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زیادی در  ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی از مسائل مهمی است که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر متقاضیان بسیار 

بین بازنشستگان محترم دارد. همچنین سواالت متنوعی در این بین در رابطه با نحوه ثبت نام درو مبلغ آن در ذهن افراد به وجود می  

آید. از جمله مهم ترین سواالتی که در این مورد مطرح می شود؛ زمان ثبت نام، شرایط الزم دریافت وام قرض الحسنه بازنشستگان 

 عی و حداکثر میزان ممکن برای دریافت می باشد. تامین اجتما

برای دریافت وام قرض الحسنه که به بازنشستگان تعلق می گیرد نیازی به مراجعه حضوری نبوده و تمام مراحل به صورت آنالین  

مر ازطریق مراجعه به سایت  تمامی مراحل این ا  قابل انجام می باشد که در این مقاله به آموزش گام به گام نحوه انجام آن پرداخته ایم.

قابل انجام است. همچنین طبق آخرین بخشنامه صادر شده از سوی سازمان   vaam.kabta.ir یاجتماع نی ثبت نام وام بازنشستگان تام

ه  مرجع، هر فرد واجد شرایط بعد از ورود به سایت ثبت نام وام بازنشستگان و تکمیل فرم مربوطه، قادر خواهد بود وامی به مبلغ د

  افت ی درتامین اجتماعی  یاست که وامافرادی با  ت ی وام اولو نی ا افت ی در ی توجه داشت که برا دی البته بامیلیون تومان را دریافت نماید. 

 نی کرده و اکنون در حال باز پرداخت اقساط آن هستند، امکان ثبت نام وام بازنشستگان تام افتی که از قبل وام در ی نکرده اند. افراد

 را نخواهند داشت.  یاجتماع

 

 ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به جهت تسهیل شرایط اقتصادی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران  

و رعایت شرایط   vaam.kabta.ir  تی را در نظر گرفته است. دریافت این وام مستلزم ثبت نام در سایت مربوطه به نشانی  تسهیال

  یالزم و راهنما ط ی ، زمان، شرادر سال جاری یاجتماع نی ثبت نام وام بازنشستگان تامذکر شده در ادامه باشد. در ادامه این مطلب به 

خوایم   یاجتماع نی تام مهی بازنشستگان سازمان ب  یون ی لی م 100وام   ن،ی و همچن  رانی بگ یمستمر ی فرم وام ضرور  لی ثبت نام و تکم

 پرداخت. 

 زمان ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی

به متقاضیان اعالم خواهد شد و متقاضیان می توانند   vaam.kabta.irزمان ثبت نام این وام همانند سال های گذشته از طریق سایت  

آبان ماه بوده   30تا  25به راحتی در بازه زمانی اعالم شده نسبت به دریافت وام اقدام نمایند. زمان این امر در سال گذشته در تاریخ 

ده میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی است، اما با توجه به اعالمیه های منتشر شده در سایت رسمی این سازمان، زمان دریافت وام 

 در خرداد ماه خواهد بود  1401در سال  

پایان  تا  6میلیون می باشد؛ از تاریخ   12وام دیگری به نام وام ضروری که به مبلغ   متقاضیان می توانند برای عالوه بر این

 امکان پذیر است.  sabasrm.ir ه ثبت نام نمایند. ثبت درخواست این وام از طریق سامان  1401اردیبهشت ماه سال 

 

 شرایط ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی

اعطا کننده وام مشخص شده است را داشته باشند،   یکه از سو  یط ی شرا ،یالت ی اخذ هر گونه تسه یبرامتقاضیان باید  نکه ی با توجه به ا

اخذ وام   یاز آنکه برا  شی پ  ستی با یم ،یاجتماع نی سازمان تام رانی بگ ی مستمر زی ن  یاجتماع نی وام بازنشستگان تام  افتی در یبرا

  طی در ادامه، در رابطه با شرا ل، ی دل نی . به همندی ثبت نام آن را مطالعه نما ی الزم برا طی شرا ند،ی اقدام نما یاجتماع نی بازنشستگان تام

 ی ارائه شده است. حات ی توض ،یاجتماع نی ثبت نام وام بازنشستگان تام

امکان   رای ز ند،ی نما افت ی خود را از شعب بانک رفاه شهر تهران در ی حقوق مستمر باید، یاجتماع نی وام بازنشستگان تام انی متقاض

  یکانون بازنشستگ ت ی کارت عضو داشتنهمچنین  .وجود ندارد گر ی د یبانک ها یبانک عامل، برا به کسر اقساط توسط یدسترس

 .باشد یمضروری  وام، انی متقاض یبرا ،یاجتماع نی تام

سال را در نظر گرفته بودند، در   70که حداقل سنی   گذشته  یوام، برخالف سال ها  نی ا افتی در یبرا ران،ی بگ ی مستمر یسن   طی شرا

 سال افزایش یافته است.   77حال حاضر به 



  ست ی با یم ران،ی بگ یخواهد شد، مستمر  افتی در رانی بگ یبه مستمر التی تسه ی اعطا یبانک، برا یکه از سو  یتوجه به استعالم با

 .و اقساط معوقه باشند یبانک یبده ،یفاقد هرگونه چک برگشت 

 .استفاده نکرده باشندارائه شده از سوی بانک رفاه  التی سه سال گذشته، از تسه یدر ط   بایدوام،  نی ا یمتقاض بازنشستگان

 .باشد یتومان م ونی لی م 10 ،یاجتماع نی تامبنا بر اعالم سازمان  ،یاجتماع نی وام بازنشستگان تام مبلغ

 .باشد یاجتماع نی کننده وام بازنشستگان تام افتی در یشماره تلفن همراه، به نام متقاض بایدثبت نام،  هنگام

 

 راهنمای تصویری ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی

به   دارند در زمان معین شده از جانب سازمان مربوطه می توانندمتقاضیانی که شرایط دریافت وام بازنشستگان تامین اجتماعی را 

صورت آنالین نسبت به ثبت نام در وام اقدام نمایند. در این بخش به بررسی نحوه تکمیل فرم وام ضروری مستمری بگیران و ثبت نام  

 وام بازنشستگان تامین اجتماعی خواهیم پرداخت. 

شده و گزینه ثبت نام   vaam.kabta.irتماعی ابتدا الزم است وارد سامانه به نشانی اینترنتی برای ثبت نام وام بازنشستگان تامین اج

 وام را از باالی صفحه انتخاب نمایید.

 == 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط الزم برای ثبت نام وام قرض الحسنه کانون بازنشستگی تهران

بازنشستگانی می باشد که حقوق خود را از شعب بانک رفاه تهران دریافت می کنند  شرایطی که در ادامه ذکر شده است تنها برای 

 سایر مستمری بگیران تامین اجتماعی الزم است از مطالب فوقی که در مقاله ذکر شده است پیروی نمایند.

 

  لی بانک ها به دل ر ی سا) .دی نما افت ی حقوق خود را  از شعب  بانک رفاه شهر تهران  در ستی بای بازنشسته عضو کانون  م •

 (توانند وام پرداخت کنند یعدم امکان کسر اقساط توسط بانک عامل نم

 

 .سال تمام باشد ۷۷کمتر از  ستی بای وام م  یسن بازنشسته  متقاض ی بانک مرکز نی باتوجه به قوان  •

 مطابق مقررات بانک( کشور باشد ) ی بانک ها ری و اقساط معوقه وام از سا  یچک برگشت ،  یبانک یفاقد بده دی بازنشسته با •

 



                   .وام بانک رفاه استفاده کرده باشد التی سال گذشته از تسه  ۳در  دی بازنشسته نبا •

  باشدی باشد و باز پرداخت مطابق مقررات بانک م  یتومان م ونی لی معادل هفت م لایر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰مبلغ وام  •

 

تلفن همراه وارد شده   شماره  دی نام خود داشته باشد ،توجه داشته باشی به کارت  می س دی که درخواست وام دارد با ای  بازنشسته •

  به .باشد ی ثبت نام وام م شی درخواست صرفا جهت  پ  نی ا . باشد ری بگ ی مستمرو یا  متعلق به شخص بازنشستهباید صرفا 

در   یت ی گونه مسئول  چی کانون بازنشستگان ه شدداخت وام شما موافقت ن با پر ل ی در تعداد وام چنانچه به هر دل تی محدود لی دل

 نی بازنشستگان تام یو کانون عال یاجتماع نی توجه به دستورالعمل سازمان تام با د.ندار شخص راقبال پرداخت وام  به 

خاص و   مارانی ،  ب   رانی اخذ وام با حداقل بگ  تی اولو انی در تعداد وام  و کثرت متقاض  تی محدود ل ی کشور  به دل یاجتماع

  ین ی مسکن جهت اجاره نش یی جابجا حال در    ای و  هستندکه فرزندان آنها در شرف ازدواج  ی افراد  نی صعب العالج و همچن 

  یبازنشسته مخو شخص آن به عهده  تی صورت اشتباه در درج مندرجات فرم ، مسئول  در  . باشدی با ارائه مدرک معتبر م

 . باشد

 

 

 

 خالصه مطالب 

 

با   یدولت در خصوص طرح ،یزندگ  هی و ثانو  هی اول یها نهی خانواده در خصوص پرداخت هز ییبا توجه به نرخ تورم و کاهش توانا

سازمان   نی به بازنشستگان ا یتومان  ونی لی م 100و   10در حدود   یبازنشستگان، اقدام به پرداخت مبالغ یاجتماع نی عنوان وام تام

 .پرداخته است

 

و گام به گام پرداخته شده است.    یری تصو یبازنشستگان به صورت راهنما یاجتماع نی ثبت نام وام تام یمقاله چگونگ نی ا در 

ونه سوال در  مقاله ذکر شده است. در صورت وجود هر گ نی در ا یو صد تومان  یون ی لی ثبت نام وام ده م ط ی زمان ثبت نام، شرا نی همچن 

 .دی با کارشناسان مشورت در ارتباط باش نهی زم نی ا


