرارمی گیرد به موقع به بانک بپردازد بانک مورد /موارد اجاره را بصورت 

یافت هیچگونه وجهی )بجز آنچه در این قرارداد ذکر شد( به مستاجر منتقل نماید . تخلف مستاجر از هریک از شرایط قطعی و بدون در

 ورد اجاره به مستاجر خودداری کند.و مندرجات این قرارداد موجب خیارفسخ برای بانک خواهد بود و بانک حق دارد از انتقال قطعی م

اعالم و اظهار نمود نسبت به تصرف شخص / اشخاص ثالث در مورد اجاره ، علم و آگاهی مستاجر بموجب این قرارداد  -4ماده 

کامل دارد و با اطالع از آن و اعالم به این امر که شخصاً قادر به تخلیه ملک مورد اجاره می باشد نسبت به امضاء این قرارداد اقدام 

............. ماه نسبت به تخلیه و رفع تصرف ملک اقدام نماید در غیر نموده است و همچنین متعهد گردید حداکثر ظرف مدت .........

سپرده شرکت در مزایده و یا برداشت معادل اجاره ماهیانه ................. ماه این  %2اینصورت بانک حق و اختیار دارد ضمن ضبط معادل 

ر اقدام نماید . مستاجر حق طرح هرگونه ادعا و ایرادی را در قرارداد ، نسبت به فسخ این قرارداد و یا اعطای مهلت بیشتر به مستاج

 این باره از خود سلب و ساقط نمود . 

کلیه هزینه های مربوط به تنظیم و ثبت سند انتقال قطعی اعم از مالیات و حق تمبر و حق الثبت و حق التحریر وپرداخت  -0ماده 

لتی دیگر که از تاریخ تنظیم این قرارداد به عین مستاجره تعلق گیرد برعهده کلیه مالیاتها و عوارض و هرگونه هزینه قانونی و دو

 مستاجر است و مستاجر حق مطالبه آن را از بانک ندارد .

..... نظر به اینکه مستاجر با امضای این قرارداد متعهد و ملتزم شد که مورد/ موارد اجاره رامنحصراً برای ............................... -6ماده 

مورد استفاده قرار دهد و برآن اساس بانک بنا بر تقاضای وی مورد/ موارد اجاره را صرفاً به منظور استفاده در امر فوق به مستاجر به 

لذا مستاجر مکلف و متعهد شد مورد/موارد اجاره را فقط در امر اعالم شده مذکور مورد استفاده قرار دهد و چنانچه اجاره واگذار نمود 

خالف امر فوق برای بانک مکشوف و محرز شود و یا در غیر امر قید شده مورد استفاده قرار دهد تخلف از مفاد قرارداد محسوب شده و 

 و وصول مطالبات در آن صورت بانک حق و اختیار دارد اجاره را فسخ و به استناد این قرارداد نسبت به تخلیه مورد/ موارد اجاره و مطالبه

ده بخود ناشی از تخلف مستاجر از مفاد این قرارداد اقدام نماید و درهرصورت تشخیص و محاسبه میزان خسارت ناشی و خسارت وار

از تخلف مستاجر طبق مفاد این قرارداد با بانک است. همچنین بانک حق واختیار دارد هر موقع الزم بداند برای احراز رعایت مفاد این 

ارد اجاره و یا محل کار مستاجر بازدید نماید و مستاجر مکلف است موجبات بازدید را فراهم آورد قرارداد از محل استقرار مورد/ مو

بمنظور اجرای صحیح مفاد این قرارداد بانک حق واختیار دارد از عین مستاجره در طول مدت اجاره و مادامیکه مستاجر به کلیه 

 د نماید .تعهدات خود بشرح این قرارداد عمل ننموده بازرسی و بازدی

 

 

 نفر( 2نام و امضاء شهود )حداقل                  و امضاء موجر                  نام                     نام و امضاء مستاجر          
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و از اموال  مستاجر بموجب این قرارداد قبول و تعهدنمود که هر کسر و نقصان که در مورد/ موارد اجاره حادث شود راساً -1ماده 

 خود مجاناً و بالعوض تامین و جبران نماید ولو اینکه کسر و نقصان مزبور ناشی از عمل وی نباشد . 

وق خود نسبت به عین یا منافع مورد/ موارد اجاره را بغیر به هرصورت مستاجر حق واگذاری و انتقال هیچ نوع حقی از حق – 3ماده 

 اعم از شرطی و صلح حقوق و اقرار و اجاره و وصایت و وکالت ندارد. 

 مستاجر حق ندارد بدون اذن و کسب اجازه کتبی بانک هیچگونه تغییری در مورد/ موارد اجاره بدهد .  – 9ماده 

پرداختی که برای مورد/ موارد اجاره از  /ی آب و برق و گاز و تلفن و فاضالب و هرگونه هزینهکلیه هزینه های مصرف ـ 15ماده 

تاریخ امضای این قرارداد ضرورت یابد از جمله عوارض ها و مالیاتهای متعلقه همچنین هزینه های تعمیرات اعم از کلی و جزیی و 

 بدون حق مطالبه بعهده مستاجر است .  تنظیفات و نگهداری و حمل و نقل و غیره مورد/ موارد اجاره

مستاجر مکلف است با امضای این قرارداد مورد/ موارد اجاره را برای مدت و مبلغی که مورد موافقت بانک است در مقابل  – 11ماده 

بیمه  د قبول بانکخطرات ناشی از سیل ، زلزله ، آتش سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه به هزینه خود و به نفع بانک نزد بیمه گر مور

کند و بیمه نامه را همزمان با امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید و درصورتیکه مدت بیمه منقضی و از مدت این قرارداد باقی باشد 

قبل از  روز 2بیمه نامه را تا آخر مدت قرارداد و انتقال قطعی مورد/ موارد اجاره به مستاجر ، تمدید کند و درصورتیکه مستاجر ظرف 

انقضای بیمه نامه قبلی بیمه نامه جدید را به بانک تسلیم ننماید بانک حق دارد مورد/ موارد اجاره را به هزینه مستاجر به شرح فوق 

بیمه کند و هزینه بیمه را به استناد این قرارداد از مستاجر وصول نماید و مستاجر متعهدبه پرداخت مبلغ مزبور گردید . بدیهی است 

 ی در این خصوص متوجه بانک نمی باشد تکلیف

تخلف مستاجر از هریک از شرایط و مندرجات این قرارداد موجب حق فسخ برای بانک است و احراز و تشخیص تخلف  – 12ماده 

ورد/ م از شرایط و مندرجات این قرارداد با بانک است و بانک حق دارد با اعالم فسخ اجاره نسبت به تخلیه ملک و خلع ید مستاجر از

موارد اجاره از طریق اجرای ثبت و یا سایر مراجع ذیصالح دیگر و وصول مطالبات خود به استناد این قرارداد طبق قانون روابط موجر 

و آئین نامه اجرایی آن از مستاجر اقدام نماید و مستاجر حق هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود  1211و مستاجر مصوب 

 نمود .  سلب و اسقاط

اظهار و تشخیص و محاسبه بانک درهرحال و از هر جهت و بابت مورد قبول و تائید مستاجر است و نامبرده حق هرگونه  – 13ماده 

 اعتراض و ادعایی را از خود سلب و اسقاط نمود . 

مستاجر حق فسخ قرارداد را در هر مرحله و نسبت به هرموردی از خود سلب و اسقاط نمود و کلیه شرایط و مندرجات  – 14ماده 

این قرارداد را ضمن عقد اجاره موضوع قرارداد بصورت غیرقابل عدول قبول و تائید نمود کلیه هزینه های وصول مطالبات بانک شامل 

و نماینده قضایی در تمام مراحل و مراجع و هزینه های اجرایی و ثبتی و دادرسی و غیره کالً الوکاله وکیل دستمزد کارشناسان و حق

بعهده مستاجر است و مستاجر هرگونه اقدامات اجرایی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا 

 وصول مطالبات بانک از هرجهت و بابت قبول نمود . 

بانک حق دارد کلیه مطالبات خود بابت مال االجاره و هزینه های قانونی و خسارات متعلقه بشرح این قرارداد را از  – 10ماده 

مستاجر مطالبه و وصول نماید و مستاجر ضمن عقد اجاره موضوع قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را 

امضاء نمود و ضمن عقد موضوع قرارداد بانک ملی ایران را وکیل بالعزل خود نمود و به بانک  که جزء الینفک این قرارداد است قبول و

حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از موجودی حسابها و سپرده های متعلق به مستاجر نزد خودو هریک 

 امین و برداشت نماید . از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانکهای کشور ت
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اماکن رفاهی قرارداد اجاره به شرط تملیک حاضر در راستای اجرای آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و  -16ماده 

................ مندرج در روزنامه کثیراالنتشار ...........و آگهی مزایده مورخ .... 24/14/1281بانکها مصوب هیات محترم وزیران مورخ 

کت در مزایده مورخ .................. ........................( به موجب برگ پیشنهادی و تعهدنامه شر........................... که مستاجر )آقای/خانم ........

و با قبول کلیه شرایط مندرج در برگه مزبور و همچنین برگ شرایط مزایده ، برنده مزایده شناخته شده است تنظیم گردید و طرفین 

.... یده مورخ ...............توافق نمودند عالوه بر شرایط تعهدنامه حاضر ، تعهدات و شرایط مندرج در برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزا

و همچنین برگ شرایط مزایده جزء الینفک این قرارداد بوده و مفاد آن برای طرفین الزم الرعایه می باشد و در صورت تخلف از سوی 

ده کت در مزایخریدار ، موجر می تواند عالوه بر مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک حاضر ، باستناد مفاد برگ پیشنهاد و تعهدنامه شر

...... و همچنین برگ شرایط مزایده اقدام نماید . مستاجر حق هرگونه ادعا ، ایراد و اعتراضی را در این خصوص ..............مورخ .........

 از خود سلب و ساقط نمود .

ء بوده  و امضاء کنندگان قبول این قرارداد براساس توافق طرفین بدون آنکه در مفاد آن اختالفی باشد ، الزم االجرا – 11ماده 

نمودند که کلیه مندرجات این قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختالفی ندارند و مستاجر حق هرگونه ایراد و اعتراض را 

 از اقداماتنسبت به مفاد این قرارداد و نیز نسبت به اقدامات بانک برای وصول مطالبات خود و ایفاء تعهدات مستاجر در هر مرحله 

مراجع ذیصالح را از خود سلب و اسقاط نمود این قرارداد در دو نسخه تنظیم و امضاء گردید که یک نسخه نزد بانک و یک نسخه نزد 

 مستاجر می باشد و تمام نسخ حکم واحد را دارد و از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. 

............. به شماره شناسنامه ............... ......... صادره از .................................. کد ملی آقای /خانم ........................... فرزند ... -1

.......................... مقیم 

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

........................ کد ملی آقای /خانم ........................... فرزند ................ به شماره شناسنامه ............... ......... صادره از .......... -2

....................................................................در ذیل این قرارداد را بعنوان شهود .......................... مقیم ...................................................................

 (mt249)امضاء نمودند . 
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 ..................... /سرکارخانمجناب آقای

 کارشناس محترم رسمی دادگستری

 

 با کاربری مسکونی، اداری،تجاری، صنعتی و خدماتی اموال غیرمنقولارزیابی موضوع: 

 

 با احترام  

 ........................................................................با عنایت به اینکه این بانک در نظر دارد نسبت به فروش ملک خود واقع در 

با هماهنگی قبلی از ملک فوق الذکر بازدید اقدام نماید خواهشمند است ضمن بررسی کامل مدارک و مستندات در این اداره 

صورت نداشتن جهات رد قانونی ، ارزش آن را به نرخ عادله روز تعیین و گزارش ارزیابی را بدون قلم خوردگی ، خوانا و و در 

 ارائه فرمائید . در پاکت در بسته با عنوان ریاست این ادارهمصور با عنایت به نکات ذیل تهیه و 

 وقوع ملک . درج مشخصات کامل ملک طبق سند مالکیت پس از تطبیق آن با محل-1

 .عبا ترسیم کروکی و ابعاد و ارتفاقید مساحت دقیق عرصه و اعیانی، اعالم کاربری و همچنین طبقات به تفکیک  -2

، اداری ،  مسکونی ، صنعتی و همچنین اظهار نظر اعالم موقعیت ساختمان از لحاظ وقوع آن در منطقه تجاری  -2

 قدمت و استحکام بنا .رفته  نوع مصالح بکاردرباره کیفیت ساختمان 

 برق و گاز( و وضعیت تاسیسات گرمایشی و سرمایشی .درج انشعابات ملک )آب  -4

 به صورت متر مربعی و ارزش انشعابات آن نیز مجزا برآورد گردد. اعیان ارزیابی ملک به تفکیک عرصه و  -2

 به آن اشاره گردد.کت مترو  و ... قراردارد شراجرایی و مصوب شهرداری چنانچه ملک در طرحهای اصالحی  -1

 اعالم گردد.متراژ عرصه امالک در طرح تعریض -1

 بدیهی است حق الزحمه مربوطه حسب ضوابط و مقررات پرداخت خواهد گردید.
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............/سرکارخانمجناب آقای   

محترم رسمی دادگستری کارشناس  

 

 با کاربری کشاورزی اموال غیرمنقولارزیابی موضوع : 
 

 با احترام 

 .........................................................................با عنایت به اینکه این بانک در نظر دارد نسبت به فروش ملک خود واقع در 

با هماهنگی قبلی از ملک فوق الذکر بازدید اقدام نماید خواهشمند است ضمن بررسی کامل مدارک و مستندات در این اداره 

و در صورت نداشتن جهات رد قانونی ، ارزش آن را به نرخ عادله روز تعیین و گزارش ارزیابی را بدون قلم خوردگی ، خوانا و 

 ارائه فرمائید . بسته با عنوان ریاست این اداره در پاکت در  مصور با عنایت به نکات ذیل تهیه و

 . ملک وقوع محل با آن تطبیق از پس مالکیت سند طبق ملک کامل مشخصات درج-1

 . ارتفاع و ابعاد و کروکی ترسیم با تفکیک به طبقات همچنین و اعیانی و عرصه دقیق مساحت قید -2

 نظر اظهار همچنین و صنعتی مسکونی ، اداری ،  ، تجاری منطقه در آن وقوع لحاظ از ساختمان موقعیت اعالم -2

 . بنا استحکام و قدمت رفته بکار مصالح نوع ساختمان کیفیت درباره

 . سرمایشی و گرمایشی تاسیسات وضعیت گاز( و و برق ملک )آب انشعابات درج -4

 .گردد برآورد مجزا نیز آن انشعابات ارزش و مربعی متر صورت به اعیان عرصه تفکیک به ملک ارزیابی -2

و...( قراردارد  یعی، منابع طب یاری)ده ربطیذ یو اجرایی و مصوب سازمانهاچنانچه امالک در طرحهای اصالحی  -1

 به آن اشاره گردد.

 .گردد اعالم تعریض طرح در امالک متراژعرصه-1

 اراضی  یاریو آب یدرج نحوه آبرسان -8

 مشخص نمودن ارزش ریالی اصله درختهای مثمر ، غیر مثمر و زینتی موجود در ملک -3

 دار و با فرض تخلیه ارزیابی گردد.ملک موصوف با وضعیت متصرف-14
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..................... /سرکارخانمجناب آقای  

 کارشناس محترم رسمی دادگستری

 

 ارزیابی ماشین آالت تملیکیموضوع: 

 

 با احترام   

 .......................................آالت  نیو ماش زاتیاز تجه ییایارزبا هماهنگی این اداره ضمن بررسی سوابق نسبت به  خواهشمنداست

بازدید و در صورت نداشتن جهات رد قانونی ارزش ................................................................................................................  واقع در

 ل تهیه و در پاکاتآن را به نرخ عادله روز برآورد و گزارش ارزیابی را بدون قلم خوردگی؛ خوانا، مصور، با عنایت به نکات ذی

 ارسال فرمائید.در بسته با عنوان ریاست این اداره 

قید مشخصات کامل هریک از ماشین آالت به تفکیک  و درج مشخصات فنی، ابعاد، مشخصات و عوامل  -1

اندازی، رنگ و ظاهری، ملحقات، ابزارآالت، ضمایم، نام شرکت سازنده، سال ساخت و مدل، محل ساخت، سال نصب و راه

 شخصات ظاهری و نواقص م

 درج منابع تغذیه ماشین آالت و تاسیسات الزم به تفکیک  -2

 افزارهای مربوطه )تشخیص و اعالم وابستگی و عدم وابستگی(مشخصات نرم -2

 های سبز گمرکی، ترخیص کاال و ...)در صورت لزوم(اطالعات مربوط به پروفورماها، برگه -4

 براساس : جداگانهذکر قیمت ماشین آالت و تاسیسات به صورت  -2

 کاربری و ارزش تکنولوژی فعلی دستگاهها 

 قیمت خرید و فروش معتبر موجود در بازار خارجی و کشور سازنده     

 بدیهی است حق الزحمه مربوطه حسب ضوابط و مقررات پرداخت خواهد گردید.      
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 بسمه تعالی

 تاریخ:

 

 صورتجلسه تحویل ملک
 

 

 

نامه/ قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقده مورخ ................................ توسط اداره امور شعب/ شعبه مبایعهاحتراماً، در اجرای 

در تاریخ  گنندگان ذیلور امضائ...................................... با خریدار آقای/ خانم/ شرکت ...................................................... درحض

............................................. ملک متعلق به بانک ملی ایران به پالک ثبتی شماره ....................... واقع در 

و با وضعیت مطلوب به صورت تخلیه کامل .................................................................................................. بانضمام انشعبات موجود 

.................... تحویل توسط آقای ................................................... نماینده اداره امور شعب/ شعبه ..................................

 .................................................... )خریدار( گردید.

 توضیحات:

 

 

 

 امضاء خریدار:            امضاء نماینده بانک:          

 )تحویل گیرنده(           )تحویل دهنده(                 

 آقای/ خانم/شرکت                     آقای                                     
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 تعالیبسمه                       
 (1فرم شماره )

 بانک ملی ایران 

 13تاریخ : .... / .... / ....                                                                                                

 برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده
 

 صورت نقد،  تخلیه()امالک دارای سند ثبتی،  به

در مورد .... / .... /......... ایران( مورخ ملیمزایده مندرج و منتشره در )اطالعیه/روزنامه/سایت بانک اطالع کامل از مفاد آگهیبا

......... دارای .......... فرزند ..............فروش ملک واقع در ........................................................................... اینجانب ........................

 شرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم. شناسنامه شماره .......................... صادره از ................. به

 خوردگی، نحوه کامالً خوانا و بدون قلمصورت عددی و حروفی و به مبلغ پیشنهادی الزاماً به :  توجه* 

 گردد.صورت غیرمخدوش درجخوردگی و بهخط                                    
 

  پالک ثبتی :

  نشانی ملک :

 ریال  عددی مبلغ پیشنهادی متقاضی: 

 ریال  حروفی 

نمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده بدینوسیله اقراروتأییدمی

است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف، مشخصات و خصوصیات قرارگرفتهدراختیار اینجانب 

منظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را مورد مزایده و مطالعه و قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و به

شدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده شناختهنمایم چنانچه در مزایده، برنده ام و اقرارمینمودهامضاء

دهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب باشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و اختیار و وکالت بالعزل میمی

ماره موجب فیش نقدی ششرح مندرج دربرگ شرایط مزایده، بانک سپرده شرکت در مزایده تودیعی اینجانب را بهبه

نفع خود ضبط و برداشت نماید و درصورت عدم انجام تعهدات .................................................... بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً به

شرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده خسارات وارده برآیم و متعهد به جبران به

ی را وگفتگوئباشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد و اعتراض و بحثآن می

 در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم. 
درصد قیمت پایه  2........................... ریال معادل ضمنٌا اصل فیش  شماره : ................................به مبلغ : ........................................

 مزایده که نزد بانک ملی شعبه .................................  واریز گردیده پیوست میباشد.
 شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت : ............................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................ آدرس:
 ...................................................  کدملی متقاضی:...........................  ............  به تاریخ:........................     کد پستی:

 امضاء متقاضی خرید
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  تعالی                    بسمه 

  

 بانک ملی ایران 
 نقدی)تخلیه(صورتسندثبتی بهدارایامالک

 

 

 برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده
 

نظردارد  درشود، می ))بانک(( نامیدهاختصار  طور .............. که ذیالً به.بانک ملی ایران، به نشانی : ...........................................................................

ک ثبتی ........................ فرعی از................... ملک، متعلق به خود به پالقررات جاری حاکم و ازطریق مزایده در چارچوب ضوابط و م

  ......................................................................................................................................نشانی: واقع در بخش ....................... شهر/شهرستان ....................................... به اصلی،

 را به باالترین قیمت با شرایط زیربفروشد: 

 رساند.ـ بانک ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخلیه است به فروش می1

نماید که ملک مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات، خصوصیات و کیفیات آن از هر تقاضی خرید اقرار و تأیید میم -2

 جهت و بابت، به طور کامل اطالع حاصل نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد. 

باشد به وسیله متقاضی قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می %2معادل  ـرسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده )ودیعه( که2

اداره کل بنام  4112122282443ها، به حساب  اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره طی فیش نقدی  )در استان

 شود . )الف( تحویل داده میبانک ملی ایران( واریز گردیده را به همراه پاکت مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد 

ه از تکمیل و امضاء کلیه صفحات بهای پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پسـ متقاضی خرید بایستی برگه4

 قیمت پایه مزایده برای شرکت در مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را دریافت نماید .  %2انضمام رسید فیش نقدی  معادل 

 .  شود انجام خواهد شدـ تشریفات مربوط به انتقال رسمی موردمعامله منحصراً دردفترخانه اسنادرسمی که ازطرف بانک تعیین می2

شده و اصل ومهر( را در پاکت الک2ـ متقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و اصل  فیش نقدی )موضوع بند 1

دهد و رسید اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد اکت تحویل اداره امورشعب استان .................../ از پ چک را نیز خارج

ود های ثابت و همراه خنشانی ملک مورد نظر در مزایده، نام و شهرت و نشانی و شماره تلفندریافت نماید . ضمناً در پشت پاکت، 

  را درج نماید .

 

 دخریمتقاضی/متقاضیان نام ونام خانوادگی

 امضاء :

 

1فرم شماره   
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ـ ارائه پیشنهاد قیمت )ایجاب( از طرف متقاضی در حکم این است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف ملک مورد مزایده کامالً آگاه 1

 باشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهدداشت . می

 ـ قیمت اعالم شده از سوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد . 8

های مذکور را به خواهدداشت که برگشده در آگهی مهلتمتقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ اعالم ـ3

 /اداره امورشعب استان ........................... بانک ملی ایران تسلیم نماید .  اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد

به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره ـ 14

 شود.نمی برسد ترتیب اثر داده اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازادامورشعب/ 

 کننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد . ـ  شرکت11

 المعامله باشد . کننده در مزایده نباید ممنوعـ  شرکت12

 های مزایده الزامی است . ـ  رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگه12

 ک موضوع مزایده الزامی است . ـ  بازدید از مل14

 سد.رـ ملک موضوع مزایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است به فروش می12

های قیمت، چنانچه بانک خریداری که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده است به عنوان برنده مزایده از گشایش پاکتـ پس11

 24شخیص دهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد )ایجاب( او را ))قبول(( نماید مراتب را کتباً )و حداکثر ت

های پیشنهاد قیمت( ازطریق پست سفارشی )پیشتازدو قبضه( به برنده مزایده به نشانی وی به روز پس از گشایش پاکت

ابالغ خواهدنمود، اقدام بانک در ارائه نامه حاوی قبول پیشنهاد  شرح مندرج در ذیل برگ تعهدنامه شرکت در مزایده،

 گردد. ))ایجاب(( به برنده در حکم اعالم ))قبول(( و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه می

،  تاریخ ارائه نامه تاریخ ابالغ روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک )مبنای 14گردد حداکثر ظرف مهلت برنده مزایده متعهدمیـ 11

 باشد( حسب مورد :موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه می

 بانک ملی ایران  ـ اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد1ـ11

 اداره امورشعب استان .................................... بانک ملی ایران .ـ 2ـ11

 زامهلت مقرر یا امتناع اء و انعقاد مبایعه نامه اقدام نماید، درصورت عدم حضور برنده مزایده در مراجعه نموده و نسبت به امض

 زیان به بانک، به نفع بانک ضبط خواهد شد .  و ( به عنوان ضرر2امضای مبایعه نامه، تمامی سپرده مذکور در بند )

 

 

 
 دخرینام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان

 امضاء :
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نادرسمی عنوان دفتراسبایستی نامه بانک در باب انتقال رسمی مورد معامله را که بهنامه، برنده مزایده میپس از تنظیم مبایعه: 1تبصره 

( برگه شرایط مزایده، کلیه 2بر سپرده مندرج در بند )عالوهصورت، نماید. درغیرایناست از بانک اخذ و به دفترخانه ارائهگردیدهتنظیم

  نامه به عنوان ضرروزیان وارده به نفع بانک ضبط خواهدشد .جوه پرداختی در هنگام تنظیم مبایعهو

ده به استثناء نفر اول و دوم برنکنندگان )کنندگان در مزایده، سپرده شرکتهای پیشنهاد قیمت شرکتـ پس از گشایش پاکت18

 گردد . ها به آنها مسترد میمزایده( حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکت

 ـ مدارک الزم برای شرکت در مزایده : 13

 پاکت )الف( شامل :  1ـ  13

 اشخاص حقیقی( تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی ) -1ـ1ـ13

یران دنامه شرکت، تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و مدارک مثبت هویت متصویر معرفی -2ـ1ـ13

 و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور . 

چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و هویت او.  -13-1-2

ید به ااند درج نام کلیه شرکاء الزامی است و کلیه اوراق بصورت شراکت در مزایده شرکت نموده)درصورتی که اشخاص حقیقی به

 امضاء آنان برسد. (

 اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد . -13-1-4

 سپرده شرکت در مزایده( . %2اصل فیش نقدی )معادل  -13-1-2

 پاکت )ب( شامل : -13-2

 فرم پیشنهاد قیمت . -13-2-1

 تعهدنامه شرکت در مزایده . -13-2-2

 ماهه( نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد . 1ده مزایده باید پیش از پایان اعتبار )مدت اعالم مراتب ))قبول(( به برن  -24

گردد، در این به نفع بانک ضبط می 11چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید، سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  -21

 ه برنده دوم )شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه دوم قراردارد، به شرطیصورت بانک مختار خواهد بود ضمن ابالغ ))قبول(( ب

با  11ند ازطریق پست سفارشی )پیشتازدو قبضه( به شرح ب که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد( 

 نیز به نفع بانک ضبط خواهدشد .برنده دوم انعقاد قرارداد نماید، درصورت امتناع نفر دوم، سپرده وی 

تواند نسبت به استرداد سپرده شرکت مزایده( مزایده، میهایپاکتروز از اعالم نتیجه )بازگشایی44از گذشت دوم مزایده پسبرنده -22

در مزایده اقدام نماید. همچنین بالفاصله پس از انعقاد قراداد با برنده اول مزایده، سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مسترد خواهد 

 شد. 

 خریدنام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان

 امضاء :
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نتقال در دفتراسنادرسمی مراتب از سوی بانک به برنده مزایده : پس از فراهم شدن مقدمات تنظیم سند رسمی ا1تبصره 

روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک که از طریق پست  14گردد حداکثر ظرف مدت اعالم خواهدشد. برنده مزایده متعهدمی

فترخانه ( به دباشدآید )مبنای تاریخ ابالغ، تاریخ ارائه نامه موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میمیعملسفارشی به

صورت بانک با اعمال حق فسخ مقرر اسناد رسمی مورد نظر مراجعه و نسبت به امضای سند انتقال اقدام نماید، درغیراین

برگ شرایط مزایده حاضر به انضمام کلیه وجوه پرداختی در هنگام  2نامه تنظیمی، سپرده مذکور در بند در مبایعه

 روزیان وارده به نفع خود ضبط خواهدنمود. نامه را به عنوان ضرتنظیم مبایعه

 

های مزایده به صورت کتبی از پیشنهاد ساعت قبل از آخرین مهلت دریافت پاکت 48تواند تا : متقاضی خرید صرفاً می2تبصره 

م را بنماید، در این صورت پاکت وی گشوده نشده به انضما 2خود انصراف نموده و درخواست استرداد سپرده موضوع بند 

 گردد. سپرده شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ می

 

: هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال در 2تبصره 

دفتراسنادرسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقـرر نسبت به امضای سند 

به نفع بانک ضبط خواهدشد  2ی و همچنین سپـرده مـوضـوع بند انتقال در دفتراسنادرسمی اقدام ننماید، مبلغ پرداخت

 و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهدداشت. 

 

: هرگاه امضای سند انتقال در دفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا حجر ممکن نگردد 4تبصره 

 مقاماز امضای سند انتقال به بانک پرداخت شده است به قائم و همچنین مبلغی که احیاناً قبل 2سپرده موضوع بند 

قانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط به اینکه اوالً در مورد فوت، گواهی رسمی و درمورد حجر، مدرک و حکم 

قرر م رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود، ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر ظرف مهلت

زایده عنوان نسبت به مورد ممقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچبرای امضای سند انتقال اتفاق افتاده است، ضمناً قائم

 نخواهدداشت.

این برگ  2درصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به او منتقل شود، سپرده موضوع بند -22

 ورد معامله محسوب خواهدگردید.بابت قسمتی از بهای م

 

 

 یدخرنام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان 

 امضاء :
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در رد یا قبول پیشنهاد خرید،  11بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغ نامه ))قبول(( به برنده مزایده مطابق شرح بند  -24

است، درصورت رد پیشنهاد خرید ازسوی بانک یا  همچنین تجدید یا انصراف ازمزایده و فروش بدون ذکردلیل مختار

 گردد. به متقاضی خرید مستردمی 2انصراف بانک ازمزایده و فروش ملک خود، سپرده بند

ا هبایست این هزینههزینه نشر آگهی و کارشناس )دستمزد ارزیابی کارشناسان( برعهده خریدار است و مشارالیه می -22

 نماید.نامه نقداًدروجه بانک واریزازانعقاد مبایعهنظر بانک قبلرابراساس اعالم

ر و التحریعهده فروشنده و هزینه تنظیم سند و حقها و مالیات نقل و انتقال بههای مربوط به تهیه مفاصاحسابهزینه -21

 باشد .عهده خریدار میالثبت تماماً بهحق

طور نقد و تسلیم چک ( از ثمن معامله به%34پرداخت نود درصد )تواند با درصورت موافقت بانک، برنده مزایده می -21

معادل دو برابر الباقی ثمن معامله به بانک ملی، ملک مورد مزایده را )قبل از انجام مراحل قانونی در دفترخانه( تحویل 

 بگیرد . 

 نماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتینمایم/میوسیله اقرار و اعتراف میها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -28

از حیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت 

جهت خرید ملک/امالک مورد مـزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا  1221دولتی و کشوری مصوب 

بر اینکه بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید، الوهکشف فسادی شود، ع

 .  باشیمباشم/میها )متقاضی خرید( نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میاینجانب/اینجانب

نماییم، برگه اعالن آگهی مزایده امالک نماید/میمیوسیله اقرار و اعتراف ها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -23

ام و کلیه شرایط و بندهای آن مورد بانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است، به دقت مطالعه نموده

 باشد .ها، میرضایت و قبول اینجانب/اینجانب

 

 . شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است

 

 به تاریخ : ..........................

 خریدنام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان        

 امضاء :                                                                                         
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 (2فرم شماره ) تعالیبسمه 

 بانک ملی ایران

 13تاریخ : .... / .... / ....                                                                                               

 برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده 
  

 دار(متصرف –صورت نقد )امالک دارای سند ثبتی،  به

در  .... / .... /...........ایران( مورخ ملیمنتشره در )اطالعیه/روزنامه/سایت بانکاطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و با

............... فرزند ....................... دارای مورد فروش ملک واقع در ........................................................................... اینجانب ...................

 زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم.  شرحشناسنامه شماره .......................... صادره از ................. به

 خوردگی، نحوه کامالً خوانا و بدون قلمصورت عددی و حروفی و به مبلغ پیشنهادی الزاماً به :  توجه* 

 گردد.صورت غیرمخدوش درجخوردگی و بهخط                                    
 

  پالک ثبتی : 

  نشانی ملک :

 ریال  عددی متقاضی:  مبلغ پیشنهادی

 ریال  حروفی 

نمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده بدینوسیله اقراروتأییدمی

است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف، مشخصات و خصوصیات دراختیار اینجانب قرارگرفته

منظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را مورد مزایده و مطالعه و قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و به

شدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده نمایم چنانچه در مزایده، برنده شناختهام و اقرارمینمودهامضاء

دهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب حق و اختیار و وکالت بالعزل می باشم و ضمن عقد خارج الزم به بانکمی

موجب فیش نقدی  شماره شرح مندرج دربرگ شرایط مزایده، بانک سپرده شرکت در مزایده تودیعی اینجانب را بهبه

فع خود ضبط و برداشت نماید و درصورت عدم انجام تعهدات ن.................................................... بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً به

شرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده خسارات وارده برآیم و متعهد به جبران به

ی را وگفتگوئاض و بحثباشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد و اعترآن می

 در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم. 
درصد قیمت پایه  2....... ریال معادل ضمنٌا اصل فیش  شماره : ................................به مبلغ : ............................................................

 ...........................  واریز گردیده پیوست میباشد.مزایده که نزد بانک ملی شعبه ......
 شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت : ............................................... 

............................................................................ آدرس:................................................................................................
 متقاضی:  .................................................تاریخ:......................................کدملیکدپستی:......................................به
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 تعالی بسمه
 

 

 برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده 

............................ که ...............................بنشانی:...................................................................................................................... ایرانملیبانک

 بط و مقررات جاری و حاکم و از طریق مزایده : درنظردارد در چارچوب ضواشود، ذیالً به طور اختصار ))بانک(( نامیده می

..... شهر/شهرستان ـ ملک، متعلق به خود را به پالک ثبتی ..................... فرعی از ........................ اصلی، واقع در بخش ................

 ............................................................ را به باالترین قیمت با شرایط زیر بفروشد : ............................ به نشانی : .............................

رساند و ضمن عقد خارج الزم که ـ بانک ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که دارای متصرف است به فروش می1

 (  اقدام خواهدنمود . گردد نسبت به اعطاء ))وکالت(مینامه درجدر مبایعه

نماید که ملک مورد مزایده را رویت و بازدید نموده و از ـ متقاضی خرید، در کمال صحت عقل و روان، اقرار و تأیید می2

جمیع کیفیات و خصوصیات و همچنین مشخصات آن از هر جهت و بابت به ویژه تصرف شخص/اشخاص ثالث بر ملک 

گردد، بدون طرح درخواست تخلیه دارد چنانچه در این مزایده برندهشته و اعالم میمورد مزایده علم و آگاهی کامل دا

 نماید . ملک از بانک، ملک مورد مزایده را شخصاً تسلم می

باشد به وسیله متقاضی قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می %2ـرسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده )ودیعه( که معادل 2

اداره کل بنام  4112122282443ها، به حساب  اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره نقدی  )در استانطی فیش 

 شود . بانک ملی ایران( واریز گردیده را به همراه پاکت )الف( تحویل داده میمدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد 

 از تکمیل و امضاء کلیهامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پسهای پیشنهاد و تعهدنمتقاضی خرید بایستی برگه -4

قیمت پایه مزایده برای شرکت در مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را  %2انضمام رسید فیش نقدی معادل صفحات به

 نماید . دریافت 

شود انجام ازطرف بانک تعیین میصورت اعطای وکالت در دفتراسنادرسمی که ـ معامله با برنده مزایده منحصراً به2

 خواهدگرفت.

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام و نام        

 امضاء :                                                                                   

 

 نقدی-دارسندثبتی، متصرفدارایامالک 
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شده و ومهر(را درپاکت الک2بند)موضوعاصل فیش نقدیـ متقاضی بایدبرگ پیشنهادقیمت وتعهدنامه شرکت درمزایده و 1

اصل چک را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امورشعب استان  . . . . . . . .  / اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و 

نشانی ملک مورد نظر در مزایده، نام و شهرت و نشانی و شماره مازاد دهد و رسید دریافت نماید . ضمناً در پشت پاک، 

 ی ثابت و همراه خود را درج نماید . هاتلفن

ـ ارائه پیشنهاد قیمت )ایجاب( ازطرف متقاضی درحکم این است که نامبرده از جزئیات و کم وکیف ملک مورد مزایده کامالً 1

 باشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت . آگاه می

 ان نباید از قیمت پایه کمتر باشد . ـ قیمت اعالم شده ازسوی متقاضی8

های مذکور را به اداره کل خواهدداشت که برگـ متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ ..................... مهلت3

 ......... بانک ملی ایران تسلیم نماید. .........................................مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد /اداره امورشعب استان ..

ـ به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره 14

 شود.امورشعب/ اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد برسد ترتیب اثر داده نمی

 از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد.  کننده در مزایده بایدـ شرکت11

 المعامله باشد. کننده در مزایده نباید ممنوعـ شرکت12

 های مزایده الزامی است. ـ رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگه 12

 ـ بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است . 14

ایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است به فروش ـ ملک موضوع مز12

 رسد. می

مزایده  عنوان برندهاست بههای قیمت، چنانچه بانک خریداری را که باالترین قیمت را پیشنهادنمودهاز گشایش پاکتـ پس11

پیشنهاد )ایجاب( او را ))قبول(( نماید. مراتب را کتباٌ ) و حداکثر دهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم تشخیص

های پیشنهاد قیمت( ازطریق پست سفارشی )پیشتازدوقبضه( به برنده مزایده به نشانی وی از گشایش پاکتروز پس24

حاوی قبول پیشنهاد  خواهدنمود. اقدام بانک در ارائه نامهبه شرح مندرج در ذیل برگ تعهدنامه شرکت در مزایده، ابالغ

 گردد . به برنده در حکم اعالم ))قبول(( و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه می

روز ازتاریخ ابالغ کتبی بانک )مبنای تاریخ ابالغ،  تاریخ ارائه نامه  14گردد حداکثر ظرف مهلت ـ برنده مزایده متعهدمی11

 باشد( حسب مورد :طقه مربوطه میموصوف به دفتر پست من

 ـ اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران 1ـ 11

 ـ اداره امورشعب استان .................................... بانک ملی ایران 2ـ 11

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام و نام

 امضاء :                                                                                   
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نامه اقدام نماید. درصورت عدم حضور برنده مزایده در مهلت مقرر یا امتناع از مراجعه نموده و نسبت به امضاء و انعقاد مبایعه

 فع بانک ضبط خواهدشد. ( به عنوان ضرروزیان وارده به بانک، به ن2نامه تمامی سپرده مذکور در بند )امضای مبایعه

ادرسمی نامه را که به عنوان دفتراسنبایستی نامه بانک در باب تنظیم وکالتنامه، برنده مزایده میاز تنظیم مبایعه: پس1تبصره 

 ( برگه شرایط2بر سپرده مندرج در بند )عالوهصورت، نماید. درغیرایناست از بانک اخذ و به دفترخانه ارائهگردیدهتنظیم

 نامه به عنوان ضرروزیان وارده، به نفع بانک ضبط خواهدشد . مزایده، کلیه وجوه پرداختی در هنگام تنظیم مبایعه

و دوم  به استثناء نفر اولکنندگان )کنندگان در مزایده، سپرده شرکتهای پیشنهاد قیمت شرکتاز گشایش پاکتـ پس18

 گردد. ها به آنها مسترد میتاریخ گشایش پاکتبرنده مزایده( حداکثر ظرف مدت یک هفته از 

 ـ مدارک الزم برای شرکت در مزایده: 13

 پاکت )الف( شامل :  1ـ  13

 اشخاص حقیقی( ـ تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی )1ـ 1ـ 13

و مدارک مثبت نامه شرکت، تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ـ تصویر معرفی 2ـ 1ـ13

 هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور . 

چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و  -1-2- 13

ت ی اساند درج نام کلیه شرکاء الزامهویت او. )درصورتی که اشخاص حقیقی به صورت شراکت در مزایده شرکت نموده

 و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد.(

 اسناد شرکت در مزایده به صورت مهروامضاء شده باشد . -13-1-4

 سپرده شرکت در مزایده ( . %2اصل فیش نقدی )معادل  -13-1-2

 پاکت )ب( شامل : -13-2

 فرم پیشنهاد قیمت . -13-2-1

 تعهدنامه شرکت در مزایده . -13-2-2

ماهه( نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت  1از پایان اعتبار )مدت ب ))قبول(( به برنده مزایده باید پیشاعالم مرات -24

 پذیرد .

گردد، به نفع بانک ضبط می 11چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید، سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  -21

الغ ))قبول(( به برنده دوم )شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه دوم صورت بانک مختارخواهدبود ضمن ابدراین

قرار دارد به شرطی که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد( از طریق پست سفارشی 

، سپرده وی نیز به نفع بانک با برنده دوم انعقاد قرارداد نماید، درصورت امتناع نفر دوم 11)پیشتازدوقبضه( به شرح بند 

 ضبط خواهدشد.

 

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام و نام        

 امضاء :                                                                                
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استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام  تواند نسبت بهروز از اعالم نتیجه مزایده، می44از گذشت برنده دوم مزایده پس -22

 از انعقاد قراداد با برنده اول مزایده، سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مستردخواهدشد . نماید. همچنین بالفاصله پس

از فراهم شدن مقدمات تنظیم سند رسمی وکالت در دفتراسنادرسمی و اعطای وکالت مذکور از سوی بانک به : پس1تبصره 

 مزایده، نامبرده متعهد و مکلف است در چارچوب اختیارات اعطا شده موضوع وکالتنامه اقدام نماید. برنده 

های مزایده به صورت کتبی در پیشنهاد از آخرین مهلت دریافت پاکتساعت قبل 48تواند صرفاً تا : متقاضی خرید می2تبصره 

 ( را بنماید. 4خود انصراف نموده و درخواست استرداد سپرده موضوع بند )

: هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و تا زمان تنظیم سند وکالت در دفتراسنادرسمی 2تبصره 

 نماید، مبلغ پرداختی و همچنینوجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد و سپس از انجام معامله امتناع

 نفع بانک ضبط خواهدشد و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهدداشت.  به 2سپرده موضوع بند

گردد و مورد مزایده از طریق اعطای وکالت به او منتقل شود سپرده درصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقع -22

 این برگ بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید . 2موضوع بند 

 4گاه تنظیم سند وکالت در دفترخانه ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا حجر ممکن نگردد سپرده مـوضـوع بند: هر4تبصره 

و همچنین مبلغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به بانک پرداخت شده است به قائم مقام قانونی نامبرده 

و در مورد حجر، مدرک و حکم رسمی و قطعی  مستردخواهدگردید مشروط به این که اوالً در مورد فوت، گواهی رسمی

به بانک تسلیم شود، ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر در مهلت مقرر برای تنظیم سند 

 وکالت اتفاق افتاده است. ضمناً قائم مقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچ عنوان نسبت به مورد مزایده نخواهدداشت. 

در رد یا قبول پیشنهاد خرید،  11بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغ نامه ))قبول(( به برنده مزایده مطابق شرح بند -24

همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است، درصورت رد پیشنهاد خریدار ازسوی 

گردد و درصورت تجدید به متقاضی خرید مسترد می 2خود، سپرده بندبانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش ملک 

تواند سپرده پرداختی را از بانک دریافت ننماید و در فرآیند مزایده بعدی مزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد می

مزایده  دید جلسهاز تجکند. به همین ترتیب درصورتی که مزایده بازهم تجدید شود، هرگاه متقاضی خرید که پسشرکت

را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک مسترد ننموده و با شرکت  2ازطرف بانک سپرده موضوع بند

در جلسات مزایده، برنده مزایده اعالم ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند وکالت در دفترخانه اقدام ننماید 

 واهدشد.سپرده، بالعوض به نفع بانک ضبط خ

ا را هبایست این هزینههزینه نشر آگهی وکارشناس )دستمزد ارزیابی کارشناسان( برعهده خریداراست و مشارالیه می -22

 نامه نقداً در وجه بانک واریزنماید.از انعقاد مبایعهبراساس اعالم نظر بانک قبل

       

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام و نام

 امضاء :                                                                                   
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-به الثبتالتحریر وحقوحقانتقالونقلهایهزینهوانتقال وهمچنینها ومالیات نقلتهیه مفاصاحسابهای مربوط بههزینه -21

نماید، هزینه تنظیم سند وکالت بابت پرداخت نمیکه فروشنده هیچگونه مبلغی از این طوریباشد، بهخریدار میعهده

 گردد. بالمنافصه توسط طرفین پرداخت می

طور نقد و تسلیم چک معادل دو ( از ثمن معامله به%34تواند با پرداخت نود درصد )درصورت موافقت بانک، برنده مزایده می -21

 قبل از انجام مراحل قانونی در دفترخانه( تحویل بگیرد. برابر الباقی ثمن معامله به بانک ملی، ملک مورد مزایده را )

نماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتی نمایم/میوسیله اقرارواعتراف میها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -28

ت در معامالت از حیث قوانین و مقررات ازجمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دول

جهت خرید ملک/امالک مورد مـزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا  1221دولتی و کشوری مصوب 

که بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید، براینکشف فسادی شود، عالوه

 . باشیمباشم/میجبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میها )متقاضی خرید( نیز موظف به اینجانب/اینجانب

نماییم، برگه اعالن آگهی مزایده امالک نماید/میوسیله اقرار و اعتراف میها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -23

کلیه شرایط و بندهای آن مورد ام و ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است، به دقت مطالعه نمودهملیبانک

 باشد.ها، میرضایت و قبول اینجانب/اینجانب

 شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است.

 

 

 به تاریخ : .................................

 

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام و نام

 امضاء :
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 (3فرم شماره ) تعالیسمهب                      
 بانک ملی ایران

 13تاریخ : .... / .... / .... 

 برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده

 تخلیه( -تملیکشرطبهصورت نقد و اقساط، )اجاره)امالک دارای سند ثبتی،  به

ــایت بانکبا ــره در )اطالعیه/روزنامه/سـ در مورد  .... / .... /...........ایران( مورخ ملیاطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشـ

.......... فرزند...................دارای شــناسنامه شماره فروش ملک واقع در ........................................................................... اینجانب ........................

 -شرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم. دره از .............. به...................... صا

 خوردگی،  نحوه کامالً خوانا و بدون قلمصورت عددی و حروفی و به مبلغ پیشنهادی الزاماً به :  توجه* 

 گردد.صورت غیرمخدوش درجخوردگی و بهخط                                     
 

  پالک ثبتی :

  نشانی ملک :
 

 مبلغ پیشنهادی متقاضی:
 ریال  عددی

 ریال  حروفی 

 متقاضی خرید بصورت .... درصد نقد و .... درصد الباقی اقساط برای مدت .... ماه با سود .... درصد

اختیار برگزارکنندگان مزایده درنمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضـوع مزایده بوسـیله مسئولین بانک و   بدینوسـیله اقراروتأییدمی 

اسـت و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشـراف کامل برجمیع اوصـاف، مشـخصـات و خصــوصیات مورد مزایده و      اینجانب قرارگرفته

ــرایط مزایده و به    ــاء مطـالعـه و قرائـت دقیق برگ شـ ــنهاد را امضـ ــرایط مزایده این برگ پیشـ ام و نمودهمنظور اعالم قبول کلیه شـ

باشم و ضمن عقد خارج شدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده مینمایم چنانچه در مزایده، برنده شـناخته اقرارمی

شــرح مندرج دربرگ شــرایط مزایده، دهم که درصــورت عدم انجام تعهدات اینجانب بهالزم به بانک حق و اختیار و وکالت بالعزل می

ــرکت در مزاید  ــپرده شـ ــماره .................................................... بدون هیچگونه ه تودیعی اینجانب را بهبـانک سـ موجب فیش نقدی  شـ

شــرح مندرج در برگ شــرایط مزایده چنانچه نفع خود ضــبط و برداشــت نماید و درصــورت عدم انجام تعهدات بهتشــریفاتی رأســاً به

باشـم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد  ده خسـارات وارده برآیم و متعهد به جبران آن می خسـاراتی به بانک وارد آید رأسـاً ازعه  

 وگفتگوئی را در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم.  معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد و اعتراض و بحث

درصد قیمت پایه مزایده  2.................................................................. ریال معادل ضـمناٌ اصل فیش  شماره : ................................به مبلغ : . 

 که نزد بانک ملی شعبه .................................  واریز گردیده پیوست میباشد.
 : ...............................................  شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت

 ......................................................................آدرس: .......................................................................................................................
 تاریخ:  ....................................  کدملی متقاضی:  .................................................................................   بهکدپستی: 

                                                                                                                                     
 امضاء متقاضی خرید
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 تعالیبسمه

 

 

طور اختصار ))بانک(( نامیده ....................که ذیالً به.............................................................................................................................ایران، به نشانی: ملیبانک

 : درنظر دارد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم و از طریق مزایده شود، می

...................................... را به باالترین قیمت با ـ ملک موضوع پالک ثبتی ................................ فرعی از ............... اصلی، واقع در ................................

 شرایط زیر بفروشد : 

رساند و به صورت نقد و اقساط به شرح لیه است به فروش میبانک ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخ -1

 نماید .آگهی مزایده منتشر شده، به شیوه ))عقد اجاره به شرط تملیک(( واگذار می

با برنده مزایده قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقدخواهدشد و هرگاه برنده مزایده کلیه تعهدات خود را به موجب قرارداد  -2

 اید بانک نسبت به انتقال مورد مزایده به وی اقدام خواهد نمود . مذکور ایفاد نم

نماید که ملک مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات، خصوصیات و متقاضی خرید اقرار و تأیید می -2

الع حاصل طور کامل اطکیفیات آن از هر جهت و بابت، به ویژه تصرف شخص/اشخاص ثالث بر ملک مورد مزایده به

گردد، بدون نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد و اعالم و تصریح می نماید چنانچه دراین مزایده برنده

 نماید.میتسلمرا شخصاً ملک از بانک، ملک مورد مزایدهتخلیه طرح درخواست 

باشد به ت پایه مزایده مندرج در آگهی میقیم %2رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده )ودیعه( که معادل  -4

ها، به حساب  اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره وسیله متقاضی طی فیش نقدی  )در استان

بنام  اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران( واریز گردیده را به همراه 4112122282443

 شود . ده میپاکت )الف( تحویل دا

های پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضاء کلیه متقاضی خرید بایستی برگه -2

مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را  قیمت پایه مزایده برای شرکت در %2صفحات به انضمام رسید فیش نقدی معادل 

 دریافت نماید . 

        

 

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام و نام

 امضاء :                                                                             
   

 

 (3فرم شماره )

 مالک دارای سند ثبتی،بصورت نقدواقساط،ا

 ()اجاره به شرط تملیک تخلیه 
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 د. شود انجام خواهد شتشریفات مربوط به انتقال رسمی مورد معامله منحصراً در دفترخانه اسنادرسمی که ازطرف بانک تعیین می -1

شده و اصل فیش ( را در پاکت الک 4د قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و روگرفت چک )موضوع بندمتقاضی باید برگ پیشنها -1

دهد  تملیکی و مازاد اداره کل مدیریت و فروش اموالنقدی را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امورشعب استان ................................. 

ای هنشانی ملک موردنظر در مزایده، نام و شهرت و نشانی و شماره تلفنپاکت، و رسید دریافت نماید. ضمناً در پشت 

 ثابت و همراه خود را درج نماید . 

ارائه پیشنهاد قیمت )ایجاب( ازطرف متقاضی درحکم این است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف ملک مورد مزایده  -8

 بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهدداشت.  باشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراضکامالً آگاه می

 قیمت اعالم شده از سوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد .     -3

کل مدیریت  متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ ..................... مهلت خواهد داشت که برگهای   مذکور را به اداره -14

 / اداره امور شعب استان .............................................. بانک ملی ایران تسلیم نماید .  مازاد و فروش اموال تملیکی و

به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره  -11

 شود .برسد ترتیب اثر داده نمی تملیکی و مازادامورشعب/ اداره کل مدیریت و فروش اموال 

 کننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد .شرکت -12

 المعامله باشد . کننده در مزایده نباید ممنوعشرکت -12 

 های مزایده الزامی است . رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگه -14

 بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است .  -12

ملک موضوع مزایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است به فروش  -11

 رسد . می

 

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام و نام       

 امضاء :             
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ده عنوان برنقیمت را پیشــنهاد نموده اســت بههای قیمت، چنانچه بانک خریداری را که باالتریناز گشــایش پاکتپس -11

ــخیص ــنهاد )  مزایده تش ــریفات الزم پیش ــوابط و تش ((نماید. مراتب را کتباً )و ))قبول( او را ایجابدهد و در چارچوب ض

( به برنده مزایده به پیشتازدوقبضهسـفارشـی )  قیمت( ازطریق پسـت های پیشـنهاد  از گشـایش پاکت روز پس 35حداکثر

خواهدنمود. اقدام بانک در ارائه نامه حاوی قبول نشـانی وی به شرح مندرج در ذیل برگ تعهد نامه شرکت در مزایده، ابالغ 

 گردد. قدام محاسبه می(( و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقبولپیشنهاد به برنده در حکم اعالم ))

روز ازتاریخ ابالغ کتبی بانک )مبنای تاریخ ابالغ، تاریخ ارائه نامه 15گردد حداکثر ظرف مهلت برنـده مزایـده متعهدمی   -18

 باشد( حسب مورد به :موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه می

 اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد -18-1

 شعب استان .................................... بانک ملی ایران اداره امور -18-2

تملیک اقدام نماید، درصــورت عدم حضــور برنده مزایده در شــرطبهمراجعه نموده و نســبت به امضــاء و انعقاد قرارداد اجاره

عنوان ضرروزیان به بانک، به نفع بانک ضبط ( به4نامه تمامی، سپرده مذکور در بند )مهلت مقرر یا امتناع از امضـای مبایعه 

 خواهدشد . 

ول و به استثناء نفر اکنندگان )کنندگان در مزایده، سپرده شرکتهای پیشـنهاد قیمت شرکت از گشـایش پاکت پس -13

 گردد . ها به آنها مسترد می( حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکتدوم برنده مزایده

 زم برای شرکت در مزایده : مدارک ال -24

 پاکت ) الف ( شامل :  25-1

 اشخاص حقیقی( تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی ) -24-1-1

نامه شـرکت، تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، و مدارک مثبت  تصـویر معرفی  -24-1-2

 هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور.

چنانچه شـخصـی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و    -24-1-2 

اند درج نام کلیه شرکاء هویت او. )درصـورتی که اشـخاص حقیقی به صـورت شـراکت در مزایده شـرکت نموده     

 الزامی است و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد.(

 رکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد .اسناد ش -24-1-4

 سپرده شرکت در مزایده( . %0اصل فیش نقدی )معادل  -24-1-2

 پاکت )ب( شامل : -24-2

 فرم پیشنهاد قیمت . -24-2-1

 تعهدنامه شرکت در مزایده . -24-2-2

ماهه( نظر کارشــناس رســمی دادگســتری    6از پایان اعتبار )مدت (( به برنده مزایده باید پیشقبولاعالم مراتب )) -21

 صورت پذیرد .

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام نام و       

 امضاء :                                                                                              
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ــرح بند   -22 ــرکت در مزایده وی به ش ــپرده ش ــبط  13چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید، س به نفع بانک ض

(( به برنده دوم  )شخصی که قیمت پیشنهادی او در قبولصورت بانک مختارخواهدبود ضمن ابالغ ))گردد، دراینمی

پیشـنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد( از طریق  مرتبه دوم قرار دارد به شـرطی که تفاوت قیمت  

با برنده دوم انعقاد قراردادنماید، درصورت امتناع نفر دوم، سپرده  11( به شرح بند پیشتازدوقبضهپسـت سفارشی ) 

 وی نیز به نفع بانک ضبط خواهدشد .

تواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام ده، میروز از اعالم نتیجه مزای45از گذشت برنده دوم مزایده پس -22

 از انعقاد قراداد با برنده اول مزایده، سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مستردخواهدشد . نماید. همچنین بالفاصله پس

اء تعهدات مندرج شدن مقدمات، تنظیم سند رسمی انتقال/واگذاری در دفتراسنادرسمی منوط به ایفاز فراهمپس :1تبصره 

ــرطبهدر قرارداد اجاره ــورت مراتب ازطرف بانک کتباً به برنده تملیک ازســوی برنده مزایده خواهدبود که دراینش ص

 خواهدشد . مزایده اعالم

صــورت کتبی های مزایده بهاز آخرین مهلت دریافت پاکتســاعت قبل 43تواند حداکثر تا متقاضــی خرید می :2تبصــره 

را بنماید، در این صورت پاکت وی گشوده نشده به  4ید و درخواسـت اسـترداد سـپرده موضوع بند    انصـراف نما 

 گردد. انضمام سپرده شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ می

هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال و واگذاری  :3تبصـره  

رقفلی در دفتر اسناد رسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر سـ 

 4نسبت به امضای سند مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید، مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند 

 هد داشت. به نفع بانک ضبط خواهد شد و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخوا

علت فوت یا حجر ممکن نگردد هرگاه امضای سند انتقال در دفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به :4تبصـره  

شــده اســت به از امضــای ســند انتقال به بانک پرداختو همچنین مبلغی که احیاناً قبل 4ســپرده موضــوع بند

که اوالً درمورد فوت، گواهی رسمی و درمورد حجر، اینهمقام قانونی نامبرده مسـتردخواهدگردید مشـروط ب  قائم

مدرک و حکم رسـمی و قطعی به بانک تسلیم شود. ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا  

مقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت حجر ظرف مهلت مقرر برای امضای سند انتقال اتفاق افتاده است. ضمناً قائم

 ن نسبت به مورد مزایده نخواهدداشت .هیچ عنوا

این برگ  4شـود سپرده موضوع بند  گردد و مورد مزایده به او منتقلدرصـورتی که پیشـنهاد خریدار مورد قبول واقع   -24

 بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید .

کامل انجام ندهد، مورد از موارد فسخ قرارداد محسوب  طورتملیک را بهشرطبهچنانچه برنده مزایده مفاد قرارداد اجاره -22

عنوان جبران خســارت وارده به ودیعه شــرکت در مزایده و اقســاط پرداختی( برنده مزایده به %0ها )و کلیه پرداختی

 بانک به نفع بانک ضبط خواهدشد .

       

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام و نام

 امضاء :                                                                                           
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در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر ، خریدار مکلف به پرداخت وجه التزام روزانه به ازای هر سه هزار   -21

باشد و در صورت انجام تعهدات اصلی نمیباشد . مبلغ وجه التزام مذکور مقطوع بوده و بدل از سه ریال در هر روز می

تواند ضمن فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک و ضبط وجوه دریافتی ، عدم واریز دو قسط از اقساط مقرر بانک می

 نسبت به خلع ید از متقاضی خرید اقدام نماید . 

ــال و ابالغ نامه ))قبول(( به برنده مزایده -21 ــرح بند  بانک ملی ایران تا قبل از ارس ــنهاد  11مطابق ش در رد یا قبول پیش

خرید، همچنین تجدید جلسـه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است، درصورت رد پیشنهاد خرید  

گردد و درصورت به متقاضی خرید مستردمی 4ازسوی بانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش ملک خود، سپرده بند

تواند سپرده پرداختی را از بانک مستردنکرده و در جلسه مزایده متقاضی خرید مایل باشد می تجدید جلسـه چنانچه 

کند. به همین ترتیب اسـت درصـورتی که جلسـه مزایده بازهم تجدید شود، هرگاه متقاضی خرید که    بعدی شـرکت 

جلسات بعدی مزایده از  را تا تاریخ تشـکیل جلسه یا  4از تجدید جلسـه مزایده ازطرف بانک سـپرده موضـوع بند   پس

بانک مستردننموده است و با شرکت در جلسات مزایده، برنده اعالم، ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند 

 انتقال در دفترخانه اقدام ننماید سپرده، بالعوض وی نیز به نفع بانک ضبط خواهدشد .

 تملیک ، دو برابر حداکثر نرخ عقود مبادله ای میباشد.میزان وجه التزام قابل درج در قرارداد اجاره به شرط   -28

ا را هبایست این هزینههزینه نشر آگهی و کارشناس )دستمزد ارزیابی کارشناسان( برعهده خریدار است و مشارالیه می -23

 نماید . نامه نقداً در وجه بانک واریزبراساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد مبایعه

از آن ها تا زمان تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک برعهده فروشنده و پسربوط به تهیه مفاصـاحسـاب  های مهزینه -24

 د .باشعهده خریدار میالثبت تماماً بهالتحریر وحقسند وحقوانتقال و هزینه تنظیمبرعهده خریداراست، مالیات نقل

ــیان( بدیناینجـانـب/اینجـانب    -21 ــی/متقاضـ ــیله اقها )متقاضـ نماییم که هیچ ممنوعیت یا نمایم/میرار و اعتراف میوسـ

محدودیتی از حیث قوانین و مقررات ازجمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت 

ــوب   ــوری مص ــته و چنانچه به هر دلیل  1221در معامالت دولتی و کش جهت خرید ملک/امالک مورد مزایده نداش

که بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی براینبت یا کشـف فسـادی شود، عالوه  خالف آن ثا

ــخ نمـاید، اینجانب/اینجانب  ــارات و غرامات وارده به بانک فسـ ــی خرید( نیز موظف به جبران کلیه خسـ ها )متقاضـ

 باشیم .باشم/میمی

نماییم، برگه اعالن آگهی مزایده نماید/میوســـیله اقرار و اعتراف میها )متقاضـــی/متقاضـــیان( بدیناینجانب/اینجانب -22

ام و کلیه شرایط و بندهای امالک بانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است، به دقت مطالعه نموده

 باشد .ها میآن مورد رضایت و قبول اینجانب/اینجانب

 شد و مورد قبول است . شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده

 

 به تاریخ : .........................

 

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام و نام

 : امضاء
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 (4فرم شماره ) تعالیسمهب                        

 بانک ملی ایران 
 13تاریخ : .... / .... / ....                                                                                                

 برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده 

 متصرف دار( -تملیکشرطبهاقساط، )اجارهنقد و صورت )امالک دارای سند ثبتی،  به

ایران( مورخ .... / .... /........... در مورد فروش ملیاز مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشره در )اطالعیه/روزنامه/سایت بانکاطالع کامل با

..................دارای شناسنامه شماره ..... فرزند.ملک واقع در ........................................................................... اینجانب .............................

 شرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم. ...................... صادره از .............. به

 خوردگی، نحوه کامالً خوانا و بدون قلمصورت عددی و حروفی و به مبلغ پیشنهادی الزاماً به :  توجه* 

 گردد.صورت غیرمخدوش درجخوردگی و بهخط                                    
 

  پالک ثبتی :

  نشانی ملک :
 ریال  عددی مبلغ پیشنهادی متقاضی: 

 ریال  حروفی 

 متقاضی خرید بصورت .... درصد نقد و .... درصد الباقی اقساط برای مدت .... ماه با سود .... درصد

اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده دراختیار نمایم کلیه بدینوسیله اقراروتأییدمی

است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف، مشخصات و خصوصیات مورد مزایده و مطالعه اینجانب قرارگرفته

م چنانچه نمایام و اقرارمینمودهل کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضاءمنظور اعالم قبوو قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و به

باشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و شدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده میدر مزایده، برنده شناخته

شرح مندرج دربرگ شرایط مزایده، بانک سپرده شرکت در هدهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب باختیار و وکالت بالعزل می

ت نفع خود ضبط و برداشموجب فیش نقدی  شماره ................................. بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهمزایده تودیعی اینجانب را به

ه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده خسارات شرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچنماید و درصورت عدم انجام تعهدات به

باشم و تشخیص و اعالم بانک در این موردمعتبرخواهدبود واینجانب حق هرگونه ایراد واعتراض وارده برآیم و متعهد به جبران آن می

 واسقاط نمودم. وگفتگوئی را درقبال بانک ازخود سلبوبحث

درصد قیمت پایه مزایده  2...................به مبلغ : ................................................................... ریال معادل ضـمناٌ اصل فیش  شماره : ............. 

 که نزد بانک ملی شعبه .................................  واریز گردیده پیوست میباشد.
 : ...............................................  تماس گرفتشماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب 

 ......................................................................آدرس: .......................................................................................................................
 تاریخ:  ....................................  کدملی متقاضی:  ............................................کدپستی: .....................................   به

                                                                                                                          

 امضاء متقاضی خرید



 

14 

 

 تعالیسمهب

 

 

 

 

  برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده 

طور اختصار ))بانک(( نامیده ....................که ذیالً به.............................................................................................................................ایران، به نشانی: ملیبانک

 : درنظر دارد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم و از طریق مزایده شود، می

...................................... را به باالترین قیمت با ـ ملک موضوع پالک ثبتی ................................ فرعی از ............... اصلی، واقع در ................................

 شرایط زیر بفروشد : 

به صورت نقد و اقساط و  رسانددارای متصرف است به فروش میبانک ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که  -1

ه . بدیهی است بانک هیچگون نمایدشیوه ))عقد اجاره به شرط تملیک(( واگذار میبه شرح آگهی مزایده منتشر شده، به 

تعهدی نسبت به تخلیه و رفع تصرف از ملک )عین مستاجره( نخواهد داشت و انجام کلیه اقدامات الزم به منظور تخلیه 

و رفع تصرف ملک ازجمله طرح دعاوی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی به عهده مستاجر )خریدار( و با هزینه وی 

سب تقاضای مستاجر، بانک درخصوص اعطای وکالت در دعاوی مذکور به وکیل قانونی و خواهد بود و درصورت لزوم ح

 صالحیت دار معرفی شده از سوی مستاجر اقدام می نماید. 

از سوی بانک درخصوص تخلیه و رفع تصرف ملک در ( 1)موضوع بند چنانچه برنده مزایده علی رغم اعطای وکالت  -2

درصد  2اجاره به شرط تملیک اقدام ننماید بانک مختار است ضمن ضبط معادل  مدت شش ماه از تاریخ تنظیم قرارداد

ماه ملک نسبت به فسخ قرارداد و یا اعطای مدت بیشتر با  1سپرده شرکت در مزایده و اخذ یا برداشت معادل اجاره 

 االجاره مربوطه اقدام نماید. دریافت مال

نعقدخواهدشد و هرگاه برنده مزایده کلیه تعهدات خود را به موجب با برنده مزایده قرارداد اجاره به شرط تملیک م -2

 قرارداد مذکور ایفاد نماید بانک نسبت به انتقال مورد مزایده به وی اقدام خواهد نمود . 

نماید که ملک مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات، خصوصیات و متقاضی خرید اقرار و تأیید می -4

طور کامل اطالع حاصل آن از هر جهت و بابت، به ویژه تصرف شخص/اشخاص ثالث بر ملک مورد مزایده بهکیفیات 

گردد، بدون نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد و اعالم و تصریح می نماید چنانچه دراین مزایده برنده

ا درخواست مهلت برای واریز پیش پرداخت و یا اقساط ملک و مطالبه هزینه آن از بانک و یتخلیه طرح درخواست 

 نماید. میتسلم را شخصاً  ، ملک مورد مزایده متعلقه

باشد به قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می %2رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده )ودیعه( که معادل  -2

امور شعب استان و در تهران به حساب شماره ها، به حساب  اداره وسیله متقاضی طی فیش نقدی  )در استان

4فرم شماره   

 بانک ملی ایران

 ) امالک دارای سند ثبتی (

 متصرفدار -تملیکشرطبهنقدواقساط، اجاره
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بنام  اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران( واریز گردیده را به همراه  4112122282443

 شود . پاکت )الف( تحویل داده می

ه پس از تکمیل و امضاء کلیهای پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را متقاضی خرید بایستی برگه -1

مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را دریافت  قیمت پایه مزایده برای شرکت در %2صفحات به انضمام  فیش نقدی معادل 

 نماید . 

 . شد شود انجام خواهدتشریفات مربوط به انتقال رسمی مورد معامله منحصراً در دفترخانه اسنادرسمی که ازطرف بانک تعیین می -1

شده و اصل ( را در پاکت الک 2تقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و اصل فیش نقدی )موضوع بند م -8

دهد اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد چک را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امورشعب استان ................................. 

ای هنشانی ملک موردنظر در مزایده، نام و شهرت و نشانی و شماره تلفنید. ضمناً در پشت پاکت، و رسید دریافت نما

 ثابت و همراه خود را درج نماید . 

ارائه پیشنهاد قیمت )ایجاب( ازطرف متقاضی درحکم این است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف ملک مورد مزایده  -3

 باشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهدداشت. کامالً آگاه می

 قیمت اعالم شده از سوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد .     -14

اداره کل مدیریت  متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ ..................... مهلت خواهد داشت که برگهای   مذکور را به -11

 / اداره امور شعب استان .............................................. بانک ملی ایران تسلیم نماید . و فروش اموال تملیکی ومازاد 

به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره  -12

 شود .امورشعب/اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازادبرسد ترتیب اثر داده نمی

 کننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد .شرکت -12

 المعامله باشد . کننده در مزایده نباید ممنوعشرکت -14

 های مزایده الزامی است . اعالم شده در اسناد و برگهرعایت کلیه موارد مندرج و مواعد  -12

 بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است .  -11

ملک موضوع مزایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است به  -11

 رسد . فروش می

        

 خریدخانوادگی متقاضی/متقاضیان نام و نام

 امضاء :                                                                                            
 



 

12 

 

ده عنوان برنقیمت را پیشنهاد نموده است بههای قیمت، چنانچه بانک خریداری را که باالتریناز گشایش پاکتپس -18

 24تشریفات الزم پیشنهاد )ایجاب( او را ))قبول((نماید. مراتب را کتباً )و حداکثردهد و در چارچوب ضوابط و مزایده تشخیص

سفارشی )پیشتازدوقبضه( به برنده مزایده به نشانی وی به شرح های پیشنهاد قیمت( ازطریق پستاز گشایش پاکتروز پس

در ارائه نامه حاوی قبول پیشنهاد به برنده در خواهدنمود. اقدام بانک مندرج در ذیل برگ تعهد نامه شرکت در مزایده، ابالغ

 گردد. حکم اعالم ))قبول(( و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه می

روز ازتاریخ ابالغ کتبی بانک )مبنای تاریخ ابالغ، تاریخ ارائه نامه 14گردد حداکثر ظرف مهلت می برنده مزایده متعهد -13

 باشد( حسب مورد به :دفتر پست منطقه مربوطه میموصوف به 

 اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد -13-1

 اداره امور شعب استان .................................... بانک ملی ایران -13-2

صورت عدم حضور برنده مزایده در مهلت تملیک اقدام نماید، درشرطبهمراجعه نموده و نسبت به امضاء و انعقاد قرارداد اجاره

  .ه بانک، به نفع بانک ضبط خواهدشدعنوان ضرروزیان ب( به2نامه تمامی، سپرده مذکور در بند )مقرر یا امتناع از امضای مبایعه

و دوم  به استثناء نفر اولکنندگان )کنندگان در مزایده، سپرده شرکتهای پیشنهاد قیمت شرکتاز گشایش پاکتپس -24

 گردد . ها به آنها مسترد میبرنده مزایده( حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکت

 مدارک الزم برای شرکت در مزایده :  -21

 پاکت ) الف ( شامل :  21-1

 اشخاص حقیقی( تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی ) -21-1-1

اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، و مدارک مثبت نامه شرکت، تصویر تصویر معرفی -21-1-2

 هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور.

چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و  -21-1-2 

اند درج نام کلیه شرکاء الزامی در مزایده شرکت نموده هویت او. )درصورتی که اشخاص حقیقی به صورت شراکت

 است و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد.(

 اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد . -21-1-4

 سپرده شرکت در مزایده( . %2اصل فیش نقدی )معادل  -21-1-2

 پاکت )ب( شامل : -21-2

 . فرم پیشنهاد قیمت -21-2-1

 تعهدنامه شرکت در مزایده . -21-2-2

رشناس رسمی دادگستری صورت ماهه( نظر کا 1از پایان اعتبار )مدت اعالم مراتب ))قبول(( به برنده مزایده باید پیش -22

 پذیرد 

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام و نام

 امضاء :   
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گردد، به نفع بانک ضبط می 13، سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید -22

صورت بانک مختارخواهدبود ضمن ابالغ ))قبول(( به برنده دوم  )شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه دوم دراین

سفارشی  طریق پست قرار دارد به شرطی که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد( از

با برنده دوم انعقاد قراردادنماید، درصورت امتناع نفر دوم، سپرده وی نیز به نفع بانک  18)پیشتازدوقبضه( به شرح بند 

 ضبط خواهدشد .

تواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام روز از اعالم نتیجه مزایده، می44از گذشت برنده دوم مزایده پس -24

 از انعقاد قراداد با برنده اول مزایده، سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مستردخواهدشد . ماید. همچنین بالفاصله پسن

شدن مقدمات، تنظیم سند رسمی انتقال/واگذاری در دفتراسنادرسمی منوط به ایفاء تعهدات مندرج از فراهمپس :1تبصره 

صورت مراتب ازطرف بانک کتباً به برنده مزایده مزایده خواهدبود که دراین تملیک ازسوی برندهشرطبهدر قرارداد اجاره

 خواهدشد . اعالم

صورت کتبی انصراف های مزایده بهاز آخرین مهلت دریافت پاکتساعت قبل 48تواند حداکثر تا متقاضی خرید می: 2تبصره 

صورت پاکت وی گشوده نشده به انضمام سپرده را بنماید، در این  2نماید و درخواست استرداد سپرده موضوع بند 

 گردد. شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ می

هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال و واگذاری  :3تبصره 

امله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر سرقفلی در دفتر اسناد رسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد مع

 2نسبت به امضای سند مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید، مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند 

 به نفع بانک ضبط خواهد شد و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت. 

علت فوت یا حجر ممکن نگردد ط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر بههرگاه امضای سند انتقال در دفترخانه توس :4تبصره 

قام مشده است به قائماز امضای سند انتقال به بانک پرداختو همچنین مبلغی که احیاناً قبل 2سپرده موضوع بند

و که اوالً درمورد فوت، گواهی رسمی و درمورد حجر، مدرک اینقانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط به

حکم رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود. ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر ظرف 

مقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچ عنوان مهلت مقرر برای امضای سند انتقال اتفاق افتاده است. ضمناً قائم

 نسبت به مورد مزایده نخواهدداشت .

این برگ بابت  2شود سپرده موضوع بند گردد و مورد مزایده به او منتقلخریدار مورد قبول واقع درصورتی که پیشنهاد -22

 قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید .

طور کامل انجام ندهد، مورد از موارد فسخ قرارداد محسوب تملیک را بهشرطبهچنانچه برنده مزایده مفاد قرارداد اجاره -21

عنوان جبران خسارت وارده به ودیعه شرکت در مزایده و اقساط پرداختی( برنده مزایده به %2های )پرداختیو کلیه 

 بانک به نفع بانک ضبط خواهدشد 

 

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خریدنام و نام

 امضاء :
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التزام روزانه به ازای هر سه هزار  در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر ، خریدار مکلف به پرداخت وجه  -21

باشد و در صورت عدم واریز باشد . مبلغ وجه التزام مذکور مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمیسه ریال در هر روز می

از  دتواند ضمن فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک و ضبط وجوه دریافتی ، نسبت به خلع یدو قسط از اقساط مقرر بانک می

  متقاضی خرید اقدام نماید .

رد یا قبول پیشنهاد خرید، در  18بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغ نامه ))قبول(( به برنده مزایده مطابق شرح بند  -28

 درصورت رد پیشنهاد خرید ازسوی بانک یا همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است،

گردد و درصورت تجدید جلسه چنانچه به متقاضی خرید مستردمی 2انصراف بانک از مزایده و فروش ملک خود، سپرده بند

مین کند. به هتواند سپرده پرداختی را از بانک مستردنکرده و در جلسه مزایده بعدی شرکتمتقاضی خرید مایل باشد می

از تجدید جلسه مزایده ازطرف بانک شود، هرگاه متقاضی خرید که پس ترتیب است درصورتی که جلسه مزایده بازهم تجدید

را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک مستردننموده است و با شرکت در جلسات  2سپرده موضوع بند

یز د سپرده، بالعوض وی نمزایده، برنده اعالم، ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند انتقال در دفترخانه اقدام ننمای

 به نفع بانک ضبط خواهدشد .

ا را هبایست این هزینههزینه نشر آگهی و کارشناس )دستمزد ارزیابی کارشناسان( برعهده خریدار است و مشارالیه می -23

 نامه نقداً در وجه بانک واریزنماید .براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد مبایعه

 التزام قابل درج در قرارداد اجاره به شرط تملیک ، دو برابر حداکثر نرخ عقود مبادله ای میباشد.میزان وجه  -24

از آن ها تا زمان تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک برعهده فروشنده و پسهای مربوط به تهیه مفاصاحسابهزینه -21

 باشد .عهده خریدار میالثبت تماماً بهالتحریر وحققسند وحوانتقال و هزینه تنظیمبرعهده خریداراست، مالیات نقل

 نماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتینمایم/میوسیله اقرار و اعتراف میها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -22

لت در معامالت از حیث قوانین و مقررات ازجمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دو

جهت خرید ملک/امالک مورد مزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا  1221دولتی و کشوری مصوب 

که بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید، براینکشف فسادی شود، عالوه

  . باشیمباشم/میجبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میها )متقاضی خرید( نیز موظف به اینجانب/اینجانب

نماییم، برگه اعالن آگهی مزایده امالک نماید/میوسیله اقرار و اعتراف میها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -22

کلیه شرایط و بندهای آن مورد  ام وبانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است، به دقت مطالعه نموده

 باشد.ها میبول اینجانب/اینجانبرضایت و ق

 شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است .

 به تاریخ : .........................
 متقاضی/متقاضیان خرید خانوادگینام و نام        

 امضاء :
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 (0فرم شماره ) تعالیبسمه                      

 بانک ملی ایران 

 13تاریخ : .... / .... / ....                                                                                                          

 برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده 

 صورت نقدواقساط )تخلیه(())سرقفلی(  به 

در مورد واگذاری  .... / .... /...........ایران( مورخ ملیکامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشره در )اطالعیه/روزنامه/سایت بانکاطالع با

................... فرزند .................... دارای شناسنامه ....سرقفلی ملک واقع در ...................................................................................... اینجانب ...........

 شرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم. شماره ......................... صادره از ................. به

-نحوه کامالً خوانا و بدون قلمصورت عددی و حروفی و به مبلغ پیشنهادی الزاماً به :  توجه* 

 .گرددصورت غیرمخدوش درجخوردگی و بهخط                         خوردگی،   
 

  پالک ثبتی :
  نشانی ملک :

 ریال  عددی مبلغ پیشنهادی متقاضی: 
 ریال   حروفی 

 متقاضی خرید بصورت .... درصد نقد و .... درصد الباقی اقساط برای مدت .... ماه با سود .... درصد

نمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده دراختیار اقراروتأییدمی بدینوسیله

است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف، مشخصات و خصوصیات مورد مزایده و مطالعه اینجانب قرارگرفته

م چنانچه نمایام و اقرارمینمودهمنظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضاءزایده و بهو قرائت دقیق برگ شرایط م

باشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و شدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده میدر مزایده، برنده شناخته

شرح مندرج دربرگ شرایط مزایده، بانک سپرده شرکت در عدم انجام تعهدات اینجانب بهدهم که درصورت اختیار و وکالت بالعزل می

ط نفع خود ضبموجب فیش نقدی شماره .................................................... بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهمزایده تودیعی اینجانب را به

شرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده عهدات بهو برداشت نماید و درصورت عدم انجام ت

باشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد خسارات وارده برآیم و متعهد به جبران آن می

 اسقاط نمودم.  وگفتگوئی را در قبال بانک از خود سلب وو اعتراض و بحث

درصد قیمت پایه مزایده که نزد بانک ملی شعبه  2....... ریال معادل ضـمناٌ اصـل فیش  شماره : ................................به مبلغ : ............................................................  

 ت میباشد..................................  واریز گردیده پیوس

 : ...............................................  شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت
 ........................................................................................................................................................................................................ :آدرس

 ...................................................  :.......................................  کدملی متقاضی  :تاریخ......................................   به   :کد پستی
                                                                                  

 امضاء متقاضی خرید
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 تعالیسمهب

 

 

 برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده 
 

    بانک ملی ایران، به نشانی :                                                                                                   

 از طریق مزایده :   در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم ودرنظردارد شود، می اختصار ))بانک(( نامیدهکه ذیالٌ بطور 

......... را به باالترین ...........................................................................ـ سرقفلی ملک واقع در ........................................................................................................

 قیمت با شرایط واگذار نماید:

بانک سرقفلی ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخلیه است به صورت نقد و اقساط به شرح آگهی مزایده  -1

 نماید.منتشر شده و به شیوه ))انعقاد صلح حقوق اقساطی(( واگذار می

اقساطی(( منعقدخواهدشد و هرگاه برنده مزایده کلیه تعهدات خود را وفق قرارداد مذکور حقوقبا برنده مزایده ))عقدصلح -2

نظور مباشد اقدام الزم بهای میاقساطی صادره دردفتراسنادرسمی که مستند طلب ذمهموجب قبوضایفاءننماید بانک به

تنظیمی )به مدت دوره اقساط( بانک  خواهدآورد و باتوجه به حق فسخ مندرج در سند صلحعملوصول مطالبات خود به

 باشد. محق به فسخ عقد صلح مذکور می

نماید که ملک مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات، خصوصیات و متقاضی خرید اقرار و تأیید می -2

 راجع به آن ندارد.  کیفیات آن از هر جهت و بابت، بطور کامل اطالع حاصل نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی

باشد به قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می %2رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده )ودیعه( که معادل  -4 -1

ها، به حساب  اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره وسیله متقاضی طی فیش نقدی  )در استان

فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران( واریز گردیده را به همراه بنام  اداره کل مدیریت و 4112122282443

 شود . پاکت )الف( تحویل داده می

های پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضاء کلیه متقاضی خرید بایستی برگه -2

مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را  ایده برای شرکت درقیمت پایه مز %2انضمام اصل فیش نقدی معادل صفحات به

 دریافت نماید. 

 

 نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید

 امضاء :

2فرم شماره   

 ایرانبانک ملی 
 تخلیه-)سرقفلی(نقدواقساط
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 واهدشد. خشود، انجاممی ازطرف بانک تعیینکهاسنادرسمیمنحصراًدردفترخانهاقساطیحقوقسندصلحتنظیممربوط بهتشریفات -1

شده و اصل فیش پاکت الک  ( را در4بندمتقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و روگرفت چک )موضوع  -1

 ازاداداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و منقدی را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امور شعب استان .................................................../ 

های تلفنوشهرت و نشانی و شمارهنشانی ملک موردنظر درمزایده، نامنماید. ضمناً در پشت پاکت، دهد و رسید دریافت

 ثابت و همراه خود را درج نماید. 

ارائه پیشنهاد قیمت )ایجاب( از طرف متقاضی در حکم این است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف ملک مورد مزایده  -8

 باشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت.  آگاه میکامالً

 قیمت اعالم شده از سوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد.     -3

اداره کل های مذکور را به داشت که برگمتقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ ....................................... مهلت خواهد  -14

 / اداره امور شعب استان .................................................... بانک ملی ایران تسلیم نماید.  مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد

مدت مقرر در آگهی به اداره  به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء -11

 شود.برسد ترتیب اثر داده نمی امورشعب/اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد

 کننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد. شرکت -12

 المعامله باشد. کننده در مزایده نباید ممنوعشرکت -12

 های مزایده الزامی است. کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگهرعایت  -14

 بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است.  -12

ملک موضوع سرقفلی و مزایده صرفاٌ با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده  -11

 رسد. است به فروش می

نده عنوان برهای قیمت، چنانچه بانک خریداری را که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده است بهشایش پاکتاز گ پس -11

مزایده تشخیص دهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد )ایجاب( او را ))قبول(( نماید. مراتب را کتباٌ )و 

پست سفارشی )پیشتازدو قبضه( به برنده مزایده به  های پیشنهاد قیمت( ازطریقروز پس از گشایش پاکت24حداکثر 

نشانی وی به شرح مندرج در ذیل برگ تعهدنامه شرکت در مزایده، ابالغ خواهد نمود. اقدام بانک در ارائه نامه حاوی 

 گردد. یم برنده در حکم اعالم ))قبول(( و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبهبه قبول پیشنهاد 

از تاریخ ابالغ کتبی بانک )مبنای تاریخ ابالغ، تاریخ ارائه نامه  روز 14مهلت گردد حداکثر ظرف برنده مزایده متعهد می -18

 باشد( حسب مورد به:موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه می

 بانک ملی ایران اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد  -18-1

 خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید نام ونام

 امضا:                               
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 اداره امور شعب استان .................................... بانک ملی ایران. -18-2

یا مراجعه نموده و نسبت به امضاء و انعقاد قرارداد مربوطه اقدام نماید. درصورت عدم حضور برنده مزایده در مهلت مقرر 

 ( به عنوان ضرر و زیان به بانک، به نفع بانک ضبط خواهد شد. 4نامه تمامی سپرده مذکور در بند )امتناع از امضای مبایعه

ل و دوم به استثناء نفر اوکنندگان )کنندگان در مزایده، سپرده شرکتهای پیشنهاد قیمت شرکتپس از گشایش پاکت -13

 گردد. ها به آنها مسترد میهفته از تاریخ گشایش پاکتبرنده مزایده( حداکثر ظرف مدت یک 

 مدارک الزم برای شرکت در مزایده:  -24

  پاکت )الف( شامل:  -24-1

 اشخاص حقیقی( تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی ) -24-1-1

نامه شرکت، تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، و مدارک مثبت تصویر معرفی -24-1-2

 هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور . 

چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و  -24-1-2

اند درج نام کلیه شرکاء الزامی است قیقی به صورت شراکت در مزایده شرکت نمودههویت او. )درصورتی که اشخاص ح

 و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد.(

 اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد. -24-1-4

 سپرده شرکت در مزایده(. %2اصل فیش نقدی  )معادل  -24-1-2

 پاکت )ب( شامل: -24-2

 فرم پیشنهاد قیمت. -24-2-1

 تعهدنامه شرکت در مزایده. -24-2-2

ماهه( نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت  1اعالم مراتب ))قبول(( به برنده مزایده باید پیش از پایان اعتبار )مدت  -21

 پذیرد.

گردد، به نفع بانک ضبط می 18چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید، سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  -22

در این صورت بانک مختار خواهد بود ضمن ابالغ ))قبول(( به برنده دوم  )شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه 

دوم قراردارد به شرطی که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد( از طریق پست 

با برنده دوم انعقاد قرارداد نماید، درصورت امتناع نفر دوم، سپرده وی نیز  11شرح بند  سفارشی )پیشتازدو قبضه( به

 به نفع بانک ضبط خواهد شد.
 نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید

 امضاء :
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مزایده اقدام تواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در روز از اعالم نتیجه مزایده، می44از گذشت برنده دوم مزایده پس -22

 اول مزایده، سپرده شرکت درمزایده نفردوم مستردخواهدشد. از انعقادقراداد با برندهنماید. همچنین بالفاصله پس
شدن مقدمات، تنظیم سند صلح اقساطی سرقفلی در دفتر اسناد رسمی منوط به ایفاء تعهدات مندرج از فراهمیک: پستبصره

صورت مراتب از طرف بانک کتباً به برنده مزایده اعالم خواهد مزایده خواهد بود که درایندر شرایط مزایده از سوی برنده 
 شد. 

صورت کتبی ازپیشنهاد های مزایده بهاز آخرین مهلت دریافت پاکتساعت قبل 48تواند حداکثر تا دو: متقاضی خرید میتبصره
انضمام سپرده نشده بهگشودهپاکت ویصورتماید،دراینرابن 4نموده ودرخواست استرداد سپرده موضوع بندخود انصراف

 گردد. شرکت در مزایده وی مسترد و رسید اخذمی
سه: هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال و واگذاری تبصره

مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر نسبت  سرقفلی در دفتر اسناد رسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای
به نفع بانک  4به امضای سند مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید، مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند 

 ضبط خواهد شد و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت. 
د نگردعلت فوت یا حجر ممکنمقرر بهترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلتچهار: هرگاه امضای سند انتقال دردفتبصره

قام مو همچنین مبلغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به بانک پرداخت شده است به       قائم 4سپرده موضوع بند 
در مورد حجر، مدرک و حکم  که اوالً در مورد فوت، گواهی رسمی واینقانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط به

رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود. ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر ظرف مهلت مقرر 
مقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچ عنوان نسبت به مورد برای امضای سند انتقال اتفاق افتاده است. ضمناً قائم

 مزایده نخواهد داشت 

این برگ بابت  4گردد و مورد مزایده به او منتقل شود سپرده موضوع بنددرصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقع -24

 قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید.

اد محسوب چنانچه برنده مزایده مفاد قرارداد صلح اقساطی منعقده را به طور کامل انجام ندهد، مورد از موارد فسخ قرارد -22

عنوان جبران خسارت وارده به بانک ودیعه شرکت در مزایده و اقساط پرداختی( برنده مزایده به %2ها )و کلیه پرداختی

 به نفع بانک ضبط خواهد شد .

خرید، رد یا قبول پیشنهاد در  11نامه ))قبول(( به برنده مزایده مطابق شرح بند بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغ -21

در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی  همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است،

گردد و درصورت تجدید به متقاضی خرید مستردمی 4بانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش ملک خود، سپرده بند 

ده پرداختی را از بانک مسترد نکرده و در فرایند مزایده بعدی تواند سپرمزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد می

ترتیب است درصورتی که مزایده بازهم تجدید شود، هرگاه متقاضی خرید که پس از تجدید مزایده همینکند. بهشرکت

ا است و ب نکرده را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک دریافت 4از طرف بانک سپرده موضوع بند 

شرکت در مزایده، برنده اعالم ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند انتقال در دفترخانه اقدام ننماید سپرده، 

 نفع بانک ضبط خواهد شد.بالعوض وی نیز به
 نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید

 امضاء :  
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ریدار مکلف به پرداخت وجه التزام روزانه به ازای هر سه هزار  در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر ، خ -21

باشد و در صورت عدم باشد . مبلغ وجه التزام مذکور مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمیسه ریال در هر روز می

ع ه دریافتی ، نسبت به خلتواند ضمن فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک و ضبط وجوواریز دو قسط از اقساط مقرر بانک می

 ید از متقاضی خرید اقدام نماید . 

ا را هبایست این هزینهکارشناس )دستمزد ارزیابی کارشناسان( برعهده خریدار است و مشارالیه میهزینه نشرآگهی و -28

 نامه نقداً در وجه بانک واریز نماید.براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد مبایعه

 التحریر وعهده فروشنده و هزینه تنظیم سند و حقوانتقال بهها ومالیات نقلای مربوط به تهیه مفاصاحسابههزینه -23

 باشد.عهده خریدار میالثبت بهحق

 میزان وجه التزام قابل درج در قرارداد اجاره به شرط تملیک ، دو برابر حداکثر نرخ عقود مبادله ای میباشد. -_24

تضمین بازپرداخت بخش اقساطی به صالحدید خود نسبت به اخذ وثائق یا تضمین معتبر از برنده مزایده منظور بانک به -21

 اقدام خواهدنمود.

هده عجلب رضایت مالک برای تغییر کاربری و اشتغال به کسب جدید )غیراز کاربری موجود و شغل تعیین شده فعلی( به -22

اشتغال مستأجر در ملک مستلزم تغییر کاربری آن باشد، مستأجرجدید خریدار یا مستأجر خواهد بود و چنانچه نوع 

 گونه تعهد و مسئولیتی ندارد.  جهت هیچنماید و بانک ازاینهای مربوط از این بابت را تقبل می)خریدار( کلیه هزینه

ی که هیچ ممنوعیت یا محدودیت نماییمنمایم/میوسیله اقرار و اعتراف میها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -22

ازحیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت 

جهت خرید ملک/امالک مورد مزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا  1221دولتی و کشوری مصوب 

که بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید، نکشف فسادی شود، عالوه برای

-م/میباشخرید( نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میها )متقاضی/متقاضیاناینجانب/اینجانب

 باشیم. 

نماییم، برگه اعالن آگهی مزایده امالک نماید/مییوسیله اقرار و اعتراف مها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -24

ام و کلیه شرایط و بندهای آن مورد بانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است، به دقت مطالعه نموده

 باشد.ها میرضایت و قبول اینجانب/اینجانب

 

 شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است.

 ه تاریخ : .................................ب

 نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید

 امضاء :
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 (1فرم شماره ) تعالیبسمه                    

 بانک ملی ایران

 13تاریخ : .... / .... / ....                                                                                                   

 برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده 
  

 صورت نقدواقساط )تخلیه(())حق کسب و پیشه(  به

درمورد  .... / .... /............ایران( مورخ ملیمنتشره در )اطالعیه/روزنامه/سایت بانکاطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و با

............. .......... فرزند .......ملک واقع در ..................................................................................... اینجانب ...................وپیشهکسبواگذاری حق

 شرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم. دارای شناسنامه شماره ......................... صادره از ................. به

 خوردگی، نحوه کامالً خوانا و بدون قلمصورت عددی و حروفی و به مبلغ پیشنهادی الزاماً به :  توجه* 

 . گرددصورت غیرمخدوش درجخوردگی و بهخط                                 
 

  پالک ثبتی : 

  نشانی ملک :

 ریال  عددی مبلغ پیشنهادی متقاضی:

 ریال  حروفی 

 متقاضی خرید بصورت .... درصد نقد و .... درصد الباقی اقساط برای مدت .... ماه با سود .... درصد

نمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده دراختیار اقراروتأییدمیبدینوسیله 

است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف، مشخصات و خصوصیات مورد مزایده و مطالعه اینجانب قرارگرفته

م چنانچه نمایام و اقرارمینمودهمنظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضاءایده و بهو قرائت دقیق برگ شرایط مز

باشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و شدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده میدر مزایده، برنده شناخته

شرح مندرج دربرگ شرایط مزایده، بانک سپرده شرکت در عدم انجام تعهدات اینجانب بهدهم که درصورت اختیار و وکالت بالعزل می

ط نفع خود ضبموجب فیش نقدی  شماره .................................................... بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهمزایده تودیعی اینجانب را به

شرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده تعهدات بهو برداشت نماید و درصورت عدم انجام 

باشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد خسارات وارده برآیم و متعهد به جبران آن می

 و اسقاط نمودم. وگفتگوئی را در قبال بانک از خود سلب و اعتراض و بحث

درصد قیمت پایه مزایده که نزد بانک ملی شعبه  2....... ریال معادل ضـمناٌ اصـل فیش  شماره : ................................به مبلغ : ............................................................  

 ست میباشد..................................  واریز گردیده پیو

 : ...............................................  شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت
 ........................................................................................................................................................................................................ :آدرس

 ...................................................  :تاریخ:  .......................................  کدملی متقاضی......................................   به   :کد پستی
  امضاء متقاضی خرید 
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 تعالیسمهب
 بانک ملی ایران 

 تخلیه-پیشه(نقدواقساطکسب)حق

 

 برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده 

    بانک ملی ایران، به نشانی :                                                                                                   

 از طریق مزایده :   درنظردارد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم وشود، که ذیالٌ بطور اختصار ))بانک(( نامیده می 

/شهرستان ............................................... به ـ حق کسب پیشه پالک ثبتی ..................................... واقع در بخش ............................................... شهر

 ............................................................... را به باالترین قیمت با شرایط زیر واگذار نماید : نشانی : ...............................................................

ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخلیه است به صورت نقد و اقساط به شرح آگهی حق کسب پیشه بانک  -1

 نماید .وق اقساطی(( واگذار میمزایده منتشر شده و به شیوه ))انعقاد صلح حق

با برنده مزایده ))عقد صلح حقوق اقساطی(( منعقدخواهدشد و هرگاه برنده مزایده کلیه تعهدات خود را به موجب قرارداد  -2

م ای می باشد اقدامذکور ایفاد ننماید بانک به موجب قبوض اقساطی صادره در دفتراسنادرسمی که مستند طلب ذمه

وصول مطالبات خود به عمل خواهدآورد و با توجه به حق فسخ مندرج در سند صلح تنظیمی )به مدت  الزم به منظور

 باشد. دوره اقساط( بانک محق به فسخ عقد صلح مذکور می

نماید که ملک مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات، خصوصیات و متقاضی خرید اقرار و تأیید می -2

 از هر جهت و بابت، بطور کامل اطالع حاصل نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد .  کیفیات آن

باشد به قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می %2رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده )ودیعه( که معادل  -4

عب استان و در تهران به حساب شماره ها، به حساب  اداره امور شوسیله متقاضی طی فیش نقدی  )در استان

بنام  اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران( واریز گردیده را به همراه 4112122282443

 شود . پاکت )الف( تحویل داده می

ه ز تکمیل و امضاء کلیهای پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پس امتقاضی خرید بایستی برگه -2

مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را  قیمت پایه مزایده برای شرکت در %2انضمام اصل فیش نقدی معادل صفحات به

 دریافت نماید . 
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 واهدشد. خشود،انجاممیتعیینبانکازطرفکهاسنادرسمیاقساطی منحصراً دردفترخانهسندصلح حقوقتنظیم مربوط بهتشریفات -1

شده و اصل  فیش ( را در پاکت الک 4متقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و روگرفت چک )موضوع بند -1

 اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد................................................../ نقدی را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امور شعب استان 

های تلفنوشهرت و نشانی و شمارهنشانی ملک موردنظر درمزایده، نامنماید. ضمناً در پشت پاکت، دهد و رسید دریافت

 ثابت و همراه خود را درج نماید . 

لک کسب پیشه مقیمت )ایجاب( از طرف متقاضی در حکم این است که نامبرده از جزئیات و کم وکیف حقارائه پیشنهاد  -8

باشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ طور کلی مورد مزایده کامالً آگاه میموضوع حق مذکور و به

 عنوان نخواهد داشت . 

 از قیمت پایه کمتر باشد .    قیمت اعالم شده از سوی متقاضیان نباید  -3

اداره کل مدیریت های مذکور را به متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ ..................... مهلت خواهد داشت که برگ -14

 ....... بانک ملی ایران تسلیم نماید . / اداره امور شعب استان .............................................و فروش اموال تملیکی ومازاد 

به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره  -11

 شود .امورشعب/ اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد برسد ترتیب اثر داده نمی

 کننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد . شرکت -12

 المعامله باشد . کننده در مزایده نباید ممنوعشرکت -12

 های مزایده الزامی است . رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگه -14

 زایده الزامی است . کسب پیشه( مبازدید از ملک موضوع )حق -12

کسب پیشه ملک موضوع مزایده صرفاٌ با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان حق -11

 رسد . رسیده است به فروش می

 های قیمت، چنانچه بانک خریداری را که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده است به عنوان برندهاز گشایش پاکت پس -11

مزایده تشخیص دهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد )ایجاب( او را ))قبول(( نماید. مراتب را کتباٌ 

های پیشنهاد قیمت( ازطریق پست سفارشی )پیشتاز دو قبضه( به برنده مزایده روز پس از گشایش پاکت24)وحداکثر 

ر مزایده، ابالغ خواهد نمود. اقدام بانک در ارائه نامه حاوی به نشانی وی به شرح مندرج در ذیل برگ تعهدنامه شرکت د

 ردد. گبرنده در حکم اعالم ))قبول(( و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه میبه قبول پیشنهاد 

ی تاریخ ابالغ، تاریخ ارائه نامه روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک )مبنا 14گردد حداکثر ظرف مهلت برنده مزایده متعهد می -18

 باشد( حسب مورد به :موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه می
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 اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد -18-1

 اداره امور شعب استان .................................... بانک ملی ایران  -18-2

ور برنده مزایده در مهلت مقرر یا مراجعه نموده و نسبت به امضاء و انعقاد قرارداد مربوطه اقدام نماید. درصورت عدم حض

 ضرر و زیان به بانک، به نفع بانک ضبط خواهد شد .  ( به عنوان4نامه تمامی سپرده مذکور در بند )امتناع از امضای مبایعه

ل و دوم به استثناء نفر اوکنندگان )کنندگان در مزایده، سپرده شرکتهای پیشنهاد قیمت شرکتپس از گشایش پاکت -13

 گردد . ها به آنها مسترد میبرنده مزایده( حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکت

 برای شرکت در مزایده :  مدارک الزم -24

  پاکت )الف( شامل :  -24-1

 اشخاص حقیقی( تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی ) -24-1-1

نامه شرکت، تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، و مدارک مثبت تصویر معرفی -24-1-2

 هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور . 

چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و  -24-1-2

هویت او. )درصورتی که اشخاص حقیقی به صورت شراکت در مزایده شرکت نموده اند درج نام کلیه شرکاء الزامی است 

 و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد.(

 کت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد .اسناد شر -24-1-4

 سپرده شرکت در مزایده( . %2اصل فیش نقدی )معادل  -24-1-2

 پاکت )ب( شامل : -24-2

 فرم پیشنهاد قیمت . -24-2-1

 تعهدنامه شرکت در مزایده . -24-2-2

اهه( نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت م 1اعالم مراتب ))قبول(( به برنده مزایده باید پیش از پایان اعتبار )مدت  -21

 پذیرد .
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گردد، به نفع بانک ضبط می 18چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید، سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  -22

این صورت بانک مختار خواهد بود ضمن ابالغ ))قبول(( به برنده دوم  )شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه در 

دوم قراردارد به شرطی که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد( از طریق پست 

د قرارداد نماید، در صورت امتناع نفر دوم، سپرده وی نیز با برنده دوم انعقا 11سفارشی )پیشتاز دو قبضه( به شرح بند 

 به نفع بانک ضبط خواهد شد .

تواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام روز از اعالم نتیجه مزایده، می44برنده دوم مزایده پس از گذشت  -22

 ، سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مسترد خواهد شد. نماید. همچنین بالفاصله پس از انعقاد قراداد با برنده اول مزایده

کسب پیشه در دفتراسنادرسمی منوط به ایفاء تعهدات تبصره یک: پس از فراهم شدن مقدمات، تنظیم سند صلح اقساطی حق

صورت مراتب از طرف بانک کتباً به برنده مندرج در قرارداد و شرایط مزایده از سوی برنده مزایده خواهد بود که دراین

 مزایده اعالم خواهد شد . 

های مزایده به صورت نسبی از ساعت قبل از آخرین مهلت دریافت پاکت 48تواند حداکثر تا تبصره دو : متقاضی خرید می

این صورت پاکت  را بنماید، در 4صورت کتبی انصراف نموده و درخواست استرداد سپرده موضوع بندپیشنهاد خود به

 گردد. وی گشوده نشده به انضمام سپرده شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ می

تبصره سه: هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال و واگذاری 

ورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر نسبت سرقفلی در دفتر اسناد رسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای م

به نفع بانک  4به امضای سند مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید، مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند 

 ضبط خواهد شد و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت.

پیشه در دفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا کسب تبصره چهار: هرگاه امضای سند انتقال حق

و همچنین مبلغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به بانک پرداخت شده  4حجر ممکن نگردد سپرده موضوع بند 

می و در مورد حجر، که اوالً در مورد فوت، گواهی رساینمقام قانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط بهاست به قائم

مدرک و حکم رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود. ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر 

مقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچ عنوان ظرف مهلت مقرر برای امضای سند انتقال اتفاق افتاده است. ضمناً قائم

 نسبت به مورد مزایده نخواهد داشت.

این برگ بابت  4گردد و مورد مزایده به او منتقل شود سپرده موضوع بنددرصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقع -24

 قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید.

رارداد محسوب چنانچه برنده مزایده مفاد قرارداد صلح اقساطی منعقده را به طور کامل انجام ندهد، مورد از موارد فسخ ق -22

عنوان جبران خسارت وارده به بانک ودیعه شرکت در مزایده و اقساط پرداختی( برنده مزایده به %2ها )و کلیه پرداختی

 به نفع بانک ضبط خواهد شد.
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رد یا قبول پیشنهاد خرید، در  11نامه ))قبول(( به برنده مزایده مطابق شرح بند قبل از ارسال و ابالغ بانک ملی ایران تا -21

در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی  همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است،

گردد و به متقاضی خرید مستردمی 4سپرده بند کسب پیشه ملک خود، بانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش حق

تواند سپرده پرداختی را از بانک مسترد نکرده و در فرایند درصورت تجدید مزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد می

ترتیب است درصورتی که مزایده بازهم تجدید شود، هرگاه متقاضی خرید که پس از همینکند. بهمزایده بعدی شرکت

 را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک دریافت 4مزایده از طرف بانک سپرده موضوع بند  تجدید

است و با شرکت در مزایده، برنده اعالم ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند انتقال دردفترخانه اقدام نکرده 

 د.نفع بانک ضبط خواهد شننماید سپرده، بالعوض وی نیز به

در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر ، خریدار مکلف به پرداخت وجه التزام روزانه به ازای هر سه هزار   -21

باشد و در صورت عدم باشد . مبلغ وجه التزام مذکور مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمیسه ریال در هر روز می

تواند ضمن فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک و ضبط وجوه دریافتی ، نسبت به خلع میواریز دو قسط از اقساط مقرر بانک 

  ید از متقاضی خرید اقدام نماید .

ا را هبایست این هزینهکارشناس )دستمزد ارزیابی کارشناسان( برعهده خریدار است و مشارالیه میهزینه نشرآگهی و -28

 نامه نقداً در وجه بانک واریز نماید .مبایعهبراساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد 

 التحریر وعهده فروشنده و هزینه تنظیم سند و حقوانتقال بهها ومالیات نقلهای مربوط به تهیه مفاصاحسابهزینه -23

 باشد .عهده خریدار میالثبت بهحق

 ابر حداکثر نرخ عقود مبادله ای میباشد.میزان وجه التزام قابل درج در قرارداد اجاره به شرط تملیک ، دو بر -_24

بانک مختار است به منظور تضمین بازپرداخت بخش اقساطی به صالحدید خود نسبت به اخذ وثائق و تضمین معتبر  -21

 از برنده مزایده اقدام نماید .

عهده هیین شده فعلی( بجلب رضایت مالک برای تغییر کاربری و اشتغال به کسب جدید )غیراز کاربری موجود و شغل تع -22

خریدار یا مستأجر خواهد بود و چنانچه نوع اشتغال مستأجر در ملک مستلزم تغییر کاربری آن باشد، مستأجرجدید 

 گونه تعهد و مسئولیتی ندارد .  جهت هیچنماید و بانک ازاینهای مربوط از این بابت را تقبل می)خریدار( کلیه هزینه
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 نماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتینمایم/میوسیله اقرار و اعتراف میها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -22

مجلس و کارمندان دولت در معامالت  ازحیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان

جهت خرید ملک/امالک مورد مزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا  1221دولتی و کشوری مصوب 

که بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید، کشف فسادی شود، عالوه براین

-م/میباشخرید( نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک می/متقاضیانها )متقاضیاینجانب/اینجانب

 باشیم . 

نماییم، برگه اعالن آگهی مزایده امالک نماید/میوسیله اقرار و اعتراف میها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -24

ام و کلیه شرایط و بندهای آن مورد ست، به دقت مطالعه نمودهبانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده ا

 باشد .ها میرضایت و قبول اینجانب/اینجانب

 شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است.
 

 به تاریخ : .................................
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 (1فرم شماره ) تعالیسمهب                     

 بانک ملی ایران 

 13تاریخ : .... / .... / ......                                                                                                  

 برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده 
 

 صورت نقد )تخلیه(())حق کسب وپیشه(  به

درمورد واگذاری  .... / .... /..........ایران( مورخ ملیدر )اطالعیه/روزنامه/سایت بانکاطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشره با
.................... دارای .......... فرزند ملک واقع در .................................................................................. اینجانب ......................وپیشهکسبحق

 شرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم. شناسنامه شماره ......................... صادره از ................. به

نمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده دراختیار بدینوسیله اقراروتأییدمی

است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف، مشخصات و خصوصیات مورد مزایده و مطالعه اینجانب قرارگرفته

م چنانچه نمایام و اقرارمینمودهمنظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضاءو قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و به

باشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و شدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده می، برنده شناختهدر مزایده

شرح مندرج دربرگ شرایط مزایده، بانک سپرده شرکت در دهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب بهاختیار و وکالت بالعزل می

ط نفع خود ضبش نقدی شماره .................................................... بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهموجب فیمزایده تودیعی اینجانب را به

شرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده و برداشت نماید و درصورت عدم انجام تعهدات به

باشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد ه جبران آن میخسارات وارده برآیم و متعهد ب

 وگفتگوئی را در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم. و اعتراض و بحث

درصد قیمت پایه مزایده که  2................................... ریال معادل ضمناٌ اصل فیش  شماره : ................................به مبلغ : ................................

 نزد بانک ملی شعبه .................................  واریز گردیده پیوست میباشد.

  شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت : ...............................................

  .....................................................................آدرس.........................................................................................................................

                                                                               متقاضی:  ............................................................................. کدملیکدپستی:...................................... به تاریخ: ...

 امضاء متقاضی خرید

 خوردگی، نحوه کامالً خوانا و بدون قلمصورت عددی و حروفی و به مبلغ پیشنهادی الزاماً به :  توجه* 

 گردد. صورت غیرمخدوش درجخوردگی و بهخط                                    

  پالک ثبتی :

  نشانی ملک :

 ریال  عددی مبلغ پیشنهادی متقاضی:

 ریال  حروفی 
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 تعالیسمهب

 بانک ملی ایران 
 تخلیه-پیشه(نقدیکسب)حق

 

 برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده

که ذیالً بطور  ...............................................................................بانک ملی ایران، به نشانی : ..................................................................................................

 در نظر دارد در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم و از طریق مزایده : شود، اختصار ))بانک(( نامیده می

به نشانی :  .......................................شهر/شهرستان  بخش ........................ در واقع پالک ثبتی .................................. کسب و پیشهحق 

 را به باالترین قیمت با شرایط زیر واگذارنماید :  .....................................................................................................................................

 لیه است واگذار می نماید.  ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخ کسب پیشهحقبانک ـ 1

نماید که ملک مذکور را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات، خصوصیات و کیفیات آن از هر جهت ـ متقاضی خرید اقرار و تأیید می2

 و بابت، به طور کامل اطالع حاصل نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد. 

نی فقره چک تضمیوسیله متقاضی طی یکباشد که بهقیمت پایه مزایده مندرج درآگهی می %2)ودیعه( معادل ـ مبلغ سپرده درمزایده 2

 اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازادها، در وجه اداره امور شعب استان و در تهران در وجه بانک ملی ایران )در استان

 داده می شود.  بانک ملی ایران ( به همراه پاکت )الف( تحویل

باشد به قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می %2رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده )ودیعه( که معادل ـ 4

ها، به حساب  اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره وسیله متقاضی طی فیش نقدی  )در استان

موال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران( واریز گردیده را به همراه بنام  اداره کل مدیریت و فروش ا4112122282443

 شود . پاکت )الف( تحویل داده می

ام شود انجـ معامله با برنده مزایده منحصراً از طریق تنظیم سند صلح حقوق در دفتراسناد رسمی که از طرف بانک تعیین می2

 خواهدگرفت.

شده و اصل فیش ( را در پاکت الک 2ـ متقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و اصل فیش نقدی )موضوع بند1

اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی نقدی را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امور شعب استان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. 

های نتلفنشانی ملک مورد نظر در مزایده، نام وشهرت ونشانی و شمارههد و رسید دریافت نماید. ضمناً در پشت پاکت، دومازاد 

  ثابت و همراه خود را درج نماید.

 نام و نام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید

 امضاء

 1 فرم شماره
1 
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ع کسب پیشه ملک موضواز جزئیات و کم و کیف حقـ ارائه پیشنهاد قیمت )ایجاب( از طرف متقاضی در حکم این است که نامبرده 1

باشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهد حق مذکور و به طور کلی مورد مزایده کامالً آگاه می

 داشت. 

 ـ قیمت اعالم شده ازسوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد. 8

اداره کل مدیریت های مذکور را به روزنامه حداکثر تا تاریخ ........................... مهلت خواهد داشت که برگ ـ متقاضی از زمان درج آگهی در3

 م نماید. /اداره امورشعب استان ............................................................................... بانک ملی ایران تسلی و فروش اموال تملیکی و مازاد

ـ به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره کل مدیریت 14

 شود.برسد ترتیب اثر داده نمی و فروش اموال تملیکی و مازاد

 ردار باشد. کننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوـ شرکت11

 المعامله باشد . کننده در مزایده نباید ممنوعـ شرکت12

 های مزایده الزامی است . ـ رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگه12

 ـ بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است. 14

ود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است کسب وپیشه ملک موضوع مزایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجـ حق12

 رسد. به فروش می

-خیصعنوان برنده مزایده تشاست بههای قیمت، چنانچه بانک خریداری را که باالترین قیمت را پیشنهادنمودهاز گشایش پاکتـ پس11

از گشایش روز پس24کتباً )و حداکثر مراتب را دهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد )ایجاب( او را ))قبول(( نماید. 

ج در ذیل شرح مندربه برنده مزایده به نشانی وی به های پیشنهاد قیمت( از طریق پست سفارشی )پیشتاز دو قبضه(پاکت

برنده در حکم اعالم به اقدام بانک در ارائه نامه حاوی قبول پیشنهاد  خواهدنمود. الغبرگ تعهدنامه شرکت در مزایده، اب

 گردد. ))قبول(( و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه می

، تاریخ ارائه نامه روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک )مبنای تاریخ ابالغ14گردد حداکثر ظرف مهلت برنده مزایده متعهد میـ 11

 باشد( حسب مورد  به :موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه می

 بانک ملی ایران   ـ اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد 1ـ  11

 اداره امور شعب استان .................................... بانک ملی ایران ـ  2ـ  11

مقرریا امتناع ازامضای حضوربرنده مزایده درمهلتنماید. درصورت عدمنامه اقداموانعقاد مبایعه نموده ونسبت به امضاءمراجعه

 نفع بانک ضبط خواهدشد. عنوان ضرروزیان به بانک، به( به2نامه، تمامی سپرده مذکور دربند)مبایعه

 متقاضی/متقاضیان خرید نام و نام خانوادگی

 امضاء
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کسب پیشه مورد معامله را که بایستی نامه بانک در باب واگذاری حقنامه، برنده مزایده میهاز تنظیم مبایعـ پس1تبصره 

ندرج بر سپرده معالوهصورت، است از بانک اخذ و به دفترخانه ارائه نماید. درغیراینگردیدهعنوان دفتراسنادرسمی تنظیمبه

 عنوان ضرر و زیان وارده به نفع بانک ضبطنامه بههنگام تنظیم مبایعه( برگه شرایط مزایده، کلیه وجوه پرداختی در 2در بند )

 خواهد شد. 

و دوم  به استثناء نفر اولکنندگان )کنندگان در مزایده، سپرده شرکتهای پیشنهاد قیمت شرکتاز گشایش پاکتـ پس18

 گردد . رد میها به آنها مستبرنده مزایده( حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکت

 ـ مدارک الزم برای شرکت در مزایده : 13

 پاکت )الف( شامل :  1ـ  13

 اشخاص حقیقی( تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی ) 1ـ 1ـ13

نامه شرکت، تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و مدارک مثبت هویت تصویر معرفی 2ـ1ـ13

 امضاء اسناد تعهدآور . مدیران و صاحبان 

چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و  -13-1-2

اند درج نام کلیه شرکاء الزامی هویت او. )درصورتی که اشخاص حقیقی به صورت شراکت در مزایده شرکت نموده

 ان برسد.(است و کلیه اوراق باید به امضاء آن

 اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد . -13-1-4

 سپرده شرکت در مزایده( . %2اصل فیش نقدی )معادل  -13-1-2

 پاکت )ب( شامل : -13-2

 فرم پیشنهاد قیمت . -13-2-1

 تعهدنامه شرکت در مزایده  -13-2-2

ماهه( نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت  1از پایان اعتبار )مدت  اعالم مراتب ))قبول(( به برنده مزایده باید پیش -24

 پذیرد.

 نام و نام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید

 امضاء
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گردد، میبه نفع بانک ضبط 11چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید، سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  -21

مختارخواهدبود ضمن ابالغ ))قبول(( به برنده دوم )شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه دوم صورت بانک دراین

قرار دارد به شرطی که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد( از طریق پست سفارشی 

درصورت امتناع نفر دوم، سپرده وی نیز به نفع  با برنده دوم انعقاد قرارداد نماید، 11)پیشتاز دو قبضه( به شرح بند 

 بانک ضبط خواهد شد.

تواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام روز از اعالم نتیجه مزایده، می44از گذشت برنده دوم مزایده پس -22

 ایده نفر دوم مسترد خواهد شد. از انعقاد قراداد با برنده اول مزایده، سپرده شرکت در مزنماید. همچنین بالفاصله پس

کسب پیشه در دفتر اسناد رسمی مراتب از سوی بانک به برنده از فراهم شدن مقدمات انتقال و واگذاری حقتبصره یک: پس

گردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک که از طریق مزایده اعالم خواهد شد. برنده مزایده متعهد می

آید )مبنای تاریخ ابالغ، تاریخ ارائه نامه موصوف به دفتر پست منطقه )پیشتاز دو قبضه( به عمل می پست سفارشی

 شهکسب پیحقو نسبت به امضای سند انتقال و واگذاری باشد( به دفترخانه اسناد رسمی مورد نظر مراجعه مربوطه می

برگ شرایط مزایده  4سپرده مذکور در بند  نامه،بایعهصورت بانک با اعمال حق فسخ مقرر در ماقدام نماید، در غیر این

عنوان ضرر و زیان وارده به نفع خود ضبط خواهد نامه را بهانضمام کلیه وجوه پرداختی در هنگام تنظیم مبایعهحاضر به

 نمود . 

تبی از پیشنهاد خود های مزایده بصورت کساعت قبل از آخرین مهلت دریافت پاکت 48تبصره دو: متقاضی خرید حداکثر تا 

صورت پاکت وی گشوده نشده به انضمام ( را بنماید دراین2انصراف نموده و درخواست استرداد سپرده موضوع بند )

 گردد.سپرده شرکت در مزایده و به وی مسترد و رسید اخذ می

مهلت امضای سند انتقال و واگذاری تبصره سه: هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای 

کسب پیشه در دفتر اسناد رسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر حق

به نفع  2نسبت به امضای سند مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید، مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند 

 و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت. بانک ضبط خواهد شد 

 

 

 نام و نام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید

 امضاء
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کسب پیشه در دفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به علت تبصره چهار: هرگاه امضای سند واگذاری و انتقال حق

بلغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به بانک پرداخت و همچنین م 2فوت یا حجر ممکن نگردد سپرده موضوع بند 

که اوالً در مورد فوت، گواهی رسمی و در اینمقام قانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط     بهشده است به قائم

 باشد که فوتمورد حجر، مدرک و حکم رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود. ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این 

مقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت یا حجر ظرف مهلت مقرر برای امضای سند مذکور اتفاق افتاده است. ضمناً قائم

 عنوان نسبت به مورد مزایده نخواهد داشت.هیچ

 2 وضوع بندشود سپرده مدرصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به برنده واگذار و منتقل -22

 این برگ بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید.

در رد یا قبول پیشنهاد خرید،  11بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغ نامه ))قبول(( به برنده مزایده مطابق شرح بند -24

رصورت رد پیشنهاد خرید از سوی همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است، د

گردد و به متقاضی خرید مسترد می 2کسب پیشه ملک خود، سپرده بندبانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش حق

تواند سپرده پرداختی را از بانک مسترد نکرده و در مزایده درصورت تجدید مزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد می

جدید از تین ترتیب است درصورتی که مزایده بازهم تجدیدشود، هرگاه متقاضی خرید که پسبعدی شرکت کند، به هم

را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک دریافت و با  2جلسه مزایده از طرف بانک سپرده موضوع بند

ه کسب پیشه در دفترخانو انتقال حق شرکت در مزایده برنده اعالم و در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند واگذاری

 اقدام ننماید سپرده، بالعوض به نفع بانک ضبط خواهد شد.

ا را هبایست این هزینهکارشناسان( برعهده خریدار است و مشارالیه میهزینه نشر آگهی و کارشناس )دستمزد ارزیابی -22

 ه بانک واریز نماید.نامه نقداً در وجبراساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد مبایعه

-های تنظیم سند و حقوانتقال به عهده فروشنده است و هزینهها ومالیات نقلهای مربوط به تهیه مفاصاحسابهزینه -21

 باشد. عهده خریدار میالثبت تماماً بهالتحریر و حق

معامله به طور نقد و تسلیم چک معادل دو  ( از ثمن%34تواند با پرداخت نود درصد )درصورت موافقت بانک، برنده مزایده می -21

 بگیرد. برابر الباقی ثمن معامله به بانک ملی، ملک مورد مزایده را )قبل از انجام مراحل قانونی در دفترخانه( تحویل
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 نماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتینمایم/میوسیله اقرار و اعتراف می)متقاضی/متقاضیان( بدینها اینجانب/اینجانب -28

از حیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت 

ته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا جهت خرید ملک/امالک مورد مـزایده نداش 1221دولتی و کشوری مصوب 

که بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید، بر اینکشف فسادی شود، عالوه

 . باشیمباشم/میها )متقاضی خرید( نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میاینجانب/اینجانب

ریدار عهده خکار جدید )غیرازکاربری و شغل مجاز فعلی(  به ت مالک/مالکان برای تغییرکاربری و اشتغال بهرضایجلب -23

یا مستأجر جدید خواهدبود و چنانچه نوع اشتغال مستأجر در ملک مستلزم تغییرکاربری آن باشد، مستأجر جدید 

 و بانک از این حیث هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد. نماید های مربوط از این بابت را تقبل می)خریدار( کلیه هزینه

نماییم، برگه اعالن آگهی مزایده امالک نماید/میوسیله اقرار و اعتراف میها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -24

ورد و بندهای آن م ام و کلیه شرایطبانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است، به دقت مطالعه نموده

 باشد. ها، میرضایت و قبول اینجانب/اینجانب

 

 شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است.

 

 به تاریخ : .................................
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 (3فرم شماره ) تعالیبسمه                      

 بانک ملی ایران

 13تاریخ : .... / .... / ....                                                                                                  

 برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده 

 صورت نقد )تخلیه(())سرقفلی(  به

درمورد واگذاری  .... / .... /............ایران( مورخ ملیمزایده مندرج و منتشره در )اطالعیه/روزنامه/سایت بانکاطالع کامل از مفاد آگهی با

..... فرزند ....................... دارای ...............ملک واقع در ....................................................................................... اینجانب .................سرقفلی

 شرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم. شناسنامه شماره ....................... صادره از ................ به

 خوردگی، نحوه کامالً خوانا و بدون قلمصورت عددی و حروفی و به مبلغ پیشنهادی الزاماً به :  توجه* 

 گردد. صورت غیرمخدوش درجخوردگی و بهخط                                    
 

  پالک ثبتی : 

  نشانی ملک :

 ریال  عددی مبلغ پیشنهادی متقاضی:

 ریال  حروفی 

اختیار برگزارکنندگان مزایده درنمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و بدینوسیله اقراروتأییدمی

است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف، مشخصات و خصوصیات مورد مزایده و مطالعه اینجانب قرارگرفته

م چنانچه نمایاقرارمیام و نمودهمنظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضاءو قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و به

باشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و شدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده میدر مزایده، برنده شناخته

شرح مندرج دربرگ شرایط مزایده، بانک سپرده شرکت در دهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب بهاختیار و وکالت بالعزل می

ط نفع خود ضبشماره .................................................... بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهفیش نقدی موجب ه تودیعی اینجانب را بهمزاید

 هشرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهدو برداشت نماید و درصورت عدم انجام تعهدات به

باشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد خسارات وارده برآیم و متعهد به جبران آن می

 وگفتگوئی را در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم. و اعتراض و بحث

درصد قیمت پایه مزایده که نزد بانک ملی شعبه  2................................................................. ریال معادل ضـمناٌ اصـل فیش  شماره : ................................به مبلغ : ..  

 .................................  واریز گردیده پیوست میباشد.

 : ...............................................  گرفت شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس
 ................................................................آدرس:........................................................................................................................

 .......................................  کدملی متقاضی:  ........................................... :تاریخ............................... به.......:کدپستی

 

  امضاء متقاضی خرید 
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 تعالیبسمه

 بانک ملی ایران 

 تخلیه-)سرقفلی(نقدی

  
 در مزایدهبرگه شرایط و نحوه شرکت 

که ذیالً بطور  ...............................................................................بانک ملی ایران، به نشانی : ..................................................................................................

 درنظر دارد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم و از طریق مزایده : شود، اختصار ))بانک(( نامیده می

ت را به باالترین قیم ........................................................................................................................................... در واقع پالک ثبتی سرقفلی

 نماید : با شرایط زیر واگذار 

 نماید.  بانک سرقفلی و منافع ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخلیه است واگذار می ـ 1

نماید که ملک مذکور را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات، خصوصیات و کیفیات آن از هر جهت ـ متقاضی خرید اقرار و تأیید می2

 طور کامل اطالع حاصل نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد.  و بابت، به

باشد به وسیله قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می %2رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده )ودیعه( که معادل ـ 2

به حساب شماره ها، به حساب  اداره امور شعب استان و در تهران متقاضی طی فیش نقدی  )در استان

بنام  اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران( واریز گردیده را به همراه 4112122282443

 شود . پاکت )الف( تحویل داده می

فحات ص ـ متقاضی خرید بایستی برگه)های پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضاء کلیه4

 قیمت پایه مزایده برای شرکت در مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را دریافت نماید.  %2انضمام اصل فیش نقدی  معادل به

ام شود انجـ معامله با برنده مزایده منحصراً از طریق تنظیم سند صلح حقوق در دفتراسناد رسمی که از طرف بانک تعیین می2

 خواهدگرفت.

شده و اصل ( را در پاکت الک 2د برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و اصل فیش نقدی  )موضوع بندـ متقاضی بای1

اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی فیش نقدی  را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امور شعب استان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 

های نتلفنشانی ملک مورد نظر در مزایده، نام وشهرت ونشانی و شمارهدریافت نماید. ضمناً در پشت پاکت،  دهد و رسید و مازاد

  ثابت و همراه خود را درج نماید.

ـ ارائه پیشنهاد قیمت )ایجاب( از طرف متقاضی در حکم این است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف سرقفلی ملک مورد مزایده کامالً 1

 .باشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت. می آگاه
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 ـ قیمت اعالم شده ازسوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد. 8

کل مدیریت  های مذکور را به اداره............ مهلت خواهد داشت که برگـ متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ ...............3

 استان ............................................................................... بانک ملی ایران تسلیم نماید.  اداره امورشعب / و فروش اموال تملیکی و مازاد

ـ به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره امورشعب / 14

 شود.برسد ترتیب اثر داده نمی اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد

 ه برخوردار باشد. کننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایدـ شرکت11

 المعامله باشد . کننده در مزایده نباید ممنوعـ شرکت12

 های مزایده الزامی است . ـ رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگه12

 ـ بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است. 14

 سد. ربه رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است به فروش میـ ملک موضوع مزایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجود که 12

دهد یصعنوان برنده مزایده تشخاست بههای قیمت، چنانچه بانک خریداری را که باالترین قیمت را پیشنهادنمودهاز گشایش پاکتـ پس11

های از گشایش پاکتروز پس24مراتب را کتباً )و حداکثر  و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد )ایجاب( او را ))قبول(( نماید.

امه شرکت شرح مندرج در ذیل برگ تعهدنپیشنهاد قیمت( از طریق پست سفارشی )پیشتاز دو قبضه( به برنده مزایده به نشانی وی به

اعالم ))قبول(( و روز تحویل نامه به اداره  برنده در حکمبه خواهدنمود. اقدام بانک در ارائه نامه حاوی قبول پیشنهاد  در مزایده، ابالغ

 گردد. پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه می

، تاریخ ارائه نامه روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک )مبنای تاریخ ابالغ 14گردد حداکثر ظرف مهلت برنده مزایده متعهد میـ 11

 : به  باشد( حسب موردموصوف به دفتر پست منطقه مربوطه می

 بانک ملی ایران و مازاد  یکیو فروش اموال تمل تیریاداره کل مدـ  1ـ  11

 اداره امور شعب استان .................................... بانک ملی ایران ـ  2ـ  11

مقرر یا امتناع از امضای نامه اقدام نماید. درصورت عدم حضور برنده مزایده در مهلت مراجعه نموده و نسبت به امضاء و انعقاد مبایعه

 ( به عنوان ضرر و زیان به بانک، به نفع بانک ضبط خواهد شد. 2نامه، تمامی سپرده مذکور در بند )مبایعه

نوان عبایستی نامه بانک در باب واگذاری سرقفلی مورد معامله را که بهنامه، برنده مزایده میاز تنظیم مبایعهـ پس1تبصره 

د بر سپرده مندرج در بنعالوهصورت، است از بانک اخذ و به دفترخانه ارائه نماید. درغیراینگردیدهتنظیمدفتراسنادرسمی 

عنوان ضرر و زیان وارده به نفع بانک ضبط خواهد نامه به( برگه شرایط مزایده، کلیه وجوه پرداختی در هنگام تنظیم مبایعه2)

 شد. 

رنده به استثناء نفر اول و دوم بکنندگان )کنندگان در مزایده، سپرده شرکتمت شرکتهای پیشنهاد قیاز گشایش پاکتـ پس18

 گردد . ها به آنها مسترد میمزایده( حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکت
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 ـ مدارک الزم برای شرکت در مزایده : 13

 پاکت )الف( شامل :  1ـ  13

 اشخاص حقیقی( تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی ) 1ـ 1ـ13

نامه شرکت، تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و مدارک مثبت هویت تصویر معرفی 2ـ1ـ13

 مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور . 

گری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و چنانچه شخصی به نام دی -13-1-2

اند درج نام کلیه شرکاء الزامی هویت او. )درصورتی که اشخاص حقیقی به صورت شراکت در مزایده شرکت نموده

 است و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد.(

 امضاء شده باشد . اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و -13-1-4

 سپرده شرکت در مزایده( . %2اصل فیش نقدی  )معادل  -13-1-2

 پاکت )ب( شامل : -13-2

 فرم پیشنهاد قیمت . -13-2-1

 تعهدنامه شرکت در مزایده  -13-2-2

دادگستری صورت ماهه( نظر کارشناس رسمی  1اعالم مراتب ))قبول(( به برنده مزایده باید پیش از پایان اعتبار )مدت  -24

 پذیرد.

گردد، میبه نفع بانک ضبط 11چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید، سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  -21

صورت بانک مختارخواهدبود ضمن ابالغ ))قبول(( به برنده دوم )شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه دوم دراین

ارشی نباشد( از طریق پست سف بیشترکه تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده قرار دارد به شرطی 

با برنده دوم انعقاد قرارداد نماید، درصورت امتناع نفر دوم، سپرده وی نیز به نفع  11)پیشتاز دو قبضه( به شرح بند 

 بانک ضبط خواهد شد.

تواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام نماید. از اعالم نتیجه مزایده، می روز 44از گذشت برنده دوم مزایده پس - 22 

 از انعقاد قراداد با برنده اول مزایده، سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مسترد خواهد شد. همچنین بالفاصله پس

رسمی مراتب از سوی بانک به برنده مزایده  از فراهم شدن مقدمات انتقال و واگذاری سرقفلی در دفتر اسنادتبصره یک: پس

گردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک که از طریق پست اعالم خواهد شد. برنده مزایده متعهد می

شد( ابآید )مبنای تاریخ ابالغ، تاریخ ارائه نامه موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میسفارشی )پیشتاز دو قبضه( به عمل می

ورت صو نسبت به امضای سند انتقال و واگذاری سرقفلی اقدام نماید، در غیر اینبه دفترخانه اسناد رسمی مورد نظر مراجعه 

انضمام کلیه وجوه پرداختی برگ شرایط مزایده حاضر به 4سپرده مذکور در بند  نامه،بانک با اعمال حق فسخ مقرر در مبایعه

 عنوان ضرر و زیان وارده به نفع خود ضبط خواهد نمود . را بهنامه در هنگام تنظیم مبایعه
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های مزایده به صورت کتبی از پیشنهاد ساعت قبل از آخرین مهلت دریافت پاکت 48تبصره دو: متقاضی خرید حداکثر تا 

انضمام صورت پاکت وی گشوده نشده به( را بنماید دراین2بند ) نموده و درخواست استرداد سپرده موضوعخود انصراف

 گردد.سپرده شرکت در مزایده و به وی مسترد و رسید اخذ می

تبصره سه: هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال و واگذاری سرقفلی در 

بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر نسبت به امضای سند  دفتر اسناد رسمی وجوهی

به نفع بانک ضبط خواهد شد و  2مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید، مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند 

 هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت. 

مضای سند واگذاری و انتقال سرقفلی در دفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا حجر تبصره چهار: هرگاه ا

و همچنین مبلغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به بانک پرداخت شده است به  2ممکن نگردد سپرده موضوع بند 

که اوالً در مورد فوت، گواهی رسمی و در مورد حجر، مدرک و ینامقام قانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط     بهقائم

حکم رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود. ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر ظرف مهلت مقرر 

 نسبت به مورد مزایدهعنوان مقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچبرای امضای سند مذکور اتفاق افتاده است. ضمناً قائم

 نخواهد داشت.

 2شود سپرده موضوع بند درصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به برنده واگذار و منتقل -22

 این برگ بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید.

در رد یا قبول پیشنهاد خرید،  11به برنده مزایده مطابق شرح بند  بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغ نامه ))قبول(( -24

همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است، درصورت رد پیشنهاد خرید از سوی 

ت تجدید گردد و درصوربه متقاضی خرید مسترد می 2بانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش ملک خود، سپرده بند 

تواند سپرده پرداختی را از بانک مسترد نکرده و در مزایده بعدی شرکت مزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد می

ایده از تجدید جلسه مزکند، به همین ترتیب است درصورتی که مزایده بازهم تجدیدشود، هرگاه متقاضی خرید که پس

تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک دریافت و با شرکت در را تا تاریخ  2از طرف بانک سپرده موضوع بند 

مزایده برنده اعالم و در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند واگذاری و انتقال سرقفلی در دفترخانه اقدام ننماید 

 سپرده، بالعوض به نفع بانک ضبط خواهد شد.

ا هبایست این هزینهناسان( برعهده خریدار است و مشارالیه میکارشهزینه نشر آگهی و کارشناس )دستمزد ارزیابی -  22

 نامه نقداً در وجه بانک واریز نماید.را براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد مبایعه

ریر التحهای تنظیم سند و حقعهده فروشنده و هزینهوانتقال بهها و مالیات نقلهای مربوط به تهیه مفاصاحسابهزینه -21

 باشد. عهده خریدار میالثبت تماماً بهقو ح
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( از ثمن معامله به طور نقد و تسلیم چک معادل دو %34تواند با پرداخت نود درصد )درصورت موافقت بانک، برنده مزایده می -21

 بگیرد. مزایده را )قبل از انجام مراحل قانونی در دفترخانه( تحویلبرابر الباقی ثمن معامله به بانک ملی، ملک مورد 

 نماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتینمایم/میوسیله اقرار و اعتراف میها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -28

و کارمندان دولت در معامالت از حیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس 

جهت خرید ملک/امالک مورد مـزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا  1221دولتی و کشوری مصوب 

که بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید، بر اینکشف فسادی شود، عالوه

 . باشیمباشم/مید( نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میها )متقاضی خریاینجانب/اینجانب

ریدار عهده خکار جدید )غیرازکاربری و شغل مجاز فعلی(  به رضایت مالک/مالکان برای تغییرکاربری و اشتغال بهجلب -23

کاربری آن باشد، مستأجر جدید یا مستأجر جدید خواهدبود و چنانچه نوع اشتغال مستأجر در ملک مستلزم تغییر

 نماید و بانک از این حیث هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.    های مربوط از این بابت را تقبل می)خریدار( کلیه هزینه

نماییم، برگه اعالن آگهی مزایده امالک نماید/میوسیله اقرار و اعتراف میها )متقاضی/متقاضیان( بدیناینجانب/اینجانب -24

ام و کلیه شرایط و بندهای آن مورد بانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است، به دقت مطالعه نموده

 باشد. ها، میرضایت و قبول اینجانب/اینجانب

 

 

 شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است.

 

 

 به تاریخ : .................................
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