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پیام مدیرعامل

امــروزه در ســایه توســعه مدیریــت عملــي در جهــان ایــن موضــوع بــه اثبــات رســیده اســت کــه 
انســان هــاي توســعه یافتــه باعــث ایجــاد ســازمان هــای توســعه یافتــه می شــوند و ســازمان های 
توســعه یافتــه باعــث ایجــاد کشــور توانمنــد و توســعه یافتــه خواهنــد شــد. ایــن موضــوع بدلیل 
پیوســتگي در توســعه همــه جانبــه مــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر در صــورت وجــود گسســتگي در 
ابعــاد توســعه در واحدهــاي مختلــف اجتمــاع )خانــواده، محیــط بیــرون و ســازمان هــا( نمــی تــوان 

توســعه همــه جانبــه ملــي را در ســطح کشــور انتظــار داشــت.
بنابرایــن جهــت تحقــق توســعه ملــي، لــزوم تبدیــل ســازمان هــا بــه دانشــگاه هــای کشــور جهــت 
تولیــد و انباشــت تجربــه و بــه منصــه ظهــور رســاندن کلیــه تئــوری هــاي جدیــد علمــي ضــروري 
بــه نظــر مــی رســد. چــرا کــه از ایــن طریــق چرخــه منطقــی تئــوری- عمــل بســته شــده و باعــث 

توســعه روز افــزون خواهــد شــد. 
بدیهــي اســت کلیــه ســازمان هــا از دیربــاز در بطــن خــود توســعه اقتصــادي و افزایــش ســود 
را دارنــد، ولیکــن الزم اســت ضمــن پــرورش انســان هــا و انتقــال فرهنــگ اصیــل ســازماني 
بــه محیــط اجتمــاع، از رشــد تدریجــي محیــط پیرامــون و جامعــه و همچنیــن از کاهــش و کنتــرل 
آســیب هــاي جانبــي فعالیــت هــاي آن صنعــت بــه محیــط اطــراف نیــز اطمینــان حاصــل نماینــد.
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ــا ترویــج و اســتقرار فرهنــگ ســازمان یادگیرنــده در شــرکت  شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز ب
قصــد دارد ضمــن برنامــه ریــزي بــراي توســعه ســرمایه هــاي اصیــل ســازماني )یعنــي همــان 
ســرمایه هــاي انســانی(، فرهنــگ انســان هــای یادگیرنــده و خانــواده یادگیرنــده را بــر اســاس 
مــدل AMIF/MAMIF توســعه داده و بــا شناســایي نیازهــاي اساســي ذینفعــان )جامعــه، 
ســهامداران، کارکنــان، مشــتریان و تأمیــن کننــدگان( نقــش مؤثــري در توســعه جامعــه داشــته 
باشــد تــا ضمــن رعایــت حقــوق شــهروندی و ضوابــط زیســت محیطــی نســبت بــه کاهــش هــر چــه 
بیشــتر اختالفــات فرهنگــی و اقتصــادي محیــط اطــراف و جامعــه گام بــردارد و از ایــن طریــق 

نســبت بــه توســعه پایــدار در تمامــی جوانــب اطمینــال حاصــل نمایــد.

غالمرضا باقری دیزج
مدیرعامل  

ــز  ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ــی GRI-G4 در ش ــی جهان ــزارش ده ــوب گ ــزارش در چارچ ــن گ ای
اســت. ایــن گــزارش خالصــه ای اســت از فعالیــت هــای پایــداری شــرکتی و مســئولیت اجتماعی 
شــرکتی کــه در مجموعــه شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز در راســتای اقدامــات زیســت محیطــی 
و مســئولیت اجتماعــی و همچنیــن فعالیــت هــای اقتصــادی صــورت گرفتــه اســت مــی باشــد. 
ــه  ــا ک ــا از آنج ــت؛ ام ــای 1394 و 1395 اس ــال ه ــات س ــج و اقدام ــر نتای ــزارش ب ــز گ تمرک
صــورت هــای مالــی عملکــرد ســال 1395 در پایــان تیرمــاه 1396 نهایــی و تهیــه خواهــد شــد 
ــزارش پیــش رو  ــه گ ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــدور نگردی ــزارش مق ــن گ ــه آن هــا در ای ــذا ارائ ل
توســط روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت تهیــه شــده اســت،  مخاطبــان محتــرم مــی توانند 
جهــت ارائــه نظــرات و پیشــنهادات خــود و یــا دریافــت نســخه چاپــی گــزارش، بــا ایــن واحــد ارتباط 

برقــرار نماینــد.

7 پیام مدیرعامل، درباره گزارش
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9 مدیریت مسئوالنه در پاالیش نفت تبریز

معرفی شرکت

شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز در وســعت جغرافیائــی 200 هکتــار، ارتفــاع 1362 متر از ســطح 
ــا در جنــوب غربــي شــهر تبریــز احــداث شــده و بدلیــل قــرار گرفتــن در منطقــه خــاص  دری
ــان  ــور آذربایج ــار کش ــایگي چه ــاورت و همس ــر در مج ــر از 300 کیلومت ــای کمت ــه ه در فاصل
بــه همــراه جمهــوري خــود مختــار نخجــوان، ترکیــه، عــراق و ارمنســتان واقــع گردیــده اســت.

ــط  ــه و توس ــي پای ــرکت UOP طراح ــط ش ــال 1353 توس ــز در س ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ش
ــن  ــرکت در بهم ــن ش ــت. ای ــده اس ــداث ش ــي و اح ــي تفصیل ــرکت Snamprogetti طراح ش
ســال 1356 بــا ظرفیــت اســمی 80000 بشــکه در روز راه انــدازي گردیــد. افزایــش 
ــي  ــن داخل ــان و متخصصی ــالش کارشناس ــا ت ــکه در روز ب ــه 110000 بش ــد ب ــت تولی ظرفی

ــت. ــورده اس ــم خ ــرکت رق ــن ش ــال 1371 در ای ــه در س ــت ک ــي اس ــرگ زرین ب

شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز هــم اکنــون ســهم حــدود 7 درصــد از تــوان تصفیــه نفــت خــام 
کل کشــور را بــه خــود اختصــاص داده و تأمیــن بخشــي از ســوخت مایــع مــورد نیــاز شــمال 
غــرب  کشــور )اســتان هــاي آذربایجــان شــرقي، آذربایجــان غربــي، زنجــان و کردســتان( را بــر 

عهــده دارد. خــوراک پتروشــیمي تبریــز نیــز توســط پاالیشــگاه تأمیــن مــی گــردد.

ــرکت  ــوان ش ــت عن ــرکتي و تح ــب ش ــي در قال ــع پاالیش ــن مجتم ــازماني ای ــاختار س ــر س تغیی
ــام  ــال 1377 انج ــت در س ــاری وزارت نف ــای ج ــت ه ــاس سیاس ــز براس ــت تبری ــش نف پاالی
ــوع ســهامي عــام تبدیــل  ــه ن شــده اســت. ایــن شــرکت در ســال 1387 از ســهامي خــاص ب
گردیــد و در راســتاي سیاســت هــای کلــی ابالغــي از ســوي مقــام معظــم رهبــري و اصــل 44 
قانــون اساســي، در ســال 1389 در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار کشــور پذیــرش و بــه 

عنــوان شــرکت خصوصــي، تحــت قانــون تجــارت بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد.
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رویکردهای کالن مسئوالنه

ماموریت شرکت

آرمان شرکت

تأمیــن خــوراک، تولیــد و عرضــه فــرآورده هــاي نفتــي مــورد نیــاز مشــتریان بــا اســتانداردهاي 
کیفــي روز

پیشرو پاالیشگاه هاي منطقه خاورمیانه با اعتبار جهاني

ارزش هاي شرکت

ــی،  ــای اجتماع ــت، ارزش ه ــتوار اس ــتگاه اس ــه خاس ــر س ــرکت ب ــر ش ــم ب ــای حاک ارزش ه
ــد از: ــا عبارتن ــم آن ه ــه اه ــرکت ک ــت ش ــام مدیری ــازمانی و نظ ــای س ارزش ه

Tabriz Oil Refining Co.Sustainability Report

بهبود و توسعه پایدار کسب وکار با تأکید بر ارزش آفرینی و مسئولیت های اجتماعي

استراتژی شرکت

11

حفظ ارزش ها و 
کرامت انساني

رعایت نظم و 
انضباط

تقویت کار 
تیمي

پایبندي به 
قوانین و 
مقررات

خالقیت و 
نوآوري

وجدان کاری و 
صداقت

 پایبندي به 
مسئولیت های 

اجتماعي

وفاداري و تعهد 
سازماني

یادگیری و بهبود مستمر
یاددهی

تکریم ارباب 
رجوع

مدیریت مسئوالنه در پاالیش نفت تبریزگزارش عملکرد پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتی



توسعه و تکمیل زنجیره تولید و بهبود مداوم کیفیت محصوالت و خدمات

رعایت الزامات زیست محیطی و تحقق یک جامعه پایدار

کمک به جامعه به عنوان یک شهروند خوب سازمانی

شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز اعتمــاد مشــتریان را از طریــق توســعه و فراهــم کــردن محصــوالت و 
خدمــات بــا کیفیــت بدســت مــی آورد؛ بطــوری کــه حقــوق ذینفعــان کامــال در آن لحــاظ شــده اســت. 
مــا در نظــر داریــم از طریــق نــوآوری در تولیــد محصــوالت و ارائــه خدمــات بــه ایــن هــدف دســت 
یابیــم. همچنیــن رشــد همــگام بــا مشــتریان و جامعــه از طریــق خلــق فرصــت هایــی بــرای توســعه 
ــا ایجــاد ارزش افــزوده  ــد ب ــوع و جدی بیشــتر کســب و کار خــود و فراهــم آوری محصــوالت متن

بــرای ذینفعــان از اهــداف ماســت. 

شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــا مدیریــت جنبــه هــای زیســت محیطــی ناشــی از فعالیــت هــای خــود، در 
حفاظــت از محیــط زیســت مــی کوشــد. پرداختــن بــه مســائل محیــط زیســت هــم در ســطح منطقــه ای و 
هــم در ســطح جهانــی اهمیــت بســیاری بــرای مــا دارد. شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــا آگاهــی نســبت 
بــه اثــرات فعالیــت هــای خــود روی محیــط زیســت و همچنیــن گســتره فعالیــت، به طــور جدی بــه دنبال 
هماهنــگ کــردن کســب و کار خــود بــا  محیــط زیســت و تحقــق بخشــیدن بــه اســتفاده کارآمــد از منابــع 

انــرژی، ترویــج حقــوق محیــط زیســت و در نتیجــه کمــک بــه دســتیابی بــه یــک جامعــه پایــدار اســت.

ــا  ــاط ب ــرای حفــظ ارتب ــوان یــک شــهروند خــوب ســازمانی، ب ــه عن ــز ب شــرکت پاالیــش نفــت تبری
ــا جامعــه  جامعــه از طریــق شــفافیت در عملکــرد و گــزارش دهــی، قصــد دارد ارتبــاط مطلوبــی ب
ــن شــرکت، تعامــل  ــه داشــته باشــد. ای ــرای رشــد ســالم جامع ــی ب ــکاری مثبت ــد و هم ــاد کن ایج
گســترده بــا جامعــه را ترویــج مــی دهــد و در مشــارکت هــای اجتماعــی و امــور خیرخواهانــه بــه 

صــورت فعــال شــرکت مــی کنــد.

منشور مسئولیت های اجتماعی شرکت پاالیش نفت تبریز
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تطابق با قوانین و مقررارت و صیانت از حقوق شهروندی

رشد و توسعه منابع انسانی

عمکرد منصفانه در توسعه سیستم مدیریت کسب و کار

شرکت پاالیش نفت تبریز به ارزش ها و کرامت انسانی هر شخص احترام می گذارد؛ و برای ایجاد 
محیــط کاری ســالم در تــالش اســت تــا از ایــن موضوع اطمینان حاصــل کند که کارکنان قادر هســتند 
وظایف خود را با شــور و نشــاط و حس اطمینان انجام دهند. این شــرکت در جهت تحقق بخشیدن به

رشــد کارکنــان خــود از طریــق آمــوزش مســتمر، تقویــت کار تیمــی،  بهبــود ارتباطات، توســعه آرمان 
ــری  ــگ یادگی ــی و فرهن ــالمی، مل ــای اس ــج ارزش ه ــراد، تروی ــی اف ــم خصوص ــظ حری ــوری، حف مح

ســازمانی و احتــرام بــه فردیــت و ابتــکار کارکنــان تــالش مــی کنــد.

ــن  ــا تامی ــاط ب ــت و در ارتب ــازار و صنع ــط ب ــت، در محی ــم اس ــز مصم ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ش
کننــدگان خــود منصفانــه رفتــار کــرده، ضمــن توســعه کســب و کار ســالم، حقــوق ذینفعــان خــود را 
در محیــط بــازار و صنعــت قــوام بخشــد. همچنیــن، ایــن شــرکت بــه معیارهــای اخالقــی، اجتماعــی، 
ــای  ــت ه ــت در سیاس ــفافیت و صراح ــز ش ــه ای و نی ــت حرف ــی و بهداش ــی، ایمن ــت محیط زیس
خریــد،  تولیــد و پیمانــکاری پایبنــد اســت و فعالیــت هــای خــود را مطابــق بــا الزامــات حاکمیتــی، 
قانونــی و حقوقــی تنظیــم مــی کنــد و بــا مراجــع نظارتــی و قانونــی همــکاری مــی نمایــد. همچنیــن 
بــا رعایــت اخــالق حرفــه ای و ســازمانی، رویــه هــا و ســایر روش هــای حفاظتــی را بــرای پیشــگیری 

از فعالیــت هــای ضدرقابتــی بــکار مــی بنــدد.
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مــا مدیریــت و کارکنــان شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز پیــروی از قانــون مــداری، رشــد فرهنــگ 
نظــم، احتــرام بــه آییــن شــهروندی و تکریــم اربــاب رجــوع را اســاس کســب اعتمــاد جامعــه مــی 
دانیــم. مــا براســاس احتــرام بــه حقــوق شــهروندی قصــد داریــم رابطــه عادالنــه بــا مشــتریان، 
تامیــن کننــدگان و ســایر ذینفعــان را حفــظ کنیــم. احتــرام و توجــه بــه نیازهــای جامعــه از اهــداف 

ماســت. 

مدیریت مسئوالنه در پاالیش نفت تبریزگزارش عملکرد پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتی
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مدیریت مسئوالنه در پاالیش نفت تبریزگزارش عملکرد پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتی

ــئولیت  ــف مس ــطوح مختل ــودن س ــه نم ــا یکپارچ ــالش دارد ب ــز ت ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ش
اجتماعــی در اهــداف کلــی کســب و کار مســئوالنه خــود، تعهــد بــه شناســایی و تأمیــن منافــع 
ــه  ــوری ک ــه ط ــوام بخشــد، ب ــره ور ق ــای مناســب و به ــا روش ه ــان شــرکت را ب ــی ذینفع تمام

ــد. ــرکت باش ــرای ش ــی ب ــت رقابت ــی مزی ــئولیت اجتماع مس

حاکمیت شرکتی

هیات مدیره و نقش آن در مدیریت مسئوالنه

محمدرضا عباس زاده
رئیس هیات مدیره

علی پاکدامن
نایب رئیس هیات مدیره

براتعلی رفعتی
عضو هیات مدیره

بهمن خسروزاده
عضو هیات مدیره

حاکمیــت شــرکتی، مجموعــه ای از روابــط بیــن مدیریت شــرکت، هیأت مدیــره، ســهامداران، مقامات 
ناظــر و ســایر ذینفعــان اســت. از آنجــا کــه شــرکت در چشــم انــداز خــود یــک شــرکت پیشــرو در 
منطقــه خاورمیانــه بــا اعتبــار جهانــی تعریــف شــده، الزمــه حرکــت در مســیر چشــم انــداز، اســتقرار 
نظــام حاکمیــت شــرکتی و ایجــاد یــک محیــط کنترلــی مؤثــر و کارا، فرهنــگ مدیریت ریســک یکپارچه 
در درون شــرکت و تعهــد بــه اصــول و ارزش هــای اخالقــی اســت. اعضــاء هیــأت مدیــره شــرکت 
از ســتون هــای اصلــی شــرکت هســتند و رفتــار و عملکــرد آن هــا بایــد در ایجــاد ارزش افــزوده 
بــر ســرمایه هــا و دارایــی هــای شــرکت در همــکاری نزدیــک بــا مدیــران اجرایــی شــرکت متمرکــز 
باشــد تــا بتــوان بــه هــدف شــرکت مبنــی بــر ایجــاد یــک شــرکت پیشــرو در کنــار ایجــاد ارزش برای 
همــه ذینفعــان خــود از جملــه، ســهامداران، جامعــه و کارکنــان، از طریــق فعالیــت هــای کســب و کار 

مســئوالنه شــفاف و منصفانــه دســت یافــت.
شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز از نظــر ســاختاری شــامل 2 معاونــت، 10 مدیریــت مســتقل، دفتــر 
ــای  ــده اعض ــر عه ــرکت ب ــری ش ــت و رهب ــت. هدای ــاوران اس ــره و مش ــأت مدی ــل و هی مدیرعام
هیــأت مدیــره اســت کــه از طریــق ایشــان ایــن وظیفــه بــه مدیرعامــل و ســپس بــه مدیــران 
ارشــد بــرای مدیریــت و ســازماندهی امــور شــرکت انتقــال مــی یابــد. تمامــی مســئولیت هــای 

حقوقــی شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــر عهــده هیــأت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت اســت.

مدیریت
QHSE

ریاست روابط عمومی 

و امور بین الملل

معاونت مالی و 
سرمایه گذاری

ریاست امور حقوقی 
و قراردادها

مدیریت
بازرگانی

مدیر عامل

هیات مدیره

مجمع

ریاست
حراست

معاونت
عملیات

مدیریت برنامه 
ریزی و سیستم ها

مدیریت 
منابع انسانی

ریاست حسابرسی 
داخلی

دفتر مدیر عامل و 
دبیرخانه هیات مدیره

مدیریت
پروژه ها

ریاست
تحقیق و توسعه

مشاوران

شکل شماره )1(: تاپ چارت شرکت پاالیش نفت تبریز
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مدیریت مسئوالنه در پاالیش نفت تبریزگزارش عملکرد پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتی

ــرکت  ــوان ش ــت عن ــرکتي و تح ــب ش ــي در قال ــع پاالیش ــن مجتم ــازماني ای ــاختار س ــر س تغیی
پاالیــش نفــت تبریــز براســاس سیاســت هــای جــاری وزارت نفــت در ســال 1377 انجــام شــده 
اســت. ایــن شــرکت در ســال 1387 از ســهامي خــاص بــه نــوع ســهامي عــام تبدیــل گردیــد 
ــون  ــري و اصــل 44 قان ــام معظــم رهب ــی ابالغــي از ســوي مق و در راســتاي سیاســت هــای کل
ــوان  ــه عن ــرش و ب ــادار کشــور پذی ــورس و اوراق به اساســي، در ســال 1389 در ســازمان ب

شــرکت خصوصــي، تحــت قانــون تجــارت بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد.

ماهیت حقوقی شرکت

ــئولیت  ــازمان و مس ــتراتژی س ــا اس ــط ب ــائل مرتب ــی مس ــت کل ــرکت، مدیری ــاي ش ــت ه در فعالی
اجتماعــي بــر عهــده کمیتــه اســترتژی بــه ریاســت مدیرعامــل و با حضــور معاونــان و مدیران ارشــد 
شــرکت اســت. شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــراي نیل بــه اهــداف موجــود در برنامه اســتراتژیک 
ــا رویکــرد  ــی ب ــک سیســتم مدیریت ــی ی ــا اصــول کاری مســئولیت اجتماع ــق ب ــان از تطاب و اطمین
نهادینــه ســازی مســئولیت هــای اجتماعــي ایجــاد کــرده اســت. شــرکت در اجــراي فعالیــت هــاي 
مســئولیت اجتماعــي بــه دنبــال اصــول کاری و پیــروي از قوانیــن و مقــررات اســت. هــدف کمیتــه 
اســتراتژی و کمیتــه هــای فرعــی آن یکپارچــه کــردن پایــداري و مســئولیت اجتماعــي شــرکتي در 
درون کســب و کار روزانــه شــرکت اســت. شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــر ایــن بــاور اســت کــه 
ایــن فرآینــد مــی توانــد در میــان مــدت و بلندمــدت موجــب مزیــت رقابتــي بــراي شــرکت شــود و 
از منافــع آن، هــم پاالیشــگاه تبریــز و هــم جامعــه بهــره منــد شــوند. عــالوه بــر آن، ســاختار کمیتــه 
اســتراتژی بــه گونــه اي اســت کــه انتظــارات ذینفعــان بــه صــورت بــه هنــگام و مؤثــر در کمیتــه ها 

مطابــق مــدل برنامــه ریــزی اســتراتژیک شــرکت مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی گیــرد.

ساختار اجرایی برنامه های مسئولیت اجتماعی

منشور مسئولیت اجتماعی شرکتی )شفاف سازی برای ذینفعان(

کنترل و ارزیابی

در سطح عملیاتی

در سطح کالن فرآیند نهادینه سازی

فرآیند کنترل و 
ارزیابی

فرآیند پیاده سازی، 
در سطح کسب و کار استقرار و جاری سازی

وظیفه ای

اصول کاری مسئولیت اجتماعی شرکتی )مطابق برنامه استراتژیک شرکت(

شفاف سازی فعالیت ها و عملکردها

فعالیت های CSR در نمای کلی

قوانین و 
مقررات

ممیزی

اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

اجرا
چارچوب و قوانین 
برای اجرای اصول 

CSR کاری

شکل شماره )2(: مدل اجرایی مدیریت مسئولیت های اجتماعی شرکت پاالیش نفت تبریز

 %50/70 %40

%3/44
 %5/86

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

سایر سهامداران

نمودار شماره )1(: سهامداران شرکت و درصد سهام هریک



مدیریت ذینفعان

بــا توجــه بــه اقداماتــی کــه تاکنــون در مســیر تعالــی صــورت گرفتــه اســت، بــه نظــر مــی رســد کــه 
شــرکت در مرحلــه گــذار از مســئولیت در برابــر ســهامداران بــه مســئولیت در برابــر ذینفعــان 
قــرار دارد. بــه عبــارت دیگــر حاکــم شــدن فرهنــگ ســازمانی کــه ذینفعــان شــرکت در تعییــن 
اســتراتژی هــا و ســودآوری شــرکت تأثیــر دارنــد، باعــث مــی شــود کــه مهــم تریــن وظیفــه و 
رســالت مدیــران ارشــد بــه مدیریــت رابطــه بــا ذینفعــان )و نــه فقــط ســهامداران( و انتظــارات 

گوناگــون و متضــاد آنــان بــدل گــردد.
ــا ترجیحــات  ــه منظــور بررســي انتظــارات ی ــز ب ــه اســتراتژی شــرکت پاالیــش نفــت تبری کمیت
ذینفعــان، زیــر کمیتــه ای متشــکل از 4 نفــر از مدیــران ارشــد شــرکت را تشــکیل داد. اعضــاء 
ــزی  ــه ری ــق برنام ــر در اف ــدی و مؤث ــان کلی ــایی ذینفع ــه شناس ــدام ب ــه در گام اول اق کمیت
اســتراتژیک پرداختــه و در گام بعــدی انتظــارات یــا ترجیحــات ذینفعــان را شناســایی نمودنــد. 
ــش نفــت  ــی از عملکــرد شــرکت پاالی ــروه هــای مختلف ــگاه هــای اقتصــادی، گ ــر بن ــد دیگ مانن
تبریــز، منتفــع یــا متضــرر مــی گردنــد، لیکــن بــا بررســی بیشــتر و بــا اجــرای فراینــد هــم اندیشــی، 
پنــج گــروه اصلــی کــه بــر توســعه، درآمــد، برنــد و اعتبــار شــرکت تأثیرگــذار هســتند بــه شــرح 

ذیــل بــه عنــوان ذینفعــان شــرکت در افــق برنامــه ریــزی شــرکت شناســایي شــدند:

سهامداران

کارکنان

تامین کنندگان

جامعه

مشتریان

ــرکت  ــت. ش ــازمان اس ــزوده در س ــاد ارزش اف ــل ایج ــن دلی ــهامداران اولی ــه س ــا ب ــد م تعه
ــرد  ــهامداران کالن و خ ــام دارای س ــهامی ع ــرکت س ــک ش ــوان ی ــه عن ــز ب ــت تبری ــش نف پاالی
حقیقــی و حقوقــی اســت کــه بــا هــدف بهــره منــدی از منافــع ایــن شــرکت اقــدام بــه خریــد 

ــد. ســهم نمــوده ان

ــرام  ــاد و احت ــاس اعتم ــدت براس ــه اي بلندم ــه رابط ــز ب ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ــا در ش م
متقابــل بــا مشــتریان مــان متعهــد هســتیم. در ســال هــای اخیــر شــاهد رضایتمنــدی بــاالی 85 
درصــدی مشــتریان بــوده ایــم کــه حاکــي از بــه ثمــر نشســتن تــالش هــاي مــا در زمینــه ارتقــای 

کمــی و کیفــی محصــوالت و خدمــات مــا اســت.  
ــرکت  ــی، ش ــای نفت ــراورده ه ــش ف ــی پخ ــرکت مل ــد از: ش ــرکت عبارتن ــی ش ــتریان اصل مش
پاســارگاد، کارخانــه هــای قیرســازی، کارخانــه هــای روغــن ســازی، شــرکت پتروشــیمی تبریــز، 

ــی. ــی و خارج ــرد داخل ــتریان خ ــایر مش ــرکت PCCI و س ش

جــذب و نگهــداري افــراد مســتعد بــراي مــا از اهمیــت باالیــي برخــوردار اســت. از آنجایــی کــه 
کیفیــت و رضایــت کارکنــان یکــی از عوامــل رقابتــي محســوب مــی شــود، ایــن موضــوع بــرای 
کســب و کار مــا حیاتــي اســت. تمامــي تــالش مــا در پاالیشــگاه تبریــز بــر ایــن بــوده کــه جــذب 
اســتعدادها براســاس شایســتگي صــورت بگیــرد، ایــن رونــد در ارتقــاء و کســب پســت هــای 
مدیریتــي نیــز جــاری مــی باشــد. همچنیــن آمــوزش و ارتقــای کارکنــان همــواره جــزو اهــداف 
اولیــه مــا بــوده اســت. کارکنــان شــرکت شــامل نیروهــای رســمی، قــراردادی و پیمانــکاری مــی 

شــوند.

شناسایی ذینفعان کلیدی

سهامداران

مشتریان

کارکنان
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ایــن گــروه ذینفعــان شــامل ســاکنین مجــاور )همســایگان( شــرکت، شــهروندان، ارگان هــای 
دولتــی و غیردولتــی، دانشــگاه هــا، نهادهــا و مؤسســات آموزشــی، اجتماعــی، علمــی و فرهنگــی 

مــی شــود.
تــالش شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز توســعه و ارتقــاي جامعــه براســاس تعهــدي اســت کــه براي 
ــه محصــوالت  ــق ارائ ــن کار را از طری ــا ای ــود شــرایط زندگــي دارد. م ــه و بهب آگاه ســازي جامع
کیفــی، اجــراي برنامــه هــاي آموزشــي، فرهنگــی و همچنیــن پرداخــت بــه موقــع مالیــات انجــام 
ــا نهادهــاي  ــکاري ب ــي، هم ــاي عموم ــوزش ه ــزاري آم ــق برگ ــر آن، از طری ــالوه ب ــم. ع ــی دهی م
علمــی و آموزشــي و ســازمان هــای خیریــه در راه ایفــاي نقــش خــود در جامعــه گام 

ــم. ــی داری برم

ــا،  ــا ارزش ه ــدگان ب ــن کنن ــتایي تأمی ــم راس ــان از ه ــت اطمین ــد اس ــز معتق ــگاه تبری پاالیش
اصــول و روش هــاي اجرایــی کســب و کار یکــی از عوامــل مهــم بــراي رقابــت و پایــداري هــر 
کســب و کاری اســت. بــه همیــن دلیــل، در ســال هــای اخیــر روي عواملــی کــه موجــب پایــداري 
بیشــتر در زنجیــره تأمیــن مــی شــوند، ســرمایه گــذاری کــرده ایــم. بــه منظــور ایجــاد فضــاي 
کاری منصفانــه، جلســاتی بــا پیمانــکاران برگــزار شــده و برنامــه هــاي ارتقــاء و توانمندســازي 
ــکاران در رابطــه  ــان ترتیــب داده شــده اســت. همچنیــن از تامیــن کننــدگان و پیمان ــراي آن ب
ــا تصویــر ســازمان بــه عنــوان کارفرمــا نظرســنجی هایــي در دســت طراحــی جهــت اقــدام  ب

مــی باشــد.
تامیــن کننــدگان اصلــی شــرکت عبارتنــد از: شــرکت ملــی نفــت ایــران، خطــوط لولــه و مخابــرات 

نفــت، شــرکت PCCI، تأمیــن کننــدگان مــواد نفتــی، تأمیــن کننــدگان کاال و خدمــات.

جامعه

تامین کنندگان

بــه منظــور شــناخت انتظــارات ذینفعــان، از کانــال هــا و ابزارهــای ارتباطــی زیــر بهــره بــرده 
مــی شــود:

      جلسات حضوری
      پرسشنامه و مکاتبات

      مصاحبه حضوری و تلفنی
      وب سایت شرکت و پست الکترونیکی شرکت

      سامانه پیام کوتاه
      رسانه ها

      افراد مرتبط با ذینفعان در شرکت پاالیش نفت تبریز

 ترجیحات سهامداران از طریق مطالعه مصوبات مجمع و هیات مدیره
ترجیحــات مشــتریان از طریــق مطالعــه مصوبــات، سیاســت هــا، اســتراتژی هــا، الزامــات 
ــن  ــتعالم آخری ــش و اس ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــتانداردهای ش ــی و اس ــی و کم کیف

برنامــه هــا و اســتراتژی هــای مشــتریان
ــایر  ــی و س ــزی تلفیق ــه ری ــت برنام ــرف مدیری ــده از ط ــه ش ــای ارائ ــه ه ــه برنام مطالع

ــدگان ــن کنن تأمی
مطالعه مصوبات مجمع و استخراج موارد مرتبط با نیازهاي آتي سهامداران

مطالعه مصوبات هیات مدیره شرکت و استخراج نیازهاي کلیدی سازمان
مطالعه آخرین سیاست ها و الزامات محصوالت و خواسته های مشتریان خرد و کالن

مطالعــه ســازمان هــا و ارگان هــای مرتبــط در مبــادي ورودي و خروجــي ســازمان و نیازهــای 
آن هــا در خصــوص جامعــه

مصاحبه با ذینفعان در خصوص ترجیحات آن ها

کانال های ارتباطی با ذینفعان کلیدی

شناسایی انتظارات یا ترجیحات ذینفعان کلیدی

شناسایی ترجیحات ذینفعان به روش های ذیل انجام یافته است:
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سپس با استفاده از نتایج داده های فوق، ترجیحات ذینفعان به شرح ذیل دسته بندی گردیده است:

      تامیــن حداقــل عایــدی هــر ســهم )EPS( متناســب بــا ســایر شــرکت هــای مشــابه
      انجام اقداماتی که منجر به افزایش سود گردد

      اطالع رسانی به موقع و قابل اتکا به سهامداران )کل و جزء( و سایر ذینفعان
      تداوم سودآوری

       افزایش کمی محصوالت به ویژه بنزین و گازوئیل
ــا  ــاق ب ــد انطب ــل در ح ــن و گازوئی ــژه بنزی ــه وی ــا ب ــرآورده ه ــت ف ــود کیفی       بهب

EU-IV اســتاندارد 
      پیش بینی و حذف کلیه موانع تداوم تولید

      دریافت خوراک با کیفیت مورد توافق به صورت مداوم
      توزیع کلیه محصوالت تولید شده از طریق شبکه بورس کاال و انرژی

      تسهیل و تسریع فرایند بارگیری و ترخیص در پاالیشگاه تبریز

      دریافت خوراک با کمیت و کیفیت مورد توافق به صورت مداوم
      دریافت اعتباری خوراک

      دریافت خوراک با کمیت و کیفیت مورد توافق به صورت مداوم
      تعامل متقابل همه جانبه

      دریافت سریع و به موقع محصول
      دریافت اعتباری

      تسهیل در امور تخلیه و بارگیری خوراک و فرآورده

      تعهد به مفاد قرارداد فی مابین
      انعطاف پذیری در قبول کاال و خدمات

      تامین منطقی نیازهای اساسی کارکنان
      حفظ و ارتقاء کرامت انسانی در خصوص کارکنان

      هماهنگی در کلیه شئون از جمله طرح های بهبود کمی و کیفی فرآورده
      پایبندی به تعهدات فی مابین

      حفظ ویژگی های محصوالت براساس استاندارد
      کاهــش آالیندگــی و ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی )ایجــاد فضــای ســبز، احداث 

اماکــن عــام المنفــه و غیره(

سهامداران

مشتریان:
شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی

مشتریان:
کارخانه های 

قیرسازی

مشتریان:
کارخانه های 
روغن سازی

مشتریان:
پتروشیمی تبریز

مشتریان:
سایر مشتریان

مشتریان

تامین کنندگان

کارکنان

جامعه

الف

ب1

ب2

ب3

ب4

ب5

ب

ج

ه

د

ترجیحات اصلیعنوان ذینفع ف
دی

ر
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تحلیل مسائل دارای اهمیت در مدیریت 
مسئوالنه سازمان

ــات و  ــه موضوع ــت ک ــن اس ــازمان ای ــئوالنه س ــدار و مس ــت پای ــی مدیری ــی از ارکان اصل یک
تاثیــرات اصلــی منتــج از کســب و کار بــا اتخــاذ رویکــرد ذینفعگرایــی تحلیــل شــده و بــه عنــوان 
بخشــی اساســی در مدیریــت راهبــردی و تعییــن برنامــه هــای عملیاتــی شــرکت لحــاظ شــوند.

شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز از نتایــج حاصــل از بررســی هــا و تحلیــل هــای صــورت گرفتــه 
بــرای شناســایی انتظــارات و ترجیحــات ذینفعــان اســتفاده کــرد تــا بتوانــد اهــداف کلــی مرتبــط 
ــن  ــازمان، تعیی ــدی س ــان کلی ــر ذینفع ــت از منظ ــائل دارای اهمی ــوان مس ــه عن ــا را ب ــا آن ه ب

نمایــد.
بــا بررســی جامــع ترجیحــات اساســی ذینفعــان کلیــدی شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز و بــا توجــه 
بــه ماهیــت منافــع مــورد نظــر هــر گــروه مــی تــوان بــه شــباهت هــا و اشــتراک بیــن منافــع 
پــی بــرد. بنابرایــن اهــداف کلــی بایســتی بــه صــورت جامــع پوشــش دهنــده کلیــه نیازهــای 

ایــن بخــش یعنــی ترجیحــات ذینفعــان باشــد.
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جدول شماره )1(: تعیین ترجیحات اصلی ذینفعان کلیدی
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ــا  ــاق ب ــد انطب ــل در ح ــن و گازوئی ــژه بنزی ــه وی ــا ب ــرآورده ه ــی ف ــود کیف       بهب
EU-IV اســتاندارد 

       پیش بینی و حذف کلیه موانع تداوم تولید
       حفظ ویژگی های محصوالت براساس استاندارد

      کاهش آالیندگی

کاهش آالیندگی 1

ف
دی

اهداف برخواسته از ر
ترجیحات ذینفعان ترجیحات اصلی

       افزایش کمی محصوالت به ویژه بنزین و گازوئیل
       انجام اقداماتی که منجر به افزایش ارزش سهام گردد

       دریافت خوراک با کمیت و کیفیت مورد نیاز به صورت مداوم
       دریافت سریع و به موقع سوخت مورد نیاز

       تامین حداقل عایدی هر سهم )EPS( متناسب با سایر شرکت های مشابه

افزایش کمی و تنوع 
محصوالت

2

      تداوم عملیات بدون ریسک
توسعه مشارکت ها در 

حوزه مرتبط 3

      تامین منطقی نیازهای اساسی کارکنان
      حفظ و ارتقاء کرامت های انسانی در خصوص کارکنان

ایجاد عوامل انگیزشی 
و مشوق مادی و معنوی 

برای کارکنان
4

      دریافت سریع و به موقع محصول
      دریافت اعتباری

      تسهیل در امور تخلیه و بارگیری خوراک فرآورده
      اطالع رسانی به موقع و قابل اتکاء برای سهامداران )کل و جزء( و سایر ذینفعان

      انعطاف پذیری در قبول کاال و خدمات
      تسهیل و تسریع در فرآیند بارگیری و ترخیص در پاالیشگاه تبریز

      تعهد به مفاد قرارداد فی مابین
ISO Feed / LD2 / ISO Recycle / LD1 دریافت اعتباری خوراک      

      توزیع کلیه محصوالت تولید شده از طریق شبکه بورس کاال و انرژی

افزایش تعامل و 
اطالع رسانی با کلیه 

ذینفعان
5

      ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی )ایجــاد فضــای ســبز، احــداث اماکــن عــام 
المنفعــه و غیــره(

افزایش مشارکت های 
اجتماعی

6

      هماهنگی در کلیه طرح های بهبود کمی و کیفی فرآورده
      پایبندی به تعهدات فی مابین

رعایت الزامات حاکمیتی 
و قوانین تجارت

7

جــدول زیــر ترجیحــات مشــابه ذینفعــان مختلــف را بــا اهــداف متناظــری کــه توســط ایــن اهــداف 
پوشــش داده مــی شــود نشــان مــی دهــد: 
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ایــن تحلیــل و اهــداف و موضوعــات تعییــن شــده بــه عنــوان مســائل دارای اهمیــت، یکــی از 
ورودی هــای اصلــی فرآینــد مدیریــت اســتراتژیک در شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز هســتند؛ 

کــه در مــدل مدیریــت اســتراتژیک شــرکت مطابــق شــکل ذیــل منعکــس گردیــده اســت.

شکل شماره )3(: مدل مدیریت استراتژیک شرکت پاالیش نفت تبریز

مرحله حیات 
بخشی

فرصت ها و 
تهدیدها

نقاط قوت 
و ضعف

فرآیند هدف گذاری

اهداف کمی

اجرا

تفکر و تصمیم مبتنی بر تفکر

خلق استراتژی

ماموریت 
آرمان 

ارزش ها

استراتژی 
ها و 

سیاست ها

برنامه ریزی 
عملیاتی

بودجه ریزی

شناسایی، 
تعیین و 
خلق منابع

روش 
ارزیابی 
متوازن

ترجیحات ذینفعان

فرآیند 
تعیین 
اهداف 
کلی، 

شاخص ها 
و اهداف 

کمی

بازنگری 
و تنظیم 
نهایی 
اهداف

کنترل و ارزیابی عملکرداجرا و پیاده سازی برنامه ها
)روش ارزیابی متوازن(

بازنگری 
و تکمیل 

اهداف
نیازهای آتی

اهداف محقق نشده
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جدول شماره )2(: تعیین اهداف برخواسته از ترجیحات ذینفعان
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ــن  ــه ای ــن« ک ــای نوی ــاوری ه ــرد فن ــا رویک ــدات ب ــوع تولی ــی و تن ــی، کیف ــعه کم »توس
هــدف کلــی ضمــن تأمیــن هــدف افزایــش ظرفیــت پاالیشــی و اســتفاده از فنــاوری هــای 
نویــن در تولیــد محصــوالت، اهــداف کاهــش اتــالف مــواد و انــرژی و کاهــش آالیندگــی 
ــرای  ــزوده ب ــق ارزش اف ــه خل ــر ب ــازد و منج ــی س ــق م ــز محق ــد را نی ــای تولی فراینده

ذینفعــان مــی گــردد.
»توســعه سیســتم مدیریــت تــداوم کســب وکار« کــه ایــن هــدف کلــی بــا تأمیــن اهــداف 
نهادینــه ســازی فرهنــگ HSE و کاهــش آالیندگــی فرایندهــای تولیــد منجــر بــه توســعه 
مشــارکت هــا گردیــده و ضمــن تأمیــن هــدف مدیریــت بهینــه منابــع انســانی، منجــر بــه 
شناســایی و کنتــرل مؤثــر مخاطــرات، رعایــت حقــوق ذینفعــان در محیــط بــازار و صنعــت و 

رعایــت الزامــات HSE-MS مــی گــردد.
»نهادینــه ســازی مســئولیت هــای اجتماعــی و فرهنــگ ســازی آن« کــه ایــن هــدف کلــی 
عــالوه بــر اینکــه تــالش شــرکت بــرای شــهره بــودن بــه عنــوان شــرکتي مســئول و شــرکتی 
ــرد، در  ــی گی ــود باشــد را دربرم ــب س ــال کس ــه دنب ــی خواهــد ب ــی نم ــه هــر قیمت ــه ب ک
ــاي  ــي، ارتق ــا جامعــه محل ــاط ب ــان، تقویــت ارتب ــاء رضایتمنــدی ذینفع ضمــن اهــداف ارتق

فرصــت هــاي مشــارکت اجتماعــی و تأمیــن الزامــات قانونــی را نیــز شــامل مــی باشــد.
»بهبــود و توســعه زنجیــره ارزش« ایــن هــدف کلــی نیــز بــا پوشــش دادن اهــداف 
ــای  ــت ه ــه از ظرفی ــتفاده بهین ــه اس ــر ب ــد، منج ــاء برن ــادی و ارتق ــازده اقتص ــش ب افزای
بالقــوه گردیــده و بــا ارتقــاء بهــره وری ســازمان، موجــب افزایــش رضایتمنــدی طــرف هــای 

ذینفــع مــی گــردد.
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ــازی و  ــه توانمندس ــه ب ــن توج ــی ضم ــدف کل ــن ه ــانی« ای ــع انس ــت مناب ــود مدیری »بهب
ــدی ســازمان را پوشــش  ــان کلی ــدی ذینفع ــود ســطح رضایتمن ــع انســانی، بهب ــاء مناب ارتق
داده و بــا اســتفاده از عوامــل انگیزشــی و ارتباطــی مناســب، منجــر بــه توســعه مشــارکت 

منابــع انســانی مــی گــردد.
»دســتیابی بــه یادگیــری ســازمان« طــی ایــن هــدف کلی با پیاده ســازی سیســتم هــای مدیریتی 
نویــن بــر پایــه مکتــب یادگیری و توســعه کمــی و کیفــی فرایندهای تولیــد، و بــا افزایش تعامل 
بــا ذینفعــان، موجــب ارتقــاء رضایتمنــدی ذینفعــان گردیــده و با اســتفاده از ظرفیت هــای بالقوه 

ســازمان، باعــث ارتقــاء بهــره وری ســازمانی و تحقــق اهداف ســازمانی مــی گردد.

شرکتی مسئول 
با نیروهای 

انسانی توانمند

مشارکت اجتماعی و توجه به 
نیازهای جامعه در حوادث

دسترسی جامعه به امکانات شرکت

شرکتی پیشرو در صنعت پاالیش نفت با اعتبار جهانی و تولیدکننده کیفی 
فرآورده های نفتی

توسعه دهنده کمی، کیفی و تنوع تولیدات با رویکرد فناوری های نوین

ارتقاء فرصت های مشارکت اجتماعی با جامعه
صرفه جویی در مصرف منابع و رعایت حقوق مصرف کنندگان

کمک های خیریه
احترام به حقوق شهروندی و حقوق همسایگان مجاور شرکت

تحول در حوزه فعالیت صنعتی خود و الگو بودن
مسئولیت پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

قبول مسئولیت در قبال مسائل کشور

شرکت پاالیش 
نفت تبریز

شرکتجامعه محلیصنعتکشور
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شکل شماره )4(: سطوح مختلف یکپارچگی مسئولیت اجتماعی در اهداف کلی کسب و کار شرکت پاالیش نفت تبریز

شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز ســعي در اســتقرار عملکردهــاي پایــدار در مجموعــه فعالیــت هــاي 
ــا توجــه بــه آرمــان خــود بــه عنــوان “پیشــرو پاالیشــگاه هــای منطقــه خاورمیانــه  خــود دارد و ب
بــا اعتبــار جهانــی” و اســتراتژي خــود مبنــی بــر “بهبــود و توســعه پایــدار کســب وکار بــا تأکیــد 
ــه مســئولیت  ــه در زمین ــی و مســئولیت هــای اجتماعــی” خواهــان آن اســت ک ــر ارزش آفرین ب
ــالش  ــرکت ت ــن ش ــد. ای ــا نمای ــرو ایف ــرکت پیش ــک ش ــوان ی ــود را بعن ــش خ ــز نق ــي نی اجتماع
مــی کنــد شــهروند شــرکتي مســئولي باشــد کــه کارکنــان آن بــراي جامعــه و محیــط زیســت 

ــند. ــی اندیش ــر م ــي بهت ــه فردای ــتند و ب ــل هس ارزش قائ
اهــداف شــرکت مطابــق مــدل برنامــه ریــزی اســتراتژیک شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز کــه قبــالً 
اشــاره گردیــده، برخاســته از چهــار ورودی فرآینــد هدفگــذاری )متغیرهــای حاکــم، انتظــارات 
ــتراتژی و  ــای اس ــه ه ــه از کمیت ــت ک ــده( اس ــق نش ــداف محق ــی و اه ــای آت ــان، نیازه ذینفع

راهبــردی شــرکت اســتخراج شــده اســت و در 6 محــور زیــر خالصــه مــی شــود:



افتخارات و دستاوردها

کســب گواهینامــه هــای بیــن المللــی براســاس اســتانداردهای جهانــی بــرای سیســتم هــای 
مدیریتی در زمینه های ISO/TS29001 ،OHSAS18001 ،ISO14001 ،ISO9001، سیســتم 
مدیریــت یکپارچــه IMS و HSE-MS، اســتاندارد اروپایــی بــرای محصــول قیــر، پروانــه 

بهــره بــرداری از اســتاندارد اجبــاری محصــول قیــر

اخــذ لــوح تقدیــر واحــد صنعتــی ســبز کشــور از نماینــده ســازمان توســعه صنعتــی ملــل 
ــط زیســت کشــور در ســال 1393 ــدو( و ســازمان محی متحــد )یونی

ــازمان  ــس س ــور و ریی ــس جمه ــرم ریی ــاون محت ــبز از مع ــول س ــر محص ــوح تقدی ــذ ل اخ
ــال 1393 ــور در س ــت کش ــط زیس محی

دریافــت لــوح تقدیــر از اســتانداری و شــورای اقامــه نمــاز در خصــوص پشــتیبانی از ترویج 
و توســعه فرهنــگ نوارنــی نمــاز و ســاخت نمازخانــه در دبیرســتان هاجــر منطقــه محــروم 

بیــرق در ســال 1394

دریافــت لــوح تقدیــر روابــط عمومــی برتــر در بخــش برنامــه ریــزی در ســطح وزارت نفــت 
در ســال 1395

دریافت تندیس طالیی همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت در سال 1395

دریافــت تندیــس ســیمین جایــزه ملــي تعالــي صنعــت پتروشــیمي در ســال 1395 و کســب 
باالتریــن رتبــه در حــوزه ســرآمدي در بیــن شــرکت هــای تابعــه شــرکت کننــده در جایــزه 

ســرآمدي وزارت نفــت
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مدیریت مسئوالنه در پاالیش نفت تبریز

ISO 9001

 تندیس طالیی همایش مسئولیت های

اجتماعی صنعت نفت سال 1395

ISO 14001

 تندیس روابط عمومی برتر صنعت

نفت سال 1395

HSE-MS گواهینامه استاندارد اروپایی قیر تولیدی

OHSAS 18001

 تندیس سیمین جایزه تعالی صنعت

پتروشیمی سال 1395

IMS



مســئوالنه  عملکــرد 
بــازار و  صنعــت  در 
 Responsible Performance
In The Industry And Market

2015  - 2016

1394 - 1395

درآمد  ناخالص شرکت پاالیش نفت تبریز )میلیارد  ریال(

سهم پاالیشگاه تبریز در تولید ناخالص داخلی ایران )درصد(

تولید ناخالص داخلی ایران )میلیارد  ریال(

55.042

0/48

11.414.167

88.768 112.102

0/82 1/2

10.807.477 9.343.070

1393شرح 13921394
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نقش آفرینی پایدار در صنعت

ــته ای”  ــوخت هس ــي، کک و س ــاي نفت ــرآورده ه ــت “ف ــز در صنع ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ش
ــت،  ــز از وزارت صنع ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ــرداری ش ــره ب ــه به ــد. پروان ــی کن ــت م فعالی
معــدن و تجــارت بــراي تولیــد ســاالنه 5 میلیــون و 333 هــزار تــن )حــدود 110 هــزار بشــکه 

ــي، صــادر شــده اســت. در روز( فــرآورده هــاي نفت
ــه  ــه ب ــا توج ــدات آن ب ــب تولی ــز و ترکی ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ــاالنه ش ــد س ــه تولی برنام
ظرفیــت تولیــد واحدهــاي عملیاتــي بــر اســاس مصوبــات هیــأت مدیــره شــرکت ملــي پاالیــش 
ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــود. ش ــی ش ــب م ــن و تصوی ــران تعیی ــي ای ــاي نفت ــرآورده ه ــش ف و پخ
ــه  ــور را ب ــام کل کش ــت خ ــه نف ــوان تصفی ــد از ت ــدود 7 درص ــهم ح ــون س ــم اکن ــز ه تبری
ــور  ــرب کش ــمال غ ــاز ش ــورد نی ــع م ــوخت مای ــي از س ــن بخش ــاص داده و تأمی ــود اختص خ
ــده  ــر عه ــتان( را ب ــان و کردس ــي، زنج ــان غرب ــرقي، آذربایج ــان ش ــاي آذربایج ــتان ه )اس

ــردد. ــی گ ــن م ــگاه تأمی ــط پاالیش ــز توس ــز نی ــیمي تبری ــوراک پتروش دارد. خ
شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز در توســعه اقتصــادی کشــور نیــز ســهیم بــوده اســت. تاثیــرات 

مرتبــط بــا ایــن حضــور در جــدول شــماره )3( منعکــس شــده اســت.
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جدول شماره )3(: نقش آفرینی شرکت پاالیش نفت تبریز در توسعه اقتصادی کشور



عملیات و تولید شرکت
فرآیند تولید

ایــن شــرکت دارای 15 واحــد پاالیشــي جهــت انجــام فرآینــد تصفیــه نفــت خــام و تبدیــل آن 
بــه فــرآورده هــاي نفتــی و 8 واحــد ســرویس هــاي جانبــي بــراي پشــتیباني از فرآینــد تولیــد 
اســت. بــراي تولیــد محصــوالت، نفــت خــام از طریــق خــط لولــه اي بــه قطــر 16 اینــچ از میادیــن 
ــل  ــي  تبدی ــف نفت ــاي مختل ــرآورده ه ــه ف ــش ب ــس از پاالی ــت و پ ــور دریاف ــوب کش ــي جن نفت
مــی گــردد. محصــوالت تولیــدي در آزمایشــگاه مرکــزی شــرکت براســاس اســتانداردهاي بیــن 
المللــي، اســتاندارد ملــي ایــران و مشــخصات تعییــن شــده از ســوي شــرکت ملــي پاالیــش و 
پخــش فــرآورده هــاي نفتــي ایــران توســط واحدهــاي پیشــرفته روز مــورد آزمایــش و کنتــرل 
قــرار گرفتــه و پــس از صــدور تاییدیــه هــاي نهایــي، بــه شــرکت ملــي پخــش فــرآورده هــاي 

نفتــي ایــران و یــا بــازار مصــرف ارســال مــی گــردد.
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گوگرد زدایی از 
نفتای جدید

تفکیک کننده

گوگرد زدایی نفتا

تبدیل کاتالیستی

گوگرد زدایی 
نفت گاز

گازهای تصفیه 
شده

تهیه هیدروژن

کاهش گرانروی

تولید قیر

تصفیه آب های ترش

تصفیه گاز با 
آمین

بازیابی گوگرد گوگرد

LD1

گاز تصفیه شده

گاز حاوی 
هیدروژن 

سولفور تولیدی 
دستگاه های 

پاالیشی

آب تصفیه شده
آب های حاوی 

آمونیاک و 
هیدروژن 

سولفوره فرایند 
تولید

آیزوماکس

LD2

نفت کوره

قیر

VB

خوراک پتروشیمی

سوخت جت

حالل

نفت گاز

نفت سفید

بنزین موتور

گاز مایع

استخراج بنزنبنزن

تثبیت کننده تهیه گاز مایع

واحد تصفیه 
نفتای سبک

واحد تصفیه 
گاز مایع

OCT
بنزین سازی

تقطیر در 
فشار جو

تقطیر در خالء

نفت
خام

گاز-گاز مایع

گاز-گاز مایع

ک
سب

ی 
فتا

ن

ین
نگ

س
ی 

فتا
ن

گاز
ت 

نف

ید
سف

ت 
نف

گاز

نفتای سنگین

نفتای سنگین

گاز، گاز مایع، نفتای سبک

بنزین موتور

گاز-گاز مایع

بنزین- بنزین موتور

بنزین- 
بنزین موتور

هیدروژن

هیدروژن

نفتای سبک و سنگین

نفت گاز در خال 
)دیزل سنگین(

سالپس واکسی

رج
ه ب

ند
 ما

ته

آیزوفید

آیزوفید

LD1

LD2

LD2

نفتای امتزاج

نفت سفید

نفت سفید

نفت گاز

نفت گاز
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در حــال حاضــر، شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز مفتخــر اســت کــه بــا تولیــد 14 فــرآورده مختلــف، 
ــرکت در  ــن ش ــن ای ــد. همچنی ــی کن ــا م ــور ایف ــعه کش ــت و توس ــت نف ــری در صنع ــش موث نق
آســتانه تولیــد روغــن هــای صنعتــی، روغــن موتورهــای دیزلــی و بنزینــی، تــک گریــدی و چنــد 

گریــدی و ضــد یــخ بــه ظرفیــت 40000 تــن در ســال مــی باشــد.

تولیدات و فرآورده های شرکت

گاز مایع

حالل

V.B

بنزین موتور معمولی

برش های روغنی

گوگرد گرانول

ATK

خوراک پتروشیمی )نفتا(

نفت سفید

انواع قیر

بنزین یورو 4

نفت کوره سبک

بنزن

نفت گاز

336

390

1000

2600

300

60

150

300

800

500

1200

4000

50

6600

ظرفیت )تن در روز(نام تولیدات
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شکل شماره )5(: شمای ساده از فرآیند تولید در شرکت پاالیش نفت تبریز

جدول شماره )4(: تولیدات شرکت و ظرفیت تولید هر کدام
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گاز مایع                    1/84 %

حالل                         2/13 %

% 5/47                         V.B

بنزین موتور           14/22 %

برش های روغنی           1/64 %

گوگرد گرانول           0/33 %

% 0/82                     ATK

خوراک پتروشیمی     1/64 %

نفت سفید                4/37 %

انواع قیر                    2/74 %

بنزین یورو 4            6/56 %

نفت کوره سبک          21/88 %

بنزن                              0/27 %

نفت گاز                    36/09 %
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عملکرد مالی شرکت

میزان فرآورش نفت خام )بشکه در سال(

سود خالص پس از کسر مالیات )میلیون ریال(

میزان فروش فرآورده های نفتی )میلیون ریال(

سرمایه گذاری بلند مدت )میلیون ریال(

ارزش هر سهم )در پایان سال میلیون ریال(

سود عملیاتی )میلیون ریال(

ارزش بازار شرکت در بازار بورس )میلیون ریال(

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام )میلیون ریال(

میزان تولید فرآورده های نفتی )بشکه در سال(

جمع دارایی )میلیون ریال(

درآمد خالص )میلیون ریال(

سرمایه ثبت شده )میلیون ریال(

جمع حقوق صاحبان سهام )میلیون ریال(

سود خالص قبل از کسر مالیات )میلیون ریال(

تعداد سهام

37.330.116

115.179

55.041.700

10.059.165

5.998

873.867

23.297.498

24.527.045

38.434.922

24.527.045

55.041.700

1.942.106

5.168.971

115.179

1.942.105.500

38.529.913

425.174

88.768.099

10.377.841

8.927

1.049.728

1.705.751

23.660.365

39.296.726

23.660.365

88.768.099

1.942.106

3.154.413

425.174

1.942.105.500

13931394شرح

عملکرد مسئوالنه در صنعت و بازار

جدول شماره )5(: عملکرد مالی شرکت در سال 1393 و 1394شکل شماره )6(: تولیدات شرکت و درصد تولید هر کدام



مشتریان فعال

میزان رضایت مشتریان

147

85/5

156 127

92 90

1394شرح 13931395

36

Tabriz Oil Refining Co.

تعامالت با مشتریان

بــا عنایــت بــه محدودیــت شــرکت درعرضــه فــرآورده هــاي تولیــدي و اینکــه شــرکت مکلــف بــه 
تحویــل پنــج فــرآورده اصلــی )نفت ســفید، نفــت گاز، بنزیــن، نفت کــوره و گاز مایع( به شــرکت 
ملــي پاالیــش و پخــش فــرآورده هــاي نفتــي ایــران مــی باشــد، فلــذا عمــالً شــرکت ملــی پاالیــش 
و پخــش فــرآورده هــاي نفتــي ایــران عمــده تریــن و اصلــی تریــن مشــتری شــرکت محســوب 
مــی شــود. عــالوه بــر آن، پاالیشــگاه تبریــز نســبت بــه مطالعــه و تحقیــق در وضعیــت تقاضــاي 
بــازار بــراي فــرآورده هــاي ویــژه تولیــدی خــود از قبیــل وکیــوم باتــوم، گوگــرد گرانــول، نفتــای 
ســبک، نفتــاي ســنگین، انــواع حــالل هــا، هگــزان، انــواع لوبــکات هــا، آیزوفیــد، آیزوریســایکل 
ــدگان  ــا مصــرف کنن ــر ب ــاط مؤث ــراري ارتب ــا شناســایي و برق ــرده و ب ــواع قیرهــا اقــدام ک و ان
عمــده نســبت بــه بازاریابــي محصــول اقــدام نمــوده اســت. همچنیــن، بــا توجــه بــه شــکایات و 
نظــرات مشــتریان و ایجــاد هماهنگــی میــان واحدهــاي عملیاتــي جهــت عرضــه محصــوالت طبــق 
اســتانداردهاي موجــود اقــدام مــی نمایــد. شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز اعتمــاد مشــتریان را از 
طریــق توســعه و فراهــم کــردن محصــوالت و خدمــات بــا ارزش بدســت آورده و بــا ایــن نگــرش 
ــت.  ــده اس ــاظ ش ــالً در آن لح ــتریان کام ــوق مش ــه حق ــی آورد ک ــت م ــزوده ای بدس ارزش اف
همچنیــن پاالیشــگاه تبریــز رشــد همــگام بــا مشــتریان و جامعــه را از راه تعقیــب فرصــت هایــی 
بــرای رشــد بیشــتر کســب و کار خــود و ایجــاد محصــوالت و خدمــات جدیــد بــه منظــور افزایــش 

ارزش بــرای مشــتریان دنبــال مــی کنــد.
شــرکت همــواره تــالش کــرده اســت کــه بــه شــیوه هــای مختلــف بــا مشــتریان خــود در ارتبــاط 

باشــد و نظــرات و انتظــارات متقابــل در ایــن تعامــل دو طرفــه تبییــن شــوند. 
اطــالع رســانی از طریــق وب ســایت، برگزاری جلســات حضــوری، انجــام مکاتبات مربوطــه در زمان 
و بــا دقــت و صحــت مناســب، از جملــه ایــن اقدامــات هســتند. همچنیــن، روش اجرایــی تعییــن 
میــزان رضایــت مشــتری و رســیدگی بــه شــکایات آن هــا بــه روز رســانی شــده اســت. پــس از 
اجــرای هــر مرحلــه نظرســنجی مشــتریان، نتایــج و تحلیــل هــای صــورت گرفتــه خدمــت مدیــران 

ارشــد ســازمان جهــت تعییــن برنامــه هــای بهبــود و توســعه ای مرتبــط ارســال مــی گردنــد. 
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ــه مشــتریان از  ــروز شــده فــرآورده هــا ب ــرخ هــاي ب اطــالع رســاني مشــخصات کیفــی و ن
ــرکت ــایت ش ــق وب س طری

انجــام مکاتبــات الزم بــا مقامــات شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش جهــت اخــذ مجــوز فــروش 
مســتقیم نفــت کــوره و گازوئیــل مــازاد نیــاز منطقــه بــه ســایر کشــورهای همجــوار

اخذ پذیرش عرضه براي محصوالت جدید در بورس
اخذ و تمدید ایران کد برای کلیه محصوالت

فــروش محصــوالت اســتاندارد بــا رعایــت الزامــات زیســت محیطــی جهــت رعایــت حقــوق 
مشــتریان و شــهروندان

ایجاد انجمن صنفي شرکت هاي پاالیشی
رعایت عدالت در فروش محصوالت به مشتریان

تمدید عضویت در اتحادیه صادرکنندگان فراورده هاي نفتی
اخذ استاندارد اروپایی CE براي محصول قیر

اخذ مجوز و پروانه عالمت استاندارد براي محصول قیر
راه انــدازی و عملیاتــی نمــودن نــرم افــزار تولیــد اقتصــادی فــرآورده هــای نفتی بــه عنوان 

ابــزاری موثــر بــرای کمیتــه برنامــه ریــزی شــرکت جهــت تامین بهینــه نیاز مشــتریان

عملکرد مسئوالنه در صنعت و بازار

جدول شماره )6(: تعداد مشتریان و میزان رضایتمندی ایشان

بــه منظــور حفــظ اطمینــان از کیفیــت محصــوالت ارائــه شــده بــه مشــتریان و توســعه فرصــت هــای 
همــکاری جدیــد، اقدامــات زیــر محقــق شــده انــد:
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ــاب  ــه ارب ــته ب ــت شایس ــه خدم ــض در ارائ ــع تبعی ــانی و من ــت انس ــل کرام ــت دو اص رعای
رجــوع شــرکت، بــراي فراهــم ســازي زمینــه رشــد شــخصیت فــردي و اجتماعــي شــهروندان 
ــرای  ــود. ب ــی ش ــوب م ــز محس ــگاه تبری ــن پاالیش ــی و بنیادی ــای اصل ــت ه ــه سیاس از جمل
تحقــق ایــن سیاســت کمیتــه صیانــت از حقــوق شــهروندی بــا عضویــت مدیرعامــل و برخــی 
از مدیــران شــرکت تشــکیل گردیــد و بــا تدویــن آییــن نامــه صیانــت از حقــوق شــهروندی 

در تــالش بــرای ارائــه خدمــات شایســته بــه ذینفعــان خــود مــی باشــد. 
در ایــن راســتا، الزم بــود کــه اطــالع رســانی هــا و آمــوزش هــای الزم بــه مراجعــه کننــدگان، 
کارکنــان و مدیــران شــرکت داده شــود. در نتیجــه، بروشــورهاي الزم در خصــوص مــوارد 
ــا  ــط ب ــورهاي مرتب ــروري و بروش ــای ض ــن ه ــماره تلف ــا درج ش ــی و HSE، ب ــتي، ایمن حراس
ــدگان(  ــال مراجعیــن )خدمــات گیرن ــاب رجــوع و منشــور اخالقــي شــرکت در قب ــم ارب تکری
تهیــه شــده و در اختیــار ایشــان قــرار مــی گیــرد. در ارتبــاط بــا کارکنــان، منشــور اخالقــی 
پاالیشــگاه تبریــز و مســئولیت هــای کارکنــان، از طریــق اســتفاده از بســتر حلقــه هــای 
صالحیــن بســیج پاالیشــگاه بــه منظــور مدیریــت مســئوالنه و قانونمنــد مطابــق ارزش هــای 
اجتماعــی شــرکت، بــه ایشــان آمــوزش داده شــد. در نهایــت، بروشــور آموزشــی پولشــویی 
تهیــه شــده و توزیــع آن بیــن مدیــران ارشــد ســازمان جهــت آگاه ســازی و آمــوزش مقابلــه 

بــا ایــن پدیــده ضــد ارزشــی صــورت گرفــت.
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ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــوع در ش ــاب رج ــم ارب ــتای تکری ــه در راس ــری ک ــات دیگ ــه اقدام از جمل
ــد از: ــت عبارتن ــه اس ــورت گرفت ــز ص تبری

ــد کــه شــرکت  ــن گردی ــه ای ــن اقدامــات ارزشــمند منجــر ب ــج مثبــت حاصــل از ای ــار و نتای آث
پاالیــش نفــت تبریــز طــی چنــد ســال متمــادی در ســطح شــرکت هــای بــا درجــه خیلــی خــوب در 

امــر صیانــت از حقــوق شــهروندی از طــرف اســتانداری آذربایجــان شــرقی قــرار گیــرد. 

عملکرد مسئوالنه در صنعت و بازار

ــد  ــرض دی ــاي در مع ــاختمان ه ــادي ورودي و س ــن در مب ــاي مراجعی ــوي راهنم ــب تابل نص
مراجعین

راه اندازي خط تلفن گویا براي راهنمائي مردم و مراجعین
پیــش بینــی و اختصــاص فضــاي مناســب اداري بــراي حضور اربــاب رجوع و ایجاد تســهیالت 
و امکانــات الزم، کــه بدیــن منظــور شــرکت خــود را مؤظــف مــی دانــد جهــت ایجــاد آرامــش 
و برخــورداري مراجعیــن محتــرم، امکاناتــی را فراهــم نمایــد نظیــر: دســتگاه آبســردکن و 
آبگرمکــن، تلفــن عمومــی، اســتقرار مبلمــان در محــل انتظــار مراجعیــن، سیســتم گرمایــش 
و ســرمایش، ســرویس بهداشــتي مناســب، آراســتگي، بهداشــت و ایمنــي محیــط کار، 

تســهیل ورود جانبــازان و معلولیــن، نمازخانــه، و دســتگاه خودپــرداز
اجرای دستورالعمل های بازدارنده حراستی و اداری



40

Tabriz Oil Refining Co.

کسب و کار منصفانه

شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز در پــی اســتقرار اســتراتژی خــود بــه دنبــال بازتعریــف رابطــه خــود 
بــه ویــژه بــا پیمانــکاران و تأمیــن کننــدگان اســت، بــه گونــه ای کــه در راســتای چشــم انــداز خود 
مبنــی بــر پیشــرو پاالیشــگاه هــای منطقــه بــا اعتبــار جهانــی مــی کوشــد کــه رابطــه ای پایــدار را بــا 
ذینفعــان خــود اعــم از پیمانــکاران و تأمیــن کننــدگان بیافرینــد. در ایــن راســتا، بــرای جلوگیــری 
از بــه وجــود آمــدن فســاد و پرداخــت رشــوه و بــرای داشــتن رابطــه ای پایــدار بــا پیمانــکاران 
و تأمیــن کننــدگان خــود، شــرکت عــالوه بــر اینکــه از پیمانــکاران و تأمیــن کننــدگان خــود انتظــار 
دارد کــه بــه بیانیــه ارزش هــا و اصــول اخالقــی شــرکت متعهــد باشــند، ســعی نمــوده اســت از 
طریــق ارزیابــی دوره ای، ظرفیــت ســازی و توانمندکــردن پیمانــکاران و تأمیــن کننــدگان خــود، 

تحقــق چشــم انــداز را میســر ســازد.
از جملــه مهــم تریــن اقدامــات و دســتاوردهایی کــه در ایــن زمینــه در راســتای رویکــرد شــرکت 

در مدیریــت مســئوالنه ارتبــاط بــا پیمانــکاران و تامیــن کننــدگان محقــق شــده انــد عبارتنــد از:

      اصالح آیین نامه معامالت مرتبط با پیمانکاران و تأمین کنندگان
HSE ارزیابی پیمانکاران و تأمین کنندگان از نظر رعایت الزامات قانونی، فنی و      
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برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در مــورد الزامــات ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت بــرای 
تمــام پیمانــکاران شــرکت

ــت و  ــور مدیری ــه منظ ــورس ب ــازمان ب ــوب س ــی مص ــای داخل ــرل ه ــه کنت ــن نام ــرای آیی اج
ــی ــای مال ــک ه ــش ریس کاه

بازنگری آئین نامه های الزام آور حاکمیتي
آموزش قوانین و حقوق تجارت به کلیه مدیران و روسا

الحاق پیوست های زیست محیطی و ایمنی در قراردادهای شرکت پاالیش نفت تبریز
اســتقرار کمیســیون معامــالت در شــرکت جهــت کنتــرل صحــت فرآینــد معامــالت و رعایــت 

حقــوق ذینفعــان
اســتقرار کمیتــه فنــی بازرگانــی جهــت ارزیابــی پیمانــکاران و تأمیــن کننــدگان از نظــر رعایــت 

HSE الزامــات قانونــی، فنــی و
 

عملکرد مسئوالنه در صنعت و بازار
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درآمد ناخالص 
شرکت 

)میلیارد ریال(

مالیات پرداختی 
)میلیون ریال(

سهم پاالیشگاه در 
تولید ناخالص داخلی 

ایران )درصد(

میزان تولید 
فرآورده های نفتی 

)بشکه در سال(

میزان فروش 
فرآوردههای نفتی 

)میلیون ریال(

درآمد خالص 
)میلیون ریال(

88.768

55.042

از آنجا که صورت های مالی عملکرد سال 1395 در پایان تیر ماه 1396 نهایی و 
تهیه خواهد شد، لذا ارائه آن ها در این گزارش مقدور نگردید.

از آنجا که صورت های مالی عملکرد سال 1395 در پایان تیر ماه 1396 نهایی و 
تهیه خواهد شد، لذا ارائه آن ها در این گزارش مقدور نگردید.

0/82

0/48

1.402.295

5.337

39.296.726

38.434.922

88.768.099

55.041.700

88.768.099

55.041.700

دستاوردهای اقتصادی شرکت پاالیش نفت 
تبریز در یک نگاه
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سود خالص پس 
از کسر مالیات 
)میلیون ریال(

ارزش هر سهم 
)در پایان سال 

مالی-ریال(

ارزش بازار شرکت 
در بازار بورس 
)میلیون ریال(

جمع حقوق 
صاحبان سهام 
)میلیون ریال(

میزان رضایت مشتریان فعال
مشتریان 
)درصد(

13
93

13
93

13
94

13
94

13
95

13
95

425.174

115.179

1.705.751

23.297.498

8.927

5.998

3.154.413

5.168.971

127

156

90

92
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رویکرد شرکت در مدیریت محیط زیست

مجموعــه شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــا محــور قــراردادن مفهــوم توســعه پایــدار بــه عنــوان 
اصــل اساســي جهــت ایجــاد تــوازن بیــن توســعه اقتصــادي کشــور و حفاظــت محیــط زیســت، 
نســبت بــه کنتــرل اثــرات نامطلــوب زیســت محیطــي فعالیــت هــاي خــود در باالتریــن ســطح 
ــداث  ــا اح ــه ب ــوی ک ــد؛ بنح ــی نمای ــدام م ــي الزم اق ــای اصالح ــه ه ــف برنام ــا تعری ــن ب ممک
واحدهــای کیفــی ســازی در راســتاي انطبــاق محصــوالت تولیــدي خــود بــا اســتانداردهاي روز 
ــی پایــش  ــره صنعــت ســبز گام برداشــته و ابزارهــای کنترل ــل زنجی زیســت محیطــي و تکمی
ــازمان  ــي س ــتانداردهاي ابالغ ــدود اس ــي در ح ــاي محیط ــی ه ــرل خروج ــت کنت ــن را جه آنالی
ــت  ــه کیفی ــد ک ــاور دارن ــرکت ب ــه ش ــران و بدن ــت. مدی ــوده اس ــي نم ــت اجرائ ــط زیس محی
محیــط زیســت بعنــوان بســتر پذیرنــده توســعه و امانــت نســل هــاي آتــي بایــد حفــظ گــردد. 
فلــذا تمامــي اقدامــات و پــروژه هــاي خــود را همســو بــا ایــن نگــرش طــرح ریــزي نمــوده 

انــد. 
در راســتای بهبــود سیســتماتیک عملکــرد شــرکت در ایــن زمینــه، سیســتم مدیریــت زیســت 
محیطــی براســاس اســتاندارد ISO14001 در شــرکت اســتقرار یافتــه اســت. همچنیــن، 
ــای  ــه ه ــانی جنب ــتاي بروزرس ــی در راس ــت محیط ــای زیس ــرام ه ــیم فلودیاگ ــروژه ترس پ
زیســت محیطــي شــرکت )EFD(، بــه منظــور شناســایی و انــدازه گیــري منابــع بالقــوه 

ــت.  ــده اس ــرا درآم ــه اج ــي ب ــاي محیط ــده ه ــار آالین انتش
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تولید محصوالت سبز
بنزین یورو 4

گوگرد گرانولی

ــای  ــراورده ه ــازی ف ــی س ــر کیف ــی ب ــت مبن ــی وزارت نف ــای ابالغ ــت ه ــتای سیاس در راس
ــد  ــه تولی ــد ب ــز متعه ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ــت، ش ــط زیس ــت از محی ــت حفاظ ــی جه نفت
بنزیــن بــا اســتاندارد یــورو 4 گردیــد و پــروژه ای بــه منظــور احــداث واحــد بنزیــن ســازي 
جدیــد تعریــف نمــود. ایــن واحــد بــه منظــور افزایــش درجــه آرام ســوزي بنزیــن تولیــدي و 
بــاال بــردن اکتــان بنزیــن ایجــاد شــده اســت. در ایــن واحــد کاتالیســت بطــور مــداوم احیــاء 

مــي گــردد.
ــس از  ــه پ ــت ک ــو اس ــر در ج ــد تقطی ــي از واح ــنگین دریافت ــاي س ــد نفت ــن واح ــوراک ای خ
تصفیــه هیدروژنــي وارد بخــش اکتــان افــزا شــده و پــس از واکنــش هــاي تبدیــل کاتالیســتي 
 Reformate ــع و محصــول ــاال، گاز مای ــوص ب ــا خل ــدروژن ب ــه محصــول هی ــور ب در ســه راکت
ــه شــبکه هیــدروژن  ــل مــي شــود. محصــول هیــدروژن ب ــان حــدود 100 تبدی ــا عــدد اکت ب
پاالیشــگاه،گاز مایــع بــه واحــد اســتحصال گاز مایــع و محصــول Reformate جهــت جداســازي 
بنــزن بــه واحــد اســتخراج بنــزن انتقــال مــي یابــد کــه بــا جداســازی بنــزن از بنزیــن تولیــدی، 
در نهایــت بنزیــن یــورو 4 بــه عنــوان ســوخت پــاک تولیــد مــی گــردد. عرضــه بنزیــن یــورو 4 
جهــت توزیــع در کالنشــهر تبریــز، از تیــر مــاه ســال 1393 در شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز 

آغــاز شــده اســت.

بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی، تولیــد گوگــرد بایســتی بــه صــورت دانــه بنــدی )گرانــول( 
ــی و ســایش  ــر جابجای ــر اث ــرد ب ــرد. از ســوی دیگــر کلوخه هــای گوگ ــا باســتیل صــورت گی و ی
روی یکدیگــر، خــاک و غبــار تولیــد کــرده و فضــای ناســالمی را فراهــم مــی کنــد. گوگــرد دانــه 
بنــدی شــده ایــن مشــکالت را نداشــته و بــا ســرعت و ســهولت بارگیــری می شــود. ایــن امــر 
موجــب کاهــش آلودگــی محیــط زیســت می گــردد. ایــن پــروژه در اردیبهشــت مــاه ســال 1394 

بــه بهــره بــرداری رســید. 
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در راســتای سیاســت هــای ابالغــی وزارت نفــت مبنــی بــر کیفــی ســازی فــراورده هــای نفتــی 
جهــت حفاظــت از محیــط زیســت، شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز متعهــد بــه تولیــد نفــت گاز بــا 
ــه  ــا توجــه ب ــه ایــن منظــور تعریــف نمــوده اســت. ب ــوده و پــروژه ای ب اســتاندارد یــورو 5 ب
ــذا از انتشــار  اینکــه مقــدار گوگــرد در گازوئیــل تولیــدی کمتــر از ppm 10 خواهــد بــود، ل
ــن  ــد. از اهــداف ای ــری بعمــل خواهــد آم ــی جلوگی ــده هــای حاصــل از موتورهــای دیزل آالین
ــروژه در  ــن پ ــن ای ــان یافت ــا پای ــرد. ب ــاره ک ــت اش ــط زیس ــظ محی ــه حف ــوان ب ــی ت ــروژه م پ
اســفند مــاه 1396، محصــول نفــت گاز یــورو 5 جهــت توزیــع عرضــه خواهــد گردیــد. مقــدار 

پیشــرفت پــروژه در زمــان ارائــه ایــن گــزارش، 81% مــی باشــد.

نفت گاز یورو 5 )تولید در آینده نزدیک(
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Tabriz Oil Refining Co.

مدیریت آثار زیست محیطی تولید و عملیات
مدیریت پسماند

شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز در تــالش اســت کــه نســبت بــه مدیریــت صحیــح و اصولــی کلیــه 
ــاس  ــدی( براس ــدي و غیرفراین ــماندهاي فراین ــرکت )پس ــل ش ــدي در داخ ــماندهاي تولی پس
ــد.  ــي و دســتورالعمل مدیریــت پســماندهاي جــاري در شــرکت اقــدام نمای روش هــاي اجرای
در ایــن راســتا، مطالعــات اولیــه در خصــوص طبقــه بنــدی کلیــه ضایعــات پاالیشــگاه براســاس 
ــت  ــون مدیری ــازي قان ــاری س ــع آن ج ــه تب ــازل و ب ــیون ب ــای کنوانس ــتاندارد EPA و کده اس
پســماندها در شــرکت انجــام شــده اســت. براســاس بررســی هــای صــورت گرفتــه مــی تــوان 

دســته بنــدی زیــر را بــرای انــواع پســماندها در شــرکت لحــاظ کــرد.

2.387 تن 414 تن

219 تن 234 تن

166 تن 16 تن

حجم تولید در سال 1395 حجم تولید در سال 1394 نوع پسماند

عادی

صنعتی

ویژه

ارسال به زباله دانی و نخاله گاه شهرداری

فروش یا استفاده مجدد

دفع اصولی و فروش به مراکز مجاز

شیوه مدیریت اصولی پسماند
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بهــره بــرداري از پــروژه آبگیــري، هضــم و تفکیــک لجــن هــاي آهکــي و نفتــی- بیولوژیکــی 
شــامل تبدیــل لجــن هــاي نفتــی- بیولوژیکــی بــه کــود قابل اســتفاده در توســعه فضاي ســبز 
شــرکت و ارســال پســماند آهکــي بــه چرخــه مصــرف مجــدد از طریــق عقــد تفاهــم نامــه بــا 

کارخانجــات ســیمان
اســتفاده از کــوره زباله ســوز شــرکت پتروشــیمي تبریــز به منظــور امحاء اصولي پســماندهاي 

قابل ســوزاندن
اجرای پروژه خاک های آلوده به مواد نفتی و روغنی به روش بیولوژیکی

احداث واحد گرانوالسیون گوگرد تولیدی پاالیشگاه
اســتفاده از جــاذب هــای اســتاندارد جهــت جمــع آوری ضایعــات ناشــی از ریخــت و پــاش مواد 

شــیمیایی و نفتی
ــای  ــای روش ه ــه ج ــازن ب ــزه مخ ــی مکانی ــای الیروب ــتم ه ــتفاده از سیس ــنجی اس ــکان س ام

ســنتی
برنامه ریزی جهت استفاده از نرم افزارهای معتبر مدیریت پسماند

عملکرد مسئوالنه در قبال محیط زیست

ــماند در  ــت پس ــش و مدیری ــتای کاه ــه در راس ــورت گرفت ــات ص ــن اقدام ــم تری ــه مه از جمل
شــرکت عبارتنــد از: 



ــطحی و  ــاي س ــد آب ه ــده )مانن ــع پذیرن ــه مناب ــده ب ــه ش ــاب تصفی ــال پس ــدم ارس ع
چــاه جــاذب( و اســتفاده مجــدد از پســاب تصفیــه شــده خروجــی واحــد بازیافــت بــه 

ــده ــرج هــای خنــک کنن ــزان m3/hm3 150 در ب می
ــب  ــت از 150 مترمکع ــش ظرفی ــوده و افزای ــاي آل ــت آب ه ــد بازیاف ــازي واح ــه س دوبل

درســاعت بــه 240 مترمکعــب در ســاعت
ــه  ــات تصفی ــام عملی ــي و انج ــاي عملیات ــي در واحده ــل Caustic مصرف ــازی کام ــی س خنث

ــت ــد بازیاف ــي در واح تکمیل

Tabriz Oil Refining Co.

مدیریت پساب
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تولید بنزین یورو 4 و عرضه جهت توزیع در کالن شهر تبریز از تیرماه سال 1393
ــرکت  ــن ش ــوان اولی ــه عن ــدي ب ــن تولی ــزن از بنزی ــازي بن ــد جداس ــرداري از واح ــره ب به
پاالیشــگاهی کشــور کــه عــالوه بــر تامیــن بنــزن مصرفــي پتروشــیمي تبریــز، موجبــات تولید 

ســوخت پــاک شــده اســت
بهــره بــرداری از واحــد گرانــول ســازي گوگــرد تولیدي بــه منظور کاهــش انتشــار ریزگردهاي 

گوگــرد و کنتــرل آثــار مخــرب در آلودگــی خــاک و هوا
بهــره بــرداری از واحــد بازیافــت و تصفیــه گازهــاي ارســالي بــه مشــعل پاالیشــگاه )FGR( در 
راســتاي پــروژه هــای CDM، کــه اجــراي ایــن پــروژه موجــب کاهش ضایعــات، حــذف آالیندگي 
ناشــي از ســوخت هیدروکربــون هــا و کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای به میــزان 35.000 

میلیــون تــن در ســال  شــده اســت
اجــراي پــروژه تجهیــزات پایــش آنالیــن منابــع احتراقــي و هواي محیــط و همچنیــن راه اندازي 
مرکــز پایــش زیســت محیطــي شــرکت بــه منظــور مانیتورینگ پیوســته و مــداوم توســط اداره 

کل محیط زیســت اســتان و اداره HSEQ شــرکت
ــه  ــن داده ب ــال آنالی ــکان انتق ــا ام ــگاه ب ــتقل پاالیش ــي مس ــتگاه هواشناس ــدازي ایس راه ان

ــز پایــش زیســت محیطــی مرک
نصــب آناالیزرهــاي آنالیــن اکســیژن بــر روی کلیــه کــوره هــا و بویلرهــا جهــت تنظیــم بهینــه 

شــرایط احتــراق

مدیریت آلودگی هوا
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ــه  ــان تصفی ــورت همزم ــه ص ــرکت ب ــل ش ــدي در داخ ــتي تولی ــي و بهداش ــاي صنعت ــاب ه پس
مــی شــوند. پایــش و کنتــرل مســتمر کیفیــت پســاب تصفیــه شــده خروجــي از واحــد بازیافــت 
بصــورت دوره ای هــم از طریــق آزمایشــگاه شــرکت و هــم از طریــق آزمایشــگاه معتمد ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــه منظــور رعایــت اســتانداردهاي زیســت محیطــی صــورت مــی گیــرد. 
ــور  ــه منظ ــز ب ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ــه در ش ــورت گرفت ــات ص ــن اقدام ــم تری ــه مه از جمل

مدیریــت پســاب مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ــر هواســت و هــم  ــی ب ــدی در شــرکت دارای اثرات ــات تولی ــی هــوا، هــم عملی ــه آلودگ در وج
ــط زیســت پیرامــون تاثیرگــذار  محصــوالت شــرکت در حیــن اســتفاده در کیفیــت هــوای محی
هســتند. شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز تــالش کــرده اســت کــه بــا اجــرای پــروژه هــا و اقدامــات 
اصالحــی، آثــار منتــج از عملیــات و محصــول خــود بــر آلودگــی هــوا را کاهــش دهــد. در ایــن 
زمینــه، از جملــه مهــم تریــن پــروژه هــا و اقدامــات صــورت گرفتــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:



امــروزه مدیریــت انــرژی بــه عنــوان حــوزه ای مهــم در مدیریــت عملیــات محســوب مــی شــود 
کــه هــم دارای آثــار مثبــت زیســت محیطــی اســت و هــم باعــث مدیریــت هزینــه هــا در هــر 
شــرکتی مــی شــود. بــا توجــه بــه بررســی هــای صــورت گرفتــه در شــرکت، ســه دســته اصلــی 
گاز طبیعــی، ســوخت هــای پاالیشــگاهی و بــرق شــهری را مــی تــوان بــه عنــوان انــواع ســوخت/ 

انــرژی اصلــی مصرفــی در پالیشــگاه نفــت تبریــز شناســایی کــرد. 

مدیریت انرژی

213.478 تن292.000  تن
گاز طبیعی

51.243  تن2.600   تنسوخت های پاالیشگاهی

میزان مصرف در سال 1395میزان مصرف در سال 1394 نوع سوخت

ــی  ــرف گاز طبیع ــال 1394، مص ــه س ــبت ب ــال 1395 نس ــوق، در س ــدول ف ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــر  ــن ام ــه اســت. ای ــا ارزش پاالیشــگاهی کاهــش یافت ــا افزایــش مصــرف ســوخت هــای ب ب
بــه منظــور رفــاه حــال جامعــه و جلوگیــری از افــت فشــار گاز در شــبکه گازرســانی در فصــل 

زمســتان انجــام شــده اســت.
ــده  ــرا درآم ــه اج ــرکت ب ــی در ش ــات مختلف ــا و اقدام ــروژه ه ــرژی، پ ــت ان ــتای مدیری در اس

ــد از: ــا عبارتن ــن آن ه ــم تری ــه مه ــت ک اس

)HRSG( احداث نیروگاه گازی مجهز به سیستم بازیافت حرارتی
نصب آبگرمکن های خورشیدی

CRU در واحد Pakinox نصب مبدل های
اجرای پروژه مدیریت تله بخارها

تقویت سیستم بازیافت آب مقطر برگشتی 
اجــرای پــروژه بازیافــت گازهــای ارســالی بــه مشــعل )FGR( کــه بدیــن ترتیــب بــا کاهــش 
مصــرف گاز طبیعــی، عــالوه بــر آثــار مثبــت زیســت محیطــی، ســاالنه حــدود 9.960 میلیــون 

ریــال صرفــه جویــی مالــی نیــز ایجــاد مــی شــود.

DCS اجرای پروژه نصب سیستم های کنترل مبتنی بر
اصالح وضعیت مشعل ها و کوره های عملیاتی
نصب اکونومایزر در دیگ های بخار پاالیشگاه

عقد تفاهم نامه کاری با ســازمان UNIDO به منظور بهینه ســازی سیســتم هوای  فشــرده پاالیشــگاه

8.636.160 کیلو وات در سال7.999.440 کیلو وات در سال
مصرف برق شهری

)SEC( 3/24  گیگا ژول بر تن3/17  گیگا ژول بر تنشاخص انرژی

سال  1395سال  1394  عنوان

افزایــش شــاخص انــرژی در ســال 1395 نســبت بــه ســال 1394، بــه دلیــل اجــرای پــروژه هایــی 
بــا آثــار مثبــت زیســت محیطــی بــوده اســت )ماننــد بازیابــی گازهــای ارســالی بــه فلــر، افزایــش 
ظرفیــت واحــد تصفیــه گاز مایــع بــه منظــور حــذف مرکاپتــان هــا، افزایــش ظرفیــت واحــد تصفیــه 
بنزیــن ســبک بــه منظــور حــذف مرکاپتــان هــا، افزایــش ظرفیــت واحــد تصفیــه گازوئیل بــه منظور 
کاهــش گوگــرد محصــول(. در نتیجــه شــرکت در کوتــاه مــدت، ایــن افزایــش را پذیرفــت تــا در 

ســال هــای آتــی فعالیتــش بــا آثــار زیســت محیطــی مثبتــی همــراه باشــد.

مدیریت آثار بر آب و خاک

شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز نســبت بــه آثــار منتــج از عملیــات خــود بــر آب و خــاک توجــه ویــژه 
نشــان مــی دهــد. در ســال 1395، مقــدار »1840.778« مترمکعــب آب از منابــع آب چــاه و آب 
شــهری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. بــه دلیــل وابســتگی تاثیــرات بــر آب و خــاک بــه یکدیگــر، 

پــروژه هــا و اقدامــات مشــترکی بــه شــرح زیــر اجرایــی شــده انــد:
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انجــام پــروژه طراحــي شــبکه پایــش آب هــاي زیرزمینــي و شــعاع تأثیرپذیــر توســط دانشــگاه 
تبریــز و اجــراي چــاه هــاي گمانــه جهــت نمونــه بــرداري و آنالیــز کیفیــت آب هــاي زیرزمینــي

احــداث pit بتنــي غیرقابــل نفــوذ بــراي جمــع آوري و بازیافــت ضایعــات و لجــن هــاي روغنــي 
قبــل از ورود بــه حوضچــه تبخیــر اضطــراري

اجــراي برنامــه پایــش دوره اي از خــاک و آب هــاي زیرزمینــي توســط آزمایشــگاه معتمــد 
محیــط زیســت

تعریــف پــروژه اصــالح و نوســازي الینینــگ و عایــق بنــدي حوضچه هــاي تبخیر مورد اســتفاده 
در مواقــع اضطراری

ــی در  ــای صنعت ــاب ه ــل پس ــه کام ــت تصفی ــت جه ــد بازیاف ــی از واح ــرداری اصول ــره ب به
ــی ــد آب صنعت ــده در واح ــه ش ــاب تصفی ــدد از پس ــتفاده مج ــی و اس ــای عملیات واحده

ــه  ــت آن از 150 مترمکعــب در ســاعت ب ــه ســازی واحــد بازیافــت و افزایــش ظرفی دوبل
240 مترمکعــب در ســاعت. بــا اجــرای ایــن پــروژه ســاالنه حــدود 260.000 مترمکعــب در 
مصــرف آب خــام صرفــه جویــی مــی شــود کــه عــالوه بــر آثــار مثبــت زیســت محیطــی، ســود 
ــون  ــا 1.500 میلی ــر ب ــاالنه براب ــام س ــرف آب خ ــی در مص ــه جوی ــل از صرف ــی حاص تقریب

ریــال اســت.

اســتقرار ایــن اســتاندارد جهــت برنامــه ریــزي بــراي رفــع مشــکالت زیســت محیطــي، فرآینــدی و 
مدیریــت منابــع انــرژي و ســاختار ســازماني مؤثرخواهــد بــود.

هزینه یابی جریان مواد

روش هزینــه یابــی جریــان مــواد )MFCA: Material Flow Cost Accounting(، جدیدتریــن 
روش کاهــش ضایعــات، افزایــش بهــره وری و کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت در صنایــع 
و ســازمان هــا بــوده و اجــراي آن در برگیرنــده توامــان اقتصــاد و محیــط زیســت در واحدهــاي 
صنعتــی مــی باشــد. ایــن روش بعــد از اجــرا در بیــش از ســیصد واحــد صنعتــي در کشــور ژاپــن
بــه شــکل اســتاندارد ISO14051 بــه دنیــا ارائه گردیده اســت. اجــراي مرحله اول ایــن روش در 
شرکت پاالیش نفت تبریز از مهر 1394 شروع شده و در شهریور 1395 به اتمام رسیده است.

توسعه و فرهنگ سازی عملکرد زیست 
محیطی در کسب و کار

مدیریت مصرف کاغذ

بــه منظــور مدیریــت آثــار زیســت محیطــی فعالیــت هــای ســتادی در شــرکت، مدیریــت و 
کاهــش مصــرف کاغــذ مــورد توجــه قــرار گرفــت. در ایــن راســتا دو دســته اقدامــات اصلــی 
اجــرا شــدند. اقدامــات اول مرتبــط بــا فرهنــگ ســازی ســازمانی و تغییــر رفتــار بــرای کاهــش 
مصــرف کاغــذ بــوده اســت. اقدامــات دســته دوم مرتبــط بــا بهبــود سیســتم هــا و امکانــات کاری 
بــرای عــدم وابســتگی بــه کاغــذ در فرآیندهــای اداری بــوده اســت. بدیــن منظــور اتوماســیون 
اداری بــه صــورت کامــل در شــرکت پیــاده ســازی شــد و سیســتم هــای نــرم افــزاری و ســخت 
افــزاری الزم نیــز اســتقرار یافتنــد. همچنیــن در تعامــل بــا پیمانــکاران، از دریافــت مســتندات 
ــای  ــل ه ــده و فای ــاب ش ــد، اجتن ــی بودن ــم باالی ــداد و حج ــه دارای تع ــذی ک ــات کاغ و گزارش

الکترونیکــی مــورد پذیــرش قــرار مــی گیرنــد.

توسعه فضای سبز

بــه منظــور فرهنــگ ســازی زیســت محیطــی، فراهــم آوردن محیــط بــا نشــاط و روح افــزا بــرای 
کارکنــان و کاهــش آثــار زیســت محیطــی عملیــات شــرکت بــر ســالمت کارکنــان، فضــای ســبز در 
محــل شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز توســعه یافتــه و نگهــداری مــی شــود. در حــال حاضــر فضــای 

ســبز شــرکت، 28 درصــد از فضــای در اختیــار آن را شــامل مــی شــود.
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عملکرد مسئوالنه در قبال محیط زیست

میزان بازیابی کاغذ 
در سال 1395

 400 کیلوگرم



ایــن پــروژه بــا هــدف افزایــش راندمــان بازیافــت گوگــرد و افزایــش تــوان اســتحصال گوگــرد 
بــا توجــه بــه احــداث واحــد تصفیــه گازوئیــل احــداث مــی گــردد. بــا اجــرای طــرح درصــد تبدیــل 
گازهــای اســیدی بــه گوگــرد تــا 99/8% ارتقــاء یافــت کــه بــه میــزان قابــل مالحظــه ای از حجــم 
ــوره  ــده خروجــی ک ــه آشــغال ســوز خواهــد کاســت و گازهــای آالین ــده ارســالی ب گازهــای آالین

آشــغال ســوز بــه کمتــر از حــد اســتاندارد جهانــی خواهــد رســید.

ایــن پــروژه جهــت اصــالح مشــخصه هــای بنزیــن موتــور تولیــدی و کاهــش ســطح آروماتیــک 
آن مــی باشــد. بــا اجــرای ایــن پــروژه کل بنزیــن موتــور تولیــدی شــرکت براســاس اســتاندارد 

EU-IV عرضــه خواهــد شــد.

Tabriz Oil Refining Co.

ایــن پــروژه بــه منظــور کاهــش ســطح گوگــرد فــرآورده هــای نفــت گاز و حصــول بــه الزامــات 
کیفــی اســتاندارد EU-V اجــرا مــی گــردد. بــا اجــرای ایــن پــروژه کل محصــول نفــت گاز تولیــدی 
پاالیشــگاه بــا اســتاندارد رور EU-V عرضــه خواهــد گردیــد. مــدت زمــان اجــرای ایــن پــروژه 

ســه ســال پیــش بینــی مــی گــردد.

پروژه 3: تصفیه نفت گاز

پــروژه 2: اســتحصال گوگــرد از محصــوالت تولیــدی و بازیافــت گازهــای انتهایــی 
واحــد گوگــرد

ــون  ــذاری 170 میلی ــرمایه گ ــا س ــور ب ــرب کش ــمال غ ــی در ش ــت محیط ــرح زیس ــن ط بزرگتری
دالری در شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز تعریــف شــده و در حــال اجــرا اســت. ایــن طــرح شــامل 

پنــج پــروژه بــه شــرح زیــر اســت:

شناسنامه بزرگترین طرح زیست محیطی 
صنعت نفت در شمال غرب کشور

پروژه 1: آیزومریزاسیون
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در حالــت اولیــه تولیــد و عملیــات، گازهــای ارســالی بــه مشــعل بــه ناچــار ســوزانده مــی شــدند کــه 
بــا اجــرای ایــن طــرح گازهــای ارســالی بــه مشــعل بازیابــی شــده و بــه عنــوان ســوخت پاالیشــگاه 
ــات  ــش ضایع ــز کاه ــعل و نی ــی مش ــش آالیندگ ــب کاه ــر موج ــن ام ــد. ای ــد ش ــتفاده خواهن اس
پاالیشــگاه خواهــد گردیــد، بــه طــوری کــه در طــول یــک ســال کل ســرمایه گــذاری انجــام گرفتــه 

بازگشــت پیــدا مــی کنــد. 

پروژه 4: بازیافت گازهای ارسالی به فلر

گزارش عملکرد پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتی

پروژه 5: گرانول سازی گوگرد

پروژه

پایان طرح

اعتبار الزم

هدف

ظرفیت

عنوان پروژه

اردیبهشت 

سال 94

شهریور 

سال 95

اسفند 

سال 96

اسفند 

سال 97

اسفند 

سال 98

کاهش آالیندگی 
ناشی از حمل و 

نقل گوگرد

بازیافت گازهای 
مشعل، کاهش 

آالیندگی و 
کاهش ضایعات

تولید نفت گاز با 
EU-V استاندارد

استحصال 
گوگرد و کاهش 

آالیندگی 
زیست محیطی

تبدیل کل بنزین 
EU-IV تولیدی به

گرانول سازی 
گوگرد

بازیافت گازهای 
ارسالی به 

سیستم مشعل تصفیه گازوئیل

استحصال گوگرد 
از فرآورده های 

تولیدی و بازیافت 
گازهای انتهایی 

گوگردسازی آیزومریزاسیون

 2/5

میلیون دالر

 4/5

میلیون دالر

 85

میلیون دالر

 45

میلیون دالر

 35

میلیون دالر

 100

تن در روز

 2400

تن در روز

30 هزار 

بشکه در روز

 100

تن در روز

10 هزار 

بشکه در روز

5 4 3 2 1

تولیــد گوگــرد بــه صــورت کلوخــه، اوال موجــب آالیندگــی زیســت محیطــی بــه ویــژه در هنــگام 
حمــل و نقــل مــی گــردد و ثانیــا جذابیــت صادراتــی و مصــارف خــاص را نــدارد. فلــذا بــا تولیــد 
گرانــول گوگــرد )بــه صــورت دانــه تســبیحی(، عــالوه بــر کاهــش آالیندگــی زیســت محیطــی بــه 

دلیــل ایجــاد فرصــت صادراتــی ارزش افــزوده حاصــل خواهــد گــردد.

Sustainability Report

57 عملکرد مسئوالنه در قبال محیط زیست



Tabriz Oil Refining Co.

58

تعداد پروژه 
های زیست 

محیطی

میزان پساب تصفیه 
شده واحد بازیافت 

)مترمکعب(

اعتبار تخصیص 
یافته به پروژه های 
زیست محیطی اجرا 
شده )میلیون ریال(

درصد پساب 
تصفیه شده به 
کل آب مصرفی

میزان پسماند لجن آهکی، نفتی 
و بیولوژیکی واحد بازیافت 
شرکت تحویلی به مدیریت 

پسماند شهرداری )مترمکعب(

7

6

5

117.100

3.073.750

577.047

1.273.834

1.387.695

1.407.345

62

77

76

400

0

0

دستاوردهای زیست محیطی شرکت پاالیش 
نفت تبریز در یک نگاه
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کاهش ساالنه 35.000 تن انتشار گازهای گلخانه ای

صرفه جویی ساالنه 260.000 مترمکعب در مصرف 
آب خام

صرفه جویی ساالنه 9.960 میلیون ریال با کاهش 
مصرف گاز طبیعی

صرفه جویی ساالنه 1.500 میلیون ریال با کاهش 
مصرف آب

)FGR( پروژه بازیافت گازهای ارسالی به مشعل

دوبله سازی و افزایش ظرفیت واحد بازیافت آب

خلق ارزش زیست محیطی همراه با خلق ارزش اقتصادی



عملکرد مسئوالنه در 
قبــال منابــع انســانی
 Responsible Performance
Towards Human Rights

2015  - 2016

1394 - 1395
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رویکرد شرکت در مدیریت منابع انسانی

شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــه ارزش هــا و کرامــت انســاني هــر شــخص احترام مــی گــذارد. این 
شــرکت بــرای ایجــاد محیــط کاری ایمــن در تــالش اســت تــا از ایــن موضــوع اطمینــان حاصــل 
ــام  ــان انج ــس اطمین ــاط و ح ــور و نش ــا ش ــود را ب ــف خ ــتند وظای ــادر هس ــان ق ــه کارکن ــد ک کن
دهنــد. پاالیشــگاه تبریــز در جهــت تحقــق بخشــیدن بــه رشــد کارکنــان خــود از طریــق آمــوزش 
مســتمر، تقویــت کار تیمــي، بهبــود ارتباطــات، توســعه آرمــان محــوري، حفــظ حریــم خصوصــي 
افــراد، ترویــج ارزش هــاي اســالمی- ملــی و فرهنــگ یادگیــری ســازمانی و احتــرام بــه فردیــت 

و ابتــکار کارکنــان تــالش مــی کنــد. 
مــا ســعی کــرده ایــم بــا بازبینــی آییــن نامــه هــای جــذب و اســتخدامی، تصویــب آییــن نامــه های 
جدیــد پــاداش، تشــکیل کمیتــه ایمنــی و بهداشــت، تدویــن آییــن نامــه ارزشــیابی مشــاغل، 
اســتقرار اســتاندارد OHSAS18001 بســترهای الزم را بــرای توانمندســازی منابــع انســانی و 

غنــی ســازی تجربــه شــغلی ایشــان، فراهــم آوریــم.
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استراتژی مدیریت منابع انسانی

توانمندسازی منابع انسانی همگام با پیشرفت های دنیا
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رسمیقراردادی پیمانکاری
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98
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96
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نمودار شماره )2(: تعداد کارکنان شرکت

1393
1394
1395
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150

100
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0
13951394

267

54

232

97

261

52

237

96

نمودار شماره )5(: آمار کارکنان بر اساس مدرک تحصیلی

لیسانس

فوق لیسانس و دکتری

فوق دیپلم

دیپلم و زیر دیپلم

 % 33

 % 31

 % 27

 % 9

40 تا 49 سال
50 سال به باال

30 تا 39 سال
تا 29 سال

نمودار شماره )3(: ترکیب سنی کارکنان - سال 1394نمودار شماره )4(: ترکیب سنی کارکنان - سال 1395

 % 34

 % 24

 % 34

 % 8
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0

0/57

1

0/50

تعداد بانوان در 

پست مدیریتی

ضریب تکرار 

حادثه

1394

1394

1395

1395

3/85

5/48

3/86

2/084

درصد بانوان

به کل کارکنان

ضریب شدت 

حادثه

1394

1394

1395

1395

0

0

ضریب تکرار 

حریق

1394

1395

18 هزار نفر 
ساعت

20 هزار نفر 
ساعت

 HSE آموزش

)1395(

کارکنان رسمی

کارکنان پیمانکاری

عملکرد مسئوالنه در قبال منابع انسانی

20904 نفر ساعت

37449 هزار نفر ساعت

برنامه ورزشی 

)1395(

کارکنان

خانواده کارکنان
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آموزش و توانمندسازی

شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــر ایــن بــاور اســت کــه توانمندســازی مســتمر نیــروی انســانی 
شــرکت در تحقــق اهــداف ســازمانی، ارتقــای بهــره وری و افزایــش حــس تعلــق ســازمانی تاثیــر 
بســزایی دارد. بدیــن منظــور ســاالنه از طریــق نیازســنجی آموزشــی و تنظیــم تقویــم آموزشــی، 

نســبت بــه برنامــه ریــزی و اجــرای برنامــه هــا و کارگاه هــای آموزشــی اقــدام مــی کنــد. 
ــا و  ــه از ابزاره ــت ک ــوده اس ــن ب ــر ای ــازمانی ب ــه س ــای مربوط ــرکت و واحده ــالش ش ت
شــیوه هــای مختلفــی بــرای آمــوزش و توانمندســازی پرســنل بهــره بــرده شــود. حســب 
نیــاز و شــرایط ســازمان، برخــی از دوره هــای آموزشــی در داخــل شــرکت برگــزار 
ــه  ــا ب ــزام آن ه ــق اع ــان از طری ــی کارکن ــای آموزش ــر از نیازه ــی دیگ ــوند و برخ ــی ش م
برنامــه هــای آموزشــی خــارج از شــرکت تامیــن مــی گــردد. همچنیــن، برخــی از بســته هــای 
آموزشــی مــورد نیــاز از طریــق وب ســایت شــرکت و بــر بســتر آمــوزش هــای مجــازی نیــز در 
ــری و کتــب  ــع روزنامــه، بولتــن خب ــق توزی ــن مــوارد، از طری ــر ای دســترس هســتند. عــالوه ب
مختلــف بــرای فرهنــگ ســازی و آمــوزش عمومــی ســازمانی اقــدام مــی شــود. در نهایــت، بــه 
منظــور تقویــت فرهنــگ یادگیــری ســازمانی و انتقــال تجــارب، جلســات هــم اندیشــی مهارتــی و 

دانشــی بــرای مســئولین، سرپرســتان و مدیــران میانــی شــرکت برگــزار مــی شــوند. 
برنامــه هــای آموزشــی در ســه دســته اصلــی عمومــی، فنــی و کســب و کار مدیریتــی برگــزار 
مــی شــوند. اهتمــام شــرکت بــه ایــن امــر مهــم بــه گونــه ای بــوده اســت کــه شــاهد افزایــش 

ســاله کمــی و کیفــی آن هــا بــوده ایــم. 
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ایمنی و سالمت کارکنان

ســم پاشــی کلیــه واحدهــاي ســتادي و عملیاتــي بــه منظــور مبــارزه بــا حشــرات و حیوانــات 
مــوذی، برطبــق الزامــات و اســتانداردهای مربوطــه

دو جــداره کــردن شیشــه هــاي پنجــره هــاي اتــاق هــاي آتــش نشــاني، ســاختمان مرکــزی 
یــک، اتــاق روســاي نوبتــکاري تعمیــرات، اتــاق تعمیــرات نوســازي و عایــق کاری

ــور  ــاد ن ــور ایج ــه منظ ــار پاالیشــي ب ــه چه ــاق هــاي ســاختمان منطق ــراي ات نصــب پنجــره ب
ــی طبیع

ــاق  ــرم، ات ــط گ ــاي خ ــالن ه ــرل و س ــاق کنت ــتوران، ات ــپزخانه رس ــنایي در آش ــاء روش ارتق
ــق کاری ــه و عای ــاختمان تهوی ــازي، س ــرات نوس ــران تعمی کارگ

طراحــي، نصــب و انتخــاب سیســتم غبارگیــر، گندزدایــي و فیلتراســیون هــواي ورودي بــه 
هواســاز آزمایشــگاه

طراحــي و ســاخت تــوری هــاي فلــزي در ظــروف اســتیل مخصــوص شستشــوي ســبزیجات، 
ــراري و  ــرکات تک ــش ح ــور کاه ــه منظ ــروف، ب ــوی ظ ــز شستش ــی، می ــاک کن ــج پ ــز برن می

ــن کار ــا در حی ــدام ه ــب ان ــت نامناس ــگیري از وضعی پیش
تعویــض صندلــي اتــاق کنتــرل و اتــاق هــای منطقــه 4 پاالیشــي، اتــاق تعمیــرات مکانیــک، 
اتــاق اســتراحت تعمیــرات نوســازی )داربســت بنــد، عایــق کاری(، بــه منظــور پیشــگیري از 

اختــالالت اســکلتي و عضالتــی

ایمنی و بهداشت در محیط کار
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1393 1394 1395 1393 1394 1395

نمودار شماره )6(: تعداد دوره های آموزشی برگزار شده نمودار شماره )7(: نفر ساعت آموزشی

130

175

168

54168

29220

17916

بــا اســتقرار اســتاندارد OHSAS18001 و HSE-MS در شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز، از وجــود 
سیســتم هــای مدیریتــی الزم بــرای توســعه و بهبــود مســتمر برنامــه هــای مرتبــط بــا ایمنــی و 

بهداشــت در محیــط کار اطمینــان حاصــل شــده اســت. 
رویکــرد شــرکت در ایــن زمینــه، مبتنــی بــر پیشــگیری از وقــوع حــوادث یــا شــرایط 
ــي  ــري و ارزیاب ــدازه گی ــروژه ان ــا اجــرای پ ــان اســت. در نتیجــه، ب ــرای کارکن پرریســک ب
توســط شــرکت  آزمایشــگاه  و  پاالیشــي  واحدهــاي  کار  محیــط  هــاي شــیمیایي  آالینــده 
ــاری هــاي شــغلي ناشــي از  ــرل بیم ــگام و کنت ــه شناســایي زود هن ــد، نســبت ب هــای معتم
مواجهــه بــا عوامــل زیــان آور شــیمیایی اقــدام کــرده اســت. همچنیــن بــا پایــش و ارزیابــي 
ــت و  ــاش دس ــدا، ارتع ــري ص ــی )دوزیمت ــای فیزیک ــده ه ــا آالین ــي ب ــان عملیات ــه کارکن مواجه
بــازو، ارتعــاش تمــام بــدن، پرتوهــاي غیریونســاز UV-TR، پرتوهــای یونســاز-گاما، میــدان هــاي 
مغناطیســي و الکتریکــی، تنــش گرمایــي و ســرمایی(، انجــام اقدامــات اصالحــی و پیشــگیرانه 

ــی شــدند.  الزم تعییــن و اجرای
عــالوه بــر مــوارد فــوق الذکــر، بــه منظــور ایمــن ســازی محیــط کار، اقدامــات متعددی در شــرکت 

انجــام شــده اســت کــه از جملــه مهــم تریــن آن هــا مــی تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
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برگــزاری کالس هــای آموزشــي در خصــوص موضوعــات بهداشــت، ایمنــي و محیــط زیســت 
ــا ســرانه 15 نفرســاعت جهــت کارکنــان رســمي و قریــب  بیــش از 18 هــزار نفرســاعت ب

20 هــزار نفرســاعت بــا ســرانه 23 نفرســاعت جهــت کارکنــان پیمانــکاري
برگــزاري ســمینارهای آموزشــی مختلــف از قبیــل “خودمراقبتــي و نقــش تغذیــه در آن” و 
ــا دعــوت از کارشناســان اداره بهداشــت اســتان و اســاتید  ــواده” ب ــی خان “بهداشــت روان

دانشــگاه
تجهیز درمانگاه برای نیروهاي قراردادی

ــي  ــم پــرس و اجرای ــه صــورت پــرس کامــل و نی ــرات در برنامــه ســرو غــذا ب ایجــاد تغیی
ــودن آن نم

اجــرای کامــل قوانیــن مرتبــط بــا مرخصــی هــای اســتعالجی و علــی الخصــوص مرخصــی قبــل 
از زایمــان، بعــد از زایمــان و دوران شــیردهی بــا نظــر حمایتــی از کارکنــان و بانــوان شــاغل
ارائــه خدمــات مشــاوره اي رژیــم درمانــي بــه کارکنــان در خصــوص اضافــه وزن، 

ــر دیــس لیپیدمــي، فشــار خــون و دیابــت بــه تعــداد 440 نف
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ورزش باعــث ســالمت جســم و روح آدمــی اســت. شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــا هــدف ارتقــای 
ــان  ــج ورزش در می ــه تروی ــواره نســبت ب ــی، هم ــع آن ســالمت اجتماع ــه تب ــردی و ب ســالمت ف
کارکنــان، خانــواده هــای ایشــان و عمــوم جامعــه اهتمــام ورزیــده اســت. برنامــه ریــزی و برگزاری 
20904 نفرســاعت برنامــه ورزشــی بــرای کارکنــان و 37449 نفرســاعت بــرای خانــواده کارکنان 

شــرکت بطــور متوســط در ســال صــورت مــی گیــرد.
در ایــن خصــوص، امکانــات ورزشــی از قبیــل تجهیــزات ســالني و تخصصــي، البســه و وســایل 
عمومــی بــه رشــته هــاي ورزشــي برنامــه ریــزی شــده نظیــر فوتبــال، فوتســال، والیبــال، شــنا، 
کوهنــوردي، دارت، تیرانــدازي، شــطرنج، آمادگــي جســماني و تنیــس روي میــز تخصیــص داده 
ــات و  ــا در تمرین ــت ت ــده اس ــته ش ــان گذاش ــاي ایش ــواده ه ــان و خان ــار کارکن ــده و در اختی ش

مســابقات ورزشــي هــر رشــته مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. 
از جملــه برنامــه هــای ورزشــی کــه مــورد توجــه کارکنــان و خانــواده هــای ایشــان قــرار گرفتــه 
اســت، کوهنــوردی سراســری، کــوه گشــت هــای خانوادگــی و پیــاده روی صبحگاهــی در مســیر 
تندرســتی اســت. ایــن برنامــه هــا عــالوه بــر ایجــاد ســالمت و نشــاط فــردی، در تحکیــم بنیــان 

خانــواده و ایجــاد حــس همدلــی و هــم بســتگی ســازمانی تاثیــر مثبــت داشــته انــد. 
در مــرداد 1395 شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز میزبــان المپیــاد فرهنگــی ورزشــی دختــران زیــر 
26 ســال شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران بــود. 200 بانوی ورزشــکار 
جــوان از مجموعــه ملــی پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران در چهــار رشــته بدمینتون، 
تیرانــدازی، شــطرنج و آمادگــی جســمانی در ایــن مســابقات شــرکت کردنــد. نماینــدگان شــرکت 
پاالیــش نفــت تبریــز موفــق شــدند کــه در رشــته تیرانــدازی بــه مقام ســوم و در رشــته شــطرنج 

نیــز بــه مقــام ســوم دســت یابنــد. 

ورزش و نشاط

عملکرد مسئوالنه در قبال منابع انسانی

در ارائــه خدمــات مرتبــط بــا ســالمت کارکنــان، کمیتــه ســالمت کارکنــان تشــکیل شــده اســت. 
ــرای  ــغلی ب ــات ش ــام معاین ــه، انج ــن زمین ــه در ای ــورت گرفت ــات ص ــا و اقدام ــه ه ــت برنام تح
تمــام کارکنــان رســمی و قــراردادی بــه منظــور حفــظ و ارتقــای ســالمت کارکنــان و پیشــگیری از 
بیمــاری هــای شــغلی، بــه صــورت مســتمر صــورت مــی گیــرد. از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه 

در ایــن زمینــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:



ــاط  ــود ارتب ــان خ ــا ذینفع ــه ب ــت ک ــوده اس ــالش ب ــواره در ت ــز هم ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ش
ــدی شــرکت، از  ــان کلی ــوان یکــی از ذینفع ــه عن ــان ب ــی داشــته باشــد. کارکن مســتمر و پویای
ایــن امــر مســتثنی نیســتند. برنامــه هــا و شــیوه هــای مختلفــی بــرای تقویــت ارتباطــات درون 

ــد.  ــران توســعه داده شــده ان ــان و مدی ــان کارکن ــف می ســازمانی در ســطوح مختل
یکــی از ایــن برنامــه هــا، اســتقرار نظــام پیشــنهادها در شــرکت در راســتای تقویــت مشــارکت 
جمعــی، ایجــاد فرهنــگ هــم اندیشــی و افزایــش بهــره وری بــوده اســت. پیشــنهادهای 
دریافــت شــده توســط کارکنــان، چــه بــه صــورت فــردی و چــه بــه صــورت تیمــی بررســی شــده 
و پیشــنهادات برتــر معرفــی شــده و مــورد تقدیــر قــرار مــی گیرنــد. تــا پایــان ســال 1395، 
بیســت و ســه جشــنواره داخلــی نظــام پیشــنهادها بــه منظــور معرفــی و تجلیــل از ایــده هــا و 

پیشــنهادهای برتــر در پاالیشــگاه نفــت تبریــز برگــزار شــده اســت. 
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ارتباط با کارکنان

ارتباط و مشارکت با کارکنان
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تمامــی کارکنــان شــرکت مــی تواننــد از طریــق کانــال هــای زیــر نظــرات، انتقــادات، مشــکالت و 
پیشــنهادات خــود را بــا مدیــران ســازمان در میــان بگذارنــد:

عــالوه بــر کانــال هــای ارتباطــی فــوق الذکــر، نظرســنجی هــای ســاالنه و دوره ای نیــز از کارکنــان 
صــورت مــی گیــرد. ایــن نظرســنجی هــا دارای اهــداف و کاربردهــای مختلفــی هســتند، ماننــد:

ــد  ــران ارش ــل و مدی ــور مدیرعام ــا حض ــنود ب ــت و ش ــات گف ــا و جلس ــه ه ــرکت در برنام ش
ــازمان س

سامانه پیام کوتاه دو طرفه در شرکت
کانال ارتباطی مستقیم با مدیر منابع انسانی



شــرکت پاالیــش نقــت تبریــز در تــالش بــوده اســت کــه سیســتم هــا و رویــه هــای هدفمنــد 
ــتا،  ــن راس ــد. در ای ــعه ده ــان توس ــارات کارکن ــاط و انتظ ــت ارتب ــرای مدیری ــخصی را ب و مش
 Job Descriptive Index )JDI( ــدل ــاس م ــان براس ــغلی کارکن ــت ش ــنجش رضای ــتم س سیس
اســتقرار یافتــه و رضایتمنــدی شــغلی کارکنــان در ســال هــای 1394 و 1395 مــورد ســنجش 

قــرار گرفتــه اســت.
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نمودار شماره )8(: سنجش رضایتمندی شغلی کارکنان

تقویت فرهنگ سازمانی
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فرهنــگ ســازمانی بــه عنــوان روح یــک مجموعــه بــر اندیشــه و رفتــار کارکنــان آن تاثیرگــذار 
اســت. شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز همــواره در تــالش بــوده اســت کــه فرهنــگ ســازمانی آن 
ــن فرهنگــی  ــی ســازمانی، ارزش هــای انســانی و ســازمانی باشــد. در چنی ــی رشــد و تعال حام
اســت کــه کارکنــان، ســازمان را از آن خــود دانســته و بــا جــان و دل در دســتیابی بــه اهــداف و 
تحکیــم روابــط ســازمانی تــالش مــی کننــد. در ایــن راســتا برنامــه هــا و اقدامــات متنوعــی بــرای 

کارکنــان و خانــواده هــای ایشــان برگــزار شــده اســت. 

در راســتای اشــاعه آرمــان ســازمان، توســعه تفکــر سیســتمی و فرهنــگ تعالــی ســازمانی در 
میــان کارکنــان، ســمینارهای مختلفــی بــا حضــور مدیــران برگــزار مــی شــود و از طریــق بولتــن 
هــا، پورتــال ســازمانی و تبلیغــات محیطــی، ارزش هــای رفتــاری و عملکــردی مرتبــط ترویــج و 

تبییــن مــی شــوند. 

بــه منظــور ترویــج ارزش هــای دینــی و اخالقــی و تکیــه بــر آمــوزه هــای ارزشــمند آن هــا بــه 
عنــوان پشــتوانه بهبــود مســئولیت هــای فــردی، ســازمانی و اجتماعــی، اقدامــات متنوعــی در 
ــه نمــاز جماعــت در شــرکت، برگــزاری  ــد، نظیــر برگــزاری روزان ــه انجــام رســیده ان شــرکت ب
مســابقات فرهنگــی- مذهبــی )ماننــد مســابقات قــرآن، اذان، نهــج البالغــه، خاطــره نویســی، 
ــاب و حجــاب و عفــاف، و برگــزاری کالس هــای  ــره(، برگــزاری نمایشــگاه هــای کت نقاشــی و غی

معنــوی و قرآنــی بــرای خانــواده کارکنــان.

ــای  ــت ه ــا و بزرگداش ــن ه ــا، جش ــم ه ــزاری مراس ــق برگ ــازمانی از طری ــگ س ــت فرهن تقوی
مختلــف نیــز در ســازمان دنبــال شــده اســت. بزرگداشــت روزهــای خــاص نظیــر روز زن، روز 
کارگــر، روز جانبــاز، روز شــهدای شــرکت، دهــه مبــارک فجــر، روز هــوای پــاک، روز پزشــک، روز 
مهنــدس، هفتــه HSE، هفتــه دفــاع مقــدس و غیــره، عــالوه بــر اینکــه فرصتــی بــرای تجلیــل از 
همــکاران مختلــف بــه دســت مــی دهــد، باعــث تقویــت همدلــی و نشــاط ســازمانی مــی گــردد. 
همچنیــن شــرکت بــا برگــزاری جشــن تکلیــف بــرای فرزنــدان کارکنــان و تجلیــل از فرزنــدان 

ممتــاز ایشــان، باعــث تقویــت حــس غــرور و تعلــق ســازمانی در میــان کارکنــان شــده اســت.
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72

اختصاص منازل سازمانی برای رفاه حال کارکنان و خانواده ایشان
تخصیــص ســهمیه هــاي رفاهــي بــرای کارکنــان و خانــواده ایشــان بــه منظــور تعــادل کار و 

زندگــی
تخصیــص هدایــاي نقــدي و غیرنقــدی بــرای کلیــه کارکنــان رســمي و قــراردادي مربــوط بــه 

مناســبت هــای ویــژه ماننــد عیــد نــوروز، روز کارگــر، روز زن و اعیــاد مذهبــي و ملــی
تخصیص هدایاي عمومي فرهنگ سازي HSE )مانند فشارسنج، کتاب و غیره(

اعطاء هدایاي سفر و مرخصی های 12 روزه
تخصیص پاداش هاي بهره وري ماهیانه

برگــزاري میهمانــی هــاي شــام در ســطح خانــواده هــاي عمــوم کارکنان در مناســبت هایــی مانند 
مــاه رمضــان و غیره

مشارکت در شادی و غم همکاران جهت تقویت ارتباط عاطفی کارکنان

Tabriz Oil Refining Co.

توسعه ورزش کارکنان و خانواده هایشان )میلیون ریال(

بودجه سالمتی کارکنان )میلیون ریال(

بودجه خدمات رفاهی کارکنان )میلیون ریال(

بودجه برنامه های فرهنگی )میلیون ریال(

10.964

82.434

34.460

12.075

12.627

2.020

11.738

59.456

34.203

11.058

47.878

13.141

1394شرح 13931395

خدمات رفاهی کارکنان
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جدول شماره )7(: بودجه خدمات رفاهی و سالمت کارکنان
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ــات رفاهــی  ــان، خدم ــی کارکن ــت زندگ ــای کیفی ــه منظــور ارتق ــز ب شــرکت پاالیــش نفــت تبری
مختلفــی را بــه ایشــان ارائــه مــی کنــد کــه از جملــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:



مســئوالنه  عملکــرد 
جامعــه قبــال  در 
 Responsible Performance

Towards Society

2015  - 2016

1394 - 1395
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تعامل مسئوالنه با نمایندگان جامعه

ــاط  ــظ ارتب ــرای حف ــرکتی ب ــوب ش ــهروند خ ــک ش ــوان ی ــه عن ــز ب ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ش
ــا  ــی ب ــاط مطلوب ــد دارد ارتب ــی قص ــزارش ده ــرد و گ ــفافیت در عملک ــق ش ــه از طری ــا جامع ب
شــهروندان ایجــاد کنــد و همــکاری مثبتــی بــرای رشــد ســالم جامعــه داشــته باشــد. شــرکت 

ــد. ــی کن ــرکت م ــال ش ــورت فع ــه ص ــی ب ــای اجتماع ــارکت ه ــز در مش ــت تبری ــش نف پاالی
ــا وجــوه  ــط ب ــوع و مرتب ــه طیفــی متن ــدگان جامع ــا نماین ــز ب ــاط شــرکت پاالیــش نفــت تبری ارتب
ــف کســب و کار شــرکت و امــور اجتماعــی را پوشــش مــی دهــد. دانشــگاه هــا و مراکــز  مختل
ــز،  ــداری تبری ــرقی، فرمان ــان ش ــتانداری آذربایج ــرورش، اس ــوزش و پ ــی، آم علمی-پژوهش
ــای  ــازمان ه ــاد و س ــردم نه ــه م ــای خیری ــازمان ه ــون، س ــی پیرام ــع محل ــایگان و جوام همس
عمومــی از جملــه نهادهــا و نماینــدگان جامعــه هســتند کــه پاالیشــگاه تبریــز تعاملــی مســتمر 
و فعاالنــه بــا آن هــا دارد. ایــن ارتبــاط بســتر مناســبی بــرای شناســایی درســت چالــش هــای 

ــی آورد. ــم م ــا را فراه ــل آن ه ــرکت در ح ــارکت ش ــی مش ــی و چگونگ اجتماع
ــه  ــم ب ــز ه ــگاه تبری ــرف پاالیش ــه از ط ــورت گرفت ــی ص ــای اجتماع ــت ه ــا و حمای ــارکت ه مش
ــا اســتفاده از ظرفیــت هــای انســانی یــا معنــوی ســازمان بــوده اســت.  صــورت مــادی و هــم ب

ــت. ــه رشــد داشــته اس ــدی رو ب ــه، رون ــی در جامع ــن حضــور و نقــش آفرین ای

75

بودجه مشارکت های اجتماعی در سال 1393

230 میلیون ریال 

بودجه مشارکت های اجتماعی در سال 1395

600 میلیون ریال 

بودجه مشارکت های اجتماعی در سال 1394

2238 میلیون ریال 

1393

1394

1395



حمایت از امور مذهبی و معنویت در جامعه
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همــکاری و تعامــل بــا ســتاد اقامــه نمــاز اســتان در راســتای ترویــج فرهنــگ غنــی اســالمی 
در اســتان

همکاری و تعامل با ستاد حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر استان
ــر  ــروم هاج ــه مح ــه در مدرس ــداث نمازخان ــت اح ــي جه ــدي200.000.000 ریال ــک نق کم
روســتاي بیــرق از توابــع شــهر تبریــز در راســتای کمــک بــه مــدارس محــروم و توســعه و 

ترویــج فرهنــگ نورانــی نمــاز
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تــالش هــا و همــکاری هــای شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز در ایــن حــوزه مــورد توجــه و تقدیــر 
نماینــدگاه مرتبــط در جامعــه قــرار گرفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه اخــذ لــوح 
تقدیــر از اســتانداری و شــورای اقامــه نمــاز در خصــوص پشــتیبانی از ترویج و توســعه فرهنگ 
ــن  ــرق و همچنی ــروم بی ــتای مح ــر روس ــتان هاج ــه در دبیرس ــاخت نمازخان ــاز و س ــی نم نوران
ــوان  ــه عن ــتان ب ــر اس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــای ام ــتاد احی ــر از س ــوح تقدی ــت ل دریاف
شــرکت برگزیــده اســتان، اشــاره کــرد. ایــن توجهــات و تقدیرهــا خــود نمــود بــارزی از تعامــل 

ــا جامعــه هســتند.  ســازنده موجــود میــان شــرکت و ذینفعــان مرتبــط ب
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طــی تعامــالت و جلســات برگــزار شــده بــا نماینــدگان مختلــف جامعــه، یکــی از انتظــارات مهــم 
مطــرح شــده مشــارکت شــرکت در ترویــج و تقویــت امــور مذهبــی و معنــوی در جامعــه بــوده 
ــا توجــه بــه اینکــه ایــن موضــوع بــه عنــوان یکــی از ارزش هــای مشــترک و مــورد  اســت. ب
تاییــد تمامــی مدیــران و پرســنل شــرکت اســت، ایــن همســویی میــان ارزش هــای فــردی، 
ارزش هــای ســازمانی و ارزش هــای اجتماعــی باعــث توجــه ویــژه پاالیشــگاه نفــت تبریــز بــه 
ایــن حــوزه مهــم و دارای خیــر مانــدگار شــده اســت. از جملــه مهــم تریــن حمایــت هایــی کــه 
شــرکت در ایــن حــوزه طــی چنــد ســال گذشــته انجــام داده اســت، مــی تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:

ایــن شــرکت در راســتای نشــر و گســترش فعالیــت هــای قرآنــي در جامعــه، کمــک 
ــي و  ــان س ــه میزب ــرقي ک ــان ش ــتان آذربایج ــاف اس ــه اداره اوق ــي ب 200.000.000 ریال
ــی از  ــن بخش ــت تأمی ــود؛ جه ــور ب ــم کش ــرآن کری ــري ق ــابقات سراس ــن دوره مس هفتمی

ــود. ــدا نم ــابقات، اه ــزاری مس ــای برگ ــه ه هزین
برگــزاری ســالیانه مراســم پذیرائــي افطــار از خانــواده هــاي معظــم و معــزز شــهداي 
پاالیشــگاه تبریــز و مددجویــان معــزز و گرانقــدر مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی 

)ره( و بهزیســتي در محــل رســتوران شــرکت
اســتقرار شــورای اقامــه نمــاز، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و حجــاب و عفــاف شــرکت 

بــه ریاســت مدیرعامــل
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مشارکت در امور خیریه و بشردوستانه

ــر داشــته اســت،  ــد دهــه اخی ــه طــی چن ــی ک ــام پیشــرفت های ــی رغــم تم ــه بشــری عل جامع
هنــوز نتوانســته اســت کــه شــاهد شــکل گیــری زندگــی باکیفیــت، بــا عدالــت و بالنــده بــرای 
تــک تــک انســان هــا باشــد. جوامــع مختلــف هنــوز هــم بــا چالــش هــای گوناگونــی دســت بــه 
گریبــان هســتند. شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــه عنــوان عضــوی مســئولیت پذیــر در جامعــه 
ــژه حمایــت از اقشــار و  ــه وی ــه چالــش هــا و نیازهــای اجتماعــی ب محــل فعالیتــش، نســبت ب
ــا کمتــر برخــوردار توجــه نشــان مــی دهــد و در حــد  گــروه هــای آســیب پذیــر، کــم تــوان ی
تــوان و امکانــات خــود در امــور بشردوســتانه و خیریــه مشــارکت مــی کنــد. ایــن حمایــت هــا 
در تعامــل بــا ذینفعــان مختلفــی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد تعییــن و اجرایــی شــده 
اســت. در ایــن زمینــه اقدامــات متنوعــی صــورت گرفتــه اســت کــه از جملــه مــی تــوان بــه 

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ــه  ــات خیری ــي از موسس ــه یک ــن موسس ــر؛ ای ــان بصی ــه نابینای ــه موسس ــدي ب ــک نق کم
مردمــي جهــت حمایــت روشــندالن عزیــز اســت. شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز در ســال 
1393 مبلــغ 3 میلیــون تومــان و در ســال 1394 مبلــغ 10 میلیــون تومــان جهــت کمــک 
و پشــتیباني از ایــن مجموعــه و بــه تبــع آن خدمــت بــه روشــندالن روشــن ضمیــر جامعــه 

کــه بخشــي از جمعیــت شــهر و اســتان را تشــیکل مــی دهنــد، تقدیــم نمــوده اســت.
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ــد،  ــم غیرعم ــی جرائ ــک زندان ــه آزادی ی ــعار ک ــن ش ــا ای ــز ب ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ش
آزادی یــک خانــواده و بــه تبــع آن آزادی جامعــه اســت، کمــک 500.000.00 ریالــي بــه 

ــم غیرعمــد اهــدا نمــود.  ــان جرائ ــا هــدف آزادي زندانی ــه اســتان ب ســتاد دی
ــان  ــتان آذربایج ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــه کمیت ــي ب ــک 200.000.000 ریال کم
شــرقي جهــت پشــتیباني بخشــي از نیازهــای مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 

اســتان. 
ایــن شــرکت بــا اعتقــاد بــه اینکــه هیــچ کودکــی نبایــد بــه دلیــل فقــر از تحصیــل بــاز بماند 
و بــا ایــن رویکــرد فرهنگــی کــه در اثــر حمایــت نشــدن، برخــي از ایــن کــودکان مجبــور 
بــه تــرک تحصیــل و روي آوردن بــه شــغل هــای کاذب و ازدواج زودرس و نافرجــام 
ــه  ــي ب ــک 100.000.00 ریال ــد، کم ــد ش ــي خواهن ــی و اجتماع ــکالت فرهنگ ــایر مش و س
ــه  ــودکان جامع ــکالت ک ــی از مش ــع بخش ــت رف ــز جه ــودک تبری ــاد ک ــه بنی ــه خیری موسس

هــدف ایشــان اهــدا نمــود.
اقدامــات حمایتــی و خیریــه نظیــر حمایــت از خانــه ســالمندان کهریــزک، موسســه خیریــه 

فرزنــدان رحمــت و مراکــز خیریــه.

عملکرد مسئوالنه در قبال جامعه
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همکاری در توسعه متوازن جامعه

ــه و  ــتلزم توج ــه ای مس ــر جامع ــدار در ه ــوازن و پای ــرفت مت ــعه و پیش ــه توس ــتیابی ب دس
ســرمایه گــذاری در ابعــاد مختلفــی از مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی مرتبــط 
ــا ذینفعــان و  ــز ب ــا حیــات آن جامعــه اســت. طــی ارتباطــی کــه شــرکت پاالیــش نفــت تبری ب
نماینــدگان جامعــه دارد، انتظــارات و نیازهایــی را از طــرف ایشــان بــه نمایندگــی از جامعــه 
ــه دریافــت  ــوازن جامع ــرای توســعه مت ــت ب ــب حمای ــه منظــور جل ــی ب ــدگاه خبرگ ــا از دی و ی
ــات و قابلیــت هــای  ــر امکان ــه ب ــا تکی ــد. شــرکت همــواره تــالش کــرده اســت کــه ب مــی کن
خــود در ایــن زمینــه نقــش فعــال داشــته و یــاری رســان ســازمان هــا یــا ارگان هــای مختلــف 

باشــد. بدیــن منظــور برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه بدیــن شــرح هســتند: 

پرداخــت کمــک 2.000.000.000 ریالــي بــه روســتاي همجــوار شــرکت )روســتای کجــوار( 
بابــت ســاخت پــل میــان روســتاي مذکــور و همســایگان مجــاورش در راســتای بهبود شــرایط 

زندگــي و ایجــاد رفــاه و آســایش بــرای ایشــان
برگزاري مراسم زیست محیطي در سطح استان و روستاهاي همجوار

توزیع بسته هاي فرهنگي در سطح مدارس شهر
بسترســازی بــرای فعالیــت هــای اجتماعــی کارکنــان از جملــه اهــداء خــون و حضــور هنــگام 

بالیــای طبیعــی
تشــکیل داوطلبانــه گــروه هــای ورزشــی چــون کوهنــوردی و کمــک بــه توســعه و گســترش 

آن
همکاری با دانشگاه ها از طریق جذب و پذیرش کارآموزان دانشجو

ــا دانشــگاه صنعتــی ســهند، از طریــق عقــد اولیــن قــرارداد فرصــت مطالعاتــی  همــکاری ب
اعضــای هیــات علمــی در صنعــت بــا هــدف تقویــت ارتبــاط شــرکت با مراکــز علمی پژوهشــی
ــط  ــه از محی ــدگان جامع ــجویان و نماین ــوزان، دانش ــش آم ــد دان ــکان بازی ــتر ام ــاد بس ایج

ــرکت. ش
پرداخت مالیات های تکلیفی، حقوق، پیمانکاری و عملکرد حسب مورد

اســتفاده از ظرفیــت هــا و اســتعدادهای بومــی منطقــه در زمینــه هــای علمــی، فرهنگــی و 
ورزشــی
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اولین قرارداد فرصت مطالعات صنعتی داخل کشور برای اعضای هیات علمی، 
نماد ارتباط تنگاتنگ شرکت پاالیش نفت تبریز با مراکز علمی پژوهشی در 

راستای کمک به توسعه و ترویج علم

اولیــن قــرارداد فرصــت هــای مطالعاتــی داخلــی اعضــای هیــات علمــی در کشــور مــا بیــن دانشــگاه 
صنعتــی ســهند و شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــه منظــور ارتبــاط بیشــتر صنعــت و دانشــگاه بــرای 
اســتفاده صنعــت از آخریــن یافتــه هــای علمــی و نیــز کاربردی کــردن علوم دانشــگاهی در روز شــنبه 
18 مهرمــاه 1394 در محــل ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان آذربایجــان شــرقی بــا حضــور 
معاونیــن پژوهشــی وزارتخانــه هــای علــوم و صنعــت و نیــز معــاون عملیــات شــرکت پاالیــش نفــت 

تبریــز، رییــس دانشــگاه صنعتــی ســهند و دیگــر مقامــات اســتانی بــه امضــاء طرفیــن رســید.
براســاس ایــن طــرح، اســتاد برجســته دانشــگاه صنعتــی ســهند جناب آقــای دکتــر اســماعیل فاتحی فر 
بــه مــدت دو تــرم تحصیلــی در شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز در زمینــه کاهــش ضایعــات، افزایــش 

بهــره وری و کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت فعالیــت کردنــد.

عملکرد مسئوالنه در قبال جامعه
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در ادامــه ایــن مســیر و بــه منظــور تعمیــق ارتبــاط شــرکت بــا جامعــه، برنامــه هــا و اقدامــات 
ــا  ــاالت ب ــت تعام ــا تقوی ــه ه ــن برنام ــز ای ــد. در مرک ــه ان ــرار گرفت ــتور کار ق ــدی در دس جدی
ــن،  ــات طرفی ــا شناســایی قابلیــت هــا و امکان ــوان ب ــه بت ــه نحــوی ک ــدی اســت ب ــان کلی ذینفع
همــکاری هایــی را تعریــف و اجرایــی نمــود کــه هــم ارزشــی اجتماعــی ایجــاد نمایــد و هــم بــه 
تقویــت وجهــه شــرکت در جامعــه کمــک کنــد. از طــرف دیگــر، بــاور مــا بــر ایــن اســت کــه بــا 
توانمندســازی و مهــارت افزایــی مــی تــوان اقشــار مختلــف جامعــه را بــرای داشــتن یــک زندگــی 
معنــادار و پربــازده آمــاده کــرد. در نتیجــه، همــکاری هــای علمی-کاربــردی بــا فعالیــن مختلفــی 
ــه  ــرکت در زمین ــتور کار ش ــدارس در دس ــه ای و م ــی و حرف ــز فن ــا، مراک ــگاه ه ــد دانش مانن
مشــارکت هــای اجتماعــی قــرار دارنــد. بــه طــور خالصــه مــی تــوان اهــم برنامــه هــای در دســت 

اجــرا یــا آتــی در ایــن حــوزه را چنیــن برشــمرد:

تعریــف و تبییــن برنامــه هــا و اقداماتــی بــه منظــور اطــالع رســانی فعالیــت هــای شــرکت بــه 
ــان جامعه ذینفع

اســتفاده از ظرفیــت هــای ســازمان هــای غیردولتــی در جهــت افزایــش وجهــه شــرکت و 
ــی آن ــادابی و چابک ش

بهره مندی از ظرفیت های تشکل های صنفی در جهت نوآوری تحقیق و توسعه
حمایت مالی از کارکنان زن سرپرست خانوار

ــه  ــام المنفع ــای ع ــارکت در کاره ــه و مش ــات خیری ــا مؤسس ــازنده ب ــالت س ــش تعام افزای
ــل ــه ســال قب ــج درصــد بیشــتر نســبت ب هرســال پن

افزایــش تعــداد بازدیدکننــدگان وکارآمــوزان شــرکت هرســال 10 درصــد بیشــتر 
ــل ــال قب ــه س ــبت ب نس

طــرح ریــزی دوره هــاي آمــوزش فنــی- حرفــه اي بــراي ســاکنین روســتاي همجــوار جهــت 
توانمندســازي و اشــتغال زایــي در راســتاي رســالت هــای اجتماعــی
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سود حاصل از 
نظام پیشنهادات 

)میلیون ریال(

توسعه ورزش کارکنان 
و خانواده هایشان 

)میلیون ریال(

تعداد پروژه مشترک 
با دانشگاه

خدمات رفاهی 
کارکنان

 )میلیون ریال(

بودجه سالمتی 
کارکنان 

)میلیون ریال(

176.092

497.980

556.000

17

32

17

11.738

12.627

10.964

47.878

34.203

34.460

59.456

2.020

82.434

دستاوردهای اجتماعی شرکت پاالیش نفت 
تبریز در یک نگاه
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13
94

13
95
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بودجه برنامه 
های فرهنگی

 )میلیون ریال(

تعداد داوطلبان 
اهدای خون

بودجه آموزش 
کارکنان 

)میلیون ریال(

تعداد کارآموزان 
و بازدیدکنندگان 

شرکت

کمک های 
خیرخواهانه 

)میلیون ریال(

13.141

11.058

12.075

16.276

17.986

20.684

176 در دو 
مرحله

86
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1236

1217

1250

230

2238

600

13
93

13
94

13
95
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ــهر ــز، آذرش ــاده تبری ــر 5 ج ــز، کیلومت ــانی:  تبری نش
تبریــز نفــت  پاالیــش  پاالیشــگاه، شــرکت  بلــوار 
کد پستی:                                           5197131111
صندوق پستی:                                                        4156
تلفن شرکت:                  85 - 34205570 - 041
روابط عمومی:                             34211925 - 041
www.tbzrefinery.co.ir                                  :سایت
info@tbzrefinery.co.ir                                 :ایمیل
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شـرکت پـاالیش نـفت تـبریـز


