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 فرازهایی از مقام معظم رهبری؛
»بای���د در کن���ار حمای���ت از صنای���ع اصل���ی و 
مادر، از صنایع پایین دس���تی و اشتغال آفرین 
نی���ز حمایت ه���ای دولت���ی و بانکی انجام ش���ود 
ک���ه پتروپاالیش���گاه ها در ذی���ل صنعت نفت و 
زنجی���ره صنای���ع پایین دس���تِی صنعت فوالد، 

نمونه هایی از این موضوع هستند«. 
)بهمن ماه 1400(

»علت اینکه برای امس���ال نیز عنوان و ش���عار 
اقتصادی انتخاب شد، اهمیت محوری مسئله 
اقتص���اد و همچنی���ن چالش های اقتصادی در 
ده���ه ن���ود اس���ت ک���ه رهای���ی از ای���ن چالش ها 
نیازمند تدبیر، عمل و حرکت صحیح است.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه تنها راه 
رس���یدن به رش���د اقتصادی، حرکت به سمت 
اقتص���اد دانش بنی���ان اس���ت، س���ال 1401 را با 
عنوان »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

نام گذاری کردند«.
)نوروز 1401 (

بی تردی���د ن���گاه ب���ه درون ایج���اب می کن���د که باید به دس���تان با کفایت 
کارآفرین���ان و فع���االن اقتص���ادی ک���ه امتح���ان موفقیت آمی���زی پ���س 
داده اند، اعتماد داش���ته باش���یم.  بدون تردید اگر ش���رکت های بزرگ، 
بانک ه���ا، بخ���ش خصوص���ی، و کارآفرین���ان فع���ال ش���وند می ت���وان 
س���رمایه  گذاری های قاب���ل توجه���ی در بخش ه���ای مختلف انجام داد و 
مش���کل تولید و اش���تغال در کش���ور را برطرف کرد. ممکن اس���ت دولت 

کمک ها و مس���اعدت هایی در زمینه اقتصادی به مردم داش���ته باش���د 
اما بی تردید اقتصاد کش���ور را نمی توان بر مبنای این گونه کمک های 
موقتی بنا کرد بلکه اقتصاد کشور نیازمند  اقدامات بزرگ و ماندگار در 
عرصه کار و تولید است که در مبانی دینی نیز بر آن تاکید شده است. 
وزارتخانه ها و دستگاه های اداری الزم است فعالیت اقتصادی را برای 
فعاالن این عرصه تس���هیل و مجوزهای الزم را به س���رعت صادر کنند.

آیت هللا س���ید ابراهیم رئیس���ی، رئیس دولت س���یزدهم، 17 بهمن ماه س���ال 1400 در آئین آغاز عملیات اجرایی 4۸ پروژه بزرگ صنعتی کش���ور:

رشد اقتصادی به عنوان یک ضرورت، نیازمند گروه و جریان پیشتازی 
است که با شجاعت و همت عالی بتواند آن را در کشور محقق سازد

شماره چهارم  |  بهار 1401 
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علیرضا صادق آبادی
مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

نفت کشور را روزانه حدود 200 هزار 
بشکه ارتقاء دهد. ضمن اینکه ساخت 
پاالیشگاه 300 هزار بشکه ای می تواند 
بر قدرت راهبردی کشور برای حضور 
موثرت��ر در ب��ازار فرآورده ه��ای دنیا 

بیافزاید.

  انجام پروژه های بزرگ با پشتوانه ای 
مالی »بانک پاسارگاد«

تحریم ها، بی ش��ک شرایط اقتصادی 
کش��ور را دش��وار ک��رده اس��ت. این 
س��ختی در انج��ام پروژه های بزرگ، 
چ��ه در بخش تأمین منابع، چه برای 
تأمین تجهیزات، چند برابر اس��ت. با 
ای��ن هم��ه اما، باید با تکیه بر »تدبیر« 
و »وطن دوس��تی«، پروژه ها را پیش 
ب��رد. در چنین ش��رایطی، پش��توانه 
مال��ی و مدیریتی »بانک پاس��ارگاد« 
تکی��ه گاه محکمی اس��ت برای انجام 
کارهای بزرگ. که اگر نبود، »شرکت 
گس��ترش انرژی پاسارگاد«، سرافراز 
از ب��ه ثمرنش��اندن پروژه ه��ای ملی 
در حوزه ه��ای نف��ت و نیرو نبود. این 
تالش ها باعث ش��د تا رئیس جمهور 
محترم، اواخر سال گذشته »پاالیشگاه 
نفت سنگین پاسارگاد قشم« را افتتاح 

نماید.

 استراتژی مشارکت با شرکت های 
درج���ه ی���ک خارج���ی؛ پ���س از لغ���و 

تحریم
اس��تراتژی درس��ت وزارت نف��ت در 
ش��کل ده��ی، توس��عه و حمای��ت از 
شرکت های E&P، جریان تازه ای برای 
توسعه میادین نفتی ایجاد کرده است. 
ادامه حمایت مدبرانه از این شرکت ها 
توسط وزارت نفت، نکته کلیدی برای 
تحقق برنامه های توسعه ای کشور در 
صنع��ت نف��ت و به ط��ور خاص پس 
از رف��ع تحریم ه��ا خواه��د ب��ود. در 
همی��ن زم��ان تحریم ها نیز ش��رکت 
»گس��ترش انرژی پاسارگاد«، بعنوان 
یکی از ش��رکت های تأیید صالحیت 
شده E&P، پروژه مهمی نظیر توسعه 
میدان نفتی »سپهر و جفیر« را عهده 
دار ش��ده اس��ت. برای بعد از تحریم ها 

هم، استراتژی شرکت، مشارکت مؤثر 
با شرکت های بزرگ نفتی بین المللی 
برای توس��عه میادی��ن نفتی و گازی 
کش��ور اس��ت. برنامه هایی را تدارک 
دیده ای��م که به محض لغو تحریم ها، 
بتوانیم با ش��رکای خارجی درجه اول 
و صاحب تکنولوژی و س��رمایه، نقش 
بیش��تری در پروژه ه��ای توس��عه ای 

صنعت نفت کشور ایفا کنیم.

 انج���ام پروژه ه���ای ب���زرگ؛ حاص���ل 
سخت کوشی همکاران است

امضای ق��رارداد اولین پروژه نفتی به 
روش IPC و آغاز توسعه میدان نفتی 
»س��پهر و جفیر« )2 میلیارد و 700 
میلیون دالر(، اجرای پروژه »خط لوله 
شش��م سراس��ری گاز« )2 میلیارد و 
280 میلی��ون دالر(، س��اخت و بهره 
ب��رداری »پاالیش��گاه نفت س��نگین 
پاس��ارگاد قش��م« با ظرفیت 35 هزار 
بش��که ای نف��ت خ��ام در روز )212 
میلیون دالر( به همراه »اس��کله نفتی 
پاسارگاد قشم« )80 میلیون دالر( آن 
هم در ش��رایط تحریم، آغاز عملیات 
س��اخت »پاالیش��گاه میعانات گازی 
60 هزار بش��که ای پاس��ارگاد قشم« 
)460 میلی��ون دالر(، »مجتم��ع پلی 
اولفی��ن پاس��ارگاد چابه��ار« )500 
میلی��ون دالر(، »مجتمع پلی اولفین 
پاسارگاد در منطقه پارسیان« )500 
میلیون دالر( و »مجتمع پتروش��یمی 
فج��ر کرم��ان« )294 میلیون دالر(، 
از جمل��ه پروژه های انجام ش��ده و در 
حال انجام »ش��رکت گسترش انرژی 

پاسارگاد« است.
تأمی��ن ح��دود 10 درصد از برق کل 
کش��ور جز فعالیت های مهم ش��رکت 
در حوزه برق و یوتیلیتی اس��ت. شاید 
همی��ن ی��ک جمله برای بی��ان تأثیر 
کارهای انجام ش��ده در ش��رکت، به 
منظور بسترس��ازی توس��عه در ایران 

عزیزمان، کافی باشد.
 س��اخت و به��ره ب��رداری از نیروگاه 
سیکل ترکیبی ارومیه )500 میلیون 
دالر(، نی��روگاه تولی��د همزمان آب و 
برق پاس��ارگاد قش��م )135 میلیون 

وطن عزیزمان، »ایران«، باید جای بهتری برای زندگی 
فرزندانمان باش��د. برای تحقق این »آرمان«، راهی 
جز »توس��عه« نداریم. توس��عه، »امید« می خواهد. 
و نمی توانی��م در ای��ن مس��یر گام برداریم جز اینکه 
»معقول« باش��یم، »دوراندیشی« کنیم و با توکل به 

خدا از »تالش مستمر« دست برنداریم.
»شرکت گسترش انرژی پاسارگاد«، از زمان تأسیس 
در سال 1378 برای تحقق آرمان توسعه ایران عزیز، با 
حرکتی معقول و دوراندیشانه، ازهیچ تالشی فروگذار 
نکرده اس��ت. جوانان نخبه، کارشناس��ان و مدیران با 
 تجربه مان، ش��رکتی را س��اخته اند که حاال بیش از

35 میلی��ارد دالر دارای��ی دارد. همین جا از همه آنها 
سپاسگزارم.

 »ش��رکت گس��ترش ان��رژی پاس��ارگاد« تاکنون، 
»3 میلی��ارد و 516 میلی��ون دالر« در پروژه ه��ای 
مختل��ف »باال دس��تی صنعت نف��ت و گاز«، »پایین 
دستی صنعت نفت و گاز« و »صنعت برق و یوتیلیتی« 
سرمایه گذاری کرده و آنها را اجرا و به اتمام رسانده 
اس��ت. همچنین »4 میلی��ارد و 570 میلیون دالر« 
دیگ��ر ه��م پروژه فعال س��رمایه گ��ذاری در همین 

زمینه ها دارد.

 ط���رح بزرگ س���رمایه گ���ذاری 12 میلیارد دالری در 
صنعت نفت

آرمان توسعه خواهی ایران عزیز، باعث شد تا امسال 
را با عزمی جدید آغاز کنیم: »طرح بزرگ س��رمایه 
گذاری 12 میلیارد دالری«. این طرح را این شرکت با 
همکاری چهار بانک پاسارگاد، ملت، تجارت و اقتصاد 
نوین برای توسعه میدان نفتی آزادگان و ساخت یک 
پاالیشگاه 300 هزار بشکه ای در روز تدوین کرده ایم. 
مصوبه تأمین مالی این طرح ها امضا ش��ده اس��ت و 
منتظ��ر تصمی��م وزارت نفت ب��رای انعقاد قراداد این 

پروژه ها هستیم؛ تا فوراً کار را آغاز کنیم.
 در همین ش��رایط تحریم، بانک های کش��ور آماده 
ش��ده اند ت��ا یکی از بزرگترین س��رمایه گذاری های 
صنعت نفت را برای توسعه یکی از بزرگترین میادین 
نفتی و ساخت پاالیشگاهی بزرگ، به انجام رسانند. 
این حرکتی تاریخی است که با حمایت دولت محترم 
و وزارت نفت می تواند ظرفیت های مهمی از اشتغال، 
توسعه و تولید ثروت بیافریند. این همه به تقویت امید 
برای انجام کارهای بزرگ حتی در ش��رایط س��خت، 

منجر خواهد شد.
»ش��رکت گسترش انرژی پاسارگاد« بعنوان یکی از 
ش��رکت های E&P تأیید صالحیت شده، پس از آغاز 
اجرای پروژه توس��عه میدان نفتی »س��پهر و جفیر« 
آماده اس��ت تا با توس��عه میدان نفتی آزادگان، تولید 

دالر(، نیروگاه س��یکل ترکیبی شریعتی مشهد )60 
میلیون دالر( و نیروگاه س��یکل ترکیبی خوی )70 
میلیون دالر( از جمله پروژه های انجام شده در بخش 
»برق و یوتیلیتی« شرکت است. این زنجیره با توسعه 
150 مگاوات��ی )116 میلیون دالر( نیروگاه س��یکل 
ترکیبی ش��ریعتی مش��هد تکمیل خواهد شد. و این 
همه حاصل نشده است جز با سخت کوشی کارگران 
زحمتکش، مهندسان و کارشناسان دلسوز، مدیران 
فهی��م و حمای��ت س��هامداران دور اندیش. هم اینجا 
قدردانی ام از زحمات مدیران با تجربه قبلی شرکت، 
به ویژه مهندس میرمعزی، که نقش مهمی در شکل 

گیری و راهبری شرکت داشته اند ابراز می کنم.

 ب���ه انج�������ام پ������روژه ه���ای »م���حی���ط زیس���تی« و 
»مسئولیت های اجتماعی« متعهدیم

توجه به »محیط زیست« و همچنین »مسئولیت های 
اجتماعی« در انجام پروژه های ش��رکت »گس��ترش 
انرژی پاسارگاد« همواره از اولویت های شرکت بوده 
اس��ت. امس��ال اما با نگاهی جدی، بنا داریم س��رمایه 
گ��ذاری در پروژه ه��ای انرژی ه��ای تجدی��د پذیر را 
توس��عه دهیم. به همین منظور و در گام اول، پروژه 
نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی »پاسارگاد دامغان« 
با 6 میلیون دالر س��رمایه گذاری، فعال ش��ده است. 
گام های بعدی برای ساخت نیروگاه های خورشیدی 
به سرعت برداشته خواهد شد. ما به پیشرفت و آبادانی 
مناطقی که پروژه های ش��رکت در آنجا فعال اس��ت، 
در حد مقدوراتمان متعهدیم. توانمندس��ازی مردم 
و به ویژه جوانان از اولویت های این بخش اس��ت. به 
همین منظور س��اخت مدرس��ه ای مجهز را در قشم 

آغاز کرده ایم.
ج��ذب و اس��تخدام جوانان نخب��ه برای هدفی به نام 

»توسعه ایران«
نی��روی جوانی، معجزه می کند. یکی از اهداف انجام 
پروژه های توس��عه ای در شرکت، ایجاد اشتغال برای 
جوانان تحصیل کرده و مستعد است. فراخوان بزرگ 
دریاف��ت رزوم��ه از جوان��ان ب��رای کار در پروژه ها از 
بیس��ت و شش��مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و 
پتروشیمی تهران آغاز می شود. مهندسان و جوانان 
نخبه می توانند رزومه های خود را از طریق وب سایت 
ش��رکت ارس��ال کنند تا پس از طی دوره ها و احراز 

صالحیت های الزم استخدام شوند.
فرزن��دان ما در ایران توس��عه یافت��ه، زندگی بهتری 
خواهند داشت. و بایسته است همه ما دست به دست 
ه��م دهی��م و ایران را بس��ازیم. با همه محدودیت ها. 
با س��الیق مختلف. حتی در ش��رایط سخت. »ایرانی 

بودن« این وظیفه را بر دوشمان گذاشته است.

پیام مدیر عامل

طرح بزرگ سرمایه گذاری 
در صنعت نفت توسط شرکت 
گسترش انرژی پاسارگاد با 
مشارکت 4 بانک کشور

 شرکت 
گسترش انرژی 

پاسارگاد« 
تاکنون، »3 

میلیارد و 516 
میلیون دالر« 
در پروژه های 
مختلف »باال 
دستی صنعت 
نفت و گاز«، 

»پایین دستی 
صنعت نفت 

و گاز« و 
»صنعت برق 
و یوتیلیتی« 

سرمایه گذاری 
کرده و آنها را 

اجرا و به اتمام 
رسانده است. 
همچنین »4 
میلیارد و 570 
میلیون دالر« 
دیگر هم پروژه 
فعال سرمایه 

گذاری در همین 
زمینه ها دارد

 استراتژی 
درست وزارت 
نفت در شکل 
دهی، توسعه 
و حمایت از 
شرکت های 

E&P، جریان 
تازه ای برای 

توسعه میادین 
نفتی ایجاد 
کرده است. 

ادامه حمایت 
مدبرانه از 

این شرکت ها 
توسط وزارت 
نفت، نکته 

کلیدی 
برای تحقق 
برنامه های 

توسعه ای کشور 
در صنعت 

نفت و به طور 
خاص پس از 
رفع تحریم ها 

خواهد بود
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سرمقاله

راحله صفیری
رئیس روابط عمومی گسترش 

هلدینگ انرژی پاسارگاد

 

در سالهای اخیر سهم عمده ای از توسعه در هر کشوری )به صورت قانون نوشته 
یا حتی نانوش��ته( بر عهده بخش خصوصی گذارده ش��ده که منافع مش��ترکی در 

دستیابی به نتایج توسعه را نیز خواهند داشت.
این در حالی اس��ت که به منظور توس��عه هرچه س��ریعتر یک کش��ور ابتدا بایستی 
به توس��عه همان بخش خصوصی آنهم از طریق همکاری اس��تراتژیک دو یا چند 
جانبه، توجه ویژه کرد. به حداکثر رس��اندن فرصت ها، کاهش بار هزینه مبادله، 
شناس��ایی بازارهای متنوع، تاکید بر بازارهای داخلی، ارتقای فعالیت ها، رش��د 
دانش و فناوری و ... مواردی است که ضرورت توسعه بخش خصوصی را پیش از 
توس��عه کلی یک کش��ور عیان می س��ازد؛ در واقع رشد بخش خصوصی عاملی در 
کاهش فقر و به عنوان ابزاری برای فراهم کردن فرصت های اقتصادی بیش��تر و 

متفاوت در هر جامعه ای مطرح شده است. 
در کشور نفتخیزی همانند ایران رشد بخش خصوصی با حضور فعال شرکتهای 
نفت و گاز در این حوزه گره خورده است. این روند در سالهای اخیر به شکل گیری 
هلدینگ ها و کنسرس��یوم هایی از ش��رکتهای متخصص منتج ش��ده و هم اکنون 
در جغرافیای شرکت های خصوصی حوزه انرژی کشور، مجموعه های توانمندی 

شکل گرفته است.
هلدین��گ گس��ترش ان��رژی پاس��ارگاد ب��ا انگیزه هایی بزرگ و مترق��ی، یکی از 
مجموعه هایی است که در سالهای اخیر در حوزه نفت و گاز متولد شده، راهی را 

طی کرده و آثاری را نیز برجای گذاشته است.
ای��ن هلدین��گ ب��ا جذب افرادی نخبه و متخصص در حوزه های اکتش��اف، تولید، 
پاالی��ش، پتروش��یمی، ب��رق و یوتیلیت��ی )به دو گونه متع��ارف و تجدیدپذیر( در 

کشور فعالیت می کند.
س��رمایه گ��ذاری هدفمن��د و فعال ب��ا اتکا به توانمندی های پیش��رفته داخلی از 
گسترش انرژی پاسارگاد مجموعه ای خلق کرده که می تواند برگ زرین دیگری 
به صحیفه پرافتخار صنعت انرژی کش��ور بیافزاید. بطور نمونه  در دس��ت گرفتن 
پروژه هایی مانند میدان نفتی س��پهر و جفیر )که طرح آن از صفر تا صد، بعد از 
انقالب شکوهمند اسالمی، برای نخستین بار در کشور توسعه یافته و خواهد یافت( 
س��نگ محکی برای س��نجش توانمندی های مهندس��ی داخلی شرکت گسترش 

انرژی پاسارگاد محسوب می شود.
همچنی��ن دامن��ه فعالی��ت ه��ا و تخص��ص ه��ای ای��ن مجموع��ه  باعث ش��ده 
عناوین»نخس��تین«ها را نیز به خود اختصاص بدهد. فعالیت در حوزه اکتش��اف 
نفت خام فوق س��نگین، واحدهای پاالیش��ی و مجموعه های نیروگاهی برق از 
سوی این شرکت در استان هایی همچون خوزستان، هرمزگان، ایالم و همچنین 

مناطقی مانند قشم، گرگان، خوی، مشهد مقدس، چابهار، ارومیه، دامغان، خواف 
و سیر جان مدیریت می شود. هم اکنون پروژه های نیروگاه های قشم و ارومیه، 
نخستین افتتاح های بخش خصوصی حوزه برق هستند که طالیه دار آن شرکت 

گسترش انرژی پاسارگاد است.
ش��اهد مثالی دیگر برای اینکه این مجموعه را جزو پیش��قدم ها و نخس��تین ها 
محس��وب کنیم افتتاح نخس��تین  پاالیش��گاه نفت خام فوق سنگین قشم در سال 
1400 بوده اس��ت که توس��ط »ش��رکت پارس بهین پاالیش نفت قش��م« به اجرا 
رسید. افتتاح این پاالیشگاه با حضور رئیس جمهور محترم و وزیر نفت، بخودی 
خود نشان از اهمیت باالی این واحد پاالیشی کشور دارد. این افتتاح در عین حال 
همسو با شعار سال  مقام معظم  رهبری یعنی»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
نی��ز هس��ت زی��را ه��م »تولید« را مد نظر قرار می ده��د و هم با تکیه بر توانمندی 
های »دانش بنیان«، »فرصت شغلی« ایجاد می کند. پس همانگونه که پیداست 
گس��ترش انرژی پاس��ارگاد هدف گذاری امسال را بر فرمایش مقام معظم رهبری 
منطبق کرده است تا طرح هایی که به عهده دارد و همچنین پروژه هایی که قرار 

است  بعد از این به اجرا برسند نیز در قالب همین منویات معنی شوند.
نکته قابل اشاره این است که پیگیری اهداف ترسیم شده از زمان مدیریت قبلی 
این مجموعه  آغاز و با تغییر مدیریت، از سوی مدیر عامل جدید با سرعت باالتری 

دنبال می شود.
این شرکت همچنبن با سرمایه گذاری های فعال و نظارت حرفه ای بر طرح ها، 
پروژه ها را به گونه ای پیش برده و می برد که در خالل آن حمایت از توسعه پایدار 

در بخش انرژی، سمن ها و انجمن ها، ارزش آفرینی های فراوان را نیز رقم بزند.
بدنه اصلی ش��رکت گس��ترش انرژی پاس��ارگاد نیز قاعده کار خود را به گونه ای 
طراحی کرده است که شرکت های زیر مجموعه اش وارد رقابتی سازنده شوند و 
نا گفته پیداست چنین سیاستی در نهایت به نفع مجموعه اصلی خواهد بود چون 
تمام شرکت های زیر مجموعه در این رقابت با تکیه بر ارزش ها، تعهد به شفافیت 
و بهبود عملیاتی مداوم، تالش می کنند باالترین نمرات را برای خود کسب کنند 

که در نتیجه کل مجموعه از این رشد و ارتقا منتفع می شود.
به لطف خدا، راه پر پیچ و خم پیش��رفت و قطع وابس��تگی فنی، با تمام مش��کالت 
و موانع در کش��ور در حال طی ش��دن اس��ت. هلدینگ گس��ترش انرژی پاسارگاد 
مصداقی از تجربه موفق و لذت بخش اعتماد و همکاری بخش خصوصی و دولت 
اس��ت. تالش میکنیم در س��ال جدید ش��رکت گسترش انرژی پاسارگاد همگام با 
سیاس��ت های دولت س��یزدهم، اهداف توس��عه ای کشور را لحظه به لحظه دنبال 

کند تا از این رهگذر رشد و توسعه اقتصادی کشور را شاهد باشیم. 

طی کردن راه پرپیچ و خم تولید 
مبتنی بر دانش بنیان واشتغال زا

شماره چهارم  |  بهار 1401 

 

6
www.pedc.ir

نشریه داخلی گروه گسترش انرژی پاسارگاد

 

7
www.pedc.ir



  نخس���تین تولید نفت از طرح توس���عه میدان 
نفتی سپهر و جفیر

در فروردین ماه س�ال 1401، چاه ش�ماره 6 میدان 
جفی�ر از الی�ه فهلیان به همت نیروی کار توانمند 
و متخص�ص و بوم�ی هلدین�گ گس�ترش انرژی 

پاسارگاد، برای نخستین بار به تولید رسید.
طرح توس�عه میدان س�پهر و جفیر در سال 96 به 
صورت IPC بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت 
گس�ترش انرژی پاس�ارگاد منعقد شد و گسترش 
انرژی پاس�ارگاد به عنوان تنها ش�رکت خصوصی 
ایران�ی و ب�رای اولین بار به عنوان س�رمایه گذار و 
توسعه دهنده این پروژه ملی بدون داشتن شریک 

خارجی، معرفی شد.
می بایس�ت ق�رارداد  طب�ق  پ�روژه  ای�ن   در 

First Target Prodution ک�ه 21 ه�زار بش�که در 

روز اس�ت تا اواخر بهمن ماه 1401 عملیاتی ش�ود، 
اما تالش می شود چند ماه زودتر یعنی در آذر ماه 

)س�الگرد تأسیس بانک پاس�ارگاد( به این تولید 
دست یافت.

گفتنی اس�ت نیازهای فناورانه پیشرفته ای که در 
حف�اری و تکمی�ل چاه های میدان نفتی س�پهر و 
جفیر مورد نیاز است، در شرایط تحریم با تکیه بر 
توانمندی پیمانکاران و س�ازندگان داخلی تأمین 
می شود و برای برخی تجهیزات از جمله تجهیزات 
تکمیلی چاه با کالس ده هزاری برای اولین بار در 

کشور ساخته و اجرا می شود.
این مهم با همت و دانش متخصصان ایرانی در همه 
بخش های عملیاتی و س�تادی ش�رکت اکتشاف، 
توس�عه و تولید پاس�ارگاد و همچنین درتعامل و 
همکاری با شرکت مهندسی و توسعه نفت بعنوان 
کارفرما، و ش�رکت های توس�عه حف�اری تدبیر و 
ش�رکت پ�ژواک ان�رژی، پیمانکاری بی�ن المللی 
عمومی )IGC( و س�ایر پیمانکاران و س�ازندگان 

مرتبط تحقق یافته است.

اخبار مهم

 

در چند س��ال اخیر، آنچه در سیس��تم مدیریتی جدید کش��ور بیش از هر چیزی مورد بحث اس��ت، حضور جوانان درمدیریت 
مجموعه هاست و این مبحث از زمانی بیشتر قوت گرفت که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب به حضور جوانان و به 
کارگیری آن ها در سمت های مدیرتی تاکید کردند.ذهن خالق، انگیزه بی نهایت، توان فکری و جسمی، ریسک پذیری و از همه 
مهم تر شور و اشتیاق برای کار، فعالیت و پیشرفت، نقاط قوت جوانان است و همین ها دلیل کافی برای به کارگیری آن هاست.

در شش ماه گذشته، حضور نیروهای جوان و جهادی در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، نتایج مثبتی را به دنبال داشته، هر چند از 
سال های گذشته پی ریزی شده بود، اما شتاب در به سرانجام رساندن آنها موضوعی قابل توجه است که در ادامه می خوانیم:

روند تحوالت جهادی در 6 ماه اخیر

  افتتاح پاالیشگاه نفت فوق سنگین قشم
ب�ا توج�ه به مطالبه مق�ام معظم رهبری در خصوص 
جلوگیری از خام فروش�ی، شرکت گسترش انرژی 
پاس�ارگاد در جهت این امر در جزیره قش�م ساخت 
پاالیش�گاه نفت فوق س�نگین را در دو فاز آغاز کرد 
که فاز اول این پروژه با سرمایه گذاری بیش از 200 
میلیون دالر در دی ماه سال 1400 با حضور آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به بهره برداری 
رسید که فاز دوم این پاالیشگاه نیز بیش از 30 درصد 
پیشرفت دارد. از مزایای این پاالیشگاه می توان به 
اش�تغالزایی 400 نفر مس�تقیم و هزار نفر به صورت 
غیر مستقیم، تولید محصوالت با کیفیت باال و ارتقا 
صادرات فراورده ها از جمله قیر و تضمین برداشت از 
پارس جنوبی اشاره کرد.محصوالت این پاالیشگاه 
ش�امل برش هیدروکربن س�بک به ظرفیت بیش از 
5.5 میلیون بش�که در س�ال و انواع قیرهای PG با 

ظرفیت بیش از 900 هزار تن در سال است.

  نیروگاه برق
ش�رکت گس�ترش انرژی پاس�ارگاد در نیمه اول 
س�ال جاری، افتتاح دو نیروگاه قش�م و ارومیه را 
در دس�ت کار دارد. نیروگاه پاس�ارگاد قش�م روز 
جمع�ه 9 اردیبهش�ت ب�ه ش�بکه سراس�ری برق 
متصل ش�د و قرار اس�ت در اواخر اردیبهشت ماه 
نیز توسط مقامات کشور به صورت رسمی افتتاح 
شود. شرکت قشم مولد )از زیر مجموعه های گروه 
گس�ترش انرژی پاس�ارگاد( به عنوان کارفرما، 90 
میلیون یورو در این نیروگاه سرمایه گذاری کرده 
اس�ت. توان اس�می نیروگاه پاس�ارگاد قشم 320 
م�گاوات و ت�وان عمل�ی 293 مگاوات اس�ت. کار 
اجرایی این نیروگاه از س�ال 99 آغاز ش�ده و هم 
اکنون به بهره برداری کامل رسیده است. در دوره 
س�اخت این نیروگاه 700 نفر به صورت مس�تقیم 
و 1500 نفر به صورت غیر مس�تقیم مش�غول کار 
بوده ان�د و پ�س از بهره ب�رداری نیز 100 نفر در این 
نیروگاه ش�اغل هس�تند. با توجه به نزدیک شدن 
به فصل گرما و افزایش مصرف برق کشور به ویژه 
در منطقه جنوب و قشم که به دلیل وجود صنایع 
مختلف و اس�تفاده از دس�تگاه های خنک کننده، 
بیشتر نیز هست، اتصال نیروگاه پاسارگاد قشم به 
شبکه سراسری برق، می تواند به تأمین برق کشور 

کمک بزرگی کند.
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معرفی

آنچه در 
شرکت گسترش 
انرژی پاسارگاد 
 ش��رکت گس��ترش ان��رژی پاس��ارگاد می گذرد؛

بر اس��اس فلس��فه کاری خ��ود دارای 
چندین ش��رکت زیرمجموعه اس��ت و 
همچنین پروژه های فراوانی را به اتمام 
رس��انده و یا در حال اجرای آن اس��ت. 
این طرح ها در س��ه بخش باالدستی، 
پایین دس��تی و برق و یوتیلیتی و در 
حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیش و 
برق شکل گرفته، توان عملیاتی صنایع 
انرژی کشور را ارتقا داده و موجب شده 
است تکیه بر توانمندی داخلی بتواند 
به یک باور تمام عیار بدل شود و توسعه 
اقتصادی کش��ور را با مشارکت بخش 
خصوصی به منصه ظهور برس��اند. در 
ادام��ه به ط��ور کوتاه با پروژه های این 

شرکت آشنا می شویم.
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  اسکله نفتی پاسارگاد )حرا قشم(
ای��ن اس��کله یک��ی از بزرگتری��ن 
اسکله های نفتی در جنوب کشور است 
ک��ه ظرفیت آن برای تخلیه نفت خام 
سنگین و سبک خوراک پاالیشگاه ها 
10.3 میلی��ون ت��ن در س��ال، ب��رای 
بارگی��ری قیر صادراتی 2 میلیون تن 
در سال و برای بارگیری و تخلیه نفت 

و محصوالت س��بک پاالیشگاه ها 4.6 
میلیون تن در س��ال اس��ت و 150 نفر 
در این طرح مش��غول به کار هس��تند. 
س��رمایه گذاری و اج��رای این طرح 
توس��ط شرکت ساخت و بهره برداری 
اسکله حراء قشم انجام شده و تیر ماه 
س��ال 1400 نیز بهره ب��رداری از این 

طرح آغاز شده است.

پلیمره��ا از خ��وراک گاز طبیعی با س��رمایه گذاری 
حدود 1.6 میلیارد یورو در 2 فاز به اجرا خواهد رسید. 
در مجتمع پتروشیمی پاسارگاد محصوالتی همچون 
متانول با ظرفیت تولید س��االنه یک میلیون و 650 
هزار تن، اولفین با ظرفیت تولید 622 هزار تن، پلی 
پروپیلن با ظرفیتی بالغ بر 250 هزار تن، پلی اتیلن 
س��نگین با 310 هزار تن تولید و برای اولین بار در 
کش��ور اتیلن پروپیلن دیان مونومر با ظرفیت تولید 

50 هزار تن در هر سال تولید خواهد شد.

  دکل حفاری پاسارگاد 100
دکل حفاری پاسارگاد 100 با مالکیت شرکت گسترش 
انرژی پاسارگاد، یکی از بهترین دستگاه های حفاری 
دریایی موجود در خلیج فارس است که راهبری آن بر 

عهده شرکت حفاری استوان کیش می باشد.
این شرکت با هدف انجام عملیات حفاری و مدیریت 
راهبردی دس��تگاه های حفاری در دریا و خش��کی به 
عنوان یک شرکت خصوصی در سال 1389 تأسیس 
شد و از آن زمان تاکنون در صنایع باالدستی نفت و 

گاز فعالیت می کند.
شرکت حفاری استوان کیش طی چند سال گذشته 
رشد فزاینده ای داشته و به عنوان یک شرکت بزرگ 
حفاری ش��ناخته ش��ده است و توانس��ته پروژه های 
حف��اری زی��ادی را با اس��تفاده از کارکن��ان توانمند 

ایرانی با موفقیت به پایان برساند.

 پاالیشگاه نفت خام سنگین قشم
ای��ن پاالیش��گاه در زمین��ی به مس��احت 46 هکتار 
در بخ��ش ش��مالی جزیره قش��م به منظ��ور تولید و 
صادرات انواع قیر و نفت خام س��بک با اس��تفاده از 
خوراک نفت خام س��نگین احداث ش��ده و تاکنون 
220 میلیون یورو برای این پروژه هزینه شده است. 
در فاز اول این طرح روزانه 16 هزار بش��که قیر و 19 
هزار بش��که برش های س��بک نفتی تولید می شود. از 
جمله مزایای بهره برداری از این پاالیش��گاه می توان 
به تضمین برداشت از میادین مشترک، اشتغال زایی 
در منطق��ه، تولید محص��والت باکیفیت باال و کمک 
به ارتقای صادرات فراورده های نفتی کشور از جمله 
قیر اشاره کرد. از دیگر نتایج حاصل از زیرساخت های 
ایجاد شده در این منطقه می توان به افزایش ظرفیت 
صادراتی ساالنه به بیش از 15 میلیارد دالر اشاره کرد. 
این پاالیشگاه دی ماه سال گذشته با حضور آیت اهلل 

رئیسی، رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

 پلی اولفین پاسارگاد چابهار
ط��رح پل��ی اولفی��ن س��ینا س��ال 1397 در زمینی 
ب��ه مس��احت 45 هکت��ار در منطق��ه آزاد چابه��ار با 
سرمایه گذاری یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون 
دالری توسط شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا 
آغاز ش��د. خوراک این طرح گاز طبیعی اس��ت که از 
آن متانول به دس��ت می آید، این محصول از طریق 
تکنولوژی MTO به اولفین های سبک )پلی اتیلن 
و پلی پروپیلن( تبدیل می ش��ود. ظرفیت تولید این 
طرح برای متانول 1650 هزار تن، برای پلی پروپیلن 
350 ه��زار ت��ن و ب��رای پلی اتیل��ن 250 هزار تن در 

سال خواهد بود.

 پتروشیمی فجر کرمان
طرح اولیه این پروژه در ابتدا از سوی شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی آماده  و س��پس به گروه گسترش انرژی 
پاسارگاد انتقال داده شد. این شرکت با انجام تغییراتی 
متناسب با زیست بوم شهر کرمان پروژه را تغییر داد. 
گفتنی است هم اکنون پیمانکار طرح  مشخص شده و 
در حال انجام مراحل نهایی جهت آغاز عملیات اجرایی 
است. محصول اصلی این طرح پلی استال است که برای 

نخستین بار در ایران تولید خواهد شد.

 پاالیشگاه میعانات گازی 60 هزار بشکه ای قشم
این پاالیشگاه دی ماه سال گذشته توسط وزیر نفت 
کلنگ زنی شد. خوراک این پاالیشگاه 60 هزار بشکه 
میعانات گازی در روز اس��ت و محصوالت آن 2 هزار 
620 بش��که گاز مایع در روز، 38 هزار و 404 بش��که 

 توس���عه میدان های نفتی س���پهر و 
جفیر

ق��رارداد ط��رح توس��عه میدان های 
س��پهر و جفیر اسفند ماه سال 1396 
بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت 
گس��ترش انرژی پاس��ارگاد برای یک 
دوره بیس��ت س��اله امض��ا ش��د. این 
شرکت به عنوان اولین شرکت ایرانی 
در زمینه اکتشاف و تولید ایرانی است 
ک��ه توانس��ت برنده مناقصه توس��عه 

میادین سپهر و جفیر شود.
اکتش��اف، حفاری بیش از 130 حلقه 
چاه، توس��عه تاسیسات تحت االرضی 
و س��طح االرض��ی و بهره ب��رداری به 
می��زان 110 ه��زار بش��که در روز 
ب��ا ظرفی��ت 512 میلی��ون بش��که 
ذخیره - مجموع س��رمایه گذاری 3 
میلی��ارد دالر مهمترین فعالیت های 
 پیش بینی ش��ده و تحت این قرارداد 

است.
ب��ا عملیاتی ش��دن ای��ن پروژه ضمن 
ایجاد زمینه توس��عه غ��رب کارون و 
افزایش توان تولیدی کش��ور، ظرفیت 
اشتغال زایی باالیی برای به کارگیری 
س��رمایه انسانی کش��ور در این پروژه 

بزرگ فراهم خواهد شد.
گفتنی اس��ت چاه ش��ماره 6 میدان 
جفی��ر از ای��ن طرح توس��عه در الیه 

فهلی��ان برای نخس��تین ب��ار روز 23 
فروردین ماه به تولید رسید.

 توسعه میدان سیاهمکان
ش��رکت گسترش انرژی پاسارگاد در 
ق��راردادی ک��ه بصورت EPD/EPC  با 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 
خرداد ماه 1399 منعقد کرد، موظف 
ش��د حف��اری 4 حلقه چ��اه به همراه 
س��اخت تجهی��زات تفکیک کننده و 
افزایش فشار و لوله گذاری در میدان 

سیاهمکان را انجام دهد.
گفتنی اس��ت مدت زمان این قرارداد 
 س��ه س��اله اس��ت؛ هم اکنون حفاری 
2 چاه تمام ش��ده و تا خرداد حفاری 
2 چ��اه دیگ��ر نیز آغاز خواهد ش��د و 
پیش��رفت کلی این پروژه 40 درصد 

اعالم شده است.

 مجتمع پتروشیمی پاسارگاد
مجتم��ع پتروش��یمی پاس��ارگاد در 
زمین��ی به مس��احت 160 هکتار در 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر 
پارسیان توسط شرکت سروش انرژی 
پایداردر حال س��اخت است. عملیات 
اجرایی این طرح سال 1399 با حضور 
ویدئو کنفرانس��ی رئیس جمهور آغاز 
ش��د. این طرح به منظور تولید انواع 

 با عملیاتی 
شدن پروژه 

سپهر و جفیر 
ضمن ایجاد 
زمینه توسعه 
غرب کارون 
و افزایش 

توان تولیدی 
کشور، ظرفیت 
اشتغال زایی 
باالیی برای 
به کارگیری 

سرمایه انسانی 
کشور در این 
پروژه بزرگ 

فراهم خواهد 
شد

 از جمله مزایای 
بهره برداری از 

پاالیشگاه نفت 
خام سنگین 

قشم می توان 
به تضمین 
برداشت از 

پارس جنوبی، 
اشتغال زایی در 
منطقه، تولید 
محصوالت 

باکیفیت باال 
و کمک به 

ارتقای صادرات 
فراورده های 

نفتی کشور از 
جمله قیر اشاره 

کرد
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 نیروگاه سیکل ترکیبی خوی
نی��روگاه س��یکل ترکیب��ی خ��وی در کیلومتر 15 
جاده خوی-س��لماس واقع ش��ده است. این نیروگاه 
ش��امل 2 واحد گازی 125 مگاواتی مدل GE-F9 و 
ی��ک واح��د بخ��ار 100 مگاواتی اس��ت و در زمینی 
به مس��احت 40 هکتار احداث ش��ده است.سوخت 
اصل��ی نیروگاه گاز طبیعی و س��وخت جایگزین آن 
گازوئیل است. پست برق این نیروگاه قابلیت تنظم 
برق به ولتاژهای 20، 132، 230 و 400 کیلو ولت 
را دارد. این نیروگاه در سال 1389 از طریق مزایده 
توس��ط سازمان خصوصی س��ازی به کنسرسیومی 
متش��کل از شرکت های گس��ترش انرژی پاسارگاد 
)36 درصد(،شرکت انرژی گستر جم و آرین ماهتاب 

گستر )32 درصد( واگذار شد.

 نیروگاه خورشیدی دامغان
ش��هر دامغان در اس��تان سمنان به دلیل وجود 320 
روز آفتابی در سال، زمینه تولید انرژی پاک و سالم 

را فراهم کرده است. شرکت گسترش انرژی پاسارگاد 
پیشگام در حوزه انرژی، این بار با استفاده از نیروهای 
متخصص و بومی خود پا به این عرصه گذاش��ته تا 

بتواند از این فرصت برای تولید انرژی بهره ببرد.
شرکت تابان انرژی متعلق به شرکت گسترش انرژی 
پاسارگاد، اقدام به ساخت یک نیروگاه 10 مگاواتی 
خورش��یدی در شهرس��تان دامغان کرده اس��ت که 
تاکنون 2 مگاوات آن به بهره برداری رس��یده اس��ت. 
ظرفیت تولید این نیروگاه س��االنه 18 میلیون کیلو 

وات ساعت می باشد.

 نیرو گاه سیرجان
شرکت نیرو گستر سیرجان به منظور تامین بخشی 
از برق منطقه ویژه اقتصادی سیرجان درسال 1388 
تاسیس شد. احداث نیروگاه تولید پراکنده سیرجان 
ش��امل 13 دس��تگاه مولد گازی تولید برق به صورت 
CHP با ظرفیت هر واحد 2 مگاوات می باش��د که 
عملی��ات نص��ب و راه اندازی دو واحد دو مگاواتی در 

های 99 و 1400 به بهره برداری رسیده و واحد سوم 
نیز طی س��ال های جاری راه اندازی خواهد ش��د و در 
نتیجه قدرت اسمی نیروگاه به حدود 1500 مگاوات 
خواهد رس��ید. میزان تولید نیروگاه در شرایط فعلی 
حدود 9 میلیارد کیلو وات س��اعت می باش��د که پس 

از تکمیل به بیش از 10 میلیارد خواهد رسید.

 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد
شرکت شمس پاسارگاد از زیر مجموعه های گسترش 
انرژی پاسارگاد در این نیروگاه سرمایه گذاری کرده 
و مالک است. نیروگاه شریعتی در حال حاضر دارای 
6 واح��د گازي F5 ه��ر کدام با ظرفیت 25 مگاوات و 
یک بلوک س��یکل ترکیبی اس��ت که شامل دو واحد 
گازي ه��ر ک��دام با ظرفی��ت 123.5 مگاوات و واحد 
بخ��ار ب��ا ظرفیت 100 م��گاوات و 3 مگاوات نیروگاه 
مقیاس کوچک بصورت DG در دست بهره برداری 
اس��ت. احداث یک بلوک س��یکل ترکیبی به ظرفیت 

150 مگاوات نیز برنامه ریزی شده است.

مرداد ماه سال 95 به اتمام رسید و تالش برای خرید 
و نصب بقیه واحد ها ادامه دارد.

 پروژه خط لوله ششم سراسری گاز
پ��روژه خ��ط لوله شش��م سراس��ری یک��ی دیگر از 
پروژه های فعال این ش��رکت اس��ت که وظیفه انتقال 
گاز به غرب کشور و صادرات آن به عراق را در قالب یک 
قرارداد B.O.T برعهده دارد، گفتنی اس��ت که عمده 
فعالیت های مذکور به پایان رس��یده اس��ت و در بهار 
امسال پروژه تکمیل می شود؛ همچنین بهره برداری 
و نگه��داری تجهی��زات پ��س از آن بر عهده ش��رکت 
ملی گاز خواهد بود. این پروژه ش��امل 594 کیلومتر 
خطوط گاز )56،48 و 30 اینچ( 5 ایس��تگاه افزایش 
فشار گاز به ظرفیت هر ایستگاه 4 توربو کمپرسور و 
کلیه تجهیزات جانبی بوده و یکی از پروژه های اجرایی 
بزرگ کش��ور می باش��د که توسط شرکت نفتانیر در 

مدت مناسبی به نتیجه رسیده است. 

نفتا در روز 14 هزار و 91 بشکه نفت 
گاز در روز، 4 هزار و 134 بشکه نفت 
سفید خواهد بود. پیش بینی می شود 
400 نفر در این پروژه مشغول به کار 
خواهند ش��د. کارفرم��ای این پروژه 

شرکت جاوید انرژی پرتو است.

 نیروگاه قشم
این نیروگاه شامل دو واحد F5  و یک 
واحد F6 با مجموع قدرت اسمی 84 
م��گاوات و بخش یوتیلیتی ش��امل 4 
واحد آب شیرین کن، 3 واحد بویلر و 
سایر تجهیزات مربوط به تامین بخار 
و آب با شرایط مختلف جهت مصارف 
پاالیشگاه قشم و سایر نیازهای منطقه 
اس��ت. به عالوه یک واحد توربین گاز 
ب��ه قدرت اس��می 320 م��گاوات و از 
نوع کالسF به بهره برداری رس��یده 

اس��ت و اواخر اردیبهش��ت ماه توسط 
مقام��ات کش��ور افتتاح خواهد ش��د. 
گفتنی است نظر به اتمام طرح بخش 
گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قشم، طرح 
سرمایه گذاری احداث بخش بخار این 
نی��روگاه نی��ز برنامه ریزی ش��ده و در 

دست بررسی قرار دارد.

 نیروگاه ارومیه
نیروگاه ارومیه در مرحله اولیه شامل 
6 واحد توربین گاز کالس E   ساخت 
ش��رکت مپن��ا که از طری��ق برگزاری 
مزایده س��ازمان خصوصی سازی در 
س��ال 90 به ش��رکت تدبیر س��ازان 
س��رآمد واگذار ش��ده است. مجموع 
قدرت این نیروگاه در بخش گاز 964 
م��گاوات اس��ت. ک��ه دو واحد بخار به 
قدرت هر یک 160 مگاوات طی سال 

 نیروگاه 
قشم اواخر 

اردیبهشت ماه 
توسط مقامات 
کشور افتتاح 

خواهد شد
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عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اسالمی با بیان اینکه ورود بانک ها به حوزه سرمایه گذاری 
در صنع��ت نف��ت آنها را به ریل اصلی خود بازمی گرداند و 
برای آنها سودآوری دارد، گفت: این مهم موجب پویایی، 
رونق و توسعه صنعت نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد 
کشور خواهد شد. حسین حسین زاده، عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این 
پرسش که با توجه به برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت 
بانک ه��ا در طرح ه��ای نف��ت و گاز، نظر ش��ما در این باره 
چیس��ت و این اقدام را چطور ارزیابی می کنید، گفت: در 
ش��رایط کنونی مهم ترین اب��زار برای تأمین مالی صنعت 
نفت و گاز می تواند اس��تفاده از س��رمایه بانک ها باش��د. 
وی افزود: خوش��بختانه هم اکنون نیز چندین بانک  وارد 
س��رمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ش��ده اند که یکی از 

نمونه های آن ورود یکی از بانک ها برای کمک به راه اندازی 
نخس��تین پاالیش��گاه نفت خام فوق سنگین قشم بود که 
توس��ط رئیس جمهوری افتتاح ش��د. حسین زاده با اشاره 
ب��ه اینک��ه امروز یکی از اولویت های صنعت نفت توس��عه 
میدان های مش��ترک نفت و گاز اس��ت، تصریح کرد: باید 
منابع و سرمایه های سرگردان را به سوی این صنعت تزریق 
کرد، معتقدم سرمایه گذاری در صنعت نفت و میدان های 
مشترک نفت و گاز برای کشور و مردم منافع زیادی در پی 
دارد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: به یقین این تصور که مجموعه نفت و 
گاز می تواند به طور دائم و مستمر به ما درآمد دهد بی  آن 
که برای نگهداشت و به روز کردن تجهیزات آن هزینه کنیم، 
تصور اشتباهی است، اما متاسفانه عده ای در عمل اعتقادی 

به هزینه کرد برای نگهداشت صنعت نفت ندارند.

ی��ک عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: هدایت منابع مالی بانک ها به صنعت نفت 
به صورت امری مبارک برای اقتصاد ایران، صنعت نفت و 
نظام بانکی است که بدون تردید این همکاری، همکاری 
برد برد تلقی می ش��ود. جعفر قادری، عضو کمیس��یون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اس��المی به 
موضوع اس��تفاده از ظرفیت بانک ها در طرح های نفت و 
گاز اشاره کرد و گفت: شکل گیری کنسرسیوم های مالی 
با حضور چند بانک، انگیزه بانک ها برای س��رمایه گذاری 
در صنعت نفت را باال برده و ریسک فعالیت آنها را کاهش 
می دهد. وی افزود: ایجاد و تقویت س��ازوکارهای حضور 
نظام بانکی در صنعت نفت، عالوه بر پر کردن خأل کمبود 
منابع مالی برای اجرای طرح های توسعه ای صنعت نفت، 
موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی 

کشور می شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی باید سرمایه های سرگردان در حوزه های 
مس��کن، خودرو و غیره را به س��وی صنعت به ویژه صنعت 
نف��ت س��وق داد، گف��ت: هدایت منابع بانک ها به س��مت 
پیش��ران و لکوموتی��و اقتصاد ای��ران )صنعت نفت و گاز( 
بدون تردید به س��اماندهی و نقش آفرینی مثبت بانک ها 
در نظام اقتصادی کشور و عدم انحراف آنها از منطق بانکی 
منجر می شود. قادری اظهار کرد: حضور سودآور و منطقی 
بانک ه��ا در صنع��ت نفت و گاز زمین��ه تقویت توانمندی 
بانک ه��ا ب��رای حضور پایدار در این صنعت و س��ودآوری 
پایدار برای بانک ها می شود. این شرایط نه تنها به تقویت 
نظام بانکی و رضایت سهامداران آنها منجر می شود، بلکه 
اقتصاد ملی و خصوصاً بازار س��رمایه را در مس��یر رش��د و 

رونق قرار می دهد.

سرمایه گذاری بانک ها در صنعت نفت 
باعث رونق و پویایی این صنعت می شود

همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، 
همکاری برد برد است

وزی��ر نف��ت از ادغام هلدینگ ها، بانک ها و ش��رکت های 
ب��زرگ در قال��ب کنسرس��یون به عن��وان ترفندی برای 
تأمی��ن مال��ی طرح ها و پروژه ها نفتی نام برد. جواد اوجی 
با بیان اینکه موضوع تأمین مالی یکی از موضوعات مهم 
در توس��عه میادی��ن و ب��ه طور کل��ی مدیریت پروژه   های 
نفتی اس��ت، گفت: پروژه   های نفتی پروژه   هایی هس��تند 
ک��ه س��رمایه گذاری س��نگینی دارند؛ از ای��ن رو یکی از 
ترفندهایی که به   کار بسته   ایم، ادغام هلدینگ   ها، بانک ها 
و ش��رکت های بزرگ در قالب کنسرس��یوم اس��ت تا چند 
هلدین��گ ب��زرگ یا چند بانک، مش��ترکا بتوانند یکی از 
پروژه   ه��ای ب��زرگ نفتی کش��ور را تأمین مالی کنند. وی 

افزود: این رویکرد در حال اجراس��ت و از این روش، هم 
در توسعه میادین و هم در توسعه پروژه   های پایین   دستی 
صنع��ت نف��ت اس��تفاده می   کنیم. وی پیش��تر در آیین 
بهره برداری رس��می از پاالیش��گاه نفت خام فوق سنگین 
قشم گفته است: وزارت نفت از همه سرمایه گذاران برای 
سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز حمایت می کند. اوجی 
در ابتدای ورود به وزارت نفت در دولت سیزدهم با بیان 
اینک��ه امروز مهمتری��ن اولویت ما در بخش صنعت نفت 
و گاز س��رمایه گذاری اس��ت، نیز گفته است: اگر این مهم 
انجام نش��ود ممکن اس��ت در سال های آینده وارد کننده 

این محصوالت باشیم.

ضرورت تأمین سرمایه از منابع داخلی
 وزیر نفت مطرح کرد:

یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
نی��ز ب��ه اقدامات و برنامه های دول��ت و وزارت نفت برای 
استفاده از ظرفیت بانک ها در طرح های نفت و گاز اشاره 
کرد و گفت: بدون ش��ک اس��تفاده از ظرفیت بانک ها در 
طرح ه��ای نف��ت و گاز، هم برای صنعت و هم بانک منافع 

بسیاری خواهد داشت.
سیدموس��ی موس��وی با بیان اینکه ورود برخی بانک ها به 
صورت سرمایه گذار در عرصه صنعت نفت و گاز از منافع 
بسیاری برخوردار است، گفت: هرچند سرمایه گذاری های 
غیرمولد برای بانک ها س��ودآور اس��ت، اما ممکن است در 
کل برای کش��ور آورده چندانی نداش��ته باش��د، از این رو 
یکی از صنایعی که سرمایه گذاری در آن می تواند سودآور 

باشد، صنعت نفت و گاز است.
وی اف��زود: ه��م اکنون نیز برخ��ی بانک ها از جمله بانک 
ملت، تجارت، پاس��ارگاد و ... وارد عرصه س��رمایه گذاری 
در حوزه نفت و انرژی شده اند که طرح های خوبی نیز از 

جمله راه اندازی نخستین پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین 
قشم و امضای تفاهم نامه تأمین منابع مالی احداث خطوط 
لول��ه ب��ود که بانک ها در اجرایی ش��دن آن و تأمین مالی 

برای آن نقش داشته اند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح 
ک��رد: یک��ی از اولویت هایی ک��ه هم اکنون باید در صنعت 
نفت مورد توجه قرار گیرد توسعه هرچه بیشتر میدان های 
مش��ترک نفت و گاز اس��ت که توس��عه آن به منابع مالی 
نی��از دارد و بانک ه��ا می توانن��د در تأمی��ن این منابع به 

میدان بیایند.
موس��وی ب��ا بیان اینک��ه س��رمایه گذاری در میدان های 
مش��ترک نفت و گاز برای کش��ور و مردم منافع بس��یاری 
دارد، اظهار کرد: مجلس ش��ورای اس��المی و کمیس��یون 
انرژی می تواند با ایجاد س��از و کارها و قوانین مناس��ب به 
ورود بانک ها برای س��رمایه گذاری در حوزه انرژی کمک 

کند و چالش های این بخش را از پیش روی بردارد.

استفاده از ظرفیت بانک ها در طرح های نفت و گاز 
برای صنعت و بانک منافع بسیاری دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

دیدگاهدیدگاه
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دکتر هاشم اورعی
رئیس اتحادیه انجمن های علمی انرژی ایران و 

استاد دانشگاه صنعتی شریف

 

با کاهش صادرات انرژی از روس��یه به 
اروپ��ا، امروز دوباره واژه طالی س��یاه 

معنی پیدا کرده است.
افس��وس که ایران ب��ا برخورداری از 
ذخای��ر عظیم انرژی فس��یلی امکان 
اس��تفاده از ش��رایط فوق العاده پیش 
آمده در صحنه بین المللی را نداش��ته 
و با مشکل تأمین گاز و برق مورد نیاز 

خود دست و پنجه نرم می کند.
 اما چه شد که به اینجا رسیدیم؟ قطعاً 
عوامل متعددی در این شکست دخیل 
بوده اند لیکن در این نوش��تار تنها به 
دو مورد مهم آن اشاره می شود یعنی 
نظ��ام ارباب-رعیت��ی دولتی و فقدان 
س��رمایه گذاری. مادامی که مالکیت، 
مدیریت و نظارت و خالصه همه امور 
در دس��تان ناتوان دولت باشد انتظار 
ه��ر گون��ه تحول و پیش��رفت در این 
بخ��ش خیال باطل اس��ت. همانطور 
که پیش��تر اش��اره ش��د، درازمدت و 
سرمایه بر بودن از ویژگی های صنعت 
نفت و گاز اس��ت و این هر دو امنیت 
اقتصادی و ثبات مالکیت می طلبد که 
متاسفانه تجربه چهار دهه اخیر نشان 
داده که از آن بی بهره بوده و در جذب 
سرمایه خارجی در این بخش ناموفق 
بوده ای��م. در چنی��ن ش��رایطی آنچه 
می ماند س��رمایه گذاری داخلیست و 
اینجاست که پای شبکه بانکی به میان 
کشیده می شود. نقش و وظیفه اصلی 
ش��بکه بانکی، جمع آوری نقدینگی از 
س��طح جامعه و هدایت آن به بخش 
فعال اقتصاد از جمله صنعت انرژیست. 
در اقتصاد بانک محور کش��ور، انتظار 
می رود شبکه بانکی نقش قابل توجهی 
در تأمین سرمایه مورد نیاز این بخش 
ایف��اء ک��رده و در واقع به عنوان موتور 
مح��رک اقتصاد کش��ور ایفای نقش 
کند. اما نکته کلیدی در اینجا تفاوت 
بین تأمین س��رمایه و بنگاه داریست. 
شبکه بانکی می توانست و می بایست 
با تقویت بخش کارشناس��ی و اعتبار 
س��نجی خ��ود و نی��ز ایج��اد قابلیت 
ارزیاب��ی فن��ی و اقتصادی پروژه های 
توس��عه ای در بخ��ش ان��رژی، کمک 
موث��ری به ای��ن بخش مهم از اقتصاد 

کش��ور نمای��د. لیکن بانکه��ا، به ویژه 
بانکه��ای خصوصی آس��تین ها را باال 
زده و خود وارد گود شده اند که البته 
این امر مختص صنعت انرژی نیست و 
ساخت مراکز تجاری و خرید و فروش 
سهام، ارز و سکه نیز از آن جمله است! 
ش��بکه بانکی آنجا به بیراهه رفت که 
نقش اساس��ی خود در تأمین سرمایه 
م��ورد نی��از فعالیت ه��ای اقتصادی 
را کن��ار نه��اده و در قام��وس رقابت با 
بخش خصوصی واقعی وارد عمل شد 
و نتیجه آن ش��د ک��ه در عمل تأمین 
س��رمایه جای خ��ود را به بنگاه داری 
از سوی بانکها داد. افزایش قارچ گونه 
ش��عب بانکها در کوچ��ه و خیابان در 
واقع حکایت از ورود ش��بکه بانکی به 
بازار امالک داشته و از مصادیق ارزش 
افزوده منفی برای اقتصاد کشور است. 
کار به جایی کشید که رهبر انقالب در 
نشستی با دولتمردان این موضوع را به 
ب��اد انتقاد گرفته و فرمودند »بانک ها 
غل��ط می کنند!«)س��رمقاله روزنامه 
جه��ان اقتص��اد، مورخ 15 ش��هریور 
1397 تح��ت عن��وان چرا بانکها غلط 
می کنند؟!(. و البته هنوز هم بانکها در 
همین مسیر اشتباه حرکت می کنند. 
لیک��ن مقصر ردیف اول در این ماجرا 
بان��ک مرکزیس��ت که قرار اس��ت بر 
عملک��رد بانکها نظ��ارت کند. تمرکز 
ثروت و قدرت در شبکه بانکی کشور 
کار را ب��ه جایی رس��انده که کمترین 
توجهی به سیاس��ت های اعالم ش��ده 
از س��وی بانک مرکزی نداش��ته و در 
واق��ع قدرت ش��ان فرات��ر از این نهاد 
سیاس��ت گذار و ناظر اس��ت. و امروز 
کار به جایی رسیده که آنچه از شبکه 
بانکی کشور طبق تعریف جهانی بجا 
مانده فقط تابلوی س��ر در آن اس��ت و 
بانکها خود به تجارت و کس��ب درآمد 
مش��غولند و نق��ش آنها در به حرکت 
درآوردن چرخ اقتصاد کشور از طریق 
تأمین س��رمایه برای بخش خصوصی 

بسیار کم رنگ شده است.
ش��کی نیست که صنعت انرژی کشور 
در سال پیش رو با چالش های جدی 
مواجه است. پیش بینی می شود روند 

باالخره کربن زدایی در این بخش می باشد.
با این مقدمه نگاهی کوتاه به ش��رایط انرژی فس��یلی 
از جمله نفت و گاز در ایران می اندازیم. کش��ور ما با 
اختالف اندکی بعد از روسیه دومین منابع گاز جهان 
و پس از ونزوئال، عربستان و کانادا، چهارمین ذخایر 
نف��ت جه��ان را در اختی��ار دارد به گونه ای که %17 
ذخای��ر گاز و 9% ذخای��ر نفت جهان متعلق به ایران 
است. برای مقایسه بد نیست اشاره شود کشور روسیه 
که حدود 40% گاز اروپا را تأمین می کند، 20% گاز 

و 6% نفت جهان را در اختیار دارد.
بخ��ش قاب��ل توجه��ی از ذخایر نفتی کان��ادا از نوع 
ماسه های قیردار یا همان شیل است و در ونزوئال هم 
تقریباً همه ذخایر نفت فوق سنگین است که هزینه 
تولید این دو نوع سه تا چهار برابر ایران است. در روسیه 
هم بخش بزرگی از ذخایر گاز در آبهای عمیق مناطق 
نزدیک به قطب ش��مال بوده و هزینه اس��تخراج آن 
چندین برابر ایران است. علیرغم جایگاه ویژه کشور 
در بخش س��وختهای فس��یلی، متاسفانه شاهد آنیم 
که طی چهار دهه از یکی از بزرگترین صادرکنندگان 
نفت و گاز به یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی 
جهان تبدیل ش��ده و در ارائه یارانه مس��تقیم انرژی 

موفق شده ایم رتبه اول جهان را کسب کنیم.
از آنج��ا ک��ه توس��عه انرژی تجدیدپذیر در راس��تای 
کاهش آالیندگی زیست محیطی از ویژگی های بارز 
فرآین��د گذار انرژی به ش��مار م��ی رود در دهه اخیر 
جهان شاهد کاهش سرمایه گذاری در بخش فسیلی 
و افزای��ش آن در ان��رژی تجدیدپذی��ر به ویژه انرژی 
بادی و خورش��یدی بوده اس��ت. جامعه اروپا و ایاالت 
متحده بر آنند تا سال 2030 و 2035 میالدی، شبکه 
ب��رق خ��ود را کربن خنثی کرده و برنامه اعالم ش��ده 
از سوی بسیاری کشورها حذف کربن از کل اقتصاد 

تا سال 2050 است.
تا اینجای کار همه چیز درس��ت به نظر می رس��د و 
فرض بر آن بود که جاده گذار انرژی مس��یری بدون 
پیچ و خم و دست انداز است. لیکن از اوایل زمستان 
گذش��ته در پی چندین اتفاق، بازار انرژی جهان در 
هر دو بخش عرضه و تقاضا بهم ریخت. از یک طرف 
ب��ا افزای��ش فعالیت های اقتص��ادی در جهان پس از 
دوران کرون��ا، تقاض��ا رو ب��ه افزایش نهاد و در بخش 
عرض��ه نی��ز کاه��ش س��رمایه گذاری در نفت و گاز، 
س��رمای زمس��تان، حوادثی در تاسیس��ات روسیه و 
نروژ و باالخره کاهش 50 درصدی س��رعت متوس��ط 
باد در برخی کش��ورهای اروپایی، دس��ت به دس��ت 
هم داده و عرضه را به چالش کش��ید که حاصل آن 
افزای��ش قاب��ل توجه قیمت نف��ت و گاز در بازارهای 
جهان��ی ب��ود. تیر خالص را ه��م جنگ اوکراین زد و 

صع��ودی تقاض��ا از یک طرف و ع��دم امکان افزایش 
عرضه به دلیل فقدان س��رمایه گذاری از طرف دیگر، 
ش��کاف بین عرضه و تقاضا را بیش��تر کرده و لذا ملت 
باید در کوتاه مدت خود را برای قطعی برق در تابستان، 
نبود گاز در زمس��تان و کم کم در طول س��ال آماده 
کند. آنچه مغفول واقع شده این است که عدم امکان 
تأمین انرژی همانطور که شاهدیم در مرحله اول به 
صورت مش��کل اقتصادی ظاهر ش��ده و در پی آن به 
چالش اجتماعی و در نهایت به بحران امنیتی تبدیل 

خواهد شد.
اما چه باید کرد؟ اهمیت و نقش اساسی شبکه بانکی 
در رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب بر کسی پوشیده 
نیس��ت. راه کار آن اس��ت که ش��بکه بانکی به جایگاه 
خود بازگشته و توان خود را صرف جذب نقدینگی و 
هم زمان ایجاد توان کارشناسی در بخش های مختلف 
اقتص��اد از جمل��ه انرژی نماید. بج��ای اینکه خود با 
پیوستن به سایر نهادهای خصولتی و حکولتی وارد 
گ��ود ش��ده و در عم��ل به رقابت ب��ا بخش خصوصی 
بپردازد، در کنار این بخش قرار گرفته و به سهم خود 
در س��ود حاصله اکتفاء کند. در این صورت اس��ت که 
منافع اقتصادی بانک هم راس��تا با توس��عه اقتصادی 
کشور قرار گرفته و با شکل گیری تصویری مثبت در 
جامع��ه می توان��د به آینده ای روش��ن و منافع پایدار 
امیدوار باش��د. با کمی اغراق می توان ادعا کرد که از 
نظر جامعه در حال حاضر بانکها در رقابتی ناموزون، 
ب��ا در آمیخت��ن قدرت و ثروت بگونه ای مافیاوار وارد 
عم��ل ش��ده و فض��ای الزم ب��رای فعالیت را از بخش 
خصوصی گرفته اند و در این مس��یر موفق ش��ده اند 
از نظ��ر ع��دم محبوبیت اجتماعی مقام نخس��ت را از 
چنگال شهرداری و اداره دارایی بیرون آورده و بخود 

اختصاص دهند.
تمرکز قدرت و ثروت دیر یا زود پای فساد را به میان 
آورده و راه به جایی نخواهد برد. در یکی دو دهه اخیر 
منافع کوتاه مدت ش��بکه بانکی از مس��یر منافع ملی 
خارج ش��ده و نمی توان انتظار داش��ت که با موعظه و 
نصیحت به این مسیر باز گردد. آنچه می طلبد خانه 
تکان��ی اساس��ی در بان��ک مرکزی و در پی آن قدرت 
نمایی این نهاد اس��ت. به صورت هم زمان باید دولت 
و مجلس دندان منافع کوتاه مدت و گذرای ش��بکه 
بانکی آتش به اختیار را کش��یده و با قوانین ش��فاف، 
اجرای صحیح و نظارت دقیق این کشتی طوفان زده 
را به س��احل امن هدایت کنند. س��احل امنی که ما را 
به ش��کوفایی بخش انرژی و توس��عه اقتصادی کشور 
رس��انده و ش��بکه بانکی را نیز نه تنها به س��ود کوتاه 
مدت بلکه به موفقیت پایدار همراه با منزلت اجتماعی 

مطلوب خواهد رساند.

یادداشت

جای خالی
 شبکه بانکی 
در توسعه پایدار 
بخش انرژی کشو ر

در بس��یاری از کش��ورهای جهان از 
جمله ای��ران، انرژی مهمترین بخش 
اقتص��اد مل��ی اس��ت. از ویژگی های 
بخش انرژی جه��ان بلندمدت بودن 
و غیر قابل پیش بینی بودن آن است. 
انرژی همواره در کنار بشر بوده است. 
دانش��مندان ب��ر ای��ن عقیده اند که از 
آغاز پیدایش انس��ان ب��ر کره خاکی، 
میزان مصرف انرژی تقریباً متناس��ب 
با جمعیت رش��د کرده اس��ت. ولی در 
اواسط قرن هجدهم میالدی با ظهور 
انقالب صنعتی در بریتانیا ش��رایط به 
گون��ه ای دیگر رقم خورد و س��وخت  
فس��یلی ب��ه عن��وان موت��ور محرک 
انق��الب صنعتی وارد عمل ش��د. طی 
1/5 قرن میزان مصرف انرژی 15 برابر 

شد و بدین ترتیب اولین دوره »گذار 
ان��رژی« رقم خ��ورد. اما از اوایل قرن 
جاری میالدی، دوباره جهان ش��اهد 
تغییرات��ی بنیادی��ن در روند مصرف 
انرژی ب��ود. علیرغم اینکه پیش بینی 
می شود جمعیت جهان و رفاه جهانیان 
تا نیمه قرن افزایش یابد لیکن به نظر 
می رسد تقاضای جهانی انرژی تا سال 
2050 ن��ه تنها به روند صعودی خود 
ادام��ه نخواهد داد بلکه ممکن اس��ت 
کم��ی هم کاه��ش یابد. بدین ترتیب 
امروز جهانیان در فرآیند گذار انرژی 
دیگری گام نهاده اند که از ویژگی های 
آن افزایش نفوذ برق در س��بد انرژی، 
افزای��ش بازدهی مص��رف انرژی، باال 
رفت��ن س��هم ان��رژی تجدیدپذی��ر و 

 افسوس 
که ایران با 

برخورداری از 
ذخایر عظیم 
انرژی فسیلی 

امکان استفاده 
از شرایط 

فوق العاده پیش 
آمده در صحنه 
بین المللی را 
نداشته و با 

مشکل تامین 
گاز و برق مورد 
نیاز خود دست 

و پنجه نرم 
می کند

 نقش و 
وظیفه اصلی 
شبکه بانکی، 

جمع آوری 
نقدینگی از 

سطح جامعه 
و هدایت آن 

به بخش فعال 
اقتصاد از 

جمله صنعت 
انرژیست
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امض���ای تفاه���م نامه 
و ق���رارداد محرمانگی 
ب���ا ش���رکت ملی نفت 

ایران

پیش بینی 
دستیابی به 
تولید اولیه

تکمیل 
فاز 1 توسعه

26 اسفند
1400 

26 آذر
1402 

تهی���ه ط���رح توس���عه 
و تحوی���ل ب���ه ش���رکت 

ملی نفت ایران

15 دی  
1396

دریافت مجوز 
شورای اقتصاد

15 تیر  
1398

اب���الغ ب���ه کار قرارداد 
حفاری 6 حلقه چاه 

ب���ه ش���رکت حف���اری 
تدبیر

 14
اردیبهشت 

1399

اس���تقرار اولی���ن دکل 
حفاری 
در میدان

4 دی  
1399

ام������ض������ای ق������رارداد 
توس���عه میدان سپهر 
و جفیر با شرکت ملی 

نفت ایران

27 اسفند 
1396

تنفیذ قرارداد
 و شروع اجرا

26شهریور  
1398

اب���الغ ب���ه کار قرارداد 
حفاری 6 حلقه چاه به 
مشارکت شرکت های 
مهندس���ی  خدم���ات 
پ���ژواک ان���رژی و ملی 

حفاری

3 تیر 
1399

اب���الغ ب���ه کار قرارداد 
ب���ه  االرض���ی  س���طح 
پیمان���کاری  ش���رکت 
بی���ن الملل���ی عمومی 

ایران

7 فروردین  
1400

تست تولید 
از اولین چاه میدان

10 آبان  
1400

وقایع

وق�ایع آتی

13 بهمن 
1395

اه���داف اج���رای ای���ن پ���روژه دس���تیابی به 
تولید 36 هزار بش���که در روز در فاز اول، 
افزایش تولید به 110 هزار بشکه در روز در 
فاز دوم و افزایش ضریب ازدیاد برداشت 

در فاز سوم عنوان شده است.

این اینفوگرافی اطالعاتی از روند اجرای پروژه 
به ویژه در ماه های اخیر را نشان می دهد

طرح توس��عه میدان 
نفتی س��پهر و جفیر
از ابت��دا ت��ا کن��ون
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»گروه گس��ترش انرژی پاس��ارگاد توانسته است به 
عنوان تنها ش��رکت خصوصی ایرانی بدون ش��ریک 
خارج��ی در پ��روژه می��دان س��پهر و جفیر به عنوان 
س��رمایه گذار و پیمانکار توس��عه دهنده این پروژه 

ملی و مهم معرفی شود.«
ای��ن بخش��ی از صحبت های مهن��دس علی فرخی، 
معاون باال دس��تی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد 
اس��ت که درباره طرح ها و برنامه های باالدس��تی این 
شرکت با او به گفت و گو نشستیم. علی فرخی فارغ 
التحصیل دانش��گاه امیر کبیر و دارای 18 س��ابقه در 

صنعت نفت می باشد.
وی در ادام��ه می گوی��د: تمام س��رمایه پروژه میدان 
س��پهر و جفیر از منابع بانک پاس��ارگاد تأمین ش��ده 
و فع��اًل ج��ذب س��رمایه دیگری به ای��ن پروژه اضافه 

نشده است.
فرخی با بیان اینکه در6 ماه اخیر توانس��ته ایم وضع 
پروژه را بهبود ببخش��یم، توضیح می دهد: بر اس��اس 
نموداره��ا رون��د پروژه هم در بخش حفاری و هم در 
س��طح االرضی رضایت بخش نبود، اما س��عی کردیم 
سرعت کار روی پروژه را باال ببریم و در نهایت در این 
چند ماه توانستیم 6 دکل را فعال کنیم و احتماالً تا 
زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نفت یک 
دکل دیگر هم افزوده خواهد شد؛ این در حالی است 

دارد. فرخی درباره شرکت حفاری استوان به عنوان 
یکی دیگر از ش��رکت های زیرمجموعه این معاونت 
می افزاید: این شرکت راهبری دکل پاسارگاد 100 را 
به عهده دارد و تا به امروز روی فاز 21 پارس جنوبی 
کار می ک��رد و در ق��رارداد جدیدی که اواخر اس��فند 
منعقد ش��د کار روی تعدادی چاه فاز 17 در پارس 

جنوبی را آغاز کرده است.
معاون باالدس��تی ش��رکت گسترش انرژی پاسارگاد 
درباره ش��رکت پترودانیال نیز می گوید: این شرکت 
در زمینه سرویس های حفاری کار می کند و یکی از 
ش��رکت های معتبر در این زمینه اس��ت و پروژه های 
زیادی هم داش��ته اس��ت. به گفته وی تس��ت چاه و 
خدمات TCP شرکت نفت دریایی ایران، سرویس های 
تست چاه شرکت پترو پارس، پارس جنوبی و شرکت 
ملی حفاری ایران از پروژه های ش��رکت پترودانیال 
اس��ت. فرخی درباره فعالیت های مهم شرکت کاریز 
و پت��روکاال می گوید: ش��رکت کاریز س��رویس های 
خ��اص حف��اری افقی و زاوی��ه دار را انجام می دهد و 
این س��رویس ها دارای تکنولوژی خاصی هستند که 
در ایران منحصر به فرد و تنها در هلدینگ پاسارگاد 
موجود اس��ت. فرخی در ادامه با اش��اره به تبدیل سه 
شرکت به یک شرکت در این معاونت تصریح می کند: 
این س��ه ش��رکت در زمینه خدمات حفاری فعالیت 
می کنند؛ پترودانیال در زمینه سرویس های عمومی، 
شرکت کاریز در زمینه سرویس های حفاری جهت دار 
و خدمات پراکنده دیگری در شرکت پتروکاال انجام 
می شود. وی می افزاید: به دلیل اینکه فعالیت های این 
س��ه ش��رکت خدماتی است و از سویی این شرکت ها 
دارایی های پراکنده دارند، مقرر ش��ده اس��ت که سه 
شرکت تلفیق و به یک شرکت مجزا تبدیل شود که 

بتواند در بورس نیز وارد شود. 
معاون باالدس��تی ش��رکت گسترش انرژی پاسارگاد 
ب��ا اش��اره به اهمیت ش��رکت های دان��ش بنیان در 
خص��وص ش��رکت تفاه��م اظه��ار م��ی دارد: بانک 
پاسارگاد از تعدادی دانشجوی نخبه برای راه اندازی 
شرکت دانش بنیان تفاهم حمایت کرد و سرمایه در 
اختیار این شرکت گذاشت. در این شرکت نرم افزار 
ش��بیه س��ازی مخزن تولید ش��د که در منطقه خاور 
میانه بی س��ابقه اس��ت. وی معتقد اس��ت: مدیران و 
کارشناس��ان این ش��رکت کارشان را به خوبی انجام 
داده و بسیاری از شرکت های دولتی و دانشگاه ها هم 
اکنون مشتری این نرم افزار هستند. فرخی با تاکید 
بر اینکه فعالیت های این ش��رکت باید گسترش پیدا 
کند می گوید: قرار ش��ده اس��ت که فعالیت های آنها 
بیشتر و برای ادامه کار طرح ها و استراتژی های جدید 

برنامه ریزی شود.

گفت و گو

 ادغام سه شرکت باالدستی، 
سکوی صعود به بازار سرمایه

در گفت و گو با معاون باالدستی 
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد مطرح شد:

 تمام سرمایه 
پروژه میدان 
سپهر و جفیر 
از منابع بانک 

پاسارگاد تامین 
شده است

که در گذشته تنها سه دکل در پروژه فعال بود.
وی ادامه می دهد: در بخش س��طح االرضی در این 
چن��د م��اه تم��ام قراردادها با س��ازندگان مربوط به 

پیمانکار EPC به صورت کامل منعقد شده است.
معاون باالدس��تی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد 
ب��ا اش��اره ب��ه اینکه قرارداد پروژه س��پهر و جفیر به 
صورت IPC با ش��رکت ملی نفت ایران بس��ته ش��ده 
است، می گوید: ما در این قرارداد تعهد داریم که در 
فاز اول تولید را به 36 هزار بشکه در روز برسانیم که 
 First Target Prodution در همین فاز 21 هزار بشکه
وجود دارد که طبق قرارداد می بایست تا اواخر بهمن 
ماه 1401 این تعهد را عملی کنیم اما در تالش��یم، 
در آذر ماه که سالگرد تأسیس بانک است، به تولید 
21 هزار بش��که برس��یم. فرخی در ادامه درباره فاز 

دوم ای��ن پ��روژه می گوید: در فاز دوم، حفاری 130 
حلقه چاه و توسعه تاسیسات تحت االرضی و سطح 
االرضی و رس��یدن به تولید 110 هزار بش��که در روز 
هدف اصلی است. علی فرخی درباره شرکت پژواک 
از دیگر ش��رکت های این معاونت می گوید: ش��رکت 
پژواک س��ه پروژه در دس��ت اقدام دارد که ش��امل 
تعمی��رات چاه ه��ای فاز 4 در پارس جنوبی،  تکمیل، 
تعمی��ر و افزای��ش تولید چاه های فاز 13 و حفاری و 
خدمات فنی و پش��تیبانی و لجس��تیک چاه ش��ماره 
2 میدان اکتش��افی یلدا می ش��ود. به گفته وی این 
ش��رکت همچنین پیمانکار شرکت اکتشاف و تولید 
در پروژه س��پهر و جفیر نیز اس��ت که روی 4 دکل 
فعالیت می کند و یک پروژه نیز از 28 میدان دارد که 
پروژه سیاهمکان است و حدوداً 40 درصد پیشرفت 
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کیل��و وات س��اعت و میزان تولید آن 
حدود 2.2 میلیارد کیلو وات س��اعت 
است. این نیروگاه توسط شرکت پرتو 
ش��مس تابان مدیریت می شود و 10 
نفر نیرو دارد. سایر امور نیروگاه مثل 
بهره ب��رداری، تغیی��رات و خدمات از 

طریق پیمانکار انجام می شود.

 نیروگاه قشم
این نیروگاه شامل دو واحد F5  و یک 
واحد F6  با مجموع قدرت اسمی 84 

م��گاوات و بخش یوتیلیتی ش��امل 4 
واحد آب شیرین کن، 3 واحد بویلر و 
سایر تجهیزات مربوط به تأمین بخار 
و آب با شرایط مختلف جهت مصارف 
پاالیشگاه قشم و سایر نیازهای منطقه 
است. به عالوه یک واحد ترکیبی گاز 
ب��ه قدرت اس��می 320 م��گاوات و از 
نوع کالس F  در دس��ت احداث اس��ت 
ک��ه مراحل راه اندازی را می گذراند و 
در دی ماه سال جاری به بهره برداری 

خواهد رسید.

 نیروگاه خوی
این نیروگاه در س��ال 1389 از طریق مزایده توس��ط 
سازمان خصوصی سازی به کنسرسیومی متشکل از 
ش��رکت های گسترش انرژی پاسارگاد )36 درصد(، 
شرکت انرژی گستر جم و آرین ماهتاب گستر )32 
درصد( واگذار ش��د. تاسیس��ات نیروگاه ش��امل یک 
بلوک س��یکل ترکیبی به قدرت 300 مگاوات اس��ت. 
2 میلیارد  آمادگ��ی نیروگاه در س��ال ح��دوداً برابر 5

 نیروگاه ارومیه

نیروگاه ارومیه در مرحله اولیه شامل 6 واحد توربین 
گاز کالس E   س��اخت ش��رکت مپن��ا ک��ه از طری��ق 
برگزاری مزایده س��ازمان خصوصی س��ازی در سال 
90 به شرکت تدبیر سازان سرآمد واگذار شده است. 
37 درصد،  سهم شرکت گسترس انرژی پاسارگاد، 5
37 درصد و شرکت سرمایه  شرکت ماهتاب گستر، 5

گفت وگو

درس آموخته های 
گسترش انرژی پاسارگاد، 
گواهی بر اجرای مگا پروژه ها 

مهن���دس محم���د مالکی عض���و هیئت مدیره و معاون 
نی���رو ش���رکت گس���ترش ان���رژی گس���ترش پاس���ارگاد:

برق و یوتیلیتی یکی از سه حوزه فعالیت 
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در در 
کنار بخش باالدس��تی و پایین دستی 
اس��ت. محور فعالیت های این بخش 
اع��م از انواع مختل��ف تولید، انتقال و 
توزیع برق، انتقال گاز و آب و همچنین 
واحدهای یوتیلیتی است که مجموعاً 
9 ش��رکت نیز در ای��ن بخش فعالند. 

 نیروگاه شریعتی
نیروگاه شریعتی سال 1391 از طریق 
مزایده ای که توسط سازمان خصوصی 
س��ازی برگزار ش��د، به این ش��رکت 
فروخته ش��د. این نیروگاه دارای یک 
بلوک سیکل ترکیبی با قدرت مجموع 

 F5 300 م��گاوات و 6 توربی��ن گازی
مجموع��اً ب��ه ظرفی��ت 150 مگاوات 
 اس��ت. البت��ه طی س��ال های بعدی
4 واح��د کوچ��ک موتور گازس��وز به 
ظرفیت مجموع 3 مگاوات در نیروگاه 
نصب شده و مجموع ظرفیت نیروگاه  
براب��ر 503 م��گاوات اس��ت. آمادگی 
مجموعه برای تولید در س��ال حدود 
5 3 میلیارد کیلو وات ساعت بوده که 
2 میلیارد  با هماهنگی شبکه حدود 6
کیلو وات س��اعت برق در س��ال تولید 
می کن��د. مجموع کارکنان ش��رکت 
101 نفر اس��ت که ام��ور مدیریتی و 
نظ��ارت ب��ر کار پیمانکاران را بر عهده 

دارند.

مهندس محمد مالکی متولد 1331 و فارغ التحصیل رشته برق و الکترونیک از 
دانشگاه صنعتی شریف )سال 1354( است. تدریس در دانشگاه، 3 سال مدیریت 
در امور عمرانی و س��ازندگی، 8 س��ال مدیر عامل برق خراس��ان، 17 س��ال معاون 
وزیران نفت و نیرو، 17 س��ال حضور موفق در بخش خصوصی و در حال حاضر 
عضو هیات مدیره ش��رکت گس��ترش انرژی پاس��ارگاد در کارنامه و سوابق وی به 
چشم می خورد.مهندس مالکی در خصوص فعالیت های شرکت گسترش انرژی 

پاسارگاد مواردی را مطرح کرده است که در ادامه می خوانیم؛ 
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 شرکت تولید برق آذربایجان غربی
36 درصد این شرکت متعلق به شرکت گسترش انرژی 
پاس��ارگاد اس��ت که در زمینه بهره برداری و نگهداری 
نیروگاه ه��ا ب��ه عنوان پیمانکار فعالی��ت می کند. این 
ش��رکت هم اکنون مس��ئولیت نگهداری و تعمیرات 
نیروگاه ه��ای ارومیه، خوی، نیروگاه ش��وباد کهنوج و 
نی��روگاه کوچ��ک ارومیه که متعلق به دولت اس��ت را 
بر عهده دارد و 34 نفر در این ش��رکت مش��غول به کار 

هستند.
 پروژه های در حال بهره برداری

طبق توضیحات قبلی مشخص شد که نیروگاه های 
ش��ریعتی، خوی، ارومیه، قشم، سیرجان مجموعاً به 
ق��درت حدود 2300 مگاوات در حال بهره برداری و 
تولید هس��تند، همچنین خط گاز ش��ماره 6 نیز در 

حال بهره برداری کامل است.

 پرونده های در دست احداث
الف( واحد 320 مگاواتی قش��م که ظرف فرورودین 

ماه امسال به شبکه برق وارد خواهد شد.

میزان تولید ساالنه آن حدود 2.4 میلیارد کیلو وات 
ساعت، ارزش سرمایه گذاری حدود 95 میلیون یورو 
ودرآمد ساالنه آن حدود 450 میلیارد تومان در سال 

بر اساس نرخ های فعلی پیش بینی می شود.
ب( واحد سوم بخار مربوط به بلوک سیکل ترکیبی 
نیروگاه ارومیه به قدرت 150 مگاوات که حدوداً نیمه 
دوم امسال به بهره برداری می رسد. میزان تولید آن 
ساالنه بیش از 1.2 میلیارد متر مکعب است که باعث 
صرفه جویی در س��وخت گاز به میزان حدود 400 
میلیون متر مکعب در س��ال می شود. ارزش سرمایه 
گذاری این واحد برابر 140 میلیون یورو است که 75 
درصد آن وام از طریق صندوق توسعه ملی و مابقی از 
محل آورده سرمایه گذاری تأمین شده است. ج( فاز 
2 نیروگاه خورشیدی سمنان به قدرت 8 مگاوات و 
به میزان سرمایه گذاری 4.5 میلیون یورو که ظرف 
 س��ال جاری تکمیل و وارد مدار بهره برداری خواهد 
شد.  در فاز 2 نیروگاه سیرجان به قدرت 22 مگاوات 
در دست اجراست ظرف سال جاری خرید تجهیزات 
مربوطه به نتیجه رس��یده و س��ال بعد تکمیل خواهد 
ش��د. ع��الوه بر پروژه های مذک��ور در تعدادی پروژه 

بزرگ، ش��امل 2 نیروگاه آبی با قدرتی حدود 400 
مگاوات هر کدام خط انتقال آب از س��د طالقان در 
استان قزوین همراه با تصفیه خانه مربوطه، احداث 
ح��دود 1000 م��گاوات نیروگاه خورش��یدی ظرف 
س��ال جاری و نیروگاه های س��وخت فس��یلی بزرگ 
و با گرایش حداکثر ساخت داخل در دست بررسی 
و اق��دام اس��ت ک��ه امیدواریم با تأمی��ن منابع الزم 
انجام شود. در پایان خاطرنشان می شود که شرکت 
گسترش انرژی پاسارگاد در مرحله ویژه ای قرار دارد؛ 
و عالوه بر س��هم قابل توجهی در تأمین برق کش��ور، 
با ایجاد تنوع در تولید این نوع انرژی، اقدامات قابل 
توجهی در بخش باالدس��تی نفت و  گاز پاالیش��گاه 
اسکله و تجارت را به منصه ظهور رسانیده که ظرف 
سال جاری بخش قابل توجهی از آنها به بهره برداری 
می رسد گواهی از ظرفیت شرکت برای انجام کارهای 
بزرگتر و پروژه های عظیم تر می باشد، امید است که 
امکان توس��عه فعالیت در زمینه های مختلف انرژی 
با کمک دس��تگاه های مربوطه نظیر وزارتخانه های 
نفت، نیرو، اقتصاد و دارایی، س��ازمان برنامه و دیگر 

مراجع مربوطه فراهم گردد.

گ��ذاری امید، 25 درصد اس��ت. مجموع قدرت این 
نیروگاه در بخش گاز 954 مگاوات است. 

که دو واحد بخار به قدرت هر یک 150 مگاوات طی 
سال های 99 و 1400 به بهره برداری رسیده و واحد 
س��وم نیز طی سال های جاری راه اندازی خواهد شد 
و در نتیجه قدرت اس��می نیروگاه به حدود 1500 
مگاوات خواهد رسید. میزان تولید نیروگاه در شرایط 
فعلی حدود 9 میلیارد کیلو وات س��اعت می باش��د 
 ک��ه پ��س از تکمی��ل به بی��ش از 10 میلیارد خواهد 

رسید.

 نیروگاه سیرجان
ف��از ی��ک نیروگاه RG س��یرجان ش��امل 2 واحد 2 
مگاوات��ی اس��ت که در مح��ل منطقه ویژه اقتصادی 
س��یرجان و با صد در صد س��رمایه گذاری ش��رکت 
احداث ش��ده اس��ت. فاز 2 این نیروگاه که به دلیل 
ع��دم تخصی��ص مناب��ع از صن��دوق توس��عه ملی 
علیرغ��م تصویب اولیه ش��رکت متوقف و خس��ارت 
بالغ بر 22 مگاوات اس��ت که بخش��ی از فعالیت های 
 س��یویل آن انج��ام ش��ده و متقاقب��ا تکمیل خواهد 

شد.

 شرکت تابان انرژی
ای��ن ش��رکت در زمینه های مختل��ف فعالیت دارد، 
ام��ا به ط��ور کل��ی فعالیت های پیمان��کاری نظیر؛ 
بهره برداری، نگه داری خط انتقال گاز شماره 6 غرب 
کش��ور و صادرات به عراق، بهره برداری و نگهداری 
 نیروگاه و پاالیشگاه قشم و تعدادی دیگر را بر عهده 

دارد. 
شرکت تابان انرژی در زمینه انرژی های تجدید پذیر 
فعال بوده و نیروگاه خورش��یدی دامغان با ظرفیت 
10 م��گاوات را در دس��ت کار دارد. ف��از یک نیروگاه 
مذکور به قدرت دو مگاوات به بهره برداری رس��یده 
است و فاز دو این نیروگاه به قدرت 8 مگاوات ظرف 

سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

 شرکت سیوان انرژی
ش��رکت س��یوان انرژی در وضعی��ت فعلی کارهای 
پیمان��کاری در زمینه مخابرات، کنترل، ابزار دقیق، 
تاسیس��ات ب��رق و س��اختمان را بر عه��ده دارد. این 
ش��رکت ه��م اکن��ون در پروژه های اس��که قش��م، 
نیروگاه و پاالیش��گاه قش��م و همچنین خط انتقال 
گاز ش��ماره 6 فعال اس��ت و همچنین در پروژه هایی 

نظیر کالیبراس��یون کنتوره��ای گاز به عنوان برنده 
تعیی��ن ش��ده اس��ت که در صورت اب��الغ به صورت 
قرارداد B.O.T  شروع به فعالیت خواهد کرد. موافقت 
نامه ای جهت احداث نیروگاه خورش��یدی به قدرت 
60 م��گاوات توس��ط نیروگاه مذکور ب��ا وزارت نیرو 
مبادله ش��ده اس��ت که انشاهلل با فراهم شدن شرایط 

اجرا خواهد شد.

 شرکت نفتانیر
شرکت مذکور احداث پروژه مهم انتقال گاز به غرب 
کش��ور و صادرات آن به عراق از طریق خط شش��م 
سراسری در یک قرارداد B.O.T برعهده داشته که 
عمده فعالیت های مذکور به پایان رس��ید. در ادامه 
بهره برداری و نگهداری تجهیزات بر عهده ش��رکت 

ملی گاز خواهد بود. 
این پروژه شامل 592 کیلومتر خطوط گاز )56،49 
و 30 این��چ(5 ایس��تگاه افزای��ش گاز به ظرفیت هر 
ایس��تگاه 4 توربو کمپرسور و کلیه تجهیزات جانبی 
بوده و یکی از پروژه های اجرایی بزرگ کشور می باشد 
که توسط شرکت نفتانیر در مدت مناسبی به نتیجه 

رسیده است. 
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انرژی پاس��ارگاد در خصوص پروژه پتروشیمی فجر 
کرم��ان نی��ز می گوید: ق��رارداد این پ��روژه نهایی و 
پیمانکار نیز مش��خص ش��ده اس��ت اما نیاز اس��ت به 
منظور استفاده حداکثری از قوانین و مقررات مربوطه 
مکاتباتی با مس��ئوالن انجام ش��ود تا پروژه مذکور 
عملیات��ی گ��ردد. وی در خصوص مجتمع پلی الفین 
پاس��ارگاد در منطقه پارس��یان می گوید: این پروژه 
مدتی به دلیل اولویت بندی مالی متوقف ش��ده بود، 
اما مجدد پیگیری ها و فعالیت برای این پروژه را آغاز 

کردیم و پیمانکار آن هم مشخص شده است.
ب��ه گفته مهن��دس رمضان پور در حال حاضر پیگیر 
تأمین مالی این مجتمع هستیم و امیدواریم بتوانیم 
در م��دت زم��ان 34 م��اه این پروژه تم��ام کنیم و به 

بهره برداری برسانیم.
معاون پایین دس��تی گروه گسترش انرژی پاسارگاد 
درباره پاالیشگاه 60 هزار بشکه ای جاوید که از دیگر 
پروژه های این شرکت است، می گوید: کلنگ زنی این 
پروژه در منطقه قش��م از س��وی وزیر نفت و همزمان 
با افتتاح پاالیش��گاه نفت خام فوق س��نگین قشم در 

سال گذشته انجام شد.
رمض��ان پ��ور می افزاید: کارهای مربوط به مناقصه و 
انتخاب پیمانکار انجام شده است و مدت زمان اجرای 
این پروژه از زمان آغاز عملیات 36 ماه برآورد ش��ده 
اس��ت. گفتنی اس��ت در این پاالیشگاه فرآورده های 

نفتی نظیر بنزین و نفت گاز تولید خواهد شد.
وی با معرفی پاالیش��گاه 300 هزار بش��که ای قشم به 
عنوان یکی از پروژه های مهم و قابل توجه ش��رکت 
می گوید: این پروژه قرار اس��ت با مش��ارکت و سرمایه 
گذاری بانک های پاس��ارگاد، تجارت، ملت و اقتصاد 
نوین  انجام شودو امیدواریم اقدامات اجرایی این پروژه 

گفت وگو

 اجرای مهم ترین طرح های 
بخش پایین دستی، تسریع گر 
توسعه صنعت نفت

معاون پایین دستی 
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد عنوان کرد:

شرکت گس��ترش انرژی پاسارگاد به 
عن��وان یک هلدینگ س��رمایه گذار 
ایران��ی در ح��وزه ان��رژی از طریق 9 
ش��رکت فقط در بخش پایین دستی 
خود، در ایران و بازار بین المللی حضور 

فعال دارد.
ب��ه عنوان مثال یک��ی از اقدامات این 
شرکت در بخش پایین دستی، ساخت 
و تکمیل پاالیشگاه نفت سنگین قشم 
بود که در دی ماه سال 1400 از سوی 
آیت اله رئیسی، رئیس دولت سیزدهم 
به بهره برداری رسید. در این پروژه 35 
هزار بشکه نفت فوق سنگین پاالیش 
شده و عمدتاً به قیر و برش های سبک 
نفتی که برای صادرات بسیار با ارزش 

است تبدیل می شود.
ب��رای اطالعات بیش��تر ب��ا مهندس 
غالمحس��ین رمض��ان پ��ور مع��اون 
پایی��ن دس��تی ش��رکت گس��ترش 

انرژی پاس��ارگاد گف��ت و گو کردیم. 
رمضان پور از مدیران ش��ناخته شده 
در صنعت پاالیش اس��ت. وی بعد از 
گذراندن دوره کارشناس��ی در رشته 
مهندس��ی شیمی دانش��گاه صنعت 
نفت دانشکده مهندسی نفت اهواز، به 
استخدام پاالیشگاه بندرعباس درآمد 
و 25 سال در بخش های مختلف این 
پاالیش��گاه خدمت کرد و س��پس به 
عن��وان مدی��ر عامل پاالیش��گاه نفت 

امام خمینی شازند منصوب شد.
وی درب��اره پروژه های مهم هلدینگ 
گس��ترش انرژی پاس��ارگاد در بخش 
پایین دستی می گوید: یکی از اقدامات 
مهم در بخش پایین دس��تی ش��رکت 
گس��ترش انرژی پاسارگاد، پاالیشگاه 
نفت س��نگین قش��م بود که نخستین 
عرض��ه بورس کاالی این پاالیش��گاه 
در ای��ام ن��وروز در اس��کله نفتی این 

 پاالیشگاه 
نفت سنگین 

قشم در دی ماه 
سال 1400 از 

سوی آیت هللا 
رئیسی، رئیس 
جمهور به بهره 

برداری رسید

 کلنگ زنی 
پاالیشگاه 60 
هزار بشکه ای 
جاوید دی ماه 
سال 1400 از 

سوی وزیر نفت 
انجام شد

ش��رکت در قش��م نیز انجام ش��د. وی 
همچنی��ن با بیان اینکه اجرای پروژه 
پلی الفین پاس��ارگاد سینا در منطقه 
چابه��ار از دیگر اقدامات این معاونت 
اس��ت، می افزاید: ای��ن پروژه تاکنون 
18 درصد پیش��رفت داش��ته اس��ت، 
همچنی��ن پیمان��کار اجرایی در این 
پ��روژه مش��خص و ب��ا پرداخت پیش 
پرداخ��ت، ق��رارداد مؤث��ر گردیده و 

عملیات اجرایی شروع شده است.
ب��ه گفته مهندس رمض��ان پور برای 
عملی��ات اجرایی این پ��روژه 30 ماه 
زم��ان برآورد ش��ده و قرار اس��ت در 
نیمه دوم سال 1403 به بهره برداری 

برسد.
وی با اش��اره به تولید متانول در این 
مجتمع می گوید: از متانول، پلی اتیلن 
و پروپیل��ن ک��ه مهم ترین واحدهای 
س��ازنده پالس��تیک هستند به دست 
می آی��د و عمده ای��ن محصوالت هم 

جنبه صادراتی دارند.
معاون پایین دس��تی گروه گسترش 
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مورد نیاز صنایع نفت و گاز را نصب کرده و طی یکی 
دو م��اه آینده به بهره برداری خواهد رس��ید.رمضان 
پور با اشاره به شرکت پردیس فن آوران البرز زنجان 
)مؤس��س ش��هرک صنعتی پردیس فن آوران البرز( 
نیز می گوید: این ش��هرک صنعتی دارای زمینی به 
مساحت 95 هکتار واقع در استان زنجان شهرستان 
خرم دره بوده که صنایع نساجی، غذایی، شیمیایی، 
س��لولزی، الکترونیک و کارگاه های کوچک خدماتی 

امکان فعالیت در آن را دارند.
معاون پایین دس��تی گروه گسترش انرژی پاسارگاد 
در ادام��ه می افزای��د: ش��هرک صنعت��ی پردیس فن 
 آوران البرز به دلیل قرار گرفتن در شعاع باالی 120 
کیلومتری از تهران دارای معافیت مالیاتی اس��ت و 
همچنین نیروی انس��انی متخصص، قیمت مناسب 
زمین، دسترس��ی آس��ان به آزاد راه قزوین - زنجان 
و امکانات زیربنایی کامل ش��امل انش��عاب آب، گاز و 
برق، مکانی مناس��ب برای س��رمایه گذاری را فراهم 

کرده است.

هرچه س��ریعتر آغاز شود. رمضان پور 
در خصوص اس��کله حرا نیز می گوید: 
به دلیل اینکه در منطقه قش��م چند 
پاالیش��گاه وجود خواهد داشت؛ برای 
همین به زیرساخت های مناسب نیاز 
اس��ت که اس��لکه حرا نی��ز به همین 
منظ��ور در این منطقه تعریف ش��ده 
اس��ت. مع��اون پایین دس��تی گروه 
گس��ترش انرژی پاسارگاد با اشاره به 
اینکه شرکت س��اخت و بهره برداری 
ح��را متولی این کار اس��ت می افزاید: 
این ش��رکت پروژه را در یک قرارداد 
BOT ده س��اله به ش��رکت تجهیز و 
توس��عه هنگام واگذار کرده است. در 
حال حاضر فاز اول به نام اسکله فرعی 
با ظرفیت 40 هزار تن به بهره برداری 
رس��یده اس��ت. مهندس رمضان پور 
می گوی��د: در ماه های آخر پارس��ال 

5 محمول��ه نفت خام در این اس��کله 
تخلی��ه ش��د و هم اکن��ون مواد تولید 
ش��ده در پاالیشگاه قش��م مثل قیر و 
برش های س��بک را از طریق اس��کله 
حرا صادر می ش��ود. فاز دوم و س��وم 
ای��ن پ��روژه ظرفیت اس��کله را به 70 
هزار تن افزایش خواهد داد که پیش 
بینی می ش��ود در نیمه اول امسال به 

بهره برداری برسد.
وی درباره شرکت پلی اتیلن گستران 
الب��رز ک��ه یکی دیگر از ش��رکت های 
زیرمجموع��ه معاونت پایین دس��تی 
اس��ت می گوید: هدف از تاسیس این 
شرکت تولید لوله های پلی اتیلن مور 
نیاز صنایع گاز رس��انی بوده که اخیراً 
به دلیل کاهش مصرف این نوع لوله ها 
شرکت با تغییر رویکرد، تجهیزات الزم 
ب��ه منظور تولید ورق های ژئوممبران 

راه اندازی  زودهنگام 
پاالیشگاه نفت فوق سنگین 

قشم به دست توانمند 
متخصصان  داخلی

دی ماه س��ال 1400 پاالیش��گاه نفت خام فوق س��نگین قش��م با حضور رئیس دولت حجت االس��الم رئیس��ی افتتاح و بهره برداری رس��می شد، از مزایای این پاالیشگاه 
که هم اکنون به ظرفیت کامل تولید رس��یده اس��ت می توان به تضمین برداش��ت از میادین مش��ترک، اش��تغالزایی، تولید محصوالت با کیفیت باال و  کمک به ارتقای 
صادرات فراورده از جمله قیر اش��اره کرد. در واقع در س��ال تولید، پش��تیبانی و مانع زدایی و با تالش ش��بانه روزی متخصصان هلدینگ گس��ترش انرژی پاس��ارگاد با 
راه اندازی زودهنگام پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشم، برگ زرینی بر افتخارات این مجموعه وکشور عزیزمان افزوده شد، امید است که در سال تولید، دانش 
بنیان، اش��تغال آفرینی بتوان فعالیت های این ش��رکت را توس��عه بخش��ید. برای اطالع از جزئیات راه اندازی نخس��تین پاالیش��گاه نفت خام فوق س��نگین در ایران به 
س��راغ مدیرعامل این ش��رکت مهندس حامد دش��من فنا مدیر عامل ش��رکت پارس بهین پاالیش نفت قش��م، یکی از ش��رکت های زیرمجموعه شرکت گسترش انرژی 

پاسارگاد در منطقه آزاد جزیره قشم رفته و گفتگویی انجام داده ایم.

گفت وگو

بهره برداری از 
فاز اول اسکله 
حرا با ظرفیت 

40 هزار تن
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ابالغی مدیرعام��ل محترم هلدینگ 
و ب��ا اس��تفاده از تیم های تخصصی و 
نفرات ج��وان و کارآزموده راه اندازی 
ای��ن پاالیش��گاه به رغ��م عدم حضور 
تامین کنن��دگان خارج��ی تجهیزات 
آن مانن��د تأمین کننده کوره ها و ... با 
تالش ش��بانه روزی با موفقیت کامل 
انج��ام و ت��ا کنون بیش از 1 میلیون و 
500 هزار بش��که نفت خام س��نگین 
دریافت و محصوالت تولید شده آماده 

صادرات است.

  ب���رنام���ه ش�����رکت ب���رای ص���ادرات 
محصوالت شرکت به چه نحوی است؟

همسو با صادرات محصوالت تولیدی 
و با پیگیری های مستمر،  مجوز فروش 
محص��ول برش س��بک هیدروکربن 
اخ��ذ و قرارداد فروش اولین محموله 
منعقد شده است. همچنین اقدام های 
الزم در خص��وص اخ��ذ مجوزه��ای 
اس��تاندارد و ف��روش محص��ول قیر 
در ب��ورس کاال نی��ز انج��ام و اولی��ن 
 محص��ول در تاریخ 1400/1/9 عرضه 

شد.

  لطفاً درباره میزان اشتغال زایی این پروژه توضیح 
دهید و اینکه آیا از نیروهای بومی استفاده می شود 

یا خیر؟
در حال حاضر در حدود 300 نفر به صورت مستقیم 
با میانگین س��نی 32 س��ال در این پاالیشگاه مشغول 
به کار هس��تند، همچنین راه اندازی این پاالیش��گاه 
عالوه بر اش��تغال زایی مس��تقیم و در حدود 1200 
 نفر اشتغال زایی غیر مستقیم را نیز به همراه داشته 

است.
جذب و استفاده از نیروهای متخصص بومی و در کنار 
آن جذب و آموزش نیروهای جوان بومی و همچنین 
همکاری با دانش��گاه آزاد قش��م به منظور استفاده از 
ظرفیت های مش��ترک به منظور ارتباط هرچه بهتر 
صنعت و دانش��گاه و متعاقباً آموزش و آماده س��ازی 
فارغ التحصیالن جهت ورود به بازار کار از اولویت های 
این پاالیشگاه بوده و در حال حاضر بیش از 65 درصد 
کارکنان این ش��رکت ش��امل بومی هستند. عالوه بر 
ای��ن، ب��ا توجه به زیرس��اخت های منطقه، نیروهای 
غیر بومی متخصص از لحاظ اقتصادی فرصت بالقوه 
مناس��بی برای جزیره و همچنین س��ایر تاسیس��ات 
صنعتی آن محسوب می شوند که به همین منظور نیز 
بس��ته های تشویقی متنوعی جهت تشویق کارکنان 
غیر بومی به ساکن شدن در جزیره تهیه و در آینده ای 

نزدیک اجرایی خواهد شد.

  لطف���اً کم���ی درب���اره برنامه ه���ای در دس���ت اق���دام 
شرکت نیز توضیح دهید.

در س��ال جدی��د ع��الوه بر تثبی��ت تولی��د پایدار و 
اتم��ام فعالیت ه��ای جزئی باقیمان��ده پروژه، تمرکز 
ب��ر بازاریاب��ی محص��والت و معرف��ی محصول برش 
س��بک هیدروکربن پاالیش��گاه به عنوان محصولی 
جدید در بازار جهانی و کس��ب س��هم قابل توجهی 
 از بازار قیر آس��یا جزو برنامه های اصلی این ش��رکت 

است.
ع��الوه بر این توس��عه ناوگان حم��ل و نقل خوراک، 
ایجاد آزمایش��گاه مرجع محصوالت نفتی در جزیره 
با توجه به عدم وجود چنین آزمایشگاهی در جزیره 
و فرص��ت مناس��ب خدمت دهی ب��ا صنایع همجوار، 
افزایش ظرفیت ذخیره س��ازی خوراک پاالیش��گاه، 
تکمیل فاز 2، اجرای پروژه های بهینه س��ازی دانش 
بنی��ان و تولی��د محص��والت جدی��د بر اس��اس نیاز 
ب��ازار و همچنی��ن ایجاد واحد روغن س��ازی با توجه 
به ظرفیت ایجاد ش��ده توس��ط فاز 1 پاالیش��گاه از 
جمله برنامه های س��ال 1401 اس��ت که امیدواریم 
 بتوانیم با برنامه ریزی های دقیق به این مهم دس��ت 

یابیم.

 طراحی پایه 
پاالیشگاه به 
نحوی صورت 
گرفته که پس 
از نمک زدایی 
از نفت خام 
سنگین، قیر 
و محصوالت 
میان تقطیر 
شامل نفتا، 
نفت سفید و 
گازوییل نیز 
تولید می شود

 حدود 300 
نفر به صورت 
مستقیم با 

میانگین سنی 
32 سال در 

این پاالیشگاه 
مشغول به 
کار هستند، 
همچنین راه 
اندازی این 

پاالیشگاه عالوه 
بر اشتغال زایی 
مستقیم و در 

حدود 1200 نفر 
اشتغال زایی 
غیر مستقیم 
را نیز به همراه 

داشته است

  تغیی���رات مدیریت���ی چ���ه تاثی���ری در رون���د کار این 
پاالیشگاه داشت؟

در انتهای مهرماه سال گذشته و با شروع به کار تیم 
مدیریت��ی جدید و تغییر سیاس��ت گذاری هلدینگ 
گس��ترش انرژی پاس��ارگاد، راه اندازی پاالیش��گاه 
نفت س��نگین قش��م در اولویت قرارگرفت و برنامه 
ریزی ه��ای م��ورد نیاز جهت راه اندازی پیش از موعد 
)EC( اولین پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین کشور 

صورت پذیرفت. 
در اولین مرحله با بازنگری ساختار سازمانی و تشکیل 
تیم های متخصص راه اندازی ش��امل آتش نش��انی، 
آزمایشگاه، بهره برداری، انبار، تعمیرات و ... جلسات 
بررسی موانع راه اندازی تشکیل و فعالیت های باقی مانده 
به دو بخش مانع راه اندازی و غیر مانع راه اندازی تقسیم 
و پس از آن با تخصیص منابع موجود به فعالیت های 
 مان��ع راه ان��دازی ای��ن فعالیت ها به س��رعت تکمیل 

شد. 
پی��ش از ای��ن طبق برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته 
و ب��ا توج��ه به وابس��تگی این پاالیش��گاه به اس��کله 
پاسارگاد )حرا قشم( جهت دریافت خوراک و ارسال 
محص��والت، زمان تقریبی راه اندازی مهر ماه 1401 
در نظر گرفته ش��ده بود، اما بر اس��اس سیاس��ت های 

  آقای مهندس در ابتدا بفرمایید ساخت این پاالیشگاه با چه هدفی در دستور 
کار قرار گرفت و درباره میزان ظرفیت و هزینه های انجام شده نیز بفرمایید.

س��اخت پاالیش��گاه نفت خام س��نگین قشم در زمینی به مساحت 46 هکتار واقع 
در جزی��ره قش��م، در 2 ف��از ب��ا ظرفی��ت پاالیش روزانه 70 هزار بش��که نفت خام 
س��نگین میدان نفتی س��روش و نوروز به منظور تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر و جلوگیری از خام فروش��ی و ایجاد پایه ای جهت توس��عه صنایع گوناگون 
پایین دس��تی نفت از س��ال 97 آغاز ش��د. فاز 1 این پاالیش��گاه با س��رمایه گذاری 
بیش از 200 میلیون دالر تا کنون به اتمام رسیده و فاز 2 آن دارای پیشرفت 30 
درصدی است، این پروژه در دی ماه سال گذشته و با حضور ریاست جمهوری و 

وزیر نفت بهره برداری شد.

 چه محصوالتی در این پاالیشگاه تولید می شود؟
محصوالت این پاالیشگاه شامل برش هیدروکربن سبک به ظرفیت بیش از 5.5 
میلیون بش��که در س��ال و انواع قیرهای PG با ظرفیت بیش از 900 هزار تن در 

سال است.
این پاالیشگاه در دو فاز مختلف با محصول مشابه از جمله قیر به عنوان محصول 
اصلی و برش س��بک هیدروکربن به عنوان محصول فرعی طراحی ش��ده اس��ت.  
طراحی پایه پاالیشگاه به نحوی صورت گرفته که پس از نمک زدایی از نفت خام 
سنگین، قیر و محصوالت میان تقطیر شامل نفتا، نفت سفید و گازوییل نیز تولید 
می شود. در حال حاضر محصوالت میان تقطیر باهم ترکیب شده و محصول برش 
س��بک هیدروکرین بدس��ت می آید که در صورت ایجاد واحدهای گوگردزدایی 

می توان هر یک از محصوالت را بصورت مجزا تولید و صادر کرد.
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توس��عه میادی��ن جدید با س��رمایه 
داخلی فراهم می ش��ود و اینجاس��ت 
که نقش هلدینگها و بانکها در تأمین 
سرمایه موردنیاز برای پروژه های نفت 
و گاز برجس��ته تر می شود. در صنعت 
پتروش��یمی شاهد توس��عه در مدل 
کس��ب و کار جدیدی با کمک بخش 
خصوصی و هلدینگها، توس��عه نسبتاً 
مطلوب��ی ایجاد ش��ده ک��ه این الگو با 
بهره گی��ری از پتانس��یل هلدینگه��ا 
و بانکه��ا در صنع��ت نف��ت و گاز هم 
قابلی��ت اج��را دارد. هلدینگهای مهم 
ح��وزه انرژی ک��ه از دو ویژگی توان و 
تخص��ص و تجرب��ه کاری و همچنین 
دسترسی به منابع مالی برخوردارند، 
بهترین مرجع برای توسعه میادین و 
اجرای پروژه های نفت و گاز در زمان 
تحریم هس��تند و در زمان لغو تحریم 
نیز از طریق همکاری با ش��رکت های 
خارجی، امکان کس��ب تجربه از آنها 
را پی��دا می کنن��د تا ب��ه تقویت توان 
فن��ی خود بپردازند. تس��هیل حضور 
هلدینگه��ای حوزه ان��رژی و بانکها به 
منظور س��رمایه گذاری در پروژه های 
نفت و گاز، اقدامی ضروری اس��ت که 
البته مستلزم انعطاف پذیری از طرف 
مجموع��ه وزارت نف��ت ی��ا کارفرما و 
تس��ریع در مراح��ل تصویب طرح ها و 
همچنی��ن ع��زم عموم��ی و به تبع آن 
هم��کاری و همدل��ی برای پیش��برد 
پروژه هاس��ت. از ای��ن طریق می توان 
افق ه��ای جدیدی پیش روی صنعت 
نف��ت باز کرد؛ بدون آنکه نیاز به منابع 
مالی دولت یا صندوق توسعه ملی – که 
در سالهای اخیر، دچار افت منابع شده 
اس��ت – باش��د و بخشی از خأل ناشی از 
عدم حضور شرکت های خارجی یا عدم 
امکان جذب فاینانس خارجی را جبران 
کرد. بهره گیری از این امکان، همانگونه 
که پیش از این هم ذکر شد منافاتی با 
جذب منابع مالی و تکنولوژی خارجی 
در ص��ورت لغو تحریم ن��دارد. اما باید 
این باور عمومی ایجاد شود که سکون 
و تکرار راههای از پیش تجربه ش��ده، 
 نمی توان��د م��ا را به س��رمنزل مقصود 

برساند.

س��رمایه گذاری امکانپذیر اس��ت و رفت و برگش��ت 
مداوم تحریم ها می تواند ش��رکت های خارجی را در 
س��رمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران دچار 
تردی��د کن��د؛ همانگونه که خری��داران نفت ایران در 
صورت لغو مجدد تحریمها، با احتیاط بیش��تری در 
انعق��اد ق��رارداد خرید نفت از ای��ران عمل می کنند. 
بنابراین باید راهکارهای دیگری را نیز به موازات باز 
بودن پرونده جذب س��رمایه گذاری خارجی در نظر 
گرف��ت. راه هاي دیگری براي تأمین مالي پروژه ها از 
جمله اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملي، منابع 
بانکي و بازار پول، عرضه اوراق مشارکت و انواع اوراق 
مالي اسالمي یا فروش بخشي از سهام شرکتي براي 
س��رمایه گذاري در پروژه ه��اي جدید وجود دارد که 
ش��رکت هاي نفت��ي آن را تجربه کرده ان��د. بنابراین 
بهره گیری از منابع داخلی برای تأمین مالی پروژه ها، 

امکانپذیر و عملیاتی است.
در ای��ن می��ان، برخی از محدود بودن و کافی نبودن 
میزان س��رمایه داخلی ب��رای افزایش ظرفیت تولید 
نفت و گاز کش��ور و اجرای پروژه های عظیم س��خن 
می گویند و از این منظر ضرورت جذب منابع خارجی 
را مطرح می کنند، اما واقعیت آن اس��ت که با منابع 

موجود نیز می توان گام هایی برداشت.
البت��ه جذب منابع مالی، مش��روط ب��ه تأمین پیش 
نیازهای��ی اس��ت که ت��دارک آن مس��تلزم اجماعی 
همگان��ی و عزم��ی ملی اس��ت. تجهیز منابع داخلی، 
همراه��ی س��ازمان های کارفرمای��ی، تقویت س��از 
و کاره��ای موج��ود و افزای��ش جذابی��ت مدل های 
ق��راردادی و مدله��ای کس��ب و کار، مقدمات تأمین 
منابع مالی و توس��عه س��رمایه گذاری است. اگر این 
پی��ش نیازها تأمین ش��د، آن��گاه می توانیم به تقویت 

سرمایه گذاری داخلی امیدوار باشیم.
نکته مهم، تفاوت نوع سرمایه گذاری در صنعت نفت با 
صنعت پتروشیمی است. در صنعت پتروشیمی، باید 
یک پلنت پتروش��یمی به طور کامل راه اندازی ش��ود 
اما در صنعت نفت با ظرفیت های موجود می توان در 
میدانی مشخص، افزایش تولید ایجاد کرد و با منابع 
مال��ی حاص��ل از فروش نف��ت همان میدان، ظرفیت 
تولی��د را ارتق��ا داد. در این صورت امکان فعال کردن 
بخش��ی از ظرفیت باالدس��ت با سرمایه گذاری کمتر 
فراهم می ش��ود. آنگاه توس��عه میدانی را که نیازمند 
2 میلیارد دالر س��رمایه گذاری اس��ت، با سرمایه ای 
ت��ا ی��ک پنجم این میزان می توان آغاز کرد و از منابع 
مالی حاصل از همان میدان برای تزریق س��رمایه و 

ارتقای ظرفیت تولید استفاده کرد.
اگ��ر از ای��ن منظر به پروژه های صنعت نفت بنگریم، 
ام��کان افزای��ش ظرفیت از میادی��ن قدیمی و حتی 

یادداشت

 ظرفیت 
هلدینگ های  انرژی برای 
توسعه صنعت نفت و گاز

چگونه می توان از سرمایه محدود داخلی 
به نحو مطلوب استفاده کرد؟

به طور طبیعي ساالنه در صنعت نفت 
بای��د بی��ش از 20 تا 25 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاري ش��ود و اگر این رقم 
کاه��ش یابد کل چرخه دچار اختالل 
مي ش��ود. وزی��ر نفت پی��ش از این از 
نی��از صنع��ت نفت ب��ه 160 میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری سخن گفته بود. 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم 
گفته اس��ت: اگر بخواهیم تولید نفت 
خام را به 5.7 میلیون بش��که در روز 
برس��انیم به ح��دود 90 میلیارد دالر 
مناب��ع مالی نیاز داریم، همچنین اگر 
بخواهی��م ظرفیت تولی��د روزانه گاز 
را متناس��ب با نیاز کش��ور 1.5 برابر 
ک��رده و به 1.5 میلیارد مترمکعب در 
روز برس��انیم، بای��د 70 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری کنیم.
 اما پرس��ش مهم این اس��ت که این 
س��رمایه گذاری چگون��ه باید تأمین 
ش��ود؟ از بین راهه��ای متعددی که 
ب��رای تأمین مالی پروژه ها در صنعت 

نف��ت وجود دارد، مهم ترین و بهترین 
راه، ج��ذب ش��رکت های خارج��ی و 
تأمین مالی پروژه ها از طریق فاینانس 
خارجی اس��ت، راهکاری که در زمان 
تحریم تقریباً قفل اس��ت و نمی توان 
حساب ویژه ای روی آن باز کرد. طبعاً 
تحریم های اقتصادی که عمده فش��ار 
خود را روی صنعت نفت کش��ورمان 
وارد می کن��د، موضوعی دیپلماتیک 
است و با توجه به سیاستهای جمهوری 
اسالمی ایران و ضدیت برخی کشورها 
و جریانه��ا ب��ا آن، همانگونه که امکان 
لغ��و آن وجود دارد، امکان بازگش��ت 
مجدد آن هم موجود است. کمااینکه 
پ��س از لغ��و تحریمها با تحقق برجام، 
با تغییر جناح حاکم در آمریکا، آن ها 
از برج��ام خارج ش��دند و تحریمهای 
ش��دیدی بر ایران اعمال ش��د. اگرچه 
ام��کان لغو دوب��اره تحریم وجود دارد 
اما فراموش نکنیم که جذب س��رمایه 
گذاری خارجی صرفاً با تأمین امنیت 

حمیدرضا شکوهی
روزنامه نگار

 

تسهیل حضور 
هلدینگ های 
حوزه انرژی 
و بانک ها به 

منظور سرمایه 
گذاری در پروژه 
های نفت و گاز، 
اقدامی ضروری 

است که 
البته مستلزم 

انعطاف 
پذیری از طرف 
مجموعه وزارت 
نفت یا کارفرما 

و تسریع در 
مراحل تصویب 

طرح ها و 
همچنین عزم 
عمومی و و به 

تبع آن همکاری 
همدلی برای 
پیشبرد پروژه 

هاست.

یادداشت

 کنترل نقدینگی 
و تورم با تزریق منابع بانکی 
به صنعت نفت

صنای��ع نف��ت و گاز جهان در دو دهه 
گذشته با نوسانات شدیدی همراه بوده 
است. قیمت نفت در همین دو دهه از 
س��قوط های عجیب و غریب گرفته تا 
رشدهای سرسام آور را تجربه کرده و 
همین موضوع بر نحوه سرمایه گذاری 

در این صنعت اثرگذار بوده است.
با این حال ش��اید دو س��ال گذش��ته 
را بت��وان عجیب ترین س��ال ها برای 
صنعتی دانس��ت که بزرگترین منبع 
تأمی��ن انرژی جهان و ایجاد رش��دی 

اقتصادی است.
سایه شیوع کرونا بر بازار نفت آنچنان 
س��نگین بود که قیمت نفت از حدود 
80 دالر در هر بش��که به زیر 20 دالر 
سقوط کرد. سقوط قیمت نفت در کنار 
کاه��ش تقاضا ب��ه دلیل توقف برخی 
فعالیت ه��ای اقتصادی، باعث ش��د تا 
سرمایه گذاری در این صنعت به شدت 

کم شود.
شرکت های بزرگ نفتی حاضر نبودند 

در شرایطی که سود کمتری از تولید 
هر بش��که نفت به جیبش��ان می رود، 
س��رمایه گ��ذاری جدی��دی را انجام 
دهن��د و ترجی��ح دادند پول نقد خود 
را -هر چند اندک- به سهامدارانشان 

بدهند.
تصمیم تولیدکنندگان نفت برای عدم 
ب��اال بردن هزینه برای س��وخت های 
درخواس��ت  برخ��الف  فس��یلی 
مصرف کنندگان برای عرضه بیش��تر 
نف��ت اس��ت. اروپ��ا و آس��یا در حال 
حاضر در رقابت برای بدس��ت آوردن 
گاز طبیعی هستند که قیمت آن را به 
باالترین رقم رسانده است. در این بین، 
آمری��کا و هن��د از ائتالف اوپک پالس 
خواس��ته اند نفت بیشتری تولید کند. 
چین از ش��رکت های ان��رژی داخلی 
درخواست کرده به هر قیمتی عرضه 

داخلی انرژی را تأمین کنند.
موضوع��ی که حتی با کنترل نس��بی 
کرون��ا در جه��ان نی��ز ادام��ه دارد و 

حوری قاسمی
روزنامه نگار

 

 بانک ها 
می توانند با 
جمع آوری 

نقدینگی خرد 
جامعه و هدایت 

آن به بخش 
فعال اقتصاد 
نه تنها تورم 

را کنترل کنند 
که اشتغالزایی 

را نیز رونق 
بخشند

شماره چهارم  |  بهار 1401 

 

34
www.pedc.ir

نشریه داخلی گروه گسترش انرژی پاسارگاد

 

35
www.pedc.ir



اواخر سال گذشته، وزیر نفت و وزیر اقتصاد از ایجاد 
کنسرسیومی از بانک ها برای تأمین مالی پروژه های 
صنعت نفت با ظرفیت تأمین مالی 4 میلیارد دالر خبر 
دادند که اگر محقق شود لکوموتیوی برای کشاندن 

منابع بیشتر بانکی به صنعت نفت خواهد بود.
برآورد می شود که ایران 400 میلیارد دالر نقدینگی 
دارد. برای استفاده از این سرمایه، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و رئیس بانک مرکزی باید به این منابع جهت 
بدهند و بانک ها را به س��متی س��وق دهند که ضامن 
انتش��ار اوراق پروژه های باالدس��ت نفت شوند تا پول 

ملی ایران وارد عرصه سوداگری و داللی نشود.
پول ملی ایران باید صرف تولید و ایجاد مزیت نسبی 
در باالدست نفت و همین طور پایین دست آن شود.

ایجاد کنسرسیومی از بانک های داخلی آنجا اهمیت 
پی��دا می کن��د که اج��رای مگا پروژه ه��ای نفتی به 
سرمایه گذاری باالیی نیاز دارد و هر کدام از بانک ها 
به تنهایی نمی توانند این س��رمایه را تأمین کنند اما 
ایج��اد کنسرس��یومی از چند بان��ک و تجمیع منابع 
مالی، عالوه بر اجرای طرح های نفتی، سود باالیی را 
نی��ز ب��ه دنب��ال دارد و چرخ اقتصاد مولد را به گردش 
در م��ی آورد. همچنی��ن با این اقدام ریس��ک اجرای 
پروژه و طوالنی ش��دن زمان اجرای آن نیز بین چند 
س��رمایه گذار تقس��یم می شود و کل منابع یک بانک 

را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
شکل گیری کنسرسیوم های مالی با حضور چند بانک، 
انگیزه بانک ها برای س��رمایه گذاری در صنعت نفت 
را باال برده و ریس��ک فعالیت آنها را کاهش می دهد. 
این کنسرس��یوم ها هم اگر با پش��توانه یک نهاد مالی 
باالتر یعنی صندوق توسعه ملی شکل گیرد، به طور 
طبیعی ظرفیت مالی بزرگی برای صنعت نفت است 
که می تواند حداقل در زمان تحریم و در شرایطی که 
س��رمایه گذاران خارجی حضور ندارند، در طرح های 

فوری مورد استفاده قرار گیرد.
مزیت مشارکت بانک ها در ابرپروژه های نفتی و گازی 
کش��ور در س��ال های قبل  اگرچه مورد غفلت واقع 
ش��ده بود اما در چند س��ال گذشته حضور بانک ها در 

طرح های نفتی قابل تأمل است.
در ماه های پایانی سال گذشته چند قرارداد بزرگ با 
بانک های تجاری کش��ور به امضا رس��ید که از تفاهم 
نامه برای احداث خط لوله گرفته تا ساخت و تکمیل 

پاالیشگاه را شامل می شود.
همچنین تا چند ماه آینده اولین تولید زودهنگام نفت 

از یکی از میادین نفتی ایران انجام خواهد شد.
در مجموع حرکت منابع بانکی به سمت صنعت نفت 
می توان��د رون��ق اقتصادی در کل ای��ران را به دنبال 

داشته باشد. 

هی��چ ک��دام از ش��رکت های ب��زرگ 
نفت��ی دنی��ا برنامه ای ب��رای افزایش 

سرمایه گذاری ها ندارند.
این شرایط برای ایران پیچیده تر است. 
ایران عالوه بر ریسک های مختلفی که 
برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و 
گاز خود دارد، با تحریم های یک جانبه 
آمریکا نیز رو به رو است و این موضوع 
تأمین مالی از طریق س��رمایه گذاری 

خارجی را کاهش داده است.
این در حالی است که وزیر نفت به نیاز 
سرمایه گذاری 160 میلیارد دالری در 
پروژه ه��ای صنایع نفت و گاز کش��ور 

تاکید دارد.
در ای��ران تا پیش از تحریم های اخیر 
بین المللی عمده سرمایه گذاری های 
کالن بخش انرژی توسط شرکت های 
خارج��ی انجام می ش��د ک��ه عالوه بر 
تأمی��ن مالی انتقال تکنولوژی نیز در 

برخی موارد انجام می شد.
این موضوع باعث شد تا توجه به تأمین 
مالی از داخل کش��ور بیش��تر ش��ود و 
ایج��اد صندوق های س��رمایه گذاری 
در بازار س��رمایه و همچنین توجه به 
نقدینگ��ی بانک ه��ا از جمله اقداماتی 

است که صورت گرفته است.
ب��ا ای��ن ح��ال بخ��ش زی��ادی از 
نقدینگی ه��ای خرد در دس��ت مردم 
اس��ت که تا پیش از س��قوط شاخص 
بورس، در بازار سرمایه سرمایه گذاری 
ش��ده ب��ود. با خروج بخ��ش زیادی از 
س��هامداران از ب��ورس، این نقدینگی 
به سمت بازارهای دیگر از جمله طال، 
ارز و مسکن رفته و افزایش قیمت ها و 
همچنین باال رفتن تورم را در پی داشته 
اس��ت. این در حالی است که بانک ها 
در ای��ن زمان می توانند با جمع آوری 
نقدینگ��ی خرد جامع��ه و هدایت آن 
ب��ه بخش فعال اقتص��اد نه تنها تورم 
را کنترل کنند که اش��تغالزایی را نیز 

رونق بخشند.
در اقتصاد بانک محور کش��ور، انتظار 
می رود شبکه بانکی نقش قابل توجهی 
در تأمین سرمایه مورد نیاز این بخش 
ایف��ا کرده و به عن��وان موتور محرک 

اقتصاد کشور ایفای نقش کند.

بنابراین نقش بانک های داخلی در این 
زمان بس��یار پراهمیت است. چنانچه 
دغدغه مدیران انرژی کشور در گذشته 
در کن��ار تأمین مالی پروژه ها، انتقال 
تکنولوژی نیز بوده اس��ت می توان به 
نق��ش بانکها در حوزه تکنولوژی های 
پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان به 
عن��وان راه حلی مکمل جهت جبران 
محدودیت های انتقال تکنولوژی نیز 
اش��اره کرد. اهمیت این موضوع آنجا 
بیش��تر خودنمای��ی می کند که رهبر 
معظم انقالب امس��ال را س��ال تولید 
دانش بنیان و اشتغالزایی نام نهاده اند 
و حضور بانک ها در پروژه های نفتی و 
گازی کشور مصداق عمل به این شعار 

سال خواهد بود.
از سوی دیگر ایران 28 مخزن مشترک 
دارد ک��ه تولی��د از برخ��ی از آنها آغاز 
نش��ده و الزم است برای جلوگیری از 
خس��ارت به منافع ملی، تولید از این 
میادی��ن به حداکثر برس��د. بنابراین 
ایران الزم اس��ت برای آنکه به جایگاه 
واقع��ی خ��ود در نف��ت و گاز جه��ان 
برس��د، سرمایه گذاری در این میادین 

را افزایش دهد.
ایران چهارمی��ن دارنده ذخایر نفتی 
و دومی��ن دارنده ذخایر گازی جهان 
اس��ت با این حال در بازارهای جهانی 
جایگاه درخور خود را ندارد و ضروری 
است از سرمایه های داخل کشور برای 
تولید صیانتی و حداکثری س��ود ببرد 
ک��ه در ای��ن می��ان بانک ها با توجه به 
اعتماد عمومی که دارند می تواند این 
نقدینگی را از جامعه جذب کرده و در 
یک سرمایه گذاری مطمئن در صنعت 

نفت تزریق کنند.
بطور کلی سرمایه گذاری در حوزه انرژی 
ن��ه تنه��ا در بلندمدت نتیجه بخش و 
سودآور است بلکه یک سرمایه گذاری 
مطمئن به شمار می رود. این در حالی 
اس��ت که سرمایه گذاری در بازارهای 
دیگ��ر از ب��ورس گرفته تا مس��کن با 
ریسک های متعددی همراه هستند، 
همچنی��ن باعث ایجاد س��وداگری و 

داللی می شود.
ب��ا توج��ه ب��ه این اهمیت ب��ود که در 

شکل گیری 
کنسرسیوم های 

مالی با 
حضور چند 

بانک، انگیزه 
بانک ها برای 

سرمایه گذاری 
در صنعت نفت 

را باال برده و 
ریسک فعالیت 
آنها را کاهش 

می دهد

و کوت��اه ش��دن چرخه عمر محص��والت و فناوری ها 
منجر به افزایش نیاز سازمان ها به تعامل با محیط و 
ذی نفعان خارجی شان شده است که غافل شدن از 
آن باعث آسیب جدی به دستاوردهای آتی سازمان 

می شود. 
این بدان معناست که هر چه سرعت انعطاف پذیری 
اس��تراتژیک ب��ا توجه ب��ه تغییرات و تحوالت بازار در 
ح��وزه ان��رژی به کم ترین زمان ممک��ن تقلیل یابد؛ 
می تواند از هزینه های دراز مدت عدم تطبیق که روی 
دست بخش های باالدستی و بازار می گذارد، بکاهد.  
برای همس��و شدن و افزایش سرعت انعطاف پذیری 
می بایس��ت بر تولید مبتنی بر دانش بنیان و نیروی 
خالق و جوان متمرکز ش��د.  نیرویی که در تعاریف 
توسعه پایدار از آن به عنوان شاه کلید و بن مایه یاد 
می شود یعنی نیروی انسانی مجهز به دانش روز که  
می تواند س��رعت همس��و ش��دن با تحوالت را پیاده 
س��ازی کند و این چیزی س��ت که شرکت گسترش 
انرژی پاس��اگارد در س��الی که گذش��ت با افتتاح فاز 
اول پاالیش��گاه نفت فوق س��نگین قشم بر اجرای آن 

صحه گذاشت.
س��ال 1401 فرصت  مهمی برای  س��رعت بخشی به 
این تطبیق پذیری بر پایه تحوالت نوین حوزه انرژی 
است. سهم بی چون چرای توسعه میدان نفتی »سپهر 

و جفیر« چیزی نیست که بتوان نادیده گرفت. 
در روز 23 فروردین ماه امسال اولین چاه در میدان 
سپهر و جفیر با موفقیت به تولید رسید و  این اتفاق 
مهمی س��ت که از ترکی��ب دانش بومی، جوانگرایی 
در مدیری��ت و اس��تراتژی مبتن��ی ب��ر تحوالت بازار 
رقم خورده و چشم انداز هم به همین میزان روشن 

است.
الزم اس��ت بلند فکر کنیم که قرار اس��ت با هم به چه 
نقطه ای از توس��عه پایدار دس��ت پیدا کنیم. چش��م 
انداز شرکت گسترش انرژی پاساگارد در حوزه های 
اکتش��اف، حف��اری بی��ش از 130 حلق��ه چاه و بهره 
برداری به میزان 110 هزار بش��که در روز با ظرفیت 
512 میلیون بشکه ذخیره بر اساس توانایی و ظرفیت 
ب��االی دان��ش جوان��ان و مدیران ای��ن خاک زر خیز 

طراحی شده است.
این اتفاق مبارک ضمن به کارگیری نیروهای جوان 
زب��ده در ح��وزه نفت و گاز و انرژی در پایش��گاه های 
باالدس��تی و پایین دس��تی می تواند در توسعه غرب 
کارون ک��ه منج��ر ب��ه افزایش توان تولیدی کش��ور 
می شود، گام بلندی بردارد که روزگاری آرزوی بلند 
پروازانه به نظر می رس��ید اما امروز این فعل ش��دن با 
درایت مدیریت و پرس��نل ش��رکت گسترش انرژی 

پاساگارد اتفاق خواهد افتاد.

یادداشت

همسو با پساکرونا؛ 
منطبق شدن با تحول بازار انرژی

بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که کرونا 
تمام مع��ادالت و مفاهیم اقتصادی و 
اجتماعی جهان را دگرگون کرد و بیراه 
نرفته ایم اگر به تقسیم بندی پیش از 
کرونا و پس��ا کرونا دس��ت بزنیم. این 
تقس��یم بندی به ما یادآوری می کند 
که می بایس��ت تعاریفمان نس��بت به 
پدیده ه��ای اطراف تغییر کند . چنان 
چه نتوانیم به شکلی مطلوب،  با جهان 
پس��ا کرونا هماهنگ شویم از گردونه 
توس��عه مبتنی بر رفاه، رضایت و معنا 
خارج خواهیم ش��د. براساس گزارش 
ش��رکت مدیریتی Deloitte  در پی 
شیوع  کرونا ، سه تغییر بنیادی اتفاق 

افتاده است:
تغییر ترجیحات مشتریان در دریافت 

خدمات
 تغیی��ر  پارامتره��ای درآمدزای��ی ب�ا 

توجه به پاندمی کرونا
تغیی��ر  مدل ه��ای ارائ��ه خدمت ب�ه 

مشتریان 
در ای��ن جری��ان یک گزینه پیش پای 
ش��رکت های فع��ال در ح��وزه انرژی 
می گذارد و آن این که باید مناس��بات 
جدی��د ب��ازار را رصد کنند و با چابک 
سازی سازمانی به سمت منعطف شدن 
مفاهیم و برنامه های اس��تراتژیک گام 
بردارند. این پوس��ت اندازی و منطبق 
ش��دن بای��د به بخش ه��ای عملیاتی 

منتقل ش��ود تا سرعت و زمان طالیی 
همسویی با ترجیحات مشتریان را از 

دست ندهیم.
آنچه در باور عمومی از زیس��ت عقاب 
یاد می ش��ود ش��اید یک قصه پیش پا 
افتاده باش��د اما رمز این روزهای بازار 
ح��وزه ان��رژی در همین قصه به ظاهر 
پیش پا افتاده نهفته است. می گویند 
عقاب در میانس��الی ناچار به تصمیم 
ب��رای ادامه حی��ات یا مرگ زود رس 
بر قله کوه می نش��یند و همه پرهای 
پ��روازش را دان��ه ب��ه دان��ه می کند و 
ب��ا روی��ش پرهای تازه ما ش��اهد یک 
عقاب برنا و تیز چنگال هس��تیم. این 
َکندن پر برای سازمان ها و نهادهایی 
که س��اختاری س��نتی دارند بس��یار 
دردن��اک و با حداکثر مقاومت نیروها 

روبرو می شود.
براي ش��رکت هایی که معتقد هستند 
»حداقل تغییرات« و »حداقل تنوع« 
منجر به بیشترین بهره وري می شود، 
منطبق شدن بر مبنای تحوالت پویای 
بازار بس��یار دش��وار اس��ت. چرا که از 
استراتژی مبتنی بر تجزی�ه و تحلی�ل 
محی��ط داخل���ی و خارجی برخودار 
نیس��تند. تغییر و تحوالت س��ریع در 
ح��وزه فناوری، افزای��ش هزینه های 
ن��وآوری ، رقابت روزافزون در معرفی 
محص��والت و خدم��ات جدید به بازار 

 برای 
همسو شدن و 
افزایش سرعت 
انعطاف پذیری 
می بایست بر 
تولید مبتنی بر 
دانش بنیان و 
نیروی خالق و 
جوان متمرکز 
شد.  نیرویی 
که در تعاریف 
توسعه پایدار 
از آن به عنوان 
شاه کلید و بن 

مایه یاد 
می شود

حمید حقیقی
روزنامه نگار
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آفرین را تحقق بخشند.
براس��اس گفته های وزی��ر نفت، این 
صنعت به 160 میلیارد دالر س��رمایه 
گذاری نیاز دارد و اگر پروژه های بخش 
برق را هم در نظر آوریم خواهیم دید 
نیاز اعالم شده بیشتر هم خواهد شد. 
طرح های��ی مانن��د پروژه های میدان 
گازی پ��ارس جنوبی، افزیش تولید از 
میادی��ن غرب کارون و دیگر میادین 
نفتی و گازی کشور و همچنین دیگر 
طرح های توس��عه ای می تواند فضا را 
برای حضور  وسرمایه گذاری هلدینگ 

ها را موجه تر کند. 
در عی��ن حال بر پای��ه اظهارات وزیر 
نی��رو، دول��ت مبنا را بر این گذاش��ته 
ت��ا در بخ��ش انرژی های تجدید پذیر 
برای 4 س��ال آینده به کمک بنگاه ها 
وسرمایه گذاران بخش خصوصی 10 
هزارم��گاوات نی��روگاه جدید احداث 
کن��د. باتوج��ه به ش��رایط اقلیمی و 
ظرفیت تابش کش��ور، احداث چنین 
نیروگاه هایی از نظر اقتصادی به صرفه 
بوده و س��رمایه گذاری انجام شده در 
بازه زمانی کمتری بازگش��ت خواهد 
داش��ت، به طور مث��ال اگر ایجاد یک 
نی��روگاه تجدیدپذی��ر به یک میلیارد 
دالر سرمایه گذاری نیاز داشته باشد، 
مصرف س��وخت این نیروگاه س��االنه 
به میزان 50 درصد س��رمایه گذاری 
موردنی��از برای راه اندازی آن، کاهش 
خواه��د یافت به ای��ن معنا که طی 2 
س��ال مجموع صرفه جویی انجام شده 
معادل سرمایه گذاری است. بنابراین 
ورود هلدین��گ ه��ای متخص��ص در 
بخ��ش انرژی می توان��د کاماًل توجیه 

پذیر باشد.
ب��ه ه��ر رو حصول امنی��ت انرژی که 
خود مقوله ای بس��یار با اهمیت تلقی 
می ش��ود، به اعتباری، تنها با سرمایه 
گذاری ه��ای هلدینگ ها و بانک های 
خصوصی شدنی است. بدست آوردن 
چنین امنیت��ی، اقتدار تکنولوژیک و 
دانش محور کش��ور را رقم خواهد زد  
و توانمندی ش��رکت های ایرانی را در 
جهان به عنوان یک برند قابل اعتماد 

تثبیت خواهد کرد.

را هم ش��رکت های بخ��ش خصوصی تقبل کرده اند. 
موسساتی که در میان آن ها مجموعه ها و کنسر سیوم 

های مشارکتی کوچکتر نیز دیده می شود.
این باور  که ش��رکت های مادر تخصصی  خصوصی 
ایرانی می توانند با مشارکت همتایانشان  در توسعه 
طرح های نفتی کشور وارد عمل شوند مشروط بر این 
است که در وهله اول، نهادهای سیاستگزار حاکمیتی 
این بستر را مهیاتر کنند و  با رفع موانع کسب و کار 
چنین افقی را برای حضور  منابع مالی بخش خصوصی 

سهل تر گردانند.
هم اکنون در صنعت نفت ایران تعدادی از هلدینگ 
های فعال بخش انرژی مش��غول به کارند و تاکنون 
نیز طرح های بزرگی را به اجرا رسانده اند و پروژه های 
دیگری را نیز در دست اجرا دارند و چنین حضوری 
بیانگر این نکته است که در نتیجه می توان بازهم به 
این بخش رجوع کرد و ش��راکت بیش��تر وتاثیر گذار 
تر آنها را خواستار شد و در نهایت آهنگ رشد و ارتقا 

اقتصادی کشور را تسریع کرد.
چنی��ن هلدین��گ هایی با فعالیت در بخش انرژی در 
وهله اول از طریق سرمایه گذاری های فعال، نظارت 
سطح باالی پروژه ها، ایجاد شراکت های بین المللی، 
مدیریت ریسک اثربخش و ایجاد سبد متوازن سرمایه 
گذاری توام با حمایت از توسعه پایدار در این بخش 

را به سهامداران خود ارائه خواهند داد.
نمون��ه چنی��ن ارائ��ه ای را می ت��وان در رویکردهای 
ش��رکت گسترش انرژی پاسارگاد مشاهده کرد. این 
هلدینگ حوزه های دانش بنیان وفن آورانه ای مانند 
اکتشافات، ت وسعه، استحصال از منابع و معادن زیر 
زمینی هیدروکربوری، س��اخت پاالیشگاه های نفت 
و گاز واحدهای پتروشیمی و صنایع پایین دستی و 
تولید فرآورده های مربوط به آن را به تحقق رسانده 

است.
افزون بر این، احداث نیروگاه ها و تولید برق، انرژی های 
ن��و )نیروگاه های بادی و انرژی خورش��یدی(، ایجاد 
تاسیسات مربوط به خطوط انتقال و توزیع برق، نفت، 
گاز و فرآورده های آن، ایجاد شرکت های پیمانکاری 
جهت ارائه خدمات تخصصی در صنایع باالدس��تی 
و پایی��ن دس��تی )نظیر عملیات حف��اری و خدمات 
حف��اری( وام��ور بازرگانی در حوزه محصوالت و مواد 
اولیه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در دستور کار 

خود قرار داده است.
بر این اس��اس قابل تصور اس��ت که مش��ارکت هایی 
از ای��ن دس��ت، می تواند عاملی ب��رای ترغیب دیگر 
مجموعه های مش��ابه در کش��ور باش��د تا در بخش 
انرژی س��رمایه گذاری کنند و منویات امس��ال رهبر 
معظم انقالب مبنی بر تولید، دانش بنیان، اش��تغال 

یادداشت

 تثبیت امنیت و اقتدار تکنولوژیک 
بخش انرژی در گرو مشارکت 
شرکت های مادر تخصصی

انرژی پاسارگاد بررسی می کند؛

ای��ن گ��زاره که«طرح ه��ای نفتی ای��ران همواره در 
انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی  هستند«طی 
س��ال های اخیر به ترجیع بندی پایان ناپذیر تبدیل 
ش��ده اس��ت. قیمت جهانی نفت دس��تکم در مقطع 
زمانی اخیر که یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیا 
یعنی روسیه درگیر جنگ با اوکراین شده  وتاثیرات 
منفی خود را بر حوزه انرژی باقی گذاشته است، در 
وادی هایی همچون اجرای پروژه های بخش مذکور 
نیز خود را نش��ان داده وآنطور که چش��م انداز فعلی 
صنعت نفت می نمایاند، طبعاً اشتیاق سرمایه گذاری 
در ایران را هم همچون همه جهان کمتر کرده است. 
با اینحال قضیه به قوت خود باقی است:«نفت ایران 
ب��ه تزریق منابع مالی بخش خصوصی بش��دت نیاز 

مند است.«
پرسشی که صاحبنظران در این میان دارند این است 
که در چنین شرایطی چگونه می توان در حوزه نفت 
و گاز و پتروش��یمی و پاالیش س��رمایه گذار بخش 
خصوصی را به این کار ترغیب کرد وقتی آشفته بازار 
فعلی رغبت چندانی در آنان ایجاد نمی کند؟ واقعیت 
این اس��ت که به هرحال فرموالس��یون اقتصاد نفت، 
پیش از این مشابه چنین شرایطی را در چهارگوشه 
جهان تجربه کرده است و دیده شده کشورهایی که 
احیاناً در مقطعی از تاریخ معاصر خود درگیر کمبود 
منابع مالی برای توس��عه صنایع نفتی خود بوده اند 
از ای��ن آزم��ون ب��ا موفقیت عبور کرده  و نمرات بعضاً 

ممتازی را هم در کارنامه خود ثبت کرده اند.

رش��د نقدینگی امروز اقتصاد ایران، در امتداد ارقام 
تورمی عموماً باالرونده، در ظاهر امر جایی برای کار 
باق��ی نمی گ��ذارد اما به ات��کای همان تجربیاتی که 
دیگر کش��ورها کس��ب کرده اند می توان با یک نقشه 
از پیش تعیین ش��ده توجیه پذیر از این پیچ تاریخی 

به سالمت گذر کرد.
در چنی��ن دورانی ش��اید نتوان به  س��رمایه گذاری 
بنگاه ه��ای کوچک تر بخش خصوصی  امیدوارانه تر 
نگریس��ت اما مؤسسات مالی بزرگتر مانند بانک ها و 
هلدینگ ها، این مانور را سهل تر انجام خواهند داد. 
هلدینگ های فعال بخش نفت می توانند جغرافیایی 
تازه در این حوزه ترسیم کنند  وکار را تاجایی پیش 
ببرند که آورده هایشان، حاشیه سودهای باالتری را 

نصیبشان کند.
اجرای طرح های نفتی هزینه های باالیی می طلبند 
که تنها از عهده چنین سازمان هایی بر می آید. شاید 
مقایس��ه ایران با کش��ورهای صاحب س��رمایه های 
هنگف��ت مانن��د آمریکا در نگاه اول  چندان منطقی 
نباش��د ام��ا باید توجه داش��ت ک��ه در این خصوص  
مس��ئله بر س��ر ارقام باالی هلدینگ ها و بانک های 
امریکایی نیست بلکه در روش ها و رویکردهایی است 
که می توانند به عنوان یک الگو مورد اس��تفاده قرار 
گیرند. ش��اهد مثال این موضوع در همین روزهایی 
اس��ت که بازار نفت دچار تش��تت ش��ده و می بینیم  
برغم این اتفاق، در همین بازه زمانی، ا فزایش تولید 
نف��ت در آمری��کا رقم خورده و از قضا هزینه های آن 

فرزین سوادکوهی
روزنامه نگار

 

در مزانین اگ�ر همه چیز به درس�تی 
پی���ش ب��رود، وام دهن��ده اصل پول 
و س���ود خ���ود را دریافت می کند و 
ش��رکت های فعال و دارای استراتژی 
درآم��د محور بدون نی��از به انکوباتور 
می توانند به چش��م انداز های بزرگ 

مالی چشم بدوزند.
ای��ن ج��ا، نق��ش بانک ها ب��ه عنوان 
مهم ترین پایلوت جذب سرمایه های 
پراکن��ده و متمرک��ز کننده، می تواند 
برای تبدیل انکوباتوری حاکم بر حوزه 
ان��رژی، راه��ی نو به س��مت پویایی و 
پایداری توس��عه کش��ور پیدا کنند. از 
طرف��ی ب��ا توجه به ش��رایط فعلی و با 
وجود ریس��ک باالی جذب سود برای 
ش��رکت ها، بانک ها می توانند با ورود 
به س��رمایه گ��ذاری در حوزه انرژی، 
این نقطه آسیب را به حداقل برسانند 
ک��ه در صورت اج��رای برجام بتوانیم 
نقش بازیگری را به بهترین ش��کل در 
بازارهای منطقه ای و جهانی ایفا کنیم. 
ب��ه طور مث��ال در همین حوزه نفت، 
توسعه میدان نفتی روزگاری به عنوان 
رویای توس��عه ای برای مدیران حوزه 
انرژی مطرح می ش��د و نگاه انکوباتور 
ب��ه ای��ن مقوله اج��ازه ورود نیروهای 
متخص��ص غی��ر دولت��ی را نمی داد 
اما امروز ش��اهد این هس��تیم که یک 
ش��رکت خصوصی ایرانی با حمایت و 
س��رمایه گذاری بان��ک، مجری طرح 
بزرگ توس��عه میدان س��پهر و جفیر 

می شود.
با عملیاتی ش��دن چنین پروژه هایی، 
ضم��ن افزایش توان تولیدی کش��ور، 
ظرفی��ت اش��تغال زایی باالی��ی برای 
بکارگیری س��رمایه انس��انی کشور به 
وج��ود خواهد آورد و از طرفی قابلیت 
رقابتی هم پای فناوری های نو را پیش 

پای ما می گذارد.
 به قول مایکل پورتر، از صاحب نظران 
ح��وزه فناوری، ن��وآوری و مدیریت، 
پیرامون ماهیت نوآوری: ش��رکت ها 
با نوآوری به مزیتی رقابتی می رس��ند 
ک��ه ه��م فناوری ه��ای جدی��د و هم 
 روش ه��ای جدید انجام کارها را در بر 

می گیرد.

یادداشت

اس���ترات���ژی ان����کوبات���ور 
یا س���رمایه گذاری پایدار

یک��ی از مهم تری��ن مکانیس��م های 
کارآفرین��ی ک��ه ب��ا ه��دف رش��د 
س��ازمان های نوپا به می��دان می آید 
انکوباتورهاست؛ انکوباتورها در واقع، 
با ایفای نقش حامی مالی و کنترلگر، 
ب��ه پ��رورش س��ازمان های کوچک 
در جه��ت ارتقای س��طح کار آفرینی 
کمک می کنن��د. کمی بعد، هنگامی 
که ش��رکت و س��ازمان به نقشی ثابت 
در بازار می رسد؛ انکوباتور عماًل کارش 
به پایان رسیده است و سازمان از آن به 
بعد می تواند مس��تقل استراتژی خود 

را اجرا کند.
زیست شناسان، برای این که بتوانند 
فض��ای مناس��بی ب��رای رش��د تخم 
حیوان��ات یا ن��وزاد آنها در البراتوارها 
ایج��اد کنن��د؛ از دس��تگاه انکوباتور 
اس��تفاده می کنن��د. این دس��تگاه، 
تقریباً فضایی شبیه فضای طبیعی را 
)از لح��اظ نور، رطوب��ت و دما( ایجاد 
می کند تا فرایند رش��د بدون مشکل 
ادامه پیدا کند. ش��رکت های حمایت 
گر نیز همین نقش رابرای سازمان ها 
نوپ��ا ایفا می کنند تا فرآیند دس��ت و 
پنج��ه نرم ک��ردن با چالش های ورود 
ب��ه ب��ازار، کمترین آس��یب را متوجه 

سازمان نوپا کند.
اما در کشور ما، دولت نقش انکوباتوری 

را ب��ا تم��ام توان و ب��رای مدت زمان 
زیادی در س��ازمان ها و ش��رکت های 
دولتی ایفا می کند که این سازمان ها 
ب��رای کوچکترین چالش هم نیازمند 
حمایت دولت هس��تند. از طرفی نیز 
دول��ت هم می خواهد که همه عناصر 

توسعه، تحت کنترل خودش باشد.
همین حمایت دائمی دولت، سازمان ها 
و ش��رکت ها را بی نیاز از ایفای نقش 
در بازار می کند و در نتیجه نسبت به 
تحوالت بازار در سطح بین المللی، بی 

تفاوت می شوند.
سؤال این جاست که این همه کنترل 
و حمایت مالی، تا چه میزان با تعاریف 
توس��عه پایدار مبتنی با مفاهیم نوین 

هم خوانی دارد؟
ح��ال ب��رای ب��رون رفت از ش��رایط 

انکوباتور چه باید کرد؟
 مدیریت تحول نقش پر رنگی در این 
ماجرا دارد. مدیریت تحول می بایست 
به عنوان حلقه اتصال بین سرمایه های 
خرد و پراکنده و شرکت های مستقل 
از حمایت ه��ای مس��تقیم، به جریان 
سود آوری ورود کند. مدیریت تحول 
می بایس��ت از طری��ق تأمی��ن مالی 
مزانین که در واقع نوعی تأمین مالی 
مختل�ط مرکب از بدهی و سهام است 

نقش پر رنگی را ایفا کند.

روح هللا صالحی
روزنامه نگار
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توجه به رشد بخش خصوصی و بازار سرمایه کشور، 
ش��رکت ها بای��د داراي مجموع��ه ای از ضوابط کاري 
اخالق��ی و اجتماعی باش��ند. مس��ئولیت اجتماعی 
ش��رکتی باید در ش��رکت های ایرانی نهادینه شود و 
بخش خصوصی نس��بت به این نقش خود آگاه ش��و 
د تا ما ش��رکت های پایداري داش��ته باش��یم. بدین 
ش��کل مس��ئولیت پذیري اجتماعی براي شرکت ها 
ی��ک وظیف��ه و تعهد اس��ت که بعض��اً مبناي ضوابط 
فرهنگی و اعتقادي ش��کل می گیرد. در برخی موارد 
عدم توجه و پاي بندي شرکت ها به وظیفه و مسئولیت 
اجتماعی شان باعث شده بسیاري از دولت ها و حتی 
س��ازمان های غیر دولتی، سیاس��ت هایی را در مورد 
مس��ئولیت ها و تعهدات ش��رکت ها وضع کنند و یا 
خواس��تار وضع آن ش��وند از این رو شرکت ها بخشی 
از امکان��ات مالی و انس��انی خ��ود را در این راه به کار 
گرفته اند تا در کاهش آلودگی محی ط، فقر و بیماري، 
تبعیض و نابسامانی مشارکت کنند. در شرایطی که 
مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها در دهه اخیر به یک 
اصل تبدیل ش��ده اس��ت ش��رکت ها به مس��ئولیت 
اجتماع��ی از منظر تقس��یم وظایف و مس��ئولیت ها 
و حرک��ت در جه��ت توس��عه پایدار ن��گاه می کنند و 
مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی را نوعی اس��تراتژي 
تج��اري می بینن��د ک��ه باعث می ش��ود در فضاي به 
شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده شود و سهمشان 
در بازار فزونی گیرد. مراکز علمی و دانشگاهیان نیز به 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها از زاویه نقش شرکت ها 
در توس��عه یک کش��ور، توس��عه دموکراسی، تداخل 
وظایف، مسئولیت های یک شرکت با حکومت و هم 
پوش��انی های حاصل از آن می نگرند. به همین دلیل 
اس��ت که امروزه در جهان رقابت، موضوع مسئولیت 
اجتماع��ی ش��رکت ها به پارادایم��ی غالب در حوزه 
اداره ش��رکت ها تبدیل ش��ده اس��ت. بر این اس��اس 
مجموعه هلدینگ گس��ترش انرژي پاس��ارگاد نیز با 
نگاهی توس��عه گرایانه به مقوله مسئولیت اجتماعی 
)CSR )نگاه می کند و براي آن در دراز مدت در تمام 
وجوه و برنامه های توسعه ای و اقتصادي خویش نگاه 
وی��ژه دارد چ��را که باور دارد در عصر کنونی توس��عه 
و رقاب��ت بنگاه ه��ای اقتصادي توجه به حفظ محیط 
زیس��ت، توجه به منابع و س��رمایه های انسانی توجه 
ب��ه نیازه��ای جوامع بومی و محلی، آموزش در نقاط 
محروم از الزامات خاصی اس��ت که می تواند به طور 
مستقیم تأثیر به سزایی بر ارتقاء شرکت داشته باشد. 
مجموعه پاس��ارگاد با این رویکرد در پیشبرد اهداف 
خود با برنامه های بلند مدت در حوزه های اجتماعی 
گام های مؤثرتري را نس��بت به گذش��ته با همراهی 

مردم و ذینفعان برخواهد داشت.

مخازن ایران در این شبیه سازها بوده اند که هیچکدام 
به راه حل دقیق و مؤثری نرسیده است.

نرم افزار شبیه س��ازی رتین��ا، نرم افزاری کاماًل ایرانی 
اس��ت که طی 10 س��ال گذشته در شرکت »توسعه 
فن آوری همیار مهندسی« با سرمایه گذاری شرکت 
»گسترش انرژی پاسارگاد« توسعه پیدا کرده و در این 
سال ها توانسته است عالوه بر اینکه نظر کارشناسان 
فنی داخلی را جلب کند، در چند مطالعه صنعتی به 
صورت رس��می مورد اس��تفاده قرار گرفته است. این 
نرم افزار بر پایه حل عددی معادالت جریان چند فازی 
در محیط متخلخل و به صورت سه بعد و سه فاز توسعه 
یافته و توانایی مدلسازی تمام پیچیدگی های موجود 

در شبیه سازهای صنعتی را دارد.
اخی��راً تی��م توس��عه رتینا با همراه��ی و همفکری با 
متخصصان ش��رکت مناطق نفتخیز جنوب موفق به 
پیاده س��ازی مکانیزم »اثر بلوک به بلوک« در رتینا 
شده است. این پدیده در واقع مکانیزمی است که بر 
اثر آن نفت تخلیه شده از بلوک های ماتریس موجود 
در کاله��ک گازی ثانوی��ه به جای حرکت در ش��بکه 
ش��کاف و تولی��د در چاه، ج��ذب بلوک های ماتریس 
پایینی ش��ده و در نتیجه س��رعت کلی ریزش ثقلی 
نف��ت در ای��ن ناحی��ه را کاهش می ده��د. وجود این 
مکانیزم باعث می ش��ود تا زمان رس��یدن به بازیافت 
نهایی در این مخازن بس��یار طوالنی تر از آن چیزی 
باش��د که در شبیه س��ازهای صنعتی موجود تخمین 
زده می شود. در واقع اثر غیر مستقیم عدم مدلسازی 
این فرآیند بر پیش بینی رفتار مخزن این اس��ت که 
ضریب بازیافت و عمر مخزن که در نرم افزار شبیه ساز 
طی فرآیند تطابق تاریخچه به دس��ت می آید کمتر 
از ضریب بازیافت و عمر واقعی بوده و در نتیجه این 
مخازن در واقعیت بس��یار طوالنی تر از آن چیزی که 

مدل ها پیش بینی کرده اند تولید کنند.
مکانیزم یاد شده در نسخه 2021.01 شبیه ساز رتینا 
برای اولین بار معرفی ش��ده و در نس��خه 2022.01، 
که اخیراً منتشر شده است، به بلوغ رسیده است. هم 
اکنون مهندسان مخزن می توانند با فعال کردن این 
قابلیت، عالوه بر اینکه به تمام امکانات شبیه سازهای 
صنعتی دسترسی دارند، رفتار مخازن شکافدار ایران 
را با دقت قابل قبول و س��رعت متناس��ب و صنعتی 

پیش بینی نمایند.
به این ترتیب می توان گفت: »رتینا اولین شبیه ساز 
صنعتی اس��ت که کاماًل متناس��ب و سفارشی سازی 
ش��ده ب��رای مدلس��ازی و پیش بینی رفت��ار مخازن 
ش��کافدار ای��ران توس��عه یافت��ه و می تواند به عنوان 
مرجعی برای مدلس��ازی این مخازن مورد اس��تفاده 

قرار گیرد.«

مقاله

توسعه مسئولیت 
اجتماعی رویکرد نوین 
بنگاه های اقتصادی

راه���کاری نوی���ن در پیش بینی 
رف�����ت���ار م������خ���ازن ش����کافدار

جنبش مسئولیت پذیري اجتماعی در 
چند سال اخیر، به ویژه در کشورهای 
صنعتی ودر حال توسعه، بسیار فعال 
عم��ل ک��رده و قدرت خود را به دولت 
مردان و ش��رکت ها نشان داده است؛ 
ب��ه گونه ای که بحث های مهمی را در 
خص��وص نقش تجارت های بزرگ در 
دموکراسی و توسعه به وجود آورده و 
تأکید می کند که اقدامات شرکت های 
بزرگ تأثیر زیادي بر جامعه دارد و به 
همین دلیل، بایستی توسط حکومت ها 
به عنوان تأمین کننده منافع عمومی، 
سیاست گذاري مطلوب صورت پذیرد. 
در عصري که بنگاه های اقتصادي روز 
به روز حجیم تر و بزرگ تر می شوند و 
بر تعدادش��ان افزوده می شود، بالطبع 
تأثیرش��ان نی��ز ب��ر س��اختار و نظام 
اجتماع��ی افزایش می یابد. از س وي 
دیگر، شرکت ها و بنگاه های اقتصادي 
در درون یک ساختار و نظام اجتماعی 
به مثابه یک خرده نظام اجتماعی عمل 
می کنند و در یک دور نماي گسترده، 
نوعی وابس��تگی متقابل به یکدیگر را 
به نمایش می گذارند. براین اس��اس، 
موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها در چند سال اخیر با توجه به 
رشد سازمان های غیر دولتی افزایش 
آگاه��ی اجتماعی، توس��عه بازارهاي 
ش��رکت های  گس��ترش  س��رمایه، 
سهامی عام و تبدیل به موضوع مسلط 

و غالب در فضاي اداره شرکت ها شده 
اس��ت. فعاالن طرفدار محیط زیست، 
گروه های حقوق بش��ر، اتحادیه های 
تج��اري و بس��یاري از ش��هروندان 
خواس��تار آن هس��تند که شرکت ها 
نس��بت ب��ه مردم پاس��خگو باش��ند. 
اکنون گروه ه��ای مختلف اجتماعی 
در ای��ن زمینه ب��ا یکدیگر هم عقیده 
ش��ده اند که شرکت ها باید در خدمت 
رفع نیازهای مردم باشند. در دو دهه 
اخیر، بنگاه های اقتصادي و س��رمایه 
گذاران براي جبران این فضاي مطالبه 
گرانه نس��بت به اهداف شرکت ها، در 
مورد موضوعاتی مانند محیط زیست، 
بهبود شرایط اجتماعی و رفاه اجتماعی 
فعال شده و سرمایه گذاري کرده اند. 
در کشورهای توسعه یافته، مؤسسات 
بازرگانی و شرکت های تجاري خود را 
ملزم به مش��ارکت در امور اجتماعی 
می دانن��د، ش��رکت های ب��زرگ ب��ا 
تأسیس بنیادها و سازمان های خیریه 
به این الزام پاسخ داده و آن را بخشی 
از تعه��د و وظیفه خود تلقی کرده اند. 
ش��رکت های کوچک تر نیز از راه هایی 
ج��ون کمک های خیریه و کمک های 
اهدایی به س��ازمان هایی چون صلیب 
س��رخ، هالل احمر، دانشگاه ها، بهبود 
شرایط کاري و رعایت حقوق مصرف 
کنن��ده، و توج��ه به توس��عه پایدار به 
این الزام پاسخ داده اند. در ایران نیز با 

مخازن شکافدار کربناته جنوب غرب 
ایران خصوصی��ات منحصر به فردی 
دارن��د که در بیش��تر مخ��ازن نفتی 
دنی��ا بینظی��ر اس��ت. مهم ترین این 

خصوصیات عبارتند از:
1- ای��ن مخ��ازن دارای نفت درجای 
بسیار زیادی بوده، جزو میادین بسیار 

بزرگ دنیا طبقه بندی می شوند؛
2- هم��ه ای��ن مخ��ازن دارای ارتفاع 
س��تون نفتی بسیار زیادی )چند صد 

متر( هستند؛
3- بیش��تر این مخازن، خواص سنگ 
ضعیف و بس��یار ضعیف��ی دارند ولی 
ش��بکه شکاف در آنان بسیار گسترده 

و مؤثر عمل می کند؛
4- بیش��تر این مخازن دارای کالهک 
گازی اولی��ه بوده ی��ا در عمر تولیدی 
خود در آن ها بر اثر افت فشار یا تزریق 
گاز، کاله��ک گازی ثانویه تش��کیل 

می شود.
خصوصیات ذکر شده باعث شده است 
ک��ه این مخ��ازن از نظر مکانیزم های 
تولی��دی و پیچیدگ��ی برنامه ری��زی 
توس��عه در دنی��ا بی نظی��ر باش��ند. 
مهم ترین مکانیزمی که مخصوص این 
مخازن اس��ت مکانیزم آشام مجدد و 

پیوستگی موئینگی است که با عنوان 
کل��ی »اثر بلوک به بلوک« ش��ناخته 
می ش��ود. وجود ای��ن مکانیزم در این 
مخ��ازن و اینک��ه مدل ه��ای ریاضی 
)نرم افزاره��ای شبیه س��از صنعتی( 
موجود قادر به مدلسازی این فرآیندها 
به ش��کل مؤثری نیستند باعث وجود 
ع��دم دقت و ع��دم قطعیت باالیی در 
پیش بین��ی رفتار این مخازن ش��ده و 
در نتیج��ه برنامه ری��زی توس��عه را با 

دشواری همراه ساخته است.
این مسأله از سال های دور مورد توجه 
متخصصان نفت شاغل در شرکت ملی 
نف��ت ایران بوده و هم��واره در اظهار 
نظرهای فنی خود به عدم سازگاری و 
توانایی نرم افزارهای شبیه ساز مخازن 
صنعتی موجود با مخازن ایران اشاره 
ک��رده و در نتیج��ه هم��واره به دنبال 
دس��تیابی ب��ه شبیه س��ازی بومی و 
اختصاصی شده برای مدلسازی رفتار 

مخازن یاد شده بوده اند.
در س��ال های پس از انقالب اسالمی، 
شرکت ملی نفت ایران از طریق مذاکره 
ب��ا توس��عه دهن��دگان نرم افزارهای 
شبیه ساز صنعتی، در صدد گنجاندن 
امکان مدلس��ازی مکانیزم های ویژه 

زیبا اسماعیلی
کارشناس ارشد مسئولیت های اجتماعی

 

 مسئولیت 
اجتماعی 

شرکتی باید در 
شرکت های 

ایرانی نهادینه 
شود و بخش 

خصوصی 
نسبت به این 

نقش خود آگاه 
شود

نرم افزار 
شبیه سازی 

رتینا، نرم افزاری 
کامالً ایرانی 

است که طی 10 
سال گذشته در 
شرکت »توسعه 
فن آوری همیار 
مهندسی« با 
سرمایه گذاری 

شرکت 
»گسترش 

انرژی 
پاسارگاد« 
توسعه پیدا 
کرده است
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  جزیره قشم
گروه گسترش انرژی پاسارگاد همسو با 
اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی 
خود در س��ال گذش��ته پس از اجرای 
پروژه ارزیابی سریع مشارکتی و بازدید 
از مناط��ق مح��روم اطراف پروژه های 
قش��م تعدادی از روستاها را به منظور 
بازدید طرح های مسئولیت اجتماعی 
مد نظر قرار داد. به همین منظور ضمن 
بازدید میدانی و نشست های مشترک 
با بزرگان روس��تاها در بازه های زمانی 
مختلف ضمن طرح مسئله و معضالت 
موجود در روس��تاها، چک لیس��تی از 
نیازه��ا تدوی��ن و اولویت بندی ش��د. 
در ادام��ه و ب��ا اس��تفاده از تکنی��ک 
پیمایش و با مش��ارکت بزرگان روستا 
و شکل گیری هسته اولیه پروژه های 
مسئولیت اجتماعی، ضمن بازدیدهای 
میدانی دقیقتر و نشست های مشترک 
با متولیان بخش دولتی، نیازها و روند 
اجرای��ی طرح ها، مش��کالت و امکان 
سنجی در روستاها مورد بررسی قرار 
گرف��ت ک��ه نتایج حاصل��ه با معلمان 
و متولی��ان بخش دولتی به اش��تراک 
گذاش��ته ش��د. پس از آن بر اس��اس 

مطالعات صورت پذیرفته، روس��تای 
زینب��ی جهت اجرای ط��رح انتخاب 
و پ��س از بازدی��د نهایی و بر اس��اس 
اولویت های اس��تخراج شده، ساخت 
مدرس��ه در روس��تا به تأیید کارگروه 
مس��ئولیت اجتماعی شرکت رسید. 
لذا این ش��رکت در راس��تای اجرای 
پروژه های مس��ئولیت های اجتماعی 
و پ��س از انج��ام مذاک��ره و اخذ تأیید 
بانک پاس��ارگاد که نقش س��ازنده و 
فعالی در امر مدرس��ه س��ازی مناطق 
محروم داش��ته، عملیات احداث یک 
ب��اب مدرس��ۀ شش کالس��ه ب��ا نام » 
مدرس��ه پاس��ارگاد زینبی قش��م« را 
آغاز نمود که این پروژه اعطای بورس 
تحصیل��ی به تمامی دانش آموزان این 
 مدرس��ه ت��ا مقط��ع دکت��ری را در بر 
می گیرد. عملیات احداث این مدرسه 
طی مراس��می ب��ا حضور جناب آقای 
دکت��ر قاس��می مدیرعام��ل بان��ک 
پاسارگاد، امام جمعه شهرستان قشم، 
فرماندار این شهرستان، مدیر آموزش 
و پرورش قشم، معاون مشارکت های 
نوس��ازی مدارس اس��تان هرمزگان، 
مس��ئوالن محل��ی، جمعی از مدیران 

بانک پاسارگاد و اهالی روستای زینبی در این روستا 
برگزار و کلنگ احداث این واحد آموزش��ی بر زمین 
زده  ش��د. مدرس��ۀ پاسارگاد در روس��تای زینبی در 
زمینی به مساحت 700 مترمربع احداث خواهد شد و 
شایان ذکر است که پس از مدرسۀ روستای حمیران 
شهرستان بندرلنگه، دومین مدرسه ای خواهد بود که 
توسط بانک پاسارگاد در این منطقه احداث می گردد. 
در این مراسم مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن اشاره 
ب��ه اهمیت مباحث مس��ئولیت اجتماعی برای گروه 
مالی پاس��ارگاد، بر ل��زوم درک آن به عنوان فعالیتی 
مهم و کلیدی تأکید و در همین راس��تا خاطر نش��ان 
کرد که«بانک پاسارگاد، بانک جوانی است اما با این 
وجود تاکنون 17 کتابخانه و 33 مدرس��ه در مناطق 
مختلف کشور احداث کرده است و 14 مدرسه دیگر 

را نیز در دست ساخت دارد.« 
دکت��ر قاس��می در ادام��ه از لحاظ ش��دن کتابخانۀ 
شایس��ته ای با قابلیت اس��تفاده عموم اهالی منطقه 
در این مدرس��ه خبر داد و افزود: »فعالیت های بانک 
پاس��ارگاد در بخش فرهنگ سال هاس��ت ادامه دارد 
و از زم��ان تأکی��د مق��ام معظ��م رهب��ری بر موضوع 
فرهن��گ و اندیش��ه، اقدام��ات بان��ک در این حوزه با 
س��اخت کتابخانه ها پررنگ تر و با س��اخت مدارس 
تس��ریع شد. تعداد مدارس ساخته شده توسط بانک 
پاسارگاد از آن زمان همواره رو به افزایش بوده است 

و این روند ادامه خواهد داشت.«

شرکت 
گسترش انرژی 

پاسارگاد در 
راستای اجرای 

پروژه های 
مسئولیت های 
اجتماعی و پس 
از انجام مذاکره 

و اخذ تأیید 
بانک پاسارگاد 
نقش سازنده 
و فعالی در امر 
مدرسه سازی 
مناطق محروم 

داشته است

گزارش

ایف���ای مس���ئولیت اجتماع���ی؛ از 
س���اخت 33 مدرس���ه در کش���ور 
ت���ا آبرس���انی ب���ه مناط���ق مح���روم 

جامع��ه هم��واره ب��ه عنوان یک بخ��ش مهم از ذینفعان گروه گس��ترش انرژی 
پاس��ارگاد محس��وب ش��ده و رویکرد و تفکر جاری گروه این بر این بوده است که 
شناس��ایی نیازهای آن در مس��یر توس��عه پایدار و خصوصًا مباحث مسئولیت 
اجتماعی سازمانی، به گسترش سرمایه اجتماعی و نیز فعالیت های اقتصادی 

یک مجموعه کسب و کار منجر شود.
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 گروه گسترش 
انرژی پاسارگاد 

در ادامه 
فعالیت های 
مسئولیت 
اجتماعی 

خود با انجمن 
اتیسم ایران 

همکاری هایی 
را آغاز کرده و 
در این زمینه 

تاکنون 50 نفر 
از کودکان عضو 

این انجمن 
تحت حمایت و 
پوشش شرکت 

درآمده اند

دکتر قاس��می در ادامه نوید س��اخت 
س��ه مدرس��ۀ دیگر در منطق��ه را به 
اهال��ی محترم اعالم کرد و افزود: »در 
حوزۀ فرهنگ که زیر بنای شخصیت 
و س��اخت انس��ان اس��ت، مدرس��ه 
مهم تری��ن نقش را ایف��ا می نماید. به 
تأیید جامعه شناسان، مدرسه و کالس 
درس اولی��ن و مهم تری��ن مکان برای 
جامعه پذیر ش��دن انسان است.« وی 
ادامه داد: »با توس��ل به پیامبر گرامی 
اس��الم )ص( دع��ا می کنیم ش��اهد 
باش��یم که فرزن��دان عزیزمان در این 
منطق��ه در آینده به عن��وان بزرگان، 
مس��ئوالن و س��کان داران مهم و مؤثر 
کشور ایفای نقش نمایند.« مدیرعامل 
بانک پاسارگاد در پایان ضمن آرزوی 
موفقیت برای دانش آموزان این مدرسه 
اع��الم کرد؛ تمامی دانش آموزان عزیز 
این مدرسه تا زمانی که در کشور ادامه 
تحصیل دهند، بورسیه بانک پاسارگاد 

خواهند بود.

  اس���تان سیس���تان و بلوچس���تان – 
شهر چابهار

بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت 

گس��ترش صنایع ش��یمیایی س��ینا، 
چابهارنشینان با 50 هزار نفر حاشیه 
نشین و 200 هزار نفر جمعیت شهری 
دارای مشکالت اجتماعی و اقتصادی 
بس��یاری بوده که جنس مش��کالت 
این ش��هر متفاوت می باش��د. چابهار 
در حوزه ه��ای آموزش، آب، حاش��یه 
نش��ینی، بهداش��ت و درمان، با وجود 
اهمی��ت راهب��ردی آن، پایین ترین 
شاخص های کشوری را تجربه می کند 
و حتی در بسیاری از شاخص ها مانند 
س��رانه فضای آموزش��ی در اس��تان 
محروم سیس��تان و بلوچس��تان، هم 
محروم تر اس��ت و هم پایین ترین رده 
را در بین شهرس��تان های این استان 

داراست.
از جمله اقدامات انجام ش��ده توس��ط 
ش��رکت گس��ترش انرژی پاسارگاد و 
ش��رکت گس��ترش صنایع شیمیایی 
سینا می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 آبرس��انی با تانکر ( س��یار )به چهار 
روستای اطراف چابهار )سال 99(

 تهیه مخزن پلی اتیلن 500 لیتری 
جهت ذخیره س��ازی آب شرب برای 

200 خانوار )سال 99(

 کمک به سیل زدگان اطراف چابهار )دی ماه 98(
همچنین با توجه به موارد مطروحه و بازدید میدانی 
در شهر چابهار و طبق بررسی های انجام شده موارد 
ذیل را می توان جز اقدامات آتی در حوزه مسئولیت 

اجتماعی در نظر گرفت:
 اشتغالزایی برای مردان و زنان در منطقه

 ایجاد زمینه های الزم برای آموزش در زمینه های 
بهداشت و خانواده
 ساخت مدرسه

 ساخت خانه بهداشت
 خرید دو دستگاه ونتیالتور برای بیماران کرونایی 

و اهدای آن به بیمارستان امام علی چابهار
 آبرسانی با تانکر سیار به روستای اطراف چابهار

  همکاری با انجمن اتیسم ایران
گروه گسترش انرژی پاسارگاد در ادامه فعالیت های 
مس��ئولیت اجتماع��ی خود با انجمن اتیس��م ایران 
همکاری های��ی را آغ��از کرده و در این زمینه تاکنون 
50 نف��ر از ک��ودکان عضو این انجمن تحت حمایت و 
پوشش شرکت درآمده اند. گفتنی است این انجمن در 
نظر دارد نخستین بیمارستان تخصصی اتیسم را در 
کشور بنا کند که کلنگ آن در اردیبهشت ماه امسال 
زده خواهد ش��د و گروه گس��ترش انرژی پاسارگاد در 
قالب وظایف و اختیارات خود برای همکاری با انجمن 

اتسیم ایران اعالم آمادگی کرده است.

شماره چهارم  |  بهار 1401 
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آنچه در شرک��ت گسترش 
انرژی پاسارگاد می گذرد؛

روند تحوالت 
جهادی 
در 6 ماه اخیر

www.pedc.ir

نشریه داخلی گروه گسترش انرژی پاسارگاد
ش���ماره چه���ارم  |   وی���ژه بیس���ت و شش���مین 
 نمایش����گاه بین ال���ملل���ی ص���نع���ت ن�����ف���ت
44صفح���ه  | به���ار1401 

قرن جدید، آغاز تحول رد حوزه ارنژی

Type of  Business: Our company is investing in Energy-related businesses 
such as upstream and downstream sectors of oil and gas industry, power 
generation, renewable energies as well as trade in oil and gas sector, 
chemical and petrochmical products.
Telefax: 021-26401821-25 Website: www.pedc.ir 
Address: Pasargad Bldg., No.139, Mirdamad Blvd.  E-mail: info@pedc.ir

 زمینه فعالیت هلدینگ گس��ترش انرژی پاس��ارگاد: ســرمایه گذاری در حوزه انرژی
)نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی، برق، انرژی های تجدید پذیر و بازرگانی نفت و گاز(
www.pedc.ir :وب سایت تلفکس: 021-26401821-25 
آدرس: بلوار میرداماد- جنب مســجد الغدیر- ســاختمان پاســارگاد- شماره 139- ط4
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پاالیشــگاه نفت سنگین پاسارگاد 
قشم ساالنه 11 میلیون بشکه نفت 
خام سنگین میادین سروش و نوروز 
را پاالیش، بــه محصوالت متنوع 
تبدیــل و  بــرای عرضه به بازارهای 
جهانــی آمــاده می کند.موقعیت 
اســتراتژیک ایــن پاالیشــگاه و 
دسترسی به آبهای آزاد، موقعیتی 
استثنایی جهت حضور در بازارهای 
بیــن المللی و ایجاد هاب انرژی در 

جزیره قشم ایجاد کرده است.

برخ��ی از ویژگی های پاالیش��گاه 
نفت س��نگین پاسارگاد به قرار زیر 

است؛
 نخســتین پاالیشگاه نفت فوق 
ســنگین ایران بــا قابلیت دریافت 
مستقیم نفت خام میادین سروش 

و نوروز
 بزرگترین واحد تولید کننده قیر 
در کشــور با ظرفیت 1 میلیون تن 

در سال 
 تـولیــد قیــــر در گـــریدهای

 AH70 و VG40 ،100/85 ،70/60 ،50/40
 LFS)Light تولید محصول ویژه 
Feed Stock( برای نخستین بار در 

کشور 
 عرضــه ســاالنه 800 هزارتــن 
محصــول LFS به عنــوان خوراک 
ویــژه و بــا ارزش افزوده باال جهت 

واحدهای پاالیشگاهی
 دارای اســکله اختصاصی جهت 
بارگیــری فله محصوالت با قابلیت 

بارگیری کشتی تا 70000 تن

پاالیش��گاه نفت س��نگین پاس��ارگاد قش��م ارایه می کند

تهــران: بلــوار میرداماد، میدان مــادر، خیابان 
ســنجابی، کوچــه ســوم، شــماره 9، واحد12

)+98( 21- 26  70  94  16 -17
)+98( 21- 26  70  97  26 

قشم: خیابان ولیعصر، چهار راه پردیس، خیابان 
فلســطین، جنب هتل شــمس، طبقه ســوم

)+98( 76- 35  24  93  57 -8
)+98( 76- 35  24  93  57 -8

1947846413 info@parsbehin.com


