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مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران ،صادرات ایران ،تجارت ،ملت ،سپه ،کشاورزی ،مسکن ،صنعت و
معدن ،توسعه صادرات ایران ،رفاه کارگران ،توسعه تعاون ،اقتصاد نوین ،کارآفرین ،پارسیان ،سامان،
پاسارگاد ،سرمایه ،سینا ،قرض الحسنه مهر ایران ،دی ،شهر ،گردشگری ،ایران زمین ،خاورمیانه ،آینده،
قرض الحسنه رسالت ،مشترک ایران  -ونزوئال ،صندوق کارآفرینی امید ،موسسه اعتباری غیربانکی ملل،
رئیس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیر بانکی کاسپین و شرکت دولتی پست بانک

باسالم و احترام
مستحضر میدارد به استناد بند (الف) تبصره ( )16قانون بودجه سال  1400کل کشور مقرر گرديده است:
" _1به منظور حمايت از ازدواج جوانان ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران مکلف است از محل پس اندداز و
جاری قرض الحسنه نظام بانکی ،تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هايی که تداري ققدد ازدواج هنهدا
بعد از تاري  1397/01/01است و تاکنون تسهیالت ازدواج دريافت نکرده اند با اولويت نخست پرداخت کند.
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر يک از زوج ها در سال 1400هفتصد میلیون ()700.000.000ريال و با
دوره بازپرداخت ده ساله است.
-۲به منظور کاهش سن ازدواج ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران موظدف اسدت تسدهیالت قدرض الحسدنه
ازدواج برای زوج های زير بیست و پنج سال و زوجه های زير بیست و سه سال واجد شرايط دريافت تسدهیالت
ازدواج را تا سقف يک میلیارد ()1.000.000.000ريال افزايش دهد.
بانکها بايد برای ضمانت صرفاً يکی از سه مورد اقتبار سنجی  ،يا يک ضامن و سفته و يدا سدهف فدرد از حسدا
يارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذيرند.
مسئولیت حسن اجرای حکف اين بند به قهده بانک مرکزی و بانکهای قامل و کلیه مديران و کارکندان یيدربط
می باشد .قدم اجراء يا تاخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسو شده و قابل پیگیری در مراجد یی صدال
می باشد.
همچنین تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه ،تعداد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعدداد افدراد
در نوبت دريافت اين تسهیالت را به صورت قمومی اقالم کنند.
 -3مبلغ بیست هزار میلیارد ( )۲0.000.000.000.000ريال از مناب اين بند برای تأمین جهیزيه کاالی ايرانی
به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می يابد .زوجین می توانند به جای استفاده از تسهیالت موضوع ايدن
بند ،از اين تسهیالت حسب مورد به همان میزان ،تمام يا بخشی از تسهیالت خود را از اين طريق دريافت کنند
و به مصرف برسانند".
تهران – بلوار میرداماد – پالک  198تلفن 29951 :کدپستی 15496-33111:افکس 66735674:سایت اینترنتیwww.cbi.ir:

ضمن اينکه با قنايت به مفاد ماده  50قانون جام خدماترسانی به ايثارگران افراد مندرج در قانون مدذکور
مشمول اخذ قرضالحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد قادی می باشند.
با قنايت به مراتب فوق ،خواهشمند است دستور فرمايند ترتیبی اتخای گردد تا حداکثر ظرف مدت يک هفته
از تاري وصول اين نامه ،موضوع به واحدهای اجرايی یيربط در سراسر کشور ابالغ و يدک نسدخه از ابالهیده
مربوطه به اين بانک ارسال گردد5148649/.
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