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انتظار مــی رود آمریکا روز جاری در راســتای 
برنامــه برداشــت هماهنگ کشــورهای مصرف 
کننــده بزرگ از ذخایــر اســتراتژیک به منظور 
پایین بردن قیمتهای انرژی، برنامه ســواپ نفت 
از ذخایر این کشــور را اعــام کند.پس از امتناع 
مکرر اوپک و متحدانش از درخواســتهای آمریکا 
و ســایر کشــورهای مصرف کننده برای افزایش 
ســریع تر تولید و تامین تقاضای رو به رشــد، این 
اقدام مهار قیمتهای انرژی را هدف گرفته اســت.
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به دلیل قیمتهای 
باالی بنزین و ســایر اقام مصرفی در روند احیای 
اقتصاد از پاندمی ویروس کرونا، با کاهش محبوبیت 
عمومی روبرو شــده و این وضعیت تهدیدی برای 
وی و حزب دموکرات در آســتانه انتخابات میان 
دوره ای کنگره در ســال میادی آینده محسوب 
می شــود.یک منبع آگاه در دولت بایدن به رویترز 
گفت: سواپ از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا روز 
سه شنبه در اقدامی هماهنگ با کشورهای متعدد 
اعام خواهد شد. با این حال این منبع آگاه درباره 
میزان نفتی که از ذخایر آزاد می شــود، اطاعاتی 
نداد.بایدن از چین، هند، کره جنوبی و ژاپن برای 
برداشت هماهنگ از ذخایر نفت درخواست کرده 
اســت. مقامات ژاپنی و هندی ســرگرم کار روی 
راه هایی برای این اقدام هستند.این اقدام کم سابقه 
واشنگتن برای متحد شدن با اقتصادهای آسیایی 
بزرگ برای پایین بردن قیمتهای انرژی، هشداری 
به تولیدکنندگان بزرگ است که باید نفت بیشتری 
تولید کــرده و به نگرانی هــای اقتصادهای بزرگ 
درباره قیمتهای باالی ســوخت رســیدگی کنند.
وزیران نفت تولیدکنندگان اوپک پاس که از اوپک 
و متحدانش شامل روسیه تشکیل شده است، قرار 
است دوم دسامبر )۱۱ آذر( برای بازبینی سیاست 
تولید نفت دیدار کند.ویویک دهار، تحلیلگر بانک 
کامن ولث استرالیا گفت: تاثیر برداشت هماهنگ 
از ذخایر اســتراتژیک به زمان و مقدار آن بستگی 
خواهد داشت اما برداشت حدود ۶۰ میلیون بشکه 
در حدود ۳۰ روز از ســوی بازار برای قیمت بسیار 
منفی دیده خواهد شد. وی با اشاره به قرنطینه های 
کرونایی جدیــد در اروپا افــزود: این وضعیت در 
شرایطی پیش می آید که روند بازار در حال تغییر 

بوده و ذخایر نفت جهان رو به رشد هستند. 
بنابراین قیمتها ممکن اســت شدیدتر از تصور 
شما ریزش کنند.آمریکا معموال با آژانس بین المللی 
انرژی که متشکل از ۳۰ کشور مصرف کننده انرژی 
صنعتی جهان اســت، درباره مسائل عرضه جهانی 
و ضرورت برداشــت هماهنگ از ذخایر همکاری 
کرده اســت. ژاپــن و کره جنوبــی از اعضای این 
سازمان هستند اما چین و هند تنها اعضای وابسته 
هستند.تحت برنامه سواپ ذخایر نفت استراتژیک، 
شــرکتهای نفتی نفت خــام از ذخایــر دریافت 
می کنند اما ملزم هســتند نفت خــام یا فرآورده 

پاالیش شده را بعاوه بهره آن بازگردانند. سواپ ها 
معموال زمانی ارائه می شوند که شرکتهای نفتی با 
اختاالت عرضه مانند قطعی خط لوله یا آســیب 
دیدن آن بر اثر طوفان روبرو هستند. فروش قطعی 
ذخایر کمتر متداول است.رییس جمهور آمریکا سه 
بار با فروش اضطراری از ذخایر نفت اســتراتژیک 
موافقت کرده که آخرین آن سال ۲۰۱۱ در زمان 
جنگ داخلی لیبی بود. فروشــهای قبلی در زمان 
جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و طوفان کاترینا 
در ســال ۲۰۰۵ انجام شــد.قیمتهای باالی فعلی 
ناشــی از اختال عرضه نیست بلکه بهبود اقتصاد 
جهانــی تقاضا برای انرژی را تقویت کرده اســت. 
اوپک پاس در حال حاضر ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه 
در روز به تولیدش اضافه می کند اما با درخواست 
بایدن برای افزایش ســریع تر تولید مخالفت کرده 
و اســتدالل کرده که بهبود تقاضا شکننده مانده 
است.تهدید برداشــت هماهنگ از ذخایر نفت به 
همــراه قرنطینه های جدید کرونایــی در اروپا به 
روند صعودی قیمتهای نفت ضربه زده است. نفت 
برنت آخرین بار ۷۹ دالر و ۳۰ سنت در هر بشکه 
معامله شد که بیش از هفت دالر از اوج قیمتی که 
در اکتبر داشت، کاهش نشان می دهد.تحلیلگران 
سیتی گروپ برآورد کرده اند که مجموع نفتی که 
از ذخایر استراتژیک آمریکا و کشورهای دیگر آزاد 
می شود، می تواند به ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون بشکه یا 

باالتر از آن برسد.
بر اســاس گزارش رویترز، یک منبــع آگاه از 
مذاکرات گفت: برداشت از ذخایر نفت استراتژیک 
در چین و کشــورهای دیگر هنوز قطعی نشده و 
کشــورهایی ماننــد هند و کره جنوبــی احتماال 
مشــارکت اندکی خواهند داشــت.دموکرات ها در 
مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه از جو بایدن 
خواستند نفت بیشتری از ذخایر نفت استراتژیک 
آزاد کــرده و صادرات نفت را دوباره ممنوع کند تا 
قیمتهای انرژی پایین تر برود.دموکرات ها در نامه ای 
به رییس جمهور آمریکا خواستار اقدام فوری شدند 
تا تامین انرژی پایا و قابل تامین برای خانواده های 
آمریکایی تضمین شــود.روند رشــد روز دوشنبه 

قیمت نفت تحت تاثیر احتمال آزادسازی نفت از 
ذخایر استراتژیک آمریکا، ژاپن و هند، در معامات 
روز سه شنبه معکوس شــد و کاهش یافت.بهای 
معامات نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۵۸ 
سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۷۶ دالر 
و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامات نفت 
برنت ۴۲ ســنت معادل ۰.۵ درصد کاهش یافت و 
به ۷۹ دالر و ۲۸ ســنت در هر بشــکه رسید.یک 
منبع آگاه در دولت بایدن به رویترز گفت: ســواپ 
از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا روز سه شنبه در 
اقدامی هماهنگ با کشورهای متعدد اعام خواهد 
شــد.گروه بانکی ANZ در یادداشتی اعام کرد: 
گفته می شــود جو بایدن، رییــس جمهور آمریکا 
آماده می شــود برداشت نفت از ذخایر استراتژیک 
را هماهنگ با کشورهای متعدد دیگر استفاده کند.
نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت روز دوشنبه 
در واکنش به گزارشــهایی دربــاره احتمال اقدام 
تولیدکننــدگان اوپک پاس بــرای تنظیم برنامه 
افزایــش تولید خود در صورت اقدام کشــورهای 
مصــرف کننده برای آزادســازی نفــت از ذخایر 
اســتراتژیک یا آســیب دیدن تقاضا بر اثر شیوع 
دوبــاره ویروس کرونا، یک درصــد افزایش یافت.
صحبت درباره آزادســازی هماهنگ نفت از ذخایر 
استراتژیک کشورهای مصرف کننده بزرگ، قیمتها 
را به پایین ۸۰ دالر در هر بشــکه رسانده و انتظار 
می رود برداشــت از این ذخایــر یک تاثیر موقتی 
داشته باشــد. تحلیلگران توجه خود را به احتمال 
آسیب دیدن تقاضا از موج چهارم شیوع کووید ۱۹ 
در اروپا معطوف کرده اند.بر اساس گزارش رویترز، 
لوییس دیکسون، تحلیلگر شرکت »ریستاد انرژی« 
اظهار کرد: همچنان کــه اروپا به خصوص اروپای 
شــرقی برای متوقف کردن شیوع کووید ۱۹ تقا 
می کنند، ریســک تدابیری نظیر قرنطیه پررنگ 
شــده است. تقاضا در اروپا برای سوخت جاده ای و 
سوخت جت از ۸.۱ میلیون بشکه در روز در اکتبر 
به ۷.۸ میلیون بشکه در روز در نوامبر کاهش پیدا 
کرده است. البته بخشــی از این کاهش برای این 

وقت از سال عادی است.

وزیر نفت بــا بیان اینکه لحظــه ای در تولید 
و تأمین انــرژی و امنیت انرژی کشــور کوتاهی 
نمی کنیم، گفت: ماه های آینده در بخش صادرات 
نفت خام و میعانات گازی توفیق های بیشــتری 
حاصــل می شــود.به گــزارش وزارت نفت، جواد 
اوجی،روز سه شــنبه در آیین صبحگاه مشترک 
بسیجیان صنعت نفت که در محوطه وزارت نفت 
برگزار شــد، با ادای احترام به شــهدای صنعت 
نفت، گفت: هفته نخســت آذرمــاه به نام مبارک 
بسیج نام گذاری شــده است، همچنین به فرمان 
تاریخی امام راحل ارتش ۲۰ میلیونی تشکیل شد، 
هم اکنون که ۴۲ ســال از تأســیس شجره طیبه 
بسیج می گذرد به حول و قوه الهی و رهبری امام 
راحل و رهبری مقام معظم رهبری قله های عزت 
را یکــی پس از دیگری فتــح کرده ایم.وی افزود: 
بی شک نقش بسیج، تعیین کننده بوده است، بسیج 
نهادی است که از زمان تأسیس تاکنون برکاتش 
برای ایران و انقاب زیــاد بوده و حتی آثاری که 
در خارج از ایران داشته در دنیا مشابهی نخواهیم 
دید.وزیر نفت رضایت مردم و اقبال عمومی مردم 
از بســیج را مهر تأییدی بر فعالیت های این نهاد 
دانســت و تصریح کرد: اگر بسیج در دوران پس 
از جنگ تحمیلی نبود حرکت های سازندگی این 
کشور با مشکل روبه رو می شد.اوجی تصریح کرد: 
همگان می دانید که پیش از انقاب اســامی تنها 
یک پاالیشگاه گاز داشتیم و آن پاالیشگاه بیدبلند 
یک با ظرفیت پاالیشی ۲۵ میلیون مترمکعب بود.
وی ادامه داد: شاید ظرفیت تولید گاز کشور کمتر 
از ۴۰ میلیــون مترمکعب در روز بــود، اما امروز 
به فضل الهی و بــا توان نیروهای متخصص و آن 
تفکر بسیجی که در این صنعت حاکم شد، امروز 
شاهد هســتیم که حدود یک میلیارد مترمکعب 
توان تولید گاز ما بوده و بیش از ۱۴ پاالیشگاه گاز 
در کشور مسئولیت فرآورش گاز را دارد.وزیر نفت 
گفت: امروز حفاری چاه ها در سکوهای دریایی، در 
میدان های نفت و گاز چه در دریا و چه در خشکی 
به فضل الهی به دست متخصصان این کشور انجام 
می شــود. در همه پاالیشــگاه های نفت و گاز ما 
هیچ متخصص خارجی وجود ندارد، همه توســط 
کارکنان متخصص و متعهد و با همان تفکر بسیجی 
که عنوان کردم مدیریت و راهبری می شود.اوجی 
افزود: دشمن از ابتدای انقاب اسامی بسیار توان 
گذاشت تا صنعت نفت را ناکارآمد جلوه دهد، اما 
به فضل الهی و همت شــما کارکنان صنعت نفت 
در این کار ناکام مانده است. دشمن در دوران دفاع 
مقدس همه تأسیسات به ویژه بخش صادرات ما را 
بمباران می کرد، اما از فردای همان روز تأسیسات 
نوســازی و بازسازی می شــد. یک روز هم توفیق 
پیدا نکردند جلو صادرات نفــت ما را بگیرند.وی 
تصریح کرد: در این چند ســال اخیر هم دشمن 
برنامه ریزی کرد کــه با تحریم های فلج کننده که 

بیشتر صنعت نفت را هدف گرفته بود، این صنعت 
را با مشکل روبه رو کند که موفق نشد و روز به روز 
این صنعت شکوفاتر شده و توفیق های خوبی نیز 
در بحث صادرات نفت اتفاق افتاده است.وزیر نفت 
اعام کرد: تولید، پاالیش نفت و گاز و بهره برداری 
از میدان ها، امضای قراردادها و دور زدن تحریم ها، 
شناســایی و اســتفاده از همــه ظرفیت ها برای 
صادرات نفــت و میعانــات گازی و فرآورده ها به 
عهده ما کارکنان صنعت نفت است و امنیت دریا 
تا مقاصدی که مــا برنامه ریزی کرده ایم به عهده 
شــما عزیزان نیروهای مسلح چه در ارتش و چه 
در سپاه پاسداران انقاب اسامی، به ویژه نیروهای 
دریایی که الحق و انصاف که خوش درخشــیدند 
و کارنامه خوبی را در این چند ســال رقم زده اند.
اوجی گفت: وقتی دشمن غاصب ناتوان، توان شما 
را در صــادرات نفت و گاز دیــد، در تولید نفت و 
گاز و در فرآورده هــای نفتــی و گازی، آن اقدام 
کودکانه در آب های دریای عمان را انجام داد، اما  
بچه های نیروهای دریایی ســپاه پاسداران در این 
قضیه خوب درخشــیدند، بنده دست این عزیزان 

را می بوسم.
وی ادامــه داد: به حول و قــوه الهی امروز این 
صنعت دست نیروهای بســیجی است، ما با این 
تفکــر، لحظه ای در تولید و تأمین انرژی و امنیت 
انرژی کشــور کوتاهی نخواهیم کــرد و با اراده و 
توانی که در نیروهای مســلح خــود می بینیم در 
ماه های آینــده در بخش صادرات نفت و میعانات 
نفتــی و گازی توفیق های بیشــتری نیز حاصل 
خواهد شــد.وزیر نفت بیان کرد: دشــمن به هر 
طریقی درصدد اســت به این نظام مقدس صدمه 
وارد کند، از همه جا مهم تر صنعت نفت کشــور 
است. در اوایل آبان ماه شاهد بودید که چه حرکت 
مذبوحانه ای با حمله سایبری به سامانه هوشمند 
ســوخت انجام دادند، اما به فضــل پروردگار و به 
همت کارکنان صنعــت نفت مردم از این حرکت 
دشــمن آســیبی ندیدند.اوجی گفت: ما منتظر 
نتیجــه مذاکرات، تصمیم ها و روابط دیپلماســی 
نیستیم، اما به همت کارکنان این صنعت، دشمن 

را در نیتی که برای آسیب رساندن به صنعت نفت 
دارد ناکام خواهیم گذاشت.وی به موضوع تأمین 
سوخت زمســتانی نیز اشــاره کرد و افزود: همه 
همکاران در این بخش پای کار آمده اند تا مشکلی 
برای مردم ایجاد نشود و روزهای درخشان تری را 
از این صنعت به نمایش خواهیم گذاشت.وزیرنفت 
بــا بیان اینکه همه همکاران مــا در صنعت نفت 
امروز تفکر بسیجی دارند، تصریح کرد: امروز همه 
در جوار شــهدای گمنام و در برابر خدای متعال 
ســوگند یاد می کنیم که تا آخرین قطره خون و 
همه توان برای نظام و مردم و اقتصاد و معیشــت 
مردم کار کنیم تا فردای قیامت شــرمنده شهدا 
نباشــیم.همچنین مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران در آیین صبحگاه مشترک بسیجان صنعت 
نفت که در محوطه وزارت نفت برگزار شد گفت: 
اگر امروز بدون هیچ خللی مجموعه صنعت نفت 
را اداره می کنیم به واسطه آرمان های بسیجی گونه 
است.محســن خجسته مهر، افزود: هر کجا نظام و 
میهن اسامی خواسته، بسیج در کف میدان بوده 
اســت و امروز هم اگر افتخار و عــزت و اقتداری 
داریم همه از تفکر بســیجی گونه است که به ارث 
برده ایم، یا اگر امــروز بدون هیچ خللی مجموعه 
صنعت نفــت را اداره می کنیم نیز از تبلور همین 
آرمان بســیجی گونه است.مدیرعامل شرکت ملی 
نفــت ایران تصریح کرد: در زمان جنگ شــرایط 
به گونه ای بود که باید جان خود را هبه می کردیم، 
اما امروز کار ما جهاد در عرصه اقتصادی است، اگر 
می خواهیم اقتصاد و صنعت نفت کشور رونق یابد 
باید روحیه جهادی داشته باشیم و این روحیه را 
نیز ادامه دهیم.محمدعلی فاح مهرجردی نیز در 
این مراســم با بیان اینکه در دولت جدید رویکرد 
به فرهنگ ایثار و شهادت تغییر کرده است، گفت: 
این نگاه اگر آمیخته با عمل شود بی شک راهگشا 
خواهــد بود.فرمانده بســیج وزارت نفت افزود: به 
نمایندگــی از همه بســیجیان صنعت نفت اعام 
می کنم که دســت مدیران صنعت نفت را محکم 
می فشــاریم و آمــاده هرگونه همــکاری با دیگر 

کارکنان صنعت نفت هستیم.

آمریکا برای برداشت از ذخایر نفت استراتژیک 
آماده می شود

انتظار برای  توفیق های بیشتر در صادرات نفت 
در ماه های آینده 

 

مدیرعامل شــرکت فوالدیار کوروش در حاشــیه 
بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان درخصوص 
فعالیت های شرکت خود گفت: شرکت ما تولیدکننده 
انواع مصنوعات فلزی اســت که به عنــوان مواد اولیه 
جهت ســقف، دیوار، نما و ســایر قسمت ها در صنعت 

ساختمان به کار می رود.
آرش مرعشی هدف از شرکت در نمایشگاه صنعت 
ساختمان را معرفی محصوالت این شرکت به مشتریان 
و ســایر فعالین صنعت ســاختمان ذکر کرد و گفت: 
نمایشــگاه صنعت ساختمان ۱۴۰۰ فرصت خوبی شد 
کــه فعالین صنعت ســاختمان از محصوالت تولیدی 
یکدیگر مطلع و با یکدیگر آشــنا بشــوند و همچنین 

مشتریان از توانایی شرکت ها مطلع گردند.
وی همچنین درخصوص طرح توســعه در دســت 
اقدام این شــرکت گفت: شــرکت فوالدیــار کوروش 
در حال پیاده ســازی طرح توســعه برای تولید انواع 
پروفیل از ورق هــای گرم، ســرد و گالوانیزه فوالدی 
به ظرفیت ســالیانه ۱۸۰ هزار تن می باشد. وی ادامه 
داد: زیرساخت های ابنیه و تأسیساتی این طرح آماده 
می باشد و منتظر آماده شــدن خطوط تولید اروپایی 
خریداری شــده و نصب آن ها هستیم و امیدواریم در 

سال ۱۴۰۱ این طرح توسعه به بهره برداری برسد که 
زمینه برای اشتغال ۱۰۰ نفر نیروی کار جدید در این 
شرکت و ورود به بازار های صادراتی محصوالت تولیدی 

فراهم گردد.
مدیرعامــل شــرکت فوالدیــار کــوروش گفت: 
محصوالت ســاختمانی که شــرکت ما عرضه می کند 
شامل ســقف برای ســوله های صنعتی، کشاورزی و 

دامپــروری، عرشــه های فوالدی به عنوان ســقف 
طبقــات در ســاختمان های بلند مرتبــه و همچنین 
مصنوعات فلزی به کار رفته در سیستم های الکتریکی 
و تهویه ســاختمان شــامل تابلوهای بــرق، رایزر ها، 

کانال های هوارسانی و برج های خنک کننده است.
وی ادامه داد: ســایر محصوالت ما شامل ورق های 
رنگی به طرح سفال برای به کارگیری در ساختمان ها 
و ویا ها در شمال کشور و مناطق ییاقی و همچنین 
بخشی از تولیدات ما در ســقف های کاذب و نماهای 

ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.
وی بزرگترین خواسته از دولت جدید را اقدام برای 
ثبات اقتصادی دانست و گفت: در واقع رشد اقتصادی 
در شــرایط ثبات اقتصادی و روشــن بودن افق آینده 
برای ســرمایه گذاری و تولید تحقق پیدا می کند. وی 
همچنین کنترل نوســانات نرخ ارز و قیمت های مواد 

اولیه را از دیگر دغدغه های تولیدکنندگان برشمرد.
مرعشــی درخصوص قطعی برق و تأثیر آن بر روند 
کاری خود گفت: در تیر و مرداد ماه امسال قطعی برق 
سبب کاهش تولید فوالد در کشور و اختال در تأمین 
مواد اولیه ما شــد و این اختال سبب افزایش کاذب 

قیمت مواد اولیه و به تبع آن محصوالت ما گردید.
وی درخصوص تأمین مواد اولیه از بورس کاال گفت: 
در یک ســال و نیم گذشته شــرکت های تولیدکننده 
فوالد موظف شــدند محصوالت خود را در بورس کاال 
عرضــه کنند و ایــن اتفاق مثبتی بــود ولی برخی از 
قوانین دســت و پا گیر نظیر محدودیت های خرید و 
همچنین محدودیــت عرضه برخی از تولید کنندگان 

در بورس کاال سبب بروز مشکاتی بوده است. 
وی ادامــه داد: بایــد دقت نظــر الزم درخصوص 
شــیوه نامه لحاظ شــود و همانطور که در برنامه های 
وزیر صمت جدید می باشــد از قیمت گذاری دستوری 
در زنجیره فوالد خــودداری گردد و تمرکز را بر روی 
عرضه و تقاضا معطوف بکنند و با تنظیم عرضه ثبات 

را به قیمت ها و صنعت فوالد بازگردانند.
وی ادامه داد: متأســفانه در ســال های گذشته به 
دلیل قیمت گذاری ســنگ آهن و ســایر مواد اولیه به 
صورت دســتوری باعث شده سرمایه گذاری در صنایع 
باالدســتی فوالد کمتر باشد و بیم از مشکات تأمین 
مواد اولیه در آینده برای کل صنعت فوالد کشور وجود 

داشته باشد.
وی گفــت: به نظرم قیمت ها بایــد در کل زنجیره 
ارزش صنعت فوالد کشــور از مواد اولیه تا محصوالت 
نهایی متناســب با قیمت جهانی باشد تا کل زنجیره 
بتواند رشد و پیشرفت پایدار داشته باشد و بتوانیم به 
هدف تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در کشور و همچنین 
صادرات محصوالت فوالدی نهایی در آینده ای نزدیک 

دست پیدا بکنیم.

آرش مرعشی، مدیر عامل شرکت تولیدی و صنعتی گروه فوالدیار کوروش عنوان کرد:

شـرکت فوالدیار کوروش در حال پیاده سـازی طرح توسـعه برای تولید انواع پروفیل
 با ظرفیت سـالیانه 180هزار تن

مرعشی بزرگترین خواسته از دولت جدید 
را اقدام برای ثبات اقتصادی دانســت و 
گفت: در واقع رشــد اقتصادی در شرایط 
آینده  افق  بودن  روشن  و  اقتصادی  ثبات 
برای ســرمایه گذاری و تولید تحقق پیدا 
نوســانات  کنترل  همچنین  وی  می کند. 
نرخ ارز و قیمت های مواد اولیه را از دیگر 

دغدغه های تولیدکنندگان برشمرد.


