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اخبار
پیشتازی بیمه ملت در واریز سود
مشارکت در منافع بیمههای زندگی

شرکت بیم ه ملت ،سود قطعی مشارکت در
منافع سال  97بیمههای زندگی را به میزان 24
درصد به حساب بیمهگزاران واریز کرد.
به گزارش روابطعمومی بیمه ملت ،علی
صالحینژاد با اعالم این خبر گفت :خوشبختانه
با تالش همکاران متخصص ما در بیمه ملت،
سوددهی مناسبی از محل سرمایهگذاری وجوه
بیمهگزاران ،حاصل و امروز به یمن والدت امام
رضا(ع) ،سود سال  97به حساب بیمهگزاران
بیمههای زندگی واریز شد.
گفتنی است شرکت بیمه ملت ،در  7سال
گذشته به صورت میانگین ،حدود  25درصد
سود مشارکت در منافع برای بیمهگزاران
زندگی خود محاسبه و پرداخت کرده و از
معدود شرکتهایی است که باالترین سود
مشارکت در منافع را در صنعت بیمه محقق
کرده است که این مهم ،نمایانگر برنامهریزی
راهبردی و دقت نظر در سرمایهگذاری این
شرکت است.

اعالم اسامی برندگان قرعهکشی
طرح همراز باشگاه مشتریان
بانک سینا

همراز
«طرح
قرعهکشی
مراسم
سینا»
بانک
مشتریان
باشگاه
برگزار و برندگان آن اعالم شد.
دومین دوره قرعهکشی «باشگاه مشتریان
بانک سینا» و اولین دوره قرعهکشی از طرح
همراز با حضور تنی چند از مدیران ستادی،
مناطق و کارکنان بانک برگزار شد.
در این طرح به مشتریانی که اقدام به
نصب نرمافزار همراه بانک سینا و ورود به
این سامانه میکنند  50امتیاز هدیه داده
میشود و متناسب با فعالیت کاربران در
این بستر و انجام تراکنشهای مختلف
با کارت بانکی سینا ،امتیازهای ویژهای
در باشگاه مشتریان به میزان  2برابر
امتیاز سایر درگاههای پرداخت الکترونیک
بانک به آنها تعلق میگیرد و مشتریان
میتوانند با افزایش تعداد تراکنشها،
شانس برنده شدن خود را افزایش دهند.
در این طرح کاربران فعال همراهبانک سینا
با انجام تراکنشهای بانکی که از این درگاه
انجام میدهند با کسب حداقل  300امتیاز
در قرعهکشی شرکت داده میشوند.
جوایز این طرح شامل هدایایی غیرنقدی و
بستههای متنوع خرید و استفاده از خدمات
ویژه گردشگری در قالب دهها هدیه 20
میلیون ریالی 10 ،میلیون ریالی و  5ریالی
است.
گفتنی است این طرح از اول دیماه سال
 97اجرایی و به منظور ترغیب مشتریان به
استفاده از همراهبانک سینا تا پایان خردادماه
سال جاری نیز تمدید شد .دومین دوره
قرعهکشی طرح همراز ،پایان شهریورماه
جاری انجام و نتایج اعالم خواهد شد.
لطفا ً به منظور مشاهده اسامی برندگان به
نشانی https://club.esinabank.com/
 Home/Indexمراجعه کنید.
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جزئیات آغاز اصالح ساختار بودجه با هدف قطع وابستگی به نفت

اصالح ساختار بودجه و عزم کشور برای رهایی از اقتصاد نفتی
موضوع اصالح ساختار بودجه و فرآیند بودجهریزی
سالهاست که در دولتها و مجالس مختلف به
عنوان ضرورتی مهم مورد تاکید قرار میگیرد .اما
اجرای طرحهای مربوط به این اصالح همواره با
موانع متعددی روبهرو بوده است؛ از سردرگمی در
اولویتبندی نیازها تا اختالف نظرها درباره موارد
اصالح .اکنون اما به نظر میرسد با تاکید رهبر انقالب
بر ضرورت اصالح در ساختار بودجه؛ دولت دوازدهم
پرچمدار این اصالح شده و پیشنهادات و بررسیهای
خود را در قالب بستههای  ۹گانه به قوای دیگر ارائه
کرده است.
سابقه طرح
دی ماه سال گذشته «اسحاق جهانگیری» معاون
اول رئیسجمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی از تاکید رهبر انقالب مبنی بر تدوین
برنامهای برای اصالح ساختار بودجه کشور سخن
گفت .به فاصله یک ماه «علی الریجانی» رئیس
مجلس هم از تاکید دوباره رهبری بر ضرورت اصالح
بودجه خبر داد.
سازمان برنامه و بودجه در فرصت چهارماههای به
بررسی راهکارها و تدوین برنامههای موردنیاز برای
اصالح بودجه پرداخت و سرانجام متن کامل چارچوب
کلی برنامه اصالح ساختار بودجه عمومی با هدف
قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت  ۲۰خردادماه
سال جاری منتشر شد .هیئت دولت پنجم تیرماه
چارچوب اصالحات ساختار بودجه با رویکرد قطع
وابستگی به نفت را مورد بررسی قرار داد.
سرانجام این طرح پس از تأیید از سوی قوه مجریه،
روز گذشته  ۲۲تیر در جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران سه قوه به ریاست رئیسجمهوری و
با حضور سایر اعضا مورد بررسی قرار گرفت و کلیات
اصالح ساختار بودجه در  ۴محور اصلی تصویب شد.
چارچوب اصالحات ساختار بودجه دیروز (یکشنبه ۲۳
تیر) به مجلس رسید و در جلسه غیرعلنی بهارستان
کلیات آن مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گرفت.
چارچوب کلی
حال باید پرسید مختصات این «چارچوب اصالحات
ساختاری بودجه» که از سوی سازمان سازمان برنامه
و بودجه ارائه شده است ،چیست؟ دولت در ارزیابی
خود از نقاط ضعف بودجه چه مسائلی را مورد
توجه قرار داده است .سازمان برنامه و بودجه از این
لزا نام
چارچوب به عنوان پشتیبان رشد پایدار اشتغا 
برده و زمانبندی سهگانه کوتاه ،میان و بلندمدت را بر
اساس اولویتهای کشور برای اجرای آن در نظر گرفته
است .بر اساس طرح چارچوب اصالحات ساختاری
 ۴محور مهم مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار
گرفته است:
الف) تقویت نهادی بودجه :با راهکارهای کلی
ارتقای شفافیت و انضباط مالی و نیز ارتقای اثربخشی
بودجه
ب) هزینهکرد کارا :با اهدافی مانند تأمین
حداقلهای معیشتی ،اصالح هدفمندی یارانهها و
کاهش هزینههای شرکتهای دولتی
ج) درآمدزایی پایدار :با راهکار اصالح یارانه انرژی و
اصالح یارانه کاالهای اساسی

اصالح ساختار بودجه با هدف قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت؛ پروسهای بلندمدت یا دستکم میانمدت خواهد بود که ضرورت آغاز آن مورد
اجماع همه قوا ،نهادها و سازمانها بوده و نتیجه آن عبور از اقتصاد نفتمحور به اقتصاد پایدار است.

موضوع اصالح
ساختاربودجه
و فرآیند
بودجهریزی
سالهاست که در
دولتها و مجالس
مختلف به عنوان
ضرورتی مهم
مورد تاکید قرار
میگیرد
د) ثباتسازی اقتصاد کالن و توسعه پایدار :با
هدف طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با
در نظر گرفتن بدهبستانهای بین نسلی و نیز انتشار
اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایهگذاری به همراه
عملیات بازار باز

اصالح رویهها؛ راهکار عملی
این چهارمحور مورد اشاره بر اساس گفتههای
«محمدباقر نوبخت» در  ۹بسته اجرایی ابتدا به
دولت ،سپس شورای سه قوه و بعد مجلس ارائه شده
است .براساس چارچوب مورد نظر سازمان برنامه و
بودجه ،مهمترین هدف این چارچوب تقویت نهاد
بودجهریزی به عنوان مهمترین نهاد تنظیمکننده
سند مالی ساالنه کشور است .نهادی که در صورت
افزایش شفافیت و انضباط مالی و نیز پاسخگویی و
اثربخشی میتواند اقتصاد کشور را از شرایط بحرانی
کنونی خارج کند .برای رسیدن به این هدف سازمان
برنامه و بودجه اصالح رویهها را به عنوان راهکار
عملی پیشنهاد کرده است .سازمان برنامه و بودجه در
برنامههای کوتاه؛ میان و بلندمدت بستههای راهکاری
خود را برای اصالح اعالم کرده است.
موضوع مهم دیگری که در چارچوب اصالح
ساختاری بودجه مورد توجه قرار دارد مفهوم
«هزینهکرد کارا» است .کسری بودجه و اتخاذ
سیاستها انقباض بودجهای از مهمترین چالش
بودجه ریزی در کشور است و دولتهای مختلف
چندین دهه با آن دست به گریبان بودهاند .با اصالح
ساختار مورد نظر و تدوین سازوکاری که هزینههای
دولت در حوزههای خدمات عمومی و بهداشتی،
پرداخت حقوق کارکنان و خریدهای تضمینی را
مدیریت کند میتوان به هزینهکرد کارا دست یافت.
در این زمینه هم سازمان برنامه دو دسته راهکار
کوتاهمدت و میانمدت ارائه کرده است.

ایجاد درآمد بهویژه درآمد پایدار با توجه به
نارساییهای اقتصاد ایران و وابستگی شدید آن به
منبع ناپایداری مانند نفت از مهمترین دغدغههای
کارشناسان بودجه است که در طرح سازمان برنامه
برای اصالح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفته و
آمده است« :الزم است ،تدبیری برای تأمین منابع
پایدار مالی دولت در کوتاهمدت نیز در نظر گرفته
شود .در عین حال این برنامههای کوتاهمدت باید به
گونهای باشند که به فضای کسب و کار ضربه نزنند،
موجب افزایش شدید سطح قیمتها نشوند ،درآمد
حقیقی اکثریت جامعه مصون بماند ،و خللی نیز در
فرآیند اصالحات میانمدت درآمدزایی پایدار ایجاد
نکنند ».با رعایت این دستور العمل دو نوع راهکار
میان و بلندمدت در این بخش ارائه شده است که
مواردی مانند اصالح نظام یارانه انرژی (بنزین ،گازوئیل
و برق) اصالح یارانه کاالهای اساسی و نیز مدیریت و
مولدسازی داراییهای مالی دولت بخشی از آنهاست.
ثبات اقتصاد کشور که تحت تأثیر تروریسم اقتصادی
آمریکا قرار گرفته است به عنوان محور چهارم در طرح
اصالحی سازمان برنامه و بودجه بررسی شده و برای
این محور هم سازمان دو برنامه کوتاه و میانمدت در
نظر گرفته است .در نهایت قاعده مالی و نیز شفافیت
و پاسخگویی به عنوان دو پارادایم فکری این طرح از
سوی سازمان برنامه و بودجه معرفی شده است.
بودجه دوساالنه پیشنهادی نیازمند بررسی
بودجه دوساالنه پیشنهادی بود که امروز در جریان
بررسی غیرعلنی اصالح ساختار بودجه از صحن
مجلس شنیده شد .پیشنهادی که با توجه به تاکید
قانون در تنظیم یکساله بودجه و به گفته الریجانی
باید در مجلس بررسی شده و در صورت ضرورت
اجرایی شدن آن ،قانون تصویب شود« .فرهاد
دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تدوین

بودجه به صورت دوساالنه را یکی از پیشنهادات
مطرح شده در اصالح ساختار بودجه دانسته و گفته
این پیشنهاد هم اکنون در حال بررسی در شورای عالی
اقتصادی قوای سه گانه است .این در حالی است که
محمدباقر نوبخت درباره ایده تدوین بودجه دوساالنه
تاکید کرده است :برای پایداری بودجه و تصمیمات،
مقرر شد افق پیشبینی را برای منابع و مصارف به
صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتر
نسبت به آینده تصمیمگیری داشته باشیم.
خواست دولت و مجلس اصالح ساختار بودجه
است
مجموع اظهارنظرهای مسئوالن دولت و نمایندگان
مجلس نشان میدهد که میان نیروها و مسؤوالن
دولت برای اصالح روند بودجهریزی در کشور وحدت
نظر وجود دارد .الریجانی اصالح ساختار بودجه را
به نفع مردم دانسته و گفته است« :این اصالحات
 ۱۰عنوان کلی دارد که بخشی از آن شامل مالیات،
صندوقها و بانکها میشود که با توجه به شرایط
کشور این اصالحات میتواند به مردم کمک کرده و
مشکالت آنها را حل کند ،البته باید در این حوزه دقت
نظر داشت و به گونهای عمل کرد که فشاری به ملت
وارد نشود ،بلکه مردم باید از مواهب آن استفاده
کنند».
اسدلله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس
هم امروز با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه
گفت« :دولت ،مجلس و سایر نهادهای مؤثر در
تنظیم و تدوین بودجه کشور در اصالح ساختار بودجه
به اجماع رسیدند و نقشه راه اصالح ساختار بودجه
تعیین شده است .تاکنون مجموع شواهد نشان
میدهد با اجماع صورت گرفته درباره اصالح بودجه
کشور یکی از مهمترین ضرورتهای حال حاضر ایران
به سمت عملیاتی شدن در حال حرکت است.

شایعه فروش گندم به جای خوراک دام چقدر صحت دارد؟
در سال جاری علیرغم بهبود در پرداخت مطالبات گندمکاران و
قیمت قابل قبول ،تحویل گندم به مراکز خرید دولت در برخی مناطق
به شکل چشمگیری کاهش یافته است .چند دلیل برای کاهش
تحویل گندم به دولت عنوان میشود یکی از دالیل مطرح شده
فروش گندم برای مصرف خوراک دام در پی گرانی نهادههای دامی
است .اما این شایعه چقدر صحت دارد؟ در صورت صحت موضوع
گندم با چه قیمتی به دست دامدارن میرسد و سوال آخر اینکه آیا
اساسا امکان مصرف گندم برای خوراک دام و طیور وجود دارد؟
به گزارش ایلنا؛ حدود  80درصد نهادههای دامی مورد استفاده
در کشور وارداتی هستند با افزایش نرخ دالر قیمت این نهادهها نیز
افزایش پیدا کرد .با افزایش قیمت نهادهها بحث جایگزینی نهادههای
دامی وارداتی با تولیدات داخلی بیش از گذشته داغ شد .در این میان
گندم به عنوان غالتی که چند سالی است در تولید آن به خوداتکایی

رسیدهایم به عنوان یکی از جایگزینهای نهادههای دامی مطرح شد،
موضوعی که برخی آن را به عنوان یکی از دالیل خروج گندم از مسیر
فروش دولتی عنوان میکنند.
اما استفاده از گندم به جای نهادههای دامی چقدر امکانپذیر
است؟ در صورت صحت موضوع گندم با چه قیمتی به دست
دامدارن یا مرغداران میرسد؟
صنعت طیور؛ گندم در طیور محدویت مصرف دارد
برومند چهارآیین ،عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران
گوشتی ،در پاسخ به این پرسشها گفت :گندم میتواند در
جیره طیور جایگزین ذرت شود ،اما میزان جایگزینی آن به دلیل
محدودیت مصرف اندک است .وی ادامه داد :امکان استفاده
گندم در جیره طیور تنها  7درصد است که میزان آن قابل توجه
نیست .چهارآیین با بیان اینکه این میزان گندم از  10روزگی تا

 35روزگی قابل استفاده در جیره مرغ گوشتی است ،افزود :اگر
بیش از  7درصد از گندم استفاده شود کاهش کیفیت الشه اتفاق
میافتد و گوشت مرغ مشتری نخواهد داشت .وی یکی درگیر از
دالیل استفاده نکردن از گندم در جیره طیور را قیمت آن عنوان
کرد .چهارآیین یادآور شد :در طیور مصرف گندم به جای ذرت
مطرح است ،درحالی که ذرت تقریبا با گندم هم قیمت بوده و
محدویت مصرف گندم را هم ندارد .به گفته وی؛ میتوان از ذرت
در جیره طیور بیش از  65درصد استفاده کرد و کیفیت الشه
نیز حفظ شود .وی تاکید کرد :در حال حاضر هر کیلوگرم گندم
یک هزار و  750تومان عرضه میشود که با احتساب کرایه حمل
هر کیلوگرم آن  2هزار تومان تمام میشود ،در حالی که قیمت
هر کیلوگرم ذرت حداکثر  2هزار و  50تومان برای مرغدار بوده و
محدویتی نیز برای مصرف آن وجود ندارد.

خریداران دالر ضرر کردند!
سرمایهگذاری در بازار ارز از ابتدای سال جاری تاکنون زیان سه
درصدی را برای سرمایهگذاران این بخش ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا ،اوایل سال گذشته آمریکا از برجام خارج شد و تالش
کرد تا تحریمهای هستهای علیه ایران را بازگرداند و ایران را با مشکالت
اقتصادی مواجه کند ،به این ترتیب آثار روانی و اقتصادی تحریمهای
آمریکا علیه ایران سبب شد تا قیمت ارز در کشور با افزایش مواجه
شود.
افزایش هیجانی و ناگهانی قیمت ارز سبب شد عده کثیری از مردم
این بازار را برای سرمایهگذاری ،بازاری سودده ببینند و منابع خود را
وارد بازار ارز کنند.
ورود مردم به بازار ارز و افزایش التهاب در بازار سبب شد تا روند
افزایش قیمت ارز ،سرعت بیشتری به خود بگیرد و به همین دلیل بانک
مرکزی ورود کرد تا روند افزایش قیمت ارز در بازار را متوقف کند که با
برخی سیاستهای ارزی دولت ،این اقدام تا حدودی موفقیتآمیز بود
و قیمت ارز نزولی شد.
اما این موضوع سبب نشد تا بازار ارز جذابیت خود را برای مردم از
دست بدهد و هنوز بسیاری از مردم به دنبال سرمایهگذاری در این
بازار هستند.

 21/500زوج از بانک تجارت
تسهیالت قرضالحسنه گرفتند

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و مسئوالن بانک مرکزی،
سرمایهگذاری در این بازار را اقدامی با ریسک باال دانسته و از مردم
خواستهاند که به این بازار ورود نکنند.
از سوی دیگر ،هجمه به بازار ارز سبب افزایش تقاضا در بازار،
افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ تورم خواهد شد که همه مردم را تحت
تأثیر قرار میدهد.
در همین راستا ،به بررسی قیمت ارز از ابتدای سال جاری تاکنون
پرداختیم تا بدانیم که سرمایهگذاری در این بازار تا چه اندازه توانسته
برای افراد ،موفقیتآمیز باشد؟
در روزهای پایانی سال گذشته ،صرافیهای مجاز بانک مرکزی هر
دالر آمریکا را به قیمت  ۱۲هزار و  ۸۹۰تومان و هر یورو را  ۱۴هزار و ۸۰۰
تومان میخریدند.
اما در همان ماههای ابتدایی امسال ،قیمت ارز باز هم با افزایش
همراه شد؛ به طوری که در ابتدای اردیبهشتماه ،قیمت هر دالر آمریکا
در صرافیهای مجاز بانک مرکزی به  ۱۳هزار و  ۹۰۰تومان و یورو به ۱۵
هزار و  ۷۰۰تومان رسید.
یک ماه بعد ،قیمت ارز در همان حدود باقی ماند و این صرافیها،
دالر آمریکا را به قیمت  ۱۳هزار و  ۹۵۰تومان و یورو را  ۱۵هزار و ۸۵۰

تومان فروختند.
اما پس از آن قیمت ارز رفته رفته کاهش یافت تا جایی که امروز
قیمت هر دالر آمریکا در صرافیهای مجاز بانک مرکزی  ۱۲هزار و ۵۵۰
تومان و یورو  ۱۴هزار و  ۴۵۰تومان است.
این در حالی است که برخی از دالالن بازار ارز معتقد بودند که نرخ
دالر در سال جاری با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود ،اما با کنترل
بازار توسط نهادهای مربوطه این امر اتفاق نیفتاد و ممکن است قیمت
دالر باز هم نزولی باشد.
بررسی قیمت ارز از ابتدای سال جاری تاکنون نشان از آن دارد که
افرادی که در این مدت اقدام به سرمایهگذاری در این بازار کردهاند،
نهتنها سودی شامل حالشان نشده ،بلکه اندکی نیز ضرر کردهاند.
با توجه به قیمت  ۱۲هزار و  ۸۹۰تومانی دالر در ابتدای سال نسبت
به قیمت  ۱۲هزار و  ۵۵۰تومان امروز ،قیمت این ارز در این مدت
کاهش سه درصدی داشته و عمال ًبازدهی این بازار برای سرمایهگذاران
آن منفی سه درصد بوده است.
به این ترتیب میتوان گفت که این بازار عمال ًدر دوره فعلی حداقل
سود خود را برای سرمایهگذاران آن از دست داده و ممکن است این
روند همچنان نیز ادامه داشته باشد.

مدیر امور اعتباری بانک تجارت از اعطای
 21هزار و پانصد و شصت و چهار فقره
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج از سوی این
بانک در سه ماهه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش روابطعمومی بانک تجارت،
حمیدرضا امین زارع مدیر امور اعتباری این
بانک با اشاره به اینکه بخشنامه بانک مرکزی
اولویت پرداخت تسهیالت قرضالحسنه در
سال جاری را به هموطنان آسیبدیده از
سیل تعیین کرده است گفت :بانک تجارت
همسو با پرداخت تسهیالت قرضالحسنه
به سیلزدگان ،در اعطای تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج به زوجهای جوان نیز
عملکرد شاخصی داشته و در بازه زمانی سه
ماهه اول امسال به  21.564نفر از زوجهای
جوان تسهیالت قرضالحسنه ازدواج پرداخت
کرده که مبلغ تسهیالت اعطایی بالغ بر 6
میلیارد و  746میلیون ریال است.
وی رقم تسهیالت قرضالحسنه ازدواج
اعطایی توسط این بانک در سال گذشته را
 13هزار و  197میلیارد ریال اعالم کرد که این
تسهیالت به  84.342نفر از زوجهای جوان
پرداخت شده است.
امین زارع عملکرد بانک تجارت در پرداخت
تسهیالت قرضالحسنه به سیلزدگان را قابل
توجه دانست و یادآور شد :در سه ماهه
اول سالجاری به  5.958نفر از خانوادههای
سیلزده در استانهای کشور مجموعا 1180
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کردهایم که
سقف فردی این تسهیالت بستگی به میزان
خسارت وارد شده به واحدهای مسکونی از
150میلیون ریال تا  500میلیون ریال تعیین
شده است  .
مدیر امور اعتباری بانک تجارت با اشاره
به پرداخت تسهیالت به سایر بخشها در
سال گذشته و سه ماهه اول امسال  افزود:
 2.621نفر از مددجویان کمیته امداد امام
خمینی(ره) از بانک تجارت مجموعا 449
میلیارد تسهیالت قرضالحسنه دریافت
کردند .در سه ماهه منتهی به خردادماه سال
جاری نیز به  445نفر از مدد جویان بالغ
بیش از  80میلیارد ریال تسهیالت پرداخت
شده است .اعطای تسهیالت به معرفی
شدگان سازمان بهزیستی ،زندانیان نیازمند
و اعطای تسهیالت قرضالحسنه مشاغل
خانگی به صدها نفر از هموطنان از جمله
اقدامات بانک تجارت در این بخش به شمار
میرود.
امین زارع ،اعطای تسهیالت قرضالحسنه
به سیلزدگان و زوجهای جوان را در اولویت
اقدامات بانک تجارت دانست و تاکید کرد:
مسلما بانکها با افزایش سقف فردی
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج در سال 98
با محدودیت منابع در این بخش مواجه
هستند ولی به رغم محدودیت منابع اعطای
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج جزو حدود
اختیارات شعب بانک تعیین شده و در
صورت کامل بودن مدارک و مستندات ارائه
شده از سوی متقاضیان در سریعترین زمان
ممکن به زوجهای جوان پرداخت خواهد شد.

