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سرمایه گذاری

بازار خبر

شاخص

رتبه های برتر ایران در 
صادرات آب مجازی 

داده های سازمان تجارت جهانی، نشان 
می دهد که ایران دارای رتبه های برتر در 
صادرات محصوالت خام کشاورزی با رانت 
منابع آبی است. بر این اساس، ایران در 
سال 97 )2018(، در صادرات هندوانه و 
خرما رتبه اول، گوجه و خیار چهارم، خربزه 
و سیب زمینی پنجم، پیاز هفتم و سیب 
هشتم در دنیا بوده است. در نمودار، سهم 
ایران در صادرات جهانی محصوالت فوق 

آمده است. ) کانال احسان سلطانی(

قیمت خانه در پرند ۵0 تا ۶0 
میلیون تومان ارزان شد

ایرنا- قیمت هر واحد آپارتمان در شهر جدید 
پرند ۵0 تا ۶0 میلیون تومان کاهش یافت و 
به دامنه قیمتی 1۳0 تا 280 میلیون تومان 
بازگشت. یک واسطه ملکی در این خصوص 
گفت: عالوه بر آن خانه های شخصی ساز و 
ویالیی نیز ریزش قیمت بیشتری داشته است.

آغاز پرداخت سود سهام 
عدالت از اواخر آذرماه

سازی  خصوصی  سازمان  مشاور  تسنیم- 
از آغاز پرداخت سود سهام عدالت از آذرخبر 
داد. وی با اشاره به این که سود سال 9۵ برای 
مشموالنی که سهم یک میلیون تومانی داشتند 
1۵0 هزار تومان بود که در سال 9۶ این عدد به 
17۵ هزار تومان رسید، افزود: این سود برای 

سال 97 باز هم افزایش خواهد داشت.

یک تکذیبیه دیگر بر قرارداد 
400 میلیارد دالری ایران و چین 

 رئیس سازمان سرمایه گذاری: 
به تازگی طرح ها و پروژه های مختلفی 

به چین و روسیه پیشنهاد شده است 
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
فنی اقتصادی با رد تامین خط اعتباری 
400 میلیارد دالری از سوی چین گفت:  در 
مذاکرات اخیر طرح ها و پروژه های مختلفی 
بــرای تامین منابع مالی به چین و روسیه 

پیشنهاد شد.
با  گفت وگو  در  موسوی  محمد  علی  سید 
خبرگزاری فــارس در پاسخ به ایــن سوال 
که در رسانه ها اعــالم شــده خط اعتباری 
ــران و چین  400 میلیارد دالری میان ای
ــای اخیر نیز  برقرار خواهد شد و در روزه
یکی از اعضای اتاق بازرگانی این موضوع را 
اعالم کرده، اما مشخص شد که همان بحث 
رسانه ها بوده، اظهار کرد: روابط مالی میان 
ایران و چین وجود دارد، اما عدد و رقم  آن 
چیزی که گفته می شود، نیست. بسیاری 
از طرح ها و پروژه ها در دست مذاکره است 
و نمی دانم چه کسی چنین رقمی را گفته و 

آن را نشنیده ام.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان 
ایــن که مــذاکــرات خوبی میان مسئوالن 
ــران، روسیه و چین در حال  کشورهای ای
انجام است، گفت: در این رایزنی ها روابط 
ــذاری مستقیم و  پولی و مالی و سرمایه گ
ــا هنوز سندی  ام اســت،  فاینانس مطرح 
امضا نشده و مهم تر آن که تامین خطوط 
اعتباری بستگی به پروژه هایی دارد که در 
کشور وجود داشته و به طرف های خارجی 

پیشنهاد می شود.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
فنی اقتصادی ادامه داد: این گونه نیست 
ــاره تمامی طرح ها و پــروژه هــای  که یک ب
پیشنهادی به تصویب برسد و منابع آن تامین 
شود. مثاًل برای یک پروژه سه میلیارد دالری 
که اجرای آن شش سال به طول می انجامد، 
نیاز به پیش بینی منابع از سوی طرف مقابل 

وجود دارد.

سقف وام صندوق مسکن جوانان 1۵0 میلیون تومان شد 

چگونگی دریافت وام 110 میلیونی مسکن در شهرهای بزرگ 
بانک مسکن از افزایش سقف تسهیالت پرداختی به حساب 
های پس انداز مسکن جوانان که در سال 98 افتتاح می شوند، 

خبر داد.
به گزارش خراسان، بانک مسکن سقف تسهیالت پرداختی به 
حساب های مسکن جوانان را افزایش داد که بر این اساس، این 
ارقام از 91، 7۶ و ۶1 میلیون تومان در سال 97 برای تهران، 
شهرهای بزرگ و سایر شهرها به 1۵0، 110 و 84 میلیون تومان 

در پایان بازه پنج ساله رسیده است.

شرایط افتتاح حساب	 
برخالف عنوان جوانان برای این تسهیالت، تمام افراد باالی 18 
سال می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. همچنین قیم و ولی 

اطفال صغیر می توانند برای آنان این حساب را افتتاح کنند.
برای استفاده از این تسهیالت، متقاضیان باید حداقل پنج و 
حداکثر 1۵ سال از تاریخ افتتاح حساب منتظر بمانند. البته 

افتتاح حساب نیاز به تکمیل موجودی نیز دارد که این کار به صورت 
ماهانه، ساالنه و یک جا امکان پذیر است. حداکثر تسهیالت در 
این نوع حساب بر اساس شهر افتتاح حساب، مبالغ واریزی، مدت 

زمان سپرده گذاری و شهر محل اخذ تسهیالت تعیین می شود.
به عنوان مثال اگر قصد دارید پنج ساله این تسهیالت را دریافت 
کنید و هم اینک ساکن شهرهای بزرگ )کــرج، مشهد، تبریز، 
اصفهان، اهواز، قم، کرمانشاه و شیراز( هستید، می توانید یکی از 
سه راه زیر را برای تکمیل موجودی برای دریافت وام 110 میلیون 

تومانی انجام دهید:
*  واریز مبلغ 11 میلیون تومان به صورت یک جا

*  واریز ساالنه و ماهانه مبالغ به حساب به صورت جدول شماره 
یک :بر این اساس می توان محاسبه کرد که در صورت تکمیل 
ساالنه حساب، در مجموع حدود 20 میلیون و 49۶ هزار تومان و 
در صورت تکمیل ماهانه حساب، در مجموع حدود 22 میلیون و 

908 هزار تومان باید به حساب واریز کنید.
البته حداقل موجودی حساب در هر سال که به تناسب، تسهیالت 
کمتری را نیز دریافت می کند، کمتر از این ارقام است. به عنوان 
مثال بازپرداخت ماهانه آن در سال اول، چیزی در حدود ۵0 هزار 

تومان خواهد بود.

بانک مسکن اعالم کرده است که این تسهیالت بین سال های پنج 
تا پانزدهم از افتتاح حساب با ارقام مختلف نیز قابل پرداخت است. 
بر این اساس مبلغ مورد نیاز برای تکمیل موجودی کمتر بوده و به 
عنوان مثال سقف تسهیالت اعطایی به تفکیک تهران، شهرهای 
بزرگ و دیگر شهرها در پایان سال ششم در حدود 1۶0، 120 و 
94 میلیون تومان است. در پایان سال پانزدهم نیز صاحبان این 
حساب ها می توانند به تفکیک مناطق جغرافیایی فوق، به ترتیب 

2۵0، 210 و 184 میلیون تومان دریافت کنند.

نرخ سود و بازپرداخت	 
ــوده و  ــد ب نــرخ ســود تسهیالت حساب مسکن جــوانــان 9 درص
بازپرداخت آن به روش ساده حداکثر 20 سال و به روش پلکانی 
حداکثر 12 سال است. بازه زمانی 20 ساله بازپرداخت این 
تسهیالت بیشترین دوره بازپرداخت اقساط در شبکه بانکی کشور 

به شمار می رود.
بر اساس داده های پایگاه اینترنتی بانک مسکن، با فرض دریافت 
سقف تسهیالت در پایان سال پنجم و نیز بازپرداخت 20 ساله، 
مبلغ، اقساط و سایر جزئیات این وام در مناطق مختلف به صورت 

جدول شماره دو خواهد بود.

از بازگشت اقتصاد  رئیس کل بانک مرکزی 
کشور به مدار رشد از بهار امسال و بعد از سه 

فصل عقبگرد خبر داد.
به گزارش فارس،  عبدالناصر همتی، روز پنج 
نوشت:  خــود  اینستاگرام  صفحه  در  شنبه، 
 گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت 
رشد به بخش غیر نفتی اقتصاد کشور است؛ در 
سه ماه اول سال 98، بخش غیر نفتی که بخش 
مولد اقتصاد است، حدود 0.4 درصد نسبت به 
مدت مشابه 97 رشد داشته است، هرچند این 

رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به 
رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع 
کاهش تورم، امیدوار کننده است.  این مهم در 
سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و 
تخلیه آثار شوک های خارجی ناشی از تحریم 
و فشار حداکثری، تحقق یافته است. همتی 
تاکید کرده که نظام بانکی خود را موظف به 
کمک به اقتصاد برای تداوم این رشد دانسته 
و به تازگی در جلسه ای با حضور معاون اول و 
روسای بانک ها مصوب شده است که در نیمه 

دوم ســال، حــدود 100 هــزار میلیارد تومان 
تسهیالت برای بخش های پیشران اختصاص 
یابد.همزمان، وزیر اقتصاد هم ضمن اشاره 
به ارائــه آمار رشد 0.4 درصــدی بهار امسال، 
توضیح داد: همچنین بر اساس آماری که در 
هیئت دولت ارائه شد، رشد بخش کشاورزی 
نیز در سه مــاه نخست ســال 98،   بیش از ۶ 
درصد بوده است.گفتنی است، اعالم نرخ رشد 
اقتصادی توسط همتی در حالی است که مرکز 
آمار ایــران در دی ماه سال گذشته در خبری 
اعالم کرد که شورای ملی آمار بانک مرکزی 
را از تولید و انتشار آمار تولید و تورم منع کرده 
است. طبق اعالم این مرکز، مصوب شده است 
که "شاخص های قیمت و حساب های ملی، 

آمارهای تخصصی بانک مرکزی ) موضوع بند 
پ ماده 10 قانون احکام دایمی برنامه های 
توسعه کشور ( نیستند و بانک مذکور نباید به 

تولید و انتشار آن اقدام کند".

جدول شماره یک -مبلغ تسهیالت صندوق مسکن 
جوانان: 110 میلیون تومان )برای شهرهای بزرگ(

واریز ماهانهواریز ساالنهسال

329 هزار توماندو میلیون و 137 هزار توماناول

3۵۶ هزار تومانچهار میلیون و 11۶ هزار توماندوم

382 هزار تومانچهار میلیون و 432 هزار تومانسوم

408 هزار تومانچهار میلیون و 748 هزار تومانچهارم

434 هزار تومانپنج میلیون و ۶3 هزار تومانپنجم

کل سود تسهیالتکل بازپرداختمبلغ اقساطمبلغ تسهیالتمنطقه

173 میلیون و 902 هزار تومان323 میلیون و 902 هزار تومانیک میلیون و 3۵0 هزار تومان1۵0 میلیون تومانتهران

127 میلیون و ۵28 هزار تومان237 میلیون و ۵28 هزار تومان990 هزار تومان110 میلیون تومانشهرهای بزرگ

97 میلیون و 38۵ هزار تومان181 میلیون و 38۵ هزار تومان7۵۶ هزار تومان84 میلیون تومانسایر شهرها

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد :

بازگشت رشد به اقتصاد کشور بعد از 3 فصل عقبگرد

جدول شماره 2


