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 ارجاع به سامانه فروش گروه بهمن  

 
  شترکت محصتوالتیک دستتگاه از  نام ثبتپیش  امکان استالمی  شتورای مجلس ستوی از 24/08/1400 تاریخ در جمعیت جوانی و خانواده از حمایت قانون  ابالغ راستتای در ➢

ستاعت   از آنالین صتورت به مندرج در جدول تحویل موعد با نقدی صتورت به اند شتده متولد مذکور قانون تاریخ از پس آنها مابعد و دوم فرزند که مادرانی برای  موتور بهمن

 .است گردیده فراهم شده اعالم شرایط با و فوق جدول شرح به 16/11/1401مورخ  شنبهیکلغایت پایان روز  12/11/1401 مورخ شنبهچهار روز 12

   نام:ضوابط ثبتقواعد و  ❖

 .روش فروش اعمال خواهد شد نیا یثبت نام برا انیوزارت صمت در خصوص متقاض یاعالم شده از سو طیشرا ➢

شتود و پس از انجام می http://Bahman.iranecar.comنام  اعالم نتایج قرعه کشتی و واری  وجه توستط منتیبین  به صتورت آنالین و از قرید آدر پیش ثبت ➢

 پذیرد.انجام قرعه کشی  سایر مراحل )تشکیل پرونده  تحویل خودرو   مدارک و ...( جهت منتیبین  در عاملیت انتیاب شده توسط ایشان صورت می

دوشتنبه مورخ  روز یقرعه کشت  خی. تارردیپذیصتورت م ربطیثبت نام از مراجع ذ شیپ انیروز پس از پا 7)مادران مشتمول قرح( حداکرر تا  انیمتقاضت  طیاستتعالم شترا ➢

 .باشد یم 24/11/1401

 .باشدیم ینام ال امثبت یبرا ی)شماره شبا( و شماره تلفن همراه درج شده به نام شیص متقاض یشماره کارت و شماره حساب بانک  یزمان کارت ملانطباق هم ➢

 گردد  تا پس از شناسایی مادران حائ  شرایط  امکان واری  وجه برای منتیبین میسر گردد.احوال ارسال میاقالعات متقاضیان قرح مذکور  به سازمان ثبت ➢

نام  انتیاب و گیرد. درصتورت ثبتدستتگاه خودرو تعلد می تنها  یک متقاضتی می تواند فقط در یک بیشتنامه و فقط در یک خودرو پیش ثبت نام نماید و به هر کدملی  ➢

 .شودزمان و بیشنامه های بعدی شرکت داده نمیکشی بیشنامه همواری  وجه متقاضی در این بیشنامه  در قرعه

 نام نیواهد بود.ده باشد  مجاز به ثبتدرصورتیکه متقاضی از هر یک از خودروسازان در قرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  خودرو دریافت نمو ➢

 کشی هیچگونه وجهی واری  نیواهد نمود.متقاضی قبل از قرعه ➢

  اقمینان بانکی کارت اینترنتی برداشتت ستق  می ان از وجه  واری  به اقدام از پیش تا استت الزم بانکی  هایکارت از برخی برداشتت ستق  محدودیت احتمال به توجه با ➢

 .باشدمی پذیرامکان تراکنش یک  در صرفاً خودرو وجه واری . فرمایید حاصل
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