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سخن آغاز

روز جمعه دو انتخابات مهم و سرنوش��ت س��از در کشور 
بطور همزم��ان برگ��زار می ش��ود در یکی می بایس��ت 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی را راهی بهارستان 
ک��رد و در دیگری نماین��دگان مجلس خب��رگان. در این 
بین به نظر می رس��د یک��ی از مهم ترین مس��ائل موثر بر 
فض��ای انتخابات��ی، رد صاحیت گس��ترده تع��داد قابل 
توجه��ی از کاندیداه��ای اص��اح طلب و تح��ول خواه 
بود ک��ه بط��ور طبیعی باع��ث کاهش��وزن کفه ت��رازوی 
آنان در مقایس��ه با رقبای اصولگرای ش��ان ش��ده است. 

اما با تمام��ی این اوص��اف یک ائتاف س��ه گان��ه میان 
اص��اح طلب��ان، میان��ه روهای حام��ی دول��ت و طیف 
راس��ت س��نتی و محافظه کار به وقوع پیوس��ته است که 
در قال��ب آن یک لیس��ت با نام »لیس��ت امی��د« را برای 
 بیش��تر حوزه های انتخابی سراسر کش��ور ارائه داده اند.

 علت این امر نیز کاما مش��خص است به رغم محدودیت 
ها و نابراب��ری برخی ش��رایط، اما همچن��ان انتخابات و 
انتخاب گزینه هایی که ولو مطلوب نیس��تند اما نامطلوب 
نیز به ش��مار نمی روند در قبال گزینه ه��ای دیگر، باعث 
می ش��وند جریان تحول و تاثیر اراده ملی بر سرنوش��ت 
کشور همچنان ادامه داشته باش��د به همین دلیل باید گفت 
بی ش��ک انتخابات با همه مسائل و ش��رایطش امن ترین 
مسیر برای تحول و جلوگیری از روندهای غیرقابل پیش 

بینی عمومًا منفی در کشور می شود.

اردشیر پشنگ

دبیرتحریریه اتاق خبر

انتخابات امن ترین مسیر تحول

 آغاز رونق اقتصادی کشور 
از سال آینده
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شخصیت هایی که هر آن می توانند قهرمان سریال شوند!
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سیاسی2

روی موج خبر
فرصت انتخابات را از دست ندهیم

اتاق خبر: دکتر سیدحس��ن هاش��می بر ل��زوم حضور 
حداکثری مردم در انتخابات هفتم 
اس��فند ماه تاکید ک��رد و گفت: 
مردم کشور خوب می دانند که 
مقوله »انتخاب��ات« مهم ترین 
فرصت��ی اس��ت ک��ه حکومت 
برای تعیین سرنوش��ت  ش��ان 
می د ه��د.  ق��رار  اختیارش��ان  در 

ی��ر  ز بهداشت گفت: یک س��اعت وقت گذاشتن و و
پای صندوق رای حضور یافتن، نه تنها چهار س��ال بلکه 
ممکن است سرنوشت کشور را تغییر دهد. بنابراین اگر 
این فرصت را از خودمان دریغ کنیم، ظلم است به خود، 

آینده و میهن.

هر صندوق رای یک بازرس
اتاق خب��ر: عبدالرضا رحمانی فضل��ی در گفتگوی ویژه 
خبری ب��ا بی��ان اینکه تاکن��ون هیچ 
مورد امنیتی ک��ه موجب دغدغه 
و نگرانی ش��ود گزارش نش��ده 
اس��ت، گفت: تم��ام کارهای 
اجرایی اع��م از تهیه صندوق 
ها، تعرفه ه��ا و مهره��ا انجام 
شده اس��ت. وزیر کش��ور با بیان 
اینکه امسال برای هر شعبه انتخاباتی 
یک بازرس در نظر گرفته ش��ده است، گفت: انتخابات از 
8 صبح روز جمعه شروع می ش��ود و تالش داریم نتایج 

اکثر استانها را تا ظهر شنبه اعالم کنیم.

عده ای دنبال تضیف نظام بودند
اتاق خبر: آیت اهلل احمد جنتی دبیر ش��ورای نگهبان در 
همایش تجلیل از فقهای ضد انگلیس��ی 
با عن��وان »نه به دخال��ت انگلیس« 
اظهار ک��رد: عداه ای س��الها برای 
خبرگان نقشه داش��تند و من می 
دانس��تم که م��ی خواهن��د برای 
خب��رگان کارهایی ک��رده و قدرت 
نظام را تضعیف کنند ام��ا ما تا جایی 

که توانستیم جلوی نفوذی ها را گرفتیم.

پیشتازی لیست اصالح طلبان
ات��اق خبر: محمد آقاس��ی ریی��س مرکز افکارس��نجی 
دانش��جویان ایران، اظهار داش��ت: ایسپا 
در هفت��ه ج��اری م��وج هفت��م از 
انتخاباتی  نظرسنجی های  سلسله 
را انج��ام داد که بر اس��اس نتایج 
از  درص��د   30.5 ته��ران   در 
مش��ارکت کنندگان در انتخابات 
اع��الم کرده اند ب��ه لیس��ت ائتالف 
فراگی��ر اصالح طلب��ان رأی خواهند داد و 
24.2 درصد نیز اعالم کرده اند به لیس��ت ائتالف بزرگ 
اصولگرای��ان رأی خواهن��د داد. 8.7 درصد نیز لیس��ت 

صدای ملت را انتخاب کرده اند.

ویژگي هاي یك انتخابات مدرن

چرا انتخابات مهم است؟
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اتاق خبر - پروفس��ور قاسم افتخاری – اس��تاد دانشگاه 
تهران: من بیش��تر خواهان توصیف 
ش��کل گیري  اندیش��ه هاي 
انتخابات هستم. همه مي دانیم 
ک��ه دو تعریف غی��ر متداول 
از انس��ان داده ش��ده اس��ت. 
در یکي انس��ان حی��وان ناطق 
اس��ت و در دیگري انسان حیواني 
سیاسي اس��ت. روي س��خن ما امروز با 
تعریف دوم اس��ت. این تعریف مساله چیستي سیاست را 
مطرح مي کند. درمورد سیاس��ت تعریف هاي بي شماري 
از سیاست ارائه ش��ده که در همه آنها یک نقطه مشترك 
وجود دارد و آن ارتباط سیاس��ت با قدرت اس��ت. این دو 
امر مانند دوقلوهاي به هم چسبیده هستند که جدا کردن 
آنها از ه��م غیرممکن اس��ت. از قدرت ه��م تعریف هاي 
زیادي ارائه ش��ده ولي یک��ي از اصلي تری��ن تعاریف آن 
مجموعه تالش هایي اس��ت که یک نهاد یا یک ش��خص 
به کار مي برد که در رفتارهاي دیگ��ران تغییرات مطلوب 
ایجاد کن��د، بنابراین توجه به قدرت و تعریف آن روش��ن 
مي کند که قدرت، ب��ه ویژه قدرت سیاس��ي یک ویژگي 
برجسته دارد و آن گرایش به فساد است. همیشه در طول 
تاریخ تجربه گرایش قدرتمندان به فس��اد وجود داشته و 
از این رو بود که برخي اعتقاد داش��تند که اگر زمامداران 

صالح باشند، هیچ گاه فاسد نخواهند شد.
نکته این اس��ت ک��ه زمامدار صال��ح را چگون��ه مي توان 
شناخت و به قدرت رس��اند؟ تالش هاي طوالني در طول 
تاریخ براي شناس��ایي سیاس��تمدار صالح شکل گرفته و 
خصلت هایي نیز بنا بر فرهنگ هاي مختلف براي زمامدار 
صالح در نظر گرفته ش��د که اگر در آنها جمع ش��ود، آن 
زمامدار صالح قلم��داد گردد. در این زمین��ه، رفته رفته با 
مطرح ش��دن اندیش��ه هاي جدید به حق طبیعي و حق 
فطري انس��ان ها نیز توجه ش��د. در فاصله 2000ساله از 
یونان باس��تان تا قرن18 می��الدي بین ح��ق طبیعي و 
حق فطري انسان رابطه یي برقرار نش��د. وي گفت: همه 
مي دانیم که در فاصل��ه قرن هاي17 تا 19میالدي س��ه 

انقالب فکري عظی��م در اروپ��ا رخ داد. این س��ه انقالب 
عبارت بودند از: رنس��انس، اصالح مذهب و روش��نگري. 
طي این انقالب ها نظر انس��ان به خود و جهان پیرامونش 
دگرگون گشت و انس��ان از حالت انفعالي که فقط باید از 
بزرگان تبعیت کند به موجودي فعال که باید سرنوشتش 
را خودش تعیی��ن کند، تبدیل ش��د. در این میان توماس 
هابز نخس��تین نفر بود که در قرن هفدهم به حق تعیین 
سرنوش��ت انس��ان اش��اره مي کند. وي معتقد بود که در 
وضعیت آنارش��ي که وضع طبیعي انس��ان است، آدمیان 
پس از هزاران س��ال درد و رنج واقعي تصمیم گرفتند که 
حق طبیعي خود را واگ��ذار کنند تا از زمام��دار امنیت را 

تحویل بگیرند.
باتوجه به س��ابقه طوالني دموکراس��ي، از قرن17 به بعد 
بود که باتوجه به گستردگي ش��هرها و مردم، دموکراسي 
مستقیم عمال غیرممکن شده و دموکراسي غیرمستقیم 
توسط نمایندگي مطرح ش��د. در این زمان بود که عنوان 
شد حق منتقل نمي ش��ود، ولي اختیار اس��تفاده از آن به 

شروطي منتقل مي شود.
انتخ��اب یک چیز اس��ت و راي دادن چی��زي دیگر. براي 
روش��ن ش��دن این مفهوم یک مثال از انتخاب در زمینه 
اقتصاد مي تواند روش��نگر باشد. اگر ش��ما بخواهید یک 
کفش بخرید و تنها ی��ک نوع از این کفش وجود داش��ته 
باشد، ش��ما انتخاب نکرده اید بلکه خرید کرده اید. شبیه 
این مس��اله در سیاس��ت هم وجود دارد. اگر تنوع وجود 
نداش��ته باش��د، انتخابي صورت نگرفته بلک��ه فقط راي 
داده اید. اگر در جایي پش��ت س��ر ه��م راي گیري صورت 
بگیرد، دلیل بر این نیس��ت که انتخابي هم صورت گرفته 
است. این استاد دانشگاه تهران در ادامه به مدت واگذاري 
حق انسان اشاره کرد و گفت: مدت استفاده از این حق نیز 
باید معین باشد. انتخاب مادام العمر امري بي مفهوم است. 
راي دهنده حق عزی��زش را که زندگي اش به آن وابس��ته 
است، مي دهد تا از کاندیداي موردنظر خود برنامه بگیرد، 
یعني در انتخاب��ات این برنامه اس��ت ک��ه خریدوفروش 
مي ش��ود نه ش��خص کاندیدا، بنابراین یک کاندیدا باید 

همواره برنامه هایش پیش چشم مردم باشد.



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

تالش ناکام وزارت نیرو برای انتقال ۷ 
هزار میلیارد تومان بدهی نیروگاهی به 

دولت
در حالی که قرار بود 4 ماه پیش، 7 ه��زار میلیارد تومان از 
بدهی 32 هزار میلی��ارد تومانی وزارت 
نیرو به دولت منتقل ش��ود، این کار 

هنوز انجام نشده است.
»هوشنگ فالحتیان« معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژی شانزدهم 
آبان ماه در جمع خبرنگاران در این 
خصوص گفته بود: “از بابت نیروگاه هایی 
که در س��الهای گذش��ته به بخش های غیردولتی واگذار 
شده بیش از 7 هزار میلیارد تومان بدهی برای وزارت نیرو 
باقی مانده که در جلس��ات دولت این موضوع مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و مقرر ش��د که این بخش از بدهی های 
وزارت نیرو به دولت منتقل شود. بنا بر این گزارش به نقل 
از تسنیم؛ پتانسیل های قانونی این کار انجام شده و تا چند 

روز آینده این کار صورت خواهد گرفت.«
اما با گذش��ت 4 ماه از این تاری��خ، هنوز 7 ه��زار میلیارد 
تومان از بدهی های وزارت نیرو ک��ه مربوط به بدهی های 
نیروگاههای واگذار ش��ده در دوره های گذش��ته بوده، بر 

گردن وزارت نیرو است و به دولت منتقل نشده است.
»علیرضا دائمی« معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر 
نیرو نیز در ای��ن خصوص گفت: “متاس��فانه اتفاقی که در 
واگذاری نیروگاه ها افتاده این اس��ت که نیروگاه ها واگذار 
ش��ده و بدهی بانکی آنها بر دوش وزارت نی��رو باقی مانده 
اس��ت که برای جلوگیری از این موضوع، از این پس شیوه 

واگذاری تغییر می کند.«

200 هزار واحد مسکن مهر روستایی در 
این دولت بالتکلیف است

کاندیدای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینک��ه یک میلیون واحد ش��هری 
مس��کن مهر با 70 درصد پیش��رفت 
فیزیکی تحویل دولت یازدهم شد، 
گفت: 200 هزار واحد مسکن مهر 

روستایی بالتکلیف است. 
پرویز داودی اظهار داش��ت: بخش 
مس��کن هم��واره یک��ی از مهمترین 
بخش های اقتصادی هر کش��وری اس��ت، وقتی 
به بخش مسکن در ایران نگاه می کنیم، متوجه می شویم 
که نزدیک به 200 صنعت وابسته به بخش مسکن کشور 
هستند، از این رو، رونق بخش مس��کن تالش بیشتری را 

می طلبد.
وی افزود: تا سال 86 مش��کلی که در بخش مسکن کشور 
داش��تیم این بود که قیمت های بخش مس��کن به صورت 
پله ای باال می رفت، تا آن زمان در 10 سال منتهی به سال 
84 به طور متوسط 500 هزار واحد مسکونی ساخته شده 
بود، درحالی که با کمبود جدی مسکن روبه رو بودیم وارد 
سال 84 شدیم و باید بدانیم باالترین رشد جمعیت و تراکم 
جمعیتی تا سال 76 بود و نوزادان سال های 66، 67 و 68 در 
سال های 86، 87 و 88 س��نی بین 20 سال داشتند که در 

این سن متقاضی مسکن و اشتغال بودند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به اینکه مطابق با 
برنامه ششم توسعه رونق اقتصادی کشور از سال آینده 
آغاز می ش��ود، اظهار ک��رد: گام مهمی که در ش��رایط 
پساتحریم باید برداشته شود بازس��ازی اقتصاد کشور 
است که برنامه های آن در برنامه ششم پیش بینی شده 

است.
علی طیب نیا در همایش تبیین برنامه ششم توسعه که 
صبح امروز در سالن اجالس س��ران برگزار شد، اظهار 
کرد: اکنون در شرایط پس��اتحریم قرار گرفته ایم و باید 
بتوانیم از فرصت های پیش آمده برای بازسازی اقتصاد 

استفاده کنیم.
وی اضافه ک��رد: از ابتدای روی کار آم��دن دولت برای 
بهبود شرایط اقتصادی کش��ور اقداماتی در دستور کار 
قرار گرفته ش��ده اس��ت. یکی از این اقدامات برقراری 
ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور است و اینکه 

آسیب های تحریم های اقتصادی به حداقل برسد.
طیب نی��ا اضاف��ه ک��رد: گام دوم ب��رای ش��کوفایی 
اقتصادی در دوران پس��اتحریم برداش��ته خواهد شد 
که برنامه های آن در قالب برنامه شش��م توسعه تدوین 

شده و در جهت بازس��ازی اقتصاد به کار گرفته خواهد 
شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مطابق با برنامه شش��م توس��عه 
رونق اقتصادی کش��ور از س��ال آینده آغاز می ش��ود و 
تالش خواهیم کرد که س��طح رش��د، کیفیت و شمول 
آن در بخش های مختلف کش��ور و بهره گیری مردم از 

ثمرات آن افزایش یابد.
طیب نیا با بیان اینکه در س��ال های گذش��ته به دلیل 
وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش منابع طبیعی 
از جمله نفت، اقتصاد کشور در برابر تکانه های خارجی 
بس��یار آس��یب پذیر ش��ده اس��ت، اظهار کرد: یکی از 
نش��انه های این آس��یب پذیری را می توان در افزایش 

شدید نرخ ارز طی سال های گذشته مشاهده کرد. 
عض��و کابینه دول��ت یازدهم مهمترین سیاس��ت های 
دولت و برنامه شش��م توس��عه را مواجهه با دو عارضه 
نفتی بودن و دولتی بودن اقتص��اد عنوان و اظهار کرد: 
از دیدگاه ما با توافق هس��ته ای و در شرایط پساتحریم 
اهتمام جدی ب��رای انجام سیاس��ت های کلی اقتصاد 

مقاومتی باید صورت بگیرد.

آغاز رونق اقتصادی کشور از سال آینده

نگاه کالن
منتفی شدن طرح کارت های اعتباری کامال غلط است

رئیس کل بان��ک مرکزی منتفی ش��دن کارت های 
اعتباری خرید کاالی ایرانی را تکذیب کرد.

اخیراً رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان اع��الم کرده 
بود که ص��دور کارت های اعتب��اری خرید کاالهای 
ایران��ی منتفی ش��ده و ب��ه مرحله اجرا نمی رس��د. 
 از این رو دیگ��ر نباید منتظ��ر صدور ای��ن کارت ها

 بود.
این در حالی است که ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک 
مرکزی ام��روز در حاش��یه همایش تبیی��ن برنامه 
ششم توس��عه در پاسخ به این س��وال درباره تایید و 
یا رد این موض��وع تاکید کرد: بان��ک مرکزی از ابتدا 
هم برنام��ه ای برای ص��دور کارت ه��ای اعتباری به 
آحاد جامعه نداش��ته و گروه های خاصی مورد هدف 

بوده اند.
وی با بیان اینکه اعالم منتفی شدن طرح کارت های 

اعتباری از س��وی رئیس 
تولیدکنن��دگان  انجم��ن 

کام��ال غلط اس��ت، اف��زود: 
حتماً نظر ایش��ان درباره صدور 

کارت برای تمامی افراد تامین نشده است که چنین 
موضوعی را مطرح کرده اند.

س��یف ب��ا بی��ان اینک��ه بانک ه��ا مدت ه��ا اس��ت 
دس��تورالعمل صدور کارت ه��ای اعتب��اری خرید 
کاالی ایرانی در قالب بسته تس��ریع رونق اقتصادی 
را دریافت کرده اند، گفت: بانک ها با توجه به ضوابط 
مربوطه در این موض��وع محدودیت هایی نیز دارند 
که باید براس��اس آن عم��ل کنند، اما ب��ه طور حتم 
هرگاه درخواست صدور از سوی س��ازمان ها به آنها 
اعالم ش��ود حتماً در این باره اقدام��ات الزم را انجام 

می دهند.
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 اتاق4
 بازرگانی

کوتاه از اتاق 
رئیس اتاق بازگانی زنجان در گفت و گو با اتاق 

خبر تاکید کرد

اخذ مالیات مهم ترین راه تامین 
هزینه های کشور

اتاق خبر: رئیس اتاق بازگانی زنج��ان: باید راه های 
جدیدی را به منظور تامین هزینه ها شناسایی کنیم 
که بهترین و مه��م ترین آن اخذ مالیات اس��ت. برای 
اینکه دولت بتوان��د پایه های جدید مالیاتی داش��ته 
باشد؛ الزم اس��ت بنگاه های جدیدی در کشورایجاد 

شود.
غالمحس��ین جمیلی افزود: ج��دای از رویکرد جدید 
دولت، بای��د دید که بخ��ش خصوصی تا چ��ه اندازه 
آمادگی پذیرش و مش��ارکت در ح��وزه های مختلف 
تصدی گری دولت را می توان��د بر عهده گیرد و تا چه 

میزان پذیرای سهم اقتصادی دولت است.
وی ادامه داد: میزان اش��تیاق بخ��ش خصوصی برای 
برنامه ریزی و چاره اندیشی مسئولیت های اقتصادی 
بسیار حائز اهمیت اس��ت. به نظر می رسد که بخش 

خصوصی نیز نیاز به بازاحیایی مجدد دارد.
جمیلی تصری��ح کرد: احی��ای بخ��ش خصوصی به 
منظ��ور پذیرش فرصت ه��ای جدید باید ب��ر مبنای 
خصوصی سازی و واحدهای جدید توسعه ای صورت 
گیرد تا س��هم 80 درصدی دولت از اقتصاد به سمت 

بخش خصوصی تغییر جهت دهد.

وی ب��ه فواید حض��ور بخ��ش خصوص��ی در اقتصاد 
مملکت اش��اره ای داش��ت و گفت: بخش خصوصی 
ضمن کوچک سازی بدنه اجرایی دولت به آن فرصت 
بازنگری در بسیاری از ش��رایط را می دهد تا کنترل و 
نظارت دقیق تری بر اتفاقات و فضای اجرایی کش��ور 

را پیدا کند.
جمیلی در رابطه با مسیر رسیدن به رشد اقتصادی 8 
درصدی گفت: فضای جدید اقتصادی کشور مستعد 
دستیابی به این هدف است. چونکه هم اقتصاد کشور 
ما به چنین رشدی نیاز دارد و هم سایر کشورها برای  
اینک��ه بتوانند اقتصاد خ��ود را در وضعیت تعادل نگه 
دارند به مبادله و تجارت با ایران احتیاج دارند که این 

تحقق این میزان رشد را تسهیل می کند.
رئیس اتاق زنجان گفت:  کشورهای دیگر برای حفظ 
بنگاه های خود تالش می کنند تا به بازارهای جدید 
دس��ت پیدا کنند که از آنجایی که ای��ران بازار بکری 
اس��ت، برای آن ها جذابی��ت خاص��ی دارد که بدین 
ترتیب راه رسیدن به رش��د اقتصادی در کشور هموار 

خواهد شد.

اتاق خبر: عضو هی��أت نمایندگان اتاق ته��ران معتقد 
اس��ت: الزم اس��ت پروژه نهضت توس��عه ص��ادرات در 
دولت تعریف ش��ود. این پروژه باید مش��مول 10 تا 15 
بند شفاف، مش��خص و روان باشد تا س��ایر قوانین زاید 
برداشته شود و راه برای توسعه صادرت، ارزآوری و رونق 
اش��تغال باز شود.محس��ن مهر علیزاده در رابطه با ثابت 
ماندن نرخ ارز در بودجه س��ال آینده گف��ت: به نظر می 
رس��د که دولت اهتمام جدی برای تک نرخی شدن ارز 

دارد و از گفته های رئیس کل بانک مرکزی نیز می توان 
به روشنی به این موضوع رسید.  

وی  افزود: به تعبیری دولت ناگزیر اس��ت که تک نرخی 
ش��دن ارز را بپذیرد و اقدامات خود را براساس آن تنظیم 
کند. ولی  چون برنامه مش��خصی در ای��ن رابطه وجود 
ندارد، یک نرخ محاس��باتی را با توجه به وضعیت موجود 

تعیین کرده که اگر آزاد شود طبعا تفاوت خواهد داشت.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که افزای��ش هزینه های 
جاری دولت، طبعا به معنای کوچک س��ازی آن نیست؛ 
اظهار کرد: متاس��فانه دولت در حال حاضر بسیار حجیم 
اس��ت و هزینه های جاری آن به نس��بت ب��ه پروژه های 
عمرانی باال اس��ت؛ برای اصالح این ام��ر دولت باید قدم 

هایی را بردارد.
وی در رابطه با تعیین رش��د 8 درصدی در برنامه ششم 
توس��عه گفت: تحق��ق این ه��دف در عرض یک س��ال 
عملی نخواهد ش��د؛ مگر اینکه اتفاق خاص و ویژه ای رخ 
دهد. اگر دول��ت بتواند برنامه های مورد نیاز پس��ابرجام 
را طراح��ی و مورد اجرا گ��ذارد می توان به یک رش��د 3 
تا 4 درصدی دس��ت پیدا کرد.وی در رابطه با مش��کالت 
موجود به ارائه راه��کار پرداخت و گفت: الزم اس��ت در 
یک زمانبندی بلندمدت و یا می��ان مدت فرهنگ حاکم 
بر دولت به سمت ساده س��ازی قوانین حرکت کند تا به 
تدریج فرهنگ اعتبار و اعتمادسازی به بخش خصوصی 

جایگزین نگاه دولتی شود.

اتاق خبر: عض��و هی��أت نمایندگان ات��اق تهران در 
رابطه ب��ا ثابت ماندن ن��رخ ارز در بودجه س��ال آینده 
گفت: در ای��ن قضیه در بدنه دول��ت بالتکلیفی وجود 
دارد وای��ن موضوع باعث ش��ده اس��ت ت��ا اصالحات 
اقتصادی ه��م در اولویت برنامه های ق��وه مجریه قرار 

نگیرد.
مهدی پورقاضی اف��زود: می توان گف��ت که اظهارات 
نوبخت در جلس��ه اتاق ایران جنبه پوپولیس��تی دارد. 

نوبخت از پایین آمدن قیم��ت ارز در بازار صحبت 
می کن��د و بخش دیگ��ری از دولت خواس��تار 
تعیین نرخ ارز مطابق با عرضه و تقاضا هستند. 

دولت باید این دودستگی ها را از بین ببرد و 
در این خصوص برنامه های خود را مشخص 
کند تا سیاس��ت ه��ای اقتصادی نی��ز مبهم 

نباشند.
وی با بیان اینک��ه افزایش هزینه 

های جاری دول��ت در بودجه 
به معن��ای کوچک س��ازی 
دولت نیس��ت، اظهار کرد: 
دول��ت تاکی��د و برنامه ای 
برای کوچک ش��دن ندارد. 
دولت بای��د برنام��ه ای را 
در ای��ن زمین��ه تدوی��ن 

کند.  متاسفانه در هیچ کدام از وزاتخانه ها دیده نمی 
شود که به سمت این هدف حرکت می کنند و به طور 

جدی آن را پیگیری می کنند.
پورقاضی در رابطه با اینک��ه تا چه میزان از رقم بودجه 
باید به بخ��ش خصوصی اختصاص داده ش��ود؛ گفت: 
دولت تنها بده��ی خود را به بخ��ش خصوصی واگذار 
کند؛ کفایت می کند. الزم اس��ت دولت طبق قوانینی 
که تدوین می شود عمل کند. هیج رقمی در بودجه به 
منظور پرداخت بدهی دولت دیده نمی شود؛ 
این نشانگر این اس��ت که دولت قصدی 

برای پرداخت بدهی خود ندارد.  

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر خواستار شد

تعریف پروژه »نهضت توسعه صادرات« به منظور افزایش ارزآوری
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عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر

اراده ای برای اصالحات اقتصادی از سوی دولت دیده نمی شود



هیات رئیسه

ارائه طرح های توجیهی به منظور 
توسعه سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی
رئیس کمیس��یون کش��اورزی و صنایع تبدیلی خانه 
اقتصاد ای��ران در خصوص مهم تری��ن راهکار تحقق 
امنیت غذای��ی گفت: رعای��ت اس��تاندار و نظارت بر 
آن ش��رط الزم برای رس��یدن به امنیت غذایی است. 
منصور تهرانی در گفت و گو ب��ا اتاق خبر افزود: بحث 
کنت��رل از ابتدا تا انتها ب��ر مواد غذایی نی��ز می تواند 

امنیت غذایی ایجاد کند. 
تهرانی تصریح کرد: جمع آوری آب های س��طحی و 
زیرزمینی و همچنین برنامه ریزی درست در استفاده 
از آب از جمله اموری هستند که باید تدابیری مناسب 
در خصوص آن ها اتخاذ ش��ود تا ش��رایط بهبود پیدا 
کند. به گفته وی؛ بخش کش��اورزی بس��یار پایین تر 
از سطح اس��تاندارهای جهانی است و در برداشت هم 
شرایط مطلوب نیس��ت. تهرانی در رابطه با چگونگی 
جذب س��رمایه گ��ذار در بخ��ش کش��اورزی گفت: 
عمدتا برای اف��رادی که عالقمند به س��رمایه گذاری 
 در ای��ن ح��وزه هس��تند باید ط��رح ه��ای توجیهی

 تهیه کرد.
رئیس کمیس��یون کش��اورزی و صنایع تبدیلی خانه 
اقتصاد ایران گف��ت: ح��وزه کش��اورزی در ایران به 
صورت س��نتی اس��ت و ش��یوه صنعتی کاربرد کمی 
دارد. قطع��ا به هر می��زان که از تکنول��وژی های روز 
اس��تفاده ش��ود، میزان برداش��ت و راندم��ان تولید 
ب��اال م��ی رود. این جری��ان نیازمن��د این اس��ت که 
ش��رکت های داخلی با کش��ورهایی ک��ه تکنولوژی 
ارتب��اط  برخوردارن��د،  جدیدت��ری  فن��اوری   و 

برقرار کنند. 
وی با اظهار امیدواری از بهبود بخش کش��اورزی در 
دوره پساتحریم گفت: به هرحال کشور ما با جمعیتی 
400 میلیونی در اطراف خود مواجه است که به دلیل 
اینکه این کشورها عمدتا با کمبود غذا مواجه اند می 
توانند مح��ل خوبی برای س��رمایه گ��ذاری در دوره 

پساتحریم باشند.

با وجود اینکه یک ماه بیش��تر به عید نمانده قیمت بس��یاری 
از کاالهای اساس��ی روز به روز در حال باال رفتن اس��ت. بانک 
مرکزی نیز که هر هفته گزارشی را از قیمت خرده فروشی مواد 
خوراکی در تهران منتشر می کند، قیمت خرده فروشی برخی 
از مواد خوراکی را برای هفته منتهی به 23 بهمن ماه اعالم کرد 
که براس��اس آن، نرخ هفت گروه مواد خوراکی نسبت به هفته 
قبل از آن افزایش پیدا کرده است که این موضوع نشان دهنده 
این است که کنترل قیمت ها از دس��ت تنظیم کنندگان بازار 

خارج شده است.
لزوم اصالح سیستم توزیع 

در همین رابطه رییس خان��ه اقتصاد ایران به »جهان صنعت« 

گفت: در کش��ورهای دیگر وقتی در آس��تانه ش��ب عید قرار 
می گیرند، قیمت ها کاهش می یابد و حراجی ها شروع می شود 
اما در کشور ما برخالف آن کش��ورها، همه انتظار دارند تا همه 
چیز گران ش��ود. جمیلی افزود: البته مخالف  اقتصاد دستوری 
هس��تم و باید اجازه دهیم رقابت در بازار ایجاد شود اما با توجه 
به اینکه نظارت و کنترلی برای اقتصاد رقابتی در کشور تعریف 
نشده است این ش��یوه در بازار منجر به هرج و مرج و آشفتگی 

می شود.
وی گفت: نباید قبح باال بردن قیمت کاالهای اساسی در جامعه 
و در بین سوءاستفاده کنندگانش شکسته شود بلکه الزم است 
تا از لحاظ فرهنگی اقداماتی صورت گیرد که ش��اهد این همه 
گرانی و گرانفروشی نباشیم. ابراهیم جمیلی اظهار کرد: برای 
رس��یدن به این هدف برخی معتقدند باید از جریمه استفاده 
ش��ود این درحالی اس��ت که با اکتفا به جریمه کارها درست 
نمی شود در همین زمینه باید از لحاظ اجتماعی، متخلفان به 
مردم شناسانده شوند و تصمیم جدی در رابطه با نظارت بر بازار 
صورت گیرد. وی همچنین در رابطه با کنترل بازار شب عید که 
بر عهده اصناف و سازمان حمایت است، گفت: این موضوع که 
اصناف کنترل بازار را بر عهده داشته باشد  از نظر من قابل قبول 
است و باید هر صنف و تشکلی به طور جداگانه به حوزه خودش 

رسیدگی کند.
جمیلی در خصوص تغییر قیمت ها در چند ماه دیگر نیز گفت: 
اصوال انتظار می رود که قیمت ها کاهش پیدا کند این درحالی 
است که سیستم توزیع اصالح شود. بنابر این تا زمانی که این 
مشکل حل نش��ود نباید انتظار کاهش قیمت ها وحتی ثبات 

نرخ ها را داشت.

قبح گرانی شکست
5

مسعود دانشمند، عضو پیشین هیات رییس��ه اتاق بازرگانی 
ایران در گفت وگو با صمت درباره نحوه تخصیص مشوق های 
1200میلیارد تومانی صادرات می گوید: این رقم بس��یار کم 
و ناچیز اس��ت و نمی تواند در روند صادرات غیرنفتی کش��ور 
اثرگذار باشد. وی می افزاید: در شرایط کنونی؛ شیوه پرداخت 
مشوق های صادراتی از دوره ریاست جمهوری خاتمی تاکنون 
نشان داده که این شیوه ها به هیچ عنوان اثربخش نیست زیرا 
فرآیند پرداخت مش��وق ها به صادرکنندگان بسیار طوالنی 
است و نمی تواند منجر به رش��د صادراتی آنها شود. این فعال 
اقتصادی خاطرنش��ان می کند: صادرکنندگان برای رسیدن 
به رشدصادراتی نیازمند این هستند که هزینه های صادراتی 
را در کوتاه ترین زم��ان دریافت کنند. به طور قطع تا زمانی که 
صادرکنندگان برای دریافت مش��وق های خود ناچار باش��ند 
در پیچ و خم های بروکراس��ی کش��ور گردن خم کنند نباید 
انتظار داشته باشیم که ش��رایط بهتر از این بشود. وی اظهار 
می کند: به طور معمول فرآیند پرداخت مشوق های صادراتی 
به صادرکنندگان زمان زی��ادی را می طلبد ک��ه این به زیان 
صادرکنندگان است. عضو پیشین هیات رییسه اتاق بازرگانی 
ایران خاطرنشان می کند: باید مشوق های صادراتی براساس 
تعرفه های گمرکی پرداخت شود و گروه های دریافت کننده 
جوایز صادراتی و میزان آنها مشخص شود. این فعال اقتصادی 
خاطرنش��ان می کند: اگر این میزان از اعتب��ار در قالب جوایز 
صادراتی و نقدی باشد می تواند منجر به رشد و توسعه صادرات 

غیرنفتی ش��ود زیرا برخی از صادرکنندگان با س��رمایه خود 
اقدام به صادرات می کنند که مش��مول طرح پرداخت یارانه 

تسهیالت صادراتی نمی شود.
پیشنهاد برای تخصیص مشوق ها

ابراهیم جمیلی، رییس خان��ه اقتصاد ای��ران در گفت وگو با 
صمت اظهار می کند: رقم 1200میلیارد تومان برای ش��روع 
حمایت از صادرکنندگان خوب اس��ت اما کافی نیس��ت باید 
مش��خص ش��ود که به کدام گروه های کاالیی این رقم تعلق 
خواهد گرفت. وی می افزاید: مشوق های غیرنقدی صادراتی 
به شرط اینکه در قالب هزینه حمل ونقل و قرار دادن کانتینر 
رایگان در اختیار صادرکنندگان باشد، مفید است، در غیراین 
صورت اگر قرار باشد این رقم در قالب تامین هزینه اعزام هیات 
تجاری باشد تاثیری در توسعه ندارد،البته ما این شیوه ها را در 
حمایت غیرنقدی از صادرکنندگان تجربه کرده ایم و اطمینان 

داریم که این شیوه حمایت از صادرات پاسخگو نیست.

مشوق های غیرنقدی صادراتی؛ طرحی که باید جدی گرفته شود

مشوق های صادراتی براساس تعرفه

خانه
اقتصاد 
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اصناف خرده فروش برای استفاده از 
صندوق فروش نیازمند آموزش هستند

اتاق خب��ر: رئیس ات��اق اصن��اف تبریز در م��ورد اجرای 
سیس��تم صندوق مکانیزه ف��روش در 
اصن��اف گف��ت: کم��اکان نصب 
و اج��رای صن��دوق مکانی��زه 
فروش در واحده��ای صنفی 
پیگیری می ش��ود و احتماال 
در س��ال آینده بخش اعظمی 
از اصن��اف به صن��دوق مکانیزه 
 ف��روش مجه��ز خواهن��د ش��د.

میرحبیب هاشمی به هماهنگی های اتاق اصناف تبریز 
با اداره دارایی برای اجرایی ش��دن س��امانه صندوق های 
مکانیزه فروش اش��اره کرد و افزود: خرده فروش��ان برای 
نصب صندوق مکانیزه ف��روش در واحدهای صنفی خود 
پیگیر هستند اما در این زمینه به آموزش های کافی نیاز 

دارند.

استقبال صنوف طال و خواربار فروش 
اردبیل از نصب صندوق مکانیزه فروش

اتاق خبر: رئیس اتاق اصناف اردبی��ل گفت: دور از انصاف 
اس��ت که صنوف را در ش��رایط رکود 
اقتصادی از حی��ث نبود صندوق 
فروش متحمل جرائم سنگین 
کنیم.ش��اپور رضایی افش��ار 
در خصوص اج��رای صندوق 
مکانیزه ف��روش در واحدهای 
اداره  اردبی��ل گف��ت:  صنف��ی 
دارای��ی باید صن��دوق ه��ای مکانیزه 
 فروش را ب��ه صورت رای��گان در اختیار صن��وف بگذارد.

وی ضمن اشاره به رکود شدید بازار بر این نکته تاکید کرد: 
در سال جاری وضعیت کسب و کار در شرایط نامساعدی 
قرار داش��ت به همین دلیل م��ا هم تصمی��م گرفتیم تا 
نمایش��گاه های بهاره را در اردبیل برگزار نکنیم تا اصناف 

در ماه پایانی سال درآمد کسب کنند.

فروش کتاب با تخفیف
اتاق خبر : مجید غالمی جلیس��ه، مدیرعامل موسس��ه 
خانه کتاب در نشس��تی که به منظور ارزیابی نتایج طرح 
»کتابفروشی به وس��عت ایران« که 
در هفته کتاب امس��ال اجرا شد 
و نی��ز معرفی ط��رح »عیدانه 
کتاب« ک��ه در آس��تانه نوروز 
و ب��ا هدف تش��ویق م��ردم به 
خرید کتاب از کتابفروشی ها با 
اختصاص یارانه حمایتی از سوی 
وزارت ارش��اد اجرا خواهد ش��د، گفت: 
239 کتابفروشی از سراسر کشور در طرح »کتابفروشی 
به وس��عت ایران« عضو ش��دند که البته از این تعداد تنها 
104 کتابفروش��ی در این طرح مش��ارکت کردند و 135 
کتابفروش��ی علی رغم ثبت ن��ام و ورود به ط��رح، در آن 

مشارکت و فعالیت نکردند.

اتاق خبر: عبدالرضا ش�یخان با اش�اره به اینکه 
از اول بهم�ن ماه تا ام�روز تخفیف های کارخانجات 
سیمان به خریداران به حداقل رسیده است، اظهار 
داش�ت: با اجرای این سیاس�ت قیمت س�یمان به 

سمت واقعی شدن حرکت می کند.
بن�ا بر این گزارش به نقل از تس�نیم؛ وی با بیان 
اینکه در حال حاضر کارخانجات تمایلی به افزایش 
تولید ندارند، افزود: رکود باعث شده تا سطح تولید 

کارخانجات کاهش و یا حتی به یک سوم برسد.
دبیر انجمن کارفرمایان سیمان تصریح کرد: این 
انجمن در صدد اس�ت از طریق بورس کاال و انتشار 

اقدام�ات  اوراق 
ب�رای  را  الزم 
نقدینگی  تأمی�ن 

تولیدی  واحدهای 
انجام دهد.

ش�یخان ب�ا اع�ام اینکه 
کارخانج�ات بای�د خود را با ش�رایط رک�ود جامعه 
مطابق�ت دهند، گف�ت: امیدواریم در س�ال آینده 
الاقل بخش�ی از مش�کات اقتصادی و س�اخت و 
س�از رونق بگی�رد تا به واس�طه آن چرخه فعالیت 

کارخانجات سیمان به چرخش در آید.

تولید کارخانجات سیمان در مرز یک سوم

اتاق خبر: رئیس اتحادیه وانت ب��ار و پیک های موتوری در 
حاش��یه همایش بازآموزی قوانین و مق��ررات راهنمایی و 
رانندگی گفت: این همایش در راستای بازبینی و بازآموزی 
مجدد قوانین راهنمایی و رانندگی برای اعضای این صنف 
که ب��ه فراخور زمان و م��کان تغییر می کند، برگزار ش��ده 

است.
محس��ن طاقدار افزود: این همایش پیش درآمدی است به 
منظور آموزش و آمادگی این صنف در خصوص آشنایی با 

اهداف آسمان آبی و زمین پاك.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر در س��طح ش��هر تهران 
حدود 170 تا 200 هزار خودرو حمل و نقل درون شهری 
تردد دارند که از این تعداد 20هزار راننده عضو اتحادیه می 
باشند و نیاز اس��ت دیگر افراد تحت پوش��ش اتحادیه قرار 

بگیرند و به صورت قانونمند تردد کنند.
طاقدار اظهار داش��ت: این همایش جهت آموزش رانندگان 

صورت گرف��ت و مربوط به افرادی اس��ت ک��ه در محدوده 
بازار و طرح ترافیک فعالیت دارند. چ��ون ابتدا اهمیت دارد 
که این افراد آم��وزش ببینند تا پیش درآمدی باش��د برای 
مابقی اعضای اتحادیه.طاقدار گف��ت: رانندگان به دو بخش 
تقسیم می ش��وند؛ نخست رانندگان تاکس��ی که مسافران 
را جابجا م��ی کنند و بخش دیگ��ر نیز رانندگان ب��ار و کاال 
هس��تند که جابجایی بار را در س��طح کالن ش��هر تهران بر 
عهده دارند، بدیهی اس��ت که این وظیفه نیز بر دوش قش��ر 
زحمتکش وانت بار و پیک موتوری اس��ت. یکی از کارهای 
مهمی که توسط اتحادیه وانت بار و پیک موتوری انجام شده 
اس��ت، ایجاد خانه داوطلبان هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران است که با هماهنگی و همکاری رئیس جمعیت هالل 
احمر اس��تان تهران و مدیرعامل این س��ازمان، قرار شد که 
خانه داوطلبان در سطح ش��هر تهران برای اعضای اتحادیه 

دایر شود.

 ها تشکل
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 رئیس اتحادیه وانت بار و پیك های موتوری در گفت و گو با اتاق خبر
 اعالم کرد:

برگزاری دوره بازآموزی قوانین راهنمایی و 
رانندگی برای اعضای صنف



آی7
تی

گوناگون و دانش

گذاشتن نیمکت به جای صندلی در 
هواپیماهای ایرباس!

اتاق خبر: سفرهای هوایی بی ش��ک یکی از راحت ترین انواع 
مس��افرت اس��ت اما همین س��فر با 

هواپیما می تواند برای برخی افراد 
همچون کسانی که اضافه وزن 
دارند سخت باش��د، اکثر این 
افراد از وضعیت بد صندلی های 
هواپیم��ا گالیه دارن��د و اذعان 

می کنند که به سختی و با مشکل 
در صندلی ه��ای کوچ��ک تک نفره 

می نشینند. به نظر می رس��د این گالیه ها تا حدی 
بوده اس��ت که ش��رکت بزرگ هواپیمایی ایرباس به فکر راه 
چاره است. این شرکت هواپیمایی به تازگی پتنتی را جهت 
تغییر طراحی صندلی های هواپیمایی خود به ثبت رسانده که 
در آن نیمکت های عریض تر و راحت تر جایگزین صندلی های 
تک نفره می شود.در این طرح کمربندهای ایمنی هر نیمکت 
به گونه ای طراحی شده اند که ظرفیت دو فرد بزرگسال با جثه 
بزرگ یا سه فرد بالغ با جثه ای متوسط و یا دو بزرگسال و دو 
کودك را دارد و به یکی از این چن��د روش افراد می توانند در 

آنجا قرار بگیرند.

سونی گوشی قدرتمند اکسپریا ایکس 
پرفورمنس )X Performance( را 

معرفی کرد
اتاق خبر: همان طور که اعالم کرده بودیم، سونی در ساعت 11 

صبح امروز )سوم اسفند( کنفرانس خبری 
خود را در روی��داد MWC برگزار 

کرد. در واقع ژاپنی ها امروز همه 
را غافلگی��ر کردن��د! هیچ کس 
انتظار معرفی ای��ن محصوالت 
از س��ونی را نداش��ت. مهم ترین 

بخ��ش ای��ن کنفرانس را ش��اید 
بتوان معرفی رده جدید گوش��ی های 

سونی، موسوم به اکس��پریا X دانست. تا این لحظه سه گوشی 
از این خانواده معرفی شده اند که اکسپریا X، اکسپریا XA و 
اکس��پریا X Performance ن��ام دارند.صفح��ه نمایش 5 
اینچی IPS LCD با کیفیت FHD و تراکم 441 پیکسل بر 
هر اینچ است که 66.93 درصد از قاب جلویی گوشی را تشکیل 
داده. همان طور که گفتیم این گوش��ی برای پردازش از اسنپ 
دراگون 820 استفاده می کند که در کنار پردازشگر گرافیکی 
آدرنو 530 و س��ه گیگابایت رم بهترین عملک��رد را در اختیار 
کاربر خواهد گذاشت. از 32 گیگابایت حافظه داخلی اکسپریا 
X Performance تنها 20 گیگابایت در اختیار کاربر است. 
دوربین اصلی این گوشی 23 مگاپیکسل است که از لنز 1.23 
اینچی با دیافراگ��م f2.0 بهره می برد. ای��ن دوربین مجهز به 
قابلیت فوکوس خودکار هیبریدی با امکان پیش بینی اس��ت 
که در معرفی اکسپریا X کاربرد آن را توضیح دادیم. اما دوربین 
دوم از یک لنز با کیفیت 13 مگاپیکس��لی برای ثبت تصاویر و 
مکالمات ویدیویی استفاده می کند. باتری این گوشی 2700 
میلی آمپر است که با استفاده از سیستمم مدیریت هوشمند 
باتری سونی و فناوری شارژ Qnovo می توان از آن انتظار عمر 

دو روزه را داشت.

اتاق خبر: یکی از ویژگی های نرم افزاری جدید گلکسی 
اس 7 صفحه نمایش همیشه روشن آن برای نمایش ساعت، 
تاریخ و اعالن هاست. به گفته سامسونگ متأسفانه این ویژگی 
برای گلکسی های قبلی عرضه نخواهد شدپیکسل های الزم را 
روی صفحه روشن کند تا بتوانید بدون روشن کردن صفحه 
و با نگاهی به گوشی اطالعات ضروری را ببینید. این ویژگی 
به ادعای سامس��ونگ در هر ساعت تنها یک درصد از عمر 
شارژ باتری را مصرف می کند و به این ترتیب کاربر می تواند 
آن را همیشه فعال نگه دارد.با وجود این که پرچم داران فعلی 
سامس��ونگ مانند گلکسی اس 6 و گلکس��ی نوت 5 نیز از 
صفحه نمایش های AMOLED و پردازنده های کم مصرف 
14 نانومتری بهره می برند این ش��رکت کره ای اعالم کرده 
که هیچ کدام ویژگی Always On را از طریق آپدیت های 
نرم افزاری به ارث نخواهند برد. این ویژگی می تواند عالوه بر 

ساعت، تقویم و اعالن ها یک تصویر پس زمینه کم مصرف را 
هم نشان دهد.شاید سامسونگ قصد دارد با نگه داشتن این 
ویژگی ها به صورت اختصاصی برای گلکسی اس 7 و اس 7 
اج کاربران بیشتری را به خرید آن ها تشویق کند چرا که در 
نگاه اول این دو گوش��ی نسبت به مدل های قبلی تغییراتی 

بسیار اندك داشته اند.

صفحه    نمایش »همیشه روشن« گلکسی اس 7 به گلکسی های قبلی نخواهد آمد

اتاق خبر: در نمایشگاه MWC 2016 سن دیسک تولیدکننده مشهور 
حافظه های جانبی نی�ز محصوالت جدید خود را معرفی کرده اس�ت. 
کارت حافظ�ه microSD Extreme PRO U3 و همچنی�ن فلش 
مم�وری س�ازگار ب�ا USB Type-C از جدیدترین محص�والت این 

شرکت هستند.
کارت حافظه جدید سن دیسک سرعت انتقال اطاعاتی برابر با 275 
مگابایت بر ثانیه را به همراه دارد که برای ضب�ط محتوای 4K ایده آل 
است. این کارت حافظه در دو نس�خه 64 و 128 گیگابایتی قرار است 
در بهار پیش رو با ضمانت مادام العمر عرضه ش�ود. سن دیسک قیمت 
نسخه 64 گیگابایتی را 180 دالر و قیمت نسخه 128 گیگابایتی را 300 

دالر اعام کرده است.
اگر لپ تاپ، تبلت و یا گوش�ی ش�ما به درگاه USB Type-C مجهز 
است بهتر است دور فلش مموری های کم سرعت )!( USB 3.0 را خط 

بکشید. 

رونمایی سن دیسک از 
کارت های حافظه فوق 

 پرسرعت و فلش مموری
USB Type-C 

اتاق خبر: در اواخر سال 2015، افزایش شدیدی در تولد 
کودکان با جمجمه های بیش از حد کوچک در ش�مال 
شرقی برزیل گزارش شد. همزمان ش�دن این اتفاق با 
ش�یوع ویروس زیکا در آن منطقه باعث شده است تا 
جامعه ی علمی بپذی�رد که رابطه ای بی�ن ابتای افراد 
باردار به ای�ن ویروس و به دنیا آم�دن کودکان مبتا به 

میکروسفالی وجود دارد.
علی رغم این باور عمومی، تا کنون هیچ کس موفق به 
ارائه ی توضیحی راجع  به ارتباط ویروس زیکا و بیماری 

میکروسفالی نشده است
با این حال دکتر ساندرا داسیلوا ماتوس، متخصص قلب 
و عروق، به تازگی شواهدی ارائه کرده است که بر اساس 
آن مش�کل تولد نوزادان با جمجمه ی کوچک بس�یار 
قبل تر از آنچه تصور می شد آغاز شده است. این ایالت 
در سال گذشته از لحاظ به دنیا آمدن کودکان مبتا به 

میکروسفالی در رتبه ی دوم قرار داشت. 
ماتوس بعد از اینکه متوجه شد تحقیقات او ممکن است 
به صورت اتفاقی به نتایج مهمی رسیده  باشد، آن ها را 
به سرعت به بولتن سازمان بهداشت جهانی ارائه داد و 

با توجه به بحرانی بودن شرایط، این نتایج بدون انتظار 
برای بررسی دقیق منتشر شدند. 

با این وجود، گزارش ماتوس شگفت آور و در حال حاضر 
غیر قابل توضیح است. داده های او نشان می دهد که از 
سال 2012 به بعد، میکروسفالی در کودکان به دنیا آمده 
در فصول بهار و تابستان در پارائیبا هزار برابر بیشتر از 
حالت عادی مشاهده ش�ده اس�ت. با توجه به تعریف 
میکروسفالی، بین 2 تا 8 درصد کودکان از سال 2012 به 
این بیماری مبتا بوده اند و این میزان در اواسط 2014 به 
12 درصد رسیده است. اگر ویروس زیکا دلیل بروز این 
بیماری باشد، داده های ماتوس با این فرضیه که زیکا در 

سال 2014 به برزیل رسیده است در تناقض است.

ارتباط زیکا و میکروسفالی بسیار پیچیده تر 
از آن است که پیش از این تصور می شد
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8
پاگانی از هوایرا BC، قدرتمند ترین 

خودروی خود رونمایی کرد 
اتاق خبر: پاگانی با معرفی هوایرا در س��ال 2012 نگاه های 
زی��ادی را به خ��ود جلب کرد. ح��ال این 
ش��رکت با بهینه س��ازی های متعدد، 
نمون��ه ی قدرتمند ت��ر ابرخودرو ی 
خود را با نام هوایرا BC معرفی کرده 

است.
هوایرا را می ت��وان به ج��رات یکی از 
زیباترین و جذاب ترین سوپراسپرت های 
دنیا عنوان کرد. این خودرو با سیس��تم تعلیق پیش��رفته، 
آیرودینامیک فعال و پیش��رانه ی قدرتمند خود هنوز هم 
پس از گذشت 4 س��ال از عرضه به بازار، حرف های زیادی 
برای گفت��ن دارد. با عرض��ه ی ابرخودرو های پیش��رفته و 
قدرتمن��دی مانند پورش��ه 918، م��ک الرن P1 و فراری 
الفراری، پاگانی هوایرا را تحت بهینه س��ازی های قرار داده 
تا فاصله ی به وجود آمده در س��ال های اخی��ر از بین برود. 
 BC است. پسوند BC نتیجه ی تالش های پاگانی، هوایرا
نیز از نام اولین مشتری پاگانی، Benny Caiola گرفته 

شده است.

یورش دادستانهای کره جنوبی به دفتر 
فولکس واگن

اتاق خبر: فولکس واگن و آئودی در پی اقرار این خودروساز 
آلمانی ب��ه تقلب در تس��تهای آالیندگی 
آمریکا و دستکاری خودروهای دیزلی، 
با س��یلی از ش��کایتهای حقوقی در 

سراسر جهان روبرو شده اند.
خبرگزاری دولت��ی یونهاپ گزارش 
داد بازرس��ان دفت��ر دادس��تان عالی 
سئول به بازرس��ی از دفتر و خانه یکی از 
مقامات ارشد فولکس واگن پرداختند و نامه های رد و بدل 
شده با مقر اصلی این ش��رکت و اس��ناد مربوط به گواهی 

آالیندگی و گواهی خودروها را توقیف کردند.
س��خنگوی فولکس واگن در گفت وگو با رویترز بازرس��ی 
از دفتر کره جنوبی را تایید کرد و بدون اش��اره به جزییات 
بیش��تر تنها عنوان کرد این شرکت در تحقیقات همکاری 

می کند.
وزارت محیط زیست کره جنوبی ماه گذشته یک شکایت 
کیفری علی��ه واحد ک��ره جنوبی فولکس واگ��ن و آئودی 
تنظیم و اع��الم کرد خودروه��ای این ش��رکتها مطابق با 

استانداردهای آالیندگی نیستند.
تحت قانون محیط زیس��ت کره جنوب��ی، محکومیت در 
چنین زمینه ای حداکثر هفت سال زندان و پرداخت 100 

میلیون وون )81253 دالر( جریمه به همراه دارد.
فولکس واگ��ن و آئ��ودی در صدر رتبه بن��دی فروش 
خودروه��ای وارداتی در ک��ره جنوبی ق��رار دارند که 
دومین بازار بزرگ آس��یایی خودروهای دیزلی پس از 

هند است.
 مکزیک هفته گذشته شرکت فولکس واگن مکزیکو را به 
دلیل فروش بیش از 45 هزار خ��ودروی مدل 2016 بدون 
گواهی های تایید کننده رعایت اس��تانداردهای آالیندگی 

8.9 میلیون دالر جریمه کرد. 

اتاق خبر: وزیر صنعت از توافق برای فعالیت یک خودروساز 
ایرانی در عمان خبر داد و گفت: سطح همکاری های مشترك 

باید به 2 برابر شود.
به گزارش اتاق خبر به نقل از مه��ر، محمدرضا نعمت زاده در 
دیدار ب��ا وزرای صنعت و تجارت و ام��ور خارجه عمان گفت: 
عمان همیشه در ش��رایط س��خت، همراه ایران بوده و روابط 
دو کشور اس��تراتژیک، صمیمانه و سابقه تاریخی زیادی دارد 

و سطح همکاری های دو کشور باید به دو برابر فعلی برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت:  سطح همکاری های 
سیاسی دو کش��ور در سطح بسیار باالیی اس��ت و باید تالش 
کنیم در بخش های دیگر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روابط 

را ارتقا دهیم.
وی بر سرمایه گذاری های مش��ترك باالخص در زمینه های 
ریلی، دریای��ی و هوایی، همکاری در بخش نف��ت و گاز و رفع 
نیاز دو کش��ور به کاال و خدمات تاکید کرد و افزود: عالقه مند 
هستیم همکاری های دو کشور به دو برابر فعلی برسد و برای 
توسعه روابط اقتصادی باید هر چه زودتر روابط بانکی مان را 

توسعه ببخشیم.
نعمت زاده از فعالیت یک شرکت خودروسازی ایرانی در عمان 
در آینده نزدیک خبر داد و گفت: توافقات انجام ش��ده و آماده 
هستیم در صنایع دیگر مانند صنایع فلزی، فوالد، پتروشیمی 

و سایر زمینه ها نیز اینکار را انجام دهیم.
در این دیدار همچنین وزی��ر امور خارجه عمان با اش��اره به 
برگزاری اجالس بین المللی سرمایه گذاری جهانی در تهران 
یا مسقط در آینده نزدیک گفت: برای این رویداد مهم، اکتبر 
س��ال جاری را در نظر گرفته ایم و از آنجا ک��ه این اجالس از 
اهمیت باالیی برخوردار بوده بهتر اس��ت نماینده ای از طرف 
شما و ما، مسئولیت تهیه دستور کار اجالس را بر عهده بگیرند.

»یوس��ف بن علوی« تصریح کرد: تس��هیل در صدور روادید 
فقط مخصوص بازرگانان ایرانی است و با توجه به برنامه ای که 
داریم می توانیم دو هزار بازرگان را در سال جاری پذیرا باشیم. 
حتی شرکت های رس��می و دولتی ایران و با معرفی شما می 
توانند به اتاق بازرگانی معرفی شوند و می توانیم 24 ساعته این 

روادید را صادر کنیم.

خودرو

انتظار بیهوده

توافق جدید خودرویی ایران- عمان 

خودروهای مدل 95 وارد بازار شد
خودرو
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با نزدیک شدن به ایام پایانی سال خودروهای مدل 
95 نیز وارد بازار شده است.

اتاق خبر: به طور معمول خودروسازان در ایام پایانی 
هر س�ال خودروهای خود را با مدل سال جدید وارد 

بازار می کنند.
بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا؛ در سال جاری نیز 

این اتف�اق افت�اده و از چندی پیش 
برخی خودروها با مدل س�ال 

95 وارد بازار شده اند.
در ای�ن ش�رایط ب�ه گفت�ه 
فعاالن ب�ازار خ�ودرو قیمت 

خودروهای مدل 95 در بازار آزاد 
بیش�تر از قیمت مدل 94 ای�ن خودروها در 

بازار است.

فعاالن بازار خ�ودرو می گوین�د با توج�ه به عرضه 
خودروهای مدل 95، با آغاز س�ال جدی�د )1395( 
قیمت خودروهای مدل 94 در ب�ازار کاهش خواهد 

یافت.



اقتصاد کشور در حال تجدید قوا
اتاق خبر: پس از برجام چشم انداز امید بخشی فرا روی اقتصاد 
رکودزده کشور ما قرار گرفته است؛ مشروط بر اینکه از فرصت 
های پیش رو حداکثر استفاده و بهره برداری را با اتکا بر اعمال 
مدیریت دانش محور و تغییر دیدگاه ه��ای اقتصاد دولتی که 
سال هاست بر اقتصاد کشور حاکمیت دارد؛ بنماییم. در دوران 
بعد از پسابرجام بخشی از تحریم های مرتبط با مساله هسته 
ای ایران برداشته شده و درصورت روند مثبت اجرای تعهدات 
مترتب بر توافق جامع به تدریج کلیه تحریم ها بسته به شرایط 
آتی تعلیق و یا لغو می شوند.ارتباط تنگاتنگ سیاست و اقتصاد 
در کشور که اقتصاد را تحت س��یطره تصمیمات سیاسی و در 
اولویت بخشی به اهداف سیاسی قرار داده؛ متاسفانه مجموعه 
اقتصاد دولتی را هرچه بیشتر در اعماق مشکالت و معضالت 
ساختاری فرو برده و عملکرد این مجموعه ساختاری نامتناسب 
و غیرعلمی نتایجی بس نامطلوب برای اقتصاد بزرگ ایران با 
ظرفیت های نهان و آشکار مادی و انسانی و موقعیت منحصر 
به فرد ژئواکونومی در منطقه فراهم آورده است.در حال حاضر 
که ایران از بند تحریم های مرتبط با مس��ئله هس��ته ای علی 
الخصوص تحریم های بانکی، سوئیفت، حرکت نفتکش ها و 
بیمه رها شده است، به نظر می رسد که اقتصاد کشور در حال 
تجدید قوا است، زیرا این فرصت فراهم است که صادرات مواد 
اولیه و صنعتی را آغاز کند و وجوه آن را از طریق سیستم بانکی 

و سوئیفت دریافت نماید. 

سیگنال هاي مثبت بانک مرکزي به بازار 
پول

اتاق خبر: تاریخ نش��ان مي دهد ک��ه بعد از انق��الب همواره 
سیاس��ت هاي بانک مرکزي تابع��ي از سیاس��ت هاي دولت 
بوده اس��ت. هرگاه دولت با انضباط بیش��تر و رفتار اقتصادي 
درس��ت تري عمل کرده، بانک مرکزي هم عملکرد بهتري از 
خود نشان داده اس��ت. اما زماني که دولت به »اصول اقتصاد« 
در تصمیم گیري ها بي توجه بوده، بانک مرکزي هم در همین 
قالب گام برداشته و سیاست هاي مشخص و مبتني بر اصول 

علمي بانکداري مرکزي در اقتصاد یک کشور را نداشته است.
همین عامل دلیلي بر رفتار پرفراز و نش��یب بانک مرکزي در 
دولت هاي نهم و ده��م و عملکرد پراصط��کاك آن در بازارها 
به شمار مي رود. عملکردي که رها از هرگونه انضباط الزم در 
 اقتصاد و جهت دهي درست به فضاي اقتصاد کشور بوده است.

اما در ای��ن می��ان دولت یازده��م ب��ه دلیل اینک��ه مبناي 
سیاس��ت هاي کلي خود را توجه به اصول اقتصاد گذاشته، به 
تبع آن بانک مرکزي هم توانسته به همین شیوه و تدبیر عمل 

کند.

گو گفت 9
محمود جامساز

*کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

پدرام سلطانی
* نایب رییس اتاق ایران

یادداشت

 و
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اتاق خبر: اتاق بازرگانی زنجان در دوره پساتحریم و برای بهره 
بردن از این فرصت تاریخی عمدتا دو مهم را در دستور کار خود 
قرار داده است؛ بخشی از این اقدامات در ارتباط با تعامالت برون 
مرزی و بخشی از آن مربوط به ارتقای فعالیت های اقتصادی، 
تولیدی و صنعتی کش��ور اس��ت. برای آگاه��ی از این قضیه و 
همچنین تعامالت اتاق زنجان با هیأت های خارجی مصاحبه 
ای را با غالمحسین جمیلی رئیس اتاق زنجان ترتیب داده ایم 

که در ادامه می خوانید.

در دوران پساتحریم، اتاق بازرگانی زنجان چه اقداماتی 
را در اولویت کاری خود قرار داده است؟

به هرترتیب این یک فرصت تاریخی است و درحقیقت آیندگان 
در مورد عملکرد ما در این مقطع زمانی قضاوت خواهند کرد. 
اگر اقدامات شایسته و درس��تی انجام دهیم، می توان امیدوار 
بود که در سال های آتی نسل بعدی از ما تمجید و تعریف کنند 
و اگر قصوری در به انجام رس��اندن وظایف خود داشته باشیم 
باید نسبت به آن ها پاسخگو شویم. به همین دلیل اتاق زنجان 

تالش می کند که کارنامه خوب، موثر و درخشانی را به جهت 
پایه ریزی مجموعه ای از فعالیت ها که بتواند آینده ای مطمئن 

و روشن را پیش روی استان قرار دهد، دنبال می کند.
.

در راس�تای بهبود مراودات تجاری چه اقداماتی را در 
پیش گرفته اید؟

در همین راستا یک پروژه کاری در حوزه مبادالت کاری خود 
با کشورهایی همچون روسیه، بوسنی، مجارستان، بلغارستان، 
هند، عراق، ارمنس��تان و آذربایجان شناس��ایی کرده ایم که با 
پیگیری آن حداقل ظرف 2 تا 3 ماه آین��ده هیآت هایی از این 

کشورها از استان بازدید خواهند کرد.
یکی از هیأت هایی ک��ه در ماه آینده به زنجان وارد می ش��ود، 
هیأت روسی اس��ت که از اس��تان اورال جنوبی به زنجان می 
آیند. قبل از این هم یک هیأت زنجانی سفری به روسیه داشته 
و قراردادهای اولیه را منعقد کردیم. هیأت عالی رتبه روس��ی 
همراه با استاندار سفری به استان خواهند داشت که سبب می 

شود فرصت های جدیدی در بازار روسیه به دست آوریم. 

اتاق خبر: فعاالن اقتصادی در جلس��ه هیأت نمایندگان 
ات��اق بازرگانی، صنایع، مع��ادن و کش��اورزی اتاق تهران 
خواستار اصالحاتی در ش��رایط اقتصادی کشور شدند. در 
همین رابطه گفت و گویی را با محسن بهرامی ارض اقدس 
عضو هیأت نماین��دگان اتاق تهران انج��ام داده ایم که در 

ادامه می آید.
فعاالن اقتصادی خواستار تک نرخی شدن ارز هستند اما 
دولت از ثابت ماندن نرخ ارز در بودجه سال آینده خبر داده 

است، نتایج این تصمیم چه خواهد بود؟
بخش عمده ای از درآمدهای پیش بینی ش��ده در بودجه 
س��ال 95 از محل فروش ارزهای ناشی از درآمدهای نفتی 
به بانک مرکزی است. به هرحال دولت یک بخش از تامین 
ری��ال بودج��ه را از طری��ق درآمدهای مالیات��ی، عوارض 
ورودی و حقوق گمرکی تامین می کند و بخشی دیگر را از 

فروش سهام شرکت های دولتی.
قرار اس��ت بان��ک مرکزی و دول��ت طبق دس��تور رئیس 
جمهور تا نیمه اول سال آینده به سیستم تک نرخی شدن 
ارز دست پیدا کنند. تک نرخی ش��دن به پیش نیازهایی 

رواب��ط  نی��ازدارد؛ 
بانک های  کارگ��زاری 
داخل��ی با بان��ک های 
رس��یدگی  خارج��ی، 

به حس��اب ها، وضعیت 
تراز مالی بان��ک ها، اصالح 

س��اختاری نظام بانکی و بحث 
ب��ازار بی��ن بانک��ی ارز از جمله پیش 

نیازهای این مهم هستند.
به نظر ش��ما افزایش هزینه های جاریبا تأکی��د دولت بر 
کوچک س��ازی و چابک کردن بدنه اجرایی دولت منافات 

ندارد؟
85 درص��د بودجه ج��اری دولت صرف حق��وق و مزایای 
کارکنان ش��اغل و بازنشسته می ش��ود. در طی سال های 
گذشته نرخ تورم به میزان زیادی افزایش داشت به طوری 
که در 2 س��ال پایانی دولت دهم 70 درص��د افزایش تورم 
داش��تیم درحالیکه حقوق و مزایای کارکنان دولت به این 

میزان افزایش پیدا نکرده بود.

اصالح ساختار نظام بانکی پیش نیاز تك نرخی شدن ارز

رئیس اتاق زنجان خبرداد

اتاق زنجان میزبان هیات تجاری روس
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تصویر روز  

ات�اق خبر: س�ریال ج�ذاب ب�ازی تاج و 
تخت که ب�ه ب�اور بس�یاری بهترین س�ریال پخش 
شده در س�الهای اخیر بوده اس�ت تاکنون 5 فصلش 
منتش�ر ش�ده و همگان بی صبران�ه در انتظار فصل 
شش�م آن هس�تند که در فروردین ماه به بازار فیلم 
خواهد آمد. در همی�ن زمینه گمانه زنی ه�ا در مورد 
ش�خصیت های موثر در فصل جدید زیاد شده است 
در این گزارش به ش�خصیت های درجه دوم س�ریال 
اشاره شده است ش�خصیت هایی هستند که اگرچه 
توانایی ه�ا و اهمیت ش�ان را ثاب�ت کرده ان�د، اما در 
طبقه  ی دوم داس�تان قرار دارند. این فهرست نگاهی 
به کاراکترهایی می اندازد که هرلحظه ممکن است به 
طبقه ی باال صعود کنند و تبدیل پیش برندگان اصلی 

داستان شوند:

سمول تارلی
اگرچه سمول تارلی خیلی روی بزدل بودنش تاکید 
می کند، ام�ا همه ی م�ا می دانیم که اص�ا این طور 
نیس�ت! در جایی مث�ل »دی�وار« ک�ه تقریبا همه 
جنگجویانی مسلط به ابزار نبرد هستند، چیزی که 

س�م را از دیگران جدا می کند، سوادش است. نه فقط 
در دیوار، که س�م یکی از کتاب خوان ترین و داناترین 
شخصیت های کل س�ریال هم محس�وب می شود و 
از زمانی که با اس�تاد ایمون همراه شد، به دانشش هم 
افزوده ش�د. درحالی که جان اس�نو توسط برادرانش 
کشته شده و شاید برای همیشه به همان شکل باقی 
بماند، س�م از آدم های انگشت ش�ماری است تهدید 
وایت  واکرها را به چشم دیده و درک می کند و شانس 
این را دارد تا از کسانی باشد که در جلوگیری از وقوع 
یک فاجعه ی واقعی، نقش مهمی بازی کند. پس، سم 
این قدر خودت را ترسو نخوان و به جای آن کمی روی 

آب کردن چربی هایت کار کن!
پادریک پین

شاید اولین باری را که س�روکله ی پاد پیدا شد، دقیق 

یادتان نمی آید، اما بدون ش�ک ای�ن روزها خاطرات 
جالب زیادی از او در ذهن دارید. تمامی اینها به خاطر 
این است که پاد خیلی زود از یک مازِم بی خاصیت و 
دست و پاچلفتی که همراه تیریون راه می افتاد، رشد 
کرد و به ش�خصیت مکمل قدرتمندی تبدیل شد. او 
کسی است که عاوه بر اینکه هم زبان تیریون بوده، با 
شوالیه ی بزرگی مثل بریین هم تمرین 
شمشیربازی کرده است و تمام 
اینها باعث می ش�ود ت�ا باور 
داشته باش�یم، پاد شانس 
این را دارد تا باالخره توانایی 
درونی اش را کش�ف کرده و 
آینده ی درخش�انی را برای 

خودش رقم بزند.

ملیساندرا
دنی�ای  در  ک�ه  آنجای�ی  از 
»ب�ازی ت�اج و تخ�ت« روابط و 
سیاس�ت ها نق�ش مهم ت�ری 
نسبت به قابلیت های جادویی 
کش�یش های  ق�درت  دارن�د، 
س�رخ در پس زمین�ه ق�رار گرفته 
اس�ت، اما کافی اس�ت به ی�اد بیاوریم که 
این کشیش های س�رخ چه کارهای عجیب و غریب و 
ناممکنی انجام داد ه اند، تا اهمیت شان را درک کنیم؛ از 
به دنیا آوردن یک سایه ی قاتل تا زنده کردن مردگان. 
ملیس�اندرا کارهای وحش�تناکی در طول این مسیر 
انجام داده است که ش�امل سوزاندن دختربچه ها نیز 
می ش�ود. دوباره از سویی دیگر، ملیس�اندرا در کنار 
سمول تارلی از جمله کسانی اس�ت که به خطر آدرها 

باور دارد.
داووس سی وورث

داووس یکی از معدود کس�انی است که ارزش زندگی 
کردن در وستروس را دارد. او را که می بینیم به سرعت 

به یاد ند استارک می افتیم. او مرد شرافتمند، دل رحم، 
ش�جاع و وفاداری اس�ت که خب، مثل ادارد، از لحاظ 
قدرت سیاس�ی کم و کس�ر دارد. همین باعث شده تا 
داووس با وجود اهداف مثبتش و اس�تعداد باالیش در 
برقراری صلح در اغلب اوق�ات در ردیف اول قصه قرار 
نداشته باشد. نباید فراموش کنیم که او از جمله کسانی 
است که هم خیلی خوب ملیساندرا را می شناسد و هم 
از خطری که شمال و تمام دنیا را تهدید می کند، آگاه 
اس�ت. بنابراین، باید دید آیا در فص�ل جدید داووس 
داس�تان منحصربه فرد خودش را خواهد داشت، یا به 
خدمت لرد جدیدی درمی آید. مس�ئله این است که 

هرچه هست نباید چشم از او برداریم!
ب�رن استارک

شاید بگویید صبر کن ببینم، کجای برن به شخصیت  های 
دس�ته دوم می خورد؟ حق با شماس�ت. ب�رن از ابتدای 
سریال خط داس�تانی خاص خودش را داشته است، اما 
سفر او برای پیدا کردن کاغ سه چشم همواره در مقابل 
کش�تارها و لشگرکش�ی ها و نیرنگ بازی ه�ای بقیه ی 
مناطق وستروس به گوش�ه رانده شده است. این وسط، 
او عاوه بر اینکه از دید بقیه ُمرده به حساب می آید، در 
فصل پنجم هم کام�ا غایب بود، تا به ای�ن ترتیب، برن 
استارک در ظاهر به کاراکتری فراموش شده نزول کند. 
آخرین بار برن را در کنار کاغ  سه چش�م ترک کردیم. 
اگر این پیرمرد کمی از آن جادوهای خفنش را به برن یاد 
بدهد، تصورش را کنید پسر ادارد استارک در کنار وارگ 
کردن، به چه بازیگر برجسته ای در تحوالت وستروس و 

آینده ی متزلزل دنیا تبدیل می شود.
َوریس

در میان حاضران این فهرست شاید وریس تنها کسی 
باشد که مثل یک معمای حل نشده می ماند. در داستانی 
که تقریبا اکثر کاراکترها پس زمینه ای دارند و روابط و 
رگ و ریشه شان مشخص است، ما تقریبا هیچ چیزی 
درب�اره ی وریس و پرن�دگان کوچولوی�ش نمی دانیم 
و راس�تش را بخواهید ای�ن همان عنصری اس�ت که 
ش�خصیتش را این قدر وی�ژه و هیجا ن انگیز می کند. 
هدف واقعی و نهایی او چیس�ت؟ و آی�ا وقتی طبیعت 
واقعی وریس آشکار ش�ود، از اینکه خیلی از اتفاقات 
داستان زیر سر او بوده، شوکه می شویم یا او فقط کچلی 
است که دست و بالی در حرفه  ی جاسوسی دارد. من که 
 بیشتر از هرکسی در این فهرست، او را دو چشمی زیر

 نظر دارم!

شخصیت هایی که هر آن می توانند قهرمان سریال شوند!اقتصاد تجسمی بهترین ها


