
 )فرم شماره يك(                 »شرايط دريافت وام بهسازي مسكن روستايي «                                        

ارائه پروانه ساختماني و نقشه اجرائي مورد قبولكه به تائيد و امضاء ناظر و كارشناس ارزياب بنياد مسكن استان يا رئيس بنياد مسكن 

 .شهرستان رسيده است

 .باشد مي) ريال150,000,000(مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال  1393سقف وام در سال  -

 .باشد درصد مي 5سود وام  -

 .باشد متر مي 40حداقل زيربنا  -

اعتباري تخصيص داده نشد بنياد مسكن هيچگونه تعهدي باشد و چنانچه  پرداخت وام منوط به ابالغ اعتبارات از سوي دولت مي -

 .عتبار ندارددر خصوص تامين ا

 .باشد پرداخت وام فقط براي احداث ساختمان جديد با رعايت ضوابط و مقررات فني براساس نقشه و مشخصات ابالغي مي -

 :پرداخت وام در سه مرحله و به ترتيب ذيل انجام خواهد گرفت -

 شناژ و فنداسيونو جاگذاري صفحات پاي ستون و بتن ريزي پس از انجام قالب بندي و آرماتوربندي : مرحله اول -1

متقاضي بايد پس از قالب بندي و آرماتورگذاري و قبل از بتن ريزي اجراي كار را به رويت ناظر و كارشناس بنياد مسكن : تبصره

 .رسانده و تائيد آن را براي ادامه كار اخذ نمايد

 د ناظر و كارشناس بنياد مسكن پس از نصب اسكلت و اجراي كامل بادبندها و مهاربندها و پوشش سقف و تائي: مرحله دوم -2

جهت رفاه حال متقاضيان محترم و رواج فرهنگ مقاوم سازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي استان قزوين اقدام به توليد : توضيح

كه نياز به جوشكار در ساختمان را مرتفع نموده و به آساني قابل نصب در مدت  پيش ساخته نمودهاسكلتهاي پيچ و مهره اي 

 .مترمربع در سر كار تحويل خواهد شد 60باشد كه در صورت درخواست متقاضي براي بناي  كوتاه و توسط خود متقاضي مي

 )سفت كاري و اجراي نما(پس از اتمام عمليات : مرحله سوم -3

مرحله كه باشد باعث قطع وام و به حال شدن ديون شده و متقاضي بايد تمام مبالغ دريافتي را عدم رعايت ضوابط فني در هر  -

 :همراه با جريمه يكجا به بانك برگرداند

 .باشد نفر جمعيت مي 25000اين وام متعلق به روستاها و شهرهاي با جمعيت كمتر از  -

 .راي زمين مناسب جهت احداث ساختمان باشدمتقاضي بايد به تائيد شورا يا دهياري روستا يا شوراي بخش دا -

 .درصد مبلغ مورد نياز براي احداث بنا را به عنوان آورده داشته باشد 30متقاضي بايد  -

 .باشد ماه مي 156ماه و مدت بازپرداخت وام حداكثر  24مدت دوران ساخت حداكثر  -

 فرم درخواست وام بهسازي مسكن روستايي

 استان قزوينبنياد مسكن انقالب اسالمي 

 سالم عليكم؛

ساكن .................. صادره از .............. شماره شناسنامه ...................... فرزند ........................... رساند اينجانب  احتراماً باستحضار مي

 ........................روستاي

. را دارم.............. ث يك باب ساختمان در زمين متعلق به خودم در روستاي با مطالعه و پذيرش شروط فوق تقاضاي وام جهت احدا

 .دستور فرمائيد اقدام الزم را در اين زمينه معمول فرمايندخواهشمند است 

 امضاء

 :آدرس

 :تلفن تماس



 

 مدارك الزم جهت تشكيل پرونده وام مسكن روستائي

 

 )اصل سري 1(تكميل فرم درخواست تسهيالت توسط متقاضي  �

 )سري اصل 1(نظام فني روستائي كه به تائيد ناظر فني و كارشناس بنياد مسكن رسيده باشد  3فرم شماره  �

 )سري اصل 1(تعهدنامه محضري متقاضي  �

 )سري اصل 1(تعهدنامه محضري ناظر فني  �

 پوشه روغني گيره دار �

 شناسنامه و كارت ملي متقاضي و همسر و دو سري فتوكپي از آنها �

 )سري اصل 1(استعالم محلي تائيد مالكيت، به تائيد شورا (مدارك دال بر مالكيت  �

 )سري اصل 1(فرم گواهي درآمد به تائيد شورا و يا فيش حقوقي  �

نقشه هاي معماري و اجرائي تائيد شده توسط مهندس داراي پروانه اشتغال به صالحيت از سازمان نظام مهندسي  �

 )سري اصل 2(

 سري فتوكپي 2و ) اصل( پروانه ساختماني �

 )سري اصل 1(تكميل فرم قراداد نظارت  �


