
 و محيط زيست در بخش جامعه7931 و 7931هايدر سال تهرانعملكرد مسئوليتهاي اجتماعي شركت پااليش نفت   

 
 رديف كارهاي انجام شده مبلغ هدف

همكاري در امور خيريه و 

 بشردوستانه
 ريال 000/000/000/3/-

اقالم  آب معدني، خرما، آجيل و خشكبار(، ،)كنسرو مواد غذايي حوله، شامل پتو، 7931ارسال كمک به سيل زدگان بهار 

 (71/17/31)اطق سيل زده جنوب كشور به مننفر از همكاران در امداد رساني  71اعزام  وبهداشتي و شوينده 
1 

 متوازن توسعه در همكاري

 جامعه
 2 ( 97/7/31برگزاري جشن براي فرزندان ايتام)بهزيستي( شهرري ) ريال 000/000/350/-

توانمندسازي و همكاري در 

 مهارت آموزي به جوامع همجوار
 ريال 000/000/000/1/-

عدد بن چهار ميليون ريالي  751( با اهداي لي همجوار )باقرشهرمساعدت به دانش آموزان بي بضاعت جامعه مح

(10/11/31) 
3 

 و خيريه امور در همكاري

 بشردوستانه
 4 (13/11/31تهيه سردخانه جهت كمک به آرامستان چرداول استان ايالم ) ريال 000/000/250/-

 از حمايت  و معنويت اشاعه

 مذهبي امور
 5  (79/11/31عتبات بخشداري كهريزك )د كمک به ستا ريال 000/000/150/-

 6 (91/77/31كمک به فرمانداري شهرستان ري  درخصوص برگزاري انتخابات ) ريال 000/000/000/1/-  اجتماعيهمكاري در امور 

 و خيريه امور در همكاري

 بشردوستانه
 7 (71/19/31عدد تخت بيمارستاني براي موسسه خيريه كهريزك ) 75تهيه  ريال 000/000/165/-

اشاعه معنويت و  حمايت از 

 امور مذهبي
 8 ( 77/11/31كمک به ستاد اربعين فرمانداري شهرستان ري ) ريال 000/000/500/-

همكاري در توانمندسازي و 

 مهارت آموزي به جوامع همجوار
 9 (77/11/31)تهيه ملزومات مدارس جامعه محلي همجوار )باقرشهر(  ريال 000/000/500/-

كاري در توسعه متوازن هم

 جامعه
 10 (11/13/31كمک در برگزاري  همايش پياده روي عمومي با مشاركت شهرداري باقر شهر ) ريال 000/000/100/-

همكاري در توسعه متوازن 

 جامعه
 11 (75/71/31) فرمانداري شهر ري مشاركت با عمومي روي پياده همايش  برگزاري در كمک ريال 000/000/500/-

 متوازن توسعه در كاريهم

 جامعه

در اكيپ سازمان انتقال خون حضور  باكمک به بيماران نيازمند به خون با هماهنگي و همكاري سازمان انتقال خون استان تهران كه در مجموع 

  گرددسي سي خون اهدا مي  795111نفر از همكاران ارجمند در اين امر خداپسندانه مشاركت و  911ساالنه  حدود  بطور متوسط پااليشگاه تهران 
12 

تعامل و همكاري صنعت با 

 دانشگاه
 13 طرحهاي پژوهشي  ودرخصوص  ساخت داخل  هاي معتبر دولتي با گريد باال و دانشگاه آزاد اسالميعقد تفاهم نامه همكاري با دانشگاه 

تعامل و همكاري صنعت با 

 دانشگاه
 14 آموز از دانشگاههاي مختلف كشور   برگزاري تورهاي بازديد از شركت و پذيرش كار

 4از  1صفحه 



 و محيط زيست در بخش جامعه7931 و 7931هايدر سال تهرانعملكرد مسئوليتهاي اجتماعي شركت پااليش نفت   

 

مديريت منابع و كاهش آلودگي 
 زيست محيطي

 ريال 000/000/000/234/-

  تهران پااليشگاه  (Gas Blanketing)اجراي پروژه گاز پوششي مخازن
عي كه با اجراي اين طرح با هدف كاهش آالينده ها، كاهش انتشار گاز گلخانه اي )متان(، صرفه جويي در مصرف گاز طبي

 ه استدستاوردهاي ذيل عايد گرديد
تن گاز طبيعي و جايگزيني گاز نيتروژن به جاي گاز طبيعي به عنوان پوشش مخازن كه ماده اي  1111كاهش بيش از ( الف)

 .ارزان تر، پاك تر و در دسترس تر مي باشد

 )ب( حذف انتشار گاز گلخانه اي متان
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اهش آلودگي مديريت منابع و ك
 زيست محيطي

 ريال 000/000/000/13/-

 پااليشگاه اكونومايزر)دستگاه بازيافت حرارتي( بر روي ديگ هاي بخار سه دستگاه نصب و راه اندازي طراحي، خريد و
  تهران

گاز  با هدف جلوگيري از هدر رفت انرژي كه عمده آن تلفات گازهاي حاصل از احتراق دودكش ها و همچنين كاهش انتشار
 كه با اجراي اين طرح دستاوردهاي ذيل عايد گرديد .مي باشد (CO2)گلخانه اي 

 تن در سال 9711)الف( صرفه جويي در مصرف سوخت به ميزان 

 تن در سال 711به ميزان  SOx)ب( كاهش انتشار 

 سالتن در  1011به ميزان  CO2)ج( كاهش انتشار 
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 آلودگي كاهش و منابع مديريت
 يمحيط زيست

 ريال 000/000/000/80/-

  تهران پااليشگاهاجراي پروژه سراميک فايبر 
با هدف كاهش آالينده هاي زيست محيطي، كاهش انتشار گاز گلخانه اي، افزايش بازدهي كوره و صرفه جويي در مصرف 

 ه استسوخت مي باشد. كه با اجراي اين طرح دستاوردهاي ذيل عايد گرديد
 درصد 7.9به ميزان ه افزايش بازدهي كور)الف( 

 تن در سال 7701به ميزان  CO2)ب( كاهش ميزان انتشار 
 تن در سال 5.0به ميزان  NOx)ج( كاهش انتشار 
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 آلودگي كاهش و منابع مديريت
 محيطي زيست

 ريال 000/000/000/300/-

  خشک يخ به تبديل و تهران پااليشگاه  CO2 گاز انتقال پروژه
در جو جلوگيري و شركت پااليش نفت تهران به عنوان اولين پااليشگاه   CO2هزار تن گاز  01نتشار اين طرح از ا اجرايبا 

 .سبز كشور معرفي شد
18 

 ريال 000/000/316/173/-  آب مصرف مديريت

 مترمكعب 77711مترمكعب به  1011از  افزايش ظرفيت واحد تصفيه پساب
فيه پساب توليدي ناشي از افزايش واحدهاي عمليااتي ماي باشاد و از    هدف از اجراي پروژه، افزايش حجم بيشتري از تص

 .آنجاييكه با بحران كم آبي مواجه مي باشيم، پااليشگاه در استفاده بهينه از پساب توليدي خود تالش مي نمايد
19 

هاي          پايش و كنترل آالينده
 زيست محيطي هوا

 ريال 000/000/273/12/-

جهت پايش آنالين پارامتر هاي آلودگي هوا در  HSEالين از طريق فرآيند كنترل و پايش عمليات نصب تجهيزات پايش آن
كوره ديگر  نيز  3كوره پااليشگاه انجام يافته، و بر روي  0خروجي دود كش ها و كنترل وضعيت آاليندگي كوره ها بر روي 

 در حال نصب مي باشد.
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هاي          پايش و كنترل آالينده
 يست محيطي هواز

 ريال 000/000/100/-
 

 21 حهت تخمين ميزان انتشار آالينده هاي هوا توسط اداره محيط زيست AERMODبكارگيري از  نرم افزار مدل سازي 

 4 از  2 صفحه
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نظارت و پايش منابع آب جوامع 
 محلي همجوار 

 ريال 000/000/000/30/-

دستگاه آنااليزر آنالين سنجش كيفي آب شرب چاه هاي باقرشهر در راستاي مسئوليت اجتماعي  5نصب و راه اندازي 
شركت پااليش نفت تهران با هدف ارزيابي سريع كيفيت آب منطقه و قابليت كنترل لحظه اي كيفيت آن ها در هر لحظه از 

 و حساس پارامترهاي كنترل قبيل از تگاهايس اركان تمامي سازي هوشمند پروژه، اين بارز هاي ويژگي شبانه روز از
 ,TOCمحلول، ذرات دما، بازي، و اسيد قدرت الكتريكي، هدايت معلق، ذرات كدورت، نيترات، آلي، بار همانند كليدي

BOD, COD  آب، فشار كنترل ها، پمپ به فرماندهي همانند فيزيكي عوامل كنترل كنار در ديگر پارامترهاي برخي و 
 باشد. مي غيره و يستگاها امنيتي عوامل
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 آلودگي كاهش و منابع مديريت
 محيطي زيست

 ميليون يورو 250

 

)پاروژه در مرحلاه انتخااب پيمانكاار ماي       5بهينه سازي فرآيند و ارتقاء كيفيت بنزين پااليشگاه تهران به اساتاندارد ياورو   
 شركت پااليش نفت تهران مي باشدنهايي  بنزين ، افزايش كيفي و كميينه سازي؛ بهاين طرحهدف از  باشد(

و  CCRمي باشد. با احداث واحادهاي تصافيه نفتااي سانگين،      پااليشگاه توليدي بنزين كيفي ارتقاء طرح، اين اصلي ماهيت
 در طارح  اين اجراي كاهش بنزن، ميزان بنزن و عدد آرام سوزي )عدد اكتان( در بنزين نهايي پااليشگاه اصالح خواهد شد.

باا اجاراي آن   و  .ماي باشاد   مشاتري  و جامعاه  رضاايت  و ساازماني  تعاالي  به دستيابي محيطي، زيست مالحظات تامين راستاي
 دستاوردهاي ذيل عايد خواهد شد

 درصد حجمي  7به  1/7)الف( كاهش بنزن موجود در بنزين نهايي پااليشگاه از 
 37به  11نهايي پااليشگاه از   )ب( ارتقاء عدد آرام سوزي بنزين

با اجراي اين طرح و بهره گيري از ساير پتانسيلها و منابع موجاود در پااليشاگاه، عاالوه بار ارتقااي كيفيات كال بنازين         ضمناً 
 .درصد حجمي نيز افزايش خواهد يافت 71مقدار بنزين توليدي به ميزان  EU-Vتوليدي شركت به استاندارد 
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كنترل و پايش هواي محيطي 
 جوامع محلي همجوار

 
 ريال 000/000/000/150/-

خريداري و نصب ايستگاه هواشناسي و سنجش پارامتر هاي هواي محيطي جامعه محلي همجوار در راستاي ايفاي مسئوليت 
اجتماعي  شركت پااليش نفت  تهران، به دليل لزوم سنجش پارامترهاي هواي محيطي در جوامع محلي همجوار و نبودن 

هواشناسي نظير سرعت باد، رطوبت هوا ، پارامتر هاي هواي محيطي وجود  چنين تجهيزي در منطقه دسترسي به مشخصات
ندارد لذا  شركت پااليش نفت  تهران خريداري و نصب ايستگاه هواشناسي و سنجش پارامتر هاي هواي محيطي جهت 

 )پروژه در مرحله خريد ونصب مي باشد(نصب در منطقه باقر شهر  رادر دستور كار خود قرار داده است 
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 آب مصرف مديريت
ريال +    890,000,000,000

 ميليون يورو 10

شهري با آب شهري در پااليشگاه تهران جهت مقابله با بحران كم آبي و مديريت  پساب تصفيه شده طرح جايگزيني
فت. محدوديت در استفاده از آب هاي شيرين، پساب تصفيه خانه جنوب تهران خريداري شده و به پااليشگاه انتقال يا

در  ROبراي اينكه پساب خريداري شده بتواند در فرايند پااليشگاه مورد استفاده قرار گيرد تصفيه خانه اي  با سيستم 
تامين آب  جهت  (DM)پااليشگاه در دست احداث مي باشد. از مزاياي اجراي اين طرح مي توان به توليد آب بدون امالح 

پائين و كاهش دورريزآب TDSمچنين توليد آب جبراني برج هاي خنک كننده با صنعتي مورد نياز ديگ هاي بخار قديمي و ه
اشاره نمود. با اجراي كامل اين طرح، از آب شهر ورودي به پااليشگاه كاسته شده و اين مقدار به شهرها ، شهرك ها ، 

عيت آب بهداشتي روستاهاي بخش شهر ري اختصاص مي يابد و بطور كلي ضمن مرتفع شدن كمبود آب در منطقه، وض
منطقه ارتقاء خواهد يافت. كه اين مهم ضمن كاهش ريسک عملياتي و تداوم عملياتي در شركت، به ميزان قابل مالحظه اي 
از مصرف آب شرب در پااليشگاه خواهد كاست و در نتيجه ضمن صرفه جويي اقتصادي، عامل قابل توجهي در ايفاي 

 )پروژه در مرحله اجرا مي باشد(به ارمغان خواهد آورد. مسئوليت اجتماعي در كالنشهر تهران را 
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 4از  3صفحه 



 و محيط زيست در بخش جامعه7931 و 7931هايدر سال تهرانعملكرد مسئوليتهاي اجتماعي شركت پااليش نفت   

 

 

 

 26 هكتار كل فضاي شركت( 011هكتار از  11/739درصد از كل فضاي شركت به فضاي سبز ) 19اختصاص حدود  توسعه و نگهداشت فضاي سبز

 خلق ارزش زيست محيطي
روزانه با اجراي طرح هاي بهبود كيفيت محصوالت پااليشگاه )بنزين و گازوئيل( و افزايش توليد  SOxآالينده هاي گازي انتشار و جلوگيري از ممانعت 

 گرانولهتن گوگرد  751
27 

خلق ارزش زيست محيطي  با 
 توليد محصول سبز

 28 0يورو  نفت سفيد ميليون ليتر در روز  5توليد 

با  محيطي زيست ارزش خلق
 توليد محصول سبز

 29 مطابق با استانداردهاي وزارت نفت  يتر در روز بنزين پاكميليون ل 1توليد 

 با محيطي زيست ارزش خلق
 سبز محصول توليد

 30 5ميليون ليتر در روز گازوئيل يورو  70توليد 

مديريت منابع و كاهش 
 آلودگي زيست محيطي

 life cycle)، انجام ارزيابي چرخه عمر محصوالت ISO 14001:2015به روزآوري جنبه هاي محيط زيستي واحد هاي عملياتي و ستادي مطابق تغييرات 

assessment)  و همچنين آموزش تغييراتISO14001:2015   نفرات واحدهاي عملياتي و ستادي مرتبط با شناسايي و ارزيابي جنه هاي زيست به
 TUV NORDمحيطي، توسط آكادمي  
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 4از   4صفحه 

 توفیقال ... و من ا

 تهيه شده توسط روابط عمومي شركت پااليش نفت تهران

 9911شهريور 
 


