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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران
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» آگهي مزایده عمومی«
 شهرداري منطقه سه همدان در نظر دارد با توجه به مجوز صادره فروش امالک مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می 

آید جهت شرکت در مزایده با شماره ۲۰۰۱۰۹۰۳۳4۰۰۰۰۱۰ به سامانه تدارکات الکتریکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
آدرسنوع کاربری10% سپردهارزش کل ملک )ریال(پالک ثبتی مساحت متر مربعشماره قطعهردیف

کوی پردیسانمختلط۳4.۳5۰.۰۰۰.۰۰۰۳.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰از ۱8 اصلی۱۱6۰-۱۲۲۹

کوی پردیسانمختلط۳۳.۳5۰.۰۰۰.۰۰۰۳.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰از ۱8 اصلی ۲۱6۰-۲۲۳۱

کوی پردیسانمختلط۳۳.۹57.۰۰۰.۰۰۰۳.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰از ۱8 اصلی ۳۱6۰-۳۲۳۱

مجتمع کشاورز فاز ۲تجاری۲۱.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰از ۱6۰ اصلی44۹7۲

شهرداري منطقه سه همدان 
م الف :570

شناسه آگهی: 1343۹66

توضیحات
۱. س��پرده ش��رکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی)با اعتبار حداقل(یا واریز 
مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده شماره ۱۰۰8۲7۰۳۰4۱۱ بنام شهرداری منطقه 

۳ نزد بانک شهر شعبه شریعتی
۲. متقاضیان می بایس��ت تا آخر وقت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ ۱4۰۱/4/۲۱ 
نسبت به تحویل اصل سپرده شرکت در مزایده )فیش واریزی یا ضمانتنامه ( به 

دبیرخانه شهرداری منطقه ۳ واقع در میدان مفتح اقدام نمایند.
۳. برنده مزایده بایس��تی حداکثر ظرف 7 روز کاری از تاریخ ابالغ برنده ش��دن  
نس��بت به پرداخت وجه ملک اقدام نماید در غیر اینصورت س��پرده ایش��ان به نفع 

ش��هرداری ضبط و در خصوص نفر دوم نیز در صورت ابالغ ش��هرداری بدین 
نحو عمل خواهد شد.

4. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
5. تاریخ  انتش��ار آگهی در روزنامه و س��امانه س��تاد ۱4۰۱/4/8 و آخرین مهلت 

دریافت اسناد مزایده ۱4۰۱/4/۱۱ 
6. آخرین مهلت ثبت قیمت پیش��نهادی در س��امانه س��تاد س��اعت ۱4 مورخ 

 ۱4۰۱/4/۲۱
7. تاریخ بازگشایی اسناد در صورت تشکیل جلسه مورخ ۱4۰۱/4/۲۲

8. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.  ۲85/ی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی
  شهرداری قدس در نظر دارد نسبت به ادامه احداث مصلی بزرگ شهر قدس از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید.
1- برآورد اولیه: مبلغ اولیه برآورد انجام کار حدود۳8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )س��ی و هش��ت میلیارد 

ریال( با احتساب کسور قانونی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 2_ مدت اجرای پروژه شش ماه و مدت تضمین پروژه از سوی پیمانکار ۱۲ ماه می باشد.

3_ تضمین شرکت در مناقصه:  ) ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال( می باشد 
که به صورت واریز نقدی با ضمانت نامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود. 

ارائه هرنوع چک اعم از بانکی یا تضمینی و یا س��ایر موارد مش��ابه به عنوان ضمانت نامه به هیچ عنوان 
قابل قبول نمی باشد. 

پرداخت تضمین شرکت در مناقصه به صورت نقدی از طریق شماره حساب ۰۱۰57۰8۳۲7۰۰۳  نزد 
بانک ملی به نام شهرداری شهر قدس

مناقصه گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را  پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور 
قراردادهای شهرداری قدس تحویل نمایند. 

4_قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: قیمت اسناد مناقصه۲/5۰۰/۰۰۰ )دومیلیون و پانصدهزار ریال( 

می باشد که به حساب شماره ۰۱۰57۰8۲۹8۰۰۰ به نام شهرداری شهرقدس نزد بانک کلی و بصورت 
الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات دولت به نشانیwww.setadiran.ir قابل پرداخت می باشد. 
5_مهلت خرید اسناد: شروع خرید اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/4/8 بوده و اسناد 
 www.setadiran.ir و مدارک مناقصه ظرف مهلت مندرج در س��امانه تدارکات دولت به نش��انی

قابل دریافت می باشد. 
6_محل تحویل و مدت اعتبار پیش�نهادات: محل تحویل پیش��نهادات تا پایان وقت اداری) 
س��اعت۱۲/۳۰( روز پنجش��نبه مورخ ۱4۰۱/4/۲۳ و نحوه تحویل اس��ناد از طریق بارگذاری در س��امانه 

تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir می باشد.
7_ مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: حداقل دارای رتبه 5 ابنیه 

8_پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.
۹_ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

10_ در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با س��امانه س��تاد مالک عمل س��امانه 
ستاد خواهد بود. 

11_سایر شرایط در اسناد مناقصه قید شده است.

 

نوبت اول : ۱4۰۱/۰4/۰۱
نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۰8  روابط عمومی شهرداری شهر قدس

ت دوم
نوب

آگهی تجدید مزایده عمومی 
 ش��هرداری رباط کریم در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ماره۰۰/۹78 مورخ۱4۰۰/۱۰/۱۹ ش��ورای محترم اس��المی ش��هر نس��بت به واگذاری سالن سینما فرهنگ شهرداری رباط کریم برای مدت ۳سال به 
ش��رکت ها و موسس��ات واجد ش��رایط و دارای گواهینامه فعالیت از اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی و س��وابق کاری مفید در این زمینه از طریق مزایده عمومی به ش��رح و ش��رایط زیر برای مدت س��ه س��ال به 

بخش خصوصی اقدام نماید.

قیمت پایه کارشناسی به ریالتوضیحاتمدت واگذاریکاربری ملکردیف

واقع در طبقه همکف و با ظرفیت تقریبا 6۰۰صندلی۳سالسالن سینما۱
سال اول ماهیانه  به مبلغ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

سال دوم  ماهیانه به مبلغ ۲۱6/۰۰۰/۰۰۰ریال 
سال سوم ماهیانه به مبلغ ۲6۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

یونس غفاری شهرداری رباط كریم

ت دوم
نوب

 

شرایط:
1-هزینه درج دو نوبت آگهی، هزینه کارشناس��ی و س��ایر هزینه های مزایده بر عهده برنده مزایده 

می باشد.
2- به پیش��نهادات مش��روط،مخدوش و فاقد س��پرده الزم جهت ش��رکت در مزایده ترتیب اثر 

نخواهد شد.
3- سپرده شرکت در مزایده میبایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رباط کریم و 
یا واریز نقدی به شماره حساب۰۱۰66۲5۲۰6۰۰8   نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم 
کد ۲۳54 [ش��ماره حس��اب شباIR.۲8۰۱7۰۰۰۰۰۰۰۱۰66۲5۲۰6۰۰8 ]تهیه و برابر دستورالعمل 
مندرج در کاربرگ مزایده به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم به ذکر است سپرده  نفرات اول، 
دوم و س��وم مزایده  تا انعقاد پیمان نزد ش��هرداری نگهداری و هرگاه حاضر به  عقد قرارداد نگردد 

سپرده آنان به ترتیب به نفع کار فرمان ضبط خواهد شد.
4- مهلت دریافت اس��ناد مزایده از تاریخ انتش��ار آگهی و محل دریافت آن صرفًا از طریق س��امانه 

تدارکات  الکترونیکی دولت WWW.SETADIRAN.IRمی باشد.
5-متقاضیان میبایس��ت پاکت های پیش��نهاد قیمت خود را برابر ش��رایط مندرج در کاربرگ مزاید 
تنظیم ش��ده اس��ت را حداکثر تا س��اعت ۱4 روز س��ه ش��نبه مورخ۱4۰۱/۰4/۲۱  در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت WWW.SETADIRAN.IR  تسلیم  نمایند.
6- متقاضی��ان جه��ت دریاف��ت اس��ناد مزای��ده می بایس��ت فی��ش واریزی به حس��اب جاری به 
شماره۰۱۰66۲48۱۹۰۰4 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد ۲۳54به مبلغ۲/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال [غیر قابل استرداد] بابت خرید اسناد مزایده شهرداری رباط کریم تسلیم نماید.
7- زمان بازگش��ایی پاکت های مزایده در س��اعت۱۳/۳۰ روز چهارش��نبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۲۲می 

باشد .
8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۹- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده  مندرج می باشد .

نوبت اول : ۱4۰۱/۰4/۰۱
نوبت دوم : ۱4۰۱/۰4/۰8

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي 
  شهرداري قم در نظر دارد پروژه شهري ذیل را با مشخصات و شرایط کلي زیر از طریق مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد شرایط واگذار نماید.

هزینه خریداسناد)ریال(مبلغ ضمانتامه)ریال(مدت اجراحداقل رتبه مناقصه گرمبناي برآوردفهرست بهاءبرآورداولیه)ریال(عنوان پروژه

احداث رفوژ الین کندرو 
بلوار غدیر

۳5۱7.6۰۰.۰۰۰۲،۰۰۰،۰۰۰ ماهرتبه 5 راه و ترابريراه،راه آهن و باند فرودگاه سال۱4۰۱ ۱۰،۳5۱،۳۲8،56۹

ت دوم
نوب

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم  شناسه آگهی: 1342۹33

- شرایط: 
- مبلغ هزینه خرید اس��ناد مناقصه مي بایس��ت به ش��ماره حس��اب ۱۰۰6۰۰46۰۰58 بانک ش��هر به نام درآمدهاي 

عمومي شهرداري قم واریز گردد)هزینه خرید اسناد مناقصه غیرقابل استرداد مي باشد(
- نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه هاي فوق یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي ذیل قابل ارائه می باشد:

1-ضمانتنامه بانکي دروجه کارفرما )با حداقل سه ماه اعتبار(
2- ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  ۱۰۰۳۰۰4۳۰۰54 بانک شهر به نام شهرداري قم

3-ضمانت نامه های مذکوردر بندهای)الف-ب-پ-ج-چ-ح(ماده4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی به ش��ماره 
۱۲۳4۰۲/ت5۰65۹ ه� مورخ ۱۳۹4/۹/۲۲

4- مطالبات بلوکه شده پیمانکار از شهرداری قم
- ارائه گواهینامه صالحیت از سازمان  برنامه و بودجه کشور

-ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمني پیمانکاري از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد.
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

-  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود مي باشد.

- حداکثر مهلت خرید اسناد مناقصه و ارائه پاکات پیشنهاد قیمت تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم مي باشد.
- مبلغ پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم گردد.

- مناقصه گران باید یک نس��خه از اس��ناد مناقصه را خریداري نموده و با قید قبولی و بدون قید و ش��رط، مهر و امضا 
کرده و به پیش��نهاد خود ضمیمه نمایند. عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از 

فرایند مناقصه مي گردد.
- طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

- طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه داراي تعدیل می باشد.
- هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 

- محل توزیع اسناد: 
1-حضوري: قم- بلوار امام موسی صدر- ساختمان شهرداری مرکز- بلوک B - طبقه دوم- معاونت فني و عمراني 

شهرداري قم- اداره برنامه ریزي و هماهنگي اعتبارات عمراني- شماره تماس: ۰۲5-۳6۱۰4585
2-غیرحضوري: مراجعه به س��امانه مناقصه گران ش��هرداري قم به نش��اني Peyman.Qom.ir و خرید اسناد 

به صورت الکترونیکي
توجه: مناقصه گران محترم در صورت خرید اس��ناد مناقصه به صورت الکترونیکي از س��امانه، باید یک نس��خه 
از آن را چ��اپ نم��وده و ب��ا قی��د قبول��ي ش��رایط کارفرما، تمام��ي صفحات آنرا مهر و امضا نم��وده و در داخل پاکات 

مربوطه قرار دهند.
- محل تحویل پاکات: قم- بلوار امام موسی صدر- ساختمان شهرداری مرکز- بلوک A - طبقه ششم - اداره 

حراست و امور محرمانه 

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای 

شهرداری اهواز در نظر دارد  پروژه مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به کلیه شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

مدت انجام کار سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ اولیه )ریال( شرح مناقصه
7 ماه۱/5۹7/46۹/۳58/۲6۱7۹/87۳/467/۹۱4احداث محور L 4۰۰ تقاطع غیر همسطح میدان شهید بندر

ت دوم
نوب

  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

- ش��رکت هایی که دارای حداقل رتبه ۲ راه و ترابری از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور باش��ند دعوت به عمل آید. جهت دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ ۱4۰۱/۰4/۰8 لغایت 
۱4۰۱/۰4/۱5 ساعت ۱۹ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

- در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.
- مهلت قبول پیشنهاد های مناقصه گران از آخزین روز مهلت دریافت اسناد به مدت ۱۰ روز در سامانه ستاد است و حداکثر مهلت بارگذاری اسناد به همراه پیشنهاد قیمت در سامانه 
س��تاد روز ش��نبه مورخ ۱4۰۱/5/۱ س��اعت ۱۹ میباش��د ضمنا آخرین مهلت تحویل پاکات فیزیکی تا پایان وقت اداری یکش��نبه ۱4۰۱/5/۲ به دبیرخانه محرمانه حراس��ت س��اختمان 

شماره ۳ شهرداری میباشد.
 - الزم ب��ه ذک��ر اس��ت کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه از دریاف��ت اس��ناد ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد قیمت میبایس��ت از درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir صورت پذیرد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام را در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت 

در مناقصه را محقق سازند.
- پرداخت هزینه انتشار آگهی و وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه میباشد.

- پیشنهاد قیمت ها درصورتی قابل بررسی میباشند که اسناد فیزیکی قبال در سامانه بارگذاری و مورد تایید باشند.
- شهرداری در رد یا تمام پیشنهاد ها مختار میباشد.

- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه میباشد که میبایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.
- الف- فیش واریزی مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۲۰۳۹۹4۳۹8۰۰۱ شهرداری اهواز نزد بانک ملی به نام شهرداری اهواز

- ب- به صورت ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری اهواز و به مدت ۳ ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها 
- ج- چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز 

- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه  حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
- شرکت ها باید دارای گواهی نامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند.

- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/5/۳ در محل ساختمان شماره ۳ شهرداری اداره قراردادها می باشد.
- نتیجه کمیسون مطابق آئین نامه معامالت شهرداری تهران )کالنشهرها( به برنده اعالم خواهد شد.

- به استناد بند 5 ماده ۱۱ آئین نامه معامالت شهرداری تهران )کالنشهرها( میزان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد معادل ۱۰ % )ده درصد( مبلغ قرارداد میباشد.
- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معامالت شهرداری تهران )کالنشهرها( میباشد.

- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

 آگهی عرصه  ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای 
 والیت رود-جاده چالوس 

         ش�رکت گاز اس�تان البرز  در راس�تای اجرای پروژه توس�عه گاز رس�انی به   
منطقه جاده چالوس

وفق الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های 
عمومی ،عمرانی ونظامی دولت مصوب 58/11/17 شورای انقالب اسالمی اقدام 
به تصرف قانونی عرصه  ایستگاه تقلیل فشارگاز به مساحت مندرج در کرو کی  
پیوست )150 متر مربع(،در شهرستان کرج – منطقه جاده چالوس –روستای 
والیت رود  نموده اس�ت.لذا از مالکین  ویا قائم مقام قانونی و صاحبان حقوق 
تقاضا میگردد ظرف مدت حداکثر یک ماه  از انتش�ار آگهی با در دس�ت داش�تن 
اسناد مالکیت و مستندات قانونی به منظور  معرفی کارشناس  منتخب خود جهت 
تشکیل هیات سه نفره کارشناسان رسمی داد گستری  در خصوص ارزیابی بهاء 
عادله عرصه اقدام گردیده جهت تصرف قانونی مطابق کروکی  مندرج،،  به آدرس 
کرج،میدان طالقانی،شهرک اداری حسن آباد ، روبروی تربیت ششم ،طبقه سوم 
امور حقوقی شرکت گاز استان البرز مراجعه نمایند.بدیهی است در صورت عدم 

مراجعه برابر مقررات  و مفاد الیحه فوق الذکر اقدام می گردد .    

ت اول
نوب

شناسه آگهی :  1242163    شرکت گاز استان البرز  

دبیر ستاد ملی گرامی داشت هفته ازدواج، درباره آمار 
وام ازدواج پرداخت ش��ده در س��ال جاری، گفت: از 
ابتدای س��ال جاری تا 6 تیر ۱4۰۱، تعداد ۲۱۰ هزار 
فق��ره وام ازدواج ب��ه ارزش ۲85 هزار و 7۳۱ میلیارد 
ریال  پرداخت شده است که این رقم در مدت مشابه 
خود در سال قبل ۱75 هزار فقره وام به مبلغ ۱4۹ هزار 
میلیارد ریال بوده؛ در واقع ش��اهد رش��د 7۱ درصدی 
در پرداخ��ت وام ازدواج بوده ای��م. مهدی متقی فر در 

نشست  خبری که به مناسبت هفته ازدواج برگزار شد، 
اظهار کرد: در سال ۱4۰۰ نرخ ازدواج ۱۲ هزار و ۲۰۳ 
مورد به نسبت سال قبل خود بیشتر ثبت شده  است. 
در س��ال ۹۹ نرخ ازدواج 556 هزار و 7۲7 مورد بوده 
و در س��ال ۱4۰۰ این نرخ به 568 هزار و ۹۳۰ مورد 
رس��ید که به معنی رش��د حدود ۲.۲ درصدی ازدواج 

در سال ۱4۰۰ است. 

وی همچنی��ن ای��ن خب��ر را هم داد که س��امانه ملی 
آموزش و مش��اوره ازدواج در دس��ت راه اندازی است. 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، ادامه داد: بر اس��اس تبصره 
م��اده ۳7 قان��ون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
معاون��ت امور جوانان می تواند با همکاری س��ازمان 
تبلیغ��ات مج��وز مراکز همس��ریابی را صادر کند که 

آیی��ن نام��ه آن در حال تدوین و س��امانه آن در حال 
راه اندازی است.

به گفته وی در سال ۱4۰۰ برای دومین سال متوالی 
با افزایش نرخ ازدواج مواجه بودیم و طبق بررس��ی 
های انجام شده این افزایش به خاطر حذف تشریفات  
و مراس��مات اضافه برای زوجین بوده و از همین رو 
این معاونت شعار هفته ملی ازدواج در سال جاری را 

"ازدواج آسان و آسمانی" قرار داده است. 
متق��ی ف��ر در بخ��ش دیگر س��خنان خ��ود درباره 
پیگیری ه��ای ای��ن معاونت در راس��تای تس��هیل 
پرداخ��ت وام ازدواج توصی��ح داد: تس��هیل پرداخت 
 وام ازدواج نیاز به پیگیری و جریان س��ازی اساس��ی

متع��دد در بح��ث  پیگیری ه��ای  ای��ن  و  دارد    
وام ازدواج باعث رش��د قابل توجه پرداخت در س��ه 

ماهه اول ۱4۰۱ نس��بت به مدت مش��ابه آن در سال 
۱4۰۰ شده است.

 وی در ادام��ه ب��ه مش��کالت موج��ود در بح��ث 
 پرداخ��ت وام ازدواج اش��اره و تصری��ح کرد: ضمانت
  وام ازدواج یکی از مهم ترین معضالت جوانان ما است

 و بانک مرکزی باید در این حوزه فکری کند.
 این سلیقه ای عمل کردن بانک ها باعث مشکالت 

متعدد برای جوانان شده است.  


