
  

ش ی پي آگه شار  ت دور مجوز ان ل ص ن دستورالعم   فروش ساختما

ه  ن 19موضوع ماد ي ش آئ ن نامه اجرايی قانون پي  فروش ساختما

  

ش آيين 19در اجراي ماده  تشار آگهی پيش1393فروش ساختمان مصوب سال  نامه اجرايی قانون پي دور مجوز ان فروش  ، دستورالعمل ص

غ و هاي گروهی و نصب در اماکن و غيره، به  رسانی و ساير رسانه درج آگهی در مطبوعات و پايگاههاي اطالع ساختمان به منظور تبلي

  :گردد شرح ذيل ابالغ می

دة    تعاريف -1ما

ش کليۀ اصطالحات تعريف ده در قانون پي نامۀ اجرايی قانون  مجلس شوراي اسالمی و آيين 29/10/1389فروش ساختمان مصوب  ش

اين معانی مشروح زير در در و ساير اصطالحات  ،هيأت وزيران به همان معانی مشروح 20/03/1393ساختمان، مصوب فروش  پيش

  :رود به کار میدستورالعمل 

ش - الف ي ی پ ذار و انعقاد قرارداد پيش سرمايه جذبرسانی به منظور  هرگونه تبليغ و اطالع :فروش آگه د پروژة  گ فروش براي يک يا چن

دا و سيما و کليۀ محتواها و ساختمانی مع د، ص ين، از طريق بروشور، تراکت، نصب پالکارد، توزيع کارت و امثال آن، صفحات جراي

ين رسانه دهی و توسعۀ رسانه هاي ديجيتال موضوع آي   .هيأت وزيران 24/05/1389هاي فرهنگی ديجيتال، مصوب  ها و فعاليت نامۀ سامان

دها - ب د واح دا د :تع دهاي من داد واح داث ساختمان، موضوع مادة تع ش آيين 10رج در پروانۀ اح   فروش ساختمان نامۀ اجرايی قانون پي

ساب امانی -ج تشار فروش واحدهاي ساختمانی موضوع درخواست  حساب امانی ويژة پيش :ح آگهی، به موجب صدور مجوز ان

تتاح میو بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران توسط وزارت راه و شهرسازي است که دستورالعملی  د، اف د ش   .شود تهيه و ابالغ خواه

ل -د انک عام ش بانک داراي :ب ده مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران، که پي ش ،فروشن فروش خود  حساب امانی ويژة پي

   .آن افتتاح نموده استنزد را 

  

د يات -2ة ما   :کل

ده ادارات کل راه و شهرسازي استان می وظيفه -1 دگی از وزارت راه و شهرسازي، بر عه   .باشد اجراي دستورالعمل به نماين

س از اتمام . ر مجوز استوها به مدت سه ماه از تاريخ صد مهلت اعتبار مجوز صادره از سوي ادارات کل راه و شهرسازي استان -2 پ

م اداره کل راه  مهلت مزبور، مجوز صادره از درجه اعتبار ساقط و متقاضی موظف است جهت دريافت مجدد آن، درخواست خود را تسلي

دو شهرسازي استان مربوطه    .نماي

  

د ش - 3ة ما ده وظايف پي ن   :فروش

ده پيش م از مالک رسمی زمين، سرمايه فروشن ذار، مستاجر و يا اع ل  گ ك زير را به همراه فرم تکمي دار ده قانونی وي موظف است م نماين

دور  ده درخواست ص د) 1فرم پيوست شماره (فروش پيشمجوز انتشار آگهی ش   . به اداره کل راه و شهرسازي محل وقوع پروژه ارائه کن

دس ناظر ساختمان  -1 ديه مهن  مبنی بر پايان عمليات پی ساختمانتصوير برابر اصل تايي

دس ناظر  -2  ساختمانتصوير برابر اصل پروانه اشتغال به کار مهن

ده تصوير برابر اصل شناسنامه و کارت ملی پيش -3  .)در صورتی که شخص حقيقی باشد(فروشن

ش -4 ل در صورت مراجعه وکيل پي ده، تصوير برابر اصل وکالتنامه رسمی و شناسنامه و کارت ملی وکي  فروشن

س و آخر -5 ن تغييرات ثبت شده در روزنامه رسمیتصوير برابر اصل آگهی تاسي به همراه ) که شخص حقوقی باشد در صورتی(ي

دگی شخص حقوقی ك احراز نماين دار  م



تتاح حساب امانی در  - 6  .به مهر شعبهبانک عامل، ممهور تصوير برابر اصل گواهی اف

داثی در مجموعه: تبصره ش فروش ساختمان 4موضوع تبصره ذيل ماده (هاي اح ك فوق ،)قانون پي دار ذکر، تصوير برابر  عالوه بر م ال

ده پروانه در خصوص انجام  ن ديه مرجع صادرکن يل آماده% 30اصل تايي دات پروانه از قب ي و انجام فضاهاي عمومی و خدماتی ساز تعه

د ارائه شود   .نيز باي

   

ه  د ه و شهرسازي -4ما ل را داره ک  :وظايف ا

س از دريافت درج در ماده  اداره کل راه و شهرسازي استان پ ك من دار ش 3کليه م د  از پي ده قانونی وي، ضمن ارائه رسي ده يا نماين فروشن

ك، موظف است طی حداکثر  دار فت خود را در قالب فرم صدور 15دريافت م دم مخال فرم (فروش پيشمجوز انتشار آگهی روز کاري، ع

ش)2پيوست شماره  د ، به پي ده اعالم نماي   .فروشن

دگی به  شمجوز انتشار آگهی هاي صدور  درخواستمراحل رسي    :فروش به ترتيب زير است پي

ديريت مسکن -1 ك توسط متقاضی به م دار  و ساختمان ارائه م

ك -2 دار قاضی در صورت تکميل بودن م ك به مت دار د دريافت م ك و ارائه رسي دار ل نبودن  و بررسی م در غير اينصورت اعالم کام

ك به متقاضی دار  م

ديرکل راه و شهرسازي استانفروش  انتشار آگهی پيشصدور مجوز  -3  با امضاي م

ده را طی : 1تبصره  ك، اداره کل راه و شهرسازي استان موظف است موارد نقص پرون دار روز کاري از طريق نشانی  5در صورت نقص م

د اعالمی يا پيامک به پيش ده اعالم نماي    .فروشن

دور : 2تبصره  دم موافقت با ص شانتشار آگهی  مجوزدر صورت ع فروش، اداره کل راه و شهرسازي استان موظف است مراتب را با ذکر  پي

فت، طی دالي ده اعالم  روز کاري به پيش 15ل مخال دفروشن   .نماي

   

دي   عباس آخون

  وزير راه و شهرسازي

   

    



ه    1پيوست شمار

م  دور فر ی درخواست ص آگه ش مجوز انتشار  ی در رسانه فروش پي   هاي جمع
  

ل  ديرک ن م ه و شهرسازي استا م را   .....محتر

ه اينجانب دينوسيل   .....................................   .....................................      .....................................   : .....................................)اينجانبان(با سالم، ب

دور  شمجوز انتشار آگهی درخواست خود را جهت ص داد پي د ....... ، جاريتواحد .......  ،مسکونی واحد.......  فروش تع اداري با واح

م اعالم می 1389فروش ساختمان مصوب سال  مشخصات زير و در قالب قانون پيش د نسبت به  .نماي د است دستور فرمايي خواهشمن

دام الزم صورت گيرد ذکور اق دور مجوز م   .ص
  

شخصات پ -الف شم ده ي   ):گان(فروشن

ی)1- الف ق ي ق   :اشخاص ح

در...............................  :نام و نام خانوادگی-1 د ملی...............................  :نام پ   ................................................................ :نشانی.............................  :ک

د پستی م...............................   :شماره تلفن همراه...............................  : :ک   ...............................   :شماره تلفن مستقي

ش ده وضعيت پي ذار سرمايه مالک :فروشن م از کل پروژه               مستاجر    گ   درصد:سه
  

در...............................  :نام و نام خانوادگی-2 د ملی...............................  :نام پ   ................................................................ :نشانی.............................  :ک

د پستی م...................  ............ :شماره تلفن همراه...............................  : :ک   ...............................   :شماره تلفن مستقي

ش ده وضعيت پي ذار سرمايه مالک :فروشن م از کل پروژه               مستاجر    گ   درصد:سه
  

در...............................  :نام و نام خانوادگی-3 د ملی...............................  :نام پ   ................................................................ :نشانی.............................  :ک

د پستی م...............................   :شماره تلفن همراه...............................  .. :ک    ...............................  :شماره تلفن مستقي

ش ده وضعيت پي ذار سرمايه مالک :فروشن م از کل پروژه               مستاجر    گ   درصد:سه
  

قوقی)2- الف   :اشخاص ح

ل....................................  :نام شرکت -1 ديرعام د........................... :شماره شناسه ملی...................................  :م ..................................... : اقتصادي ک

د پستی..................................................................  :نشانی فن شماره......................  :همراه تلفن شماره.........................   :ک م تل  ......................: مستقي

ش ده وضعيت پي ذار سرمايه مالک :فروشن م از کل پروژه         مستاجر گ   درصد:سه
  

شخصات پروژه -ب   :م

دها  ................................................ :نام پروژه داد کل واح   ........... :اداري، ........... :تجاري، ........... :، مسکونی........... :تع

ك بتی......................  اصلی واقع در بخش..................  فرعی از................  :ثبتی شماره پال   ................... ثبت دفتر......................  حوزه ث

  ................................................................................................................................................................................................................... :نشانی ملک

دور  ............................................... :شماره پروانه ساختمان   ....../....../ ...... :تاريخ اعتبار  ....../....../ ...... :تاريخ ص

داد واحد جهت پيش د............ : تجاري  واحد............  :مسکونی  ............... :فروش تع د............ : اداري  واح   واح

يشرفت فيزيکی  د(پروژهپ         ........... ):درص
  

ی -ج ساب امان شخصات ح   :م

د شعبه.................................................  :نام بانک عامل   ...................................... :شماره حساب.......................................  :نام و ک

خ   :تاري

  :مهر و امضا 

1-  2-  3-  4-  
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ه    2پيوست شمار

ش ی پي آگه دور مجوز انتشار م ص   فروش فر

  : .................شماره

  : .................تاريخ

دينوسيله و به استناد ماده  ش آيين 19ب ده 1393 فروش ساختمان مصوب سال نامه اجرايی قانون پي ك ارائه ش دار ه م ، اين و با توجه ب

بليغ و درج آگهی در مطبوعات و پايگاههاي اطالع هاي گروهی و نصب در اماکن و  رسانی و ساير رسانه اداره کل عدم مخالفت خود را با ت

ش   :دارد ي با مشخصات زير اعالم میادارتجاريمسکونیفروش واحدهاي  غيره، براي پي
  

ش - الف ي شخصات پ ده م ن   ):گان(فروش

يقی)1- الف ق   :اشخاص ح

در...............................  :نام و نام خانوادگی - 1 د ملی: ............................... نام پ   ........................................................: .........................نشانی: ............................. ک

د پستی فن همراه...............................  .: ک م...............................  :شماره تل قي فن مست     .................................................................. :شماره تل

ش ده وضعيت پي ه مالک :فروشن ذار سرماي م از کل پروژه گ   درصد:مستاجر                  سه
  

در...............................  :نام و نام خانوادگی - 2 د ملی: ............................... نام پ   ...............................: ..................................................نشانی: ............................. ک

د پستی فن همراه...............................  . :ک م...............................   :شماره تل قي ن مست ف   ..................................................................   :شماره تل

ش ده وضعيت پي ه مالک :فروشن ذار سرماي م از کل پروژه گ   درصد:مستاجر                  سه
  

در:............................... نام و نام خانوادگی - 3 د ملی: ............................... نام پ   .................................................................................: نشانی: ............................. ک

د پستی فن همراه............................... .: ک م...............................  :شماره تل فن مستقي     .................................................................. :شماره تل

ش ده وضعيت پي ه مالک :فروشن ذار سرماي م از کل پروژه گ   درصد:مستاجر                  سه
  

  :اشخاص حقوقی)2- الف

د............................. :شماره شناسه ملی...................................  :مديرعامل....................................  :نام شرکت - 1   : ......................................اقتصادي ک

د پستی: .................................................................. نشانی فن شماره: .........................  ک م تلفن شماره: ...................... همراه تل قي   ................ : ......مست

ش ده وضعيت پي ه مالک :فروشن ذار سرماي م از کل پروژه         مستاجر گ   درصد:سه
  

شخصات پروژه - ب   :م

داد کل واحدها  ......:................................................نام پروژه   ...........: ، اداري: ...........، تجاري: ...........، مسکونی: ...........تع

ك ثبتی   ...................ثبت دفتر...................... حوزه ثبتی ...................... اصلی واقع در بخش .................. فرعی از : ................ شماره پال

  ...................................................................................................................................................................................................................: نشانی ملک

دور  ................................................ :شماره پروانه ساختمان   ....../....../ ...... :تاريخ اعتبار  : ....../....../ ......تاريخ ص

ش داد واحد جهت پي د............. : تجاري  واحد.............  :مسکونی  : ...............فروش تع د............. : اداري  واح   واح

        ........... ):درصد(پيشرفت فيزيکی پروژه
  

ی - ج ساب امان شخصات ح   :م

د شعبه.................................................  :نام بانک عامل   : ......................................شماره حساب.......................................  :نام و ک

  .باشد می ....../....../ ...... اعتبار اين مجوز تا تاريخ -

يتهاي پيش - م ساير وظايف و مسئول ن مجوز نافی انجا دور اي ديهی است ص درج در قانون پيش ب ده من فروش ساختمان مصوب  فروشن

د بود و آيين 1389سال    .نامه اجرايی آن نخواه

ديهی است هرگونه تبليغ،  - م عدم وجود مجوز بوده وکه آنچه مغاير ب ده است درحک دان اشاره ش ده  در اين مجوز ب متخلف مشمول ما

ش 23 د بود 1389فروش ساختمان مصوب سال  قانون پي   .خواه

دسی وجه  به هيچاين مجوز  - نی و مهن د رعايت ضوابط ف ده  رآن بو رعايت مقررات ملی ساختمان که کنترل به منزله تايي دس عه مهن

دور پروانه ساختمانی ناظر  د، نيست مربوطه میو مرجع ص  باش
  

ديرکل   ي استانراه و شهرساز م




