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خبر

مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر نقش بیمه به عنوان
یکی از موثرترین ابزارهای مالی در توسعه اقتصادی
کشور ،گفت :راه پشتیبانی از اقتصاد کشور ،بزرگ تر
کردن صنعت بیمه اس��ت .به گزارش روابط عمومی
بیمه ایران ،سید مجید بختیاری که در آیین گشایش
س��اختمان جدید ش��رکت بیمه ایران معین در کیش
سخن می گفت ،اتصال صنعت بیمه به سایر بازارهای
مالیرادومینراهاصولیپش��تیبانیازاقتصادکش��ور
دانست و افزود :صنعت بیمه برای ایفای نقش های
بزرگتردرتوسعهاقتصادیکشورنیازبهتحولیبنیادین
دارد و اتکای صرف به دیجیتالی کردن صنعت بیمه
برای نیل به این مقصود ،اگر چه ش��رط الزم اس��ت،
اما کافی نیس��ت  .مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر
اینکه ابعاد ایجاد تحول دیجیتال صرفا به کامپیوتری
ش��دن محدود نمی ش��ود ،اضافه کرد :صنعت بیمه
نیازمن��د تح��ول و نوآوری جدی با ابعادی وس��یع در
ارائه خدمات است.

بیمهآسیاخسارت51میلیاردریالی
صنایعغذاییپاکتلیسهراپرداختکرد

بیمه آس��یا خس��ارت بیش از  51میلیارد ریالی آت 
ش
سوزیشرکتصنایعغذاییپاکتلیسهدراستانالبرز
را پرداخت کرد .به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا،
در پی وقوع حادثه و اعالم خس��ارت از س��وی شرکت
صنایع غذایی پاک تلیسه ( )202در استان البرز که به
دلیل انفجار ظروف تحت فش��ار صنعتی دچار حادثه
آتش سوزی شد ،کارشناسان بیمه آسیا در این استان
بالفاصل��هب��همحلحادث��همراجعهوپسازبازدیدو
بررس��ی کارشناسی به برآورد خسارت پرداختند .این
گزارش می افزاید :پس از بررسی های کارشناسی و
ارزیابی خسارت های ناشی از حریق ،میزان خسارت
به مبلغ بیش از  51میلیارد ریال برآورد ش��د و چک
خسارت در کوتاه ترین زمان ممکن طی مراسمی در
دفتربیمهگذار،توسطرییسشعببیمهآسیادراستان
البرز به مدیرعامل شرکت صنایع غذایی پاک تلیسه
تحویل شد .بنا بر این گزارش :شرکت صنایع غذایی
پاک تلیسه از سال  1392تا کنون تحت پوشش بیمه
های آتش سوزی ،اتومبیل ،مسئولیت مدنی ،درمان و
عمر و پس انداز بیمه آسیا بوده است.

خــبرویـژه

راه پشتیبانی از اقتصاد کشور ،بزرگ تر
کردن صنعت بیمه است

هفت ماه طالیی

در کارنامه ونوین
ثبت شد

بانک اقتصادنوین در هفت ماه منتهی به مهرماه  ۱۴۰۰هم درخشید و با کسب بیش از  ۱۷هزار و  ۶۲۰میلیارد ریال سود عملیاتی ،مهر تاییدی بر تداوم و تثبیت روند سودآوری خود زد .بر اساس
اطالعات منتشرشده در کدال ،بانک اقتصادنوین ،در مهرماه سال جاری ،حدود  ۱۷هزار و  ۸۵۰میلیارد ریال از محل واسطهگری مالی درآمد کسب کرده و در مقابل  ۱۵هزار و  ۲۵۹میلیارد ریال سود
به منابع تامین شده پرداخته است .مقایسه این دو رقم نشان از ثبت سود عملیاتی به میزان دو هزار و  ۵۹۲میلیارد ریال در مهرماه سال جاری دارد .با ثبت این رقم ،سود عملیاتی بانک اقتصادنوین
در هفتماهه ابتدایی سال جاری نیز به ۱۷هزار و  ۶۲۰میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ،بیش از سه برابر شده و توانسته هفت ماه طالیی را در کارنامه ونوین ثبت کند.

ت مدیره بانک تشریح کرد
ب رئیس هیئ 
نای 

تأمین مالی حوزههای نفت ،گاز و پتروشیمی با اعتبارات بانک صادرات
گروه بانک و بیمه :نایب رئیس هیأت مدیره
بان��ک ص��ادرات ایران گفت :ب��رای کمک
ب��ه ایج��اد مجموعههای ب��زرگ نفت ،گاز و
پتروش��یمی ،روشهای جدید تامین مالی و
اعتباری را بر پایه توسعه و چرخش اعتبارات
اسنادی ریالی در این صنعت با جدیت دنبال
میکنی��م .ب��ه گزارش اس��کناس ب��ه نقل از
روابطعموم��ی بان��ک صادرات ای��ران ،امیر
یوس��فیان در نشست تخصصی «روشهای
جدی��د زنجیره تامین مالی اجرای پروژههای
نف��ت ،گاز و پتروش��یمی» در مح��ل مرک��ز
همایشهای بینالمللی کیش در جمع فعاالن
ای��ن صنعت افزود :تنگناه��ای بینالمللی و
تورم به صورت همزمان آس��یبهای زیادی
ب��ه توان و عملی��ات مجموعههای اقتصادی
کش��ور وارد ک��رد .به نح��وی که قطع ارتباط
بانک��داری بینالملل��ی موج��ب از بین رفتن
اعتب��ارات خارج��ی فاینان��س ،ریفاینانس و
یوزانس برای صنایع ش��د و افزایش تورم به
از بین رفتن نسیهفروش��ی و تمرکز معامالت
بر استفاده از ریال انجامید .نایب رئیس هیأت
مدی��ره بانک ص��ادرات ایران اظهار کرد :نیاز
مال��ی صنای��ع کش��ور در حال��ی  ١٠٠درصد
افزایش یافته که منابع بانکی در کش��ور تنها
 ٦٠درصد رش��د داشته است و بانک صادرات
ایران با ارائه طرحهای طراوت تولید ،طراوت
توس��عه و اعتبار در حساب جاری ،تنگناهای
ناش��ی از تحریمهای ظالمانه و تورم را برای
واحده��ای تولی��دی از جمله صنایع نفت ،گاز

و پتروشیمی کاهش داده و با قدرت ظرفیت
حمای��ت از واحده��ای تولی��دی و بنگاههای
اقتص��ادی را فراه��م کرده اس��ت .وی تاکید
ک��رد :اگر س��رمایهگذاری در صنعت صورت
نگی��رد ،کاه��ش تولید رخ خواهد داد و در پی
آن کاهش فروش و نهایتا کاهش اشتغال پدید
خواهد آمد .یوسفیان ادامه داد :تحریم و تورم
موانع بزرگی برای دستیابی به رونق و جهش
تولید بوده و بانک صادرات ایران برای جبران
همزمان این مش��کالت ،اعتبارات اس��نادی
ریال��ی را جایگزی��ن فاینان��س ،ریفایناس و
یوزانس کرده و بیش از  ۲۰واحد بزرگ صنعتی
کش��ور از جمله در صنایع پتروش��یمی و فوالد
را در قالب فاینانس بر پایه اعتبارات اسنادی

ریالی تامین اعتبار کرده است .یوسفیان اظهار
ک��رد :بانک صادرات ایران در س��ال  ٩٩بالغ
بر  ٤٠٠هزار میلیارد ریال اعتبارات اس��نادی
ریالی در حمایت از تولید صادر کرد و طی نیمه
اول س��ال جاری نیز این میزان به  ٣٧٠هزار
میلیارد ریال رسید که در مجموع به  ۷۸۰هزار
میلیارد ریال بالغ میشود .وی با بیان این که
نظام بانکی توان تأمین تسهیالت الزم برای
اج��رای همه پروژههای واحدهای تولیدی را
ندارد ،قابلیتهای طرح طراوت تولید ،طراوت
توس��عه و طرح اعتبار در حس��اب جاری بانک
صادرات ایران را برش��مرد و گفت :این بانک
ب��ا اج��رای طرح ط��راوت به دنب��ال کاهش
هزینههای تولید از طریق کاهش هزینههای

مالی واحدهای تولیدی به واسطه استفاده از
اعتبارات اس��نادی داخل��ی ریالی مدتدار به
جای تس��هیالت بانکی اس��ت ضمن این که
در این طرح سهولت خرید و فروش اعتباری
(نسیه) حداکثر  ٣٦٠روزه بدون ایجاد مشکل
نقدینگی برای تولیدکنندگان و فروش��ندگان
دنبال میشود .نایب رئیس هیئتمدیره بانک
صادرات ایران ،آسانس��ازی خرید مواد اولیه
واحدهای تولیدی به صورت نسیه شش ماهه
در قبال اعتبارات اسنادی ریالی مدتدار بانک
ص��ادرات ایران را به نفع فروش��نده توصیف
ک��رد و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در
قال��ب خرید دین و اعتبارات اس��نادی ریالی
گش��ایش شده در شعب بانک صادرات ایران
بدون ارائه وثیقه یا ضامن ،تامین سرمایه در
گ��ردش و افزای��ش تقاضای کل برای خرید
کااله��ای تولی��د داخل را از دیگر اهداف این
طرح برشمرد .یوسفیان با تاکید بر اینکه اختیار
اس��تانها و مناطق تهران در اعطای صدور
اعتبارات اس��نادی ریالی چندین برابر ش��ده
است ،گفت :واحدهای تولیدی و فروشندگان
مواد اولیه که محصوالت تولیدی و مواد اولیه
را به صورت نسیه و اعتباری به خریداران در
ازای اعتبارات اسنادی ریالی مدتدار صادره
توس��ط شعب بانک صادرات ایران بفروشند،
میتوانند با مراجعه به شعب این بانک در اسرع
وقت نس��بت به تنزیل آن در قالب عقد خرید
دین اقدام و مبلغ فروش کاال یا مواد اولیه را
به صورت نقد دریافت کنند.

خبر

برنامه محوری رویکرد اصلی
بانک سینا در پیشبرد اهداف است

مدیرعامل بانک س��ینا برنامه محوری را به عنوان
یکی از اولویت های مدیریتی در پیش��برد سیاس��ت
ه��ا و برنام��ه های عملیاتی موفق بانک برش��مرد
و از اقدام��ات زیربنای��ی ص��ورت گرفته در این امر
تقدیر کرد .به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا؛
دکت��ر ایمان��ی که با هدف آگاهی از آخرین وضعیت
عملکردی و برنامه های عملیاتی ش��عب به اس��تان
کرمان سفر کرده بود ،با قدردانی از تالش بیوقفه
همکاران فعال در شبکه شعب و ستاد استان کرمان،
برنامه محوری را در پیش��برد فعالیت ها و کس��ب
موفقی��ت ،مه��م و تاثیرگذار عنوان کرد .وی گفت:
برخورداری از یک برنامه مدون و دقیق برای تعالی
و رشد سازمان یکی از اولویتهای مجموعه است
و نظ��ارت ب��ر ای��ن فرآیند منجر ب��ه تحقق اهداف
ترس��یم ش��ده و تحول بنیادین ش��اخصها در ابعاد
وس��یع میش��ود .مدیرعامل بانک سینا خاطرنشان
ساخت :این بانک با درک عمیق از نقش تاثیرگذار
برنامه ریزی در بهبود جایگاه بانک نسبت به طراحی
برنام��ه های راهب��ردی و عملیاتی و هدفگذاری
شاخصهای کلیدی و نظارت بر پیشرفت برنامهها
مبادرت نموده اس��ت .وی حرکت به س��مت دانش
مح��وری و ارتق��اء س��طح مهارت هم��کاران را در
موفقی��ت بان��ک مهم قلمداد ک��رد و افزود :نیروی
انس��انی موثر و کارآمد ،عامل اصلی تداوم موفقیت
و تحقق اهداف سازمانی است و سازمان های موفق
در عرصه رقابت ،زمانی در مسیر توسعه و پیشرفت
گام بر میدارند که دارای نیروی انس��انی کاردان و
ماهر و مدیران آینده نگر باش��ند .وی خاطرنش��ان
کرد :بانک سینا در سایه تصمیمات مدیران مدبر و
به روزرس��انی ابزارها و بهبود بهره وری خدمات به
درآمد عملیاتی مناسبی دست یافته است.

انرژی
تحلیلگران موسسه فیچ سولوشینز:قیمتها مالیم خواهد شد

اخبار
وزیر نیرو:

صنعت برق تابستان
تلخی را پشت سر گذاشت

وزیر نیرو با اشاره به مشکالت ایجاد شده در تابستان
برای صنعت برق گفت :در تابس��تانی که پش��ت سر
گذاش��تیم بهدلیل رش��د کم صنعت برق که در چند
س��ال گذش��ته اتفاق افتاده ،ش��اهد حدود  ۱۵هزار
م��گاوات کمب��ود تولید برق بودیم ک��ه این رقم یا
به صورت محدودیت تولید برای صنایع کش��ور یا
به صورت خاموش��ی ب��رای مصرف خانگی اعمال
میشد که میتوان گفت صنعت برق کشور تابستان
تلخی را پش��ت س��ر گذاشت .علیاکبر محرابیان در
آئین افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی
صنعت برق ایران که در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار ش��د ،با بیان اینکه رش��د
مصرف برق به معنای رش��د اقتصاد اس��ت ،اظهار
کرد :زمانی که به س��بد کش��ور در اثر کمبود تولید
ب��رق محدودی��ت میدهی��م ،بدین معناس��ت که
از ظرفیته��ای اش��تغال ،صادرات و امکان رش��د
میکاهی��م.وی با تاکید ب��ر اینکه فرصتهایی که
یکی پس از دیگری به صورت کوچک و بزرگ در
صنعت کشور به وجود آمده و بازارهایی که در داخل
و خارج ایجاد شده به خاطر کمبود تولید برق از دست
میدهیم ،تصریح کرد :موضوعی که در حال حاضر
برای صنعت برق اهمیت دارد چگونگی برون رفت
از این شرایط است .برنامهای که امروز وزارت نیرو
در پی هماهنگیهایی که با مجلس شورای اسالمی
و دولت تدوین کرده شامل دو شاخه توسعه صنعت
و بهینهسازی مصرف انرژی و اصالح بخش عرضه
و مصرف صنعت برق است.

دیزل در چین جیرهبندی شد

جایگاهه��ای عرضه س��وخت چی��ن در پی کمبود
عرض��ه دیزل ،محدود ک��ردن فروش این فرآورده
نفتی را آغاز کردند .به گزارش ایس��نا ،دیزل که از
افزایش چش��مگیر قیمتهای زغال س��نگ و گاز
طبیعی بیش��ترین بهره را برده اس��ت ،در ش��رایطی
که چین گرفتار خاموشی برق شده است ،می تواند
در ژنراتورها برای تولید نیرو استفاده شود .اما دیزل
سوخت اصلی برای کامیونهای سنگین هم است و
کمبود این سوخت در چین به معنی اختالل دیگری
در زنجیره تامین جهانی خواهد بود.

گ�روه انرژی:قیم��ت نفت روز جمعه افزایش
یافت اما در پی رشد بیش از حد ذخایر نفت نفت
آمریکا و اعالم ازس��رگیری مذاکرات هس��ته
ای از س��وی ایران با قدرتهای غربی ،باعث
ش��د در مس��یر ثبت نخستین کاهش هفتگی
در هش��ت هفته اخیر قرار بگیرد .به گزارش
ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با  ۲۷سنت
مع��ادل  ۰.۳درص��د افزایش ،به  ۸۴دالر و ۵۹
س��نت در هر بش��که رس��ید .بهای معامالت
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۱۲سنت
مع��ادل  ۰.۱درص��د افزایش ،به  ۸۲دالر و ۹۳
سنت در هر بشکه رسید.تحلیلگران موسسه
فیچ سولوش��ینز در یادداش��ت هفتگی اعالم
کردن��د رون��د صعودی قیمت نفت احتماال به
پیک خود رسیده و قیمتها اگرچه در سطوح
باالیی خواهند ماند اما در کوتاه مدت مالیم
می ش��وند.هر دو ش��اخص که روز دوشنبه به
باالترین رکورد چند سال اخیر صعود کرده بود
در مسیر ثبت حدود یک درصد کاهش هفتگی
قرار دارند که نخستین کاهش هفتگی در ۱۰
هفت��ه اخیر برای وس��ت تگزاس اینترمدیت
و نخس��تین کاهش هفتگی در هش��ت هفته
اخیر برای نفت برنت است.صعود قیمت نفت
ب��ا محدود ش��دن عرض��ه گاز طبیعی و زغال
سنگ در اروپا و چین و جهش قیمتهای آنها
پش��تیبانی ش��ده است .اما آمار روز چهارشنبه
اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر
نفت خام در هفته منتهی به  ۲۲اکتبر بیش از

توقف روند صعودی قیمت نفت

اخبار

نیروهایامنیتیتاکنون
حمالت متعددی را خنثی کرده اند

تایی��د ش��ده ابتال ب��ه کووید  ۱۹در  ۲۸مارس
گ��زارش ک��رده که در مقایس��ه با  ۳۹مورد در
روز قبل افزایش داشته است.

ریسک تولیدکنندگان اوپک پالس برای

باالتر رفتن قیمت نفت

حد انتظار رشد کرده است .ذخایر نفت آمریکا
هفته گذشته  ۴.۳میلیون بشکه افزایش پیدا
کرده که دو برابر افزایش  ۱.۹میلیون بش��که
ای بود که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند.
ادوارد مویا ،تحلیلگر ارش��د بازار در ش��رکت
 OANDAگف��ت :قیم��ت نفت مهیای عقب
نش��ینی می ش��ود اما کمبود عرضه ای که در
بازار مشاهده می شود و در سال میالدی آینده
هم ادامه خواهد داش��ت ،باعث می ش��ود در
ص��ورت ادامه افزایش تدریجی عرضه اوپک
پ�لاس ،معامله گ��ران انرژی در قیمت های
پایی��ن خریدار بمانند.همه ن��گاه ها به دیدار
آت��ی وزیران اوپک پ�لاس در چهارم نوامبر
دوخته ش��ده اس��ت .تحلیلگران انتظار دارند
این گروه تا آوریل  ۲۰۲۲به برنامه خود برای
اف��زودن ماهان��ه  ۴۰۰هزار بش��که در روز به

عرض��ه نفت پایبند بماند.محمد ارکاب ،وزیر
انرژی الجزایر گفت :افزایش تولید نفت اوپک
پالس در دس��امبر به دلیل ابهامات و ریسک
های موجود ،نباید از  ۴۰۰هزار بشکه در روز
فرات��ر رود.تحلیلگران بانک جی پی مورگان
در یادداشتی اعالم کردند عربستان سعودی
هشدار داده است که با توجه به دورنمای مبهم
تقاضا ،ممکن است ذخایر نفت در سال ۲۰۲۲
رشد چشمگیری پیدا کنند.بر اساس گزارش
رویترز ،نگرانیها نس��بت به رش��د ش��کننده
تقاضا به قوت خود باقی مانده است .چین به
دنبال محدود کردن آالیندگی در آستانه بازی
های المپیک زمستانی پکن و محدود کردن
رفت و آمد برای مقابله با هر گونه موج جدید
شیوع کووید  ۱۹است .مقامات سالمت چین
روز جمعه اعالم کردند این کش��ور  ۶۴مورد

اوپ��ک پالس با رد درخواس��ت کش��ورهای
مصرف کننده برای افزایش س��ریعتر تولید،
درب��اره تداوم ریس��کهای ناش��ی از پاندمی
ویروس کرونا هش��دار داد و رش��د ذخایر نفت
در س��ال می�لادی آین��ده را پیشبینی کرد.
اوپ��ک پالس در حال حاضر هر ماه تولیدش
را  ۴۰۰هزار بش��که در روز افزایش می دهد
اما درخواستها برای افزایش سریعتر تولید به
منظ��ور کنترل رون��د صعودی قیمتها را پس
زده است.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر
انرژی عربس��تان س��عودی روز شنبه در یک
مصاحبه تلویزیونی گفت :ما چیزی را قطعی
ف��رض نمیکنیم .کووید همچنان وجود دارد
و هنوز از شرایط بحرانی خارج نشدهایم .باید
محتاط باش��یم .بحران مهار ش��ده اما لزوما
پایان پیدا نکرده اس��ت .وی خاطرنشان کرد
س��فرهای جهانی همچن��ان ضعیف مانده و
برای توجیه احتیاط خود ،درباره پتانسیل رشد
عظیم ذخایر نفت در س��ال آینده هش��دار داد.
سیاستهای تولید محدودکننده از سوی اوپک
پ�لاس و تولیدکنندگان ش��یل آمریکا تولید
جهانی را از ژوئن س��ال  ۲۰۲۰پایین مصرف
نگه داشته است.

وزیر نفت خبر داد

اختصاصسهمیهبنزینویژهبابتاختاللدرسوخترسانی

گروه انرژی:وزیر نفت گفت :با هماهنگی رئیسجمهور سهمیه بنزین
ویژهایبهمنظورجبراناختاللرسانیسوختدرروزهایاخیربرایمردم
در نظر گرفته میشود .به نقل از وزارت نفت ،جواد اوجی پس از نشست با
مدیرانعاملشرکتملیپاالیشوپخشوشرکتپخشفراوردههای
نفتی ایران با بیان اینکه تا کنون بالغ بر  ۳۷۰۰جایگاه در سراسر کشور
دوباره فعال شده استو مردم میتوانند با سهمیه آزاد فرایند سوختگیری

را انجام دهند ،گفت :همچنین  ۸۰۰جایگاه به سامانه هوشمند سوخت
متصل شده است.وی با بیان اینکه ظرف یک تا دو روز آینده همه جایگاه
هایسوختکشوربهسامانهمتصلمیشوند،گفت:هیچخللومشکلی
در سهمیه کارت ها اتفاق نیفتاده وسهمیه سوخت همه افراد پایدار است.
وزیرنفتبابیاناینکهمدیراناستانیدرخصوصجایگاههایفعالشده
گزارشاتی را اعالم کردهاند و همه تالش می کنند که سایر جایگاه هایی

که به سامانه هوشمند متصل نشدند نیز طی یکی و دو روز آینده متصل
شوند ،اظهار کرد ۵۵ :هزار نازل عملیات سوخت گیری در کشور وجود
دارد لذا انجام فرایند زمانبر است.وی با بیان اینکه انشااهلل هرچه سریع تر
ایناخاللبرطرفمیشودوباتدابیریکهدرشرکتملیپخشدرحال
انجاماستدیگرشاهدچنیناتفاقاتینخواهیمبود،گفت :الزماستکه
دوستان بازنگری عمیقی روی سامانه داشته باشند.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :دش��من از تمام ظرفیت دانش��مندان خود
اس��تفاده میکند تا در حوزههای مختلف که با زندگی
مردمسروکارداردحمالتجدیدیراباروشهاینوین
طراحی کند .فریدون عباسی در گفت و گو با ایسنا ،با
اشارهبهحملهسایبریبهسامانههوشمندسوخترسانی
کشور ،بیان کرد :این حمالت در این حوزه و سایر حوزه
هااتفاقجدیدینبوده،بلکهتاکنونحمالتمتعددیدر
حوزهسایبریصورتگرفتهکهتوسطنیروهایپدافندو
امنیتیکشورشناساییوخنثیسازیشدهاست.ویدر
ادامهاظهارکرد:ازنظرآماریتعداداینحمالتباالبوده
و دشمن از تمام ظرفیت دانشمندان خود استفاده می
کند تا در حوزه های مختلف که با زندگی مردم سر و
کار دارد حمالت جدیدی را با روش های نوین طراحی
کند .حمله در حوزه حمل و نقل کشور نیز قابل پیش
بینی بود .ما شاهد حمالتی در حوزه صنعت هسته ای
کشور برای جلوگیری از پیشرفت های حاصله بودیم
امانتوانستندآسیبزیادیبهماواردکنند.نمایندهمردم
کازروندرمجلسشورایاسالمی،تصریحکرد:حمله
س��ایبری که به سیستم سوخت رسانی کشور صورت
گرفت در جهت ناراضی کردن مردم بود .الزم است بر
رویگلوگاههایمهمکش��وربرایخنثیس��ازیاین
حمالتپدافندانجامش��ود.نبایددانش��گاههاومراکز
علمی و تحقیقاتی کشور با حوزه دفاعی بیگانه باشند.
پیوندبینمراکزعلمیوتحقیقاتیباحوزهدفاعیکشور
امری ضروری است.وی در ادامه تاکید کرد :امروز دفاع
از کشور بدون علم و فناوری ممکن نیست .بنده دفاع از
کشور را محدود به نیروهای نظامی نمی بینم.

عرضه بنزین  ۱۵۰۰تومانی
در  ۱۰۰جایگاه سوخت در تهران

سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی گفت:
در ح��ال حاض��ر  ۱۰۰ج��اگاه س��وخت در تهران به
س��امانه هوش��مند متصل ش��ده اند و بنزین ۱۵۰۰
تومانی عرضه می کنند .فاطمه کاهی در گفت و گو
با ایس��نا ،در خصوص آخرین وضعیت جایگاه های
س��وخت در کش��ور ،اظهار کرد ۹۰ :درصد جایگاه
های سوخت در تهران و بیش از  ۹۵درصد جایگاه
های س��وخت در سراس��ر کش��ور بنزین یارانه ای و
آزاد عرضه می کنند.

