
م ملی مسکن2طالعیه شماره ا طرح اقدا  

کاتبات  سازمان می رساند ،پیرور گرانقد و هب استحضار اعضاءمحترم   ری ومدریکل محترم راه وشهرسازی  م بعمل آمده با معاونت محترم امور عمرانی استاندا

تخصیص ظرفیت اهیی
م ملی مسکن جهت اعضا  ورپسنل این سازمان هب ویپست  استان رد خصوص اتمین مسکن اعضاءاین سازمان و از طرح اقدا

محترم هک طی  می گردد.لذا از اعضاء تکمیلی اعضا  بحضور  تقدیم اطالعات راه وشهرسازی استان رد خصوص ارسال  محترم  تصوری انهم اداره کل

کار نشد ه اند  ولی واجد شرایط  این طرح بوده اند ، ردخواست میشود ضمن مطالعه  مجدد اطالعیه قبلی سازمان رد سایت شیپ ثبت انم کرده  ویا موفق هب این

م ملی مسکن  رد صورت واجد شرایط بودن ضمن مراجعه هب سایت سازمان ،قسمت خدمات الکترونیکی ،رپوافیل اعضاء نسبت هب  ،شرایط طرح اقدا

تکمیل اطالعات مورد ردخواست از اترخی 
م نمایند.1/8/1399 لغایت 24/7/1399ثبت انم و  اقدا

ری محترم واداره کل محترمپی گیری اهی  با توهج ضمنا الزم هب توضیح می باشد  طبق مصوهب   استان، راه وشهرسازی  این سازمان ومساعدت  استاندا

م ملی ربای افراد واجد شرایط یکمین جلسه شورای اتمین مسکن استان  و یکصدوهشتاد  13/7/99مورخ عضو  مقرر گردیده جهت اتمین مسکن طرح اقدا

تخصیص 340زمین مناسبی رد اراضی  سازمان  نای 
 .یابدهکتاری کرمانشاه 

همچنین این سازمان جهت دیگر شهرستانهای اتبعه 
م ملی مسکن خواهد ، پی گیر   واجد شرایط  رد صورت وجود متقاضینیز   بهرمندی اعضا از طرح اقدا

  بود.
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 شرایط متقاضیان

 کاانت نهاداهی 22/11/1357هب بعد( بوده و از اترخی  1/1/1384متقاضی و افراد تحت تکفل ، افقد زمین مسكونی یا واحد مسكونی )از از چيه یك از ام

و یا ساخت واحد مسكونی استفاده نكرده باشد. هب عبارتی سبز بودن  ای خریدعمومی غیردولتی مربوط هب تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسكونی و یا تسهیالت یاراهن

 انهم اجرایی اقنون ساماندهی رعهض و تأمین مسکن(رد استعالم از ساماهن مربوهط )موضوع ماده یك آنیی‹‹ ج››فرم 

 متقاضی متأهل و یا سررپست خانوار 

  قل  سال سن 35زانن خودسررپست مشروط هب داشتن حدا

  قل  سال سابقه سكونت رد جنپ سال اخیر رد شهر مورد تقاضا 5دارای حدا

  قل  سال رد شهر جدید مورد تقاضا .و یا رد شهر مارد مالك است 5رد شهراهی جدید سابقه سكونت حدا

 شتن منع اقنونی ربای ردیافت تسهیالت بانکی )نظیر چك ربگشتی، تسهیالت معوهق و  (... ندا

 زاد رب تسهیالت بانکی(تواانیی تأمین زهینه ساخت مسکن )ما 

 کان سپرده گاه یا نهاد مربوهطام قل سی ردصد زهینه ساخت مازاد رب تسهیالت بانکی، رد خصوص متقاضیان واجد شرایط رب اساس اعالم دست ری حدا  گذا

 تواانیی رپداخت اقساط ماهیاهن بانکی تسهیالت ردیافتی 

 


