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3104خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
شنبـــه 21 خرداد 1401

در جلسه ای که صبح امروز بیست و یکم خرداد سال جاری، با حضور روسای سندیکای صنعت برق ایران، انجمن انرژی های 
تجدیدپذیر ایران و ساتکا )انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر( در محل سندیکا برگزار گردید، 

میز مشترک انرژی های تجدیدپذیر با هدف همگرایی، هماهنگی و وحدت رویه بخش خصوصی در این حوزه تشکیل شد. 

با مشارکت سندیکای صنعت برق، انجمن ساتکا و انجمن انرژی های تجدیدپذیر؛ 

میز مشترک انرژی های تجدیدپذیر 
تشکـیل شد 

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

در ایـــن جلســـه کـــه آقایـــان پیـــام باقـــری 
ـــددی  ـــندیکا، داوود م ـــره س ـــات مدی ـــس هی رئی
رئیـــس انجمـــن انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
ایـــران و حمیدرضـــا صالحـــی رئیـــس ســـاتکا 
بـــه همـــراه دبیـــران و کارشناســـان ایـــن 
تشـــکل ها حضـــور داشـــتند، دربـــاره بعضـــی 
ــای  ــوزه انرژی هـ ــات حـ ــائل و موضوعـ از مسـ
 تجدیدپذیـــر بحـــث و تبـــادل نظـــر شـــد. 
ــدف  ــه هـ ــد کـ ــد شـ ــه تاکیـ ــن جلسـ در ایـ

ــاد  ــر ایجـ ــای تجدیدپذیـ ــترک انرژی هـ ــز مشـ ــکیل میـ از تشـ
ـــت  ـــع تجدیدپذیرهاس ـــوص مواض ـــه در خص ـــدت روی ـــجام و وح انس
و مقـــرر شـــد موضوعـــات کالن در ایـــن میـــز بررســـی و 
ــا  ــود تـ ــرح شـ ــا مطـ ــوی تجدیدپذیرهـ ــدی از سـ ــع واحـ موضـ
ــرد.  ــری کـ ــت مطالبه  گـ ــوان از حاکمیـ ــی بتـ ــک صدایـ ــا تـ  بـ
ـــت  ـــخیص صالحی ـــی و تش ـــعه و ارزیاب ـــم توس ـــه هفت ـــون برنام قان
ــورد  ــای مـ ــر از محورهـ ــای تجدیدپذیـ ــوزه انرژی هـ ــاالن حـ فعـ
ـــه  ـــه ای ک ـــات ماهیان ـــد در جلس ـــرر ش ـــود و مق ـــه ب ـــث در جلس بح
ـــث  ـــه بح ـــات ب ـــد، موضوع ـــکیل می ده ـــترک تش ـــز مش ـــن می ای
ـــاالن  ـــب و کار فع ـــعه کس ـــرای توس ـــوان ب ـــا بت ـــود ت ـــته ش گذاش
ـــرد. ـــدام ک ـــا اق ـــکالت آنه ـــع مش ـــوزه و رف ـــن ح ـــرق در ای ـــت ب صنع
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به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا(؛ کارشناسان 
معتقدند یکی از روش های بهینه سازی مصرف برق 
می تواند استفاده از راهکارهای تشویقی باشد. اوراق 
به عنوان مشوق  انرژی در دنیا  گواهی صرفه جویی 
افزایش بهره وری، افزایش بازدهی و کاهش مصرف 

سوخت به کار گرفته می شود و همان طور که از اسم 
آن مشخص است منجر به بهینه سازی مصرف انرژی 

و کاهش شدت انرژی می شود.
عامل  مدیر  گذشته  سال  اواخر  همین خصوص  در 
بورس انرژی از ادامه پیگیری ها در خصوص راه اندازی 
علی  بود.  داده  خبر  انرژی«  جویی  صرفه  »گواهی 
نقوی گفته بود با کمک ابزار جدید »گواهی صرفه 
جویی انرژی« به بهینه سازی مصرف انرژی کمک 
می شود. این موضوع با توجه به نزدیکی فصل گرما 
قرار  بیشتری  توجه  مورد  برق  اوج شدت مصرف  و 

گرفته است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب 
صبا در گفت وگو با پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا( 
گواهی  اوراق  از  استفاده  فرصت های  به  اشاره  با 
صرفه جویی انرژی بیان کرد: متاسفانه شاخص شدت 
مشابه  کشورهای  با  مقایسه  در  ما  کشور  در  انرژی 
بسیار باالست و این موضوع زنگ خطری را به صدا 
درآورده است مبنی بر آنکه کشور ایران با وجود دارا 
میزان  کمترین  دنیا،  در  گازی  بزرگ  مخازن  بودن 
بخش  سال  از  مواقعی  در  و  داشته  را  گاز  صادرات 
عمده ای از گاز تولیدی را نه در بخش صنعت بلکه در 
بخش گرمایش خانگی مورد استفاده قرار می  دهد و 
در ماه های گرم سال نیز ناچار به واردات برق از برخی 

کشورهای همسایه است.
تامین مالی با اوراق گواهی صرفه جویی

جوال ادامه داد: صرف نظر از چرایی باال بودن شاخص 
شدت انرژی، بازنگری در سیاست های کالن مرتبط با 
انرژی ضروری بوده و در این راستا، استفاده مطلوب 
و گسترده از یک ابزار مالی به نام گواهی صرفه جویی 
انرژی تا حدودی می تواند در کاهش شیب تند مصرف 
انرژی در کشور موثر عمل کند، زیرا اشخاصی که با 
مدیریت مصرف، عملکرد بهتری دارند می توانند در 

ازای میزان انرژی صرفه جویی شده، پاداش دریافت 
کنند و در مقابل اشخاصی که مصرف باالتری دارند 
به نوعی جریمه و مجبور می شوند به اندازه انحراف 
از میزان استاندارد مصرف، انرژی مورد نیاز را از بازار 

خریداری کنند.
او بیان کرد: همچنین این اوراق می تواند به عنوان 
یک ابزار تأمین مالی مورد استفاده قرار بگیرد، بدین 
معنی که اگر شخصی بخواهد تکنولوژی جدیدی را 
برای صرفه جویی در مصرف انرژی پیاده سازی کند، 
می تواند برای تأمین مالی آن طرح، اوراق گواهی را تا 
سقفی از مبلغ صرفه جویی شده در بازار منتشر کند 

و منابع حاصل از آن را در طرح سرمایه گذاری کند.
چطور برق را بهینه مصرف کنیم؟

و آب  برق  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع 
صبا در خصوص راهکارهای مصرف بهینه برق تصریح 
کرد: با وجود بسترهای قانونی به ویژه ظرفیت های 
شاهد  تولید،  موانع  رفع  قانون  ماده ۱۲  در  موجود 
اثرات عینی مقوله بهینه سازی مصرف انرژی در کشور 
نیستیم. مصرف بهینه برق و کال انرژی در کشور در 
وهله نخست مستلزم بازنگری در نظام تعرفه ای است 
که سال ها توسط وزارتخانه های نفت و نیرو به عنوان 

متولیان بخش انرژی در کشور دنبال شده است.
او اضافه کرد: البته زمانی که از مکانیزم قیمت گذاری 
انرژی صحبت می شود؛ برخی آن را مترادف افزایش 
قیمت انرژی تلقی میکنند حال آنکه اصالح اقتصاد 
انرژی فرایندی است که یک بخش از آن واقعی سازی 
بهای انرژی است و بدون تردید حلقه های دیگر این 
فرآیند نیز همزمان باید مورد بازبینی واقع شوند که 
شاید یکی از مهمترین آن حلقه ها، نتایج حاصل از 
مجموعه اقدامات مدیریتی است که در صنعت برق 
بیشتر در قالب باال بودن میزان تلفات در شبکه خود 

را نمایان می کند.

الگوی  اصالح  دنیا  در  که  نماند  ناگفته  گفت:  جوال 
اساس  بر  تنبیه  و  تشویق  نظام  بر  مبتنی  مصرف 
نیز  ما  کشور  در  اخیراً  که  است  واقعی  قیمت های 
امید  که  است  واقع شده  توجه  مورد  آن  از  بخشی 
است فارغ از جهت گیری های سیاسی، در عمل هم 

به درستی اجراء شود.
سابقه استفاده از اوراق گواهی صرفهجویی انرژی

سابقه  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رییس  نائب 
اشاره  انرژی  جویی  صرفه  گواهی  اوراق  از  استفاده 
کرد و گفت: در سیاست های زیست محیطی، اوراق 
گواهی صرفه جویی انرژی که با نام گواهی های سفید 
می شوند  شناخته  نیز   )White Certificates(
از جمله اسنادی هستند که مبتنی بر حق مصرف 
انرژی بوده و بر کاهش مقدار معینی از میزان مصرف 
واقع  در  دارند.  تاکید  مشترکان  توسط  انرژی  انواع 
که  است  بهاداری  اوراق  انرژی،  صرفه جویی  گواهی 
نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان 
انرژی صرفه جویی شده از یک حامل انرژی در یک 

دوره زمانی مشخص است.
توسعه  مالی  بازارهای  بیشتر  افزود: در  جعفر جوال، 
یافته دنیا، این اوراق قابل معامله بوده و دارای بازار 
ثانویه هستند و به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق 
می گیرد که پروژه هایی را برای کاهش مصرف انرژی 
اجراء می کنند تا براساس میزان انرژی صرفه جویی 
شده، معامالت خود را پس از طی فرایندهای مربوطه 

در بورس انجام دهند.
گواهی  طرح  کشور  چندین  اروپا،  در  داد:  ادامه  او 
سفید را اجرا کرده اند و برخی دیگر به طور جدی 
در حال بررسی آن هستند. انگلستان در سال ۲۰۰۲، 
سال  در  دانمارک  و  فرانسه  سال ۲۰۰۵،  در  ایتالیا 
جویی  صرفه  گواهی  اوراق  صدور  میالدی   ۲۰۰۶

انرژی را به طور گسترده آغاز کرده اند.

نائب رییس سندیکای صنعت برق ایران مطرح کرد:

مدیریت مصرف و تأمین مالی با 
ابزار گواهی صرفه جویی انرژی

نائب رییس سندیکای صنعت برق معتقد است: 
شدت  شاخص  بودن  باال  چرایی  از  نظر  صرف 
با  مرتبط  کالن  سیاست های  در  بازنگری  انرژی، 
استفاده  راستا،  این  در  و  بوده  ضروری  انرژی 
نام  به  مالی  ابزار  یک  از  گسترده  و  مطلوب 
»گواهی صرفه  جویی انرژی« تا حدودی میتواند 
در کاهش شیب تند مصرف انرژی در کشور موثر 
عمل کند؛ زیرا اشخاصی که با مدیریت مصرف، 
عملکرد بهتری دارند می توانند در ازای میزان 
انرژی صرفه جویی شده، پاداش دریافت کنند و 
در مقابل اشخاصی که مصرف باالتری دارند به 
نوعی جریمه و مجبور می شوند به اندازه انحراف 
از میزان استاندارد مصرف، انرژی مورد نیاز را از 

بازار خریداری کنند.
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طبق اطالعات به دست آمده از خزانه داری کل کشور، 
از  شده  صادر  احکام  اجرای  و  شناسایی  درخواست 
قضایی  دستگاه  بدوی  مراحل  در  آمریکا  دادگاه های 
کشور ایتالیا رد شده، لیکن در مرحله استیناف توقیف 
توسط  ایران  اسالمی  جمهوری  دارایی های  و  اموال 

دستگاه قضایی آن کشور محتمل است لذا با توجه به 
تهدید پیش رو، به فعاالن اقتصادی هشدار داده شده 
است که در اسرع وقت نسبت به خارج کردن وجوه از 
حساب بانکی موجود در بانک ها و نیز اموال منقول و 

غیرمنقول خود از کشور ایتالیا اقدام کنند.

ضرورت خارج کردن وجوه از حساب بانکی موجود در بانک ها و 
 اموال منقول و غیرمنقول از کشور ایتالیا

معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران براساس نامه سازمان توسعه 
تجارت ایران در خصوص خارج کردن وجوه از حساب بانکی موجود در بانک ها و اموال منقول و غیرمنقول 

از کشور ایتالیا به فعاالن اقتصادی هشدار داده است. 
در راستای گرامیداشت هفته محیط زیست، اولین 
در  زیست  محیط  "وجدان  ملی  جایزه  جشنواره 
کسب و کار از نگاه مردم" به منظور معرفی و تجلیل 
از برترین حامیان محیط زیست با اهدای تندیس و 
لوح تقدیر، به برندگان نامزد دریافت نشان وجدان 
مسئولین  با حضور  سال ۱۴۰۱  در  زیست  محیط 
کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، هیئت 
و  زیستی  محیط  ارشد  مدیران  ایران،  اتاق  رئیسه 

صاحبان کسب و کار به ویژه نخبگان جامعه محیط 
زیست برگزار می شود. این جشنواره روز سه شنبه۳۱ 
سالن  محل  در   ۱۸ الی   ۱۵ ساعت   ۱۴۰۱ خرداد 
کشاورزی  و  معادن  بازرگانی،صنایع،  اتاق  همایش 
ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش شهید 
برگزار  دهم  طبقه   ،۱۷۵ پالک  موسوی)فرصت(، 
خواهد شد.عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 

می توانند به سایت جشنواره مراجعه کنند.

جشنواره »وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم«
اولین جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب وکار از نگاه مردم با رویکرد انتخاب برترین 

حامیان محیط زیست برگزار می شود.

 https://vejdanmohit.ir 
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متن کامل
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 ۲۱ شرکت  ایرانی با حضور در پاویون جمهوری اسالمی ایران در این نمایشگاه قریب به ۱۵ درصد فضای 
نمایشگاه و ۲۰ درصد تعداد مشارکت کنندگان در نمایشگاه را تشکیل می دهند. پاویون جمهوری اسالمی 
ایران در این  نمایشگاه از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۲ خرداد ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی بغداد 

توسط شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی و با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می شود.

بازدید وزیر برق عراق از پایون ایران در هفتمین نمایشگاه 
بین المللی برق و انرژی بغداد

دکتر عادل کریم وزیر برق عراق در بازدید یک ساعته خود از پاویون جمهوری اسالمی ایران با تاکید 
بر توسعه همکاری های فنی مهندسی ایران در بازسازی شبکه برق عراق و ایجاد ظرفیت های جدید 
تولید برق در عراق با استفاده از توان شرکت های ایرانی تاکید کرد . در این دوره از نمایشگاه، بیش از 

یکصد شرکت از هفت کشور حضور دارند. 

همانطور که مستحضرید سندیکای صنعت برق ایران در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و نیز 
اقدامات  زلزله،  و  وقوع سیل  از جمله  مختلف  زمانی  مقاطع  در  عزیز  به هموطنان  به منظور کمک رسانی 
متعددی را برنامه ریزی و اجرایی کرده که از آن جمله می توان به کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، آذربایجان 
و همچنین »تعمیر و بازسازی تعدادی سرویس های بهداشتی و چاه های فاضالب متاثر از سیل« در استان 
سیستان و بلوچستان و کمک به ساخت مدرسه در مناطق محروم استان مرکزی با مشارکت شرکت های 

محترم عضو اشاره کرد.
در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع آموزش به ویژه در بخش های روستایی و مناطق محروم کشور، 
خیرین مدرسه ساز مجددا از سندیکا درخواست نموده اند، نسبت به جلب مشارکت اعضای محترم در تکمیل 

فرآیند ساخت مدرسه ای ۲ کالسه در روستای کریم آباد شهرستان زرندیه استان مرکزی اقدام نماید.
از اعضای محترم که عالقمند به مشارکت در این پروژه انسان دوستانه، خیرخواهانه و عام المنفعه، می باشند 
دعوت می گردد لیست اقالم پیوستی خبر را بررسی و در صورت تمایل به تامین تجهیزات مورد نیاز مدرسه 
)داخلی ۱۱۰ خانم  روابط عمومی سندیکا  به  را  مراتب  ذیل  فرم  تکمیل  با  نقدی،  پرداخت حمایت  یا  و  

حدادی( اعالم فرمایند.
همچنین الزم به ذکر است که گزارش اقدامات صورت گرفته به صورت مرحله ای و شفاف در اختیار اعضای 

محترم قرار خواهد گرفت.

فراخوان همکاری اعضا برای کمک به ساخت مدرسه در مناطق 
محروم

از اعضای محترم سندیکا دعوت می شود با بررسی لیست اقالم پیوستی خبر و در صورت تمایل به 
تامین تجهیزات مورد نیاز مدرسه و  یا حمایت نقدی، با "تکمیل فرم ذیل نامه" مراتب را به روابط 

عمومی سندیکا )داخلی 110 خانم حدادی( اعالم فرمایند.
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بازار سهام
کم   رمقی معامالت بازار سهام

معامالت بورس تهران در آخرین روز هفته در حالی 
به پایان رسید که شاخص کل با ثبت رشد نزدیک به 
پنج هزار واحدی معادل ۳۲/ ۰ درصد افزایش در ارتفاع 
یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحد ایستاد. شاخص هموزن 
نیز همسو با بازار سبزپوش شد و رشد ۵۶/ ۰ درصدی 
را به همراه داشت. عالوه بر این الزم به ذکر است که 
نه تنها کاهش ارزش معامالت در روز گذشته نسبت 
به روزهای پیشین بیش از حد انتظار بود، بلکه باید به 
این مورد نیز اشاره کرد که این کاهش ارزش معامالت 
در شرایطی رخ داده که بازار در مقایسه با چند هفته 
گذشته، بسیار کم رمق   تر ظاهر شده است و حتی نسبت 
به حدود یک ماه قبل افت زیادی داشت. به طوری که 
ارزش معامالت خرد بورس )سهام و حق تقدم( رقم 
۲۰۷۸ میلیارد تومان که پایین   ترین سطح از ۲۵ اسفند 
۱۴۰۰  است را به ثبت رساند. گفته می شود زمزمه 
بانکی نیز می تواند سیگنال منفی  افزایش نرخ سود 

مهمی برای بازار سهام باشد.
بازار سکه

جابه جایی معامله   گران سکه
ایجاد  با  همزمان  چهارشنبه  روز  سکه  و  طال  بازار 
نگاه   های نزولی در دو عامل تاثیرگذار طالی جهانی 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

حصار سیاست ها بر بازارها
به  نگاه  قیمت ها،  پیش بینی  روش های  از  یکی 
این  در  اساس  این  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ایران  مهم  بازارهای  قیمتی  روندهای  صفحه 
جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین در 
قیمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

و نرخ ارز در بازار آزاد، کاهش یافت. به طوری که عامل قوی تر دالر باعث شد تا سکه امامی کانال ۱۵ میلیون تومان خود را از دست بدهد و در زیر این سطح نوسان داشته 
باشد. بر این اساس فلز گرانبهای داخلی به قیمت ۱۴ میلیون و 9۲۰ هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. برخی از کارشناسان بازار بر این باور هستند که با شناور بودن 
هیجانات صعودی در بازار ارز بسیاری از معامله   گران برای ریسک گریزی از حباب باالی سکه امامی در موقعیت فروش قرار دارند تا بتوانند برای کسب سود هر چه بیشتر 
معامالت خود را در بازار ارز ادامه دهند. به این ترتیب از نگاه تحلیلگران انتظار می رود که تغییرات قیمتی کاهشی چندان زیادی به دلیل وجود هیجانات و تمایالت افزایشی 

باال در بین سرمایه گذاران به همراه نداشته باشد.
بازار طالی جهانی

سایه    ابهامات بر روند طال
در حالی که سرمایه گذاران طال منتظر انتشار آمارهای شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا)CPI( برای سرنخ   های بیشتر در رابطه با افزایش نیم درصدی نرخ بهره توسط فدرال 
رزرو بودند، قیمت طال روز چهارشنبه در بازار جهانی نوسان محدودی در دامنه ۱۸۴۴ تا ۱۸۵۷ دالر داشت و تا ساعت ۱9 به وقت تهران به ۱۸۵۶ دالر به ازای هر اونس 
رسید. در حالی که تورم باالی جهانی اعتماد بسیاری از سرمایه گذاران را تضعیف کرده است، تحلیلگران این حوزه بر این باور هستند که با وجود تقویت تمایالت نزولی در 
بازار طال و قرار گرفتن بهای این فلز در محدوده روانی، این احتمال وجود دارد که طال تغییرات محدودی را به همراه داشته باشد. به طوری که انتظار می رود افت شدید 

قیمت را تجربه نکند. بنابراین گفته می شود که روند طالی جهانی در سایه   ای از ابهامات قرار دارد.

ادامه در صفحه بعد
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بازار اوراق مسکن
رفت و برگشت قیمت تسه

معامالتی هفته کاهشی  روز  تسه 99۱۲ در آخرین 
گذشته  روز  تسهیالت  اوراق  این  که  طوری  به  بود. 
پایانی  قیمت  در  را  خود  کار  ۲ درصدی  افت۰۱/  با 
۱۳۵ هزار و ۱۶9 تومان خاتمه داد. برخی از کارشناسان 
بر این باور هستند که بخشی از خریدهای بازار مسکن 
در اردیبهشت ماه نیز از سوی سرمایه گذارانی انجام 
شده که با پیش بینی رشد قیمت در ماه         های آینده 
اقدام به ورود به بازار و خرید مسکن برای فروش در 
کوتاه   مدت به انگیزه کسب سود کرده         اند. با این حال 
مشخص نیست که این شرایط تا چه زمانی در بازار 
مسکن ادامه داشته باشد. همچنین گفتنی است که 
تقاضا  طرف  توان  ساخت،  هزینه   های  عمومی  تورم 
مسکن  بازار  بر  می تواند  موازی  بازارهای  تغییرات  و 
تاثیرگذار باشد. به هر حال وقتی با تورم مواجه هستیم 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم رشد قیمت مسکن صفر 
شود. فقط به دالیل متعدد ممکن است سرعت رشد 

آن کاهش یابد.
بازار نفت

موقعیت حساس نفت
به  مربوط  قرنطینه  محدودیت های  کاهش  به   دلیل 
شیوع ویروس کرونای چین و به   رغم افزایش احتمالی 
ذخایر نفت آمریکا، قیمت شاخص   های نفتی در روز 
چهارشنبه افزایش یافتند. به طوری که نفت خام برنت 
روز گذشته )تا ساعت ۱۶( به قیمت ۱۲۱ دالر و ۷۲ 
سنت در هر بشکه معامله شد. همچنین بهای نفت 
WTI در قیمت ۱۲۰ دالر و ۶۷ سنت قرار گرفت. در 
همین حال، عرضه جهانی فرآورده   های نفتی همچنان 
محدود است، زیرا تحریم های غرب علیه روسیه مانع از 
صادرات تولیدات این کشور شده است. به گفته برخی 
کارشناسان با افزایش انتظارات صعودی و همچنین 

ادامه از صفحه قبل

رشد آرام آرام تقاضای سوخت با فرا رسیدن فصل مسافرت   های تابستانه به همراه محدودیت های عرضه جهانی موجود، انتظار می رود که همچنان رشد قیمت ها را در بازار 
شاهد باشیم. برخی دیگر معتقدند که نفت در موقعیت فنی مقاومتی قرار دارد که به سختی می تواند جهش قیمت را تجربه کند.
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