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  73/131700/5701 :شماره                       

  9/10/1396 :تاریخ                                                                         
        : وست یپ                                                                    

  

ی  ،((  ۱۳۹۶سال       قاو صاد  السال ا غ ید و ا    ))و

تو  قالب ا دن ا ما ای  ی  اری  ه ا ب ت،  ی  ما ت ا د ھا یک  وزی  دآ ری .      ا م ر  قام 

----------------------------------------- ----------  

  
سالن هاي ورزشی ،  کلیه ي آموزشگاه ها ،کانون هاي فرهنگی،به 

     وپژوهش سراها دارالقرآن،درمانگاه فرهنگیان
 اداره  آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان    :از 

 تسهيالت بانکی مرابحه  و  مسکن  :موضوع 

  با سالم 
اداره کل  21/09/1396مورخ   5700/ 73/34484و 21/09/1396مورخ   73/34308/5700احتراما ً؛ با استناد به بخشنامه هاي شماره   

رگروه رفاهی  این اداره ، بدین وسیله به اطالع  می رساند ، تسهیالت کا 22/09/1396آموزش وپرورش استان زنجان ومصوبه ي مورخ
نفر از  50ریالی براي تعداد )  000/000/400(نفر وتسهیالت مسکن به مبلغ  251ریالی براي تعداد)  000/000/50( به مبلغ  ) مرابحه(بانکی

وراهبران آموزشی با توجه به موارد ذیل اقدام الزم را لذامقتضی است مدیران محترم مدارس . همکاران شاغل درنظرگرفته شده است
   :معمول فرمایند

مراجعه به آدرس سایت  با می توانند فقط متقاضی یک نوع تسھیالت بوده و همکاران محترم: توجه 
ir.zanjanedu.refahi ایندمشخصات تسهیالت درخواستی خودرا ثبت نم  

  : شرایط تسهیالت مرابحه ) الف 
  .شامل می شود شاغل  این نوع تسهیالت براي کلیه ي همکاران  -1
؛ صدور  و باتوجه به ضوابط جاري و قانونی ، پس از اعالم نتایج قرعه کشی و براساس حقوق و خالص دریافتی فرد متقاضی تسهیالت  -2

 .خواهد پذیرفت انجامکارشناسی امورمالی ازطریق  فرم کسر اقساط
 ، یادآوري گردد تادریافت کننده تسهیالت و ضامن آنان ، منع قانونی استعالم بانک هاي عامل ازمشتریان باعنایت به اعتبارسنجی و -3
 نداشته باشند ، لذا موضوع حتماپیش از درخواست مورد تاکید قرارگیرد تاحقی براي همکاران) اعم ازچک برگشتی واقساط معوقه بانکی(

  . ایجاد نشود
ازاداره کل ، این ناحیه ، سایرمناطق و استان ها تسهیالت مرابحه دریافت کرده ، احیانا  1395لغایت  1393شاغلینی که درسال هاي   -4

مشمول تسویه نموده و یا درحال پرداخت اقساط ازطریق دفترچه اقساط و یاکسرازحقوق می باشند و همچنین بازنشستگان محترم 
  . خودداري نمایند ثبت ناملطفاً همکاران از . هیالت مرابحه نخواهندبود دریافت تس

به اداره  و ارائه درخواست کتبی  از کلیه همکاران محترم درخواست می شود به علت کثرت مراجعین عادي ، از مراجعه انفرادي -5
 .خودداري نمایندجدا 

  تورالعمل هاي اداريکمیته بررسی بخشنامه ها و دس
  ناحیه یک زنجانآموزش و پرورش  اداره

        مدیران:    مجریان 
       مدیران ومعاونین:     معاون / رئیس 

       کلیه آموزشگا ه ها:     نوع آموزشگاه 
       پسرانه/ دخترانه :     جنسیت 

       شهري وروستایی:     محل جغرافیایی 
      ه همکارانکلی:      اطالع رسانی 

      دارد:      ضمائم 
  طرح رده بندي بخشنامه ها و دستورالعمل ها

     9/10/96:    اریخ تـ                       782-10   :ردیف 
/  متوسطه نظري/  راهنمائی/  ابتدائی/ کلیه /  غیر دولتی/  دولتی :نوع آموزشگاه 

کانون / ایشگاه آزم/ کاردانش/ فنی وحرفه اي /پیش دانشگاهی
  مجتمع هاي ورزشی/ فرهنگی وتربیتی

/ شهري :  محل جغرافیایی                 مختلط/  پسرانه /  دخترانه   :جنسیت 
  روستائی

 باسمه تعالی
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، تسهیالت اختصاصی با حضور رئیس ، معاونین مقاطع، مسئولین نظارتی اداره پس از وصول اسامی متقاضیان و انجام بررسی هاي الزم  -6
 .و نمایندگان محترم مدیران قرعه کشی و نتیجه از طریق سایت اداره اطالع رسانی خواهد شد

هیچ گونه مدارکی . ( شد ، مدارك مورد نیاز، نحوه تشکیل پرونده و تاریخ مراجعه متعاقباً اعالم خواهدازدریافت سایر جزئیات وام اعم  -7
  )درثبت نام اولیه موردنیاز نمی باشد

مراجعه به سایت نسبت  با بنابراین همکاران می توانند. متقاضیان تسهیالت ، با واحد سازمانی اصلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت -8
   .ثبت نام خوداقدام نمایند

  .هه خواهد بودما 36بازپرداخت تسهیالت مرابحه همانند سنوات قبل  - 9
  :شرایط تسهیالت مسکن ) ب 

و ) فرم ج( از وضعیت متقاضیان مسکن مبنی بر فاقد مسکن بودن خود و همسر،توسط ادارات ثبت اسناد ، مسکن و شهرسازي  -1
  .شهرداري  استعالم خواهد شد

  :رعایت اولویت پرداخت تسهیالت به ترتیب  -2
اعم از گواهی حضانت فرزندان ، گواهی فوت همسر، (بانوان فرهنگی سرپرست خانوار فاقد مسکن مشروط به ارائه مدارك مثبته ) فال   

  )به همراه تصویر کارت ملی ؛ آخرین حکم کارگزینی و تعهد نامه به کارشناسی تعاون... گواهی ترك بلد و
ارائه تصویر کارت ملی خود و همسر ؛ آخرین حکم کارگزینی به همراه تعهد ( مت سال سابقه خد 20فرهنگیان فاقد مسکن باالي ) ب    

  )نامه به کارشناسی تعاون
ارائه تصویر کارت ملی خود و همسر؛ آخرین حکم کارگزینی به همراه ( سال سابقه خدمت  20تا  10فرهنگیان فاقد مسکن بین ) ج    

 )تعهد نامه به کارشناسی تعاون
ارائه تصویر کارت ملی خود و همسر ؛ آخرین حکم کارگزینی به ( سال سابقه خدمت  10ان فاقد مسکن بدو استخدام تا فرهنگی) د     

 )همراه تعهد نامه به کارشناسی تعاون
  : مدت بازپرداخت تسهیالت مسکن ) ت     

به شرط اینکه  وبوده ) ماهه 120( ساله  10با حداکثر  پرداخت تسهیالت مسکن درقبال ترهین ملک خریداري شده به بانک عامل و -    
ازتاریخ صدورپروانه ساختمانی آن حداکثر  همچنین وباشد دانگ  6ثبتی  معارض و سهل البیع ، بال  شهري، مفروز،  ملک مسکونی باید

  .سال نگذشته باشد10
ضمنا  ملک درحال احداث .می باشد ) اههم 144(ساله  12احداث مسکن از مجموع دوران مشارکت مدنی و حداکثر فروش اقساطی  -    

  .نیزدررهن بانک خواهدرفت 
درخصوص زوج هاي فرهنگی فاقد مسکن به اطالع می رساند تسهیالت درصورت واجد الشرایط بودن فقط به یکی از آنها داده   - 3 

  .خواهد شد
  . درصد می باشد  12نرخ سود تسهیالت مسکن و مرابحه   - 4 

  .بوده و قابل تمدید نمی باشد 17/10/1396 نام ، تاتاریخ ثبتر زمان داکثآخرین مهلت و ح -5
فلذا انتظار می رود بخشنامه به رویت کلیه همکاران رسانیده شود تا حقی . مسئولیت اطالع رسانی به عهده ي مدیران محترم می باشد -7

  .از کسی تضییع نگردد
اشتغال می باشند درصورت متقاضی بودن می توانند براساس ابالغ فعلی و درمحل خدمت  همکارانی که درمرخصی به سرمی برند و یادرحالت -8

  .مربوطه با مراجعه به سایت نسبت به ثبت نام اقدام کنند
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   
  
  
  
  
  

      



  
  

 بسمه تعالی
  تعهدنامه فاقدین مسکن 

  اداره آموزش وپرورش ناحیه یک زنجان 
با سنوات ............... شاغل درآموزشگاه ................. کد ملی ................. باکدپرسنلی .................   احتراما اینجانب       

فاقد مسکن بوده و تاکنون ............... باکد ملی ............. سال متعهد می شوم که خود و همسرم بنام ...... خدمتی 
الت مسکن کم بهره استفاده ننموده ایم لذا بدین وسیله اعالم می دارم درهرمرحله مشخص شود که اظهارات بنده ازتسهی

خالف واقعیت بوده است  آن اداره می تواند یک طرفه پرداخت تسهیالت مسکن  را ملغی نموده وهرگونه ادعا واعتراض  
  .ازاینجانب سلب نماید 

  
  امضاء واثرانگشت :                                                        نام ونام خانوادگی                                        :                     تاریخ 

  : آدرس 
  :تلفن همراه 
  :    تلفن ثابت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی 
  تعهدنامه فاقدین مسکن 

  اداره آموزش وپرورش ناحیه یک زنجان 
با سنوات ............... شاغل درآموزشگاه ................. کد ملی ................. باکدپرسنلی .................   ما اینجانب  احترا     

فاقد مسکن بوده و تاکنون ............... باکد ملی ............. سال متعهد می شوم که خود و همسرم بنام ...... خدمتی 
م بهره استفاده ننموده ایم لذا بدین وسیله اعالم می دارم درهرمرحله مشخص شود که اظهارات بنده ازتسهیالت مسکن ک

خالف واقعیت بوده است آن اداره می تواند یک طرفه پرداخت تسهیالت مسکن را ملغی نموده وهرگونه ادعا واعتراض  
  .ازاینجانب سلب نماید 

  
  امضاء واثرانگشت :                                                        نام ونام خانوادگی                         :                                 تاریخ 

  : آدرس 
  :تلفن همراه 
  :     تلفن ثابت 
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