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ایران و چین

در پی انتقاد رئیسکل بانک مرکزی از سیاست تزریق ارز به بازار عنوان شد:

«پولپاشی» بالی جان ریال است
سیاست کنترل قیمتها با استفاده از حربه «پولپاشی» یکی از قدیمیترین
روشهایی اس�ت که دولتهای مدرن در س�اختارهای اقتصادی قرن بیستمی
به آن متوس�ل میش�وند .اما کارشناس�ان معتقدند این سیاس�ت مصداق بارز
سرمایهسوزی در کشورهاس�ت ،چراکه دولتها تنها با انگیزههای عوامگرایانه
اق�دام به تزریق مق�دار قابلتوجه�ی نقدینگی (پول ملی ی�ا ارزهای پرقدرت
جهان بهویژه دالر) به بازار میکنند تا به صورت مصنوعی قیمتها را در سطح
پایینی نگه داشته و دل اقشار کمدرآمد را بهدست آورند .البته مقوله پولپاشی
مصادیق دیگری نیز دارد که از آن جمله آنها میتوان به پولپاشی بانک مرکزی
به بودجه با هدف جبران کس�ری دولت اش�اره کرد .ام�ا موضوعی که بهتازگی
موردتوجه رسانهها قرار گرفته ،پست اینستاگرامی عبدالناصر همتی است که
در آن با توجه به آزادس�ازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی به سیاس�تهای
کنت�رل ن�رخ دالر با اتکا به تزری�ق ارز به بازار نقد ک�رده و آن را در مغایرت با
سیاستهای صیانت بانک مرکزی از منابع خود دانسته است.
اغلب کارشناس�ان نیز فارغ از اعتقادشان به مکاتب گوناگون با اجرای چنین
سیاستی مخالفت میورزند و آن را زمینهساز بروز مشکالتی مانند بحران ارزی،
تورم افسارگس�یخته ،س�قوط روزافزون ارزش پول ملی و همچنین گس�ترش
رانت و فس�اد میدانند که همگی برخالف حرکت در مس�یر توسعه ملی است.
از س�ویی هم این سیاس�ت مدافعان پر و پا قرصی دارد ک�ه برخالف در اقلیت
بودنش�ان از اهرمهای ویژهای بهره میبرند که میتواند اثرگذاری بیش�تری در
عرصه عمل داشته باشد.

سهند اینانلو

editor@smtnews.ir

عکس :آیدا فریدی

در دوره آق��ای همت��ی هم تزریق ارزی و ریالی انجام ش��ده اما در
مجموعایش��ان تالش کرده جلوی این دست اقدامات را بگیرد و هر
از گاه��ی به این موضوع اش��اره میکند و ت�لاش دارد حداقل این
ذهنیت را اصالح کند

سیاست یک بام و دو هوای بانک مرکزی
ایرج توتونچیان ،اس��تادتمام دانشگاه الزهرا و معاون
اسبق وزیر اقتصاد با یادآوری اظهارات رئیس کل بانک
مرکزی درباره نحوه مدیریت بازار ارز ،به
گفت:
انتق��اد آقای همتی به سیاس��تهای تزریق ارز به بازار
درس��ت است اما نباید فراموش کرد که وقتی ایشان به
ریاستکل بانکمرکزی منصوب شدند ،دالر را ناموس
بانک مرکزی خواندند!
این نوع نگاه ب��ه تصدیگری بانک مرکزی بر حوزه
ارز در مغای��رت کامل با اظه��ارات جناب همتی درباره
ارزپاشی است.
وی در ادام��ه افزود :از س��ویی ه��م ،در همان زمان
میگفتیم ک��ه این نام��وس نباید نرخه��ای متعددی
داش��ته باش��د ،بانک مرک��زی باید موضع خ��ود را در
این زمینه مش��خص کند؛ در واقع یا باید سیاستهای
تصدیگ��ری بازار ارز را رها کند یا اینکه اگر میخواهد
همچنان س��کان هدایت نرخ دالر را در دس��ت داشته
باشد نمیتواند از سیاستهای کنترل نرخ با استفاده از
تزریق ارز یا سایر روشها انتقاد کند .این نوع اظهارات
باعث میشود جامعه نسبت به بازار ارز هیجانیتر عمل
کند.

 بعید است پولمان را بدهند!

توتونچی��ان ب��ا اب��راز تردید نس��بت به دسترس��ی
قریبالوق��وع ای��ران ب��ه مناب��ع ارزی بلوکه ش��ده در
خارج از کش��ور ،عنوان کرد :فارغ از اینکه اصال چنین
سیاستهایی درست اس��ت یا خیر ،موضوع دسترسی
به منابع ارزی اس��ت ،زیرا من فکر نمیکنم کرهایها یا
س��ایر کشورها از این فرصت چشمپوشی کنند و منابع
ارزی ایران را بهطور مستقیم در اختیار دولت جمهوری

اسالمی ایران قرار دهند.
وی ادام��ه داد :درب��اره ک��ره هم ش��نیده
میش��د که قرار اس��ت یک میلی��ارد دالر از
این منابع آزاد ش��ود اما بازهم تاکید میکنم
فکر نمیکنم این منابع بهصورت پول نقد در
اختیار ایران قرار داده شود.
احتم��ال اینک��ه مع��ادل ی��ک میلی��ارد
دالر واکس��ن کرونا ب��ه ما بدهند ی��ا اینکه محصوالت
خودروس��ازی خود را به جای پول تحویل ایران دهند،
بس��یار باالس��ت .حاال اول باید تکلیف این مس��ئله را
روش��ن کنیم ،بعد بر سر تزریق کردن یا نکردن آن به
بازار دعوا کنیم.

 بانک مرکزی به هیجانات دامن میزند

معاون اس��بق وزیر اقتصاد ضمن انتق��اد از تحریک
احساسات و هیجانات مردم با عملکرد نادرست مدیران
بان��ک مرکزی ،به
گف��ت :از س��ویی هم بانک
مرک��زی وقتی روزانه س��اعت ۹صبح نرخ را مش��خص
میکن��د؛ یعنی تص��دی این ح��وزه را در اختیار دارد،
پس میتوان نتیجه گرف��ت که نحوه مدیریت بازار نیز
جزو اختیارات این نهاد اس��ت .وقتی چنین ش��رایطی
در اقتص��اد ما حاکم اس��ت دیگر نمیت��وان به راههای
کنترل نرخ دالر نقدی وارد کرد .مسئله دیگر این است
ک��ه عملکرد بانک مرکزی در نحوه اعالم نرخ ارز باعث
هیجانیتر شدن بازار میشود.

 چن�د نرخی بودن دالر برای اقتصاد س�م
است

توتونچیان با اشاره به مضرات چند نرخی بودن دالر
و تاثی��ر آن بر معیش��ت مردم ع��ادی تاکید کرد :چند

نرخی بودن دالر نیز یکی دیگر از مش��کالت
اساس��ی بازار ارز است .س��ال گذشته نیز ما
ب��ه بانک مرکزی پیش��نهاد دادی��م برای ارز
ب��ازار ثانویهای ایجاد کند ت��ا ارزهای حاصل
از صادرات و ارزهایی که برای واردات هزینه
میش��ود به یکدیگر وصل شوند نه اینکه این
دو را از یکدیگ��ر ج��دا کنیم و برای هر کدام
نرخ جداگانهای را در نظر بگیریم.
وی افزود :در همان دوره هم ما هش��دار داده بودیم
ک��ه چند نرخی کردن ارز با هدف کنترل نرخ کاالهای
اساس��ی نمیتواند تاثیرات محسوسی داشته باشد و در
واقع هزینههایی که روی دست کشور میگذارد ،بدون
هیچ نتیجهای در کیفیت زندگی مردم خواهد بود.
حاال هم میبینیم که نرخ کاالهای اساسی در همین
م��دت بیش از  ۳۰۰تا ۴۰۰درصد افزایش یافته اس��ت
که عمال بینتیجه بودن تخصیص ارز ترجیحی را نشان
میدهد.

 «پولپاشی» مصداق بارز «سرمایهسوزی»

این اقتصاددان با پیشینه با انتقاد از هدر دادن منابع
ارزی کش��ور برای تنظیم موقتی بازار به
گفت:
وقتی سیاس��ت ارزپاش��ی هیچ نتیجه محسوسی روی
کیفی��ت زندگی مردم نداش��ته ،چرا باید ب��ر ادامه آن
اصرار کنیم؟
با تداوم سیاس��ت ارزپاشی با هدف کنترل قیمتها،
بهدس��ت خودمان س��رمایههای کش��ور را میسوزانیم
و فرصتهایی که میتواند کش��ور را به س��وی توسعه
رهنم��ون کن��د را یکییکی از دس��ت میدهیم و این
دردناک است.

حق با همتی است؛ پولپاشی تاثیرات تسکینی دارد
عبدالحمید انصاری ،کارش��ناس پولی و بانکی و
مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران با زیانبار دانستن
سیاستهای پولپاشی در اقتصاد ،به
گفت:
سیاس��ت تزریق ریالی یا دالری نقدینگی با هدف
کنترل قیمتها در بخشهای گوناگون ،سیاس��ت
مخربی اس��ت که در طول چندین دهه در اقتصاد
کشورمان نهادینه شده است.
وی در ادام��ه اف��زود :پس از انق�لاب باتوجه به
تبصرههای  ۵۰ ،۴۷ ،۴۰ ،۱۷ ،۳و ...که در دهه ۶۰
به تصویب رس��ید ،این سیاست بهنوعی در اقتصاد
و بهویژه در سازکار بودجهنویسی ما نهادینه شد.
انصاری به بیتاثیر بودن سیاستهای پولپاشی
ارزی و ریالی اش��ار ه و عنوانکرد :در همان سالها
نیز کارشناس��ان و اقتصاددان��ان بر بینتیجه بودن
این سیاس��تها تاکید میکردند اما دولت تصمیم
گرفته ب��ود با تزری��ق ارز به بخشه��ای صنعتی
س��عی در رونق بخش��یدن به تولید یا کنترل نرخ
محصوالت داشته باشد ،اما همانطور که بعدها نیز
دیدیم این سیاس��ت نتوانست نتیج ه مثبتی برای
اقتصاد کشورمان داش��ته باشد اما همچنان شاهد

ادامه این روند هستیم.

 تزری�ق همیش�ه انج�ام ش�ده
است!

مدیرعامل پیش��ین بانک ملی ایران با
اشاره به رویکرد متفاوت رئیسکل فعلی
بانک مرکزی نس��بت به سیاس��تهای
پولپاش��ی به
گفت :اما دولتها
از همان دوران جن��گ تحمیلی به انتقادات توجه
نمیکردن��د و بهدلیل راحت ب��ودن این کار فقط
فهرس��تی را با عنوان تسهیالت تکلیفی تهیه و به
بانکها ابالغ میکردند .البته در برخی مقاطع این
میزان بسیار کمتر شده اما از همان سالهای دهه
 ۶۰این سیاس��ت هیچگاه متوقف نش��ده است .در
دوره آق��ای همتی هم تزری��ق ارزی و ریالی انجام
ش��ده اما در مجموع تالش کرده جلوی این دست
اقدام��ات را بگی��رد و هر از گاهی ب��ه این موضوع
اش��اره میکند و ت�لاش دارد حداقل این ذهنیت
را اصالح کند.

 راهکار چیست؟

این کارش��ناس ام��ور پولی و بانکی ب��ا انتقاد از

رویک��رد کالن اقتص��ادی دول��ت ،بیان
کرد :دولتها باید به جای نگاه به خارج،
رویکرد خ��ود را به س��وی داخل تغییر
دهند .البته این به معنای دیوار کشیدن
به دور کشور نیست ،اتفاقا ما باید با دنیا
در تعامل باش��یم اما باید تمرکز را روی
داخل کشور بگذاریم.
انصاری در پایان ضمن ارائه راهکاری برای نجات
ریال از س��یطره دالر ،خاطرنش��ان ک��رد :به بیان
دیگر ،نگاه به داخل یک بحث است و آویزان شدن
به خارج موضوع دیگر اس��ت .متاسفانه دولت این
رویک��رد را هم رها نمیکند و هرچه آنها بدعهدی
میکنند باز هم به این سیاس��تها ادامه میدهد.
در حالیکه م��ا باید ارتباط با خ��ارج را بازتعریف
کنی��م تنها در اینصورت اس��ت که پ��ول ملی ما
میتوان��د تاثیرپذیری کمت��ری از ارزهای خارجی
داش��ته باش��د و دیگر نیازی به تزریق ارز به بازار
برای کنترل نرخ دالر نخواهیم داشت ،چراکه نرخ
براب��ری ارز در این ص��ورت خودبخود روی میزان
معقولی خواهد ایستاد.

 یک سر و گردن باالتر از بقیه اقتصاددانان

این اس��تاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و متخصص اقتصاد
اس�لامی ضمن اش��اره به نحوه برگزیدن روسای بانک
مرکزی در کش��ورهای توسعهیافته ،بیان کرد :در همه
کش��ورهای پیشرفته روس��ای بانک مرکزی یک سر و
گردن باالت��ر از همه اقتصاددانان هس��تند ،به عبارتی
ش��خصیتهایی را برای بانک مرکزی انتخاب میکنند
ک��ه از وزن علم��ی و اعتبار بس��یار باالی��ی برخوردار
باشند .اما متاسفانه در ۵دهه اخیر افرادی را به ریاست
این نهاد مهم اقتص��ادی گماردهایم که تقریبا هیچیک
نهتنه��ا اقتصاددان نبودهاند ،بلک��ه عملکرد مثبتی هم
در بخشهای گوناگون نظ��ام بانکی از خود به نمایش
نگذاش��تهاند تا با توجه به کارنامه مثبتش��ان انتخاب
شوند.
توتونچیان در پایان با اش��تباه دانستن رویکرد دولت
در انتخ��اب رئیسکل بانک مرکزی در ۵۰س��ال اخیر،
خاطرنش��ان کرد :در مواردی هم ک��ه اقتصاددانان در
این س��مت منص��وب میش��وند ،آش��نایی چندانی به
سیاس��تگذاریهای پول��ی ندارند .ب��رای مثال ،وقتی
مدیران��ی را از رأس بانکه��ای تجاری ب��رای مدیریت
مهمترنی نه��اد نظارتی و سیاس��تگذار پولی و بانکی
کش��ور انتخاب میکنیم کار بسیار اش��تباهی را انجام
دادهایم ،چ��ون پیش��ینه مدیریتی این ف��رد ارتباطی
بهنحوه مدیریت بانک مرکزی ندارد.
شوربختانه شاهدیم انتخاب روسای بانک مرکزی که
در ایران یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشور بهشمار
م��یرود که گاهی بدون در نظ��ر گرفتن تخصص افراد
انجام میشود.

سخن پایانی...
تئوریس��ینهای اقتصاد توس��عهمحور در جه��ان معتقدند هرگونه
سیاس��تی که برای دلخوش کردن تودههای جامعه انجام میش��ود،
نهتنها ضربات س��نگینی را به روند توس��عه وارد میکند ،بلکه همان
سیاس��تها تاثیر مثبتی روی زندگی اقشار آس��یبپذیر و کمدرآمد
جامعه نمیگذارد و از س��ویی هم بهدلیل رانتزا بودن هرگونه تزریق
منابع دولتی ،باعث گس��ترش فس��اد نیز میش��ود .جامعهشناس��ان
اقتصادی نیز معتقدند دهکهای میانی و پایینی همواره بر این باورند
ک��ه دولتها با دام��ن زدن به این ذهنیت که اگر دولت به هر قیمتی
ن��رخ برابری ارز را کنترل کند وضعیت معیش��تی آنها بهبود مییابد،
سعی در پایین نگاه داشتن سطح توقعات جامعه مدنی دارند ،چراکه
در این صورت تمام مطالبات صنفی به نرخ ارز در کشور گره میخورد
و با تزریق ارز به بازار میتوان توازنی همهجانبه اما مصنوعی در ارکان
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی برقرار کرد .به ادعای این دسته
از کارشناسان مشکل اصلی این نوع سیاستها مقطعی بودن آنهاست،
یعن��ی در صورت قطع تزریق ارز به بازار پس از تنها چند روز باز هم
قیمتها بهدلیل وجود تقاضای باال و کم ش��دن عرضه بهدلیل توقف
ارزپاش��ی افزایش مییابد و در صورت تداوم این سیاستها کشور در
چرخهای گرفتار میش��ود که مدام باید مق��دار قابلتوجهی از منابع
ارزی را تنها برای امری هزینه کرد که اثر مثبتی بر زندگی و معیشت
مردم ندارد.

با تداوم سیاست
ارزپاشی با هدف
کنترل قیمتها،
بهدست خودمان
سرمایههای
کشور را
میسوزانیم

یادداشت

رئیس اتاق مش��ترک بازرگان��ی ایران و چین اظهارک��رد :تا جایی که
م��ن اط�لاع دارم ما از بابت نف��ت ،طلبی از چین نداری��م .به چین نفت
میفروشیم و در مقابل آن کاال وارد میکنیم .بنابراین این خرید و فروش
جاری مازادی ندارد و هر کاالیی که نیاز داش��ته باش��یم از جمله فناوری
و ماشینآالت را میتوانیم از چین خریداری کنیم .مجیدرضا حریری در
گفتوگو با ایلنا در مورد پولهای بلوکه شده کشور اظهار کرد :پولهایی
که ما در خارج از کش��ور داریم ماهیتهای متفاوتی دارند ،بعضی از آنها

ذخای��ر ارزی بان��ک مرکزی و بعضی پولهای ج��اری و حاصل از فروش
نفت هس��تند .فقط بانک مرکزی میداند که چه مق��دار ذخایر ارزی در
خارج از کشور داریم و بانک مرکزی نیز چنین آماری را منتشر نمیکند
چراکه جزو آمار محرمانه است .پولهایی که جزو ذخایر ارزی هستند در
هر کش��وری که باشند ،دیگر برای دولت قابلت خرج کردن ندارند یعنی
ی��ک بار این پولها خرج و به جای آن ریال چاپ ش��ده و دس��ت مردم
اس��ت .در واقع این ذخایر پش��توانه ریال و پول ملی هستند .رئیس اتاق

مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد :یک سری دیگر از پولها که
در کره جنوبی ،هند و چند کشور دیگر داریم ،حاصل فروش نفت هستند
یعنی قبل از تحریمهای اخیر امریکا در دوران آقای ترامپ ۶ ،ماه به این
کشورها مهلت داده شد تا از ایران نفت بخرند اما نمیتوانستیم پول آن را
از این کش��ورها دریافت کنیم .بعضی از کشورها مانند مانند چین و هند
در مقابل نفت به ما کاال میفروشند اما بعضی کشورها مانند کره و ژاپن
در مقابل این پولها کاال هم به ایران نمیفروشند.

نگاهی
منصفانه
به عملکرد
بانکمرکزی

عزیز آرمن

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

نگاهی به گزارش��ات و آم��ار و اطالعات پولی
منتشرش��ده حاکی از تاخی��ر زمانی زیادی در
انتش��ار اطالعات الزم برای تحلیل شرایط پولی
موجود کش��ور است .البته اطالعات پراکندهای
در البالی مصاحبههای مس��ئوالن پولی وجود
دارد ک��ه تا حدودی راه را برای ارائه تحلیلهای
کل��ی باز میکند .به طور کلی ،کس��ری بودجه
دولت عنصر کلی��دی در ایجاد نقدینگی در هر
اقتصادی اس��ت .اگر بخواهیم دقیقتر صحبت
کنی��م بای��د گفت که کس��ری بودج��ه بدون
نف��ت در ایران را بای��د بهعنوان مهمترین عامل
توضیحدهنده نقدینگی و همچنین تورم در نظر
گرفت .هنر بانک مرکزی این اس��ت که فش��ار
کسری بودجه بر نقدینگی را با انتخاب بهترین
سیاس��تها و ابزار مدیریت کن ،تا بتواند مسیر
بهینهای را در این میان در پیش بگیرد.
اگ��ر بخواهیم قضاوت نس��بی و منصفانهای
داش��ته باش��یم بانک مرکزی تاکنون به نسبت
فش��ارهای موجود و نیز به نس��بت اختیارات و
ابزاری که در نظام اقتصادی و پولی کشور دارد
و بهویژه نسبت به چند سال قبل و مدیریتهای
دهه  ۸۰اصال بد عمل نکرده اس��ت .نمودارهای
مرب��وط ب��ه نقدینگی در س��الهای گذش��ته
اوجگیری رشد نقدینگی حتی در سالهای اوج
درآم��د نفت در نیمه دوم ده��ه ۸۰را به خوبی
نش��ان میدهد .در این سالها با افزایش بودجه
دولت و پول پاشیهای لجام گسیخته با اتکا به
درآمد باالی نفت ،ش��رایطی را برای دولتهای
بع��د به وج��ود آورده که نمیتوانن��د بهراحتی
از زی��ر بار آن گشادهدس��تیها ف��رار کنند و به
ناچار حتی در ش��رایط تنگدستی شدید درآمد
دولت ،در سالهای اخیر و رکود شدید اقتصادی
کشور مجبور است با توسل به روشهای پولی،
هرچن��د بهترین نوع آن روشها ،به تامین مالی
بودجه اقدام کنند .البته در چنین شرایطی برای
سالمس��ازی اقتصاد ضروری اس��ت که مقامات
ب��االی حکومت و نهادهای ب��االی تصمیمگیر
ب��ه سالمس��ازی ترکیب و س��اختار درآمدها و
هزینهه��ای دول��ت اقدام کنند و با گس��ترش
پایههای مالیاتی به سازمانها و نهادهای بزرگ
اقتص��ادی حاکمیت��ی (و نه ب��ا افزایش ضریب
مالیاتی بر پایههای موجود) و کاهش هزینههای
غیرضرروی ،فش��ار تحمیلی بر سیاستگذاران
پول��ی را ت��ا ح��دودی کاهش دهن��د .بهترین
سیاس��تهای پولی فقط در س��ایه سالمسازی
واقع��ی اقتصاد میتواند موفق باش��د .در طول
امس��ال و با وجود مس��ئله کرون��ا و برنامههای
اعتباری که دولت به اقش��اری از مردم و نیز به
بخش درمانی کش��ور از طریق سیس��تم بانکی
کش��ور دنبال کرده َ،هم میتواند یکی از عوامل
اصلی افزایش نقدینگی تلقی شود .هرچند ارقام
رسمی در این زمینه هنوز مشاهده نشده است و
از س��وی دیگر ،سیاستهای مالی و تصمیماتی
که در هیات دولت و اخیرا هم س��ران س��ه قوه
اخذ میش��ود ،هر ک��دام در نهایت آثاری پولی
خواهند داش��ت که بانک مرکزی ناچار اس��ت
سیاستهای خود را با توجه به چنین فشارهایی
تنظیم کند .خوشبختانه فعالسازی ()OMO
اخیر مکانیسم عملیات بازار باز و نیز استفاده از
اب��زار اوراق بدهی دول��ت هر چند بهطور ناقص
توانس��ته از آنچه میتوانس��ت در غیبت چنین
سیاستهایی اتفاق افتد ،جلوگیری کند .بانک
مرکزی با اتخاذ سیاس��تهای یادشده هر چند
در کنترل نس��بی پایه پول��ی موفق عمل کرده
اما عواملی که در ایجاد نقدینگی موثر هس��تند
عالوه بر پایه پولی ،اهرمهای ضریب تکاثر پولی
را ه��م در بر دارد که کنت��رل برخی از آنها چه
ب��ه لحاظ تعریف نظری و چه عمال و در س��ایه
تس��لط سیاس��تگذار مال��ی در اختی��ار بانک
مرکزی نیس��ت .ورشکستگی برخی موسسات
پولی اعتباری در سال گذشته و تحمیل هزاران
میلی��ارد تومان بدهی ب��ر بودجه دولت ،یکی از
نمونههای آن اس��ت .تعیین دس��توری نرخ ارز
و نرخ س��ود سپرده و تس��هیالت بانکی و انجام
عملی��ات بینبانکی در محدوده خطوط قرمز و
خارج از نظارت بانک مرکزی از دیگر نمونههای
آن اس��ت .در مجم��وع ب��ا توجه به فش��ارهای
خارجی بر اقتصاد کش��ور و فشارهای درونی بر
بخ��ش پولی اقتصاد و آنچه میتوانس��ت اتفاق
بیفتد ،عملکرد بانک مرکزی در س��ال جاری را
میتوان قابلقب��ول تلقی کرد هرچند مقاومت
در مقاب��ل فش��ارها بهویژه فش��ارهای داخلی و
اصرار بر حفظ اس��تانداردهای پولی و اس��تفاده
از ابزار در اختیار بانک مرکزی ،بیش��تر از آنچه
تاکنون بوده ،باید س��رلوحه عمل بانک مرکزی
در ماههای پیشرو قرار گیرد.

