40/588001
5940/80/22
دارد

"سال ،۴۹۳۱سال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی"
مديران عامل محترم بانکهای دولتی ،غيردولتی ،قرض الحسنه مهر و رسالت ،موسسات اعتباری
عسکريه و کوثر ،شرکت دولتی پست بانک و صندوق کارآفريني اميد

با سالم
احتراماً ،مفاا بنا « »6از تصايميا متذا د ي هزاا اي و وه ا و هزيام لس ام ما ي
 2331/3/21ش يای پ ل و اعتباي يا بم شرح ذهل بم استحضاي می يسان :
" ش يا بم استنا ما د « »05قان ن لامع خ ما يسانی بم اهثايگران با اف اهش سقف فار ی ت اامال
قرض الح نم از واج برای خان ا د شاه  ،لانبازان ،آزا گان و فرزن ان آنان برای هک ن ب بم مما ان و
برابر ض ابط بانزی م افق ني ".
بر اه اساس ضي ايسال تص هر سات يالميل الراهاپ پر اخا ت اامال قارض الح انم از واج
اهثايگران ،خ اهشين اس ست ي فرماهم مراتب بم کسمم واح های الراهاپ ذي يباط لاا اقا ام زم
ابالغ و ظرف هک هفتم از تايهخ يهاف اه نامم ،هک ن ذم از ابالغمم آن بانک بم شمب استانپ خ يا
بم اه بانک ايسال نياهن /.الف1123105
مديريت کل اعتبارات
اداره اعتبارات
محمدرضا قرباني
سيدعلي اصغر ميرمحمدصادقي
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دستور العمل اجرايي پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج ايثارگران
ماده  -2تسهيالت موضوع اين دستور العمل از محل منابع قرض الحسنه بانکهاي عامل و بهه
ميزان دو برابر تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي افراد عادي پرداخت مي شود.
ماده  -1متقاضي ايثارگری مي تواند در سهامانه ازدواج ثبهت نهام نمايهد کهه هماننهد سهاير
متقاضيان ازدواج ،ازدواج اول وي بوده و حداکثر از تاريخ وقوع عقد تا پايان سال بعد نسهبت
به ثبت نام در سامانه ازدواج اقدام نمايد.
ماده  -5با توجه به ماده ( )34قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ،در ايهن دسهتورالعمل
افراد ايثارگر شامل خانواده شاهد ،جانبازان ،آزادگان و فرزندان آنان مي باشند.
ماده  -0متقاضيان موضوع اين دستور العمل مي بايد عالوه بر مدارک مورد درخواست بانهک،
نسبت به اخذ و ارائه معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثهارگران مبنهي بهر انطبهاق وضهعيت
متقاضي با اشخاص موضوع ماده  34قانون جامع ايثارگران نيز به بانک عامل اقدام نمايند.
ماده  -3مدت بازپرداخت تسهيالت موصوف ،همانند ساير متقاضيان حداکثر  5سال ( 52ماه)
مي باشد.
ماده  -2پرداخت تسهيالت موضوع اين دستورالعمل از زمان ابالغ مصوبه قابل اجرا می باشد.
ماده  -7رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت قهرض الحسهنه ازدواج بهراي ايهن
تسهيالت الزامي مي باشد.

