
نقش بانك ها در كمك به جهش 
تولید، بی بدیل است 

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جلسه 
هم اندیشی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره 
بانک ه��ا، تاکید کرد: اعطای تس��هیالت به بخش 
تولی��د با توجه ب��ه تأکید مقام معظ��م رهبری در 
خص��وص تحقق جهش تولید، باید در اولویت نظام 
بانکی قرار گیرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
صنعت و معدن و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و 
دارایی ایران )شادا( دکتر فرهاد دژپسند با بیان این 
مطلب در این جلس��ه که در محل سالن اجتماعات 
بانک ملی ایران برگزار شد، یادآور شد: برنامه ریزی 
ما بر تامین مالی بنگاه های بزرگ مقیاس توس��ط 
بازار س��رمایه کماکان به قوت خود باقی اس��ت، اما 
حقیقت این اس��ت که در شرایط فعلی، نقش نظام 
بانکی در این امر، غیر قابل انکار اس��ت.وزیر اقتصاد 
افزود: آنچه در این ش��رایط باید انجام شود، کمک 
به افزایش تولید و بهبود اش��تغال اس��ت. باال بردن 
بهره برداری از ظرفیت، افزایش تقاضا برای ش��غل 
جدید ایجاد می کند، بنابر این باید در جهت تامین 
س��رمایه در گردش بنگاه های موجود تالش کرد. 
در اص��ل کار بزرگی که بانک ه��ا باید انجام دهند 
تجهیز منابع برای تامین مالی اقتصاد کش��ور است.

وی تصری��ح کرد: خدمت به کس��انی که در عرصه 
س��رمایه گذاری و تولید فعالی��ت می کنند را، باید 
نوع��ی عب��ادت تلقی کنی��م. زیرا هرچه س��رمایه 
گ��ذاری و تولی��د بیش��تر افزایش یابد، مش��کالت 
س��ریعتر برطرف می ش��ود.وزیر اقتصاد با تاکید بر 
جدی بودن عزم دولت برای کنترل و کاهش تورم، 
نقش نظام بانکی در تحقق این هدف را بسیار مهم 
ارزیاب��ی کرد و گفت: قصد ما این نیس��ت که تورم 
را ب��ا ایجاد رکود کنترل کنیم، بلکه باید با افزایش 
طرف عرضه اقتصاد، رش��د ت��ورم را کاهش داد. از 
این جهت انتظار این است که  نظام بانکی با کمک 
به افزایش س��رمایه در گردش بنگاه ها و همچنین 
تامین س��رمایه ثابت، در افزایش نرخ بهره برداری 
از ظرفی��ت های تولیدی کش��ور و ارتق��ای تولید 
نقش آفرین باش��د.وی افزود: بخصوص در ش��رایط 
فعلی، این موضوع باید دغدغه مدیران بانکی باش��د 
و م��ورد غفلت واقع نش��ود.وزیر اقتص��اد در بخش 
دیگ��ری از س��خنان خود با تاکید ب��ر لزوم حرکت 
به س��مت بانکداری هوشمند و بیان اینکه این نوع 
بانکداری، صرفا دیجیتالی کردن فرآیند ها نیست، 
اظهار داشت: پیاده سازی بانکداری دیجیتال و غیر 
حضوری کردن فرآیند ها، تاثیر بسیار قابل توجهی 
در کاهش هزینه های عملیات بانکی دارد، لذا نظام 
بانکی باید در تحق��ق بانکداری دیجیتال به عنوان 

مقدمه ای برای بانکداری هوشمند، تسریع کند.

حمایت از كاالی ایرانی در بسته 
سیاست اعتباری بانك ملی ایران

 بانک ملی ای��ران حمایت از کارفرمایان و کارگران 
ش��اغل در ح��وزه تولید داخل و رونق بازار کس��ب 
و کار را یک��ی از محوری ترین سیاس��ت های خود 
قرار داده و در همین راس��تا بیش از یک هزار فقره 
تس��هیالت فروش اقس��اطی خرید کاالی مصرفی 
داخلی در س��ال جاری به متقاضیان پرداخت کرده 
است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
بانک از ابتدای امس��ال تا پایان اردیبهشت ماه بالغ 
بر یک هزار و 73 فقره تس��هیالت فروش اقساطی 
خری��د کاالی داخلی ب��ه ارزش 166 میلیارد ریال 
تخصیص داده اس��ت.بانک ملی ایران در س��ال 98 
نیز هف��ت هزار و 545 میلیارد ریال از تس��هیالت 
پرداختی خود را در بخش تسهیالت فروش اقساطی 
خرید کاالی داخلی اعطا کرده که این تسهیالت در 

54 هزار و 225 فقره تخصیص یافته است.
همچنین در سال 97 نیز بانک ملی ایران تعداد 82 
هزار و 20 فقره تس��هیالت فروش اقس��اطی خرید 
کاالی داخلی به ارزش هش��ت هزار و 602 میلیارد 

ریال پرداخت کرده است.

اخبار گزارش

   وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امس��ال هم 
جرای��م معوقات مالیاتی، بخش��یده خواهد ش��د، گفت: به 
دلیل ش��رایط ناشی از ش��یوع کرونا، دامنه این بخشودگی 
را از بنگاه ه��ای تولیدی، به بنگاه های تولید کاال و خدمات 

گسترش داده ایم.
فرهاد دژپس��ند دو مصوبه مهم ش��ورای عال��ی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا در زمینه سیاست های حمایتی مالیاتی 

دولت از بنگاه های تولیدی را تشریح کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما در سال جاری 
از یک سو بحث "جهش تولید" را به عنوان شعار سال و از 
س��وی دیگر، بحث مبارزه با تبعات منفی همه گیری کرونا 
را داریم، اظهار داش��ت: اقتض��ای توجه به این دو امر مهم، 
این است که ضمن مراعات حال فعاالن اقتصادی، در بحث 
مالیات باید به درآمدهای مالیاتی برای رها سازی بودجه از 

نفت و تامین نیاز های کشور تکیه کنیم.
وی افزود: به همین دلیل، یکس��ری مصوبات را از ش��ورای 
عالی هماهنگی اقتصادی س��ران ق��وا گرفتیم که می تواند 
در فارغ کردن بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی از برخی 
دغدغ��ه ها و همچنین افزای��ش  درآمدهای دولت، تعیین 

کننده باشد.
دژپسند با اش��اره به مساله جرایم س��نگین مالیات معوق 
فعاالن اقتص��ادی و درآمد 10 هزار میلیارد تومانی س��ال 
گذشته دولت با بخش��ودگی این جرایم، در صورت تسویه 
اصل مالیات، اظهار داش��ت: امس��ال هم با توجه به تجربه 
موفق س��ال گذشته، از ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی 
س��ران قوا مصوبه ای گرفتیم که ما می توانیم امس��ال هم 
جرایم معوق مالیاتی را ببخشیم. وی افزود: در سال جاری 
البت��ه یک کار دیگ��ر را هم کرده ایم که به دلیل ش��رایط 
ناشی از شیوع کرونا، دامنه این بخشودگی را از بنگاه های 
تولیدی، به بنگاه های تولید کاال و خدمات گسترش دادیم 
تا مودیان بیشتری مشمول این بخشودگی بشوند و بتوانیم 

از درآمد بیشتری برخوردار شویم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین، در قانون قبلی، ما مشوقی 
داش��تیم که اگر مودی، مالیات تعیین و برآورد ش��ده خود 
را زودت��ر می پرداخت، ب��ه ازای هر ماه، یک درصد پاداش 
به وی تعلق می گرفت که االن، طبق قانون، این رقم با50 

درصد افزایش، به یک و نیم درصد رسیده است.
وی اضاف��ه کرد: یعنی اگر مودی در ط��ول 12 ماه، زودتر 
مالی��ات خود را بدهد، در مجموع یک س��ال از 18 درصد 
پاداش برخوردار خواهد ش��د که ای��ن پاداش، حتی از نرخ 

سود سپرده بانکی هم سه درصد بیشتر است.

وی تصری��ح کرد: به این ترتی��ب، هم درآمد دولت افزایش 
پی��دا می کن��د و دیگر نیازی ندارد برای این امر به س��راغ 
س��ایر منابع برود و هم سود خوبی نصیب بخش خصوصی 
می ش��ود. دژپس��ند با بیان اینکه بنگاه ه��ای اقتصادی به 
دلیل ش��رایط خوب بازار سرمایه، تمایل زیادی دارند برای 
بورس پذیرش بگیرند، گفت: بنگاه هایی هستند که شرایط 
مالیاتی ش��فاف و روش��نی دارند اما نگران این هستند که 
اگر وارد بازار س��رمایه بش��وند، زمینه و بهانه ای پیدا شود 
که پرونده مالیاتی س��نوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی 

مجدد قرار گیرد.
وزی��ر اقتصاد تصری��ح کرد: ما برای رف��ع این دغدغه، طی 
مصوبه ای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
گرفتیم و خوش��بختانه ابالغ هم ش��ده است، ورود سازمان 
امور مالیاتی به پرونده های سال های ماقبل 1398 تمامی 
شرکت هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می شوند 

را ممنوع کرده ایم و این شرکت ها تنها بابت صورت مالی 
سال 1398 خود مالیات خواهند پراخت.

دژپس��ند افزود: این یک فرصت طالیی خاص است که هم 
باعث تعمیق بازار س��رمایه می ش��ود و ه��م پایه و درآمد 

مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد می کند.

ابالغ دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم 
امید علی پارسا با صدور دستورالعملی تازه ترین تسهیالت 
حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور از فعاالن اقتصادی، در 
قالب بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی تا پایان سال 

جاری را اعالم کرد.
در این دستورالعمل آمده است: در اجرای مصوبات چهل و 
هش��تمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و قانون 
مالیات های مس��تقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل 
بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات 

بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر س��ال یا دوره، حسب 
مورد در سال 1399 در صورت پرداخت مانده بدهی )اصل 
بدهی، جرائم غیر قابل بخش��ش وآن بخش از جرائمی که 
مورد بخش��ودگی واقع نش��ده است( به ش��رح اعالم شده 

تعیین می شود.
بر این اس��اس، بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل 
برای هر دوره یا س��ال در هر منبع، حسب مورد حداکثر تا 

مبلغ 50 میلیارد ریال است.
در ص��ورت پرداخت مانده بدهی طبق ب��رگ قطعی ابالغ 
ش��ده تا پایان دی س��ال 1398 حداکثر تا 31 خرداد 98 
ب��رای واحدهای تولیدی 90  درصد و برای س��ایر مؤدیان 

میزان بخشودگی 80 درصد خواهد بود.
در ص��ورت پرداخت مانده بدهی طبق ب��رگ قطعی ابالغ 
شده از اول بهمن 98 تا 31 خرداد 99 حداکثر تا پایان تیر 
سال جاری، میزان بخشودگی به میزان 100 درصد خواهد 
بود. در صورتی که مودیان مالیاتی، مشمول خسارت تاخیر 
موضوع م��اده 222 قانون مالیاتهای مس��تقیم و تبصره به 
ماده )17( قانون مالیات بر ارزش افزوده باش��ند، ابتدا باید 
مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کس��ر و س��پس نس��بت به 

بخشودگی جرایم اقدام شود.
در ص��ورت پرداخ��ت مان��ده بده��ی قطع��ی ش��ده پس 
از مهلت ه��ای تعیین ش��ده، به ازای هر م��اه دو درصد از 

بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر می شود.
مراک��ز تولید و توزی��ع غذاهای آماده اعم از رس��توران ها، 
بوفه ها، طباخی ه��ا، تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه 
فروشی ها، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل 
آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری و مهمان 
پذیرها، مهمانس��راها، مس��افرخانه ها، مراکز بوم گردی و 
مراک��ز اقامتی، پذیرایی و تفریحی از جمله مراکز برخوردار 

از این معافیت ها هستند.
مراک��ز حم��ل و نقل عمومی مس��افر برون ش��هری اعم از 
هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مس��افرتی، 
گردش��گری و زیارتی، مراکز، باش��گاه ه��ا و مجتمع های 
ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، 
هنری و رسانه ای، مراکز تولید، توزیع وفروش صنایع دستی 
و آموزش��گاه های رانندگی، آرایشگاه ها و سالن های زیبایی 

نیز بر اساس مقررات مشمول این معافیت ها می شوند.
مفاد این دس��تورالعمل مانع از اعمال بخش��ودگی جریمه 
عدم تس��لیم اظهارنام��ه مالیاتی و جریم��ه تأخیر موضوع 
قانون مالیات بر ارزش افزوده نس��بت به مهلت های اعالمی 

به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود.
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معاون امور صنایع وزارت صمت اعالم كرد؛
 تسریع در تامین مواد اولیه 

مورد نیاز صنعت كارتن سازی
موانع پیش روی صنعت کارتن سازی با حضور 
مع��اون امور صنایع وزارت صمت بررس��ی و 
راهکارهای الزم برای تس��ریع در تأمین مواد 

اولیه مورد نیاز این صنعت اتخاذ شد.
 مه��دی صادق��ی نیارکی با اش��اره به نقش 
کلی��دی این صنعت در هم��ه صنایع، بهبود 
وضعی��ت این صنعت را م��ورد تاکید قرارداد 
و خواس��تار تسریع در تامین مواد اولیه مورد 

نیاز این صنعت شد.
وی، رصد فرایند تولید صنایع راهبردی را از 
سیاس��ت های اصلی وزارت صمت برشمرد و 

گفت: تکمیل زنجیره ارزش در صنعت کاغذ 
به عنوان یکی از صنایع مزیت دار در کش��ور 
باید بیش از گذش��ته مورد توجه قرار گیرد و 
در تالش هس��تیم با بهره مندی از پتانسیل 
های داخلی، بخش��ی از مواد اولیه مورد نیاز 

تولیدکنندگان این بخش را تامین کنیم.
صادقی نیارکی با اشاره به ضرورت همکاری 
سایر دستگاههای مرتبط با این صنعت گفت: 
طی جلسه ای که با حضور مسئوالن مرتبط 
و انجم��ن های تخصصی ای��ن بخش برگزار 
خواهد ش��د، راهکارهای تامین م��واد اولیه 
م��ورد نیاز تولی��د کارتن با حضور دس��تگاه 
های مرتبط بررس��ی و تصمیمات الزم اتخاذ 

خواهد شد.
صنعت کارتن س��ازی بس��ته بن��دی و چاپ 
ب��ا توجه به ش��یوع بیم��اری کرون��ا از نظر 
دسترس��ی به مواد اولیه که از ضایعات کاغذ 
تشکیل شده با مش��کالتی دست به گریبان 
است و این موضوع روند تولید در این صنعت 
را با چالش های متعددی روبه رو کرده است 
که این موضوعات در نشس��ت های دوره ای 
با نمایندگان تش��کل های تخصصی صنعت 
کاغذ، مقوا، کارتن س��ازی مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت. شاتا 

رئیس سازمان امور اراضی كشور 
خبرداد؛

هزار هکتار زمین خواری در 
كشور طی 10 سال

رئیس س��ازمان ام��ور اراضی کش��ور با بیان 
اینکه به 34 هزار هکتار اراضی ملی کش��ور 
طی 10 س��ال گذش��ته به صورت غیرمجاز 
دست درازی شده اس��ت، گفت: 8.5 میلیون 
هکت��ار زمین هم مورد دع��وای بین دولت و 
مردم اس��ت. علیرضا اورنگی رئیس سازمان 
امور اراضی کش��ور اعالم کرد: طی 10 سال 
گذش��ته به 34 هزار هکتار از اراضی کش��ور 
به صورت غیرمجاز دس��ت درازی شده است، 
گفت: این میزان طی 192 هزار و 900 مورد 

در سطح کشور اتفاق افتاده است. 
اورنگ��ی همچنین گفت: طی ای��ن مدت 29 
هزار هکتار هم ب��ه صورت های مجاز و قانونی 
از اراضی کشور تغییر کاربری یافته اند.  تغییر 
کاربری ه��ا در س��ال های گذش��ته به جهت 
اینکه ارزش افزوده بیش��تری نسبت به زمین 
کشاورزی دارد به یک امر رایج و مرسوم تبدیل 
ش��ده و خیلی از زمین ها به وی��ژه در مناطق 
ش��مال به بهانه های مختلف و دور زدن قانون 
تغییر کاربری یافته و س��اختمان های بلند بنا 
ش��ده اند. وی در پاس��خ به س��وال که پس از 
اجرای برنامه کاداستر در سال 94، بسیاری از 
کارمندان ش��ما اراضی موروثی و آبا و اجدادی 
کش��اورزان را به نام دولت زده اند  و اصوال چرا 
بای��د این کار را بکنند و این حقوق از دس��ت 
رفته را چگونه می ت��وان برگرداند؟ گفت: این 
مس��أله که زمین آبا و اجدادی کش��اورزان به 
نفع دول��ت ثبت و ضبط گ��ردد از قدیم پس 
از اصالح��ات اراضی بوده و در حال حاضر 8.5 
میلیون هکتار زمین مورد دعوی بین دولت و 
مردم برای رسیدگی وجود دارد اما از سال 94 
وزارت جهاد تصمیم گرفت که رأس��اً اقدام به 
کاداستر و نقشه کشی کند و زمین های دولتی 

و مردمی را از هم تفکیک دهد. فارس

معاون راه آهن خبر داد
 ۴عرضه اولیه شركتهای ریلی 

در بورس 
مع��اون اقتصادی ش��رکت راه آهن از عرضه 
اولیه س��هام 4 ش��رکت ریلی تا پایان امسال 

در بورس خبر داد.
نوراهلل بیرانوند درباره ورود شرکت های حمل 
و نقل ریلی به بازار سرمایه، اظهار داشت: ما 
به شرکت های ریلی مشاوره ورود به بورس و 

تأمین مالی از بازار سرمایه داده ایم.
وی افزود: در مرحله اول قرار است شرایط فنی 
ورود شرکت های ریلی به بورس فراهم شود؛ 
سیاست راهبردی ما در راه آهن، اوالً ارتقای 
حکمرانی و سطح مدیریتی شرکت های ریلی 

و ثانی��اً افزایش درآمد ش��رکت های ریلی از 
محل تأمین مالی بازار س��رمایه است. معاون 
اقتصادی ش��رکت راه آهن ادام��ه داد: ورود 
شرکت های ریلی به بورس و تأمین مالی این 
شرکت ها از طریق فروش سهام، ریسک مالی 

آنها را کاهش می دهد.
بیرانوند در پاس��خ به این پرس��ش که وضعیت 
سود و زیان شرکت های ریلی که قرار است وارد 
بورس شوند، چگونه است؟ گفت: ورود به بورس 
س��ازوکار خود را دارد و ش��رکت زیان ده قادر 
نیست وارد بورس شود. به گفته معاون اقتصادی 
شرکت راه آهن، تا پایان امسال 4 شرکت ریلی 
وارد بازار س��رمایه می ش��ود؛ البت��ه رجا هنوز 
آمادگ��ی ورود به بورس را ن��دارد؛ هرچند که 
خود آنها متقاضی ورود به بورس هستند اما به 
دلیل صورت های مالی اجازه این کار به آنها داده 
نشده است. در حال حاضر در گروه حمل و نقل 
شرکت های بورسی، 5 شرکت ریلی فعال است و 
یک شرکت نیز اوراق اجاره تأمین ناوگان منتشر 
کرده است؛ روند رشد ارزش سهام شرکت های 
ریل��ی در حال حاضر به دلیل اس��تقبال خوب 
س��هامداران، در ماه های اخیر تقریب��اً همواره 
 با س��یر صع��ودی و مثبت همراه بوده اس��ت.

 وزارت راه و شهر سازی 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

  وزیر امور اقتصادی و دارایی خبرداد؛

 بخشودگی جرایم معوقات 
مالیاتی در سال ۹۹ 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه الگوی کشت کشاورزی 
تدوین ش��ده اس��ت که برای کش��ت پاییزه ابالغ خواهد 
ش��د، گفت: برنامه ای برای احی��ای قانون تمرکز در دولت 

دوازدهم نداریم.
کاظ��م خاوازی وزیر جهاد کش��اورزی گفت: برنامه الگوی 
تولید محصوالت کش��اورزی تدوین شده است و از کشت 

پاییزه ابالغ می شود.
وی اضاف��ه کرد: در ای��ن برنامه تمام مباح��ث مربوط به 
مصرف سرانه، پتانس��یل های تولید و عرضه و تقاضا دیده 

شده که در کشت پاییزه به استان ها ابالغ می شود.
وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه حدود 4 تا 5 سال در 
وزارت جهاد کش��اورزی بر روی تدوین طرح الگوی کشت 
کار ش��ده اس��ت، گفت: در این طرح مش��خص شده چه 
محصولی کجا کاش��ته شود که بیشترین عملکرد را داشته 
باش��د و این کار به همت معاونت وزارت جهاد کش��اورزی 
صورت گرفته اس��ت. خ��اوازی اف��زود: بنابراین طرح فنی 
در وزارت جه��اد آماده ش��ده اما اینکه عملیاتی ش��ود به 
الزامات س��نگینی نیاز دارد و نیاز داریم قانون گذاری هایی 
در این حوزه صورت بگیرد. ما فعاًل برای کش��ت پاییزه به 
استانداری ها یک الگوی تولید را ابالغ می کنیم و در ادامه 
طرح الگوی کشت محصوالت کشاورزی را تکمیل و الیحه 

آن را به دولت و سپس به مجلس ارائه می کنیم.
ب��ه گفته وزی��ر جهاد کش��اورزی بخش زی��ادی از وزارت 

خانه ه��ا و تصمیم گیران کالن کش��ور الزم اس��ت در این 
زمینه مشارکت کنند تا طرح اجرایی شود.  خاوازی درباره 
اینکه قیمت میوه در بازار به ش��کل سرسام آوری افزایش 
داش��ته و وزارت جه��اد کش��اورزی چه اقدامات��ی را برای 
کنترل این مساله انجام داده است، گفت: ستاد تنظیم بازار 
و وزارت صمت در این زمینه مس��ئول هستند و مسئولیت 
قیم��ت و قیمت گذاری در بخش را بر عهده دارند. البته ما 
برنامه هایی برای کمک به این موضوع داریم که یکی از آنها 

حضور استارت آپ های جوان در بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: برای حضور این اس��تارت آپ ها ش��هرکی 
را در نظ��ر گرفتیم و در این زمینه صنفی در حال ش��کل 
گیری اس��ت که مدیرعامل آن می تواند در شورای مدیران 
وزارت جهاد کش��اورزی حضور داش��ته باشد ضمن اینکه 
قرار شده امکانات انبارداری و دیگر امکانات الزم در اختیار 
ای��ن تیم توزی��ع کننده فنی و دانش بنی��ان قرار بگیرد تا 
سیس��تم توزیع ناعادالنه و دالالن واس��طه ها در این میان 

حذف شوند.
وزیر جهاد کش��اورزی در بخش دیگری از س��خنان خود با 
اشاره به اینکه شناسایی زنجیره ها و حلقه ها واسط در بخش 
کش��اورزی یکی از اقدامات مهمی اس��ت ک��ه وزارت جهاد 
کشاورزی قرار است انجام دهد، گفت: ما از این طرح حمایت 
ویژه می کنیم و اگر سرمایه گذاری در این زمینه باشد از او 

نیز حمایت خواهیم کرد.  وزارت جهاد كشاورزی

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال 98 را بیش از 
2 هزار و 472 هزار میلیارد تومان اعالم کرد.

بانک مرکزی با انتش��ار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان 
سال 98، حجم نقدینگی را 24 هزار و 721.5 هزار میلیارد 
ریال اعالم کرد که نس��بت به پایان سال 97 معادل 31.3 

درصد افزایش نشان می دهد.
 این در حالی اس��ت که این افزایش در دوره مش��ابه سال 
گذشته 23.1 درصد بوده است. میزان دارایی های خارجی 
بانک مرکزی در پایان س��ال 98 به 5470.2 هزار میلیارد 
ریال رس��ید که نسبت به پایان س��ال ماقبل 17.6 درصد 
افزایش نش��ان می ده��د. همچنین بده��ی بخش دولتی 
به بان��ک مرکزی در دوره مورد بررس��ی نیز 100.3 هزار 
میلی��ارد ریال بوده ک��ه نش��ان دهنده 4.4 درصد افزایش 

است.
این گزارش حاکی اس��ت، می��زان دارایی های خارجی در 
این بخش با 37.5 درصد رش��د نس��بت به مدت مش��ابه 
سال ماقبل به 6215.8 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم 
اس��کناس و مسکوک نیز با رش��د 1.8 درصدی، 90 هزار   

میلیارد ریال است.
س��پرده بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی نزد بانک 
مرکزی با 39.7 درص��د افزایش به 2823.8 هزار میلیارد 
ریال رس��ید. همچنین بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانک��ی به بانک مرکزی نیز در دوره پایان س��ال 98 با 

19.8 درصد کاهش به 1107.5 هزار میلیارد ریال رسیده 
اس��ت. میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور 
در پایان س��ال گذشته 769.9 هزار میلیارد ریال است که 
نس��بت به مدت مشابه سال پیش از آن 34.3 درصد رشد 

نشان می دهد. 
سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 553.3 هزار 

میلیارد ریال بوده که 26 درصد افزایش یافته است.
جم��ع کل دارایی ه��ای بانک های تج��اری در دوره مورد 
بررس��ی، 8013.9 هزار میلیارد ریال بوده که به نس��بت 
پایان س��ال 97 دارای 26.8 درصد رش��د اس��ت و میزان 
بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان اس��فند 
98 ب��ه 43.4 هزار میلیارد ریال رس��یده که 48.6 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال ماقبل افزایش داشته است.
می��زان دارایی های خارجی بانک ه��ای تخصصی در پایان 
سال گذش��ته 1839.8 هزار میلیارد ریال است که نسبت 
به دوره مش��ابه سال ماقبل 65.2 درصد رشد یافته است. 
جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در این دوره رقم 
8233.5 هزار میلیارد ریال اس��ت که 32.2 درصد رش��د 

دارد.
 همچنی��ن می��زان بده��ی بانک های تخصص��ی به بانک 
مرک��زی 454.3 هزار میلیارد ریال اس��ت که معادل 4.9 

درصد نسبت به پایان سال 96 کاهش داشته است. 
 بانك مركزی 

وزیر جهادكشاورزی  تأكید كرد؛

برخورد با فساد متخلفان 
بانك مركزی اعالم كرد؛

۲۴۷۴ هزارمیلیارد تومان ؛ نقدینگی درپایان سال ۹۸  


