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 ثبت نام مسکن ملی برای مجردها 
محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان   خبریفا  ن ملی برای مجردها به گزارشثبت نام مسک

وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با  وزیر راه و شهرسازی در گفت
بود که پیش از این اعالم شده بود،    همان پیشنهاداتی تسهیالت طرح جهش تولید مسکن  بیان اینکه 

های باالی یک میلیون نفر  میلیون ناموت، در شهر  ۴۵۰گفت: متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران 
میلیون ناموت تسهیالت ساخت    ۳۵۰ها  میلیون ناموت و در مراکز استان  ۴۰۰شهرها(  جمعیت )کالن

 .دریافت خواهند کرد 

ای رقم  کرد:  بیان  میلیون ناموت و برای مسکن    ۳۵۰ها  ن تسهیالت در سایر شهر این مقام مسئول 
 .میلیون ناموت است ۲۵۰روستایی 

ها آغاز  او با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای آبان ماه در بیشتر استان
نام ثبتهزار نفر در طرح نهضت ملی از طریق سامانه »ثمن«    ۰۰۰ شده است، گفت: تاکنون نزدیک به  

 .اندکرده

محمود زاده همچنین درباره آخرین وضعیت ثبت نام افراد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن هم 
گفت: وزارت راه وشهرسازی پیشنهاداتی در این خصوص داده، اما هنوز به قطعیت نرسیده و در حال  

 .بررسی است که این طرح هم در شورای عالی مسکن بررسی خواهد شد

: ما سعی خواهیم کرد با مصوبات این طرح بتوانیم محرکی برای ازدواج جوانان باشیم  او ادامه داد
ها تحویل داده خواهد شد که  به طوری که افراد در زمان ثبت نام اگر مجرد باشند، واحد زمانی به آن

 .متاهل شده باشند

است و باید به    ها یک موضوع عاممعاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع مسکن مجرد
از این فرصت در فرجه زمانی که واحد ساخته  گونه بتوانند  برنامه ریزی شود که تمامی جوانان  ای 
 .با این وجود این موضوع در حال بررسی است  شود استفاده کنند، تصریح کرد:می
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در جلسه  آخرین  اینکه  بیان  با  زاده  مرکزی  محمود  تبصره   بانک  قانون  بررسی  پر   ۱۸برای  داخت  و 
هزار میلیارد تومانی برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد که بانک مرکزی به تمامی    ۳۶۰تسهیالت  

کند و بانکبانک ابالغ  را  پرداخت تسهیالت به سازندگان  عامل مصوبه    ۲۰ها موظف هستند  های 
 .درصد از سهم کل تسهیالت کل کشور را به بخش مسکن اختصاص دهند

 یلیارد توسط بانک هزار م 360اختصاص 

 ۲۰هزار میلیارد ناموت در سال را که معادل    ۳۶۰ها باید  محمود زاده ادامه داد: بر این اساس بانک
ها  شود، به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتی که بانکدرصد از سهم کل تسهیالت کشور می

د که این موضوع در قانون  شوندرصد جریمه مالیاتی می  ۲۰این موضوع را اجرایی نکنند، طبق قانون  
 .جهش تولید مسکن تکرار و اعالم شده است

ها موظف هستند، به این موضوع ورود و آن را اجرایی و  او بیان کرد: طبق این قانون تمامی بانک
 .عملیاتی کنند

ها،  های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در مراکز استانمحمود زاده با بیان اینکه سهم تمامی واحد
ها مشخص شده که تا چه سقفی تسهیالت را دریافت کنند، گفت: این تسهیالت  ها و روستاتانشهرس

تواند اولین قسط  ابالغ شده و هر سازنده و یا هر متقاضی که کار عملیات اجرایی را شروع کند، می
 .هایی در این حوزه پیش بینی شده است خود را دریافت کند و البته بخش

های طرح نهضت  ن وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میزان آورده برای واحدمعاون مسکن و ساختما
های  ها متناسب با شهر و دهکملی مسکن متفاوت است، گفت: میزان آورده متقاضیان در این طرح

 .شودجمعیتی است که بعد از ثبت نام اعالم می

آخرین وضعیت درباره  و هم گفت:   سامانه امالک و اسکان او همچنین  امالک  در سامانه  نام  ثبت 
باز است و متقاضیان میاسکان تمدید می را در  شود، در حال حاضر سامانه  توانند اطالعات خود 

 .سامانه بارگذاری کنند

محمود زاده همچنین درباره آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن هم گفت: سرعت اجرای پرداخت  
هایی که صورت گرفته توسط بانک وضعیت  یگیریتسهیالت بسیار بهتر از قبل شده و با توجه به پ

 .پرداختی بسیار بهتر از قبل شده است

می هستند،  شرایط  واجد  که  مستاجرانی  تمامی  گفت:  پایان  در  مسئول  مقام  این  این  از  توانند 
 .تسهیالت استفاده کنند
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