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یک توئيت

دستورتسهیلوامازدواج

رئیسجمهوربرایتسهیلازدواججوانان 3دستورویژهدادکهمهمترینآنمهلت 15روزهبهبانکمرکزیبرایتدوینآییننامه
تسریعوتسهیلپرداختوامازدواجاست.آیاباایندستورمشکلمعرفیضامنوتاخیردرپرداختهایوامازدواجحلخواهدشد؟

راشـــــــاتـــــــودی:
ج ــف ــری ســاکــس،
اقـــــتـــــصـــــاددان و
نــویــســنــده مشهور
جــــــــهــــــــان ،در
نشستی که توسط
اندیشکده مرکز  GATEدر اسپانیا برگزار
شد ،ادعا کرد که کووید 19از یک منبع
طبیعی بــه وجــود نیامده ،بلکه در یک
حادثه آزمایشگاهی در ایاالت متحده رخ
داده است .ساکس دربــاره این ادعایش
گفت که او مطلع اســت ،زیــرا او ریاست
کمیسیون کــوویــد 19در مجله پزشکی
معتبر  The Lancetرا برعهده دارد .او
تاکید کرد« :بنابراین ،از نظر من ،این یک
اشتباه درباره بیوتکنولوژی است ،نه یک
تصادف ناشی از سرریز طبیعی» .در ماه
مه(اردیبهشت) ،ساکس به همراه نیل
هریسون ،استاد فارماکولوژی مولکولی
و درمان در دانشگاه کلمبیا ،مقالهای در
مجموعهمقاالتآکادمیملیعلومنوشت
کهنشانمیدادکووید ۱۹ازیکآزمایشگاه
سرچشمهگرفتهاست.دراینمقاله،ایندو
پژوهشگرخواستارشفافیتبیشترازسوی
سازمانها و دانشگاههای فدرال ایاالت
متحدهشدندواستداللکردندکهبسیاری
ازشواهدمرتبطفاشنشدهاست.ساکس
اولین کسی نیست که می گوید ویروس
مرگباربهطورطبیعیرخندادهاست.

▪پرداخت وام ازدواج افزایش یافته اما ...

اولیندستوررئیسجمهور،میتواندحاللمشکلی
دیرینه باشد و صفهای دریافت وام ازدواج را
بشکند .اگر طبق اعــام بانک مرکزی ،در بهار
امسال تعداد و مبلغ وامهای ازدواج پرداختی ،در
مقایسه با بهار  1400به ترتیب  8.5و  71درصد
افزایش یافته اما نه فقط زوجهای جوان ،که خود
مسئوالنهمبهوجودمشکالتمتعددبرایدریافت
اینواماذعاندارند:
▪سلیقهایعملکردنبانکها

* وحید یامینپور مــعــاون امــور جوانان
وزیــر ورزش :بانکها بــرای ارائــه وام ازدواج
به جوانان ،قانون را رعایت کنند و سختگیری
نکنند.
* فاطمه قاسم پــور رئیس فراکسیون زنان
مجلس :میزان اعطای وام ازدواج افزایش داشته،
اما همچنان گزارشهای مردمی از تخطی برخی
شعب بانکی از مصوبه قانون بودجه در خصوص
ضامنحکایتدارد.
*مهدیمتقیفردبیرستادملی هفتهازدواج:
ضمانتوامومشخصنبودنسقفزمانیپرداخت
وام ازدواج پس از ثبتنام هم از جمله مشکالت وام
ازدواج است و سلیقهای عملکردن بانکها کار
جوانانراسختکردهاست.

عکس :رئیسی در جشن وصال  -عکس :ایرنا

رسانه های جهان

مصطفی عبدالهی -دیــروز پس از سخنرانی
آیتا...رئیسیدرمراسمجشنوصالکههمزمان
با روز ازدواج برگزار شد ،علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولــت ،توئیتی منتشر کرد و این سه
دستور رئیسجمهور را هدیه دولــت به جوانان
برشمرد:
فرصت  ۱۵روزه به بانک مرکزی بــرای ابالغآییننامه تسریعوتسهیلپرداختوامازدواج
بــرگــزاری مراسم ازدواج در مراکز فرهنگی وتفریحیدولتیباتدوینآییننامهمربوطه
حمایت از تعاونیها و پروژههای ساخت مسکنبرایزوجهایجوان

▪دستور رئیسی برای ضامن و زمان وام ازدواج

▪مصادیقیازبانکهاواستانها

اینها هم فقط چند نمونه از وضعیت پرداخت وام
ازدواجدراستانهایکشوراست:
* سید محسن فاضلیان عضو هیئت مدیره
بانک مسکن :تعداد تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج تامین اعتبار شده از ابتدای سال ۱۴۰۱
حدود8هزارفقرهبودهاستواکنونتعداد 30هزار
نفر در صف تعیین شعبه قرار دارنــد 16(.خرداد،
سایترسمیبانکمسکن)
نجنوبی:ازابتدای
*معاونامورجوانانخراسا 
امسال تا پایان اردیبهشت  54۷۴نفر در استان
متقاضی دریافت وام ازدواج بودهاند که هنوز بیش
از  80درصدشان در صف هستند( .شبستان-
9تیر)1401
* حسین قــدیــر دبــیــر شـــورای هماهنگی
بانکهای گلستان :برخی بانکها و موسسات
مالی استان به دالیل واهی از پرداخت تسهیالت
ازدواج خودداری میکنند که این کار باعث فشار
بهسایربانکهاومشکالتیمانندتاخیردرپرداخت
میشود 25(.خرداد)1401
▪مستثناشدنوامازدواجازمفاصاحساب

یکی از دالیل واهی برخی بانکها در خودداری از
پرداخت وام ازدواج ،استدالل به بخشنامهای است
کهمقررکرده،اشخاصحقوقیمتقاضیتسهیالت

بیش از  500میلیون تومان و اشخاص حقیقی
متقاضیتسهیالتبیشاز200میلیونتومان،ملزم
به ارائه مفاصا حساب بدهیهای مالیاتی هستند.
از آنجایی که امسال وام ازدواج  120میلیون
تومانبرایهرزوجودرمجموع 240میلیونتومان
برای دو نفر تعیین شده ،برخی بانکها از جوانان
درخواست مفاصا حساب مالیاتی میکردند که
البته با ابالغ سازمان امور مالیاتی ،این استعالم
برایوامازدواجمنتفیوبهانهازبانکهاگرفتهشد.

امــا به دلیل پابرجا بــودن دو چالش قدیمی
«ضـــامـــن» و «زمــــــان» وام ازدواج ،حــاال
رئیسجمهور شخصا به موضوع ورود کرده و
بانک مرکزی را ملزم کرده است ظرف  ۱۵روز
آییننامهای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت
وام ازدواج از حیث «وثایق و تضامین» و تعیین
«سقف زمان انتظار» تهیه کند.
▪ماموریتویژهبهبانکمرکزیووزارتاقتصاد

رئیسجمهورتسریعدرپرداختوامازدواجراهم
مورد تاکید قرار داده و گفته است« :تسهیالت اگر
به موقع در اختیار دختر و پسری که میخواهند
ازدواج کنند ،قرار نگیرد یا به سختی به آنها
پرداختشودموجبتضییق(سختگیری)است؛
قبال هم گفتهام تسهیالت باید تسهیالت باشد،
نه تضییقات ،بانکها نباید در این زمینه خالف
مصوبات عمل کنند» .آیــتا ...رئیسی بانک
مرکزی و وزارت اقتصاد را نیز مامور نظارت بر
روند پرداخت تسهیالت ازدواج کرد و متذکر شد
اگر بانکی در پرداخت تسهیالت مرتکب تخلف
شد ،حتما با آن برخورد قاطع شود.

اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی مطرح کرد:

نظارت دقیق و مجازات بازدارنده ،شرط شکسته شدن مقاومت بانک ها
دکتر وحید شقاقی شهری ،اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه
خوارزمی ،به خراسان میگوید :متاسفانه بسیاری از بانکها در کشور
ما از یکسو با ناکارآمدی و زیاندهی مواجه هستند و از سوی دیگر به
بنگاهداری آلوده شدهاند و به حوزههای مختلف از جمله پتروشیمی،
معدن و حتی پرورش گل و گیاه روی آوردهاند .وی میافزاید :به این دو
دلیلی که ذکر شد ،بانکها تمام تالش خود را میکنند که از اعطای
تسهیالتکمبهرهمانندازدواجخودداریکنندوعمدهمنابعمالیخودرا
همدراختیاربنگاههایتحتمدیریتخودقراردهند.ویمیافزاید:برایاینکهدستوررئیسجمهور
وآییننامهایکهباهدفتسریعپرداختوامازدواجتدوینوابالغخواهدشداجراییباشد،بهیکبانک
مرکزیمقتدرونظارتشفاف،هوشمندوسیستمینیازداریم،ضمنآنکهبرخوردباتخلفاتبانکها
دراینحوزهنیزبایدبازدارندهباشد.

۹
گزیده

پیش ثبتنام متقاضیان
اربعین آغاز شد
پیش ثبت نام متقاضیان شرکت در مراسم
اربعین حسینی درحالی از صبح دیروز
جمعه ۱۰ ،تیر آغــاز شد که طبق اعالم
سازمان حج و زیــارت ،ثبت درخواست به
منزله ثبتنام قطعی نیست و بــرای این
سازمان الزامآور نخواهد بود.
ســـازمـــان حـــج و زیـــــارت اعــــام کـــرد:
چنا نچه هرگونه محدودیتی از سوی
دولت عراق برای تشرف به زیارت بارگاه
سیدالشهدا(ع) درنظر گرفته شود ،نحوه
ثبتنام قطعی متقاضیان از بین افرادی
که پیشثبتنام کرد هاند ،تعیین و اعالم
خواهد شد.
طبق مصوبه ستاد مرکزی اربعین تزریق
حداقل دو دوز واکسن کرونا از شرایط
تشرف است و در زمــان ثبتنام قطعی از
وزارت بهداشت در ایــن مــورد استعالم
صورت می پذیرد؛ بدیهی است از ثبتنام
قطعی متقاضیانی کــه حــداقــل دو دوز
واکسن را تزریق نکرده باشند ،جلوگیری
می شــود؛ بنابراین زائ ــران از هماکنون
باید برای تکمیل مراحل واکسیناسیون
اقدام کنند.

آیین نامه رتبه بندی معلمان
در مسیر ابالغ قرار گرفت
آن طــور که سخنگوی آمــوزش و پــرورش
اعالم کرد آییننامه رتبهبندی معلمان در
مسیر ابالغ قرار گرفته است.
صــادق ســتــار یفــرد بــا انتشار پیامی در
صفحه کــاربــری تــوئــیــتــر خ ــود نــوشــت:
چــهــارشــنــبــه آخ ــری ــن نــشــســت بــررســی
آییننامه رتبهبندی با حضور وزیر و برخی
از اعضای محترم هیئت دولت برای رفع
ابهامات و اتخاذ تدابیر اجرایی برگزار
شد و آییننامه در مسیر ابالغ قرار گرفت.
وزارتــخــانــه و ســازمــان بــرنــامـهوبــودجــه
هــمــراهــی الزم و آمــادگــی کــامــل بــرای
اجرای نظامرتبهبندی را دارند.

