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 پیوست نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

 1397الیحه بودجه سال  16ماده پیشنهادی برای اصالح تبصره 

در روندي به شدت  1389هزار عدد در سال  900تعداد ازدواج در کشور طبق آمار ثبت احوال از حدود  - مقدمه توجیهی

کاهش یافت. این کاهش در حالی اتفاق افتاده بود که تراکم جمعيتی کشور به  1394هزار عدد در سال  680نزولی به حدود 
 . وجود داردميليون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور  14حدود سن ازدواج رسيده و 

تا  ميليون تومان، در این روند تا حدي اثرگذار بود؛ 10به  3از  1395با این وجود، افزایش وام قرض الحسنه ازدواج در سال 
 هزار عدد رسيد.  710درصد رشد به حدود  3.5سال روند نزولی، تعداد ازدواج با  5پس از  1395جایی که در سال 

 اما اثرگذاري این سياست به عنوان تنها سياست عمومی و قابل توجه کشور در حمایت از تشکيل خانواده، نيازمند به روزرسانی
ميليون تومان سرمایه  30راي تامين هزینه هاي اوليه ازدواج، هرکدام به حداقل یک پسر و یک دختر ب است. در حال حاضر آن

لذا وام قرض الحسنه ازدواج باید به گونه اي باشد که حداقل نيمی از این هزینه ها را  .استنياز دارند که رقم باالیی اوليه 
مهم کفایت می کند، ضروري است این  پوشش دهد. در شرایطی که منابع قرض الحسنه مردم در نظام بانکی براي این

 ميليون تومان افزایش یابد و از سال هاي آینده، متناسب با تورم تعدیل شود. 15به  10تسهيالت از 

هزار ميليارد تومان منابع قرض الحسنه  150بانک ها حدود  ،1396 مهرماهدر  جمهوري اسالمی ایران طبق آمار بانک مرکزي
پرده قرض هزار ميليارد تومان و س 50 حدود ده قرض الحسنه پس انداز به حجم( در دو قالب سپرقانونی ذخيره)پس از کسر 

همچنين بانک ها تا تاریخ از مردم با نرخ صفر درصد جذب کرده اند.  ،هزار ميليارد تومان 100 حدود الحسنه جاري به حجم
 ند.تسهيالت قرض الحسنه اعطا کرده ا هزار ميليارد تومان 50مذکور حدود 

، از آنها وجود داردپرداخت تسهيالت  که امکاندر اختيار بانک ها  يبر این اساس در سال آتی، مجموع منابع قرض الحسنه
  :به شرح زیر خواهد بودهزار ميليارد تومان  30بيش از 

 10  سنه پس انداز در نظام بانکی )منابع قرض درصدي سپرده هاي قرض الح 20هزار ميليارد تومان از محل رشد
و به عنوان منابع جدید جهت  درصد رشد دارد 20الحسنه پس انداز طبق آمارهاي بانک مرکزي ساالنه بيش از 

  درصد بوده است( 23حدود  1395؛ این رقم براي سال اعطاي وام در اختيار بانک ها قرار می گيرد

 10  بازپرداخت تسهيالت قرض الحسنه )به گفته مسئولين بانک مرکزي ساالنه به طور هزار ميليارد تومان از محل
درصد از تسهيالت قرض الحسنه بازپرداخت می شود و به عنوان منابع جدید جهت اعطاي وام در اختيار  20ميانگين 

 بانک ها قرار می گيرد(

 10  درصد از این  10قرض الحسنه جاري )تنها سپرده هاي از درصد  10هزار ميليارد تومان از محل به کارگيري
سپرده ها براي اعطاي تسهيالت قرض الحسنه در نظر گرفته می شود؛ بانک ها همه این سپرده ها را با نرخ صفر 

 درصد جذب کرده اند. بقيه این منابع جهت اعطاي تسهيالت مختلف در اختيار خود بانک ها قرار خواهد داشت(



هزار  18که  داشتخواهد قرار د تومان منابع قرض الحسنه مردم براي سال آتی در اختيار بانک ها هزار ميليار 30بنابراین 
ازدواج کرده )در سال ميليون جوان  1.2به  ميليون تومانی 15 ميليارد تومان آن براي اعطاي تسهيالت قرض الحسنه ازدواج

هزار  12ن تعداد حداکثري در نظر گرفته شده است( و ميليون جوان تسهيالت ازدواج گرفته اند و ای 1هاي گذشته حدود 
 ماده پيشنهادي ارائه می گردد:در این راستا،  ميليارد تومان براي دیگر تسهيالت قرض الحسنه قابل استفاده است.

ها و مؤسسات اعتباري کشور منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي موظف است کليه بانک به -پیشنهادی  ماده

در  ،و با استفاده از این سپرده ها انداز و جاريالحسنه پسهاي قرضبه اندازه سهم خود از مجموع سپرده نماید تارا ملزم 

 .قرار دهند تالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخالحسنه مشارکت کرده و تسهيالت قرضپرداخت تسهيالت قرض

الیحه بودجه سال  16ه و تبصر 1395الیحه بودجه سال  29شنهادي مشابه مواد تصویب شده در تبصره )توضيح: ماده پي

اجراي  ،تغييرات زیادي داشته و در صورت تصویب نسبت به دو سال قبلی 1397الیحه بودجه سال  16تبصره است؛  1396

 (ایگزین آن شود. لذا ضروري است این پيشنهاد جاین سياست را با مشکل مواجه خواهد کرد

ميليون تومان با دوره بازپرداخت  15ميليون تومان به  10الحسنه ازدواج براي هریک از زوجين از تسهيالت قرض - 1 تبصره

سپرده  استفاده ازهزار ميليارد تومان براي اجراي این بند مورد نياز است که با  18)توضيح: ساالنه  .یابدساله افزایش می 5
  شود(، این مبلغ تامين میطبق برآوردهاي انجام شده در مقدمه توجيهیجاري  پس انداز و هاي قرض الحسنه

که تعداد جوانان  نمایدبانک مرکزي موظف است اعطاي تسهيالت قرض الحسنه ازدواج را به نحوي مدیریت  – 2تبصره 

بيش  طبق آمار بانک مرکزي )توضيح: در حال حاضر هزار نفر باشد. 50در صف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 
با توجه به اجراي قانون و که البته نسبت به سال هاي گذشته  ،هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند 150از 

 (هاي بانک مرکزي و وجود منابع قرض الحسنه در نظام بانکی، کاهش قابل توجهی داشته استپيگيري

لف در این زمينه را بر عهده دارد و رکزي وظيفه نظارت بر اجراي این قانون و جریمه بانک هاي متخبانک م - 3تبصره 

در سامانه وام ازدواج، سهم هر بانک از منابع قرض الحسنه، وضعيت اعطاي وام ازدواج، تعداد جوانان  در این راستا موظف است
 منتشر نموده و ماهانه آن را به روزرسانی نماید.و هر استان در صف و تعداد وام ازدواج پرداخت شده را به تفکيک هر بانک 

)توضيح: ایجاد سامانه عالوه بر کمک به زوجين در انتخاب بانک، زمينه را براي جریمه بانک هایی که به قانون عمل نمی 
 کنند فراهم می نماید(

موظف است با همکاري بانک ها، زمينه را براي تسهيل در اعطاي این تسهيالت به ویژه در ک مرکزي بان - 4تبصره 

)توضيح: وام هاي خرد در نظام بانکی کمترین نرخ معوقات را داشته تا آنجا خصوص وثایق و ضامن هاي مربوطه ایجاد نماید. 
 درصد این وام ها معوق شده است( 3که طبق آمارها، کمتر از 

 


