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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

ترجمه کتابی از لئوناردو داوینیچی 
درباره هنر به فارسی 

کتاب »درباره هنر« نوشته لئوناردو داوینچی، 
نقاش و مجسمه ساز مطرح ایتالیایی دوره رنسانس، 
به فارس��ی ترجمه و منتشر ش��د. به گزارش مهر، 
ای��ن کت��اب یادداش��ت های لئون��اردو داوینچی 
برای رس��اله ای بر نقاشی اس��ت که در قالب این 
س��رفصل ها قابل دسته بندی است: اینکه هنرآموز 
می بایست عملکرد چشم را بیاموزد، اینکه چطور 
اش��کال، اندازه  ها و دور و نزدیک نمایی اجسامی 
را که در مس��یرش قرار می گیرند، با هم به تناسب 
برساند و اینکه چگونه با بازی نور بر سطوحشان 
به دیده می آیند، می بایست همچنین چارچوب و 
جان اش��یاء را نیز تحت بررسی قرار دهد. کتاب 
۱۳۲ صفحه ای »درباره هنر« با ترجمه محمدحامد 
توکلی در ش��مارگان ۳۰۰ نسخه و بهای ۱۳ هزار 

تومان از سوی انتشارات شیپور روانه بازار شد.

 نمایش سه انیمیشن ایرانی 
در جشنواره کُوزوو

 Anibar هشتمین دوره جشنواره انیمیشن
طی روزهای ۲۳ تا ۲۹ مردادماه ۹۶ در ش��هر پژا 
کشور کُوزوو برگزار می شود و فیلم های انیمیشن 
»سوزنبان« به کارگردانی مهدی خرمیان، »درخت 
پرتقالی« ساخته امیرهوش��نگ معین و »شایعه« 
کاری از لیال نوروزی در بخش مس��ابقه فیلم های 
انیمیش��ن کوتاه جش��نواره روی پرده می روند. به 
گزارش تفاهم، در ای��ن بخش، فیلم های منتخب 
انیمیش��ن کش��ورهای روس��یه، فرانس��ه، آلمان، 
کرواسی، دانمارک، سوییس، هلند، جمهوری چک 
و... به نمایش درمی آیند. انیمیش��ن »س��وزنبان« 
درباره  س��وزنبان پیری اس��ت که سال ها به انتظار 
زنی در یک ایستگاه نشسته است تا اینکه متوجه 
می ش��ود ای��ن زن در تخی��ل او اس��ت. »درخت 
پرتقالی« هم درباره  دختر بچه ای اس��ت که درون 
پرتقال زندگی کرده اس��ت و برای احیای درخت، 
به شهری باالی ابرها سفر می کند. »شایعه« نیز به 
روایت داستان زنی می پردازد که با دیدن صحنه ای 
دچار س��وءتفاهم ش��ده و ش��ایعه ای را به وجود 
می آورد که این شایعه رفته رفته تبدیل به یک هیوال 

می شود و کل جهان را در برمی گیرد.

خبرنامه

 معماری شهری مناسب
ضرورتی برای مقابله با چاقی ایرانیان 

معاون بهداش��ت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
ضمن ابراز نگرانی از س��یر صعودی آمار مربوط به 
چاقی و دیابت در کش��ور، معماری شهری مناسب 
برای پیاده روی و ارائه غذاهای کم کالری و فیبردار 
در غذافروش��ی ها را برای مقابله ب��ا چاقی ایرانیان 
ضروری دانس��ت. به گزارش تفاهم، محمد شریعتی 
در س��مینار تازه های چاقی و دیابت، چاقی را یک 
مشکل جدی در کشور عنوان کرد و افزود: برای حل 
معضل چاقی نیازمند اقدامات ریش��ه ای و اساسی 
در کش��ور هستیم و بدون شک اهمیت بیماری های 
غیر واگیر بر کس��ی پوشیده نیست. معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن ابراز نگرانی از 
روند صعودی چاقی در کشور اظهار کرد: آمار چاقی 
و دیابت کس��انی که در س��امانه یکپارچه بهداشت 
)سیب( دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبت شده، بسیار 
وحشتناک است و ما ش��اهد 30 درصد چاقی و 40 
درص��د اضافه وزن و همچنین بی��ن 4 تا 10 درصد 

افزایش دیابت هستیم.

 »روتوش« در جشنواره فیلم لندن 
به نمایش درمی آید

فیل��م کوتاه »روتوش« ب��ه کارگردانی کاوه 
مظاه��ری در بخش مس��ابقه ش��صت و یکمین 
دوره جش��نواره فیلم لندن ب��ه نمایش درمی آید. 
 BFI London Film مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
Festival بزرگترین رویداد س��ینمایی ملی در 
بریتانیا اس��ت که هر بار بیش از ۳۰۰ فیلم بلند، 
مس��تند و کوتاه از حدود ۵۰ کشور را به نمایش 
می گذارد. جش��نواره لندن ک��ه هم اکنون در دهه 
ششم عمر خود به سر می برد هر ساله در نیمه دوم 
اکتبر زیر نظارت و پش��تیبانی بنیاد فیلم بریتانیا 
)BFI( برگزار می شود. فیلم کوتاه »روتوش« که 
س��ه بار معرفی متوالی به آکادمی اسکار از سوی 
جشنواره های ترایبکا، پالم اسپرینگز و کراکوف و 
جوایز جشنواره های والدوکند و تراورش سیتی 
را در کارنام��ه خ��ود دارد در ادامه حضورهای 
بین المللی خ��ود در تاریخ ۴ تا ۱۵ اکتبر برابر با 
۱۲ تا ۲۳ مهر در بخش مسابقه شصت و یکمین 

دوره جشنواره فیلم لندن به نمایش درمی آید. 

خبرنامه

تفاه��م - گ��روه گ��زارش: رئی��س انجم��ن 
متخصصان محیط زیس��ت گفت: در زمینه اجرای 
طرح های واگذاری برخی از مناطق جنگلی کشور 
به بعض��ی از نهادها بحثی نیس��ت؛ ولی الزمه آن 
توجه به مسایل جانبی است تا مناطق گردشگری 
پر از زباله نشود. مجید عباس پور در یک میزگرد 
رادیویی با اش��اره ب��ه تصویب قان��ون صیانت از 
جنگل ها گفت: بر اس��اس این قانون، بهره برداری 
از جنگل ها را باید برای چند س��الی کامال متوقف 
کرد چ��ون متاس��فانه در طی ۳۵ س��ال گذش��ته 
مس��احت جنگل ه��ای کش��ور کاهش پی��دا کرده 
اس��ت. وی در خصوص بهره ب��رداری از جنگل ها 
اظهارکرد: طرح های بهره ب��رداری از جنگل که به 
منظور صیانت از جنگل مطرح می ش��د، مشکالتی 
را داشت که عمده اش قاچاق چوب از جنگ های 
کش��ور بود، بنابراین هم عالقه من��دان حفاظت از 
جنگل و هم نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
این نتیجه رس��یدند که بحث بهره برداری از جنگل 

را متوقف کنند، البته کارشناسان سازمان جنگل ها 
و مرات��ع کش��ور نیز دالیل��ی را برای اس��تفاده یا 
بهره برداری از چوب های جنگلی که دچار آسیب 
و آفت شده اند، دارند ولی به خاطر مسئله قاچاق 

بهره برداری کال ممنوع شده است. 
در ادامه این برنامه فریبز غیبی - رئیس مرکز 
جنگل های خارج از ش��مال س��ازمان جنگل ها 
و مرات��ع و آبخیزداری کش��ور در خصوص طرح 
صیانت از جنگل های کش��ور توضیح داد: سازمان 
جنگل ها بنا به رسالتی که در خصوص حفظ، احیا، 
توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی دارد از 
اوای��ل دهه ۸۰ با توجه به روندی که در خصوص 
مدیری��ت جنگل ها احس��اس کرد و ب��ا توجه به 
وضعیتی ک��ه در دنیا حاکم بود، ط��رح صیانت از 
جنگل های کش��ور را در شمال و خارج از شمال 

کشور شروع کرد. 
وی در خص��وص طرح تنف��س جنگل گفت: 
پروژه های صیانت از جنگل را با هدف پایداری و 
رسیدن جنگل به شاخصه های توسعه پایدار لحاظ 
کردیم که در ش��مال کشور بحث س��اماندهی دام، 
خرج دام و تجمیع خانوارها و مس��ایل دیگر پیش 
آم��د و در نهایت این م��وارد منجر به طرح تنفس 
جنگل ش��د ک��ه در جنگل های ش��مال بحث های 
جنگلداری با ش��اخصه توس��عه پای��دار را لحاظ 
کردی��م و بهره ب��رداری چوب را تا پایان امس��ال 

متوقف خواهیم کرد.

تفاهم- گروه اجتماعی: دبیر علمی نوزدهمین 
کنگ��ره بین الملل��ی تازه ه��ای قلب و ع��روق با 
بیان اینکه فش��ار خون باال مه��م ترین عامل بروز 
سکته های قلبی و مغزی به ش��مار می رود، افزود: 
۶۰ درص��د افراد باالی ۶۰ س��ال در ایران، فش��ار 
خون باال دارند و نیمی از این افراد از بیماری خود 
اطالعی ندارند. مس��عود اسالمی در نشست خبری 
نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق 
اظهار کرد: نیم دیگر مبتالیان به فش��ار خون که از 
بیم��اری خود اط��الع دارند، یا تح��ت درمان قرار 
نمی گیرند یا خودسرانه اقدام به قطع مصرف داروها 

می کنند. 
** تعویض دریچه میترال از طریق پوست 
ب��رای اولین ب��ار در ای��ران: دبیر علم��ی کنگره 
بین المللی تازه های قلب و عروق به تعویض دریچه 
میترال و تریکوس��پید از طریق پوس��ت برای اولین 
بار در ایران توس��ط دکتر صراف -متخصص قلب 
و عروق مقی��م آمریکا در روزه��ای برگزاری این 
کنگره اش��اره کرد و گف��ت: تعویض دریچه آئورت 
از طریق پوس��ت از سال ها قبل در ایران انجام می 
شود و تعویض دریچه های میترال و تریکوسپید از 
این طریق نیز چندی پیش توس��ط دکتر صراف در 
آمریکا روی چند بیمار انجام شده که قرار است در 
کنگره نوزدهم نیز این جراحی روی س��ه بیمار در 

ایران انجام شود. 
اس��المی ادامه داد: بازکردن ع��روق کرونر از 
طری��ق بالن نیز در ایران س��ال ها اس��ت که انجام 
می ش��ود اما اگر عروق کرونر دچار انس��داد کامل 
در اثر رس��وب شدید کلسیم ش��ده باشد، نمی توان 
ب��ا تجهیزات موج��ود آن را برطرف کرد؛ تجهیزات 
و ل��وازم جدیدی برای این منظور وارد بازار ش��ده 
است که در این کنگره کاربرد آنها مورد بررسی قرار 
می گیرد. وی خاطرنشان کرد: در صورت استفاده از 
این دس��تگاه ها، بیماران دچار انسداد کامل عروق 
کرونر، دیگر نیاز به انجام جراحی باز قلب نخواهند 
داش��ت و می توان از طریق پوست مشکل آنان را 
برط��رف کرد. ای��ن کنگره در روزه��ای ۲۱ تا ۲۴ 
ش��هریور ماه در س��الن همایش های برج میالد با 

حضور ۳۰ سخنران از کشورهای آمریکای شمالی، 
اروپا و ژاپن و تعداد حدود س��ه ه��زار و ۵۰۰ نفر 

شرکت کننده، برگزار می شود.

رئیس انجمن متخصصان محیط زیست تاکید کرد

 ضرورت توجه به ابعاد مختلف 
برای واگذاری مناطق جنگلی

ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی در کنگره بین المللی قلب و عروق

 تعویض دریچه میترال 
از طریق پوست برای اولین بار در ایران

 هشدار آموزش وپرورش 
به فراخوان جذب معلم در فضای مجازی

تفاه��م- گروه اجتماعی: رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش نس��بت به 
انتش��ار فراخوان جذب نیرو در مدارس غیر دولتی و تاس��یس مدارس در شبکه اجتماعی واکنش نشان 
داد. مرضیه ُگرد- رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی و مش��ارکت های مردمی در جمع خبرنگاران اظهار 
ک��رد: جذب معل��م و فعالیت در مدارس غیردولتی نیازمند طی کردن فرآیندهای قانونی و اداری اس��ت، 
بنابراین وجود چنین واس��طه هایی غیرضروری اس��ت چرا که ممکن است گروهی از این اطالعات سوء 
استفاده کنند مثال به ازای اخذ وجه، مشکالتی را ایجاد کنند. نحوه جذب معلمان و کادر اداری در مدارس 
و مراکز غیردولتی از طریق موسس��ان و مدیران مدارس و مراکز اس��ت و حتما باید فرآیندهای بررس��ی 
صالحیت های اخالقی، گزینش��ی و علمی طی ش��ود. افراد جویای کار در مدارس غیردولتی، اطالعات 
شخصی خود را در فضاهای مجازی قرار ندهند و توانایی های علمی و صالحیت های حرفه ای آنها باید 
با ضوابط آموزش و پرورش تطابق داش��ته باشد. همچنین اداره گزینش، مسئولیت اجرای روند گزینشی 
و تایید آن را دارد، بنابراین هرگونه فضای کاریابی دیگری برای جذب معلمان مورد تایید نیس��ت. وی 
همچنین گفت: راه اندازی مدارس با عنوان تعاونی فرهنگیان از طریق فضای مجازی تخلف اس��ت. وی 
خاطر نشان کرد: ایجاد مدارسی که فرهنگیان به طور تعاونی شرکت کرده باشند، در حال حاضر نیز وجود 
دارد، اما باید از طریق قانونی و شورای نظارت این مسیر طی شود؛ اکنون نیز قوانین روی پورتال سازمان 

مدارس و مراکز غیر دولتی موجود بوده و هرگونه همکاری در چارچوب قانون قابل قبول است.
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احمد احمدش��یرانی از جمله آزادگان دوران هشت 
سال دفاع مقدس اس��ت؛ او در گفت وگو با ایسنا روایت 
می کند: سال ۱۳۶۸ منافقین در اردوگاه ۱۹ به طور وسیع 
تبلیغاتی را علیه دولت اسالمی ایران و اسرای حزب اللهی 
انجام دادند. اما اس��رای حزب اللهی همیش��ه بیدار بودند. 
نفس کش��یدن منافقین را هم زیر نظر داش��تند و به دنبال 
فرصت مناس��ب می گش��تند تا به آنها  یک درس حسابی 
بدهند باالخره بچه های حزب اللهی با آنها مس��تقیم رو به 
 رو ش��دند.وی اف��زود: در آن درگیری منافقین شکس��ت 
س��ختی خوردند. نفاق آنها هم به دستور عراقی ها و زیر 
نظر آنها بود دس��ت، پا و سرشکسته و خون آلود به دامن 
عراقی ه��ا افتادند. از آنها خواس��تند که انتق��ام آنها را از 
اس��را بگیرند. بیش��تر بچه های مؤمن و صادق به انقالب 
را ب��ه عراقی ها معرفی کردند. ت��ک تک آنها را عراقی ها 
گرفتند و بازجوئی کردند. شکنجه دادند. به زندان انفرادی 
انداختند. من هم یکی از آنها بودم. س��لولی که مرا در آن 

انداختند مکانی بود یک متر در دو متر با ارتفاع یک متر 
و نیم  که روی درش روزنه ای داش��ت. هر بیس��ت وچهار 

ساعت یک بار در باز می شد.
ای��ن آزاده گفت: روزانه دو ق��رص نان و یک لیوان 
آب می دادن��د. کف زمین هم س��یمانی بود. ب��رای اینکه 
نگذارند بخوابیم ش��ب، کف سلول را پر از آب می کردند. 
شب های س��رد پاییز و زمستان نشستن و خوابیدن را در 
آب س��رد غیرممکن می کرد. برای دستشویی هم بیرون از 
س��لول اجازه نداشتیم برویم. بوی گند ادرار و مدفوع هم 
بدتر از هر چیزی س��لول را پر کرده بود. شب اول و دوم 
با بدنی زخمی و له و لورده به سختی گذشت. برای اینکه 
بتوانیم درد و س��ختی را تحمل کنم تصمیم گرفتم با روزه 
روزهایم را س��پری کنم. ی��ک روز به زمان اذان مغرب و 
افطار ش��ک کردم.احمدشیرانی توضیح داد: تصمیم گرفتم 
تا از نگهبان زندان سؤال کنم. در زدم. نگهبان گفت: »چه 
می خواهی؟« گفتم: »می خواهم وقت را بدانم ساعت چند 

اس��ت؟« جواب داد: »س��اعت را برای چه می خواهی؟« 
گفتم: »برای نماز و افطار.« گفت: »یعنی تو با این شرایط 
سخت در این جا روزه هستی؟« جواب دادم: »با یاد خدا 

هر سختی آسان می شود.« کمی با هم حرف زدیم. 
درالبه الی حرفهای��ش گفت: »صدام س��یدالرئیس 
اس��ت.« گفتم: »سید، سرور همه ی ما انسان ها خدا است 
و همه دنیا پوچ و فنا ش��دنی اس��ت.« از سخنم خوشش 
آمد. نیمه ش��ب در را کوبید. از روزن��ه در ۱۲ پرتقال به 
داخل س��لول انفرادی ام انداخت و گفت: »بخور و تا من 
اینجا هس��تم پوس��ت هایش را بیرون بینداز اگر ردی از 
پرتقال ببینند پوس��ت مرا می کنند.« ب��رای اولین بار دلی 

از عزا درآوردم. 
هم��ه ۱۲پرتق��ال را خوردم و پوس��ت آنها را به آن 
نگهبان دادم. چند روز بعد همان نگهبان آمد در را باز کرد 
و سطل آبی به من داد و گفت: »با این آب بدنت را بشور؛ 

با بدن پاک نماز خواندن و روزه گرفتن بهتر است!.«

  روایت احمد احمدشیرانی 
از آزادگان دفاع مقدس درباره خیانت منافقین

 ش��هید محس��ن حججی در ترویج و تبلیغ کتاب فعال بود. در مدرس��ه ها به تبلیغ کتاب 
می پرداخ��ت و از زمره پیش��گامان معرفی کتاب در نمازجمعه بود.به گ��زارش تفاهم، روابط 
عمومی کتابش��هر ایران در گزارشی درباره این شهید نوش��ته است: شهید مدافع حرم، محسن 
حججی که این روزها ش��هادت مظلومانه اش تیتر رسانه های داخلی و خارجی است، تنها در 
عرصه دفاع از حریم عقیله بنی هاشم نام آور نبود، این شهید واالمقام پیش از حضور در جبهه 
نبرد با تروریس��ت های تکفیری، مدتی به کار کتاب فروش��ی و فعالیت در عرصه نش��ر همت 
گماشته بود.شهید محسن حججی، شهید مدافع حرم که مظلومانه به دست گروهک تروریستی 
تکفیری داعش به شهادت رسید، پیش تر در عرصه نشر و کتاب نیز نام آور بود. تجربه همکاری 
با موسسه نشر شهید کاظمی )ناشر برگزیده نمایشگاه کتاب امسال( و کتابشهر ایران وابسته به 
س��ازمان تبلیغات اس��المی از جمله فعالیت های فرهنگی در کارنامه زندگی باعزت این شهید 

واالمقام است.
شهید حججی سال ها در کتابشهر نجف آباد اصفهان به کار فروش کتاب اشتغال داشت. 
این کتابش��هر در مدت فعالیت خود یکی از مراکز فرهنگی موثر در ش��هر نجف آباد و استان 
اصفهان محسوب می شد. سنت حسنه تبلیغ کتاب در تریبون های نمازجمعه که امروز به یک 
سنت پایدار در برخی از نمازجمعه های کشور تبدیل شده، به همت حمید خلیلی، مدیر سابق 
کتابشهر نجف آباد و رییس انتشارات شهید کاظمی و شهید حججی در کشور شروع شد.برای 
اولین بار در یک برنامه مس��تمر و حساب ش��ده، معرفی کتاب به تریبون نمازجمعه راه یافت. 
این حرکت فرهنگی مرهون همکاری کتابشهر نجف آباد و امام جمعه شهر نجف آباد بود که با 
اس��تقبال خوب نمازگزاران و رسانه ها روبه رو شد. یک مورد دیگر از فعالیت های این مرکز 
نیز انتخاب دانش آموزان به عنوان س��فیران فرهنگی کتابش��هر در شهرس��تان نجف آباد بود.

کتابشهر نجف آباد برای اولین بار کتاب را نه از طریق کتاب فروشان و به صورت غیرمستقیم 
بلک��ه از طریق خ��ود دانش آموزان به مدارس ش��هر نجف آباد برد. برخ��ی از دانش آموزان 
ممتاز نجف آباد، به عنوان س��فیران فرهنگی در مدارس این شهر انتخاب شدند، حتی برخی 
از دانش آم��وزان به دلیل انس با کتاب در مدت همکاری خود با کتابش��هر، خود دس��ت به 
قلم ش��دند و کتاب هایی تالیف کردند که به همت نش��ر شهید کاظمی و با همکاری کتابشهر 
ایران منتش��ر شد. در اغلب فعالیت های کتابشهر نجف آباد شهید حججی حضوری درخشان 
و فعال داشت.این شهید واالمقام همچنین نقشی اساسی در شکل گیری موسسه و نشر شهید 
کاظمی داش��ت و همواره در کنار خلیلی، مدیر این موسسه و مدیر پیشین کتابشهر نجف آباد 
به نقش آفرینی در فعالیت های فرهنگی می پرداخت. این موسسه هم اکنون در ترویج فرهنگ 

دفاع مقدس و انقالب فعالیت می کند و چند سالی است که برخالف  برخی از ناشران حوزه 
دفاع مقدس که با بودجه دولتی کتاب هایی منتشر کرده اند، با اتکا به همت و بودجه گروهی 
عالقه مند به فرهنگ دفاع مقدس و انقالب اس��المی، به انتشار کتاب هایی همت گماشته که 
با استقبال مواجه شده است. یک نمونه از این کتاب ها کتاب »مالصالح« است که با فروش 

۱۰ هزارنسخه ای در تیرماه همراه بوده است. 

گیالن؛ میزبان 11 شهید گمنام می شود
 مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیالن گفت:پیکرهای ۱۱ شهید 
گمنام همزمان با سالروز شهادت امام جواد)ع(در پنج نقطه استان گیالن پس از تشییع، به خاک 
سپرده خواهند شد.  سرهنگ رسول جالئی در گفت وگو با ایسنا،رشت،دیلمان،اسالم،حویق 
و رضوانش��هر را از پنج نقطه استان در تشییع و تدفین شهدای گمنام عنوان کرد و گفت:این 
شهدای گمنام در عملیات های خیبر، والفجر۸،محرم،بدر و والفجر یک به فیض شهادت نائل 
آمدند. وی دامه داد:پیکر مطهر ش��هدای گمنام از مناطق عملیاتی مجنون، زبیداد و موسیان 
تفحص شده است. جالئی در پایان یادآور شد:جزئیات دقیق مراسم تشییع و تدفین شهدای 

گمنام در استان متعاقبا اعالم می شود

فعالیت های شهید محسن حججی در حوزه کتاب

ادام��ه از صفحه ی��ک: از آن جایی ک��ه غالب معامالت 
جهانی بر اس��اس دالر اس��ت و اکثر کامودیتی ه��ا )مواد پایه 
و معدن��ی( و فل��زات گران به��ا بر اس��اس دالر قیمت گذاری 
می شوند، افزایش نرخ دالر در برابر ارز یک کشور باعث گران 
شدن نس��بی آن کاال )برای مردمان آن کشور( خواهد شد و بر 
اس��اس اصول اقتصادی این امر می  تواند موجب کاهش تقاضا 
برای آن کاال شود و با کاهش تقاضا، کاهش قیمت جهانی رخ 
خواه��د داد )چون تقاضای واقعی کاه��ش می یابد و یا انتظار 
می رود کاهش پیدا کند(.برای مثال اونس جهانی بر اساس دالر 
قیمت  گذاری می  ش��ود و در کش��ور آمریکا، چین و، اتحادیه 
اروپا قیمت طال به ش��کل دیگری نش��ان داده می  شود و درک 
متفاوتی نس��بت به آن وجود دارد.رش��د قمیت های کامودیتی 
برای کشورهای مصرف کننده شرایط سختی ایجاد می کند، اما 
برای کش��ورهای تولید کننده همانند ایران مناسب است چرا که 
ب��ا باال رفتن قیمت های جهان��ی و از طرفی افزایش صادرات، 
م��ی تواند درآمد خوبی را برای ش��رکت های این حوزه ایجاد 

کند.
**پیش بینی آینده شاخص دالر و قیمت کامودیتی ها:

س��ال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱7 را می توان نقطه عطفی برای 
فلزات اساسی دانست، چرا که اکثر فلزات اساسی به ویژه مس 

و روی، رش��د قیمت های با ثباتی را تجربه کردند.بخش مهمی 
از رش��د یا افت قیمت کامودیتی ها به ش��اخص دالر وابس��ته 
اس��ت. آینده ش��اخص دالر از چند منظر قابل بررس��ی است. 
یک��ی از مهمترین فاکتورهای پی��ش روی آن، تمایل ترامپ به 
پایی��ن باقی ماندن ارزش دالر اس��ت. وی با وعده ایجاد رونق 
در اقتصاد به ریاس��ت جمهوری آمریکا رس��ید و تمایل ندارد 
ارزش دالر رش��د کند زی��را دالر قوی به زیان ش��رکت های 
آمریکایی اس��ت به همی��ن دلیل از زمانی که ترامپ بر مس��ند 
ریاس��ت جمهوری نشست ش��اخص دالر با ۱۰ واحد افت از 
رق��م ۱۰۳ به ۹۳ واحد رس��ید. نکته مهم دیگ��ر این که بانک 
مرکزی آمریکا در س��ال جاری میالدی تاکنون ۲ بار نرخ های 
به��ره را باال برده و قصد دارد در م��اه آینده میالدی نیز چنین 
اقدام��ی انجام دهد.اما در هفت��ه های اخیر برخی گزارش های 
منتش��ر شده از اقتصاد آمریکا منفی بوده و به همین دلیل اکنون 
این ام��کان دارد که افزایش مجدد نرخ های بهره به ماه پایانی 
س��ال جاری میالدی موکول می شود. تحقق این پیش بینی به 
کاهش بیش��تر ارزش دالر منجر خواهد شد. در چنین شرایطی 
می توان برای قیمت کامودیتی ها رشد مناسبی را متصور بود و 

در بدترین حالت قیمت های فعلی تثبیت خواهند شد.
* مدیرعامل کارگزاری بانک سامان

 شاخص دالر و ارتباط آن 
با فلزات جهانی 

رئی��س ات��اق بازرگان��ی ضم��ن ارائ��ه اولوی��ت ه��ا و 
درخواس��ت های فعاالن بخ��ش خصوصی به وزیر پیش��نهادی 
اقتصاد عنوان کرد که یکس��ان س��ازی ن��رخ ارز و تحول نظام 
بانکی از اولویت های اصلی است.به گزارش تفاهم، غالمحسین 
ش��افعی دیروز در نشس��ت هم اندیش��ی با وزاری پیش��نهادی 
اقتصاد، صنعت، معدن و تج��ارت گفت: دکتر طیب نیا زحمات 
فراوانی در وزارت اقتصاد کشید و در شورای گفت و گوی تاثیر 
مثبتی گذاشت.وی ادامه داد: آنچه دکتر کرباسیان در برنامه های 
خود اعالم ک��رده جای امیدواری دارد. ان  ش��اء ا... برنامه های 
اعالم ش��ده را در عرصه عمل ش��اهد خواهی��م بود.رئیس اتاق 
ایران با اش��اره به اینکه دکتر کرباسیان سمت نایب رییسی اتاق 
بازرگانی ایران را داش��ته است، گفت : با این حساب در جریان 
مشکالت بخش خصوصی قرار دارد.وی ادامه داد: اولین انتظار 
تدوین یک برنامه جامع اقتصادی برای کش��ور اس��ت ما هنوز 
به استراتژی توسعه اقتصادی نرس��یدیم امیدواریم با آمدن شما 
ای��ن اتف��اق بیفتد. موضوع دیگ��ر بهبود فضای کس��ب و کار و 
مقررات زدایی اس��ت.وی اضافه کرد: در موضوع مقررات زدایی 
گمرک از س��ازمان هایی بود ک��ه مقررات زدایی را خوب انجام 
داد. امیدواریم در وزارت اقتصاد هم این موضوع دنبال شود که 
در نهایت این بهبود به س��رمایه گذاری داخلی و خارجی منجر 
شود.رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: مسئله دیگر طرح تحول 

نظام بانکی اس��ت. موضوع قدرت نظ��ارت بر نظام بانکی حائز 
اهمیت اس��ت که بای��د به آن توجه ش��ود و اینکه حجم اقتصاد 
ای��ران نیازمند این تعداد بانک نیس��ت.وی عنوان کرد: موضوع 
یکسان سازی نرخ ارز سال گذشته اعالم شد که انجام می شود 
اما تا کنون اقدامی را شاهد نبودیم. باید گسترده نبودن پایه های 
مالیاتی اتفاق بیفتد. از س��وی دیگرحذف معافیت های مالیاتی 
باید دنبال ش��ود. همه نهادهایی که معاف از مالیات هس��تند در 
رقابتی نابرابر با بخش خصوصی فعالیت می کنند.شافعی افزود: 
مس��ئله دیگر تحول در نظام برنامه و بودجه و رهایی از اقتصاد 
نفتی است. همچنین موضوع دیگر اجرای اصل ۴۴ است.به گفته 
وی، اهداف تعیین ش��ده در این اصل محقق نشده است. مطمئن 
هستیم در دوران جدید تغییرات بنیادی در این زمینه رخ خواهد 
داد.وی اظهار امیدواری کرد؛ در اقتصاد رقابتی ش��رایطی فراهم 
ش��ود که برای همه فعاالن اقتصادی ش��رایط یکسانی به وجود 
آید و میدان برابر ایجاد ش��ود. همچنین توجه به مس��ئله فس��اد 
است که در تمام رگ های سازمان های ما نفوذ کرده و نیازمند 
پادزهر اساس��ی است.شافعی  عنوان کرد: ما مطمئن هستیم و با 
شناختی که از دکتر کرباسیان داریم شورای گفت و گوی بخش 
خصوص��ی و دولتی دس��تخوش تغییر خواهد ش��د و از نظرات 
بخش خصوصی سالم استفاده خواهد شد. امیدواریم در شرایط 

جهانی شدن اقتصاد ایران قدم های موثر بردارد.

درخواست فعاالن بخش خصوصی از وزیر پیشنهادی اقتصاد:

  اقتصاد ایران 
این همه بانک نمی خواهد


