شيوه نامه (استاني شده) معرفي و پرداخت تسهيالت مشاركت مدني ساخت و وديعه اسكان موقت
(ازمحل 02درصد تخصيص اعتبارات تبصره)81
-1تسهيالت شاهكت م شه سا تهكرمش اقس طيسهكوا ق قاسكهن طتهتكب شسيهم گهن تهكتس ضكب ق ش بكفهالكب ات گك ههم
هكي اتساه(شهياهك ق شالهت هه بر گاطتهكم تهي الن طته كسا تستسهش شه ه شجه ت ات تالستهم طسه شهالسه سكشهن
تااطرم شا ضااا.
-2تاقژه هكي شا سل طس تسيالت گن شاح ذسل طتم:
تههاقژه هههكي شالههت طقاسسههم اطت تههكل  (1931ههن ش ككيًهكس تسته شهها م گههن طاطتط ههل تطه ق شياتههكتي طته كبهك طگتغ شا ضااار هن ش هاطژ تشهال اسيهك تها طت طبهتصا گهن بهست تج الكها سهك طساهاطاي گهك ي  121ش اشاگهش ق
ص طيل قطص تساال ش ه  4قطص طتم(گن شاط تعكسم فسطگ واح تاصاللا ق ع م صذب تكت الجگر
تههاقژه هههكي تههكسا شالههت ه ه ب شج ه ت ات شسط بههم سكشههن طع ًههكتط تًصههاه  11گههن ش ه كته  1212112121ههنش ههاطژ تشههال اسيههك تهها طت طبههتصا گههن بههست تج الكهها سههك طساههاطاي گههك ي  121ش اشاگههش ق صه طيل قطصه تسااله
ش ه  4قطص طتم(گن شاط تعكسم فسطگ واح تاصاللا ق ع م صذب تكت الجگر
تاقژه هكي تكسا شالهت هه ب رهكت طت شسط ب جكشهن طع ًهكتط تًصهاه  11هن ش هاطژ تشهال اسيهك تها طت طبهتصاگن بست تج الكها سهك طساهاطاي گهك ي  211ش اشاگهش ق صه طيل قطصه تسااله شه ه  6قطصه طتهم(گن شهاط تعكسهم
فسطگ واح تاصاللا ق ع م صذب تكت الجگر
 -9ااسجهه تًههم اترسطتههمشگكتضذطتي شهه طتت تههك شاصلههن شكا هها گههن گكسهه شسههت بهها كس ات تههكشكسن تسههيالت
بست شا تذساا ق شاطصهل طسجهكم هكت طت واسهم تهكشكسن تسته ش بكفها يكگهل تال الهاي طتهم ق ات بهست اه قم ق
سك گاقت شاتلشگن بست تالكش گن ش بكفا طوتع اطاه شا شسا.
-4طاطتط ههل تطه ق شياتههكتي طت ه كب هههك گههن س كسج ه ضا طت شهها م گههكتا اسجا شههياي طسههاطب ات طت ه كب هههكش تقس ه
شكا ا ق طرذ تسيالت ش بكفالكب تط سظكت ق تال الاي شا س كسج .
-2شال ه طب تههبه تسههيالت شاههكت م ش ه سا اقته تههكرم طتتطب يال ههم ات شههياهكسا طت طت ه كب ههن اطتطي شالههت
ه ب گهكتا اسجا شصهسم شها گكشهج گهن طتطي هها قطصه شسهتسسا تسااله شه ه ديكتبه شاللالهسب (411/111/111ر
تسههكل تكالههال ش ه ه طتههم.ص ط ما اقته شاههكت م ات تسههيالت تههكرم گههن ش ه  91شههكه ق ص ه ط ما اقتطب قاسكههن
طتتكب شسيم شاگسون تك  91شكه وًم شباتط اطرلا گكس شست طتم.
-6ساخ تسا تسيالت شاكت م شه سا تهكرم ق قاسكهن طتهتكب شسيهم گهن شاله طب تججهكه اتبه (%21ر سهاخ شصهسم
شستطي تهسل ق طع ًهكت طتهم .گهك تسههن گهن شصهسگن شه كته  116232/32شهستخ  1931/14/14شهستطي تهسل ق طع ًهكت
ساخ تسيالت ش جكظا ات تهكل  1931گاطگها (%11ر طتهم گها طسه طتهكم سهاخ تهسا طسه تسهيالت ات تهكل 1931
گن شال طب سن(%3ر (اتبست ع م تغالالا ساخ تسا شصسم شستطي تسل ق طع ًكتر تكالال ش ه طتم.

-1اتبههست اترسطتههم ش بكفهها تههبه تسههيالت شاههكت م ش ه سا تههكرم شبههكگم ه ه قل ذسههل يكگههل ط ه طس
طتم ق ساخ تسا گاطي تسهيالت تااطر ها شهكتطا گها تهبه ههكي تسهيالت شاهكت م شه سا شجه ت ات گجه 4ش گهن
شال طب (%11ر ات ياطتاطاهكي شجكب ه گك ش بكفالكب تًم شا ضااا.
جدول شماره يك:سقف تسهيالت مشاركت مدني و نحوه تركيب تسهيالت با نرخ حمايتي و مصوب(مبالغ ميليون ريال)
سقف تسهيالت اعطايي متقاضيان غيرحرفه اي
شرح

سقف تسهيالت به سازندگان داراي صالحيت

سقف تسهيالت اعطايي به سازندگان داراي

حرفه اي،توسعه گري و داراي پروانه انبوه

صالحيت حرفه اي،توسعه گري و داراي

سازي

پروانه انبوه سازي در صورت استفاده از
تكنولوژي جديد و فناوري نوين و كاهش
مصرف انرژي
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*تكسا شا شيات كب هكسا ن اطتطي شالت شصسم گكتا اسجا شا گكشج .
-1گكس شست شتلهه طتهم صسهر اترسطتهم ش بكفاشسسهًم گهن تبسهال طبهل ق هاع شاهكت م شه سا طت شالهل
شجكگش اطرلا گكسه صه ط ما گهن شه  121شهكه(11تهكلر گهك طص سهكم اقتطب شاهكت م ( 91شهكهر گهك سهاخ ق تهبه
تسيالت اقس طيسكوا شصسم شستطي تسل ق طع ًكت طي طم س كس .
-3شال ه طب تههبه تسههيالت قاسكههن طتههتكب شسيههم گههك سههاخ تههسا تججههكه اتب ه (%21ر سههاخ شصههسم شههستطي تههسل ق
طع ًكت هيهم تسهيالت ش جهكظاشگاطي ش بكفهالكب سستهكتي شسهت ات شهياهكسا طت طته كب هن اطتطي شالهت هه ب
گهكتا اسجا شصههسم شها گكشههج گههن طتطي هها قطصه شسهتسسا تسااله شه ه ستصه ق تججههكه شاللالههسب (121/111/111ر
تسكل تكالال ش ه طتم.
-11ش بكفهها شهها تسطس ه عههتقه گهها تسههيالت شج ه ت ات گج ه 1شتسههيالت قاسكههن طتههتكب شسيههم ات شههياهكسا طت
طت كب ن اطتطي شالهت هه ب گهكتا اسجا شصهسم شها گكشهج ها هكا ق تهجم شاللالهسب(12/111/111ر تسهكل گهك سهاخ
تسا شصسم شستطي تسل ق طع ًكت طت شالل شجكگش اطرلا گكس شست اتسك م س كس .
جدول شماره دو:سقف تسهيالت وديعه اسكان موقت و نحوه تركيب تسهيالت با نرخ حمايتي و مصوب(مبالغ ميليون ريال)
شرح

تسهيالت وديعه مسكن حمايتي
مبلغ(ميليون ريال)

نرخ(درصد)

تسهيالت وديعه مسكن با نرخ مصوب
مبلغ(ميليون ريال)

نرخ(درصد)

مجموع تسهيالت وديعه مسكن
مبلغ(ميليون ريال)

نرخ(درصد)
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تبصتتره:تسههيالت
شا ضااا.
-12گكس ه شسههت شسظههه طتههم ات ههها شاصلههن طت تااطرههم تسههيالت تهها طت طسجههكم طتتسههكگا ق تكسال ه سيههكساششًل
تيم طااا ن ها شاصلن تط ظاب ش (12ر تقت كتي گن صسكم ش بكفا قطتس س كس .
-19گكس ه ش كي ه طتههم تهها طت قبههسل شكا هها سكشههن ق طتطنههن ش ه طتت ق شس ه ج ط شههستا سالههكت تست ه ش بكفهها ق
تاههتالل تاقس هشسسههًم گههن طسجههكم طت ه كتشك تم طي ه طم ق تهها طت تت الههل ش ه طتت ق تصههسسر ابشص ه ط ما ظههاب
ش  1تقت كتي سسًم گن طتطنن تال سسسا ياطتاطا گن ا اركسن طي طم س كس .
-14گكس ه ههها شههكه سسههًم گههن تاههتالل ال ههن طي گههك صاههست س كسج ه ضكب طاطته ههل تطه ق شياتههكتي طت ه كب ق ات
بههست فههاقت شهها م گههكتا اسجا شههياي طسههاطب گههن شجظههست گاتتهها تقسهه تااطرههم تسههيالت شت ش شسطسههش ق
شاتت تاقس ه هكي گتطي طم ق تكالال تتلاله اسيك طي طم شا س كس .
-12گكس ه شسههت طشتههكب گايههاطتي طتتًههكط شالههكب تههكتس ضكب طت شالههل تسههيالت قراس ه طتطب گههكابسه طت شالههل تههكسا
صسههكم هههكي تسههيالتتا سظالهها بههج ق تهها طسه طت شسههت ستههم تط ات دههكتدسم يههسطسال ق شبههاتط طت واسههم طتطنههن
طوتعك تكتس ضكب گن راس طتطب شذ ست اطهم شا س كس .
-16طعبههكي تسههيالت شسفههسع طسهه يههاطتاطا ق طرههذ فهه كسم شبههكگم گههك اتهه ستطاك ل گكسهه شا هه ي ه يههستي
طتتشا طساطب ق اسال سكشن هكي هكتي گكس طتم.
ه

قاسكههن طتههتكب شسيههم بهها كس گههن تههاقژه هههكي تج الكهها (ص ه طيل  2تههتتر تااطرههم

