
ساخت کشتی تفریحی گنجر با حمایت 
بانک توسعه تعاون

مراحل ساخت کش��تی تفریحی گنجر با تسهیالت 
150 میلیارد ریالی بانک توس��عه تعاون در استان 

هرمزگان در حال انجام است.
حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک توس��عه تعاون که به همراه سید باقر فتاحی 
عضو هی��ات مدیره این بانک در اس��تان هرمزگان 
حض��ور یافته ب��ود، در جری��ان بازدید از کش��تی 
تفریح��ی گنجر اظهار داش��ت: همکاری مناس��بی 
می��ان بانک توس��عه تعاون و مس��ئولین اقتصادی 
استان در شناس��ایی مزیت های اقتصادی منطقه و 
معرفی کارآفرین��ان و تعاونگران جهت تأمین مالی 
ایجادشده است.وی در ادامه افزود: یکی از طرح های 
موردحمایت بانک توسعه تعاون در استان هرمزگان 
س��اخت کش��تی تفریحی گنجر با تسهیالت 150 
میلیارد ریالی می باش��د که نقش مهمی در افزایش 
ظرفیت ناوگان حمل مس��افر دریایی ایفا می نماید.

مهدیان با اش��اره به حمایت بانک توسعه تعاون از 
چند طرح گردش��گری استان گفت: ساخت کشتی 
از هنرها و صنایع بومی چند صدس��اله استان های 
جنوبی کش��ور به ویژه هرمزگان بوده است و تأمین 
مالی ای��ن پروژه ها، ضمن تقویت زیرس��اخت های 
گردشگری و بازرگانی در این استان تجاری کشور، 
موجب حفظ دانش بومی ساخت کشتی و حمایت 
از میراث معن��وی و تولید ملی می گردد.مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون تسهیالت اعطایی از سوی بانک 
توس��عه تعاون به فعالین اقتصادی استان هرمزگان 
را همراه با رش��د 70 درصدی در مقایس��ه با سال 
گذش��ته اع��الم نمود و گف��ت: طرح های��ی که در 
بخش های تولیدی و واجد ویژگی هایی جهت ایجاد 
اشتغال بومی در مناطق استان می باشند در اولویت 
تس��هیالتی بانک ق��رار دارد.وی خاطرنش��ان کرد: 
بررس��ی و تصویب پرونده های تس��هیالت در طرح 
اشتغال پایدار روس��تایی و عشایری، اشتغال پایدار 
فراگی��ر و اش��تغال مدد جوی��ان نهادهای حمایتی 
مطابق مطالعات آمایشی و با همکاری دستگاه های 
اجرایی در استان صورت پذیرفته است و تسهیالت 
موضوع بند ال��ف تبصره 18 نیز با جدیت و مطابق 

اصول اثربخشی تسهیالت، پرداخت خواهد شد

ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی 
مدیرعام��ل بان��ک پاس��ارگاد در همای��ش اقتصاد 
مقاومتی؛ بانک ها موظف هستند به بهترین شکل، 

منافع ذی نفعان خود را تأمین کنند
بانک ها وکیل هستند. س��پرده های مردم را جذب 
می کنن��د، مناب��ع را تجهیز می کنند و بر اس��اس 
مجوزه��ای قانون��ی از مح��ل آنها س��رمایه گذاری 
ک��رده و یا تس��هیالت ارائه می کنن��د. طبق قانون 
مدن��ی وکی��ل امان��ت دار و موظ��ف اس��ت که به 
بهترین ش��کل، منافع موکل خود را تأمین کند.به 
گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، دکتر قاسمی 
مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد در شش��مین همایش 
س��االنه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظ��ام بانکی در 
خدمت تولید، در نشس��ت س��از و کار تأمین مالی 
بخ��ش حقیقی اقتصاد توس��ط بانک ه��ا، گفت: بر 
اس��اس م��اده 8 قانون عملی��ات بانکی ب��دون ربا، 
بانک ها می توانند در اقتصاد سرمایه گذاری مستقیم 
کنند اما نباید در کاره��ای مصرفی غیر ضروری و 
کارهای تش��ریفاتی و لوکس ک��ه برای اقتصاد ملی 

ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند، وارد شوند. 
دول��ت نی��ز باید ای��ن چارچ��وب را هر س��اله در 
برنامه های خ��ود بگنجاند و در بودجه هم وضعیت 
آن را گزارش دهد. حال آنکه ما به س��ادگی با نفی 
موضوعی به نام بن��گاه داری، کل این ماده از قانون 
را نادیده گرفت��ه  و فراموش کرده ایم.وی ادامه داد: 
گفته می ش��ود بانک ها باید واسطه ی وجوه باشند؛ 

درست است. بانک ها وکیل هستند. 
س��پرده های م��ردم را ج��ذب می کنن��د، منابع را 
تجهیز می کنند و بر اس��اس مجوزه��ای قانونی از 
محل آنها س��رمایه گذاری کرده و یا تسهیالت ارائه 
می کنند. طبق قانون مدنی وکیل موظف اس��ت که 
به بهترین ش��کل، منافع موکل خود را تأمین کند. 
چارچوب ه��ای قانونی هم اجازه ی س��رمایه گذاری 

مستقیم را می دهد.

اخبار

ممنوعیت ۱۶۰۰ ردیف تعرفه ای  
 وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد؛

گزارش

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: امس��ال 1۶00 ردیف 
تعرفه ای را ممنوع کرده ایم و هر جا که توان ساخت داخل 

وجود داشته باشد اجازه واردات کاال را نخواهیم داد.
رض��ا رحمان��ی وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در مراس��م 
افتتاحی��ه نمایش��گاه توانمندی ه��ای فنی و مهندس��ی با 
محوریت رونق تولید با بیان اینکه امس��ال رونق تولید برای 
تمامی بخش های اقتصادی یک ضرورت به ش��مار می رود 
گفت: امسال رونق تولید یک سال حماسی را سپری کرده 
و صنعتگران و تولیدکنندگان از ابتدای س��ال خودشان را 

در جبهه اقتصادی قرار داده اند.
او گفت: اوایل امسال یک نمایشگاه با همین محوریت برای 
عرضه تولیدات و توانمندی ها برگزار ش��د و این نمایش��گاه 
هم ب��رای عرض��ه توانمندی ها برگزار ش��ده اس��ت و این 
نمایشگاه نش��ان می دهد که ما چه توانمندی هایی در چه 

حوزه هایی داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برنامه های اجرایی 
مختلف��ی را تدوی��ن کرده ایم و امس��ال فرص��ت داریم که 
بتوانی��م راهکار های مختلفی را برای حوزه های رونق تولید 

ارائه دهیم و توجه خود را به تولید داخل بیشتر کنیم.
رحمان��ی افزود: اولین برنامه ما افزایش اش��تغال اس��ت و 
تاکن��ون چند برنام��ه تدوین و اجرایی ش��ده و ما مردم را 
در جری��ان قرار خواهیم داد و یک نوع اعالن در این حوزه 

درخواست داده ایم.
او ب��ا بی��ان اینکه در س��ال ۹7، 1۲ میلی��ارد دالر واردات 
را نس��بت به س��ال ۹۶ کاهش داده ایم گف��ت: طبق برنامه 
توانمند کردن حوزه س��اخت سعی داریم 10 میلیارد دالر 
واردات را هم امس��ال کاهش دهیم و تبدیل به یک برنامه 

ساخت در این حوزه کنیم.
وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت اظهار کرد: خوش��بختانه 
تولیدکنندگان ما در این بخش خوب به پای کار آمده اند و 

با روح جدیدی که در این حوزه دمیده شده و با انگیزه های 
قوی که در عرصه های مختلف ایجاد ش��ده اس��ت ش��اهد 

میز های ساخت قوی تری خواهیم بود.
رحمانی بیان کرد: بخش��ی از تولی��دات را نمی توانیم اعالم 
کنی��م، اما این را می توان گفت که ما در تمامی بخش های 
مختلف توانس��ته ایم توان س��اخت خود را افزایش دهیم و 
هر کاالیی که امکان س��اخت آن وجود داشته باشد واردات 
آن را ممن��وع کرده ایم و طبق برنامه ریزی هایی که صورت 
گرفته است ظرفیت های خوبی را در تمامی بخش ها ایجاد 

کرده ایم.
او اف��زود: در حوزه های مختل��ف ظرفیت های خوبی وجود 
دارد و توانمندی ما بیش از نیاز ما اس��ت به طوری که در 
حوزه های مختلف مانند فوالد توانس��ته ایم به ظرفیت های 
خوبی برس��یم و امروز هم همکاری ه��ای خود را با قرارگاه 
خات��م االنبیاء جه��ت افزایش تولیدات فوالد منعقد ش��ده 

است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه فوالد مشکالتی 
وجود داش��ت که این مشکالت تبدیل به گلوگاه هایی برای 
ما شده بود، اما امسال با برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم 

این گلوگاه ها را برطرف کرده ایم.
رحمانی با اش��اره به اینکه در گذش��ته یکی از مشکالت و 
معضالت ما تولید الس��تیک های س��نگین بود گفت: سال 
گذشته تنها ۳0 درصد تولید الستیک های سنگین داشتیم 
که امس��ال توانستیم تولیدات در این حوزه را به 55 درصد 
افزای��ش دهی��م و البته این موضوع را ه��م باید اعالم کرد 
ک��ه م��ا در بخش تولید الس��تیک خودرو های س��واری به 

خودکفایی رسیده ایم.
او گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نباید در برخی 
از تولیدات توجیه اقتصادی مالک باشد و ما این صحبت را 
در دس��تور کار خود قرار داده ایم و بیشتر به حوزه ساخت 

تکیه کرده ایم.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت گف��ت: هم اکنون در حوزه 
فوالد تقریباً به خودکفایی رسیده ایم و واحد های تولیدی و 

تجهیزات در این بخش را توانسته ایم به دست بیاوریم.
رحمانی با اشاره به اینکه در برخی از حوزه ها ما به گونه ای 
وابس��ته بودیم که خود مسئوالن هم باور نمی کردند که ما 
در این بخش ها به خودکفایی برس��یم، اما ما با اقداماتی که 
در این حوزه انج��ام داده ایم و با کار های جهادی و انقالبی 
توانس��تیم در کنار نهضت ساخت داخل برنامه های دیگری 

هم برای افزایش صادرات انجام دهیم.
او ادامه داد: وضعیت مالی کشور در شرایط جدیدی به سر 
می برد و ما باید سعی کنیم با ایجاد زیرساخت ها و در کنار 
ستاد تس��هیل مراکز حمایت از ساخت داخل را راه اندازی 
کنی��م تا ه��م توانمندیم��ان در این بخ��ش افزایش یابد و 
هم بتوانیم تولیدات س��اخت داخ��ل را افزایش دهیم. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: هر کجا س��اخت داخل 
انجام می ش��ود ما واردات آن را مدیری��ت خواهیم کرد به 
طوری که س��ال گذشته شاهد کاهش ۳1 درصدی واردات 

بودیم که البته در برخی از جا ها ما نش��تی هایی داشتیم به 
طوری که برخی از ش��رکت های رس��می اق��دام به واردات 

می کردند که ما به زودی جلوی آن ها را خواهیم گرفت.
رحمانی اظهار کرد: امس��ال ه��م 1۶00 ردیف تعرفه ای را 
ممنوع کردیم تا ش��رکت های مختلف در این حوزه بتوانند 

در بخش های دیگر سرمایه گذاری کنند.
او افزود: برنامه های مختلفی را برای تقویت س��اخت داخل 
داری��م که البته برخ��ی اعالم می کنند که س��اخت داخل 
قیمت تمام ش��ده را افزایش می ده��د که در همین زمینه 
اع��الم می کنم که 50 درصد از قیمت تمام ش��ده کاال ها با 
تولید ساخت داخل کاهش می یابد و ما سعی خواهیم کرد 
در این حوزه حمایت قوی و قدرتمندی را از ساخت داخل 

انجام دهیم.
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت اظهار ک��رد: ما حدود یک، 
چه��ارم تا ی��ک، پنجم از تولیدات ش��رکت های خارجی را 
می توانی��م در داخل انجام دهیم که در این بخش از تمامی 
شرکت های تولیدی و ساخت داخل حمایت خواهیم کرد.

  باشگاه خبرنگاران جوان
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رئیس سازمان خصوصی سازی خبرداد؛
 آغاز واریز سود سهام عدالت  

رئیس س��ازمان خصوصی سازی از واریز سود 
سهام عدالت به حساب مشموالن خبر داد.

علیرضا صالح با بی��ان اینکه چک به بانک ها 
تحویل داده می ش��ود، اظهار ک��رد: بانک ها 

سود را به حساب مشموالن واریز می کنند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه "اولویت 
پرداخت به کدام مشموالن است؟ " پاسخ داد: 
قبال قول داده بودیم س��ود تا پایان اسفندماه 

واریز ش��ود اما در نهایت ب��ه این جمع بندی 
رس��یدیم که زودتر به دست مشموالن برسد 

تا قدرت خرید باالتری داشته باشند.
رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد میزان 
س��ود س��هام عدالت نیز گفت: به افرادی که 
یک میلیون س��هم دارند ۲50 ه��زار تومان 

تعلق می گیرد.
ب��ه ط��ور کلی جمع کل مش��موالن س��هام 
عدال��ت بیش از ۴۹ میلیون نفر اس��ت که از 
ای��ن میزان بیش از ۴۶ میلی��ون نفر در قید 

حیات هستند.
در سال 1۳۹5 به ازای هر سهم یک میلیون 
تومانی، 150 هزار تومان سود پرداخت شد و 
در سال 1۳۹۶ نیز به این میزان سهام، 175 
هزار تومان سود تعلق گرفته بود.بر این اساس 
مشموالن سهام عدالت برای آگاهی از مقدار 
س��هام عدالت خود می توانند به سامانه سهام 
WWW.SAMANESE. عدالت به نشانی

ir  مراجعه کنند.   ایسنا 

 بررسی ها در بین کاالهای اساسی نشان داد؛
برنج ایرانی، صدرنشین افزایش قیمت 
جدیدترین آمار منتش��ر شده از سوی وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت )صمت( نش��ان 
می دهد که قیم��ت برنج طارم اعال و داخلی 
هاشمی درجه یک در دی ماه امسال نسبت 
به دی س��ال گذش��ته به ترتیب ۴7 و ۴5.5 

درصد افزایش داشته است.
  بر اس��اس این آمار قیم��ت هر کیلوگرم برنج 
طارم اعال و داخلی هاشمی درجه یک در دی 

ماه ب��ه ترتیب حدود ۲۲ ه��زار و ۹00 و ۲۲ 
ه��زار و 700 تومان بوده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که قیمت هر دو محصول در ماه مشابه 
سال گذشته تقریبا 15 هزار و ۶00 تومان بوده 
است. قیمت برنج تایلندی نیز در این ماه 11.۶ 
درصد افزایش داشته،   اما براساس آمارها قیمت 
برنج پاکستانی باسماتی درجه یک تقریبا ثابت 
بوده است. همچنین این آمارها نشان می دهد 
که قیمت شکر سفید و شکر بسته ۹00 گرمی 
در این ماه نسبت به دی سال گذشته ۳۹.۳ و 
۳۶.1 درصد افزایش داشته است. به طوری که 
در دی ماه امس��ال هر کیلو شکر سفید حدود 
5۲00 و هر بس��ته ۹00 گرمی حدود 5۶00 
تومان عرضه ش��ده اس��ت. در ای��ن میان هر 
کیلو گوشت گوسفندی )مخلوط( در در ماه 
امسال حدودا به قیمت 87 هزار تومان عرضه 
می شده که نسبت به قیمت ۶8 هزار تومانی 
آن در ماه مش��ابه سال گذشته ۲7.7 درصد 

رشد داشته است. وزارت صمت 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تشریح کرد؛
  نزدیک شدن به آخر سال و کسری 

بودجه دولت ۲ عامل گرانی ارز 
رئیس کل اس��بق بانک مرکزی درباره دالیل 
گرانی ارز گفت: در حال نزدیک شدن به آخر 
سال هستیم همچنین کسری بودجه ای که 
دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ 
برخی از کاالها ش��ده اس��ت و باید به بانک 
مرکزی اجازه دهیم این نوسانات را با همین 

شیب مالیم کنترل کند.

  طهماس��ب مظاهری با بیان اینکه نوس��ان 
در قیمت کاال و خدمات متناسب با عرضه و 
تقاضا و رشد تولید و نقدینگی همیشه وجود 
داش��ته، گفت: در طول دو سال اخیر شاهد 
بودیم با آزاد شدن فش��ارهای ناشی از رشد 
نقدینگی کااله��ای مختلفی که م��ورد نیاز 
مردم در جامعه اس��ت، رشد قیمت داشته و 
ارز نیز مانند س��ایر کاالها در مقابل تقاضای 
ناشی از رش��د نقدینگی، دچار تغییر قیمت 

شده است.
وی در عین حال خاطرنش��ان کرد: در طول 
یک س��ال گذش��ته بانک مرک��زی کارهای 
خوب��ی در جهت کنت��رل و مدیریت نرخ ارز 
انجام داده است و سبب شده نوسانات قیمت 
های ارزی، تبدیل به شوک های قیمتی شود 
و تغییر قیمت ها در حد نوس��انات ناش��ی از 
افزایش تقاض��ا کنترل ش��ده و در کنار این 
اقدامات، از سیاست سرکوب نرخ ارز اجتناب 

کرده است. صدا وسیما

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

حسین انصاری مدیر گروه قوای محرکه شرکت 
ک��روز، در یازدهمی��ن همای��ش بی��ن المللی 
موتورهای درون س��وز در کنفرانس مربوط به 
آینده موتورهای درون س��وز در کشور و برنامه 
ها و دس��تاوردهای کروز در مس��یر حرکت به 
سوی آینده، با اشاره به آینده این موتورها گفت: 
احتراق سوخت فس��یلی موجود در موتورهای 
درون سوز سبب انتشار بیشتر گازهای گلخانه 
ای و تولی��د آالینده های جوی می ش��ود و با 
توجه به استفاده عموم مردم از ماشین آالت و 
موتورهای درون سوز، مهمترین بحث، کاهش 
میزان آالیندگی های حاصل از آن است که با 
کاهش مصرف سوخت امکانپذیر است. انصاری 
در خصوص جایگزین این موتور در دنیا اظهار کرد: 
در برخی از کشورها برنامه هایی برای ممنوعیت 

استفاده از آن موتورهای درون سوز و جایگزینی 
آن با خودروهای برقی در س��ال های آتی تدوین 
ش��ده است. در کشور ما برای تحقق این امر باید 
زیرساخت های تولید الکتریسیته پاک ایجاد شود 
و جای��گاه ه��ای تامین برق و ش��ارژ خودروهای 
برقی به راحتی قابل دس��ترس و اس��تفاده باشد. 
محدودیت های منابعی مانند لیتیوم، کبالت و... 
و همچنین قیمت باالتر آن نسبت به خودروهای 
با موتور احتراق داخلی از مشکالت استفاده همه 

گیر از خودروهای برقی است.
مدیر گروه قوای محرکه شرکت کروز با اشاره به 
موارد الزم در بهبود موتورهای درون سوز تصریح 
کرد: افزایش فش��ار تزریق استفاده از توربوشارژ، 

بهبود در احتراق، مدیریت هوش��مند و بهینه در 
مصرف س��وخت، انتخاب حجم و وزن مناس��ب 
برای موتورهای درون سوز و... می تواند به بهبود 

عملکرد این نوع موتورها کمک شایانی کند.
وی در جم��ع بندی موضوعات فوق در خصوص 
آین��ده قوای محرکه در ای��ران، بهبود طراحی و 
تکنولوژی��ک موتورهای درون س��وز بر اس��اس 
تجربیات کشورهای صاحب فناوری، استفاده از 
سوخت گاز در موتورهای طراحی شده برای این 
منظور و همچنی��ن طراحی و تولید خودروهای 
دورگه سری را تنها راه مقابله با مخاطرات پیش 

رو و ادامه حیات موتورهای درونسوز دانست.
انصاری با اش��اره به بومی س��ازی بس��یاری از 

قطعات در ک��روز اظهار ک��رد: از ابتدای ورود 
کروز به مدیریت قوای محرکه تمرکز بر داخلی 
س��ازی بوده و با وجود تحری��م های کنونی و 
مش��کالت حاصل از آن، موفق به بومی سازی 
بس��یاری از قطعات پیش��رفته خودرو و ارتقاء 
دانش فنی پرس��نل کروز که از س��رمایه های 

اصلی این شرکت به شمار می روند، شدیم.
وی درخصوص دس��تاوردهای کروز در داخلی 
س��ازی ECU گفت: ما در کروز توانس��ته ایم 
با اس��تفاده از دانش و تخصص مهندس��ان این 
شرکت، توانمندترین تیم کالیبراسیون را در بین 
قطعه س��ازان ایجاد کنیم ک��ه منجر به داخلی 
س��ازی کامل ECU در 5 نس��ل شد. در نسل 

آخر آن که به تازگی بومی سازی شده، توانایی 
تجهیز دریچه گاز برقی برای موتورهای احتراق 
داخل��ی فراهم آمده اس��ت. انص��اری ادامه داد: 
ک��روز توانایی تامین مدیری��ت موتور را به طور 
کامل دارد و با همت این بنگاه اقتصادی خطوط 
پیش��رفته برای تولید موتورهای��ی با تکنولوژی 
باالتر به زودی در کشور راه اندازی خواهد شد.

مدیر گروه ق��وای محرکه ش��رکت کروز بیان 
ک��رد: در کروز تی��م هایی جه��ت مطالعه در 
خصوص پیش��روی موتورهای درون سوز و نیز 
خودروهای برقی تشکیل شده که در این مسیر 
پیش��رفت های چش��م گیری به وقوع پیوسته 
اس��ت و تالش ک��روز حفظ جایگاه پیش��رو و 
حض��ور در خ��ط مق��دم تغیی��رات موضوعات 

مربوط به موتورهای احتراق داخلی است.

فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا گفت: با همکاری 
شرکت های تولیدکننده داخلی در کنار قرارگاه خاتم در 
چند س��ال اخیر جمع��ا از خروج 7 میلی��ارد دالر ارز از 

کشور جلوگیری شده است.
سعید محمد اظهار داش��ت: امروز شاهد حرکت شتابان 
انقالب اسالمی و تبدیل انقالب اسالمی به نظام اسالمی، 
دولت و جامعه اس��المی و درافق باالت��ر تمدن و الگوی 

الهام  بخش در جهان هستیم.
وی با اش��اره به فش��ار اقتصادی دش��من گفت:در رهبر 
انق��الب در آینده نگ��ری خاص اقتص��اد مقاومتی را راه 
برون رفت کش��ور از مش��کالت تبیین کردند و فرمودند 

تنها راه نجات کشور این است که قوی شویم.
فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا افزود: امسال سال 
رون��ق تولید از س��وی مقام معظم رهب��ری نام گرفت و 

مخاطب این شعار همه آحاد کشور هستند.
محمد یادآور شد: تاثیر رونق تولید در بیانات رهبر انقالب 
تحول در بخش های مختلف اقتصادی کشور است و تاثیر 
آن در ب��اال رفت��ن ارزش پول ملی و کاهش تورم اس��ت. 
وی ادامه داد: امروز در وضعیت جنگ اقتصادی هس��تیم 
و فرمانده��ی جنگ اقتصادی برای هدایت بردارها به یک 
س��مت گام برمی دارد؛ رهبر انقالب اصالح ساختار بودجه 
کشور و قطع بودجه از درآمد فروش نفت را معرفی کردند. 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا گفت: اصالح ساختار 
مالیات کشور و هدایت دارای های غیرمولد به سمت تولید، 
پیش نیاز قطع وابستگی به نفت است. محمد افزود: امنیت 
سرمایه گذاری برای بخش خصوصی بسیار مهم است و ما 
باید شاهد اطمینان بخشی به تولید کنندگان در باره ارائه 

خدمات زیربنایی به آنها باشیم. فارس

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا مطرح کرد؛

تحقق صرفه جویی ارزی 7 میلیارد دالری با تکیه بر توان داخل  
وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه 1۴ هزار کیلومتر 
راه آه��ن در دس��ت س��اخت و مطالع��ه داری��م، گفت: 
هدفگذاری کرده ایم در گام جدید چهار اس��تان دیگر را 

هم به شبکه ریلی متصل کنیم.
  محمد اس��المی  اظهار داش��ت: هر کس که در مس��یر 
عزت و سربلندی حرکت می کند، حتما باید به خودباوری 
ایمان داشته باش��د. انقالب ما با شعار استقالل، آزادی، 

جمهوری اسالمی به ثمر رسید. 
وی ادامه داد: در ۴1 س��ال اخیر استکبار جهانی تالش 
کرده است که تحریم ها را برای جلوگیری از رشد انقالب 
در دستورکار قرار دهد تا ملت ایران را تسلیم کند؛ عبور 

از تحریم ها یعنی پاسخ قاطع و نپذیرفتن سلطه.
وی افزوَد: در سالهای اخیر شاهد رشد خودباوری در کشور 
بوده ایم، خودکفایی داش��ته ایم و جلوه های برجس��ته ای از 

خودباوری، همین نمایش��گاه رونق تولید است.  وزیر راه و 
شهرساز ی افزود:  در بسیاری از زمینه ها رگ و ریشه وابستگی 
قطع شده اس��ت و قدرت سیاسی کش��ور مستلزم قدرت 
اقتصادی اس��ت.  اسالمی گفت: در وزارت راه و شهرسازی، 
اس��تفاده از ظرفیت داخل را در دستورکار قرار دادیم و در 
حوزه زیرساخت و ناوگان و روسازی راه، اتفاقات خوبی رخ 
داده اس��ت و در ساخت خط آهن، استفاده از ریل ملی در 
دستورکار قرار گرفت.  وی به توفقنامه امروز قرارداد خرید 5 
هزار تن ریل ملی برای پروژه راه آهن چابهار - زاهدان بین 
قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا و شرکت ذوب آهن اصفهان 
اشاره کرد و گفت: قرارگاه  خاتم با شبکه بزرگ پیمانکاری 
و مهندسان مشاور امروز توانسته است ذره ذره وابستگی ها 
 را توس��ط همین ش��رکت های دانش بنی��ان کاهش دهد. 

  وزارت راه وشهرسازی 

وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛

هدف گذاری اتصال چهار استان دیگر به شبکه ریلی 

مدير گروه قواي محركه كروز از توانايي اين شركت در تامين كامل مديريت موتور نويد داد


