
این روزها، س��ی و یکمین س��الگرد ش��هادت ش��هید هفتاد ساله دفاع مقدس، حس��ن امیری است؛ 
رزمنده ای که عالوه بر خدمت به رزمندگان در لشکر ۲۷ محمد رسول ا...)ص(، سواد آموخت و آسمانی 
شد. به گزارش مهر، اگر یادی از پیرمردهای جبهه و جنگ و هشت سال دفاع مقدس شود؛ قطعا یکی از 
نام های مورد توجه، شهید حسن امیری است؛ شهیدی که آنقدر مورد عالقه رزمندگان بود که وی را »عمو 
حس��ن« صدا می زدند و می گفتند، جبهه آنجاست که عمو حسن آنجاست.عمو حسن متولد سال ۱۲۹۵ 
بود، جنگ که آغاز شد، زندگی و دّکه اش را رها کرد و به جبهه شتافت. هرچه به او می گفتند در پشت 
جبهه بمان و خدمت کن، می گفت: »من خودم صد تا جوان را حریفم؛ چرا بمانم پش��ت جبهه؟!« او حتی 
در صبحگاه ها به شکل فعالی حضور می یافت و در دوهای صبحگاهی، حتی بیشتر از جوانان، ِگرداگرد 
پادگان دوکوهه می دوید.او را می شد در بخش های مختلف جبهه پیدا کرد. تبلیغات، تدارکات، پشتیبانی، 
آشپزخانه و البته ایستگاه های صلواتی از جاهایی بود که عمو حسن را می شد در آنجاها به صورت فعال 
یافت. او در روزهایی که بیشتر رزمندگان به مرخصی می رفتند، خود به مرخصی نمی رفت تا بیشتر بتواند 

به خدمت رسانی به رزمندگان اسالم مشغول باشد.
عمو حسن همچنین از نیروهای تنبل و غیر فعال خوشش نمی آمد و تبلیغاتی های تنبل را »تنبلیغات« 
می نامید!او در تدارکات، مرتب شربت درست می کرد و به دست رزمندگان می داد. همچنین تالش می کرد 
تا رزمندگان، غذای بیش��تری بخورند تا تقویت ش��وند.نقل اس��ت که وقتی ب��رای دریافت غذای گردان 
می رفت، اگر غذا درست و حسابی بود، آمار را بیشتر می داد تا غذای بیشتری بگیرد! و وقتی هم در این 

باره از او می پرسیدند، می گفت: »بچه ها باید تقویت بشوند!«
با این حال، عمو حسن نسبت به دوری از اسراف، بسیار حساس بود و هیچ چیز را دور نمی ریخت و 
 حتی از آب پنیر، دوغ و چیزهای دیگر درست می کرد و با افزودن افزودنی هایی، آن را در ایستگاه های

 صلواتی به رزمندگان می خوراند! همچنین گزارش های هفتگی عمو حسن که از اضافه غذاهای هفته و 
در پایان هفته تهیه و به عنوان غذا بین رزمندگان توزیع می ش��د، زبانزد خاص و عام اس��ت! و اما درباره 
ویژگی های خاص اخالقی عموم حسن، می توان به سالم کردن او به کودکان و نوجوانان و خوش رفتاری 
با آنان اش��اره کرد؛ او کودکان و نوجوانان را با واژه هایی مانند »ُگَلم«، »شاخه نباتم«، »پروانه ی من« و 

مانند آن خطاب می کرد.
عمو حس��ن در جبهه هم دس��ت همه را می بوسید؛ حتی برای شستن ظرف ها هم، دست رزمندگان را 
می بوسید و از آنان می خواست تا این توفیق را به او بسپارند. کافی بود تا رزمنده ای در جبهه به عمو حسن 
سالم دهد؛ او عالوه بر پاسخ سالم، دستش را هم می بوسید و زمانی که برخی از رزمندگان، این اقدام او را 
تالفی می کردند و دستش را می بوسیدند، می نشست و گریه می کرد و می گفت: »شما بسیجی هستید؛ اما شما 
چه می دانید من کی ام و گذاشته ام چیست؟ اما شما بچه بسیجی ها، پاک و مطهر هستید و من وظیفه خود 
می دانم که دست شما را ببوسم.«حسن امیری در عین حال به در و دیوار ُگردان دست می کشید و به سر و 
صورتش می مالید تا متبرک شود.یکی دیگر از ویژگی های اخالقی این سرباز ایثارگر لشکر اسالم، نظم وافر 
او بود؛ تا آنجا که همیشه لباس های تمیز و مرتب می پوشید و لباس های تازه شسته شده خود را هم زیر 
پتو می گذاشت تا مانند لباس اتو کشیده، مرتب و صاف شود.حسن امیری در همه حال، به دعا کردن بویژه 
دعا برای سالمتی رزمندگان بیمار، اهمیت می داد و خودش پس از نمازهای جماعت و یا در بین دو نماز، 
میکروفون به دست می گرفت و برای همه دعا می کرد؛ دعایی که پیش و پس از هر وعده غذایی هم از سوی 

او اجباری بود و همه رزمندگان موظف بودند تا از این امر اطاعت کنند!

او در این دستورها و برای رفت و آمد به اماکن خاص جبهه، راهکار خاصی برای خود داشت. او در 
یکی از همان روزهای نخست حضور در جبهه، عکسی به یادگار با سردار محمدابراهیم همت، فرمانده لشکر 
۲۷ محمد رسول ا... گرفته بود و این عکس را همیشه در جیب خود داشت تا به عنوان کلید هر دِر بسته و 

مجوز حضور در همه جا و بویژه در جاهایی که او را راه نمی دادند، از آن استفاده کند!
او همچنین لباس��ی را از س��ردار همت به یادگار گرفته بود که آن را هم بس��یار دوست می داشت و 
حتی، همان را وصله پینه می کرد تا به عنوان یک یادگاری مهم، همواره از آن استفاده کند. شدت عالقه 
عمو حسن به این لباس آنچنان بود که لباس نو کمتر می خرید تا بیشتر بتواند همان لباس را به تن کند.و 
 ام��ا یک��ی از مهم ترین جلوه های فعالیت او در جبهه ها، س��وادآموزی او ب��ود.وی به عنوان یک رزمنده 
بی سواد، دعوت یکی از رزمندگان اسالم را برای سوادآموزی پذیرفت و نزد او به سوادآموزی پرداخت؛ 
البته چندی بعد که همان رزمنده به ش��هادت رس��ید، او بارها برایش روضه می خواند، اشک می ریخت و 
مقام اس��تادش را پاس می داشت.عمو حسن از همان روز اول حضور در جبهه، آرزوی شهادت داشت و 
بارها هم تا مرز شهادت رفت؛ چند بار هم زیر آوار ماند و هر بار که از زیر آوار بیرون می آمد، می گفت: 
این بار هم نشد!او برای همه رزمندگان حنا می مالید، اما برای خود حنا نمی مالید و می گفت: »محاسن من 
با خون خضاب خواهد شد.«سرانجام در عملیات کربالی چهار و در شلمچه، محاسن عمو حسن به خون 
پاکش خضاب ش��د تا روزهای پایانی دی ماه س��ال ۱۳۶۵، به عنوان هفتادمین سال زندگی عمو حسن 

امیری، شاهد شهادت او باشد؛ رحمت ا...علیه. 
الزم به ذکر است که پانزدهمین جلد از مجموعه »یادگاران«  که به همت انتشارات روایت فتح منتشر 
شده است - با ِگردآوری و همت نیره رهبر فر، شامل یکصد خاطره ریز و درشت رزمندگان و ایثارگران 
و فرماندهان از اوست؛ کتابی که با عنوان "عمو حسن" به زیور طبع آراسته شده تا یاد آن پیرمرد باصفای 

دوران دفاع مقدس همیشه در یادها زنده باشد.

روزنامه اقتصادی صبح ایران

فرهنگی - اجتماعی
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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

نمایش عمومی فیلم ایرانی آذر در اروپا
تفاهم- گروه فرهنگی: فیلم سینمایی »آذر« 
به کارگردانی محمد حمزه ای و تهیه کنندگی نیکی 
 کریمی در کشورهای اروپایی به روی پرده می رود.

 فیلم سینمایی آذر به صورت نمایش های محدود 
عموم��ی پخش خواهد ش��د و از ۱۵ دی ماه در 
ش��هر فرانکفورت کش��ور آلمان نمایش داده می 
ش��ود. »آذر« به پخش کنندگی بنیاد س��ینمایی 
فاراب��ی در جش��نواره های ونک��وور و دوبی و 
همچنین جش��نواره فیلم های ایرانی در داالس - 

شید و تورنتو - سینه ایران شرکت کرده است.

 ارائه خدمات کوتاه مدت به   636 هزار نفر 
از  سوی سازمان تأمین اجتماعی 

تفاه��م- گ��روه اجتماعی: بر اس��اس آمار و 
اطالعات جمع آوری ش��ده طی ۶ ماهه اول سال 
جاری، سازمان تأمین اجتماعی ۶۳۶ هزار و ۲۵۳ 
مورد خدمات کوتاه مدت ارائه داده اس��ت و برای 
ارائ��ه این خدم��ات بیش از ۳۹۳ میلی��ارد تومان 

هزینه شده است. 
کمک های کوتاه مدت این س��ازمان ش��امل 
کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه مرخصی زایمان، 
کم��ک هزینه س��فر بیمار و همراه، وس��ایل کمک 
پزشکی و توانبخشی )اروتز و پروتز(، غرامت نقص 
عضو، غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه 
کفن و دفن اس��ت.در ۶ ماهه ابتدای س��ال جاری 
۵۱ ه��زار و ٤٤۵ م��ورد کمک هزین��ه ازدواج به 
بیمه شدگان واجد شرایط ارائه شده و ۶٠ میلیارد 
تومان برای این کار هزینه شده است. همچنین ۹٤ 
هزار و ٨٤۹ مورد کم��ک هزینه مرخصی زایمان 
ارائ��ه و  ۱۳۱ میلیارد تومان نیز برای این موضوع 
هزینه ش��ده اس��ت.در این بازه زمانی ۱۳ هزار و 
٨٤۲ مورد کمک هزینه سفر پرداخت و  ۳ میلیارد 
و ۷۷۷ میلیون تومان هزینه ش��ده است. همچنین 
۲۱۶ ه��زار و ۲٨ نفر بابت کم��ک هزینه اروتز و 
پروتز ۱۶ میلی��ارد و ۶٠٠ میلیون تومان دریافت 
کرده اند.بر اس��اس آمار اعالم شده ۵۶۳ نفر بابت 
غرامت نقص عضو ۱ میلیارد و ۷۷٤ میلیون تومان 
دریاف��ت کرده ان��د و بابت غرامت دس��تمزد ایام 
بیم��اری ۱۶۲ میلیارد تومان به ۲۳۵ هزار و ٤۶۱ 

نفر پرداخت شده است. 

خبرنامه

 انتشارشرح منتخب لطایف عبید زاکانی 
در تاجیکستان   

ش��رح منتخ��ب لطای��ف عبی��د زاکانی از 
س��وی پژوهشگاه فرهنگ فارس��ی - تاجیکی 
در تاجیکس��تان منتش��ر ش��د. به گزارش مهر، 
این شش��مین کتاب از مجموعه شرح آثار ادبی 
و بیس��ت و سومین کتابی اس��ت که پژوهشگاه 
فرهنگ فارس��ی - تاجیکی سفارت جمهوری 
اس��المی ایران در تاجیکس��تان، وابسته به بنیاد 
سعدی، آن را پس از بازگشایی در سال ۱۳۹٤ 
و برای شاگردان مکتب های تحصیالت عمومی 

در این کشور، منتشر کرده است. 
آثار عبید زاکانی در تاریخ نثر ادبی فارسی 
از جایگاه��ی خاص برخوردار ب��وده و به ویژه 
لطای��ف او که طنزی اس��ت در نهایت ایجاز، در 
میان اقوام فارس��ی زبان دارای ش��هرتی کم نظیر 

است. 
در کتاب حاضر نمونه هایی از رس��اله های 
عبید زاکانی که برای س��ن و س��ال نوجوانان و 
ش��اگردان مدارس مناس��ب به نظر می رس��ند، 
انتخاب ش��ده اس��ت. مجموعه مذکور ش��امل 
درآمد س��خن، فصلی با عنوان »عبید زاکانی«، 
متن لطایفی از رس��اله دلگشا، منتخب حکایات 
فارسی، حکایت ها از رس��اله اخالق االشراف، 
نمونه ه��ا از رس��اله تعریف��ات، مش��هور به ۱٠ 
فص��ل و نمونه هایی از رس��اله ص��د پند، همراه 
با ش��رح لغات و معان��ی و مترادف های واژگان 
اس��ت. مت��ن لطایف ب��ه دو خط س��یریلیک و 
فارس��ی، به صورتی که ه��ر دو صفحه روبه روی 
 یکدیگ��ر ق��رار گرفته ان��د، تهیه ش��ده اس��ت. 
این نوع صفحه آرایی امکان تطبیق دادن دو خط 
و ش��ناخت امالی واژه ها را ب��رای دانش آموز 

فراهم می سازد. 
کت��اب مذک��ور ب��ه کوش��ش پروفس��ور 
شریف مراد اس��رافیل نیا، اس��تاد دانشگاه دولتی 
آموزگاری صدرالدین عینی تاجیکس��تان، زیر 
نظر حس��ن قریبی، رئیس پژوهش��گاه فرهنگ 
فارس��ی - تاجیکی تهیه و منتش��ر شده است. 
کتاب »ش��رح منتخب لطایف عبید زاکانی« که 

در ۱۶٠ صفحه منتشر شده است. 

خبرنامه

تفاهم- گ��روه اجتماعی: وزیر ارش��اد گفت: 
مسئولیت افزایش مخاطب موسیقی سنتی ایرانی به 
عهده آفرینندگان این موسیقی، سازمان صداوسیما 
و بخش��ی هم به عهده مجموعه های دیگری است. 
صالح��ی درب��اره ی کم ب��ودن مخاطبان موس��یقی 
ایرانی در اجراهای جشنواره گفت: بحث مخاطبان 
موس��یقی اصیل ایرانی موضوعی است که در طول 
سال با اجراهای مختلف ش��کل می گیرد و در ایام 
برگزاری جش��نواره ها نیز بخش��ی از خود را نشان 
می دهد بنابراین طبیعی است که جشنواره محصول 
اتفاقاتی است که در طول سال پدید می آیند و خوِد 
جش��نواره ها رویدادهای ویژه ای هستند که رهاورد 
آنچه در طول س��ال انجام می ش��ود ما را به آن ها 
رهنمون می کن��د. وی ادامه اف��زود: اینکه مخاطب 
ایرانی ما با موس��یقی اصیل و سنتی خود در تماس 
بوده و آن را در ذائقه و وجودش عمیق کند؛ طبیعی 
اس��ت که به اتفاقاتی در طول سال نیازمند است که 
هم آفرینندگان موس��یقی س��نتی و کالسیک ما در 
آن نقش دارند و هم مجموعه کس��انی که می توانند 
به افزایش مخاطب کمک کنند. در این راه بخش��ی 
از کار به عهده س��ازمان صداوسیما و بخشی هم به 

عهده مجموعه های دیگری اس��ت که می توانند در 
این زمینه مس��اعدت هایی را انج��ام دهند. باالخره 
در این حوزه اشتراک مس��اعی مجموعه های الزم 
است تا در طول سال ذائقه مخاطبان را ارتقا دهیم و 
بتوانیم به نقطه متعادلی برسیم. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همچنین عنوان کرد: این مسیر، مسیری است 

که باید همه آن را دنبال کنیم. من هم قبول دارم این 
اشکال وجود دارد و ما هنوز آن تعادل مورد نظر را 
ایجاد نکرده ایم. ما به هیچ عنوان نمی خواهیم بگوییم 
موسیقی پاپ باید بی مخاطب و بی مشتری باشد. به 
هر حال مخاطب داش��تن این گونه موس��یقی اصال 
نقص نیس��ت. ما فقط بر این باوریم در این س��وی 

ماجرا موس��یقی سنتی و کالس��یک ما باید ارتقای 
مخاطب پیدا کن��د. در این بخش هم مجموعه های 
مختلف و آفرینن��دگان این گونه موس��یقی هرکدام 
مس��ئولیت های خود را دارند که بتوانند با مخاطبان 
ارتباط بهتری پیدا کنند. سیدعباس صالحی همچنین 
در پاسخ به س��ئوالی درباره انتقاد برخی از فعاالن 
حوزه موسیقی درباره فقدان اساسنامه در جشنواره 
موس��یقی فجر گفت: در این مورد شیوه نامه ای تهیه 
ش��ده اما اینکه این ش��یوه نامه نهایی ش��ده تا بر آن 
مبنا معیارهای جشنواره ش��کل بگیرد؛ حتما مورد 
نظر ما هم هس��ت. به هر صورت جش��نواره ها باید 
شیوه نامه های روشنی داشته باشند که بر آن اساس 
جش��نواره اتفاق بیفتد. دوس��تان هم شیوه نامه ای را 
طراح��ی کردند ام��ا ما باید به یک ش��یوه نامه دائم 
مصوب شده برسیم که امیدواریم این اتفاق در پایان 
جشنواره صورت بگیرد. اما شما بدانید در این دوره 
از جش��نواره ش��یوه نامه ای وجود داشته است که ما 
باید به س��مت دائمی ش��دن آن پیش برویم چراکه 
اجرای یک شیوه نامه دائمی تر مراجع تصویب کننده 
خود را الزم دارد تا بتواند به عنوان یک ش��یوه نامه 

قابل اعتماد مورد توجه قرار بگیرد. 
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رجبعلی مزینانی)گلبهاری( پدر ش��هیدان محمدتقی و حس��ین مزینانی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش 
پیوست. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، رجبعلی مزینانی)گلبهاری( پدر شهیدان محمدتقی و حسین مزینانی از شهدای 
دفاع مقدس روز چهارش��نبه ۲٠ دی ماه ۱۳۹۶ دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان ش��هیدش پیوست. زنده یاد رجبعلی 
مزینانی که تا قبل از دوران بیماری و کهولت سن در سبزوار زندگی می کرد، عالوه بر پدر دوشهید واالمقام، عموی شهید و 
برادر جانباز شهید نیز بودمراسم تشییع پیکر مظهر این پدر شهید روز پنجشنبه، ۲۱ دی ماه با حضور جمع کثیری از خانواده 
معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و عموم مردم در زادگاهش مزینان تشییع و در بهشت علی)ع( مزینان به خاک سپرده شد. 
برپایه این گزارش، شهید محمدتقی مزینانی سال ۱۳۶۲ در کردستان و شهید حسین مزینانی سال ۱۳۶٤ در منطقه عملیاتی 

اشنویه به فیض عظیم شهادت نائل آمدند و پیکر مطهر این دو برادر در گلزار شهدای سبزوار به خاک سپرده شده است.

یادکردی از »عمو حسن« دفاع مقدس؛

حکایت پیرمردی که در جبهه، باسواد و سپس ماندگار شد

 اهداف ارتقای ۱۰ دانشگاه 
 و پژوهشگاه بر تر کشور 

به تراز بین المللی
تفاه��م- گروه گزارش: معاون آموزش��ی وزارت علوم، تحقیقات 
و فن��اوری، ارتقای جایگاه ایران در نظ��ام علم و فناوری دنیا، افزایش 
رقابت دانشگاههای کشور در س��طح بین المللی، حرکت دانشگاه ها از 
دانش��گاه پژوهش محور به جامعه محور و افزایش اثرگذاری اقتصادی 
و اجتماعی نظام علم و فناوری را از مهم ترین اهداف پروژه ارتقای ۱٠ 
دانش��گاه و پژوهشگاه بر تر کش��ور به تراز بین المللی برشمرد. مجتبی 
ش��ریعتی نیاسر در نشست هم اندیشی پروژه اقتصاد مقاومتی ارتقای ۵ 
دانشگاه و۵ واحد پژوهشی بر تر کشور به تراز بین المللی سخن می گفت؛ 
 اظهار داشت: از زمان ابالغ این پروژه از سوی معاون اول رئیس جمهور

 در اردیبهش��ت ماه س��ال ج��اری، موض��وع در دس��تور کار معاونت 
 آموزش��ی وزارت علوم قرار گرفت و از دانش��گاه ها و پژوهشگاه های

 کش��ور خواس��ته ش��د که طرح های خودرا به وزارت علوم ارائه کنند. 
وی در تش��ریح فرآیند ارزیابی و انتخاب دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
حائز ش��رایط در این طرح افزود: پس از ارزیابی برنامه های ارس��الی 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، برنامه ۱۶ دانشگاه و ۹ پژوهشگاه 
برای ارتقا به تراز بین المللی مورد تایید قرار گرفت و کمیته نظارت بر 
این پروژه با عضویت صاحبنظران بر تر کش��ور شکل گرفت. وی افزود: 
نظام های رتبه بندی مختلفی مانند نظام های رتبه بندی، تایمز، کیو اس، 
بیومتریک وش��انگهای در دنیا فعالیت می کنند که هر کدام با معیارهای 
خاصی تعدادی از دانش��گاه های دنیا را ارزیابی و رتبه بندی می کنند. 
معاون آموزش��ی وزیر علوم گفت: هم اکنون ۲۵٠ میلیون دانش��جو در 
۲۶٠٠٠ دانشگاه در سراسر دنیا تحصیل می کنند و ۱/۷ درصد جمعیت 
دانش��جویی جهان در حدود ۲۵٠٠ موسس��ه آموزش عال��ی در ایران 
مش��غول به تحصیل هس��تند. وی با اشاره به اینکه در ۵٠ سال اخیر در 

س��طح دنیا موضوع رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اهمیت 
زیادی یافته است؛ گفت: در سال های اخیر جایگاه دانشگاه های ایران 
در نظام های رتبه بندی بین المللی رشد کرده و برای مثال در رتبه بندی 
ش��انگهای در سال ۲٠۱۶، دانش��گاه تهران در جایگاه ۳٠۱ تا ٤٠٠ و 
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر در جایگاه ٤٠۱ تا ۵٠٠ قرار گرفته اس��ت. 
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت ها 
توجه ویژه ای به ارتقای جایگاه دانشگاه های خود در عرصه بین المللی 
دارند برای مثال دولت روس��یه و ژاپن برنامه ویژه ای در این راستا و با 
هدایت عالیترین مسئوالن خود آغاز کرده اند. وی افزود: رئیس جمهور 
روسیه دس��تور داده است که تا سال ۲٠۲٠ میالدی، ۵ دانشگاه روسیه 
در فهرست ۱٠٠ دانشگاه بر تر دنیا قرار گیرند و به این منظور کمیته ای 
با حضور مس��ئوالن علمی روسیه و نخبگان از کشورهای مختلف برای 
نظارت بر این روند تشکیل شده است. معاون آموزشی وزیر علوم گفت: 
دولت ژاپن نیز برنامه ویژه ای برای قرار گرفتن ۱٠ دانش��گاه این کشور 

در فهرست ۱٠٠ دانشگاه بر تر دنیا پیش بینی کرده است. 

    

 کاهش جذب سپرده  
در صندوق  سرمایه گذاری 

بانـک ها 
در جریان کاهش نرخ س��ود س��پرده بانکی، همچنان صندوق های سرمایه گذاری بانک ها 
س��ودهایی جذاب تر از س��پرده دارند ولی به مرور از تعداد بانک های پذیرنده س��پرده در این 

صندوق ها کاسته شده است.
 به گزارش ایس��نا، صندوق های سرمایه گذاری بانک ها یکی از محل های جذب منابع در 
آنها به ش��مار رفته و طی چند س��ال اخیر و با کاهش نرخ س��ود حساب های سپرده از رونق 
بیشتری برخوردار شده اند، چراکه در این صندوق ها وجوه مشتری دریافت شده و آنها با سود 
تضمینی که معموال تا پنج درصد باالتر از نرخ س��ود در حس��اب های س��پرده است، نسبت به 

گردش این پول و پرداخت سود در ماه اقدام می کنند.
این در ش��رایطی است که روال موجود در صندوق های سرمایه گذاری بانک ها به گونه ای 
پیش رفته که آنها را به رقبای جدی برای حساب های سپرده تبدیل کرده است. وقتی بانک ها 
نرخ س��ود سپرده را کاهش می دادند، در سویی دیگر در صندوق های سرمایه گذاری، نرخ های 
س��ود باالی ۲٠ درصد و گاهی ۲۵ درصد ارائه کرده و از این طریق س��پرده جذب می کردند. 
ای��ن روال تا جایی پیش رفت که موجب به��م خوردن تعادل در نوع منابع صندوق بانک ها و 

تحریک حساب های سپرده شد.
بر این اس��اس در جریان س��اماندهی نرخ س��ود بانکی در شهریور امس��ال که با تکلیف 
بانک ها به کاهش نرخ س��ود به طور یکپارچه به حداکثر ۱۵ درصد در حس��اب های س��پرده 
س��االنه همراه بود، یکی از نکات مورد توجه به کاهش نرخ س��ود در حس��اب های مربوط به 

صندوق های سرمایه گذاری در بانک ها اختصاص داشت. 
در بخش��نامه هش��ت بندی بانک مرکزی تاکید شده بود که باید حساب های صندوق های 
س��رمایه گذاری با درآمد ثابت نیز میزان س��ود خود را با نرخ سود بانکی منطبق کنند.با وجود 
گذش��ت حدود پنج ماه از اجرایی ش��دن این بخش��نامه، فعالیت صندوق های س��رمایه گذاری 
متوقف نشده و البته قرار هم بر توقف آن نبود، ولی با تفاوت هایی روبه رو شده است؛ به طوری 
که نرخ سود باالی ۲٠ درصدی در آنها بعد از مدتی با کاهش روبه رو شده و از سوی دیگر 
به مرور از تعداد بانک هایی که برای  صندوق افتتاح حس��اب می کردند کاس��ته ش��ده و اکنون 
ش��اید فقط در چند بانک بتوان حس��اب های صندوق س��رمایه گذاری یافت که در آن قابلیت 
س��پرده گذاری وجود داش��ته باشد.گذری بر ش��عب بانک ها از این حکایت دارد که یا ظرفیت 
جذب منابع آنها پر شده و دیگر بانک مرکزی مجوز دریافت منابع دیگر را صادر نکرده است 

یا اینکه بانک ها از ابتدا هم برای این صندوق ها مجوز نداشته اند.
 همچنین نرخ های س��ود پرداخت��ی در آنها بین ۱٨ تا ۲٠ درصد متغیر اس��ت که درباره 
آن هم عنوان می کنند تا انتهای س��ال ممکن اس��ت، کاهشی باشد. در مواردی هم صندوق های 
سرمایه گذاری برای دریافت منابع، شرط کف سرمایه گذاشته اند و حتی مجوز ورود به صندوق 
را آورده حداقل ۱٠٠ میلیون تومانی اعالم کرده اند.نحوه فعالیت صندوق های س��رمایه گذاری 
در بانک ها یکی از عوامل مورد تاکید بانک مرکزی به عنوان مانعی برای ایجاد تعادل در نرخ 

سود در شبکه بانکی به شمار می رود. 
اع��الم نظر رئیس کل بانک مرک��زی از این حکایت دارد که وجود صندوق های با درآمد 
ثابت در بانک ها موجب بی نظمی وعدم تعادل در بازار پول و سود سپرده شده که البته به گفته 
س��یف، در این رابطه بانک مرکزی رایزنی هایی با س��ازمان بورس داشته است.وی تاکید دارد 
که بین بازار س��رمایه و بازار پول رابطه جدی وجود داش��ته و نمی توان به طور مس��تقل برای 

آنها تصمیم گیری کرد.
 از ای��ن رو ای��ن امیدواری وجود دارد که بتوان ب��ا هماهنگی های الزم با صندوق های با 
درآمد ثابت ش��رایطی ایجاد ش��ود که متعاقبا در زمان مناس��ب برای نرخ س��ود تسهیالت نیز 
تصمیم گیری کرد.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری این 
مش��کل وجود دارد که تعهد س��ود باالتر از نرخ سودی که ش��ورای پول و اعتبار اعالم کرده 
موجب عدم ایجاد تعادل در بازار ش��ده اس��ت. این در ش��رایطی است که هر درآمدی فعالیت 
خاص خود را داشته و در پایان دوره باید بین سرمایه گذاران تقسیم شود، اما وعده سودهای 

متنوع و باال موجب التهاب بازار شد.

اقتصادی

 پدر شهیدان مزینانی
 به فرزندان شهیدش پیوست 


