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  خالصه مدیریتی

 150تومان ) ونیلیم 100وام ازدواج به  یشود در سال آت یم شنهادیپ ،یاز ازدواج و فرزندآور تیبه منظور حما

به  یتومان ونیلیم 50 یو وام فرزندآور ابدی شیساله افزا 12جوان( با بازپرداخت  نیزوج یتومان برا ونیلیم

هزار  100حدود  یشده، در سال آت نجاما یها ی. طبق بررسابدی صیتخص شوند،یکه صاحب فرزند م یافراد

 یهااز سپرده یمیتومان از محل ن اردیلیهزار م 400الحسنه پس انداز و قرض یهاتومان از محل سپرده اردیلیم

 التیرداخت تسهپ یخواهد بود که برا یتومان، منابع اردیلیهزار م 500در مجموع  ،یالحسنه جارقرض

)مطابق  یتومان ونیلیم 100زدواج اوام  ونیلیم 1پرداخت  یبود. لذا برا واهدها خبانک اریالحسنه در اختقرض

 ازیمان منابع نتو اردیلیهزار م 120به  نیانگیجوان، م نیزوج یتومان ونیلیم 150آمار ساالنه( به همراه وام 

 یانومت ونیلیم 50 یوام فرزندآور یتقاضا زین دیصاحب فرزند جد نیاگر بخش عمده والد نیاست؛ همچن

حداکثر به  ستایس نیساالنه کشور، ا دیموال یعدد ونیلیم 1.2نفر(، با توجه به نرخ  ونیلیم 1داشته باشند )

تومان  اردیلیر مهزا 170به  1401در سال  یشنهادیپ استیس نیدارد. بنابرا ازیتومان منابع ن اردیلیهزار م 50

منابع، کامال  نیا یاردیلیهزار م 500به برآورد  وجهدارد که با ت ازین یالحسنه بانکقرض التیمنابع و تسه

 است. ریامکانپذ
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 وام ازدواج در بودجه شیافزا نهیشیپ . 1 فصل

الحسنه ازدواج جوانان را مبلغ وام قرض ر،یتقد ستهیشا یدر اقدام ر،یاخ یسال ها یط یاسالم یمجلس شورا

 طیشرا لیتسه اقدام، نیا جهیدر قانون بودجه بهبود داده است. نت ده،یسنت پسند نیا یهانهیمتناسب با هز

 15به  10از  ،1395تومان در بودجه  ونیلیم 10به  3وام ازدواج از  شیجوانان بوده است. افزا یازدواج برا

تومان در  ونیلیم 50به  30، از 139۸تومان در بودجه  ونیلیم 30به  15، از 1397تومان در بودجه  ونیلیم

ست. در اشده  یسالها ط نیبوده که در ا یریمس 1400تومان در بودجه  ونیلیم 70به  50و از  1399بودجه 

 است. دهیسال رس 10سال به  3از  زین التیهتس نیراستا، مدت بازپرداخت ا نیا

صف وام  شیافزا یرا به معنا التیتسه نیا شیوام ازدواج مخالف بودند و افزا شیها با افزاامر، بانک یابتدا در

ها د بانکسبب ش یاسالم یمجلس شورا ندگانینما یریگیو پ ی. اما نظارت بانک مرکزکردندیازدواج عنوان م

رکنان خود و کا رانیالت قرض الحسنه به مدیرا کاهش داده )از جمله پرداخت تسه نهیزم نیتخلفات خود در ا

قرار گرفته از جمله ازدواج،  دیمورد تاک نیکه در قوان یالحسنه به امورمنابع قرض صیبرخالف قانون( و با تخص

صف وام  ،یبانک مرکزاساس طبق آمار  نیسوم برسانند. بر ا کیکاهش دهند و به  زیرا ن« صف وام ازدواج»

است.  دهیسر 1400سال  مهیهزار نفر در ن 100به حدود  1395سال  ینفر در ابتدا ارهز 500ازدواج از حدود 

 التیاف تسهانحر نه،یزم نیدر ا یبانک مرکز یریگیوام ازدواج و پ شیافزا ،یسابق بانک مرکز سیبه گفته رئ

 الحسنه را کاهش داده است.قرض

از  یده از بخشاستفا»به  یوام ازدواج برداشته شد، مجوز و الزام قانون شیافزا انیکه در جر یگریمثبت د قدم

ه مانع از کمبود منابع در ماده مرتبط بودجه بود ک« در پرداخت وام ازدواج یالحسنه جارقرض یهاسپرده

 یبرا یبع پرحجم بانکمنا نیدرصد ا 2.5 دبار از حدو نیاول یبرا ی. در سال جارشدیم نهیزم نیها در ابانک

 قرض الحسنه استفاده شده است. التیپرداخت تسه

 دیهم بام نیا یو برا کندیخانواده را حل نم لیوام ازدواج، همه مشکالت جوانان در تشک شیافزا هرچند

 ج جوانان،ازدوا یدر بر طرف شدن موانع اقتصاد یقابل توجه لیشک تسه یاما ب رد،یصورت گ یاقدامات متعدد

« خانواده لیشکتکشور از ازدواج و  هقابل توج تیتنها حما»و به عنوان  کندیم جادیا یفعل طیدر شرا ژهیبه و

الحسنه مردم در وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض استیس نیا ن،ی. عالوه بر اشودیمحسوب م

 یکه با مجوز بانک مرکز ییده هاندارد چرا که سپر یانهیهز زیها نبانک یرو برا نیاز ا شود؛یم تیریها مدبانک

 یم صیصمهم تخ نیبه ا ،یبانک مرکز یهاکردند را طبق قانون و دستورالعمل افتیبا نرخ صفر درصد در

 دهند.
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انحراف داشته باشد؛  یممکن است تا حد ها،استیس ریمانند سا استیس نیاست که ا یضرور زینکته ن نیا ذکر

از جمله ازدواج  رمتعارفیغ یرهایاز مس التیتسه نیا افتیو در استیس نیدهد انحراف ا یاما برآوردها نشان م

 رینظ یدرصد بوده که در نوع خود ب 1 زو البته به غلط مطرح شده، کمتر ا رایکه اخ یکودک همسر ای یاجبار

درصد انحراف  کی نیا یحت نکهیبا چالش مواجه کند. ضمن ا را یتیحما استیس نیا تیکل تواندیاست و نم

وام  کی افتیدر یجوان را برا کیاست که  یضعف نظام بانک نیبلکه ا ست؛یوام ازدواج ن شیاز افزا یناش زین

  .کندیم رمتعارفیغ یرهایکردن مس یخُرد، مجبور به ط
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 1401در بودجه  یوام فرزندآور صیوام ازدواج و تخص شیافزا شنهادیپ . 2 فصل

 شیزاقرض الحسنه ازدواج متناسب با اف التیتسه زین یاست در سال جار یگذشته، ضرور ریدر ادامه مس

ز محل منابع اآن،  لیو تسه تیجمع شیاز افزا تیجهت حما زین یوام فرزندآور نیهمچن ابد؛یبهبود  هانهیهز

 داده شود. صیها تخصالحسنه مردم در بانکقرض

 درج شود:  لیموارد ذ 1401بودجه سال  حهیال 16در تبصره  شودیم شنهادیپ بیترت نیبد

  ابدی شیفزااسال  12به  10تومان و بازپرداخت آن از  ونیلیم 100به  70وام قرض الحسنه ازدواج از 

 25 ریر زجوان، پس نیوام ازدواج زوج نینکند. )همچن جادیمشکل ا نیزوج یتا پرداخت اقساط آن برا

 (ابدی شیتومان افزا ونیلیم 150به  100سال از  22 ریختر زسال و د

  ساله جهت  5ا بازپرداخت منابع ب نیاز محل هم یالحسنه فرزندآورتومان وام قرض ونیلیم 50مبلغ

 اضافه شود.  صیتخص

 توسط  تیفظر نیاز ا یکشور که موجب بهره بردار یچک در نظام اعتبارسنج گاهیجا تیبا توجه به تقو

تا به  دیبانک ها را ملزم نما ی، بانک مرکزخُرد شده یها به عنوان ضامن پرداخت وام هابانک یبعض

 ست،ین ریپذاز جوانان امکان یادیعده ز یکسر از حقوق که برا یدارا یدرخواست ضامن دولت یجا

 دو ضامن با چک معتبر خواسته شود. ای کیهر وام  یبرا

 شخص بانک ها م کیپرداخت وام ازدواج و صف آن به تفک تیوضع نیسامانه شفاف که در آن آخر کی

 به آن را داشته باشند. یدسترس تیشود و عموم قابل یشده باشد، راه انداز

و  وام ازدواج شیها، کفاف افزاالحسنه مردم در بانکدهد منابع قرض ینشان م یو آمار یکارشناس یهایبررس

 گرید توانندیمنابع م نیها با همو عالوه بر آن، بانک دهدیرا م یشنهادیپ زانیبه م یپرداخت وام فرزندآور

 ش دهند. پوش زیامداد و ... را ن تهیالحسنه از جمله اشتغال، کممصارف قرض

ها به همراه تبصره الحسنه مردم در بانکبر منابع قرض یمبتن استیس نیا یو آمار یادامه محاسبات اقتصاد در

 انجام شده است. 1400بودجه  حهیال 16تبصره  بند الف یاصالح یشنهادیپ
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 1401منابع قرض الحسنه بانک ها در سال  تیبرآورد وضع . 3 فصل

سپرده  بانک ها پس از کسر ،یسال جار ورماهیمربوط به شهر یآمار منتشر شده از بانک مرکز نیطبق آخر

د از مردم تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درص اردیلیهزار م 250صندوق مسکن، معادل  یها

حجم  ن،یشود. عالوه بر ا یمن توما اردیلیهزار م 225حدود  ،یقانون رهیاند که پس از کسر ذخجذب نموده

حدود  یقانون رهیذخ که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر زین یالحسنه جارقرض یهاسپرده

 اردیلیهزار م 240تومان(، تاکنون حدود  اردیلیهزار م ۸35مبلغ ) نیتومان است. از مجموع ا اردیلیهزار م 610

رد )بر اساس برآو یاساس در سال آت نیشده است. بر ا ختقرض الحسنه به مردم پردا التیتومان تسه

 خواهد بود: ریامکانپذ ریز یرهایپرداخت وام قرض الحسنه از مس تی( ظرفورماهیشهر

ساالنه حدود  دهدینشان م یبانک مرکز یقرض الحسنه: برآوردها و آمارها التیبازپرداخت اقساط تسه( کی

ساله  ۸ نیانگیاقساط بازپرداخت شده )با توجه به م قیقرض الحسنه از طر التیدرصد از حجم کل تسه 12.5

. ردیگیها قرار مبانک اریوام، در اخت یجهت اعطا دیالحسنه( و به عنوان منبع جدقرض التیبازپرداخت تسه

 تالیتسه یتومان منابع جهت اعطا اردیلیهزار م 30حداقل حدود  ،یمحل در سال آت نیاز ا نیبنابرا

 ها قرار خواهد گرفت.بانک اریالحسنه در اختقرض

 1400 ورماهیالحسنه پس انداز در شهرقرض یهاسپرده زانیقرض الحسنه پس انداز: م یسپرده ها شی( افزادو

دهد  ینشان م زیگذشته ن یهاسال یداشته است. آمارها یدرصد 51نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

ا در نظر اساس و ب نیا ردرصد رشد داشته است. ب 50تا  30قرض الحسنه در هر سال حداقل  یهاکه سپرده

تومان  اردیلیهزار م 70حدود  یر سال آتالحسنه پس انداز، دقرض یهاسپرده یدرصد 30گرفتن رشد حداقل 

 ها قرار خواهد گرفت.کبان اریالحسنه در اختقرض التیتسه یجهت اعطا دیالحسنه جدسپرده قرض

 50 ،یفعل بودجه حهیکه با توجه به الزام قانون در تبصره ال ی: در صورتیقرض الحسنه جار ی( سپرده هاسه

 اردیلیهزار م 610 حدود یقانون رهیر پس از کسر ذخکه در حال حاض یالحسنه جارقرض یدرصد از سپرده ها

 یدرصد 30حداقل  شیرد و افزایرار گقالحسنه مورد استفاده قرض التیتسه یتومان حجم آن است جهت اعطا

تومان  اردیلیهزار م 400حدود  یدر سال آت زیمحل ن نیدر نظر گرفته شود، از ا زیمنابع ن نیحجم ساالنه ا

 ها خواهد بود.بانک اریالحسنه از جمله ازدواج در اختقرض التیتسه یجهت اعطا

تومان از محل  اردیلیهزار م 400الحسنه پس انداز و قرض یهاتومان از محل سپرده اردیلیهزار م 100 نیبنابرا

پرداخت  یخواهد بود که برا یتومان، منابع اردیلیهزار م 500در مجموع  ،یالحسنه جارقرض یهاسپرده

ماه  وریبرآورد با توجه به آمار شهر نیا هها خواهد بود. البتبانک اریدر اخت یالحسنه در سال آتقرض التیتسه
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قرض الحسنه در سال  اریو منابع در اخت افتیخواهد  شیسال افزا انیدرصد تا پا 20است و احتماال حداقل تا 

 رساند. یتومان م اردیلیهزار م 600را به حدود  1401
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 و پیشنهادها گیرینتیجه . 4 فصل

 و شودیب ممحسو« خانواده لیقابل توجه کشور از ازدواج و تشک تیتنها حما»به عنوان سیاست وام زادواج، 

 تیریها مدالحسنه مردم در بانکوابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض استیس نیا ن،یعالوه بر ا

 یه با مجوز بانک مرکزک ییندارد چرا که سپرده ها یانهیهز زیها نبانک یبرااین تسهیالت، رو  نیاز ا شود؛یم

 یم صیصمهم تخ نیبه ا ،یبانک مرکز یهاکردند را طبق قانون و دستورالعمل افتیبا نرخ صفر درصد در

 دهند.

سپرده  بانک ها پس از کسر ،1400سال  ورماهیمربوط به شهر یآمار منتشر شده از بانک مرکز نیطبق آخر

د از مردم تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درص اردیلیهزار م 250معادل  صندوق مسکن، یها

حجم  ن،یشود. عالوه بر ا یمن توما اردیلیهزار م 225حدود  ،یقانون رهیاند که پس از کسر ذخجذب نموده

حدود  یقانون رهیذخ که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر زین یالحسنه جارقرض یهاسپرده

 اردیلیهزار م 240تومان(، تاکنون حدود  اردیلیهزار م ۸35مبلغ ) نیتومان است. از مجموع ا اردیلیهزار م 610

 شده است. ختقرض الحسنه به مردم پردا التیتومان تسه

 یارهیپرداخت وام قرض الحسنه از مس تی( ظرفورماهی)بر اساس برآورد شهر یاساس در سال آت نیبر ا

 یه هاسپردو از محل  قرض الحسنه پس انداز یسپرده ها شیافزا، قرض الحسنه التیرداخت اقساط تسهبازپ

 .خواهد بود ریامکانپذ یقرض الحسنه جار

تومان از محل  اردیلیهزار م 400الحسنه پس انداز و قرض یهاتومان از محل سپرده اردیلیهزار م 100 نیبنابرا

پرداخت  یود که براخواهد ب یتومان، منابع اردیلیهزار م 500در مجموع  ،یالحسنه جارقرض یهاسپرده

ماه  وریبرآورد با توجه به آمار شهر نیا هها خواهد بود. البتبانک اریدر اخت یالحسنه در سال آتقرض التیتسه

سنه در سال حقرض ال اریو منابع در اخت افتیخواهد  شیسال افزا انیدرصد تا پا 20است و احتماال حداقل تا 

 رساند. یتومان م اردیلیهزار م 600را به حدود  1401
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