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روزنامه اقتصادی صبح ایران

رایزنی برای كاهش عوارض 
 مترتب برصنعت بیمه را 
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فوالد خلیج فارس

مجموع سرمایه گذاری های ایمیدرو، شرکت های زیرمجموعه 
 و تابع��ه )تح��ت راهب��ری( از س��ال 92 ت��ا پایان س��ال ج��اری از

11/6 میلیارد دالر عبور می کند. ایمیدرو طی این مدت ظرفیت های 
 تولی��د را ت��ا بی��ش از 100درص��د افزای��ش داده و در عی��ن حال 
برنامه های وسیعی در اکتشاف، احیای معادن کوچک و تامین مالی 

پروژه ها داشته است...

حس��ن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل 
ش��رکت ملی گاز ایران، اظهار داشت: درست است که ما تولیدکننده 
عمده گاز در دنیا هستیم و مخزنی به بزرگی پارس جنوبی داریم، ولی 
فراموش نکنید که ما یک پارس جنوبی بیشتر نداریم و چنانچه بهینه 
مصرف کردن را س��رلوحه کارهای خود قرار ندهیم، افزایش تولید به 

تنهایی پاسخگوی رفع نیاز مصرف کشور نخواهد بود... 
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

بهمن ماه 99

فلرا رسلیدن دهله فجلر انقاب اسلامی، 
فرصتی است تا دسلتاوردهای این انقاب بزرگ 
ملورد ارزیابی قرار گیلرد. انقابی که بدون اغراق 
می توان به عنوان بزرگ ترین پدیده قرن از آن یاد 
کرد. فرهنگ ایثار و شلهادت باعث پیروزی های 

مسلتمر در انقاب و خصوصا دوران دفاع مقدس 
شد و رزمندگان اسام با روحیه ای شهادت طلبانه 
بلا ایثار جان خلود در جنگ علیه دشلمن پیروز 
شلدند. مهم ترین دستاورد انقاب اسامی، احیاء 
اسام ناب محمدی )ص( و فرهنگ ایثار و شهادت 

است. انقاب اسامی انسداد را در ایران شکست 
و هویت اسامی و ایرانی را به ملت ایران برگرداند 
و باعث خودباوری، اعتماد به نفس ملی و احساس 
توانمندی شلد و شعار »ما نمی توانیم« را به شعار 

»ما می توانیم« تبدیل کرد.

ما می توانیم


