
، از سوی وزارت صنعت، معدن و 1401وام خودرو جانبازان در سال  بر اساس گزارشات جمع آوری شده به منظور ارائه

 10تجارت، این وزارتخانه مکلف می باشد تا از طریق شرکت های خودرو ساز ایرانی مانند سایپا و ایران خودرو، به تعداد 

درصد و باال تر دارای محدودت های جسمی و  25شهدا، جانبازان  هزار دستگاه خودرو به همسر، فرزندان و والدین

درصد دارای جانبازی می باشد، با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به شرطی که هیچ  5حرکتی و جانبازانی که باالی 

 4ساله و با کارمزد  5تقسیط خودرویی نداشته باشند و تا کنون با معرفی بنیاد جانبازان، خودرویی را دریافت نکرده اند، با 

اقدام به دریافت خودرو کنند 16درصد از محل تسهیالت قرض الحسنه تبصره  . 

درصد مشمول این بند نمی شوند.  70، جانبازان 1401این وزارت خانه نیز اضافه کرد که در وام خودرو جانبازان در سال 

شرایط اعالم شده، الزم است تمامی هماهنگی های الزم به  و این چنین افزود: با در نظر گرفتن تعداد و نوع خودرو و

منظور معرفی ایثارگران از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران با وزارتخانه ذی ربط، خودروسازان و سیستم بانکی 

 .صورت پذیرد. الزم به ذکر است که اولویت بندی واجدین شرایط بر اساس نوع خودرو های تخصیصی انجام خواهد شد

معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید نمود که از ایثارگران عزیز و خانواده های محترم شهدا 

، از مراجعه حضوری به دفاتر و مراکز 1401تقاضا داریم تا زمان حاصل شدن نتیجه قطعی شرایط وام خودرو ایثارگران 

معرفی نامه خودداری نمایند. اطالعات کامل و الزم پس از هماهنگی با دستگاه های  بنیاد و یا تماس تلفنی به منظور دریافت

 .مربوطه در آینده، به اطالع ایثارگران خواهد رسید

  

[caption id="attachment_105662" align="aligncenter" width="600"]

 
1401معرفی وام خودرو جانبازان در سال  [/caption] 

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید سامانه ثبت نام کارت ایثارگران برای کسب اطالع از

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/


  

درصدی بودجه بنیاد شهید 50افزایش   
میلیارد تومان می  143هزار و  48معادل  1401رقم پیشنهاد شده از سوی دولت برای بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 

ن در حالی هزار میلیارد افزایش پیدا کرده است. ای 16باشد. که البته در مقایسه با بودجه تعیین شده در سال گذشته، بیش از 

هزار میلیارد تومان بوده است 32برای بنیاد شهید و امور ایثارگران،  1400است که بودجه تصویب شده در سال  . 

درصد  25و همین طور وام خودرو جانبازان زیر  1401وام خودرو جانبازان در سال البته الزم است توجه داشته باشید که 

ق بودجه تعیین شده پرداخت خواهد شد. که پیش تر در مورد شرایط پرداخت این ، از طری1401و یا وام خودرو ایثارگران 

 .تسهیالت قرض الحسنه صحبت کردیم

این بودجه مواردی مانند حقوق و دستمزد ایثارگران، خدمات درمانی و توانبخشی، بیمه تکمیلی، تعاون و معیشت، برنامه 

قانون جامع ایثارگری،  38ثارگر، جانبازان و ایثارگران مشمول ماده فرهنگی و آموزشی نظیر شهریه دانشجویان فرزندان ای

 .برنامه پژوهش های علمی، کاربردی، فناوری و فن آفرینی و... را شامل می شود
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1401بودجه تعیین شده برای وام خودرو جانبازان در سال  [/caption] 

  



 40بیش ترین بخش بودجه اعالم شده مربوط به برنامه سیاست گذاری، راهبری و توسعه خدمات حمایتی می باشد که معادل 

میلیون تومان می باشد 500میلیارد و  586هزار و  . 
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 .روی لینک مربوطه کلیک کنید سامانه استعالم کسری خدمت ایثارگران جهت کسب اطالع از

  

1401بررسی شرایط وام خودرو جانبازان در سال   

بر اساس گزارشات به دست آمده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه باید از محصوالت ملی و 

را برای فروش به خودرو  10تولیدات داخلی شرکت های خودرو ساز ایرانی که شامل سایپا و ایران خودرو می شود، 

درصد به باال و دارای محدودیت های جسمی و حرکتی  25همسر، فرزندان و والدین شهدا، جانبازانی که دارای جانبازی 

درصد ارائه می گردند 25می باشند، ارائه نماید. در واقع این خودرو های بر اساس وام خودرو جانبازان زیر  . 

درصد و باال تر نیز می شود. اما مشروط به این که فاقد خودرو بوده و تا  50جانبازان  توجه داشته باشید که این بیانیه شامل

 4ساله و کارمزد  5به امروز از طریق معرفی بنیاد خودرویی دریافت نکرده اند. این تسهیالت قرض الحسنه با تقسیط 

 .درصد ارائه می گردد

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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1401بررسی شرایط دریافت وام خودرو جانبازان در سال  [/caption] 

  

درصد نمی شود. همین طور الزم به ذکر است که نوع و تعداد خودرو  70الزم به ذکر است که این شرایط مشمول جانبازان 

عزیز، باید از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شود. هم های اعالم شده به منظور ارائه به جانبازان و ایثارگران 

 .چنین وزارتخانه ذی ربط موظف است تا امور محوله از طریق سیستم بانکی و خودروسازان صورت پذیرد

  

درصد 25شرایط فروش خودرو به جانبازان باالی   

معدن و تجارت وظیفه دارد تا از طریق شرکت ، وزارت صنعت، 1401بر اساس بند )ی( تبصره هفت الیحه بودجه سال 

های خودرو سازی ایرانی مانند سایپا و ایران خودرو، از محل تولید محصوالت ملی، نسبت به فروش خودرو به جانبازان 

درصد با معرفی بنیاد شهید  70درصد تا  50درصد که دارای محدودیت های جسمی و حرکتی هستند و جانبازان  25باالی 

ساله اقدام نماید 5ایثارگران با تقسیط  و امور . 

، دولت در بخش اعتبارات برای بنیاد شهید در رابطه با موضوع 1401الزم به ذکر است که در الیجه بودجه سال 

)اعتبارات موضوع عدم قطع حقوق پدر و مادر شهید فوت شده که فرزندان محجور، صعب العالج، معلول، مطلقه تحت 

هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است 30رند( تکلف و نامادری دا . 

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید رتبه قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران برای کسب اطالع از

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/


  

درصد به چه صورت است؟ 70شرایط وام خودرو جانبازان زیر   

استفاده کنند. رئیس فعلی بنیاد شهید و امور  1401درصد، می توانند از وام خودرو جانبازان در سال  70جانبازان زیر 

ایثارگران در نامه به دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، تامین خودرو جانبازان را به منظور 

 .تصویب در هیئت دولت، ابالغ نموده است

  

1401شرایط دریافت وام خودرو ایثارگران   

رداخت خواهد شد. توجه داشته باشید که ، توسط بانک های عامل پ1401الزم است بدانید که وام خودرو جانبازان در سال 

 .سود این وام از سوی بنیاد ایثارگران پرداخت خواهد شد

نفر این امکان را داشتند تا از شرایط اعالم شده استفاده نموده و صاحب خودرو شوند. بر اساس خبر  900، 1399در سال 

بودجه ای برای آن تعیین شده است 1401و در سال نفر تعلق گرفت  1200این وام به  1400های به دست رسیده، در سال  . 

  

درصد 25شرایط دریافت وام خودرو جانبازان زیر   

درصد هستند و هیچ گونه خودرویی  25بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، دولت وظیفه دارد تا به جانبازانی که زیر 

 .ندارند، وام بالعوض به منظور خرید خودرو های داخلی ارائه دهد

درصد  40درصد قیمت خودرو را به صورت وام بالعوض به ایثارگران پرداخت نموده و پرداخت  60دولت وظیفه دارد تا 

 .مابقی هزینه خرید خودرو، توسط ایثارگر تامین شود

  

درصد با مشکالت حرکتی 50شرایط دریافت وام خودرو جانبازان زیر   

درصد می باشند، می توانند از وام خودرو  25جانبازانی که بیش از ، 1376بر اساس قانون به تصویب رسیده در سال 

استفاده نمایند 1401جانبازان در سال  . 

 40ساله از حقوق جانبازان کسر خواهد شد.  10درصد قیمت خودرو به صورت اقساط  60در واقع بر اساس این قانون، 

اخت می گردددرصد باقی مانده نیز توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرد . 

  

 خالصه مطلب

درصد می باشد. این تسهیالت قرض  4سال و سود  5، با تقسیط 1401وام خودرو جانبازان در سال به طور کلی شرایط 

درصد می شود. توجه داشته باشید که جانبازان و ایثارگران عزیزی که  25الحسنه، صرفا شامل جانبازان و ایثارگران باالی 

استفاده کنند، باید فاقد خودرو باشند و همین طور چنین تسهیالتی را تا  1401تسهیالت وام خودرو ایثارگران می خواهند از 

 .به امروز از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت نکرده باشند



و امور  درصد، از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت ارائه شده و باید از سوی بنیاد شهید 25وام خودرو جانبازان زیر 

 .ایثارگران، جانباز، ایثارگر و یا خانواده شهدای گرامی، معرفی شوند

 70درصد تا  50جانبازان و ایثارگرانی که دارای محدودیت های حرکتی و جسمانی می باشند و در دسته جانبازان باالی 

 .درصد قرار می گیرند، باید از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی شوند
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