
  باسمه تعالی

  تسهیالت کمک ودیعه اسکان موقت در بافت هاي فرسوده شهري پرداختشیوه نامه 

  

  پرداخت  شرایط -الف 

عرصه هاي تجمیعـی بـا   در به مالکان ) نامیده می شود ودیعه که در این شیوه نامه ، تسهیالت ( تسهیالت کمک ودیعه اسکان موقت  - 1

 .قابل پرداخت خواهد بود واقع در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري متر مربع  150حداقل 

چنانچه تجمیع بیش از دو پالك از نظر ضوابط شهرسازي یا موقعیت ملک امکانپذیر نباشد ، پرداخت تسهیالت ودیعه صـرفنظر   -تبصره 

  .از متراژ عرصه تجمیعی ، بالمانع است 

   ایـن بخـش از   سـود  نـرخ واحـد درصـد از   ) هشـت  (   8 معـادل .  خواهـد بـود   سـاخت الت تسـهی دیعه به عنـوان جزیـی از   و تسهیالت- 2

  .واحد درصد توسط متقاضی پرداخت خواهد شد ) چهار (  4معادل مابقی تامین و دولت ، توسط  تسهیالت 

          بـه هـر دلیـل ،     تعهد خواهند داد کـه چنانچـه   ، متقاضیاندر قرارداد با بانک مسکن و  می باشدتسهیالت ودیعه حداکثر براي دو سال  - 3

تا سقف نرخ سود مندرج در قرارداد مشاکت مدنی مابه التفاوت سود تسهیالت ، مدت ساخت بیش از دو سال طول بکشد  با توافق بانک

  . خواهد بود  متقاضیانعهده ه ب

ودیعه تسهیالت ، مبلغ باشد  کمترنظر مورد  یالت تعیین شده براي شهرقرارداد اجاره از سقف مبلغ تسه درمندرج  ودیعه چنانچه مبلغ - 4

 .  بودخواهد  مندرج در قرارداد اجاره معتبر به میزان مبلغ حداکثر

 .می باشد مادرتخصصی عمران و بهسازي شهري ایران   ر اساس جدول اعالمی شرکت بدر شهرهاي مختلف  ودیعهسقف تسهیالت  - 5

بـوده  مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان ، عامل معرفی متقاضیان واجد شرایط براي اخذ تسهیالت ودیعه به بانک عامـل   - 6

 .و موظف است گزارش عملکرد مربوطه را به صورت هفتگی به شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازي شهري ایران ارائه نماید 

  

                                         اخذ تسهیالت ودیعه فرایند  -ب

  .حصول اطمینان از واقع بودن ملک در محدوده مصوب بافت فرسوده شهري توسط متقاضی  – 1

همـراه بـا    تجمیـع زمـین  دال بـر  شامل درخواست کتبی ، اسـناد  شرکت عمران و مسکن سازان استان به  انارائه مدارك توسط متقاضی -2

  .و سند مالکیت موجر) شناسنامه و کارت ملی ( ساخت ، اجاره نامه ، مدارك شناسایی موجر و مستاجر ، پروانه مورد نظر کروکی ملک 

     شـهري  بافتهـاي فرسـوده   مصـوب  به لحاظ واقع شدن ملک در محـدوده  شرکت عمران و مسکن سازان استانبررسی مدارك توسط  -3

  . صورت تاییدو اعالم به متقاضی در صورت عدم تایید و معرفی به بانک در 

                     شــرکت عمــرانو اعــالم بــه متقاضــی و دریافــت معرفینامــه پــس از  مــدت یــک هفتــهبررســی طــرح توســط بانــک حــداکثر ظــرف  -4

  . در صورت تایید یا عدم تایید طرح  و مسکن سازان استان

روز پس از تصویب طرح اقدام الزم جهت استفاده از تسهیالت را  15در صورت تایید طرح در بانک ، چنانچه متقاضی ظرف مدت  - 5

توسـط شـرکت عمـران و مسـکن سـازان اسـتان                  دیگر و متقاضیانمعمول ننماید ، طرح مزبور از دستور کار بانک خارج خواهد شد 

  .دنشوبه منظور جایگزینی به بانک معرفی 

  . ودیعه انعقاد قرارداد میان بانک عامل و متقاضی براي پرداخت تسهیالت  -6

 


