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متوسط قیمت کاالهای خوراکی اعالم شد
مرکز آمار ایران متوســط قیمت مواد غذایی در اردیبهشت ماه امسال را 
اعــام کرد. دراین گزارش قیمت شــش گروه مواد خوراکی شــامل نان و 
غات، گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آنها، لبنیات، تخم مرغ و انواع 
روغن، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات و قند و شکر، آشامیدنی ها و 

سایر خوراکی ها منتشر شده است.
ë  نــان و غــات: در این گــروه، اقام »ماکارونــی« با ٤٩،٠ درصد، »رشــته 

آش« با ١٥.٨ درصد و »برنج ایرانی درجه یک« با ٧.٦ درصد بیشــترین 
افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

ë  گوشــت قرمــز، ســفید و فرآورده هــای آنهــا:در این گــروه، اقــام »مرغ
ماشــینی« با ٧،٤ درصد، »گوشــت گاو یا گوساله« با ٢.٢ درصد و »کنسرو 
ماهی تن« و »گوشت گوسفند« با ١.٣ درصد بیشترین افزایش قیمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.
ë  لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت

نسبت به ماه قبل مربوط به »روغن مایع« با ٢٢،٣ درصد و »روغن نباتی 
جامد« با ١٩.٠ درصد بوده است.

ë  میوه و خشــکبار: در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به »انار« با ٦٢،٩ درصد، »لیموترش« با ١١.١ درصد می  باشد. 
همچنین در این گروه بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط 

به »هندوانه« با ١٢.٨- درصد می  باشد.
ë  ســبزیجات و حبوبات: در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت نســبت 

بــه ماه قبل مربــوط به »عدس« و »نخود«  با ٥،٤ درصد، »کدو ســبز« با 
٤.٦ درصد و »لوبیا قرمز« با ٣.٥ درصد می  باشد. همچنین در این گروه 
»گوجه فرنگی« با ١٦.٦- درصد و »خیار« با ٩.٢- درصد و »هویج فرنگی« 

با ٢.٦- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
ë  قند و شــکر، آشــامیدنی ها و ســایر خوراکی هــا: در این گروه، بیشــترین 

افزایش قیمت نســبت بــه ماه قبل مربوط به »شــکر« بــا ١٠،٣ درصد و 
»قند« با ٩.٤ درصد می   باشد.

  

استفاده از معافیت مالیاتی تنها با تسلیم 
اظهارنامه تا خرداد

معــاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی گفت: برخــورداری از 
معافیت یا مشوق مالیاتی اشخاص حقیقی، منوط به ارائه الکترونیکی 

اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی یعنی تا پایان خردادماه است.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، معاون درآمدهای مالیاتی این 
ســازمان با بیان اینکه خردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص 
حقیقی و صاحبان مشاغل است، گفت: برخورداری از هر نوع معافیت با 
نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی 
در موعد مقرر قانونی است. محمدتقی پاکدامن اظهار داشت: اشخاص 
حقیقی )صاحبان مشاغل( مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد 
سال ١۴٠٠ خود را تا پایان خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از 
طریق درگاه ملی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir ارسال و مالیات خود 
را پرداخت کنند. وی تأکید کرد: برخورداری از هر نوع معافیت نرخ صفر 
و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد 

مقرر قانونی است.

 گــروه اقتصــادی /  با ابــاغ قانــون بودجه 
سال جاری و سیاست اصاح ارز ترجیحی، 
تمام سازوکارهای اقتصادی و تجاری کشور 
متحول و در مســیر درست خود قرار گرفته 

است.
در همین راستا براساس تکالیف قانون 
بودجه سال جاری، نرخ محاسباتی ارز برای 
واردات نیــز تغییــر کــرده اســت. بر اســاس 
جزء ١ بند )هـ( تبصره ٧ قانون بودجه ســال  
١٤٠١ اباغی از سوی رئیس مجلس شورای 
اسامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای 
محاسبه ارزش گمرکی کاال های وارداتی در 
همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، 
بر اســاس برابری نرخ ارز اعام شــده بانک 
مرکــزی نــرخ ســامانه مبادلــه الکترونیکی 
)ETS( در روز اظهار و مطابق ماده ١٤ قانون 
امور گمرکی صورت پذیرد . طبق جزء ٢ این 
بند در ســال ١٤٠١ نرخ چهــار درصد حقوق 
گمرکــی مذکــور در صدر بنــد )د( مــاده )١( 
قانون امــور گمرکی برای کاال های اساســی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی 
و همچنین نهاده های کشــاورزی و دامی به 

یک درصد کاهش می یابد.
به دنبال اباغ قانون بودجه سال جاری، 
هیــأت وزیــران نیز بــه منظور جلوگیــری از 
آثار تورمی و رشــد قیمت کاالها بخصوص 
اقام اساســی و مــواد اولیه تولیــد در تاریخ 
١٧ اردیبهشــت ماه ســود بازرگانی و تعرفه 
گمرکــی ۴٠٠ کاال تغییــر کــرد. طــی مصوبه 
هیأت دولت که از ســوی معاون اول رئیس 
جمهور به وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، 
معــدن و تجــارت اباغ شــده، تعرفــه ۴۴٠ 
ردیف اصاح و ســود بازرگانی نیز کم شــده 
اســت. طبــق ایــن مصوبــه ســود بازرگانــی 
روغــن و دانه هــای روغنــی در ســال جــاری 
صفر اعام شــده است. بدین ترتیب تمام 
کاالهای اساسی وارداتی ازجمله نهاده های 
کشــاورزی مانند جــو، ذرت، گندم، کنجاله، 
و  پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو  و...،  گوشــت 
مــواد اولیــه و قطعــات مــورد نیاز تولیــد از 
تجهیــزات  و  واســطه ای  کاالهــای  جملــه 

و ماشــین آالت بــا کمتریــن تعرفــه و ســود 
بازرگانی وارد می  شود تا هیچ گونه عوارض 

تورمی به دنبال نداشته باشد.
با ابــاغ ســود بازرگانــی از ســوی هیأت 
وزیــران، گمرک ایــران ملزم به اجــرای آن 
بــوده و محاســبه حقــوق ورودی کاالهــا بــر 
اســاس نرخ جدید ارز و تعرفه های مصوب 
انجــام می شــود. بــر ایــن اســاس بــا توجه 
بــه اینکــه قانــون بودجــه از ابتدای امســال 
الزم االجرا اســت، بــرای کاالهای ترخیص 
شده نیز بر همین اســاس محاسبه خواهد 
شــد. از این رو  گمرک، مابه التفاوت حقوق 
ورودی از صاحبــان کاال کــه تــا پیــش از این 
از آنهــا تعهــد دریافت کــرده بــود، مطالبه 

خواهد کرد.
برهمیــن اســاس دفتــر واردات گمرک 
ایران  نیــز روز چهارم خردادماه بخشــنامه 
تغییر نرخ های ســود بازرگانــی را اباغ کرد. 
بدیــن ترتیــب نــرخ محاســباتی ارز روزانــه 
اعام و  از ساعت ٩ صبح تا ٩ صبح روز بعد 
معتبر خواهد بــود، همچنین  ماک عمل 
نــرخ روزانــه فــروش حوالــه اســت. کاهش 
طبقات ســود بازرگانی ردیف های تعرفه از 
١٤ طبقه به ١٠ طبقه یکی از نکات مهم این 

بخشنامه است.
گفتنی است فهرســت کاالهای اساسی، 
نهاده های کشاورزی و دامی، دارو، تجهیزات 
و ملزومات پزشکی مشمول حقوق گمرکی 
یــک درصــد طبــق قانــون بودجــه در ایــن 
بخشنامه گنجانده شده است. اعمال مأخذ 
یــک درصــد حقــوق گمرکــی درخصوص 
اقــام دارو، مــواد اولیــه دارو، تجهیــزات و 
ملزومــات پزشــکی منــوط بــه اعــام نظر 
صریح سازمان غذا و دارو در سامانه جامع 
امــور گمرکــی  روی هــر اظهارنامــه خواهد 
بــود. طبق بخشــنامه دفتــر واردات گمرک 
ایران، مأخذ سود بازرگانی روغن و دانه های 

روغنی در ١٤٠١ صفر است.
بر اساس اعام گمرک ایران از روز شنبه 
عمًا ترخیص کاالها بــر مبنای نرخ جدید 
محاسباتی انجام شده و همچنین نرخ های 

جدید ســود بازرگانی برای پرداخت حقوق 
ورودی در زمــان ترخیــص کاالهــا اعمــال 
برخــی  درخصــوص  هرچنــد  می شــود. 
اقام مثــل کاالهای اساســی نــرخ عوارض 
گمرکــی از ٤ به یک درصد کاهش یافته اما 
درخصوص ســایر کاالها عمًا نرخ عوارض 

گمرکی تغییر نکرده است. 

ë 3 اقدام برای جلوگیری از رشد قیمت ها
پیــش از این، علیرضا مقدســی، رئیس 
کل گمــرک ایــران درایــن خصــوص تأکید 
کرد: بدیهی اســت که به کارگیــری این نرخ 
بــرای محاســبات گمرکی از یک ســو باعث 
شــفافیت و تقویــم ریالــی صحیــح ارزش 
کاالهــای وارداتــی و از ســوی دیگــر منجــر 
بــه  تصحیــح و اصــاح مبانــی کنترل های 
مالیاتــی  درآمدهــای  میــزان  و  تعرفــه ای 
دولت خواهد شد. در این میان تغییر مبنای 
برابــری نــرخ ارز از ترجیحی بــه ای تی اس 
بــرای محاســبات گمرکــی، ضمــن واقعی 
شدن هزینه ها منجر به افزایش وجوه قابل 
پرداخــت در گمــرک و کمک بــه تولید کاال 
در کشــور با برابری هزینه ها به تناســب نوع 

کاالها خواهد شد.
وی در تشــریح اقدامات صــورت گرفته 
بــرای ممانعت از شــوک قیمتــی گفت: به 
منظور پیشــگیری از بروز شوک قیمتی، سه 

اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
وی افــزود: اولیــن اقــدام فــارغ از بحث 
کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که 
در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد 
پیش بینی شــده و بعضاً معــاف از مالیات 
ارزش افزوده نیز هســتند یــا حداکثر میزان 
آن یک درصد است، همکاران ما در وزارت 
صمت در اقدامی جامع نســبت به کاهش 
ســود بازرگانــی همه کاالهای قابــل ورود به 
تناســب اهمیت آنهــا در تولید و نیاز کشــور 
و نیز کاهش تعــداد طبقات مأخذها اقدام 

کرده است.
مقدســی در مورد دومین اقــدام  گفت: 
از اقدامــات مهــم دیگــر کاهش چشــمگیر 

حقوق گمرکی سایر کاالها است که  در هفته 
پیــش رو بــا رویکردی کلی و از طریق ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد 
شد تا شــاهد افزایش نامتناســب در میزان 

وجوه متعلق به واردات نباشیم.
مقدســی در مورد ســومین اقدام اظهار 
داشــت: برای تســهیل تشــریفات و تقویت 
بنیــه مالــی تولیدکننــدگان و واردکننــدگان 
بــه  ضمانتنامــه  دریافــت  دســتورالعمل 
گمــرکات اجرایی کشــور اباغ شــده اســت. 
معــاون وزیــر اقتصــاد در پایان تأکیــد کرد: 
گمرک جمهوری اسامی ایران با همکاری 
کــه  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
متولــی تجارت خارجی اســت، اســتفاده از 
ظرفیت های قانونی موجود برای پیشگیری 
از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کاالهای 

قابل ترخیص را با جدیت دنبال می کند. 

ë  کاالهایــی کــه بــا نــرخ بــازار بــه دســت
مصرف کننده می  رسید

در کنــار شــفافیت، یکــی از آثــار مثبت 
یکســان شــدن نــرخ محاســباتی نــرخ ارز 
برای واردات، جلوگیری از رانت و فســادی 
اســت که ارز ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی به همراه 
داشــت. درواقــع بســیاری از واردکننــدگان 
کاالی خــود را بــا نــرخ محاســباتی ٤ هــزار 
امــا  می  کردنــد،  ترخیــص  تومــان   ٢٠٠ و 
درنهایــت کاال برمبنای نرخ ارز بازار آزاد به 

دست مصرف کننده می  رسید.
دفتــر  معــاون  خصــوص  درهمیــن 
وزارت  واردات  و  صــادرات  مقــررات 
صنعت، معدن و تجــارت، می  گوید: نرخ 
ارزی که از ســال ١٣٩٧ به بعد برای حقوق 
ورودی کاالهــا در نظــر گرفته شــد بیش از 
نرخ بانک بود، اما بازار نرخ باالتری داشت. 
دولــت نرخ چهار هزار و ٢٠٠ تومان را برای 
این موضــوع اعام کرد، اما به مرور تفاوت 
نرخ ارز زیاد شــد به گونه ای که نرخ نیما در 
ســال ١٣٩٧ و ١٣٩٨ بــه هشــت هزار و ۵٠٠ 
تومان و ١١ هزار تومان رســید و فاصله بین 
نرخــی که دولت به عنوان چهار هزار و ٢٠٠ 

تومــان اعام کرد با نرخی که در بازار بود و 
نرخی کــه بانک به عنوان نــرخ نیما اعام 
می کرد، تفاوت فاحشی داشت و مشکاتی 
را ایجــاد کرد، یعنی کاالیی با ارز چهار هزار 
و٢٠٠ تومــان وارد می شــد و نرخ محاســبه 
هــم چهــار هــزار و ٢٠٠ تومــان بــود، اما در 
بــازار به نــرخ آزاد به دســت مصرف کننده 
می رســید و در عمل ایجاد مفسده و رانت 

کرده بود.
نرگس باقری زمردی با اشــاره به اینکه 
موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی 
بر اســاس قانــون بودجه ســال ١۴٠١ اتفاق 
افتاده اســت، توضیح می  دهد: این بند در 
قانون بودجه ســال ١۴٠٠ نیز آمده بود، اما 
بنا به علل و مقتضیاتی همچون مشکات 
ناشــی از افزایش قیمت کاالها و تورمی که 
ایجــاد می کرد، دولت قبل و دولت فعلی، 
نتوانستند آن را اجرا کنند. بنابراین قرار شد 
محاسبات و برنامه ریزی هایی برای کاهش 
ســود بازرگانی انجام  شده و فشار تورمی تا 
حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در 
سال ١۴٠١ اتفاق افتاده و اکنون درحال اجرا 

شدن است.
این مسئول درباره اینکه چه کاالهایی با 
حقوق گمرکی یک درصد وارد می شــوند، 
ادامه می  دهد: سود بازرگانی همه کاالهایی 

که دارای حقوق ورودی پنج درصد هستند 
به صفر کاهش یافته اســت و برای بیش از 
۵٠٠ ردیــف تعرفــه ای اعام شــده توســط 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــر اســاس قانون 
بودجــه امســال، کاهش حقــوق گمرکی را 
از چهــار درصــد به یک درصد داشــته ایم. 
همچنیــن حقــوق ورودی برخــی از ایــن 
کاالها پنــج درصد بوده )یعنی ١+۴ درصد 
بوده( کــه چهار درصد حقــوق گمرکی آن 
بــر اســاس قانــون بودجــه به یــک درصد 
کاهــش  یافتــه و ســود بازرگانــی آن نیــز بر 
اســاس مصوبه هیــأت  وزیران صفر شــده 
اســت، بنابراین این اقام با حقوق ورودی 
یک درصد وارد خواهند شــد. کاالهایی که 
مربوط به وزارت بهداشــت هستند شامل 
دارو و تجهیزات پزشکی نیز با اجازه وزارت 
بهداشــت اگر حقوق ورودی آن ها تا ســال 
گذشــته پنــج درصــد بــوده، اکنــون بــرای 
واردات مشمول یک درصد حقوق ورودی 

می شوند.
براســاس گفته های این مقام مسئول، 
میانگیــن حقــوق ورودی در ســال ١۴٠٠، 
حــدود ١٩ درصــد بــود که اکنون بر اســاس 
مصوبــه هیــأت  وزیــران و پیشــنهاد وزارت 
صمــت، ایــن عــدد بــه ١۴ درصــد کاهش 

پیداکرده است.

کاهش حقوق گمرکی بیش از 500 ردیف تعرفه ای
»ایران« از کاهش 5 درصدی میانگین حقوق گمرکی نسبت به پارسال و کاهش قیمت تمام شده کاالها گزارش می دهد

بانــک  نویــن  فناوری هــای  معــاون 
مرکــزی اعــام کــرد: طــرح قانونــی 
صادرکننــده  وجــوه  کــردن  مســدود 
کســری  انــدازه  بــه  برگشــتی   چــک 
مبلــغ چک در حســاب های بانکی از 

امروز آغاز شد.
مرکــزی،  بانــک  گــزارش  بــه 
اینکــه  بیــان  بــا  محرمیــان  مهــران 
حســاب  مسدودســازی  فراینــد 
بــه  برگشــتی  چــک  صادرکننــدگان 
صــورت تدریجــی و براســاس توالی 
بانــک  بــه  کــه  اســت  چک هایــی 
مرکزی ارســال می شــود، گفت: این 
آغــاز  نخســت  روزهــای  در  فراینــد 
پیش بینــی  تعــداد  براســاس  طــرح 
شــده انجــام خواهــد شــد و پــس از 
طــرح  بازخوردهــای  آوری  جمــع 
حداکثــر  فراینــد  ایــن  بانک هــا،  از 
طــی حدود یــک هفته بــرای تمامی 
پیــدا  تســری  برگشــتی  چک هــای 

کرد. خواهد 
در  معمــواًل  گفــت:  محرمیــان 
اســت  مرســوم  گونــه  ایــن  بانک هــا 
کــه پیــش از برگشــت چک از ســوی 
تمــاس  مشــتری  بــا  بانــک  شــعب 
مهلــت  معمــواًل  و  می شــود  برقــرار 
داده  صادرکننــده  بــه  کوتاهــی 
می شــود تا حســاب خود را پر کند تا 
چک برگشــت نخــورد اما اگــر بانک 
چــک را برگشــت زد، مابقــی فرایند 
خــودکار  و  اتوماتیــک  صــورت  بــه 

می شود. انجام 

برگشــت  لحظــه  در  افــزود:  وی 
چــک  اطاعــات  چــک  خــوردن 
برگشــتی بــه بانــک مرکــزی ارســال 
می شــود و بانک مرکــزی هم فرایند 
مسدودســازی کســری چک برگشتی 
را در ســایر حساب های فرد از همان 

می کند.  آغاز  لحظه 
گفــت:  مرکــزی  بانــک  معــاون 
پیامــک  هســتند  موظــف  بانک هــا 
برگشــت خــوردن چــک و همچنیــن 
آغاز فرایند مســدود ســازی وجوه را 

برای فرد صادرکننده ارســال کنند.
در  آنچــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
قانون پیش بینی شده مسدودسازی 
وجــوه اســت نــه برداشــت آن، لــذا 
مطابــق قانــون بانک مرکــزی مبالغ 
را مســدود می کنــد و ســایر مــواردی 
که در قانون در مورد چک برگشــتی 
پیــش از ایــن وجــود داشــته اســت، 
اعــم از اینکــه فــرد بــه ذینفــع چک 
مراجعــه کند و بــه نحوی رضایت او 
را جلب کند یا اینکــه فرایند قضایی 
را بــا طرح شــکایت در قــوه قضائیه 

دهد  انجام 
خــودش  جــای  در  همچنــان 
پابرجاســت و فقــط اتفــاق جدیدی 
کــه حــادث شــده کمــک بــه احقاق 
هنــگام  فــرد  تــا  اســت  افــراد  حــق 
مبالــغ  ایــن  محاکــم  بــه  مراجعــه 
صادرکننــده  حســاب  در  مســدودی 
حکــم  بــا  تــا  باشــد  موجــود  چــک 

شود. برداشت  دادگاه 

ë  امــکان اســتعام چــک تضمینی با 
شناسه دار شدن آن

از نیمه خــرداد به بعد چک های 
رقمــی   ١۶ شناســه  فاقــد  تضمینــی 
مبادلــه  بانکــی  بیــن  صــورت  بــه 

نمی شود.
صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســخنگوی  نادعلــی زاده  ســیما،  و 
در  چــک  جدیــد  قانــون  اجرایــی 
بانک مرکزی گفت: شــعب بانک ها 
مکلــف هســتند کــه در زمــان صدور 
چک هــای تضمین شــده آنهــا را در 
ســامانه صیــاد ثبــت کننــد و بعــد از 
ثبــت صدور در ســامانه صیاد، چک 
تضمیــن شــده را تحویــل متقاضــی 
اســت  قــرار  داد  ادامــه  بدهنــد.وی 
از نیمــه خــرداد چک هــای تضمین 
بــه  رقمــی   ١۶ شناســه  فاقــد  شــده 

صورت بین بانکی مبادله نشــود.
شناســه  افــزود:  زاده  نادعلــی 
دارشــدن چک های تضمینی امکان 
اســتعام آن را از طریــق اینترنــت، 
خودپــرداز و پیامک برای مشــتریان 
فراهم کرده و امــکان هرگونه جعل 
و سوء اســتفاده را از بین برده است.

ë افزایش بی سابقه تورم جهانی
فرســتاده دبیــرکل ســازمان ملل 
متحــد بــه اجــاس جهانــی داووس 
کــه  اســت  برایــن  انتظــارات  گفــت: 
بــه دلیــل جنــگ روســیه و اوکرایــن 
رونــد تورم بــه صورت بی ســابقه ای 

یابد. افزایش 
محمــود  مهــر،  گــزارش  بــه 
دبیــرکل  فرســتاده  محی الدیــن، 
اجــاس  بــه  متحــد  ملــل  ســازمان 

انتظــارات  گفــت:  داووس  جهانــی 
جنــگ  دلیــل  بــه  کــه  اســت  برایــن 
بــه  تــورم  رونــد  اوکرایــن  و  روســیه 

صورت بی ســابقه ای افزایش یابد.
مجمــع  حاشــیه  در  محی الدیــن 
جهانــی اقتصــاد در داووس، افزود: 
ســال  از  کشــورها  کــه  بحران هایــی 
و  رشــد  بــر  می کننــد،  تجربــه   ٢٠٢٠

نرخ تورم تأثیر گذاشــته است.
کــه  داد  توضیــح  محی الدیــن 
پــس از تحــوالت اخیــر در اوکرایــن، 
و  نفــت  بــه  وابســتگی  دلیــل  بــه 
محصــوالت غذایی، بویــژه گندم، از 
روســیه و اوکراین، مسائل اقتصادی 
بدتر شــده اســت. وی گفــت: قبل از 
تأمیــن،  زنجیــره  دلیــل  بــه  بحــران 
وجــود  تورمــی  رکــود  از  نگرانــی 
داشــت، امــا برخی اقدامــات انجام 
شــده بــرای مقابله با تــورم تأثیرات 

منفــی بر نرخ تورم دارد.
ســازمان  دبیــرکل  فرســتاده 
در  کــرد:  خاطرنشــان  متحــد  ملــل 
کشــورهای عربــی حتــی اگــر ارزهای 
مــا بــه هــم مرتبــط باشــند، درمــان 
تــورم نمی توانــد از طریــق افزایــش 
بهــره یــا سیاســت های پولی صورت 
از  تدابیــری  بــا  بایــد  بلکــه  گیــرد، 
همــراه  مالــی  سیاســت های  طریــق 

باشد.
ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اقدامــات شــامل افزایــش درآمــد و 
اســت  شــغلی  فرصت هــای  ایجــاد 
کشــورهای  در  آنچــه  برخــاف  کــه 
توســعه یافته اتفاق می افتد یا تأثیر 

افزایش نرخ ســود بیشتر است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:

مسدودسازی حساب صاحبان چک های برگشتی کلید خورد
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