
ها در این شان دچار مشکل جدی هستند و از همراهی صاحبخانهکسانی که برای تامین پول پیش مسکن یا ودیعه مسکن

با مطالعه شرایط وام ودیعه مسکن، برای دریافت وام مستاجران اقدام کنند. توانند شرایط اقتصادی برخوردار نیستند، می

بگیران و بازنشستگان هستند و در بگیران، کارگران، مستمریخانوار، حقوقهدف اصلی این تسهیالت، زنان سرپرست 

توانند اند، نیز میها و کسانی که امسال ازدواج کردهاولینفره، خانه ۵های اولویت پرداخت این وام قرار دارند. خانواده

 .مسکن مستاجران را بخوانید اقدام کنند. البته بهتر است ابتدا شرایط جدید وام ودیعه وام ودیعه مسکن برای

 :هاسقف وام اجاره مسکن در تهران و شهرستان

شود و بر اساس آخرین تغییرات، وام اعطا می ۱۴۰۱هزار میلیارد تومان در سال  ۴۰این وام از منابع بانکی تا سقف 

 از این قرار است؛ ۱۴۰۱اجاره مسکن یا ودیعه مسکن در سال 

 انمیلیون توم ۱۰۰: کالنشهر تهران

 میلیون تومان  7۰: ها(سایر کالنشهرها )مراکز استان

 میلیون تومان۴۰: هزار نفر ۲۰۰سایر شهرهای باالی 

 :نام وام ودیعه مسکنمهلت ثبت

شهریور فرصت  ۳۱اعالم نشده ولی سال پیش همه مشموالن تا  ۱۴۰۱نام وام ودیعه مسکن در سال هنوز مهلت ثبت

 .شده را پر کنندهای مشخصنند و با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی مسکن، فرمنام کداشتند تا در این طرح ثبت

 نام وام ودیعه مسکن چگونه است؟مراحل ثبت

 .پیامک کنید ۳۰۰۰7۳۶۴۰ با شماره همراهی که به نام خودتان )یعنی سرپرست خانوار( است، کدملی را به شماره

  طرح اقدام ملی مسکن تکمیل اطالعات خواسته شده در سامانه

گیرد و سپس با اعالم پیامکی به سرپرست خانوار و معرفی نام پیامکی، ابتدا شرایط متقاضی مورد بررسی قرار میبا ثبت

 .دهنده، اطالعات فرد هم در سامانه باید تکمیل شودبانک وام

 مدارک و شرایط وام ودیعه مسکن

وام ودیعه مسکن همراه داشته باشید ولی برای ها را هم برای برای همه خدمات بانکی به چه مدارکی نیاز دارید؟ همان

 :تأکید بیشتر

https://tem.mrud.ir/


 نام کارت ملی جدید(اصل کارت ملی جدید )یا کارت ملی قدیم با برگه ثبت •

 اصل شناسنامه •

 متاهل یا سرپرست خانوار بودن •

 سال سکونت در شهر تقاضا شده ۵حداقل  •

 ، همراه با کد رهگیری۱۴۰۱ماهه اول سال  ۶نامه رسمی به تاریخ اجاره •

 گواهی کسر از حقوق یا سهام عدالت و حساب رایانه فرد متقاضی برای وثیقه وام، در غیر اینصورت: سفته •

های ملی مسکن )یعنی همان دریافت نکردن هیچگونه تسهیالت مسکن از دولت از خانه سازمانی تا زمین و طرح •

 سبز بودن فرم ج(

 به بعد ۸۴ودن از سال صاحب ملک نب •

 متر در بقیه شهرها ۹۰های استیجاری کمتر از متر در تهران / خانه 7۵تر از واحدهای مسکونی کوچک •

گیرد و نیازی به مدارک برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، ضمانت توسط این نهادها صورت می :نکته یک

 .مراجعه کنندکننده باال نیست. باید به خود نهاد حمایت

ها را تحویل ندهد، به از تاریخ معرفی به شعبه بانک، مدارک خود و ضامن هفته ۲حداکثر  اگر متقاضی تا :۲نکته 

 .شودتلقی می رد درخواست معنی

 بازپرداخت و اقساط وام مستاجران

نتیجه هر مبلغ اختصاص داده شده است. در  درصد ۱۸کارمزد وام ودیعه مسکن  بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار

 .باید به شبکه بانکی بازگردانده شود سال 5 شده، در حداکثر

 شود؛ها میاین مبلغ -درصد ۱۸حدودا و با احتساب سود -های وام بنابر این، قسط

 تومان در ماه 7۳7هزار و  ۱۵حدود یک میلیون و  :میلیون تومانی ۴۰قسط وام  •

 تومان در ماه ۵۳۹هزار و  777حدود یک میلیون و  :تومانیمیلیون  7۰قسط وام  •

 در ماه ۳۴۲هزار و  ۵۳۹میلیون و  ۲حدود  :میلیون تومانی ۱۰۰قسط وام  •



 .های مختلف، متفاوت باشدها حدودی است و شاید شرایط پرداخت اقساط در بانککه این رقم می شودتاکید ]

 سال پرداخت ماهانه، از این قرار است؛ ۵مسکن در  با یک حساب سرانگشتی، جمع سود وام ودیعه

 هزار تومان ۹۴۴میلیون و  ۲۰حدود  :میلیون تومانی ۴۰سود وام  •

 هزار تومان ۶۵۲میلیون و  ۳۶حدود  :میلیون تومانی 7۰سود وام  •

 تومان ۵۶۴هزار و  ۳۶۰میلیون و  ۵۲حدود  :میلیون تومانی ۱۰۰سود وام  •

 ۱۴۰۱کن مشموالن تسهیالت کمک ودیعه مس

گیرد و تنها به کسانی اعطا به مردان مجرد تعلق نمی ۱۴۰۱جالب است بدانید که تسهیالت کمک ودیعه مسکن در سال 

 شود که شرایط زیر را داشته باشند؛می

 دارای طالقنامه رسمی و فرزند •

 نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور •

 سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور ۲۰حداقل معلوالن جسمی، حرکتی با دارا بودن  •

 شود؛ها میوام کمک ودیعه مسکن به زنان مجرد هم فقط مشمول این شرط

 دارای طالقنامه رسمی و فرزند •

 سال ۳۵زن مجرد خودسرپرست باالی  •

 نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور •

 ال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشورس ۲۰معلوالن جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل  •

 

 

نام برای به مستأجران، ثبت ۱۴۰۱ودیعه اجاره مسکن در سال  پیرو تصمیم دولت برای پرداخت تسهیالت کمک

 انجام می شود.  http://saman.mrud.ir به نشانییت در سادریافت تسهیالت مذکور 

http://saman.mrud.ir/


قانون جهش تولید مسکن به منظور حمایت از  ۴پول و اعتبار و از محل تسهیالت ماده  به موجب مصوبه شورای

هزار میلیارد تومان تسهیالت کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت  ۴۰مستأجران در سال جاری تا سقف 

راکز سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن در تهران، م.  شودهای عامل پرداخت میراه و شهرسازی توسط بانک

میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابالغ شده  ۴۰و  7۰، ۱۰۰ها و سایر نقاط شهری به ترتیب استان

 .درصد و طول دوره بازپرداخت پنج ساله است ۱۸است. نرخ سود تسهیالت ودیعه مسکن 

 

 

 

 


