
 

 
 

 

 ل یتحص رانیو مبلغ{ | ا طی}شرا 1402 یثارگریوام با کارت ا  افتیدر

در طول هشت سال جنگ تحمیلی افراد بسیاری به صورت داوطلبانه آماده ی خدمت در جبهه های جنگ شدند تا از میهن 

عزیزمان دفاع کنند. پس از پایان جنگ برای تشکر و قدردانی از رزمندگان کارت ایثارگری به آن ها داده شد که این کارت 

ارتش یکی از این  دریافت وام با کارت ایثارگری .تیازات خاص شده استسبب برخورداری ایثارگران از برخی تسهیالت و ام

تسهیالت می باشد. در این مقاله به بررسی وام مسکن با کارت ایثار ارتش به عنوان یکی از انواع وام های ارائه شده به  

هیم پرداخت. برای دریافت وام مسکن می بایست متقاضیان به سامانه ثبت نام وام ایثارگران ارتش به مشمولین این کارت خوا

مراجعه نمایند. متقاضیان گرامی توجه داشته باشید که در صورت عدم دسترسی به سامانه   isaarit.isaar.ir  نشانی اینترنتی

)تنها از طریق  9099075307  وره ایران تحصیل به شمارهجهت ثبت نام وام، می توانید با کارشناسان ما در مرکز مشا

  .تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید

  

  آشنایی با کارت ایثارگری 

در طول هشت سال جنگ دفاع مقدس، عالوه بر نیروهای نظامی، افراد بسیاری از سرتاسر ایران به صورت داوطلب برای  

ادگی کردند. ارتش و سپاه به عنوان دو ارگان نظامی اقدام به نام نویسی افراد می کردند.  حضور در جبهه های جنگ اعالم آم

پس از پایان جنگ دو ارگان سپاه و ارتش برای تقدیر از رزمندگانی که با شجاعت و ایثار در خط مقدم حاضر شده بودند، 

ت ایثارگری سپاه متفاوت از کارت ایثارگری  کارتی تحت عنوان کارت ایثارگری عرضه کردند. توجه داشته باشید که کار

ارتش می باشد و متقاضیان می بایست برای دریافت کارت خود به ارگانی مراجعه کنند که در زمان جنگ برای حضور در  

  .جبهه در آن نام نویسی کرده بودند

ثبت نام وام ایثارگران ارتش که    چنانچه شما توسط ارگان ارتش به جبهه جنگ اعزام شده باشید می توانید برای دریافت و 

شامل وام های مختلفی چون مسکن، ازدواج، خودرو و ... می شود اقدام کنید. در این مقاله به بررسی هر چه بیشتر این وام  

 .ها خواهیم پرداخت و شرایط مورد نیاز برای دریافت آن ها را مطرح خواهیم کرد

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید سامانه ثبت نام کارت ایثارگران برای مشاهده     

  

 ارگری ارتشانواع وام با کارت ایث

https://irantahsil.org/?p=134002&preview=true
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/


 

 
 

همانطور که پیش تر گفته شد، افرادی که برای حضور در جبهه از سوی ارگان ارتش ثبت نام و اعزام شده اند، می بایست  

برای دریافت کارت ایثارگری ارتش خود اقدام کنند که متفاوت از کارت ایثار سپاه می باشد. این کارت دارای برخی امتیازات  

است تا شاید بتوان ذره ای در جهت راحت تر شدن زندگی و رفاه هر چه بیشتر رزمندگان جنگ    و تسهیالت برای دارنده خود

تحمیلی گام برداشت. به همین جهت نیز ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری بانک های مختلف کشور در چند سال اخیر اقدام  

 .ن با کارت ایثار ارتش کرده استبه ارائه وام های مختلف همچون وام خرید خودرو، وام ازدواج و وام مسک 

 

در بخش های بعدی این مقاله با انواع وام های ارائه شده به ایثارگران بیشتر آشنا خواهید شد و شرایط و مدارک مورد نیاز  

با سوال و یا ابهامی مواجه شدید و یا  برای دریافت هر یک را مشاهده خواهید کرد. در صورتی که در رابطه با هر بخش  

  9099075307شماره  تمایل به کسب اطالعات بیشتر داشتید، می توانید با کارشناسان ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل به

  .)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید



 

 
 

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید حقوق کارت ایثارگری در سال برای مشاهده     

  

 وام مسکن با کارت ایثار ارتش 

انه ای را راه اندازی کرده است که متقاضیان گرامی  سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رفاه حال ایثارگران، سام

راه   isaar.ir بتوانند با مراجعه به این سامانه خدمات الکترونیکی مختلفی را دریافت نمایند. سامانه ایثار که به نشانی اینترنتی

حضوری رفع می نماید.   اندازی شده است، نیاز متقاضیان را برای ثبت نام وام ایثارگران ارتش به صورت اینترنتی و غیر

همچنین ایثارگران می توانند از طریق این سامانه درخواست صدور کارت ایثارگری، دریافت فیش حقوقی ایثارگران و ...  

 .دهند. در ادامه این مقاله نحوه ثبت نام وام ایثارگران ارتش را شرح خواهیم داد

https://irantahsil.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 

 :مراحل ثبت نام وام ایثارگران ارتش عبارت است از     

 . گرددr.irisaarit.isaa  در ابتدا الزم است تا متقاضی وارد سامانه وام مسکن ایثارگران به نشانی اینترنتی    

ایثارگران« را از بخش »خدمات الکترونیکی ایثارگران  خدمات الکترونیک در مرحله بعد الزم است تا گزینه »ثبت نام    

 .و کارمندان« انتخاب نماید

در این مرحله پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود الزم است است تا کد امنیتی مربوطه را وارد کرده و بر     

 .وی گزینه »ثبت نام« کلیک نماییدر

http://isaarit.isaar.ir/


 

 
 

 .پس از ورود به سامانه بر روی گزینه »مسکن« کلیک کنید    

 .سپس از سمت راست صفحه گزینه »وام مسکن« را انتخاب کرده و بر روی »ادامه« کلیک کنید    

اید اطالعات تکمیلی، نظیر پس از مطالعه قوانین مربوطه و انتخاب گزینه »قبول دارم«، وارد صفحه ای خواهید شد که ب    

 .شعبه بانک و شهری که متقاضی دریافت وام مسکن، از آنجا هستید را انتخاب کرده و به مرحله بعدی بروید

وام ساخت مسکن( را تعیین کنید و پس از تایید   خرید مسکن/ وام مورد نظر خود )وام در مرحله بعدی الزم است تا نوع    

  .مرحله بعدی برویداطالعات نشان داده شده، به 

نیاز       توانید در صورت  ارسال خواهد شد که می  فرد برای شما  ثبت درخواست  این مرحله کد رهگیری  پایان  از  پس 

 .درخواست خود را پیگیری نمایید

  

 :شرایط دریافت وام مسکن با کارت ایثار ارتش عبارت است از ��

درصد به باال، یا آزاده، یا خانواده شهدا و    25فرد متقاضی دریافت وام مسکن با کارت ایثار ارتش می بایست یا جانباز      

از فوت از وام مسکن ایثارگران،  مفقود االثر ها )فرزند، همسر، والدین(، یا خانواده جانبازان و آزادگان متوفی ای که تا پیش 

 .استفاده نکرده است، باشد

افراد مشمول دریافت این وام می بایست فاقد مسکن باشند و یا مسکن آن ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشد و نیز تا      

درصد    70اضی، جانباز  آن زمان از درخواست وام مسکن ایثارگری، استفاده نکرده باشند. مگر در یک شرایط استثنایی که متق

 .قبلی خود را پرداخت کرده باشد به باال باشد، مسکن مناسبی نداشته باشد و تسهیالت

الزم به ذکر است که ثبت نام وام ایثارگران ارتش، از ابتدای تیرماه هر سال و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد، می     

  .د را ارائه نماییدباشد و می بایست در این بازه زمانی درخواست خو

متقاضی دریافت این وام می بایست، سند زمین یا ملکی که خریداری کرده است یا در حال ساخت آن است را به عنوان      

درصد را داشته باشد. توجه داشته باشید که در مناطقی که   4ضمانت، به بانک ارائه دهد و نیز توان بازپرداخت وام با سود  

 .دستی و قولنامه ای هستند، سند دستی نیز توسط بانک، پذیرفته خواهد شد همه اسناد، به صورت



 

 
 

 

 :دارک مورد نیاز برای دریافت وام مسکن با کارت ایثار ارتش عبارت است ازم ��

 ارائه اصل کارت ملی و کپی کارت ملی ایثارگر       

 ارائه اصل شناسنامه و کپی شناسنامه ایثارگر        

 داشتن کارت ایثارگری یا تاییدیه سابقه حضور در جبهه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگری       



 

 
 

 ارائه فرم ج تکمیل و       

 ارائه اصل مدارک شناسایی و کپی اعضا خانواده دارنده کارت ایثارگری ارتش        

 افتتاح حساب در یکی از بانک های عامل       

  

  میزان وام مسکن با کارت ایثار ارتش ارائه می شود؟ چه ��

د. به همین دلیل در این بخش از مقاله  الزم به ذکر است که میزان دریافت وام مسکن برای متقاضیان مختلف، متفاوت می باش

را از بانک هایی   وام خرید یا ساخت مسکن تا چه مبلغی، امکان دریافت به بررسی این نکات خواهیم پرداخت که هر متقاضی

 .که مورد تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، خواهد داشت

  3هیئت وزیران که در اصالح ماده    1401/07/10هـ مورخ    60251/ت119991به همین دلیل باید، به تصویب نامه شماره  

نامه تسهیالت خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، تصویب شده، مراجعه کرد، این تصویب   اصالحی آیین 

 :نامه، مقرر می دارد

ر های با جمعیت بیش از یک میلیون  ، به ازای هر واحد مسکونی، در شه۱۴۰۱سقف تسهیالت مسکن ایثارگران در سال  "

ها سه    ( لایر، سایر شهرستان4/000/000/000ها چهار میلیارد )  ( لایر، مراکز استان4/000/000/000نفر، چهار میلیارد )

( لایر و در شهرهای جدید، معادل 2/500/000/000( لایر، روستاها دو میلیارد و پانصد میلیون )3/000/000/000میلیارد )

%( و مدت بازپرداخت بیست ساله، بدون رعایت الگوی مصرف  4تسهیالت مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد )سقف 

 ".شود و نوساز بودن مسکن، تعیین می

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید پیگیری کارت ایثارگری با کد ملی برای مشاهده نحوه     

  

 خرید خودرو  -دریافت وام با کارت ایثارگری ارتش 

وام خرید خودرو اشاره کرد. مشمولین این وام می توانند با توجه به    یکی دیگر از انواع وام با کارت ایثار ارتش می توان به

درصد سود می باشد. این وام نیز   4خودرویی که قصد خرید آن را دارند، مقدار وام متفاوتی دریافت نمایند که دارای نرخ  

 .مطابق با مصوبه مجلس به تمامی ایثارگرانی که واجد شرایط می باشند ارائه خواهد شد

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/


 

 
 

 :شرایط مورد نیاز برای دریافت وام خودرو ایثارگران ارتش ��

 .شخص ایثارگر نباید خودرویی به نام خود داشته باشد    

 .ماه در جبهه جنگ حضور داشته باشد 6ایثارگر می بایست حداقل     

 .ایثارگر می بایست حتما متاهل باشد    

 

 :دارک مورد نیاز برای دریافت وام خودرو ایثارگرانم ��



 

 
 

 .متقاضی ایثارگر می بایست اصل کارت ملی و کپی آن را ارئه نماید       

 .ایثارگر الزم است تا اصل شناسنامه و کپی آن را ارائه کند        

 یداشتن کارت ایثارگری یا تاییدیه سابقه حضور در جبهه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگر        

 ارائه فرم ج        

 ارائه اصل مدارک شناسایی و کپی اعضا خانواده ایثارگر        

 افتتاح حساب در یکی از بانک های عامل       

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید شرایط اخذ کارت ایثار برای مشاهده     

  

 وام ازدواج ایثارگران، جانبازان و فرزندان آن ها  -دریافت وام با کارت ایثارگری ارتش 

جود دارد. خوشبختانه امکان دریافت وام با کارت ایثارگری ارتش برای ازدواج ایثارگران، جانبازان و فرزندان آن ها نیز و

در این بخش از مقاله به بررسی دقیق این نوع وام خواهیم پرداخت. این نوع از وام عالوه بر ایثارگران، به جانبازان و فرزندان  

آن ها نیز بدون توجه به درصد جانبازی آن ها ارائه می شود. البته که دریافت وام با کارت ایثارگری ارتش برای ازدواج  

 .شرایط است؛ این شرایط در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت نیازمند داشتن برخی

  

 چه کسانی مشمول دریافت وام ازدواج با کارت ایثارگری ارتش می باشند؟ ��

توجه داشته باشید که تسهیالت موضوع این دستور العمل از محل منابع قرض الحسنه بانک های عامل و به میزان دو      

میلیون    150شود. به عنوان مثال اگر افراد عادی مبلغ    نه ازدواج برای افراد عادی پرداخت میبرابر تسهیالت قرض الحس

 .میلیون تومان را دریافت خواهند کرد 300تومان را دریافت نمایند، ایثارگران مبلغ 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

باشید که این افراد نباید  بایست در سامانه ازدواج ثبت نام نماید. توجه داشته    متقاضیان دریافت وام ازدواج ایثارگری می     

  .پیش تر از این تسهیالت استفاده کرده باشند

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، افرادی که مشمول دریافت این تسهیالت می باشند،  50با توجه به ماده )     

 .باشند عبارتند از: خود جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان شاهد می

 .ماه( می باشد 84سال ) 7ز پرداخت وام ازدواج با کارت ایثارگری ارتش ، همانند سایر متقاضیان حداکثر مدت با     

رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، برای دریافت وام ازدواج ایثارگران الزامی می      

 .باشد



 

 
 

 

های گرامی می باشند که در راه اعتالی اهداف عالیه انقالب اسالمی و مبارزه با    منظور از خانواده شاهد خانواده :کتهن ��

 .خود )پدر، مادر، همسر، فرزند( شهید یا مفقود االثر یا اسیر شده باشند دشمنان انقالب یکی از اعضای خانواده

  

 :ج ایثارگران ارتش شرایط مورد نیاز برای دریافت وام ازدوا ��

برخی از شرایطی که می بایست زوج های تازه عقد کرده برای دریافت وام با کارت ایثارگری ارتش داشته باشند، عبارت 

 :است از



 

 
 

 .متقاضیان دریافت وام می بایست دارای تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران باشند    

ام ازدواج صرفا شامل خود جانبازان، ایثارگران، آزادگان، فرزندان شاهد توجه داشته باشید که تسهیالت ارائه شده برای و    

 .و جانبازان خواهد بود

 .الزم به ذکر است که مبلغ این وام دو برابر وام ازدواج افراد عادی می باشد    

ایثارگران متقاضی دریافت این وام، همچون سایر متقاضیان عادی دریافت وام ازدواج می بایست در ابتدا در سامانه     

ازدواج ثبت نام نمایند. همچنین الزم است تا ازدواج اول آن ها باشد و حداکثر از تاریخ عقد آنان به مدت دو سال می توانند از 

 .این فرصت استفاده نمایند

ازدواج به جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی و سابقه اسارت پرداخت خواهد    وام    

 .شد

  

 :مدارک مورد نیاز برای دریافت وام ازدواج ایثارگران ��

 .متقاضی ایثارگر می بایست اصل کارت ملی و کپی آن را ارئه نماید       

 .نامه و کپی آن را ارائه کند ایثارگر الزم است تا اصل شناس       

 .ارائه اصل و کپی سند ازدواج الزامی است       

 .درج کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین الزم است       

 .ارائه کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام نیز الزامی می باشد       

  

  ارتش ارائه می شود؟میزان وام ازدواج با کارت ایثارگری  چه ��

مبلغ وام ازدواج برای متقاضیان دریافت آن، با توجه به شرایط زوجین ممکن است متفاوت باشد. در ادامه به بررسی این  

 :میزان مبلغ با توجه به شرایط مختلف زوجین خواهیم پرداخت



 

 
 

ارتش و جانبازی باشند، این وام به هر دو  اگر هر دو نفر، دارای شرایط مورد نیاز برای دریافت وام با کارت ایثارگری        

 .نفر آن ها تعلق خواهد گرفت

در صورتی که تنها یکی از زوجین دارای شرایط دریافت وام ازدواج با کارت ایثار ارتش باشد، وام تنها به همان فرد       

 .تعلق خواهد گرفت

سال و سن زن   25یعنی اگر سن مرد کمتر از    برای دریافت وام ازدواج با کارت ایثارگری، شرط سن هم وجود دارد.      

 .میلیون تومان وام ازدواج ایثارگری تعلق خواهد گرفت 200سال باشد به هر یک از زوجین  23کمتر از 

 میلیون تومان به یکی از زوجین تعلق می   200اگر شروط سنی تنها در مورد یکی از زوجین رعایت شده باشد، مبلغ        

 .میلیون تومان دریافت خواهد کرد 140گیرد و فرد دیگر 

 .میلیون تومان، تعلق خواهد گرفت 140در صورتی که زوج دارای شرط سنی نباشند، به هر یک از آن ها مبلغ       

درصد می باشد و مدت زمان باز پرداخت آن   4الزم به ذکر است که نرخ سود وام ازدواج با کارت ایثارگری ارتش        

 .سال است 7حداکثر 



 

 
 

 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید ثبت نام وام دانشجویی پیام نور برای مشاهده نحوه     

  

 وام خود اشتغالی  -دریافت وام با کارت ایثارگری ارتش 

ن می توان به وام خود اشتغالی اشاره کرد. این نوع از وام تنها به ایثارگرانی  از انواع دیگر وام های ارائه شده به ایثارگرا

میلیون   500قصد راه اندازی کسب و کاری را برای خود دارند. توجه داشته باشید که این نوع وام تا سقف   تعلق می گیرد که

ی است که شخص ایثارگر میخواهد انجام دهد.  تومان نیز می باشد و دریافت آن تنها نیاز به ارائه مدارک مربوطه به فعالیت

 .درصد می باشد 2سود این نوع وام نیز 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


 

 
 

متقاضیان گرامی توجه داشته باشید که چنانچه نیازمند کسب اطالعات تکمیلی و بیشتر در رابطه با وام خود اشتغالی هستید، 

)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن    9099075307شماره    می توانید با کارشناسان ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل به

  .کد( تماس حاصل فرمایید

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید وام دانشجویی وزارت بهداشت برای مشاهده     

  

 کدام بانک ها به ایثارگران وام می دهند؟

ایثارگرا از  یا  از جانبازی هستند و  دارای درصدی  بانک  افرادی که  بنابر دستور  توانند  ن دوره جنگ تحمیلی هستند، می 

مرکزی جمهوری اسالمی وام دریافت نمایند. ولی چه بانکی هایی انواع وام ها را به ایثارگران می دهند؟ در این قسمت از  

 :مقاله بانک هایی را معرفی خواهیم کرد که ایثارگران وام می دهند. این بانک ها عبارتند از

  :دیبانک     

از جمله بانک هایی که تسهیالت به ایثارگران ارائه می دهد، می توان بانک دی را نام برد. متقاضیان گرامی می توانند برای  

میلیون تومان را بدون    100دریافت وام با کارت ایثارگری به بانک دی مراجعه نمایند. ایثارگران می توانند وامی تا سقف  

خانواده شهدا و ایثارگران می توانند با ارائه مدارکی چون گواهی کسر از حقوق و معرفی نامه داشتن ضامن دریافت نمایند.  

  .وام مورد نظر خویش را دریافت کنند

میلیون تومان بدون ضامن، بر اساس بخشنامه وزارت اقتصاد   100شرایط دریافت وام با کارت ایثارگری ارتش تا سقف       

 :بدین صورت می باشد

 .میلیون تومان فقط نامه کسر از حقوق مورد نیاز می باشد 50افت وام تا سقف برای دری    

 .میلیون تومان تنها ارائه نامه ی کسر از حقوق به همراه چک یا سفته مورد نیاز می باشد 100برای دریافت وام تا سقف     

  

 :بانک قرض الحسنه رسالت ��

https://irantahsil.org/%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

 
 

ایثارگر الحسنه رسالت اشاره کرد. از دیگر بانک هایی که تسهیالت مختلف به  ارائه می دهد می توان به بانک قرض  ان 

میلیون تومان و بدون   50ایثارگرانی که در این بانک حساب داشته باشند و در صورت خوش حساب بودن، وامی تا سقف  

 .کارمزد می توانند دریافت کنند

 

 :بانک سپه ��

بانک سپه نیز به افراد دارای معرفی نامه از مرکز بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا کمیته امداد هستند، تا سقف 

م خوداشتغالی بانک  میلیون تومان وام خوداشتغالی و قرض الحسنه پرداخت می کند. ایثارگرانی که تمایل به دریافت وا  100

الحسنه   باید در یکی از شعبه های این بانک حساب قرض الحسنه داشته باشند. )در صورتی که حساب قرض  سپه دارند، 

 .ندارید، می بایست افتتاح نمایید.( هم چنین برای دریافت این وام نیازمند داشتن ضامن معتبر و سند ملکی خواهید بود



 

 
 

  

 ا کارت ایثار ارتش اخبار مرتبط با وام مسکن ب

  :میلیون تومانی ایثارگران به شعب بانک عامل ابالغ شد 300وام مسکن  ��

های جدید تسهیالت مسکن ایثارگران و خانواده شهدا را به شعب خود در سراسر کشور ابالغ   بانک عامل بخش مسکن سقف

 .کرد

و ایثارگران در شهر های با جمعیت بیش از یک  بر این اساس سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن مخصوص خانواده شهدا 

ها و روستا ها نیز به ترتیب به   میلیون تومان افزایش پیدا کرده و در سایر شهرستان  300ها به    میلیون نفر و مراکز استان

 .میلیون تومان رسیده است 200میلیون و  250

 .امور ایثارگران قابل پرداخت استاین تسهیالت بعد از معرفی واجدین شرایط از سوی بنیاد شهید و 

نامه    در مصوبه بانک تخصصی بخش مسکن برای پرداخت این نوع تسهیالت آمده است: آن دسته از متقاضیانی که معرفی

ها در دفترخانه ثبت نشده    ها قبل از ابالغ این نامه عمومی به بانک ارائه و به ثبت رسیده و قرارداد تسهیالتی آن   صادره آن 

توانند از   ( می1400نامه جدید از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران )اعتبار ابالغی سال    ، در صورت ارائه معرفیباشد

 .مند شوند سقف تسهیالت ابالغی جدید بهره

با این حال افزایش سقف تسهیالت برای آن دسته از متقاضیانی که قرارداد آن ها در سیستم تسهیالتی بانک ثبت قطعی شده 

 .است، قابل تسری نیست

درصد    4بر اساس این گزارش تسهیالت جهت خرید و ساخت واحد مسکونی مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران با نرخ سود  

شود. این تسهیالت با معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل پرداخت است و حداکثر مدت   به متقاضیان پرداخت می

 .باشد سال می 20زمان بازپرداخت آن 

  

 خالصه مطلب

افرادی که در طی دوران دفاع مقدس در جبهه های جنگ حضور داشتند و مشخصات آن ها در بنیاد شهید و امور ایثارگران 

به ثبت رسیده است می توانند از انواع تسهیالت و امتیازاتی که برای آن ها ارائه می شود، استفاده نمایند. به عنوان مثال 

ان می توانند با ورود به سامانه ثبت نام وام ایثارگران ارتش برای دریافت انواع تسهیالت مانند وام مسکن با کارت  رزمندگ

الزم است تا دارای برخی شرایط باشید؛    دریافت وام با کارت ایثارگری   ایثار ارتش اقدام کنند. توجه داشته باشید که برای

ر وام در این مقاله بررسی شده است. هم چنین در این مقاله می توانید اسامی بانک  شرایط و مدارم مورد نیاز برای دریافت ه

 .هایی را که به ایثارگران وام می دهند مشاهده کنید



 

 
 

پس از مطالعه دقیق این مقاله در صورتی که نیازمند کسب اطالعات بیشتر بودید و یا سوال و ابهامی در بخش هایی از مقاله 

 9099075307  می توانید با کارشناسان و مشاوران مجرب ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل به شمارهبرای شما ایجاد شد،  

)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید. هم چنین می توانید برای ما کامنت بگذارید. مشاوران ما 

  .ند داددر کوتاه ترین زمان ممکن به سواالت شما در کامنت پاسخ خواه

  

 


