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دراینزمینهمحمدعلی
رعاملپاالیشگاهستاره
«:مهمترینفعالیتاین
د در طراحی ،ساخت و
بهرهبرداری مناسب از
از روزافزون محصوالت
و«بیشاز 70تا 80درصد
خلیساختهشدهاست.
گرهستندوتوانستهاند
کمپرسورهای زیمنس
،ساختکاتالیستهای
معدودی از شرکتهای
تواینشرکتهااجازه
کشوری نمیدادند؛ اما
جوانان در شرکتهای
این دانش را بومیسازی
نبرایسیستمداخلی
جهیزاتی را که وارد کرده
صب شده و با این کار

اراهاندازیفاز3

س،صرفهجوییاقتصادی

ر یل ت

وسعه

را به دو بخش عدم
استفاده از نیروهای خارجی و
جلوگیری از خروج ارز تقسیم میکند و
میگوید« :هر فرد خارجی که وارد پاالیشگاه میشود،
روزانه بین یکهزار تا یکهزار و  500دالر عالوه بر هزینههای
اسکان ،غذا ،پرواز و ...برای شرکت بار مالی دارد که اکنون با تکیه
برتوانداخلیتوانستهایمدراینزمینهصرفهجوییداشتهباشیم،
ضمنآنکهباخودکفاییدرتولیدبنزینتوانستیمازخروجروزانه
 12تا 13میلیوندالرجلوگیریکنیمکهاینمیزانباراهاندازیفاز
 3به 16تا 17میلیون دالر در روز خواهد رسید».

توجهبهمسائلزیستمحیطی

کاهشآالیندگیهایمحیطزیستیوخودکفاییکشوردرتامین
فراوردههای راهبردی انرژی ،از مهمترین دستاوردهای این
پاالیشگاه به شمار میرود .به گفته دادور« ،پاالیشگاه میعانات
گازی ستاره خلیج فارس در سه ،trainبا ظرفیت پاالیش روزانه
 360هزاربشکهمیعاناتگازیحاصلازپاالیشگاهعسلویهوتولید
 36میلیون لیتر بنزین در روز به عنوان بزرگترین پاالیشگاه
میعانات گازی جهان شناخته میشود .این پاالیشگاه با ایجاد
ارزشافزوده بیشتر بر میعانات گازی به دست آمده از میدان
مشترک پارس جنوبی و جلوگیری از خامفروشی و تبدیل آن به
محصوالت باارزش (بر اساس استاندارد یورو )5کشور را در تولید
انواعسوختازجملهبنزین،نفتگازوسوختجتخودکفاکرده
است،ضمنآنکهاینپاالیشگاهبهدلیلتولیدمحصوالتمنطبق
بر استانداردهای محیطزیستی ،سهم بسزایی در ارتقای
شاخصهای زیستمحیطی دارد ».بر اساس استاندارد یورو ،۵
مقدار گوگرد بنزین تولیدی باید کمتر از  ۱۰پیپیام ،مقدار
آروماتیککمتراز ۳۵درصدومقداربنزنکمترازیکدرصدباشد.
در این زمینه مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس میگوید:

«میزان گوگرد بنزین
تولیدی در پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس ،کمتر از نیم پیپیام ،بنزن در حدود 0.6
پیپیاموآروماتیکحدود 29پیپیاموکیفیتبنزینتولیدی
اینپاالیشگاهبهلحاظمیزانگوگرد،بنزنوآروماتیکآنکهیکی
از مهمترین پارامترهای آلودهکننده هواست ،مطابق استاندارد
یورو  ۵است ».دادور در ادامه میافزاید« :روزانه  ۱۲میلیون لیتر
گازوییلبااستانداردیورو ۴وهزارتایکهزارو ۲۰۰تنگازمایعدر
اینپاالیشگاهتولیدمیشود.براساستدابیراندیشیدهشده،مقدار
گازوییل تولیدی در پاالیشگاه تا پایان امسال به ۱۴تا ۱۶میلیون
لیتر در روز خواهد رسید».

بهرهمندی 70درصدیازنیروهایبومی

در ماده  ۴۷قانون برنامه ششم توسعه آمده است« :کلیه
دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان
انرژی اتمیو بنگاههای اقتصادی ،نهادهای عمومیغیردولتی
مکلفنددرطولاجرایقانونبرنامه،درطرحهای(پروژههای)خود
و در شرایط برابر به پیمانکاران بومیواجد شرایط استانی اولویت
دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران ،اولویت با
یو
بهکارگیری نیروهای بومیاستانی (در شرایط برابر از نظر علم 
تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) را درج و بر حسن
اجرای آن نظارت کنند ».ضمن آنکه در این قانون آمده است« :به
هنگامنیازپیمانکاربهنیرویانسانی،پیمانکارمکلفاستهمزمان
از اداره کار شهرستان و اداره کل کار استان محل اجرای طرح ،با
ارسال مشخصات نیروهای مورد نیاز خود (مانند مشخصات
مهارتی ،صالحیت حرفهای ،سن ،مدرک تحصیلی و نظایر آن)
ی کند و تنها در
درخواست معرفی نیروهای واجد شرایط بوم 
صورتی که پیمانکار نتواند افراد مورد نیاز خود را از بین نیروهای
معرفیشدهاداراتکار(ابتداازشهرستانوسپسازاستان
محلاجرایپروژه)(،درشرایطبرابرازنظرعلمیو
تجربی و با اولویت محل سکونت
نزدیکتر)انتخاب
کند ،مجاز به

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

بکارگیرینیروهایواجدشرایطازدیگرمناطقاست».
برایناساسمیتوانگفتکهشرکتنفتستارهخلیجنیزازاین
موضوعمستثنانبودهاست .بهگفتهدادور«اینشرکتبیشاز10
هزار نیرو دارد که از این تعداد 7،هزار نفر در بخش پروژه فعالیت
دارند که نزدیک به 50درصد آنها بومیهستند 3.هزار نفر دیگر
نیزدرفازهایپاالیشگاهفعالیتمیکنندکه 70درصدبومیبوده
و قصد داریم تا پایان سال 30درصد باقی مانده را نیز به نیروهای
مقیماختصاصدهیم».

تبدیلنیروهایتازهکاربهکارآزموده

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با هدف ایفای مسؤولیتهای
اجتماعی خود نیز احداث بیمارستان 270تختخوابی ،تعمیر و
تجهیز مدارس ،حمایت از گروههای هنری ،برگزاری نمایشگاه
کتاب ،حمایت از تیمهای ورزشی و کمک به مساجد را در برنامه
خود دارد .دادور در این زمینه میگوید« :بیمارستان 270
تختخوابی ستاره خلیج فارس با هدف ارتقای سطح سالمت،
بهداشتودرماناستانهرمزگاناحداثخواهدشد،بهاینمنظور
ساخت و تجهیز بیمارستان را به عهده داریم و تامین پزشک نیز
بادانشگاهعلومپزشکیاست.اینبیمارستانتاسال 1398افتتاح
خواهد شد .امیدوارم این اقدام بتواند دغدغه درمانی مردم
بندرعباس و استان هرمزگان را کاهش دهد و بتوانیم با تالش،
رسالت خود را عملی کنیم .تالش میکنیم با سودآوری این
پاالیشگاه ،منفعت آن به مردم این منطقه نیز برسد .در همین
زمینه ،به موضوع مسؤولیتهای اجتماعی توجه ویژه داریم».
مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در پایان خاطرنشان
میکند«:اشتغالزاییاینپاالیشگاهبرایمسؤولیتاجتماعی،
بزرگترین خدمت به این منطقه است که توانسته
نیروهای جوان و تازهکار را در کمتر از دو
سال به نیروهای کارآزموده و
مجربتبدیلکند».
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تجهیزات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس،
با تکیه بر توان داخلی ساخته شده است

