4

سال بیستوششم
شماره 7402
شنبه  4مرداد 1399

آغاز ثبتنام تسهیالت کمک ودیعه مسکن در تهران

اداره ارتباطــات و اطالعرســانی راه و شهرســازی
تهــران طــی اعالمیهای ضمن تشــریح جزئیات نحوه
پرداخــت و دریافــت تســهیالت کمک ودیعه مســکن
در ایــن اســتان ،زمــان آغــاز ثبتنــام آن را از امــروز
(شــنبه) چهــار تیــر اعــام کــرد .در ایــن اعالمیــه آمــده
اســت :جهــت رعایــت اصــول بهداشــتی و جلوگیــری
از گســترش بیمــاری کرونــا و رفــاه حــال متقاضیــان
دریافــت تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن ،ثبتنــام
از متقاضیــان بــا اســتفاده از ســامانه پیامکــی انجــام
خواهــد شــد .متقاضیــان واجــد شــرایط میتواننــد از
ســاعت  ۱۰صبــح روز شــنبه چهــار مــرداد امســال بــا

ارســال کــد ملــی سرپرســت خانــوار به شــماره پیامکی
 ۳۰۰۰۷۳۶۴۰از طریــق تلفــن همــراه شــخصی خــود،
نســبت بــه ثبتنــام اولیــه دریافــت ایــن تســهیالت
اقــدام کننــد .در ایــن اطالعیــه آمــده اســت :الزم بــه
ذکــر اســت کــه مهلــت ثبتنــام در ســاعت  ۲۴روز
پنجشــنبه مــورخ نهــم مــرداد بــه اتمــام خواهد رســید
و متقاضیــان بایــد متوجــه باشــند کــه ضــروری اســت
شــماره تلفــن همــراه متقاضــی کــه از طریــق آن
پیامــک ارســال میشــود بهنــام فــرد متقاضــی باشــد.
برپایــه ایــن اعــان ،متعاقبــاً زمــان تکمیــل اطالعــات
و پرداخــت تســهیالت از طریــق ســامانه طــرح اقــدام
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ملــی مســکن بــه آدرس  www.Tem.mrud.irاعــام
خواهــد شــد .بــر ایــن اســاس ،ســقف تســهیالت کمک
ودیعــه اجــاره مســکن در مناطــق شــهری کشــور،
بــرای تهــران  ۵۰میلیــون تومــان ،ســایر کالنشــهرها
 ۳۰میلیــون تومــان و دیگــر شــهرها  ۱۵میلیــون تومان
مشــخص شــده اســت .ایــن تســهیالت بــا نــرخ ســود
 ۱۳درصــد و بــا سررســید یــک ســاله بــه مســتأجران
واجــد شــرایط پرداخــت میشــود .نکتــه قابــل توجــه
آنکــه در دوره قــرارداد فقــط ســود تســهیالت از
ســوی مســتأجران پرداخــت و اصــل تســهیالت در
سررســید تســویه خواهــد شــد .متقاضیــان دریافــت
ایــن تســهیالت بایــد شــرایط منــدرج در مــاده ۱
آییننامــه اجرایــی قانــون ســاماندهی را داشــته

http://irannewspaper.ir

باشــند .ایــن شــرایط شــامل نداشــتن ســابقه مالکیــت
از ســال  ۱۳۸۴بــه بعــد ،متأهــل یــا سرپرســت خانــوار
بــودن و داشــتن ســابقه پنــج ســال ســکونت در شــهر
مــورد تقاضاســت .متقاضیــان بایــد دارای اجارهنامــه
رســمی یــا اجارهنامــه ثبــت شــده در ســامانه ثبــت
معامــات امــاک و مســتغالت و دارای کــد رهگیــری
باشــند.
گروههــای مشــمول دریافــت تســهیالت موضــوع ایــن
مصوبــه شــامل کارگــران و حقــوق بگیــران ثابــت( ،بــا
اولویــت ازدواجهــای جدیــد و خانوادههــای  ۵نفــره
و بیشــتر) و مشــموالن تحــت پوشــش کمیتــه امــداد
امــام خمینــی(ره) ،ســازمان بهزیســتی کشــور و زنــان
سرپرســت خانــوار هســتند.
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تا کنون
دو میلیون و  ۳۰۲هزار و ۶۳۴
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

اســتانهای مازنــدران ،فــارس ،آذربایجــان هــای شــرقی و غربــی ،خراســان رضــوی ،البــرز ،خوزســتان ،لرســتان ،گلســتان،
کرمــان ،زنجــان و ایــام در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد.
اســتانهای تهــران ،اصفهــان ،بوشــهر ،هرمــزگان ،قزویــن ،مرکــزی ،خراســان شــمالی ،همــدان ،خراســان جنوبــی ،ســمنان،
سیســتان و بلوچســتان ،اردبیــل و کهگیلویــه و بویراحمــد در وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد.
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