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روند حقوقی تأسیس دانشگاه
استاد فرشچیان طی شده است

همه انتقادهایی که درباره گزارشگران
مسابقات فوتبال مطرح می شود

صداهایگوشخراش
درجعبهجادویی
بدونشک هر فردی که با شبکههای اجتماعی سروکار
دارد یا فوتبال را دنب��ال میکند ،در س��الهای اخیر،
بارها ب��ا انتقادهایی که به گزارش��گران فوتبال ش��ده،
روبهرو ش��ده اس��ت .از طنزهایی که بعد از گاف برخی
گزارشگران ساخته شده است تا انتقادهایی که نسبت
به طرف��داری آنه��ا از یک تیم ب��ه زبان میآی��د ،همگی
چالشهایی است که این روزها ،گزارشگران تلویزیونی
فوتبال با آن سروکار دارند؛ اما به راستی چرا در گذشته
چنین فضایی درباره گزارشگران وجود نداشت و بیش
از همه به نکات مثبت آنها توجه میشد؟
▪ ▪طرفداری از یک تیم خاص

ب��ا اینک��ه گزارش��گران مش��هوری همچ��ون ع��ادل
فردوسیپور ،مزدک میرزایی ،جواد خیابانی و ...بارها
به استقاللی یا پرسپولیسی بودن متهم شدهاند ،اما به
ندرت پیش میآید که آنها در گزارش خود به طرفداری
از یک تیم خاص ،به شکلی واضح ،اشاره کنند .اما این
اتفاق در جریان گزارش مسابقاتی که در شهرستانها
برگزار میشود ،به وضوح رخ میدهد و فقط شدت آن
کم و زیاد میش��ود .یکی از نمونههای ب��ارز ،اخیر ًا ،در
بازی آلومینیوم اراک و سپاهان اصفهان ،در چارچوب
جام حذف��ی رخ داد که گزارش��گر مس��ابقه ،به ش��کل
عجیبی به عوامل تیم حریف حمله میکرد .این اتفاق،
حتی اعتراض سپاهانیها را هم در پی داشت ،اگرچه
خیل��ی زود فرام��وش ش��د .در گذش��ته نی��ز ،باره��ا در
مسابقاتی که حتی از شبکه سوم سیما پخش میشد،
ش��اهد چنین رویکردی از س��وی گزارش��گرانی که در
شهرستانها فعالیت میکنند ،بودیم و هیچ وقت هم،
برخورد خاصی با آنها صورت نگرفت.
▪ ▪استفاده از الفاظ خارجی

یک��ی دیگ��ر از م��واردی ک��ه ه��ر روز بیش��تر در می��ان
گزارش��گران فوتب��ال رواج پی��دا میکند ،اس��تفاده از
الفاظ خارجی در روزهایی است که خیلی از مسئوالن
در رسانه ملی تأکید دارند از واژههای فارسی استفاده
ش��ود .ش��اید این موض��وع بیش��تر از ای��ن جنب��ه برای
گزارش��گران مهم باش��د که میتوانند اطالعاتشان را
به رخ یکدیگر بکش��ند .البته این تنها چیزی نیست که
در می��ان الفاظی که گزارش��گران نس��ل جدید مطرح
میکنند ،شنیده میشود .اطالعات ریز از ورزشگاهها،
باش��گاهها ،بازیکنان ،مربی��ان و حتی اطرافی��ان آنها،
گاهی آنقدر در طول یک گزارش مطرح میش��ود که
برای بیننده ،حالت آزاردهندهای پیدا می کند .گاهی
اوقات هم این رقابت برای ارائه جزئیات بیش��تر ،برای
گزارشگران دردسرساز شده است؛ مثل علیرضا علیفر
که نام س��ازنده یک ورزشگاه را به اش��تباه اعالم کرد و
حاشیههای زیادی برایش ایجاد شد.

فیلم «یتیم خان��ه ایران» به کارگردانی ابوالقاس��م
طالبی ،روایتگر برشی از تاریخ معاصر ایران است
که در آن ،خاک ایران توسط قوای بیگانه اشغال شده است.
نتیجهکوتاهمدتایناشغال،بروزقحطیوناامنیدرکشورو
نتیجهبلندمدتآنرویکارآمدندیکتاتوریمانندرضاخان
میرپنج بود .حجتاالسالم والمسلمین روحا ...حسینیان،
رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی ،در گفتوگویی مشروح
با «پایگاه مرکز اس��ناد انقالب اسالمی» به بررسی این فیلم
پرداخته است.

هیچ روشنفکریبرایهولوکاست ایرانیگریهنکرد
«یتیم خانه ایران» به لحاظ تاریخی دقیق است

در مجموع ،ب��ه نظر من ،ای��ن فیلم ،یک��ی از فیلمهای فاخر
سینمای انقالب است .به عنوان یک مخاطب و کارشناس
تاریخ ،معتقدم فیلم از لحاظ تاریخی دقیق اس��ت و از حیث
پرداختن به یک موضوع بکر ،پیام ،انقالبی ،مستند بودن و
دشمنشناسی ،واقع ًا کمنظیر است.

در مورد واقعه قحطی بزرگ و مرگ هزاران نفر از
مردم ایران ،مورخان و کارشناسان رسانه چه مسئولیتی
دارند؟

گفتید که فیلم از لحاظ "پیام" نیز بینظیر است.
به نظر شما این فیلم چه پیامی داشت؟

پیام محتوایی فیلم چه بود؟

این فیلم ،م��ردم را به حیات طیب��ه دعوت میکرد و نش��ان
میداد که تس��لیم ،س��ازش و فرار از م��رگ ،پایانی جز ذلت
و مرگ ندارد؛ مرگ��ی تحقیرکننده و ج��ان دادن در لجنزار
نکبت؛ولیایستادگیدرمقابلدشمنانبشریت،فقطعزت
میآورد :یا مرگ باعزت یا پیروزی باعزت .این همان پیامی
است که قرآن در گوش ما فریاد میکند« :هل تربصون بنا اّال
احدی الحسنیین» .پیام محتوایی دیگر فیلم ،نقش رهبری
و بهقول فیل��م ،علمدار ب��ود .اگر م��ردم ای��ران در آن زمان،
رهبری چون امام خمینی(ره) یا حضرت آیتا ...خامنهای
داش��تند ،به مرگ بیاثر که حت��ی در تاریخ مغف��ول بماند،
مبتالنمیشدند.

شمابهانقالبیبودنفیلماشارهایکردید،آیااین
فیلم را در راستای اهداف انقالب میدانید؟

ببینید،انقالبهاهمیشهخالقارزشهایخاصیبودهاند.
ایستادگی ،استقامت و دشمنس��تیزی یکی از ارزشهای
انقالب اس�لامی بود که از ایران ،چه��رهای قدرتمندانه در
مقابلابرقدرتهاساخت.اینفیلم،مارابهاینارزشدعوت

میکند .به نظرم ،با ظهور و رش��د مردانی چ��ون طالبی در
سینمای ایران ،سینمای دینی و انقالبی ،پس از چند دهه
بیتحرکی یا کمتحرکی ،در حال خیزش جدید است.

بعضیها معتقدند که فیلم نتوانسته است نقش
روحانیت در جنگ جهانی اول را به خوبی نش��ان بدهد و
برای مخاطب روشن کند .نظر شما چیست؟

موضوع فیلم ،جنگ جهانی اول نیس��ت؛ بلک��ه موضوع آن
بدبختیوفالکتیاستکهبااشغالناشیازجنگبینالملل
توسط انگلیسیها برای ایران پیش آمد .هنر سینما در این
است که مس��ائل مهم یک موضوع را ،نمادسازی میکند و
این فیلم توانسته است در این نمادسازی موفق باشد .ضمن
اینکه مخاطب با این فیلم ،ارتباط عاطفی برقرار میکند و
همراه داستان میشود« .یتیمخان ه ایران» ،نماد گرسنگی،
بیماری و ناامنی مردم ایران اس��ت .بیمارستان محقر کنار
یتیمخانه ،نماد درمان و خدمات دول��ت و آقای بنکدار پدر،
ج��وان جنگل��ی ،نماد
نم��اد بازاریه��ای متدی��ن و بنکدار
ِ
مبارزان و آن س��ید روحانی ،نماد روحانی��ان مبارزی چون
مدرس و آن شیخ دیگر ،نماد روحانیت مرتجع ایران است.
با این حال برداشت بسیاری از بینندگان غیبت

▪ ▪نیازمند آموزش مناسب

قطعا افزایش تعداد گزارش��گران تلویزیونی نس��بت به
گذش��ته ،خبر خوبی برای ای��ن جامعه نس��بتا کوچک
محسوب میشود اما اینکه آیا فیلتری برای حضور این
افراد در صداوسیما و گزارش یک مسابقه فوتبال وجود
دارد یا خیر را مس��ئوالن بهتر میتوانن��د جواب دهند.
اخیرا ش��نیده ش��د یکی از اعضای حراس��ت ورزشگاه
ش��هر قدس ،دی��دار تیمه��ای پی��کان و پرس��پولیس را
گزارش ک��رده ،در ش��رایطی که نه آم��وزش خاصی در
این بخ��ش دیده و ن��ه از فیلتری عبور کرده اس��ت! این
موضوع در بیشتر شهرستانها وجود دارد و شاید نیاز
باش��د چارچوب بهتری ب��رای تأیید یک گزارش��گر که
میلیونها نفر صدایش را  ٩٠دقیقه میشنوند ،وجود
داشته باشد .مردم ایران فوتبال را بهعنوان رشته مورد
عالقه خود میشناسند و طبیعتا با توجه به حجم پخش
مسابقات فوتبال از صداوسیما بیشتر با این رشته درگیر
هستند ،اما نباید از رشتههای دیگر هم غافل شد که در
نوع خودشان اتفاقات عجیبی را در خود جای دادهاند.
به نظر میرس��د زمان آن رسیده اس��ت از گزارشگران
قدیمی تا جوانهایی که به این عرصه اضافه شدهاند،
کمی به عالیق مردم نگاه کنند و انتقادپذیر باشند ،نه
مثل برخی از همین دوستان که به شکلی عجیب از کار
خود دفاع میکنند.

زیباترین
وبهیادماندنیترین
سخنانمشاهیر

سخنبزرگان

درصفحه«همشهریسالم»

روحانیت در مبارزه با اشغال است و این که ،نماد روحانیت
هم در کمک غذایی به مردم خالصه میشود.

این یک واقعیت تاریخی اس��ت .در جنگ بینالملل اول،
جه��ان اس�لام و تش��یع را بحرانی ف��را گرفته ب��ود .در آن
مقطع ،ایران فاقد مرجعیتی قدرتمند ب��ود .اجازه دهید
به یک مقدمهای اش��اره کنم .کش��ور اس�لامی عثمانی،
متشکل از کش��ورهای لبنان ،سوریه ،فلس��طین ،اردن،
عراق ،مص��ر و عربس��تان ،در ای��ن جنگ همپیم��ان دول
اتحاد مثلث یعنی آلمان و اتریش ـ هنگری بود و دولتهای
فرانس��ه ،انگلیس ،صربس��تان و روس��یه یا هم��ان اتفاق
مثلث ،در مقابل دولتهای اتحاد قرار داشتند .عراق که
مرکز ش��یعیان بود ،در اوایل جنگ از جنوب و جزیره فاو،
مورد تهاج��م نیروهای انگلیس��ی قرار گرف��ت و کمکم به
اشغال آنها درآمد .مرجعیت ش��یعه در عراق مستقر بود.
آیتا ...س��یدمحمدکاظم یزدی ،محمدتقی ش��یرازی و
آیتا ...شیخالشریعه اصفهانی ،س��خت درگیر رهبری،
س��ازماندهی و فرمانده��ی نیروهای ضداش��غالگری در
عراق بودند .جنوب ایران نیز به تصرف نیروهای انگلیسی
درآمد .آیتا ...ش��یخ محمدحس��ین برازجانی ،آیتا...

ب��ه دارایی ش��بیهتر اس��ت و ی��ک وس��یله مبادله ص��رف تلقی
نمیشود .این دیدگاه ،نظام مالی بانکمحور ایران را توصیف
میکند؛ بهنحویکه خانوارها ،پساندازهای خود را بیشتر از
طریق بانکهاو نه بازارهای مالی ،در اختیار س��رمایهگذاران
قرار میدهن��د .از این رو ،بده��ی بانک به بخ��ش غیردولتی،
لزوم��ا منعکسکننده تقاض��ای معامالتی برای پول نیس��ت.
این مس��ئله در مورد سپردههای س��رمایهگذاری بلندمدت از
اهمیت بیشتری برخوردار اس��ت ،زیرا سپردههای بلندمدت
ابزاریبرایپساندازدراختیارخانوارهاقرارمیدهندوآنهادر
تصمیمات خود ،به بازدهی این داراییها توجه میکنند.
▪ ▪ماهیت دوگانه اجزای نقدینگی

راه وبیراههمهارتورم
یافتههاییکپژوهش،بارددوفرضیهدرباره
هدفگذاری تورمی ،اس��تراتژی مناس��ب برای اندازهگیری
عرضه پول را استفاده از حجم «پول» میداند .این پژوهشگران
اس��تدالل میکنند که کلید درک ش��رایط فعل��ی اقتصاد ،در
انتخاب کل پولی مناسب اس��ت و بهدلیل اجزای ناهمگن در
حجم نقدینگی ،بانک مرک��زی بای��د آن را از تحلیلهای خود
کناربگذاردوحجمپولراکهباسطحقیمتهارابطهمحکمتری
دارد ،جایگزین آن کن��د .در ادبیات اقتصادی ،نقدینگی از دو
جزء «پول» و «شبهپول» تشکیل میشود که حجم پول ،معادل
سپردههای دیداری و اسکناس و مسکوک است.
▪ ▪رابطه تورم و حجم نقدینگی

کاهش نرخ تورم به کمتر از  10درصد در سال  ،1395اگرچه
دس��تاورد بزرگی در جهت ثبات قیمتهاس��ت ،اما با توجه به
رشدباالیحجمنقدینگیدرسالهایاخیر،تردیدهادرمورد
پایداری آن در آینده وجود دارد .بنابراین ،این تحقیق به دنبال

آی��ا در این مظلومیت تاریخ��ی روحانیت مقصر

بله ،روحانیت نیز کوتاهی کرده است .ش��ما نگاه کنید ،در
زمان حکومت عثمانیها ،جنایتی نسبت به ارامنه رخ داد.
ارامنه دهها س��ال اس��ت که هرس��اله به یاد کشتهش��دگان
مجالس و تظاهرات بهپا میکنند .درس��ت در همان زمان،
نزدیکبههفتادهزارشیعهتوسطعثمانیهاقتلعامشدند،
ولی موضوع فراموش شد .فیلم اش��ارهای به این فراموشی
در مورد شیخ فضلا ...نوری دارد .ش��یخ فضلا ...مجتهد
بزرگ تهران ،توسط روشنفکران بر س ِر دار رفت و قاتلینش
ب��ه آزادیخواه��ی ش��هرت یافتند و ش��هید ،به مس��تبدین
منتسبشد.

شما فیلم «یتیمخانه ایران» ،ساخته جدید آقای
ابوالقاسم طالبی را مشاهده کردهاید ،ارزیابی شما از این
فیلمچیست؟

اینفیلمدوپیامداشت:یکپیامساختاریویکپیامماهوی.
پیام س��اختاری آن ،پاس��خ به سادهاندیش��ان یا دکانداران
روش��نفکری بود که مدعی اند هنر ،به متعه��د و غیرمتعهد
تقسیم نمیشود .این فیلم نشان میدهد که هنر متعهد ،ما
را به عزت ،ایستادگی در مقابل دشمن ،حیات طیبه و خروج
از نکبت ،ذلت و مردن خفتبار فرامیخواند.

زخم تاریخ پردهبرداری کرد و واقع ًا جای سپاسگزاری دارد.
به نظرم ،یکی از نقاط قوت این فیلم ،نشان دادن عمق این
فاجع هتاریخیاستوواقع ًامخاطبرامتأثرمیکندوستمی
را که بر مردم ایران رفته است به تصویر میکشد.
است؟

▪ ▪چرا تقلید؟

این روزها هر کس��ی در خان��ه ،خیابان ی��ا محل کارش
اس��تعدادی از خود ب��رای گزارش��گری فوتبال نش��ان
میدهد .ب��ه نظر میرس��د ای��ن کار تخصصی بیش��تر
ش��بیه یک اقدام عمومی ش��ده اس��ت و همین موضوع
نیز بینندگانی را که خودشان را کارشناس میدانند،
کامال به نقد ترغیب میکند .آنهای��ی که به هر طریقی
خودشان را به صداوسیما رساندهاند و عالقه زیادی به
تقلید از گزارش��گران مطرح دارند ،بیشتر از هر چیزی
مورد انتق��اد بینندگان ق��رار میگیرن��د .اینکه الفاظ
جدیدی به دای��ره واژگان گزارش��گران توس��ط فردی
اضافه شود  ،میتواند اتفاق مثبتی باشد ،اگرچه بیشتر
از هر چی��ز باید ب��ر اس��تفاده از کلمات صحی��ح و لغات
فارسی تأکید کرد.
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دانشگاهنوشتهوبهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریفرستادهشدهاست.بهگزارشایرنا،محمدرجبیدوانیافزود:درایندانشگاه،تعلیممبتنیبرشیوه
استادوشاگردیاستودانشجووقتیدرسیرابایکاستادشروعمیکند،تاپایاندوره،درسرابااومیگذراندواستادعوضنمیشود.

پاسخگویی به این سوال است که آیا استعداد افزایش ناگهانی
نرخ تورم ،بهدلیل رش��د ب��االی حجم نقدینگی ،وج��ود دارد؟
خ این سوال در رابطه بلندمدت میان «عرضه پول» و «سطح
پاس 
قیمتها» نهفته است.پژوهش��گران با اس��تناد به نظریههای
اقتصادیبررابطهمستقیممیانعرضهپولوسطحقیمتهادر
بلندمدتتاکیدمیکنندومعتقدند«:ارزیابیتجربیاینرابطه
مستلزم اندازهگیری عرضه پول و سطح قیمتهاست ».به باور
پژوهشگران،شایداجماعیمیاناقتصادداناندربارهاستفاده
از ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی یا شاخص ضمنی
تولید ،بهعنوان جایگزینی برای سطح قیمتها ،وجود داشته
باشد،اماچنیناجماعیدرموردعرضهپولوجودندارد.وجود
تعاریف متعدد پول که هرکدام ،مقدار متفاوتی را برای عرضه
پول گزارش میکنند ،شاهدی بر این ادعاست.
▪ ▪ماهیت شبهپول در اقتصاد ایران

در اقتصاد ایران ،شبهپول (س��پردههای غیردیداری) ماهیتا

با توجه به تعریفه��ای صورت گرفته ،ماهی��ت کامال متفاوت
پول و ش��بهپول ،در دادههای آماری ،به خوبی قابل مش��اهده
است .رابطه میان پول و نرخ سود در اقتصاد ایران ،همانطور
که از تابع تقاضا انتظار میرود ،معکوس است .به این معنا که
با کاهش نرخ س��ود ،هزینه فرصت نگهداری پول برای انجام
معامالت کاهش مییابد و در نتیجه ،افراد پول بیش��تری نگه
میدارند ،اما در مورد ش��به پول ،رابطه س��پردهها با نرخ سود
مثبت است و هر چه نرخ سود باالتر میرود ،افراد به نگهداری
ش��بهپول یا س��پردههای مدتدار ،بیش��تر ترغیب میشوند.
از اینرو ،پ��ول و ش��بهپول ،دو پدی��ده کامال متضاد هس��تند و
نقدینگی ،جمع دو جزء متضاد است و نمیتوان بدون در نظر
گرفتن اجزای نقدینگی و تنها ب��ا تاکید بر رقم کلی آن ،تصویر
درستی از ریس��کهای تورمی ناشی از آن داش��ت .بنابراین،
تعریف محدود پول با آنچه در ادبی��ات اقتصادی بهعنوان پول
معرف��ی میش��ود ،نزدیک��ی بیش��تری دارد؛ زیرا اس��کناس و
مسکوکوسپردههایدیداری،تقریبابدونهزینهدرمعامالت
استفادهمیشوندوبهراحتیمیتوانبرایپرداختبدهیهااز
آنهااستفادهکرد؛همچنین،بازدهیاسمیآنهانیزصفراست.

اهرمی در بوش��هر ،آیتا ...حاج ش��یخ جعفر محالتی در
ش��یراز و آیتا ...الری در جهرم ،مش��غول س��ازماندهی
نیروهای ضداشغالگری بودند .حوز ه علمیه تهران ،بعد از
شهادت حاج شیخ فضلا ...نوری ،هنوز کمر راست نکرده
ِ
دولت در تبعید ایران
بود و آیتا ...مدرس در اس��تانبول،
را رهبری میکرد .ل��ذا ،فرد برجس��تهای در تهران باقی
نمانده بود .بهعالوه ،ح��وزه علمیه قم نیز هنوز تأس��یس
نشده بود و تنها مدارس محلی داشت.

بخش مهمی از فیلم به ش��رایط نابسامان مردم
ایران در آن دوره اختصاص داشت .بیماری و قحطی همه
جای کشور را فرا گرفته بود .لطف ًا درباره این بخش از فیلم
و مستند بودن آن ،نظرتان را بیان کنید.

با کمال تأسف باید عرض کنم که این موضوع ،یک واقعیت
مغفول در تاریخ ایران است .گزارشگران تلفات این قحطی
را از سه تا ده میلیون نفر ،یعنی دو سوم مردم ایران ،گزارش
میدهن��د .ول��ی مدعی��ان و ناسیونالیس��تهای ایران��ی و
روشنفکرانیکهبرایورودنیروهایاسالمبهایران،مجالس
سوگواری برپا میکردند ،هرگز نه ماتمیگرفتندونهاشکی
ریختند،چونعاملاینجنایاتانگلیسبود.اینفیلمازاین

(پول و ش��به پول) عمال «کل پول��ی» گمراهکنن��دهای را برای
مدیریت تقاضای کل اقتصاد به دس��ت سیاس��تگذار خواهد
داد .بنابرای��ن ،اگ��ر بانک مرکزی سیاس��ت تثبی��ت قیمتها
را با توجه به رابطه رش��د عرض��ه پول و ت��ورم ،از طریق انتخاب
حج��م نقدینگی بهعنوان معیار س��نجش دنب��ال کند ،ممکن
است افزایش پساندازها را که بهصورت افزایش سپردههای
بلندمدت نمایان میش��ود ،افزایش عرضه پول تعبیر کند و با
اعمال محدودیت بر حجم نقدینگی ،فرایند تجهیز منابع برای
سرمایهگذاری را مختل کند .از طرف دیگر ،ممکن است تغییر
در ترکیب نقدینگی ،باعث تحوالت قیمتی ش��ود بدون اینکه
بانک مرکزی به درس��تی تغییرات را رصد کرده باشد .بهطور
مثال ،ممکن است ترکیب حجم نقدینگی به سمت حجم پول
بیش��تر تغییر کند و باع��ث افزایش قیمتها ش��ود و چارچوب
تحلیلی بانک مرکزی در تشخیص عامل تورمزا ناتوان بماند.
▪ ▪دو استدالل مخرب

در سالهای  1392تا  1394که تورم مرتب کاهش یافته،

مورخانبایدبهتبییناینمسئلهبپردازندوآموزشوپرورش
نیز،درکتابهایتاریخی،بایداینفاجعهرابگنجاند،همان
طور که در این فیلم به این مسئله اشاره شده است .شورای
انقالب فرهنگی باید یک روز را به عنوان پاسداش��ت از این
قربانیانواظهارتنفرازانگلیسنامگذاریکند.نویسندگان،
هرسال باید مقاالتی در این زمینه بنویسند .شعرا باید مرثیه
بسرایند.شهرداریبهکمکهنرمندانمجسمهساز،بایددر
بعضی میادین هنر تجسمی بیافریند .ائمه جمعه ،هرسال
روزی را به این موضوع بپردازند.
فیلم آق��ای طالبی هیج��انآور هم بود ،ش��ما در
کجای فیلم بیشتر احساساتی شدید؟

واقع ًاسراسر فیلم پر از حکمت ،پیام و هیجان بود؛ ولی وقتی
درپایانفیلمنوشتهشدهبود«هدیهبهفاطم هزهرا(سالما...
علیها) به امید گوش هچشمی» ،همه وجودم مملو از احساس
طالبی
شدوبرخلوصوشجاعتآقایطالبیغبطهخوردم.
ِ
متعهد ،ش��جاعانه عش��ق و ایمانش را به رخ همگان کشید.
آنچه از دس��تم برمیآی��د ،دعا ب��رای آقای طالبی اس��ت .از
بازیگران نیز به دلیل بازی بسیار خوبشان ،به ویژه قهرمان
فیلم که واقع ًا در چهرهای قهرمانانه ظهور پیدا کرد ،تش��کر
میکنم.ازبازیگرنقشآقایسیدروحانیکهگوییصدسال
با منش ،حرکات ،سکنات و آداب روحانیت همزادی داشته
است و از سایر بازیگران ،صمیمانه تشکر میکنم و آنها را به
خدا میسپارم .باشد که آنها نیز ،جزو پیامآوران مظلومیت
این سرزمین مقدس باشند.

حجم نقدینگی و ش��بهپول رش��د باالیی داش��ته است .در
حالی که در این مدت ،حجم پول رشد به مراتب پایینتری
را تجربه کرد .واکنش به این پدیده ،به دو صورت بوده است:
ت
برخی رشد حجم نقدینگی را بهعنوان تهدیدی برای ثبا 
قیمتها در آینده برشمردهاند؛ بنابراین ،خواستار اعمال
سیاستهایانقباضیباهدفمحدودشدنرشدنقدینگی
هستند .برخی دیگر ،بهطور کلی رابطه میان کلهای پولی
و تورم را ،زیر سوال بردهاند .هر دوی این استداللها ،برای
بخشهای واقعی و پولی اقتصاد مخرب خواهندبود.
محدود کردن رش��د حجم نقدینگی که ب��ه محدود کردن
سپردههای سرمایهگذاری منجر شود ،انگیزه پسانداز را
در اقتصاد سرکوب میکند؛ همچنین ،بیارتباط دانستن
تورم و کله��ای پولی چارچ��وب سیاس��تگذاری پولی را
ناکارآمد میسازد؛ بنابراین ،الزم است بانک مرکزی حجم
نقدینگ��ی را از تحلیلهای خود کنار بگذارد و تا محاس��به
س��نجش کاملی از عرضه پ��ول ،حجم پ��ول را جایگزین آن
کند.

▪ ▪دالیل تغییر ماهیت اجزای نقدینگی

از ابت��دای دهه  80با گس��ترش خدمات بانک��داری و افزایش
آزادی عم��ل بانکها ،حجم ش��بهپول بهطور چش��مگیری در
مقایسهباگذشتهافزایشیافت.تاپیشازدهه 80وبهخصوص
طی دهه  ،1360در نظر گرفتن شبهپول در کنار حجم پول،
اثری در نتیجهگیری نهایی سیاستگذار پولی نداشت ،اما با
رخ دادن تحوالت و نوآوریهای بانکی و چشمگیر شدن سهم
شبهپولدرنقدینگی،جمعکردندوجزءمتفاوتدرنقدینگی

 /٩٥٢٧٨٤٣٦د

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ

در اﺟﺮا� ﻣﺎده  ٢٠٨ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪه ﻣﺎه  ١٣٦٦ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ� ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذ�ﻞ ﺑﻪ ﻣﻮد�ﺎن ذ�ﺮﺑﻂ اﺑﻼغ ﻣ� ﮔﺮدد ﺗﺎ در زﻣﺎن و ﻣ�ﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف اﺣﺘﻤﺎﻟ� ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  ،ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاز�ﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧ� رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ردﯾﻒ

ﮐﻼﺳﻪ

ﻧﺎم ﻣﻮدى

ﺳﺎل
ﻋﻤﻠﮑﺮد

١

٤٢٦

ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺷﻬﺪ ﺧﺮاﺳﺎن

١٣٨٦

٢

٤٢٦

ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺷﻬﺪ ﺧﺮاﺳﺎن

١٣٨٩

٣

٤٢٦

ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺷﻬﺪ ﺧﺮاﺳﺎن

١٣٩١

٤

٤٢٦

ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺷﻬﺪ ﺧﺮاﺳﺎن

١٣٩١

٥

٤٢٦

ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺷﻬﺪ ﺧﺮاﺳﺎن

١٣٩١

٦

٤٢٦

ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺷﻬﺪ ﺧﺮاﺳﺎن

١٣٩٣

ﺷﻤﺎره
و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮگ
٢٩٥٢٧٩٢٦
١٣٩٥٫٩٫١٨
٢٩٥٢٤٢٧٩
١٣٩٥٫٠٩٫١٨
٢٧٢٥٥٨٠٨
١٣٩٥٫٠٧٫١٠
٢٧٢٥٥٨١٨
١٣٩٥٫٧٫١٠
٢٧٢٥٥٨٢١
١٣٩٥٫٧٫١٠
٢٩٥٢٤٤٤٨
١٣٩٥٫٩٫١٨

ﻧﻮع ﺑﺮگ

ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ رﯾﺎل

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﺑﺪو�

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ�

 ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﺑﺪو�

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ�  ٣٫٥٧٦٫٩٥٣٫٨٠٥ر�ﺎل

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﺑﺪو�

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ�  ٢٫١٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﺑﺪو�

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ�

 ١٦٨٫٧٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﺑﺪو�

ﺣﻘﻮق

 ٨٫٩٤٥٫٧٨٣ر�ﺎل

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﺑﺪو�

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ�

٤٫٧٤٠٫٠٨١٫٦٦٢

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
١٣٩٥٫١٠٫٠٨
ﺳﺎﻋﺖ ١٤:٠٠
١٣٩٥٫١٠٫٠٨
ﺳﺎﻋﺖ ١٤:٠٠
١٣٩٥٫١٠٫٠٨
ﺳﺎﻋﺖ ١٤:٠٠
١٣٩٥٫١٠٫٠٨
ﺳﺎﻋﺖ ١٤:٠٠
١٣٩٥٫١٠٫٠٨
ﺳﺎﻋﺖ ١٤:٠٠
١٣٩٥٫١٠٫٠٨
ﺳﺎﻋﺖ ١٤:٠٠

اداره رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﭼﻨﺎران  -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ�  ٣اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ� ﭼﻨﺎران
ﭼﻨﺎران  -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ�  ٣اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ� ﭼﻨﺎران
ﭼﻨﺎران  -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ�  ٣اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ� ﭼﻨﺎران
ﭼﻨﺎران  -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ�  ٣اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ� ﭼﻨﺎران
ﭼﻨﺎران  -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ�  ٣اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ� ﭼﻨﺎران
ﭼﻨﺎران  -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ�  ٣اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ� ﭼﻨﺎران
/٩٥٢٧٦٧٩٥ش

CMYK

