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 دستورالعمل طرح اقدام ملی تامین مسکن

را در قالب « دام ملی تأمین مسکناق»، طرح گروه های متوسط درآمدی وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تأمین مسکن

 ریزی نموده است.هزار واحد مسکونی برنامه 400 تولید

 عبارتند از:شرایط و مشخصات طرح نامه مربوطه به آن، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیینوفق مفاد  

 :شرایط متقاضیان -الف

ضی و افراد تحت تکفل -۱ سکونی ،متقا سکونی یا واحد م از  22/11/1357بوده و از تاریخ  به بعد( 1/1/84)از   فاقد زمین م

ای خرید هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیالت یارانه

شد.  ستفاده نکرده با سکونی ا ساخت واحد م ضوع ماده یک‹‹ ج››سبز بودن فرم به عبارتی و یا  سامانه مربوطه )مو ستعالم از   در ا

 .نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن(آیین

 .متقاضی متأهل و یا سرپرست خانوار -۲

 .سال سن 35زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل  -۳

 در شهر مورد تقاضا سکونت در پنج سال اخیر سابقهسال  5حداقل دارای -۴

  مورد تقاضا و یا در شهر مادر مالك است. سال در شهر جدید 5در شهرهای جدید سابقه سکونت حداقل                                                                                       

 .نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی )نظیر چک برگشتی، تسهیالت معوقه و ...( -۵

 .(یتسهیالت بانک) مازاد بر توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن -۶

ساخت مازاد بگذاری سپرده امکان-7 صد هزینه  سی در سهیالت بانکیحداقل  ساس  ،ر ت شرایط بر ا ضیان واجد  در خصوص متقا

 اعالم دستگاه یا نهاد مربوطه.

 .توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیالت دریافتی  -۸

 امکانات طرح -ب

% با دوره مشههارکت مدنی )سههاخت( حداکور دو سههاله و 18میلیون ریال با نرخ  1000تا  750 تسهههیالت وام بانکی به مبل  -۱

 .سال پرداخت می گردد 12 حداکوربازپرداخت تسهیالت در قالب فروش اقساطی به مدت 
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شد،  -۲ شده با شهرهایی که امکان آن فراهم  ضوابط مطابق تأمین زمین در  سط با مقررات و  سکن تو  وسازمان ملی زمین و م

 .عرضه می گرددبر اساس قوانین جاری  شرکت عمران شهرهای جدید و

 رسانیپایش و اطالع -ج 

به طرح اقدام ملی راحل کار خود را از طریق سامانه تواند وضعیت تمامی ممتقاضی با ثبت نام نهایی و دریافت کد رهگیری می -۱

 .پیگیری نماید  tem.mrud.irآدرس 

 .شودافراد تحت تکفل از طریق سامانه ثبت احوال کنترل می اطالعات هویتی متقاضی و -۳

سهیالت یارانه -۴ سکن و ت سی عدم دریافت زمین، م سامانه فرم برر ضی از طریق  سط متقا سازی « ج»ای تو شهر وزارت راه و 

 .صورت می گیرد

 پذیرد.بررسی سابقه مالکیت از طریق سیستم ثبت اسناد و سامانه تسهیالت شبکه بانکی صورت می -۵

 :مدارک مورد نیاز -د 

 :زیر شرح به(کیلوبایت 200 حجم حداکثر و jpg قالب در) شده اسکن فایل صورت به نامثبت زمان در 

سال اخیر -۱ ضا در پنج  شهر محل تقا سکونت در  سابقه  صیلی  ارائه گواهی  شتغال به کار، گواهی تح )اجاره نامه معتبر، گواهی ا

  فرزندان و....(

  افراد تحت تکفلارائه اصل کارت ملی متقاضی و  -۲

  ارائه اصل شناسنامه متقاضی و همسر -۳

  ارائه گواهی کفالت )سرپرستی( در صورت ضرورت -۴

  ارائه اصل سند مالکیت برای متقاضیان دارای زمین -۵

هاي مربوطه به صتتورت فیكیکی دستتتگاه اداره کل یا دیگر نهادها ومراجعه به  تذکر: مدارک فوق در زمان

 گردد.ارائه می

رقمی و کد ملی از وضعیت پرونده خود با مراجعه به سامانه  10متقاضیان می توانند از طریق کد رهگیري 

 .مطلع شوندtem.mrud.ir به آدرس طرح اقدام ملی
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رقمی 10گردد با مطالعه دقیق و کامل، فرآیند ثبت نام در سامانه را تکمیل و کد از متقاضیان درخواست می

 و ثبت نام خود را نهایی نمایند.و حفظ نموده رهگیري را دریافت 

 تذکرات و موارد یاد شده توسط متقاضی:

 .پذیردمتقاضی تمام شرایط فوق را مطالعه نموده و آن را می -1

مستتکن به معناي تيیید شتترایط متقاضتتی و تعهد ارائه واحد ملی نام در ستتامانه طرح اقدام ثبت -2

 .باشدمسکونی به ایشان نمی

و نهاد متولی اجراي طرح محرز گردد،  هر زمان که واجد شتترایط نبودن متقاضتتی براي دستتتگاه -3

 .گونه اعتراض نخواهد داشتمتقاضی از طرح جاري حذف شده و حق هیچ

 
سهمیه شهرهاي اعالمی پس از تکمیل ظرفیت بسته خواهد شد. متعاقباً پس از پاالیش متقاضیان ثبتنام شده 

در مرحله اول و در صورت وجود ظرفیت، سامانه پس از اطالعرسانی براي ثبتنام مجدد تا سقف ظرفیت اعالم 

 شده، بازگشایی خواهد شد.

 زمان ثبت نام در  سایر استانها و شهرهاي جدید متعاقبا اعالم می شود.


