ﻧــﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫــﺎی ﺳــﯿﻒ از دوران
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺎزار ارز ﺳﺎل  ،۹۶اﺳﺘﻌﻔﺎی ﭼﻨﺪﺑﺎره ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮ روی دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ ،ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﮔﻔﺖ :از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
اﺑﻼغ ﺷﺪ ،ﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻣﻘﺮرات و
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻻزم را ﻃﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی وارد ﺷﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﺳﺘﻌﻔﺎ دادم ،آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۹۷ﺑﻮد
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ را ﻫﻢ اﻻن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻢ در
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮدم

و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد آن ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎلﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ
ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻣﮑﺎن
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻨﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﻔﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود :ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﮐﺎر ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ
ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮدم ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺸﯽ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮم و
وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرم اداﻣﻪ دﻫﻢ.
درﺑﺎره ﮔﺮاﻧﯽ دﻻر در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﯾﻢ
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود :ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  ۹۶ﺳﺎﻟﯽ
ﺳﺨﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﯿﻤﻪ دوم آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ،ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم ﻫﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت داده ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ
اﺻﺮار ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺮخ ارز در داﻣﻨﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در
اﯾﻦﺧﺼﻮص ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت از آﺛﺎر و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز ﺑﻮد و از
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ارزی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﺎﭼﺎق ،رﺋﻮس آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺎزار ارز
در ﺳﺎل  ۹۶ﺻﺤﺖ دارد .ﻣﺒﻠﻎ  ١٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﻬﺶ ﻧﺮخ ارز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای واردات را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ارزی ،روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺷﻮد ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ورود ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و اﺻﻮﻻ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز ﺷﻮد.
ﺳﯿﻒ ﮔﻔﺖ :درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ارز ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از دوﻟﺖ را ﺑﻪ

ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدش را در
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ارز ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺨﺸﯽ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارز ﻣﺪاﺧﻠﻪای و ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺮاﻓﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ وزرا ﻧﺒﻮد
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺜﻞ ﯾﮏ وزﯾﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ و از اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎ
ﻧﻮع راﺑﻄﻪ وزرا ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رای ﻣﺮدم را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم دارد و
درﺧﺼـﻮص ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﻣﻨﯿﺘـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺧﺼﻮص آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ داﺷﺖ ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت دوﻟﺖ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ارز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮑﺒﺎره
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﻧﭽﻪ در ﺑﺎزار ارز و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی دارد ،ﺛﺒﺎت اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ.
ﻣﺮدم و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ داﺷﺘﻪ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط
ﮐﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن دوران وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد.
ﺳﯿﻒ ﮔﻔﺖ :در آن دوران ،ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﺻﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪوﺟﻮد
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﺷﯽ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺜﺒﺖ ،ﻧﺮخ ارز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﭼﻨﺎن
وﺿﻌﯿﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﯿﺶ از آن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ
روﻧﺪ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮآﻏﺎز ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ.
دﻻر  ۳۱۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ۵ ،ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﻓﺮوردﯾﻦ
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺮخ دﻻر در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ٩٢ﺣﺪود

 ٣١٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد و در ﻓﺮوردﯾﻦ  ٩٧ﺑﻪرﻏﻢ ﺟﻬﺸﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ و
ﻓﺮوردﯾﻦ رخ داد ﺑﻪ ﺣﺪود  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ دوره  ۴ﺳﺎل
و  ٧ﻣﺎه رﺷﺪی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶٢درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ آن دوره و اﻟﺘﻬﺎب آﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎ و ﻓﻀﺎﺳﺎزیﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﺳﺘﺎورد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎزار ارز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﻧﻮع
اﻧﺘﻈﺎرات و ﺑﺎورﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺜﺒﺖ و اﻣﯿﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت در ﻓﻀﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮد و ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺰرﯾﻖ
ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﯾﺎس ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد .دﺷﻤﻦ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﮐﺎذب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
و ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺳﺎزی و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪک ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺴﺠﺎم داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻮا و ﻣﺴﻮوﻻن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﯾﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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