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بانک و بیمه
چهارشنبه  24شهریور  1400شماره 1098

خبر

بیمه تجارت نو با ارتقا ش��اخص توانگری مالی در
س��ال ج��اری بنابر اعالم بیمه مرک��زی از توانایی
مالی مطلوبی برای پوش��ش ریس��ک ها برخوردار
است .بحران های مالی در دنیا در سال های اخیر
س��بب ش��ده اس��ت که نهادهای نظارت کننده در
هر سیس��تم مالی به موضوع کفایت س��رمایه ها و
کرانه توانگری مالی ش��رکت های توجه بس��یاری
داش��ته باش��ند .کیوسک خبر ـ از سوی دیگر اعالم
توانگری مالی از سوی نهاد ناظر سبب شده تا کلیه
ذی نفعان در صنعت بیمه در کلیه مراودات خود با
ش��رکت های بیمه اعم از خرید بیمه نامه ،س��رمایه
گذاری ،نظارت و در نهایت انتخاب یک ش��رکت
بیمه ،به این ش��اخص کلیدی و مهم توجه داش��ته
باش��ند .اما هرچند که در س��ال های اخیر برخی
نظریه ها به تغییر مدلس��ازی ش��یوه توانگری مالی
با توجه به ریس��ک و ش��رایط خاص هر ش��رکت و
میزان سرمایه مورد نیاز توجه دارد اما شیوه مبتنی بر
ضرایب ریسک ثابت به عنوان مدلی که برای کلیه
شرکتهای بیمه به کار میروند و بازتابی از شرایط و
ریس��کهای خاص یک شرکت بیمه منفرد نیست،
ارزیابی ش��رکت ها را در یک خط یکس��ان ساده تر
کرده اس��ت و س��طوح یک تا پنج مکانیزمی برای
معرفی شرکت های بیمه است .در چنین فرآیندی
ش��رکت های بیمه در شرایط یکسان مقایسه شده
و نس��بت های اعالم ش��ده می تواند به عنوان رتبه
ای برای مقایس��ه با س��ایر ش��رکتها در نظر گرفته
شود .از همین رو برخی از شرکت های بیمه مانند
بیمه تجارت نو توانس��ته اند با اصالح س��رمایه خود
به س��طوح مطمئن تری از توانگری مالی با همین
فرمول ساده برسند ،رویکردی که با اصالح کرانه
توانگری تناس��ب بهتری را بین داراییها از یک س��و
و دیون واقعی و احتمالی از دیگر س��و ایجاد کرده
است  .اجرای برنامه های افزایش سرمایه به بیمه
تجارت نو کمک کرده اس��ت ،این ش��رکت سرمایه
واقعی و س��رمایه اقتصادی خود را بهبود بخش��د و
جایگاه مطلوب تری را در بین شرکت های بیمه به
دست آورد تا جایی که آخرین سرمایه پرداخت شده
آن  ۳۰۰میلیارد تومان و برنامه افزایش سرمایه تا
 ۶۰۰میلیارد تومان از محل سود انباشته و اندوخته
نیز در دست اجرا است.

خــبرویـژه

بیمه تجارت نو جذابیت در بیمه گری و
سهام خود را افزایش داد

حضور موثر و کارآمد
بانک سینا در جنوب
استان فارس

مدیرعامل بانک سینا ضمن دیدار با همکاران شعب گراش و الر در استان فارس با اشاره به اهمیت اقتصادی و تجاری این شهرها که عامل رشد و توسعه بخشی از مسیر صنعتی و تجاری
کشور است ،بر حضور موثر و کارآمد بانک سینا در این منطقه تاکید کرد .دکتر ایمانی با اشاره به پیشینه و قدمت بانک سینا در نظام بانکی ،حمایت از طرح های اشتغالزایی و تولیدی و کسب
و کارها را مایه مباهات و افتخار این مجموعه دانس��ت و عنوان کرد :بانک س��ینا همواره کوش��یده اس��ت ارائه خدمات را به بهترین نحو با بهره گیری از فناوری های نوین ،در کمترین زمان به
مشتریان و هموطنان گرامی ارائه نماید .وی خاطرنشان کرد :این مهم در حالی محقق شده که بانک سینا ،اقدامی جهشی را در پرداخت تسهیالت طی سال گذشته شاهد بود.

دکتر بهزاد شیری اعالم کرد

موفقیت پست بانک ایران در بانکداری دیجیتال

با توجه به نامگذاری سال  1400با عنوان سال
«تولید،پشتیبانیهاومانعزداییها»،تحققاین
شعار با تعریف استراتژیهای صحیح ،داشتن
برنامهسالیانهواستفادهازفناوریهایدیجیتال
در راس��تای مأموریتهای بانک ،امکانپذیر
خواهد بود .در همین راس��تا ،پستبانک ایران
اق��دام ب��ه تدوین «برنامه راهب��ردی بانک با
رویک��رد پیادهس��ازی بانک��داری دیجیتال»
طی  4س��ال آتی نمود و اهداف اس��تراتژیک و
استراتژیهای محوری و پروژههای عملیاتی
بانک تهیه و در قالب  66پروژه عملیاتی سال
 1400ب��ه تفکی��ک معاونتها ،مدیریتهای
ام��ور و ادارات مج��ری برای اجرا ابالغ ش��د.
به گزارش روابط عمومی پس��تبانک ایران،
دکتر بهزاد ش��یری مدیرعامل بانک با اعالم
ای��ن خب��ر گفت :ایج��اد پلتف��رم یکپارچه با
کاربردهای  App Store- Api Storeبرای
بانک و همکاری ش��رکای تجاری ،طراحی و
اس��تقرار آپ ،اس��تقرار کیف پول الکترونیکی
مبتی بر بالکچین ،پیادهسازی مرکز عملیات

امنی��ت ،پیادهس��ازی رایانش ابری ،راهاندازی
و بهرهبرداری س��امانه  ،BPMSاحراز هویت
و امض��ای دیجیت��ال ،تکمیل و پیادهس��ازی
س��امانه هوش تجاری ،استقرار سامانه کشف
تقلب و تکمیل و توسعه سامانه جامع بانکی با
رویکرد بانکداری دیجیتال؛  10محور مهم از

 66برنامه عملیاتی بانک در سال جاری است.
مدیرعامل پس��تبانک ایران اظهار داشت :بر
این باوریم پستبانک ایران به دلیل دارا بودن
زمینه توس��عه همکاری با بخش خصوصی و
نیز تجربه متمایز در طراحی سیستم بانکداری
الکترونیکی میتواند در بانکداری دیجیتال نیز

پیشگام باشد .بدین منظور تدوین راهبردهای
پس��تبانک ایران بهعن��وان یک نیاز از اواخر
سال  1398در دستور کار بانک قرارگرفته و با
مش��ارکت مدیران ارشد ،میانی و کارشناسان
مجموع��ه و با بهرهگی��ری از توان تخصصی
برونسازمانی در قالب رویکردی علمی تدوین
و طی  4سال اجرا میشود .وی در ادامه گفت:
درچارچوبمطالعاتصورتگرفته،بیانیههای
مأموری��ت ،چش��مانداز و ارزشه��ای بانک
مش��خص و اهداف اس��تراتژیک و استراتژی
مح��وری بانک تعیین ش��د .همزمان با لحاظ
رویکرد استقرار بانکداری دیجیتال با بازنگری
در مدل کس��بوکار جاری ،مدل کس��بوکار
آینده بانک مش��خص و ضم��ن ارزیابی بلوغ
بانک��داری دیجیتال ،برنامههای کالن بانک
در قالب  13هدف استراتژیک و  21استراتژی
محوریبااولویتاستراتژی«توسعهبانکداری
دیجیت��ال» تعیی��ن و شناس��نامه برنامههای
عملیات��ی آنها نی��ز با هم��کاری واحدهای
ذیربط تهیه شد.

تسهیالت کمبهره طرح «کارا» بانک صادرات ایران برای بنگاههای کوچک و متوسط

بانک صادرات ایران طرح تسهیالتی مرابحه «کارا» با هدف تامین
تا س��قف  ٢٠میلیارد ریال برای س��رمایه در گردش و س��رمایه ثابت
واحده��ای کوچ��ک و متوس��ط با نرخ س��ود ترجیحی  ٧درصدی را
ارائه کرد .به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،بنگاههای
کوچک و متوسط فعال برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت
خود میتوانند تا سقف  ٢٠میلیارد ریال از تسهیالت بانک صادرات

ایران در قالب طرح «کارا» اس��تفاده کنند .نرخ س��ود تس��هیالت در
قالب طرح «کارا»  ٧درصد و مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت
برای بنگاههای مذکور  ٢٤ماهه اس��ت و تمامی اش��خاص حقیقی و
حقوق��ی ب��ا کمتر از  ١٠٠نی��روی کار که در زمره واحدهای تولیدی
و خدماتی کوچک و متوس��ط قرار میگیرند ،ش��رایط بهرهمندی از
تس��هیالت این خدمت جدید بانک صادرات ایران را دارند .داش��تن

مجوز فعالیت ،دارا بودن حس��اب جاری بدون دس��ت ه چک نزد بانک
صادرات ایران ،فعال بودن واحد تولیدی ،عدم ش��مولیت ماده ١٤١
قان��ون تج��ارت و اح��راز اهلیت توان بازپرداخت متقاضی با توجه به
درآمد حاصل از فعالیت ،از جمله ش��رایط دریافت این تس��هیالت
عن��وان ش��ده و صاحبان بنگاههای مذک��ور میتوانند از این خدمت
نوین بانک استفاده کنند.

خبر

لزوم جذب صادرکنندگان فعال
برای ارائه خدمات و تسهیالت

مدیرعامل بانک توس��عه
ص��ادرات ای��ران با اعالم
آمادگی برای حمایت همه
جانبه از صادرات کش��ور،
بر ج��ذب صادرکنندگان
فع��ال برای ارائه خدمات و
تسهیالتتاکیدکرد.بهگزارشاگزیمنیوز،علیصالح
آبادی در بازدید مجازی خود از ش��عبه بوش��هر ،گفت:
هدفماایناستکهخدماتوتسهیالتبانکتوسعه
صادرات ایران را در اختیار تمامی صادرکنندگان فعال
استان بوشهر قراردهیم .وی با تاکید بر هدف گذاری
ارائه ۲۵۰۰میلیاردریالتس��هیالتدرس��الدرشعبه
بوش��هر،تصریحکرد:درکناراعطایتس��هیالتباید
خدمات بانک توس��عه ص��ادرات ایران اعم از اعطای
ضمانتنامه،اعتباراس��نادیداخلینیزبهمش��تریان
معرفی و ارائه شود .مدیرعامل بانک توسعه صادرات
ایرانضمنابزاررضایتازعملکردشعبهبوشهر،اظهار
داشت :اولویت بعدی بانک توسعه صادرات ایران ،پس
ازارائهتسهیالتبهصادرکنندگان،اعطایتسهیالت
به تولیدکنندگان فعال اس��تان خواهد بود؛ این حوزه
از صنایع عالوه بر اش��تغالزایی ،می توانند در صورت
حمایتبهتولیدصادراتیتبدیلشود.همچنینمحمد
مزده عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات نیز در
ای��ن نشس��ت گفت :نظام بانک��ی ،کادر درمان حوزه
اقتصادیبودهوالزماس��تباهدفآش��ناییبیش��تر
مشتریان صادرات محور ،تعامل سازنده ای بین بانک
وحوزهتولیدوجودداش��تهباش��د.ویاظهارامیدواری
کرد :با همکاری هرچه بیشتر همکاران ستاد و شعبه،
چالشهایمطرحشدهدرحوزههایاعتباری،فناوری
وبازاریابیرفعشودتاشاهدتوسعهبیشازپیشخدمات
شعبهبوشهرباشیم.

انرژی
اخبار

تولید نیروگاههای مقیاس کوچک از
مرز  ۱۱۰۰مگاوات عبور کرد

مدیرعامل ش��رکت مدیریت ش��بکه ب��رق ایران
گفت :برای اولین بار در کش��ور تولید نیروگاههای
مقیاس کوچک از مرز  ١١٠٠مگاوات عبور کرد.به
گزارش ایسنا ،در سال گذشته تولید نیروگاه های
مقیاس کوچک ،بیش از دو درصد برق کش��ور را
تأمی��ن و کم��ک خوبی به گذر از پیک تابس��تان و
ش��رایط دشوار زمس��تان در سال  ۱۳۹۹داشت .از
ابتدای س��ال جاری تا تیر ماه این نیروگاه ها بیش
از  ۱۷۰۰گی��گاوات س��اعت انرژی تولید کرده اند
که رش��دی  ۹.۵درصدی را نس��بت به مدت مشابه
س��ال گذشته نش��ان می دهد.با ادامه روند توسعه
و اح��داث ای��ن نی��روگاه ها ،پیش بینی می ش��ود
نس��بت تولی��د به ظرفیت فع��ال این نیروگاه ها در
تابس��تان ج��اری به  ۶۵درص��د افزایش یابد .این
نی��روگاه ها ب��ا دارابودن راندمان باالتر از میانگین
راندمان نیروگاه های حرارتی شبکه و نزدیک بودن
ب��ه محل مص��رف عالوه برتامین برق ،مزایایی از
جمله کاهش تلفات و بهبود کیفیت توان را دارند.
مصطفی رجبی مش��هدی در این باره اظهار کرد:
متوسط تولید نیروگاههای مقیاس کوچک در شبانه
روز گذش��ته به  ۱۰۶۹مگاوات رس��ید که رکورد
جدید و قابل توجهی محس��وب میش��ود.به گفته
وی در شبانه روز گذشته حداکثر تولید نیروگاههای
تجدیدپذیر در کشور  ۴۲۱مگاوات و متوسط تولید
این نیروگاهها  ۲۱۲مگاوات بوده است.

سدهای خالی البرز و پیشبینیهای
نگران کننده در پاییز و زمستان

مدیر مطالعات پایه آب ش��رکت آب منطقهای البرز
گفت :س��ازمان هواشناسی میزان بارش پاییزی در
منطقه ما را کمتر از میزان نرمال پیشبینی کرده و
اگ��ر ای��ن پیشبینی رخ دهد میزان ذخیره آب در دو
سد کرج و طالقان بسیار کمتر از میزان کنونی خواهد
بود.س��عید نقدی در گفت و گو با ایس��نا ،با اش��اره به
آخرین وضعیت سدهای البرز ،گفت :در حال حاضر
 ۶۴درصد س��د کرج پر اس��ت که این رقم از مدت
مشابه سال قبل  ۲۱درصد کمتر است.نقدی افزود:
س��د طالقان هم در حال حاضر  ۵۳درصد پر اس��ت
که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته  ۳۰درصد
کاهش ذخیره داشته است.

ریسک فزاینده افزایش موارد کرونا بازار را سردرگم کرده است؛

پیش بینی اوپک از تاخیر احیای تقاضا برای نفت

گروه انرژی:اوپک به دلیل شیوع کرونای دلتا،
در پیش بینی خود از بهبود رش��د تقاضا برای
نفت تجدیدنظر کرد و اکنون انتظار دارد رشد
بیش��تر تقاضا به جای س��ه ماهه چهارم سال
 ،۲۰۲۱در س��ال میالدی آینده حاصل ش��ود.
به گزارش اس��کناس به نقل از ایس��نا ،اوپک
در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضا
برای نفت در س��ه ماهه چهارم س��ال ۲۰۲۱
به  ۹۹.۷۰میلیون بش��که در روز می رس��د که
 ۱۱۰هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی ماه
گذشته این گروه است.در گزارش اوپک آمده
اس��ت :ریس��ک فزاینده افزایش موارد کووید
 ۱۹که ناشی از شیوع واریانت دلتاست ،چشم
انداز تقاضا برای نفت در سه ماهه پایانی سال
 ۲۰۲۱را تیره کرده است .در نتیجه برآورد این
گروه از تقاضا برای نفت در نیمه دوم س��ال
میالدی جاری پایینتر برده شد و روند احیای
بیشتر تقاضا برای نفت تا نیمه اول سال ۲۰۲۲
به تاخیر افتاد.دولتها ،کشورها و بازرگانان به
دق��ت رون��د احیای تقاضا برای نفت را پس از
ریزش��ی که در سال  ۲۰۲۰داشت ،دنبال می
کنند .روند آهسته تر احیای تقاضا ،قیمتها را
در مع��رض کاه��ش قرار داده و این دیدگاه را

تقویت می کند که تاثیر پاندمی ممکن است
روی الگوه��ای مص��رف برای مدت طوالنی
تر یا همیش��گی تاثیر بگذارد.نفت برنت پس
از انتش��ار گ��زارش اوپک ب��االی  ۷۳دالر در
هر بش��که معامله ش��د .قیمت نفت برنت از
ابتدای س��ال میالدی جاری تاکنون بیش از
 ۴۰درصد رش��د کرده که تحت تاثیر امیدها
ب��ه احیای اقتص��ادی و کاهش عرضه اوپک
پالس حاصل شده اما نگرانی درباره واریانت
دلتا مانع رشد بیشتر قیمتها شده است.با وجود
بازبینی نزولی اوپک از میزان تقاضا در س��ه

ماه��ه چهارم ،اوپ��ک اعالم کرد تقاضا برای
نفت جهان در کل سال  ۲۰۲۱به میزان ۵.۹۵
میلیون بش��که در روز معادل  ۶.۶درصد رشد
می کند که عمال تغییری نسبت به پیش بینی
م��اه پیش این گ��روه ندارد.پیش بینی میزان
رش��د تقاضا در س��ال  ۲۰۲۲به  ۴.۱۵میلیون
بش��که در روز افزایش داده ش��د در حالی که
برآورد گزارش ماه گذشته اوپک  ۳.۲۸میلیون
بشکه در روز و برآورد منابع اوپک در نشست
اول س��پتامبر  ۴.۲میلیون بش��که در روز بود.
اوپک اعالم کرد روند احیای تقاضا برای نفت

در س��ال  ۲۰۲۲اکنون قویتر فرض می شود.
با افزایش نرخ واکسیناسیون ،انتظار می رود
وضعیت شیوع کووید  ۱۹بهتر مدیریت شود
و فعالیتهای اقتصادی و رفت و آمد به سطح
پی��ش از همه گیری برگردد.با وجود تغییرات
اخی��ر در ب��رآورد اوپک ،ای��ن گروه همچنان
باالتری��ن رش��د تقاضا ب��رای نفت را در میان
سه سازمان پیش بینی کننده نفت پیش بینی
می کند .آژانس بین المللی انرژی رشد تقاضا
برای نفت را به میزان  ۵.۳میلیون بش��که در
روز و اداره اطالعات انرژی آمریکا پنج میلیون
بشکه در روز پیش بینی می کند.گروه اوپک
پالس در حال تس��هیل تدریجی محدودیت
عرضه ای کم سابقه ای است که از ماه مه سال
 ۲۰۲۰به اجرا گذاشت و کشورهای عضو این
گروه در ژوییه موافقت کردند تولیدشان را به
صورت جمعی ماهانه  ۴۰۰هزار بشکه در روز
در فاصله اوت تا دسامبر افزایش دهند و این
برنامه را در نشست اول سپتامبر تایید کردند.بر
اساس گزارش رویترز ،گزارش ماهانه اوپک
نش��ان داد تولید این گروه در اوت  ۱۵۰هزار
بش��که در روز رش��د کرد و به  ۲۶.۷۶میلیون
بشکه در روز رسید.

فرصت چهار ماهه آلمان برای تایید خط لوله روسیه

گ�روه انرژی:رگوالت��ور انرژی آلم��ان چهار ماه
فرص��ت دارد ت��ا خط لوله گازی نورد اس��تریم ۲
را پس از دریافت همه اسناد الزم برای تقاضای
مج��وز فعالیت از س��وی اپراتور آن ،تایید کند.به
گزارش ایس��نا ،ش��رکت گازپروم روس��یه هفته
گذش��ته اعالم کرد ساخت خط لوله نورد استریم
 ۲به آلمان را به پایان رسانده است .این خط لوله
به روسیه امکان می دهد صادرات گاز به اروپا از
طریق دریای بالتیک را دو برابر کرده و اوکراین
را که مسیر ترانزیت گاز روسیه به اروپاست ،دور
بزند.ای��ن پ��روژه با مخالف��ت آمریکا و اوکراین و
کشورهای دیگر اروپای شرقی روبرو بوده است.
واشنگتن اعالم کرده که این خط لوله وابستگی

اروپا به تامین انرژی از س��وی روس��یه را افزایش
می دهد .نورد اس��تریم  ۲قرار بود در س��ال ۲۰۱۹
راه اندازی شود اما در پی تهدیدهای آمریکا برای
مجازات ش��رکتهایی که در ساخت آن مشارکت
دارند ،با تاخیرهای مکرر روبرو ش��د .چش��م انداز
تکمی��ل ای��ن خط لول��ه پس از این که جو بایدن،
رییس جمهور آمریکا در ماه مه تصمیم گرفت از
بعضی تحریمها چشم پوشی کند ،تغییر کرد .پس
از آن دول��ت آمری��کا با آلمان درباره این خط لوله
توافق کرد و آلمان هشدار داد اگر روسیه از انرژی
به عنوان یک سالح علیه اوکراین استفاده کند ،با
اقدامات تالفی جویانه روبرو می ش��ود.رگوالتور
آلمان باید اطمینان حاصل کند که نورد اس��تریم

مطاب��ق با مقررات اتحادیه اروپاس��ت و وقتی به
آبها و خاک سرزمین آلمان می رسد ،مالکان آن
باید از تامین کنندگان گاز جدا باشند.آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان تالش کرده نگرانیها نسبت به
این خط لوله را در سفر خداحافظی که آخر هفته
گذشته به لهستان داشت ،تخفیف دهد .وی اظهار
کرد که برای مسکو روشن کرده که اوکراین پس
از پایان قرارداد پنج ساله در سال  ،۲۰۲۴همچنان
نیاز دارد کشور ترانزیت برای گاز روسیه بماند.بر
اس��اس گزارش رویترز ،نخست وزیر لهستان در
این دیدار گفته بود که ادامه ترانزیت گاز از طریق
اوکراین احتمال اس��تفاده روس��یه از گاز به عنوان
یک س�لاح سیاس��ی را کاهش می دهد.این خط

لول��ه می تواند از فش��ار ب��ر بازارهای گاز اروپایی
که با کمبود عرضه در آس��تانه فرا رس��یدن فصل
س��رما و افزایش ش��دید قیمتها روبرو هستند ،کم
کن��د .همچنی��ن یک پیروزی برای آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان به شمار خواهد رفت که با وجود
فشارهای متحدان شامل آمریکا به مدت  ۱۰سال
از این خط لوله حمایت کرد.

اخبار
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

هرگونه افزایش قیمت برق
در شرایط کنونی قابل قبول نیست

نایب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای
اس�لامی تاکید کرد :کمیس��یون انرژی موضوع
افزای��ش قیم��ت قبوض برق خانگی را تا روش��ن
شدن علت دنبال خواهد کرد.
احمد مرادی در گفت وگو با ایس��نا ،با بیان اینکه
بر اس��اس گزارشات واصله مدتی است که قیمت
قبوض برق خانگی افزایش یافته است و در جلسه
علن��ی مجل��س نیز چندین نماینده به این موضوع
اش��اره داش��تند ،اظهار داش��ت :هر گونه افزایش
قیمت برق در ش��رایط کنونی کار درس��تی نبوده
و کمیس��یون انرژی مجلس پیگیری این موضوع
را آغاز کرده است.
وی در ادامه اظهار کرد :ما این موضوع را تا روشن
ش��دن علت اصلی این امر دنبال خواهیم کرد ،اما
فعال گمانه زنی ها بر این است که مشترکینی که
باالتر از سقف الگوی مصرف ،استفاده داشته اند با
این افزایش قیمت روبرو شده اند .اما ما موضوع را
دنبال کرده و نتیجه نهایی را اعالم خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا ،از چندی پیش گزارشات مردمی
حاک��ی از افزای��ش قیمت قب��وض برق مصارف
خانگی در مقایسه با بازه مشابه در سالیان گذشته
بوده و موجب نارضایتی مردم شده است.

قیمتنفتسنگین
ایران ارزان شد

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت
نفت س��نگین ایران ماه میالدی گذش��ته اندکی
کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایس��نا ،قیمت نفت س��نگین ایران در
اوت به  ۷۰دالر و  ۳۴س��نت در هر بش��که رس��ید
که در مقایس��ه با  ۷۲دالر و  ۹۸س��نت در ژوییه،
دو دالر و  ۶۴سنت معادل  ۳.۶درصد پایینتر بود.
میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال
 ۲۰۲۱تاکنون  ۶۵دالر و  ۷۰س��نت در مقایس��ه با
 ۳۹دالر و  ۳۴س��نت در مدت مش��ابه سال ۲۰۲۰
بوده اس��ت.ارزش س��بد نفتی اوپک پس از بهبود
به مدت س��ه ماه متوالی ،در اوت س��ه دالر و ۲۰
س��نت کاهش یافت و به  ۷۰دالر و  ۳۳س��نت در
هر بشکه رسید.

