ﻃـﺮح ﺿﺮﺑﺘـﯽ وام ازدواج ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﮐـﺎم ﺑـﺎزار /ﮐـﺎﻫﺶ
۴۰درﺻﺪی ﺻﻒ وام ازدواج
][ad_1
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  11ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح
ﺿﺮﺑﺘﯽ اﻋﻄﺎی وام ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺳﻘﻒ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وام ازدواج 500 ،ﻫﺰار
ﻓﻘﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت داده اﻧﺪ ،وام ازدواج
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش
ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ازدواج در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ
اﻧﺒﺎﺷﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ،اﻣﺮوز ﺻﻒ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺑﺮای
 10ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ازدواج اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺻﻒ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد و ﺑﻪ  50ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح
ازدواج ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ
ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﻏﻠﺐ ،وام ﻫﺎی
ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﯾﺎﻓﺖ وام
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
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ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ

ﺿﺮﺑﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ وام
اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ
ازدواج ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ

**وام ازدواج ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎم ﺑﺎزار
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح وام ازدواج ﮐﻪ در ﻃﻮل دو ﻣﺎه 11
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺶ از  5ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺧﻮش ﻧﻤﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام آﻧﻬﺎ در
راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﺠﺎد روﻧﻖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺎزار
ﮐﺎﻻی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎره »ﮐﺎﻣﺮان ﻧﺪری« ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﺟﺮای ﻃﺮح ﺿﺮﺑﺘﯽ وام ازدواج ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ

دﺳﺘﻮری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وام ازدواج ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﻄﺎی وام ازدواج اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﻫﻢ در اﺟﺮای اﯾﻦ
دﺳﺖ از ﻃﺮح ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮه
اداره ﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ وام
ازدواج ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺪری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﺻﺎدﻗﯽ« ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻫﺎی ازدواج و ﺳﺎﯾﺮ وام ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد  :ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ازدواج ،درﻣﺎن ،ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ و … اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را در
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﮐﺎﻫﺶ رﮐﻮد در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از
اﯾﻦ وام ﻫﺎ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر زوج ﻫﺎی ﺟﻮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ روﻧﻖ ﻧﺴﺒﯽ در
ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ اداﻣﻪ داد :اراﺋﻪ وام ازدواج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺴﮑﻦ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ازدواج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

**ﮐﺎﻫﺶ  40درﺻﺪی ﺻﻒ درﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻃﺒﻖ
837
ﺳﺎل
اﯾﻦ

ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،1391ﺣﺪود
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺻﻒ درﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ رﻗﻢ در ﭘﺎﯾﺎن
 1395ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  484ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ در ﻃﻮل
ﻣﺪت ﺻﻒ درﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در دوره
 4ﺳﺎﻟﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  1388ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  1391ﺣﺪود  11ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﻠﻎ وام ازدواج در ﺳﺎل
 1395از  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ 10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن 1 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و  18ﻫﺰار و
 10ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎل از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎدل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
وام ازدواج در ﺳﺎل ﻫﺎی  1388ﺗﺎ  1394ﺑﻮده اﺳﺖ.
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