
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

در حالى  که یکــى از مهمترین و اصلى ترین بحث هایى که 
این روزها در محافل اقتصادى کشــور مطرح است، کمبود 
ارز مورد نیاز بنگاه هاى اســت و از طرفى گفته مى شود که 
دولت با دقت و ســختگیرى منابــع ارزى محدود موجود 
را بــراى واردات اقالم ضرورى چــون دارو و مواد غذایى 
اولویت گذارى مى کند، عدم بازگشــت ارزهاى صادراتى به 

کشور، بازخورد خوبى در جامعه ندارد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در شرایطى که حلقه تنگ 
شــده تحریم هاى خصمانه از یک ســو و رکودى که بیش 
از یک دهه گریبانگیر بازار کشــور بوده و حال بال شــیوع 
کرونا، آثار آن بر اقتصاد اقشــار کم درآمد بیشــتر نمود پیدا 
کرده، مدیریت اقتصاد کشور چاره اى جز انتخاب شیوه هاى 
سختگیرانه ندارد تا شاید بتواند به واسطه این روش ها بخشى 
از مشکالت موجود را مدیریت و تبعات منفى آن بر اقتصاد 

خانوار را تا جاى ممکن کاهش دهد.
در چنین شرایطى از فعاالن بخش هاى مختلف اقتصاد کشور 
توقع مى رود تا جاى ممکن با دولت و مردم همراهى کنند، اما 
متاسفانه برخى این روحیه را نداشته ترجیح مى دهند به منافع 
حداکثرى خود فکر کنند، همان ها که در دوره قبلى تحریم  ها 
در دولت دهم عنوان کاسبان تحریم گرفتند و خیانت شان به 

کشور ثابت شد.
در حالیکه متأثر از شــرایط تحمیلى درآمدهاى ارزى کشور 
به میزان قابل توجهى کاهش پیدا کرده، بازگشــت هر یک 
دالر ارز حاصل از صادرات براى کشــور ارزشــمند است، 
متاسفانه باید اذعان داشــت که بار دیگر کاسبان تحریم در 
حال پاگرفتن هستند، چنانکه بانک مرکزى با انتشار فهرستى 
شامل 250 شخص حقیقى و حقوقى، عدم بازگشت بخشى 
از 27 میلیارد دالر ارز صادراتى کشــور را به ایشــان نسبت 
داده است و این یعنى تأیید این موضوع که پس از تحریم و 

کرونا، اقتصاد کشور گرفتار آفت کاسبان تحریم شده است.
درا ین خصوص پرتال خبرى اتاق بازرگانى تهران نوشت؛ 
عده اى در شــرایط جنگ تمام عیار بر علیه کشــور، بدون 
توجه به سیاســت هاى کالن ابالغى با بهره مندى از منابع و 
امکانات کشــور مبادرت به صادرات کاال از کشور کرده و 

هیچ گونه مدارك و مســتنداتى درخصوص برگشــت ارز 
حاصله به چرخه اقتصادى ارائه نکرده اند. بانک مرکزى نیز 
در مرحله اول اطالعات مربوط به 250 نفر شخص حقیقى و 
حقوقى، که بخشى از مجموع 27 میلیارد دالر ارز صادراتى را 

برنگردانده اند، را به مرجع محترم قضایى ارسال کرد.
بانک مرکزى امروز، یکم مــرداد ماه 1399 طى اطالعیه اى 
اعالم کرد اطالعات مربوط به 250 نفر شــخص حقیقى و 
حقوقى، که بخشى از مجموع 27 میلیارد دالر ارز صادراتى را 

برنگردانده اند، را به مرجع قضایى ارسال کرده است.
بانــک مرکزى مى گوید حتى بعد از شــکایت نیز به منظور 
مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از 
صادرات با این اشخاص برگزار کرده است اما آنها کماکان از 

برگشت ارز اجتناب کرده اند.
بانک مرکزى هم چنین اعالم کرده اســت که طى دو ســال 
گذشــته جلســات متعددى با اتاق هاى بازرگانى و فعاالن 
اقتصادى در رابطه با تشــریح اوضاع و شــرایط و اهمیت 
برگشت ارز صادراتى به منظور کمک به رشد تولید و اشتغال 

کشــور و تقویت ثبات اقتصادى برگزار کرده اســت. بانک 
مرکزى هم چنین روى اجراى بســته سیاستى اخیر خود که 
مورد انتقاد اتاق هاى بازرگانى و بخش خصوصى قرار گرفته، 
اصرار دارد و اعالم کرده است که کلیه صادرکنندگان مکلف 
هستند برابر ضوابط ابالغى نسبت به برگشت و عرضه ارز 

صادرات خود به چرخه اقتصادى اقدام کنند.
متــن کامل اطالعیــه بانک مرکزى به شــرح زیر اســت: 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران در راســتاى اجراى 
سیاست هاى کالن کشــور و با توجه به اهمیت و ضرورت 
برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادى کشور به 
منظور تأمین مواد اولیه و کاالى واسطه اى بخش هاى تولیدى/
صنعتى کشــور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، 
بر اســاس سیاست هاى تعیین شده توســط کمیته ماده (2) 
مصوبه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى، دستورالعمل هاى 
الزم براى برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتى را تنظیم 
و از ســال 1397 ابالغ کرده اســت. این بانک طى دو سال 
گذشــته جلســات متعددى با اتاق هاى بازرگانى و فعاالن 

اقتصادى در رابطه با تشــریح اوضاع و شــرایط و اهمیت 
برگشت ارز صادراتى در این شرایط به منظور کمک به رشد 
تولید و اشتغال کشور و تقویت ثبات اقتصادى برگزار کرده 
است. خوشبختانه طى دو ســال اخیر، با وجود شدیدترین 
تحریم هاى ظالمانه و محدودیت هاى اعمال شــده در قالب 
جنگ تمام عیار اقتصادى علیه کشور، با همراهى و همکارى 
فعــاالن دلســوز و متعهد بخش هاى مختلــف اقتصادى و 
هماهنگى دولت و سایر دستگاه هاى حاکمیتى، حتى على رغم 
بروز و شیوع بیمارى کرونا، روال تأمین ارز مواد اولیه تولید 
و تهیه کاالهاى اساسى به نحو نسبتاً مناسبى اجرا شده است 
کــه این مهم ماحصل تــالش و همراهى بخش عمده اى از 
تولیدکنندگان و صادرکننــدگان اصیل و متعهد به جامعه و 
دوستدار کشور عزیزمان بوده است. لذا بانک مرکزى ضمن 
قدردانى از تمامى تالش هــاى این عزیزان انتظار دارد که با 
تداوم این وضعیت به خدمت رسانى به مردم عزیز کشورمان 

اهتمام داشته باشند.
در کنار این موضوع عده اى در شــرایط جنگ تمام عیار بر 
علیه کشــور، بدون توجه به سیاســت هاى کالن ابالغى با 
بهره مندى از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کاال 
از کشور کرده و هیچ گونه مدارك و مستنداتى درخصوص 
برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادى ارائه نکرده اند. بانک 
مرکزى در مرحله اول اطالعات مربوط به 250 نفر شخص 
حقیقى و حقوقى، که بخشى از مجموع 27 میلیارد دالر ارز 
صادراتى را برنگردانده اند، را به مرجع محترم قضایى ارسال 
کرده و حتى بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت، جلسات 
متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار 
نموده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده اند.
ضمن تشــکر از همکارى و پیگیرى هاى بسیار موثر مراجع 
محترم قضایى و دســتگاه هاى نظارتى در تحت پیگرد قرار 
دادن افراد متخلف، بانک مرکزى به منظور پیگرد سایر افراد 
که در برگشــت ارز حاصل از صادرات برابر سیاست هاى 
ابالغى اقدام ننموده اند، از طریق مراجع محترم قضایى اقدام 

خواهد کرد.
خاطر نشان مى سازد با عنایت به بسته سیاستى مصوب مورخ 
1399,04,24، کلیه صادرکنندگان مکلف هستند برابر ضوابط 
ابالغى نســبت به برگشــت و عرضه ارز صادرات خود به 

چرخه اقتصادى اقدام کنند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده هاى دام و طیور ایران گفت: 
بازار با کمبود نهاده هاى دامى مواجه اســت و وزارت جهاد 
کشــاورزى با ایجاد تاخیر 20 روزه در صدور مجوز عرضه 
نهــاده ها در بازارگاه نیاز بازار به تامیــن نهاده هاى دامى را 
تشــدید مى کند. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط 
عمومــى اتحادیه واردکنندگان نهاده هــاى دام وطیور ایران 
(آوندا)، عباس حاجــى زاده با اعالم این مطلب اظهار کرد: 
بروکراســى توزیع در وزارت جهاد کشاورزى عامل تشدید 
کمبود و گرانى نهاده هاى دام وطیور شده است. دبیر اتحادیه 
واردکنندگان نهاده هاى دامى با استقبال از مصوبه اخیر وزارت 

صمت در ایجاد امکان ترخیص اعتبارى کاالهاى رســوبى 
براى همه واردکنندگانى که در انتظار تامین ارز هستند، افزود 
: درحال حاضر بروکراسى توزیع در وزارت جهادکشاورزى 
باعث رسوب کاال و کندى عرضه نهاده هاى دامى شده است.
وى ادامه داد: متاســفانه بر اســاس رویه هــاى ابالغى؛ هر 
واردکننــده براى اینکــه کاالى خود را اظهار و در ســامانه 
بــازارگاه عرضه کند باید از معاونت امــور تولیدى وزارت 
جهادکشــاورزى مجوز بگیرد که صدور  این مجوز بعضا تا 
20 روز زمان مى بــرد. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده هاى 
دام و طیور ایران تصریح کرد: البته پس از اینکه واردکنندگان 
مجوز اظهار و عرضه نهاده هاى دامى در ســامانه بازارگاه را 
اخذ کردند مراجعه دارندگان حواله هاى خرید و حمل نهاده 
هاى دامى به سامانه بازارگاه گاهى بین چند روز تا چند هفته 

زمان مى برد.
حاجى زاده با اشاره به کمبود شدید در بازارا نهاده هاى دام و 
طیور خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار به شدت با کمبود 
نهاده هاى دامى مواجه  اســت و هیچ دلیلى براى ایجاد این 
همه ایستگاه غیرضرورى و مانع در مسیر عرضه نهاده هاى 

دامى وجود ندارد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده هاى دامى گفت: وقتى کاال 
تحت کلید وزارت جهادکشــاورزى و صرفا به افراد معرفى 
شده  توسط این وزارت خانه توزیع مى شود این همه اتالف 
زمان در روند توزیع  نهاده هاى دامى نتیجه اى به جز تحمیل 
هزینه هاى سنگین به اقتصاد کشور و کندى جریان عرضه 
نهاده هاى دامى که مواداولیه براى صنایع دام و طیور است را 

در پى نخواهد داشت.

بانک ملى ایران در سال 99 و تا پایان خردادماه بیش از 33 
هزار فقره تسهیالت نقدى ازدواج به متقاضیان و زوج هاى 

جوان تخصیص داده است.
به گزارش روابط عمومى بانــک ملى ایران، یکم مردادماه 
سالروز ازدواج آسمانى امام على (ع) و حضرت فاطمه (س) 
است که به همین بهانه، این روز در تقویم ملى روز ازدواج 

نامگذارى شده است.
بانک ملى ایران که همواره حمایت از جوانان را در دستور 
کار خود دارد؛ تسهیل سنت حســنه ازدواج و تخصیص 

تسهیالت قرض الحسنه در این بخش را یکى از محورى 
ترین سیاست هاى اعتبارى خود قرار داده است و بر همین 
اساس در سه ماه ابتداى امسال تعداد 33 هزار و 764 فقره 
از این تسهیالت را به ارزش 17 هزار و 637 میلیارد و 710 
میلیون ریال پرداخت کرده است. طى یک سال گذشته نیز 
239 هزار و 23 فقره تسهیالت ازدواج به متقاضیان پرداخت 
شده است که ارزش ریالى این تسهیالت بالغ بر 75 هزار و 
50 میلیارد و 134 میلیون ریال است. در سال 97 نیز بانک 
ملى ایران حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج 

به ارزش ریالى 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال 
پرداخت کرده است.

سقف وام قرض الحسنه ازدواج براى هر یک از زوجین به 
500 میلیون ریال افزایش یافته که دوره بازپرداخت آن 84 
ماه با نرخ چهار درصد کارمزد اســت. هر یک از متقاضیان 
صرفا یک مرتبه مى توانند این تسهیالت را دریافت کنند و 
افــرادى که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 
بوده و تاکنــون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت 

نخست قرار دارند.

پرداخت وام ازدواج بانک ملى ایران به 33 هزار زوج در سال

 تفاهمنامه ساخت 12 مدرسه در سه استان گلستان، 
لرستان و خوزستان بین بانک ملت و سازمان توسعه، 
نوسازى و تجهیز مدارس، به امضا رسید. به گزارش 
روابط عمومى بانک ملت، بر اســاس این تفاهمنامه 
که به امضــاى  محمد بیگدلى مدیرعامل بانک ملت 
بــه عنوان متعهد به مشــارکت در پــروژه و  مهراله 

رخشــانى مهر مدیرعامل سازمان توسعه، نوسازى و 
تجهیز مدارس کشــور به عنوان مجرى و ناظر پروژه 
رسیده اســت، این بانک از محل کمک جمع آورى 
شده از سوى کارکنان خود، در احداث و تکمیل 12 
واحد آموزشى آسیب دیده از سیل ابتداى سال 1398 
در استان هاى گلستان، لرستان و خوزستان مشارکت 

خواهد کرد. 
بر اســاس این گزارش، مدت زمان اجــراى پروژه 
جهت احداث و تکمیل 12 واحد آموزشــى موضوع 
تفاهمنامه، از زمان امضاى قرارداد و واریز نخســتین 
قسط و اخذ مجوزهاى الزم و طى مراحل آن، حداکثر 

24ماه با مبلغ 60 میلیارد ریال تعیین شده است.  

ساخت 12 مدرسه در 3 استان سیل زده  با مشارکت کارکنان بانک ملت

گزارش بانک مرکزى از عامالن عدم بازگشت 27 میلیارد دالر ارز صادراتى 

کاسبان تحریم دوباره پا مى گیرند؟
تحلیلگر

سرمقاله

چهار  سناریوى پیش روى بازار بورس

خوشبختانه تمامى پیش بینى هایى که هر شنبه در این ستون آورده مى شود تا به امروز درست از 
آب درآمده و امیدواریم مطالب امروز نیز براى خوانندگان اثربخش باشد. همانگونه که از مدت 
ها قبل پیش بینى شد شاخص کل بازار بورس در نزدیکى رکورد 2 میلیون واحد، وارد اصالح 

شد که این امر نشانه خوبى براى رشد بازار است.
به دلیل سرعت رشد شاخص، بسیارى از سهام داران در طول هفته گذشته، همواره با حساسیت 
باالیى روند افزایشى بازار را رصد مى کردند تا در زمان شروع اصالح، به سرعت سرمایه خود 
را خارج و منتظر خرید سهام در قیمت هاى پایین تر باشند. موضوعى که باعث شده از روز 
چهاشنبه شاخص کل با کوچکترین ریزشى سهامداران را وارد صف فروش کند. فشار فروش 
در ساعت هاى آخر وقت تا حدى باال رفت که قیمت پایانى اغلب نمادها منفى شد و این یعنى 

همان اصالحى که همه منتظرش بودیم.
اما براى روز شنبه (امروز) و هفته اى که در پیش داریم چه رخ خواهد داد و بورس روند ریزش 
خود را تا کجا ادامه خواهد داد؟ آیا بازار به روند رو به رشد خود باز خواهد گشت؟ اصالح 
این هفته از نوعى ریزش قیمت است یا یک اصالح زمانى و ایستادن شاخص کل روى اعداد 
روز چهارشنبه است؟ این درحالى است که با تحلیل هاى تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسى 
بازار چند سناریو براى بازار بورس در هفته جارى محتمل است که به بررسى آنها مى پردازیم.

 سناریو اول:
اگر از ســاعت هاى اولیه روز شــنبه (امروز) نمادهاى شاخص ســاز -صرف نظر از میزان 
رشــد- فقط سبز شوند و شاخص بتواند باالى 1952000 خود را برساند و یا حداقل تا روز 
دوشــنبه(پس فردا) به این عدد برســد خطر اصالح و ریزش تا حدود زیادى منتفى است و 
بازار براى رکورد 2 میلیون واحد دورخیز خواهد کرد؛ در غیر این صورت شاخص وارد فاز 

اصالحى مى شود.
 سناریو دوم:

اگر سناریو اول محقق نشد و شاخص نتوانست خود را در محدود 1.952 واحد نگهدارد و 
بورس وارد اصالح شد احتماال شاخص حدود 300 هزار واحد ریزش خواهد کرد و طى یک 
اصالح تا 1.680 میلیون شــاخص افت مى کند و مجدد رشد را آغاز خواهد کرد. بر اساس 
این سناریو و باتوجه به عمق ریزش و تغییر سهامداران و تصور رشد سهامداران جدید پیش 
بینى مى شود در صورت این اصالح رشد بعدى تا 3.360 میلیون واحدى پیش خواهد رفت.

 سناریوى سوم:
اگر در طول اصالح، وحشت سهامداران از کاهش قیمت ها بیش از اینها باشد و خط حمایت 
1.680  واحد شکســته شــود نقطه بعدى حمایت  1.5 میلیون واحد مى باشد و بازار شاهد 
ریزش بزرگ نیم میلیون واحدى خواهد بود اما بازار مجدد رشد خود را آغاز و تا 3.8 میلیون 

واحد پیش خواهد رفت.
 سناریو چهارم: (محتمل ترین سناریو)

سناریوهاى قبلى بر اساس تحلیل تکنیکال استوار است ولى طى ماه هاى اخیر مرتب در همین 
ســتون به خوانندگان و دنبال کنندگان گفته شده که حجم نقدینگى و انرژى و انگیزه هاى 
سهامداران براى رشد دارایى هاى خود تا حدى باالست که این بازار را در این روزها باید بر 
تحلیل هاى روانشناسى بازار مورد بررسى قرار داد، صف هاى میلیونى خرید و یا فروش بیشتر 
از آنکه منطق تکنیکال و یا بنیادى (فاندامنتال) داشته باشد بر پایه جو و اتمسفر بازار استوار 
است که البته در پیش بینى هاى قبلى این امر ثابت شده است. به همین دلیل پیش بینى مى شود 
به احتمال فراوان حجم نقدینگى باالى موجود در بورس باعث مى شود اصالح و ریزش عدد 
تخیلى! نداشته باشد و بى اهمیت به خط حمایت و مقاومت، به شکل محدود ریزشى مقطعى 
را تجربه کند و به سرعت به روند رو به رشد خود بازگردد. با تحلیل هاى روانشناسى بازار مى 
توان پیش بینى کرد ظرف 10 روز آینده بازار رکورد 2.100 واحدى را خواهد شکست، چرا 
که کاهش قیمت طال، تاکید جدى رئیس جمهور در کنترل ارز در هفته جارى و مالیات بر خانه 

هاى خالى باعث شده تا بورس این روزها سوده ترین بازار کشور باشد.  
     گروه بازار  

trades@jahaneghtesad.com
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اقتصاد منطقه: انبار باروت

ادامه از صفحه 2
حال که رهبران این کشورها بحث خصوصى سازى براى افزایش درآمد دولت را پیش کشیده اند 

باید پرسید تا کنون در انتظار چه بوده اند؟
البته که اصالحات اقتصادى مورد نظر امرى دردآور بوده و در شرایط اقتصادى سخت فعلى حتى 
دشوارتر خواهد بود. اما بحران اقتصادى فعلى در کشورهاى منطقه مى تواند فضایى براى ظهور 
اقتصادهایى خالق، فعال و پایدار همراه با دولت هایى منتخب مردم ایجاد کند. دیگر دوران آن 
گذشته که حکمرانان کشورهاى منطقه با استخدام در بخش دولتى بدون آن که کارى وجود داشته 
باشد و نیز ارائه انواع خدمات رایگان، وفادارى مردم را خریدارى نمایند. اصالحات اقتصادى مد 
نظر ولیعهد سعودى در شــرایط اقتصادى دشوار کنونى از نظر مردم این کشور مغایر با قرارداد 
اجتماعى بین مردم و طبقه حاکم است. سعودیها از خود مى پرسند چرا محمد بن سلمان به جاى 

اینکه مالیات ها را افزایش دهد، قایق تفریحى 550 میلیون دالرى خود را نمى فروشد؟
فشار اجتماعى در منطقه رو به افزایش است. در طول یک قرن حاکمان عرب درآمد نفتى را به 
خود و خاندانشــان اختصاص داده و توجهى به خواسته هاى ملت نکردند. حال دربارنشینان از 
همین مردم مى خواهند که از خود گذشتگى کنند بدون آن که حق اظهار نظرى به آنان بدهند. این 
دقیقاً نسخه ایست که به اعتراض و شورش هاى اجتماعى از طرف جامعه و سرکوب از طرف 
حاکمان خواهد انجامید. لذا چنانچه حاکمان عرب به دنبال آنند که ملت هزینه بحران اقتصادى 
این روزها را پرداخت کنند باید در تفکر خود بازنگرى اساسى کرده و در مسیر جلب رضایت 

ملتشان گام بردارند. 
ویروس کرونا چند صد هزار نفر را به کام مرگ کشــانده و اقتصاد جهانى را به چالش کشــیده 
اســت، ولى جاى امیدواریست که دیگر MBS یعنى ولیعهد جوان و بى تجربه سعودى نتواند 
هزینه اقداماتى چون اعزام تیم امنیتى خود به استانبول با هواپیماى شخصى و قطعه قطعه کردن 
روزنامه نگار مخالف را تامین کند. با نگاهى ظریف به اوضاع منطقه، مى توان زیر لب زمزمه کرد:

نرم نرمک مى رسد اینک بهار! 

   دکتر هاشم اورعى
استاد دانشگاه صنعتى شریف

  وحید میرزائى 
 کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى کسب و کار

پرداخت7250 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج 
جوانان توسط بانک توسعه تعاون 

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده هاى دام و طیور ایران خبر داد:

بروکراسى در وزارت جهاد کشاورزى کمبود نهاده هاى دامى را تشدید مى کند
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از پرداخت 7250 میلیارد ریالى تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج طى سه سال اخیر توسط این بانک گزارشى ارائه نمود.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن تبریک فرارسیدن روز ازدواج 
مولى الموحدین على ابن ابیطالب علیه الســالم و بانوى بزرگ اسالم حضرت زهرا 
ســالم اهللا علیه اظهار داشــت: مقوله ازدواج به لحاظ عقیدتى، اجتماعى و فرهنگى 
حائز اهمیت ویژه اى است و ازدواج صحیح پایه گذار خانواده سالم و اجتماع سالم 

مى باشد.
مهدیان به ایفاى تعهدات بانک توسعه تعاون در پرداخت وام ازدواج جوانان اشاره 
نمود و در ادامه افزود: طى ســه سال اخیر 7250 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج در 
سراســر کشور پرداخت گردیده است و به شبکه شعب ابالغ گردیده که درنهایت 

آسان گیرى و کمال همکارى را با متقاضیان و زوجین واجد شرایط منظور نمایند.
وى بابیــان اینکه ابعاد فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى بر ازدواج اثرگذار اســت در 
این رابطه گفت: فراهم سازى شرایط اقتصادى الزم و تسهیل وضعیت مناسب مالى 
براى جوانان از اهداف راهبردى دولت بوده است و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

جوانان به عنوان تکلیف بر عهده شبکه بانکى است.

   على شفائى
ali.shafaee@jahaneghtesad.com


