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دبیرکل حزب مردم ساالری:

حتی به اعتراف اصولگرایان هم یکدست شدن حکومت به نفع مردم ایران نبود
 سال خوبی را پشت سر نگذاشتیم امیدوارم سال 1402 سال پیروزی و موفقیت های ملت سرافراز ایران باشد

ویژه نامه نوروزی »مردم  ساالری« ضمیمه شماره امروز

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

افزایش کرونا با شیب مالیم
صفحه4
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رونمایی از رقم پیشنهادی گروه کارگری

هزینه سبد معیشت کارگران
 از سوی کمیته مزد اعالم شد

بگومگوی جمهوری خواهان و دموکرات ها درباره اقتصاد آمریکا 
باال گرفته است  

زلزله ورشکستگی بانک سیلیکون ولی 
سخنگوی دولت:

بنزین در سال 1402 گران نخواهد شد

جام جهانی بعدی فوتبال 4۸ تیمی شد
فیفا به صورت رسمی اعالم کرد که جام جهانی بعدی با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد. به گزارش ایرنا، 
از زمان حضور جیانی اینفانتینو در فیفا، برگزاری جام جهانی با ۴۸ تیم یکی از اهداف جدی و اصلی وی عنوان 
شد. حاال فیفا به صورت رسمی اعالم کرد که جام جهانی بعدی با حضور ۴۸ تیم برگزار می شود. جام جهانی 
۲۰۲۶ با ۴۸ تیم برگزار می شه و تیم ها در ۱۲ گروه ۴ تیمی قرار می گیرند. تیم اول هر گروه و ۸ تیم برتر سوم 

راهی دور حذفی می شوند. ۱۰۴ بازی در ۳۹ روز به میزبانی ۱۶ شهر در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا.

 

 )PEDC( شرکت گســترش انرژی پاسارگاد
به عنــوان یک هلدینگ ســرمایه گذاری ایرانی در 
حوزه انرژی مطرح است که در کل زنجیره ارزش از 
اکتشاف، تولید و پاالیش تا بازاریابی مواد پتروشیمی، 
تولید برق و انرژی های تجدید پذیر و تکنولوژی های 
جدید فعالیت می کنــد. این هلدینگ از طریق ۲7 
شــرکت زیرمجموعه خود در سراســر ایران و بازار 

بین المللی حضور فعال دارد.
اهم فعالیت اصلی شــرکت، ســرمایه گذاری و 
مشــارکت در داخل و خارج کشــور در زمینه های 
اکتشافات، توسعه، استحصال از منابع و معادن زیر 
زمینی هیدروکربوری، ساخت پاالیشگاه های نفت 
و گاز واحدهای پتروشــیمی  و صنایع پایین دستی 
و تولیــد فرآورده های مربوط، احــداث نیروگاه ها و 
تولید برق، انرژی های نو )نیروگاه های بادی و انرژی 
خورشــیدی(، ایجاد تاسیســات مربوط به خطوط 
انتقال و توزیع برق، نفت، گاز و فرآورده های مربوط، 
ایجاد شــرکت های پیمانکاری جهت ارائه خدمات 
تخصصی در صنایع باالدستی و پایین دستی )نظیر 
عملیات حفــاری و خدمات حفاری(، امور بازرگانی 
در حوزه محصوالت و مــواد اولیه صنایع نفت، گاز 
و پتروشیمی، کسب و کارهای نوآورانه و همچنین 

ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی است.

مزایای رقابتی شرکت
گروه گسترش انرژی پاسارگاد ضمن بهره مندی 
از ظرفیت و عاملیت بانک پاسارگاد در تامین مالی 
پروژه هــای خود و برخــورداری از مدیران خبره و 
سرشناس حوزه انرژی، سبد سرمایه گذاری متنوعی 
در بخش باالدست، پایین دست و برق و یوتیلیتی را 

نسبت به سایر رقبای خود داراست.
همچنین عالوه بر بهره منــدی از زنجیره کامل 
ارزش در حوزه باالدســتی نفت و گاز، ســهم حائز 
اهمیتی از بازار برق کشور را نیز داراست. این شرکت 

هم اکنون حــدود 5 درصد از کل بــرق مورد نیاز 
کشور را تامین می کند. بهره مندی از زیرساخت های 
منحصر به فرد در حوزه پایین دســت نفت و گاز از 
جمله؛ اســکله اختصاصی، واحدهای پاالیشی و ... 
از دیگر مزیت های هلدینگ اســت که باعث تمایز 
بیشــتر این شــرکت نسبت به ســایر شرکت های 
 MTO مشابه خود است. نمایندگی ارائه الیسنس
و سایر واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی  به واسطه 
همکاری با شــرکای بین المللی نیز از جمله مزایای 

مهم هلدینگ در این حوزه است.

پروژه های باالدستی گروه گسترش 
انرژی پاسارگاد 

پروژه توسعه میدان سپهر و جفیر
 یکی از دســتاوردهای گروه گســترش انرژی 
پاســارگاد در یک سال گذشته، توسعه میدان نفتی 
ســپهر و جفیر با تکیه ۱۰۰ درصدی بر توان ایرانی 
است که تا پایان امسال به تولید اولیه )ftp( خواهد 
رسید.  قرارداد تولید و توسعه میدان سپهر و جفیر در 
اسفند ۱۳۹۶ میان شرکت مهندسی و توسعه نفت 
به نمایندگی از شــرکت ملی نفت ایران به صورت 
IPC منعقد و قرار شــد این پــروژه طی یک دوره 
۲۰ ســاله و در ســه فاز تکمیل و اجرا شود.  میزان 
سرمایه گذاری کل میدان سپهر و جفیر ۲،۸ میلیارد 
دالر و میزان نفت قابل استحصال از این میدان 5۴۰ 

میلیون بشکه است.
میدان سپهر و جفیر دارای ویژگی های منحصر 
به فردی اســت که موجب تمایز این طرح با سایر 
طرح های اکتشاف و تولید شده است؛ ازجمله اینکه 
نخســتین میدان تماما ایرانی محســوب می شود، 
بیشترین حجم ســرمایه گذاری را در قراردادهای 
جدید باالدستی محقق کرده است، بیشترین تولید 
نفت تاکنون در قراردادهای جدید را دارد، همچنین 
بیشــترین تعداد دکل همزمان و سرعت توسعه در 

قراردادهای جدید را داراست.
توسعه میدان سیاهمکان 

شرکت گسترش انرژی پاســارگاد در قراردادی 
که به صورت EPD/EPC با شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب در خــرداد ماه ۱۳۹۹ منعقد کرد، 
موظف شــد حفاری ۴ حلقه چاه به همراه ساخت 
تجهیزات تفکیــک کننده و افزایش فشــار و لوله 
گذاری در میدان ســیاهمکان را انجــام دهد. هم 
اکنون پیشرفت فیزیکی این طرح بیش از 5۰ درصد 

گزارش شده است.

پروژه های پایین دستی 
گروه گسترش انرژی پاسارگاد
پاالیشگاه های نفت خام فوق سنگین 

پاسارگاد قشم و 60 هزار بشکه ای 
میعانات گازی

پاالیشــگاه ۳5 هزار بشــکه ای نفت خام فوق 
سنگین پاسارگاد قشم با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون 
دالر کــه در دی ماه ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور 
به بهره برداری رسید هم اکنون یکی از فعالیت های 
هلدینگ پاسارگاد در بخش پایین دستی محسوب 
می شود که با تمام ظرفیت در حال بهره برداری است. 
فاز دوم این پاالیشگاه در قالب خوراک میعانات گازی 
و ظرفیت ۶۰ هزار بشکه نیز سال گذشته کلنگ زنی 
شــد که  اجرای آن هم اکنــون با هدف جلوگیری 
از خام فروشــی میعانات گازی، ایجاد ارزش افزوده 

اشتغال زایی در حال انجام است.
اسکله نفتی حرا قشم 

اسکله نفتی حرا قشم یکی از بزرگترین اسکله های 
نفتی جنوب کشور است که ظرفیت آن برای تخلیه 
نفت خام سنگین و سبک خوراک پاالیشگاه ها بیش 
از ۱۰ میلیون تن در ســال است. گفتنی است این 
تاسیسات برای کشــتی های 7۰ هزار تن در اسکه 

اصلی و کشــتی های 7 هزار تن در اسکله فرعی به 
خوبی مجهز شده و پیشرفت فیزیکی پروژه در حال 

اتمام است.
پلی اولفین پاسارگاد چابهار 

پــروژه مجتمع پلی اولفین پاســارگاد چابهار بر 
اساس استفاده از گاز طبیعی به عنوان خوراک برای 
تولید متانول طراحی شده است. پیشرفت فیزیکی 
ایــن پروژه بیش از ۴۰ درصد اعالم شــده اســت. 
همچنین سرمایه گذاری به میزان ۱.۸ میلیارد دالر 
در بخش تولید متانــول و احداث واحد MTO در 
حال انجام است. طرح مجتمع پتروشیمی  پاسارگاد 
یکی دیگــر از طرح های در دســت اقدام هلدینگ 
اســت که بعد از انجام مطالعات امکان ســنجی و 
کسب مجوزهای الزم به منظور تولید انواع پلیمرها 
از خوراک گاز طبیعی با سرمایه گذاری میزان ۱.۸ 
میلیارد دالر در بخش تولید متانول و احداث واحد 

MTO به اجرا خواهد رسید.
پتروشیمی  فجر کرمان 

طرح احداث مجتمع پتروشیمی  فجرکرمان با هدف 
جلوگیری از خام فروشــی، ایجاد ارزش افزوده بر گاز 
طبیعی و همسو با فرمایش مقام معظم رهبری برای 
ایجاد توسعه پایدار و تحکیم بخشی به اقتصاد مقاومتی 
در شهرستان کرمان در سال ۱۴۰۱ نهایی شده است. 

پروژه خط لوله ششم سراسری گاز 
پروژه خط لوله ششــم سراسری گاز یکی دیگر 
از دســتاوردهای هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد 
است که وظیفه انتقال گاز به غرب کشور و صادرات 
آن بــه عــراق را در قالب یک قــرارداد B.O.T بر 
عهده دارد. این پروژه شــامل 5۹۴ کیلومتر خطوط 
گاز )۴۸،5۶و۳۰ اینچ( 5 ایستگاه افزایش فشار گاز 
به ظرفیت هر ایســتگاه ۴ توربو کمپرســور و تمام 
تجهیزات جانبی بوده و یکــی از پروژه های اجرایی 
بزرگ کشور محســوب می شود که حدود سه سال 
است به بهره برداری رسیده و امسال عملیات باقی 

مانده در ایســتگاه های تقویت فشــار آن تکمیل و 
اجرایی شد.

پروژه های برق و یوتیلیتی گروه 
گسترش انرژی پاسارگاد

نیروگاه پاسارگاد قشم 
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نیروگاه پاسارگاد قشم 
بــا توان اســمی ۳۲۰ مگاوات و تــوان عملی ۲۹۳ 
مگاوات، به شبکه سراسری برق متصل )سنکرون( 
شــد. گفتنی است تمام سرمایه این پروژه به میزان 
۹5 میلیون یورو توســط شرکت گســترش انرژی 

پاسارگاد تامین شده است. 
نیروگاه خورشیدی پاسارگاد دامغان  

نیروگاه خورشــیدی پاسارگاد دامغان با ظرفیت 
۱۰ مگاوات در بهمن ماه امسال  افتتاح شد. نیروگاه 
۱۰ مگاواتــی دامغان می تواند بیش از ۶۰ درصد برق 
مورد نیاز شــهر دامغان را تامین  کند و با اســتفاده 
همزمان از پنل های بایفیشــیال و ســامانه ردیاب 
خورشــیدی در ماه هــای گرم ســال، نســبت به 
نیروگاه های مشــابه  ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر انرژی 

تولید می کند.
نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

بــا راه اندازی و تکمیل واحد ســوم بخار نیروگاه 
سیکل ترکیبی ارومیه و اتصال آن به شبکه سراسری 
برق کشور در اســفند ماه ۱۴۰۱، صرفه جویی یک 
میلیارد متر مکعب گاز در ســال برای کشور محقق 
شــد. با اتصال سومین واحد بخار نیروگاه ارومیه به 
ظرفیت ۱۶۰ مگاوات، توان اسمی  تولید این نیروگاه 

به بیش از ۱5۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

امضای چندین تفاهمنامه
در یکسال گذشته در شــرکت گسترش انرژی 
پاسارگاد تفاهم نامه های مهمی  از جمله تفاهم نامه 

همکاری بین شــرکت پتروکاال پاسارگاد کیش و 
دمیکو با موضوع مشــارکت در مهندسی، ساخت، 
تأمیــن کاال و تجهیزات و ارائــه خدمات مورد نیاز 
صنعت باالدســتی نفت ایران، تفاهم نامه همکاری 
بین شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و پژوهشکده 
علوم و فن آوری انرژی دانشــگاه صنعتی شــریف 
به منظــور ایجاد و گســترش زمینه های همکاری 
پژوهشــی، فناوری و آموزشــی جهت انجام کلی 
خدمات مهندســی، طراحی و بومی سازی دانش و 
تکنولوژی و ایجاد یک تعامل راهبردی و همچنین 
تفاهم نامه همکاری بین شــرکت اکتشاف و تولید 
پاســارگاد و پژوهشــکده علوم پایه کاربردی جهاد 
دانشــگاهی شــهید بهشتی در زمینه اســتفاده از 
روش های نوین بیولوژیکی در مدیریت پســماند در 

صنایع باالدستی به امضا رسید.

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی 
توجه بــه مســئولیت های اجتماعــی در انجام 
پروژه های شرکت گســترش انرژی پاسارگاد همواره 
از اولویت های شرکت بوده است که در همین زمینه 
در یکســال گذشته به همت شرکت گسترش انرژی 
پاسارگاد؛ نخستین دبستان هوشمند هفت کالسه در 
روستای زینبی جزیره قشم افتتاح شد. کار ساخت این 
مدرسه هوشمند در اردیبهشت امسال آغاز و در مهر 
ماه برای حضور ۴۲۰ دانش آموز روستای زینبی جزیره 
قشم افتتاح شد. همچنین برای ساخت یک مدرسه در 
اهواز ماه اواخر امسال کلنگ زنی انجام شده و ساخت 
مدرســه ای در چابهار در دستور کار این شرکت قرار 
گرفته است. شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به عنوان 
اولین شــرکت در حوزه انرژی حامی  مادی و معنوی 
کودکان اوتیســم است و هر ماه بخشی از هزینه های 
آموزش 5۰ کودک اوتیسم را بر عهده دارد. همچنین 
قرار اســت این شرکت در ساخت بیمارستانی مجهز 

برای این طیف از بیماران سهیم شود.

هلدینگ گسـترش انرژی پاسارگاد در قاب 1401 




