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خبر
 12فیلم متقاضی اکران نوروزی
مشخص شدند

شورای صنفی نمایش ،پیشنهاد ۱۲
فیلم را برای درخواست اکران در برنامه
نوروزی سینماها تایید کرد.
غالمرضا فرجی ـ سخنگوی شورای
صنفی نمایش ـ درباره جزییات جلسه
این شورا در گفتگویی با ایسنا بیان کرد:
فیلمهایی که برای اکران نوروزی ۹۶
پیشنهاد خود را ارائه کرده و در جلسه امروز
شورا بررسی شدند ۱۲ ،عنوان هستند که
برای ثبت قرارداد نهایی آنها وجود پروانه
نمایش الزامی است .او گفت :در حال حاضر
فیلم «خوب ،بد ،جلف» به کارگردانی
پیمان قاسمخانی به عنوان اولین فیلم
اکران نوروزی مشخص است و  ۱۲فیلم
دیگری که پیشنهاد آنها ارائه شده شامل
«گشت « ،»۲ماجرای نیمروز»« ،هاری»،
«یک روز بخصوص»« ،رگ خواب»،
«سه بیگانه»« ،زرد»« ،بدون تاریخ ،بدون
امضاء»« ،فراری»« ،آشوب»« ،آباجان» و
«کارگر ساده نیازمندیم» میشود.فرجی
تاکید کرد :هر کدام از این فیلمها که از
طریق پخشکننده با سینماداران به توافق
برسند ،باید قرارداد خود را به همراه پروانه
نمایش ارائه کنند تا قرارداد اکران آنها در
نوروز ثبت شود.به گفته وی ،یک سری
فیلمها هم در فهرست ارائه شده بودند
که از نظر شورا مباحثی دارند و قابل
بررسی برای اکران نوروزی نبودند ،با این
حال حدود  ۲۰فیلم برای اکران نوروزی
درخواست داده بودند که از این بین ۱۲
فیلم طبق نظر شورا و با حضور نمایندگان
صنوف مشخص شدند.

عرضه اقالم پرمصرف
 ۱۵تا  ۲۰درصد ارزانتر از بازار

رئیس اتاق اصناف گفت :در
نمایشگاه بهاره اقالم موردنیاز مردم ۱۵تا
 ۲۰درصد ارزان تر از بازار عرضه می شود
و هیچ کاالی خارجی اجازه توزیع ندارد
مگر آنکه مشابه داخلی نداشته باشد.
علی فاضلی از تدوین شاخصه هایی برای
برگزاری نمایشگاه بهاره خبر داد و گفت:
کاالهایی که در نمایشگاه بهاره عرضه
می شوند ،باید  ۱۵تا  ۲۰درصد نسبت به
بازار ارزان تر باشند ضمن آنکه در مورد
کیفیت کاالهای عرضه شده نمایشگاه
بهاره باید اهتمام خاص شود و کنترل
کیفیت از سوی بازرسین صورت پذیرد.
علی فاضلی تصریح کرد :بخشی از اصناف
کشور کماکان با برگزاری نمایشگاه های
بهاره مخالف هستند؛ بنده هم شخصا
راغب به برگزاری نمایشگاه های بهاره
به منظور تامین کاالهای اساسی و مورد
نیاز مردم در شب عید نیستم زیرا فضا و
امکانات موجود برای برگزاری نمایشگاه
های بهاره مناسب نیست.

برداشت بیرویه خاک از جزیره هرمز نگران کننده است
جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

دولت عملکرد خوبی در رونق بخش تولید داشته است

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت
عملکرد خوبی در رونق بخش تولید داشته است ،گفت:
برنامه های دولت در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
تاثیر زیادی در جهت مقاوم سازی اقتصاد داشته است.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد
مقاومتی با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد از عملکرد
دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای طرح های
اقتصاد مقاومتی اولویت دار سال  ،۹۵گفت :در سال
جاری اقدامات قابل توجهی در حوزه تولید ،صنعت،
کشاورزی ،نفت و پتروشیمی صورت گرفته و این
گزارش نشان می دهد که دستگاهها اهتمام جدی برای
اجرای اقتصاد مقاومتی داشته اند.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با یادآوری
تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر راه اندازی بخش
تولید و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی در سال
اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ،تصریح کرد :دولت در
راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب ،تمرکز ویژه
ای بر حل مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی و رونق
بخش تولید معطوف کرد و خوشبختانه دستاوردهای
خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است و امروز
بسیاری از واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال کشور
مجددا فعال شده اند.
معاون اول رییس جمهور همچنین از دبیرخانه
ستاد خواست ضمن مشورت و نظرخواهی از دستگاههای
اجرایی ،برنامه ریزی منسجم و دقیقی را برای سال ۹۶
انجام دهد تا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بتواند از
ابتدای سال  ۹۶با سرعت و بدون اتالف وقت ،کارها را
مطابق با برنامه ریزی و رویکردهای جدید دنبال کند و
روند اجرای اقتصاد مقاومتی با وقفه مواجه نشود.
جهانگیری از دستگاههای اجرایی خواست ضمن

تکمیل و بروزرسانی گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی،
هرچه سریعتر آخرین اقدامات خود را به اطالع
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برسانند تا
گزارشی جامع و کامل از اقدامات دولت در عملیاتی
کردن طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال
 ۹۵تدوین و به مسئوالن عالی کشور و مردم ارائه شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با یادآوری
مشکل قطع آب و برق ناشی از شرایط جوی که اخیرا
مردم استان خوزستان با آن مواجه شده اند ،به سفر
هفته گذشته خود به این استان و تصمیمات ویژه
برای حل مشکل ریزگردها در این استان اشاره کرد و
افزود :در این سفر تصمیم گیری شد که وزارت جهاد
کشاورزی با بسیج کلیه امکانات استان و دستگاههای
اجرایی ،طرح بیابانزدایی و مقابله با ریزگردها در استان

را با جدیت دنبال کند و سایر دستگاههای اجرایی نیز
در چارچوب اقتصاد مقاومتی موظف هستند که با اقدام
سریع و ضربتی ،همکاری الزم را در این زمینه انجام
دهند.
جهانگیری افزود :در صورتی که اجرای این برنامه
نیازمند اعتبار و منابع مالی است ،وزارت امور اقتصادی
و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور باید با جدیت به
دنبال تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این برنامه باشند.
معاون اول رییس جمهور از وزارت نیرو نیز
خواست ،برنامه ریزی الزم را برای پیشگیری از تکرار
قطع برق و آب در استان خوزستان انجام دهد و برای
حل این مشکل تدابیر بلندمدت و کوتاه مدت اتخاذ
نماید.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی،

راه و شهرسازی ،جهاد کشاورزی ،نفت ،تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،امور اقتصادی و داریی ،روسای
سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی
کشور ،رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری ،معاون حقوقی رییس جمهور و رییس
هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند،
دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد اجرای اقتصاد
مقاومتی دستگاههای اجرایی در  ۹ماهه نخست سال
 ۹۵ارائه کرد و به تشریح میزان پیشرفت فیزیکی
 ۱۲۱پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال جاری
پرداخت.
در این گزارش ،عملکرد دستگاههای اجرایی
در خصوص تکالیف و طرح های اولویت دار اقتصاد
مقاومتی از سال  ۹۵ارزیابی شد و نقاط قوت و ضعف
هر دستگاه اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با
یادآوری اینکه هم اکنون در آستانه سومین سالگرد
ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر
معظم انقالب قرار داریم ،گزارشی از برنامه ریزی و
هماهنگی صورت گرفته برای حضور برخی از وزرا و
معاونین رییس جمهور و مدیران پروژه های اقتصاد
مقاومتی در دستگاههای مختلف در برنامه های زنده
تلویزیونی و تشریح و تبیین اقدامات دولت برای
عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
در پایان این جلسه مقرر شد دستگاههای اجرایی
ظرف دو روز آینده ،گزارش عملکرد خود را بروزرسانی
و تکمیل و به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
ارسال کنند تا دبیرخانه بتواند گزارشی جامع از اقدامات
دولت در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵
به مسئوالن عالی کشور و مردم ارائه دهد.

با حضور مهندس نعمت زاده و وزرای صنعت و تجارت کشور عراق :

اولین ساینا اتوماتیک صادراتی سایپا در عراق رونمائی شد

مراسم رونمائی از خودرو ساینا اتوماتیک سایپا با حضور مهندس
نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشورمان ،مهندس صالح نیا معاون
وزیر  ،دانایی فر سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق و همچنین محمد
شیاع سودانی وزیر صنعت  ،سلمان الجمیلی وزیر تجارت کشور عراق در
محل غرفه گروه خودورسازی سایپا در نمایشگاه خودرو بغداد برگزار شد.
خودرو ساینا اتوماتیک محصول جدید گروه خودروسازی سایپا در
عراق است که با توجه به برنامه ریزی های صادراتی گروه خودروسازی
سایپا و با همکاری بخش خصوصی و همچنین وزارت صنعت عراق بزودی
وارد بازار این کشور خواهد شد.
بر این اساس قرار است که تولید خودرو ساینا در کشور عراق همراه با
انتقال دانش فنی و تکنولوژی ساخت و تولید خودرو و قطعات این محصول
باشد و در این راه طبق برنامه ریزی های صورت گرفته محصوالت دیگر
گروه خودروسازی سایپا نیز در دستور مذاکرات و هماهنگی های بعدی
برای ورود به این کشور خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا با تکیه بر سابقه بسیار مطلوب خود در
ارائه خودرو های اقتصادی به بازار عراق و همچنین ایجاد بستر مناسب
در جهت ارائه خدمات پس از فروش محصوالت خود توانسته است از

استقبال قابل توجه خریداران خودرو این کشور شود و حضور این گروه
خودروسازی در نمایشگاه بغداد با استقبال رسانه ها و مردم بغداد
همراه شد.
در مراسم رونمائی از خودرو ساینا اتومات عالوه بر وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ایران ،وزاری صنعت و تجارت عراق نیز حضور داشته اند و در
جریان آخرین دستاوردهای این نمایشگاه قرار گرفتند.
شایان ذکر است یکی از ویژگی های غرفه گروه سایپا در این نمایشگاه
ارائه تنوع محصول در ده مدل است که پاسخگوی تمامی سلیقه ها و بودجه
ها برای خریداران و خانواده های عراقی می باشد
گروه خودروسازی سایپا با حضور در نمایشگاه خودرو عراق با
همراهی شرکت های سایپا ،پارس خودرو ،سایپا کاشان ،بن رو ،مگاموتور
،سایپا یدک ،پالسکوکار،سنان شیمی،سایپا آذین  ،رادیاتور ایران و با به
نمایش گذاشتن محصوالت ساینا اتوماتیک ،وانت ریچ ،وانت ( 151کافه
تریا)  ،وانت 151کانوپی ،چانگان  ،cs35ساینا  131فول آپشن،تیبا،2
تیبا  ،LPGتیبا فول آپشن ،آریو  ،قطعات خودرو و توانمندی در ارائه
خدمات پس از فروش محصوالت ،با استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان
عراقی همراه شد.

مراسم رونمائی از خودرو ساینا اتوماتیک سایپا امروز بیست و پنجم
بهمن ماه با حضور مهندس نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت
کشورمان ،مهندس صالح نیا معاون وزیر  ،دانایی فر سفیر جمهوری
اسالمی ایران در عراق و همچنین محمد شیاع سودانی وزیر صنعت ،
سلمان الجمیلی وزیر تجارت کشور عراق در محل غرفه گروه خودورسازی
سایپا در نمایشگاه خودرو بغداد برگزار شد.
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سرمقاله
میخ دیگری روی تابوت اقتصاد
بدون نفت

هومن جعفری

 .۱تصویری که از دربی تهران منتشر
شد و هیچ توجهی را هم جلب نکرد
تصویری آدم هایی بود که آمده بودند تا
داوطلبانه ورزشگاه آزادی را بعد از بازی
تمیز کنند! خبر و عکسش در چند سایت
و کانال خبری آمد و بالفاصله هم فراموش
شد .نه کسی اسمشان رارسید و نه کسی
جدی شان گرفت.نه کسی سراغشان رفت
و نه کسی به آنها اهمیتی داد.به همین
راحتی تمام شد.این فرهنگی ترین اتفاق و
تصویری که از بازی دربی منتشر شد و ما
نادیده گرفتیمش.
« .۲سید صالح هندی مدیر امور
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در یک
نشست خبری با اشاره به کشفیات جدید
میادین نفتی و گازی در طول برنامه پنجم
و در سال  95گفت :در طول این مدت
 11میدان گازی جدید 10 ،میدان نفتی
جدید 2 ،مخزن گازی جدید و  2مخزن
نفتی جدید کشف شده است ».ابن بدترین
خبری بود که دیروز شنیدیم.خبر اکتشاف
معادنی ارزشمند باید خوشحالمان کند اما
نگرانمان می سازد .کی می خواهیم اقتصاد
بدون نفت را جدی بگیریم؟ تا وقتی این
میادین کشف می شوند خبری از اقتصاد
بدون نفت نیست! تا وقتی خاک حاصلخیز
این ملک گنج های درونش را به ما نمایان
می کند کسی به خودش زحمت افتادن به
دنبال سرمایه گذاری و تحقیق و کارآفرینی
نمی دهد .تا وقتی نفت داریم غم داریم.
تا وقتی نفت داریم فقیریم .تا وقتی نفت
داریم پارتی بازی داریم.نفت بد بالیی سر
این کشور آورده.
 .۳در پاکدشت کرج یک خدا و پیامبر
دروغین بازدداشت شده .خودم هم سه بار
خبر را خواندم اما نفهمیدم ایشانی خدا
تشریف داشتند یا پیامبرش! (دادستان
پاکدشت از دستگیری فردی خبرداد که
ادعای خدایی در روی زمین میکرد و
مدعی شده است که در شمایل حضرت
موسی (ع) آمده است ).حاال حرف های
این پیغمبر کذاب به کنار اما اینکه کار و
بارش سکه بوده و کالس برگزار می کرده
هم مورد جالبی است .چرا در پاکدشت عده
ای باید باور کنند که این آدم برای خودش
مکتبی دارد یا حرفی دارد یا قدرتی دارد؟
چرا در حاشیه چنین ادعاهایی بیشتر جواب
می دهد تا در متن؟ در متن شهرهای کالن
از این خبرها هست اما نه به این شوری.
فالگیر ها و رممال ها و ساحرها عمدتا در
گوشه و کنار شهرهای حاشیه ای بساط
می گسترانند تا در شهرهای بزرگ.دلیلش
چیزی غیر از فقر فرهنگی است؟ در اولین
فرصت از گروه رواننشاسی روزنامه اممتیاز
می خواهم تا این موضوع را بررسی کنند.

