اﻧﺤﺮاف ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در اﻋﻄﺎی
وام ازدواج /ﻧﻘــﺶ ﺑﺎﻧﮏﻫــﺎ در
اﻓﺰاﯾـﺶ ﺧﻠـﻖ ﭘـﻮل در ﺗﺤﻘﯿـﻖ و
ﺗﻔﺤﺺ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﺣﻤﺪ راﺳﺘﯿﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺠﻠﺴﺮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮی رﺳﺎﻧﻪ ای درﺑﺎره اﻧﺤﺮاف ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از
اﻋﻄﺎی وام ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻌﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻨﺪ را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺧﻼء اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ
ﻣﺴﺒﺐ آن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای وام ازدواج ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺤﺮاف ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای ازدواج ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﺪاری اﺻﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی اﻧﺒﻮﻫﯽ ﮐﻪ از
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎلﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل و ﺣﻀﻮر در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﮏ
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ روﺷﻦ
ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﺳﺖ
و اوﻟﻮﯾﺖ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج ﻫﻢ ﻫﺴﺖ،
روﺷﻦ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﺗﻼش دارﯾﻢ در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ

ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

