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چكيده
شركت پااليش نفت بندرعباس با توجه به اهميت فعاليت و توليد  %11فرآورده های نفتي در كشور و موقعيت
مكاني خود و برای پاسخ دهي مناسب به نيازهای جامعه در راستای مسئوليت و مشاركتهای اجتماعي خود ،كارگروه
هايي را برای بررسي محيط داخلي و بيروني سازمان ايجاد ن موده و اين كارگروه ها همزمان با اعالم نيازها و درخواست
های جامعه پيراموني و ذينفعان  ،گزينه های مناسب برای كمك به جامعه را در حوزه های مختلف كاركنان ،نهادها،
محيط زيست  ،مشتريان و مصرف كنندگان ،مشاركت در توسعه شهری و روستايي  ،حقوق بشر و شهروندی  ،كسب و
كا ر منصفانه بررسي و به مديريت پيشنهاد مي دهند و مديريت ارشد سازمان نظام پاسخ دهي و تصميم گيری مناسبي را
برای پيشنهادات ارائه شده دارا بوده و پيگيری مي نمايد .در اين راستا طي سالهای گذشته اين شركت اقدامات ارزنده ای
را انجام داده كه نتايج مطلوبي در پي داشته است .رئوس برخي از اقدامات ارزشمند عبارتند از :انتقال و جابجايي كامل
روستای جمال احمد به مكاني مناسب و غيرآلوده درجهت كسب رضايت كليه ساكنين روستا ،كمك به ايجاد كمربند

سبز شهری  ،تجهيز آزمايشگاه كنترل كيفيت اداره استاندارد ،اجرای پروژه های متعدد مرتبط با  ، HSEايجاد مكاني
مناسب و امن برای زندگي كاركنان و خانواده های ايشان ،كمك رساني به صنايع همجوار و مناطق شهری در زمان بروز
بحران ،كمك به نيازمندان و ايتام منطقه  ،احداث بناهای عمومي مثل دبستان و مسجد ،كمك به ساخت راه های
روستايي و ايمن سازی مسيرهای تردد روستايي  ،خريد و تجهيز بخش سوختگي بيمارستان سوانح سوختگي استان و غيره

 ...كه در اين مقاله به فرآيند جاری در شركت  ،اهم فعاليت های انجام شده در هفت حوزه  ، CSRبازخوردهای جامعه

و نتايج آن مي پردازيم .شايان ذكر است كه بار مالي ساليانه كمك به جامعه بيروني اين شركت بالغ بر  4225ميليارد ريال
مي باشد.
كلمات كليدی :مسئوليت اجتماعي  ،مشاركت و سرمايه گذاری اجتماعي  ،مديريت

 . 1مديرعامل شركت پااليش نفت بندرعباس،كارشناس ارشد مهندسي صنايعB_Refinery@Baorco.ir،
 . 2رئيس پژوهش و فناوری ،كارشناس ارشد مهندسي شيمي ،Sh_gh52@yahoo.com ،نويسنده مسئول

 . 3رئيس برنامه ريزی و سامانه های مديريتي،كارشناس ارشد محيط زيستMohsen.ghezavati@yahoo.com ،
 . 4رئيس بهره برداری منطقه ج 2كارشناس ارشد محيط زيستAsadireza228@yahoo.com ،
 . 5مدير مالي ،كارشناس ارشد حسابداریsadrimr@gmail.com ،
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مقدمه
پااليشگاه نفت بندرعباس يكي از  9شركـت پااليشي كشور ميباشد كه در زميني به وسعت تقريبي  077هكتار در
كرانه شمالي آبهای خليج فارس و مجاورت شهر بندرعباس احداث شده و در سال  1301مورد بهره برداری قرار گرفت.
ايـن مجمـوعـه بـه منظـور تـأمين بخشـي از فرآوردههای نفتي مورد نياز كشور و امكان صدور فرآوردههای مازاد با
ظرفيت پااليش نفت خام و ميعانات گازی به ميزان  232هزار بشكه در روز راه اندازی شد و با تـالش و كوشش نيروهای
متعهد و متخصص داخلي ظرفيت اسمي توليد خود را در مرداد ماه سال  1310به  327هزار بشكه در روز افزايش داد.
همچنين اين شركت در سال  1391توانست با اجرای موفقيت آميز طرح مبتكرانه بدون انجام هزينه و سرمايه گذاری با 37
هزار بشكه افزايش خوراك در ميعانات گازی تزريقي به واحدهای تقطير و غلظت شكن ،ظرفيت خود را به  357هزار
بشكه در روز رسـانيده و با همين ظرفيت توليد مشغول به فعاليت مي باشد .هم اكنـون خـوراك ايـن پـااليشـگاه شامل 27
هزار بشكه نفت خام سبك جزيره هنگام  377 ،هزار بشكه نفت خام سنگين و  37هزار بشكه ميعانات گازی استحصالي از
منابع گازی سرخون ،پارسيان و عسلويه ميباشد .فرآوردههای اصلي توليدی شركت عبارتند ازگاز مـايع ،بنزين مـوتـور،
نفتای سنگين صـادراتي ،سـوخت جت ( ،)ATKنفت سفيد ،نفت گاز ،نفت كوره،دوده وفرآورده های ويژه توليدی

شامل Lube Cut،VAC.BOTوگـوگـرد مي باشد .اين شركت به موازات فعاليتهای توليدی خود يكي از فعالترين
شركتهای نفتي در زمينه استقرار و توسعه سيستمهای مديريتي مي باشد.

مسئوليت اجتماعي شركتها ) CSR (Corporate Social Responsibilityدر اواسط قرن بيستم توسط متفكرين و
متخصصين مديريت كسب و كار ،مانند پيتر دراكر ،در آمريكا مطرح گرديد و بتدريج در بسياری از محافل علمي،
سياسي و اقتصادی كشورهای پيشرفته و در حال توسعه به دغدغه مهمي تبديل شده است .اين مفهوم در ادبيات مديريت
از قدمت زيادی برخوردار است و تعاريف گوناگوني برای آن مطرح شده است و در حقيقت مسئوليت اجتماعي شركت
ها شامل پاسخگويي صحيح و به موقع مديريت شركت ها به انتظارات حقوقي ،اخالقي ،اجتماعي و زيست محيطي
گروه های ذينفع مي باشد.
هر شركتي با توجه به نوع فعاليت و موقعيت خود در جامعه مسئوليت های مختلفي را در قبال جامعه و گروه های ذينفع
برعهده دارد ،كه اين مسئوليت ها در هفت حوزه حاكميت و سازمان  ،كاركنان و فعاليت كاری  ،محيط زيست  ،كسب و
كار منصفانه  ،مسائل مشتريان و مصرف كنندگان ،مشاركت در توسعه جامعه  ،حقوق بشر و شهروندی بوده كه جهت
انجام اين مسئوليتها نياز به برنامه ريزی  ،تامين منابع مالي و اجرای كار گروهي مي باشد .شركت پااليش نفت بندرعباس
نيز بعنوان تامين كننده  11درصد از انرژی مصرفي كشور به تناسب حجم و اهميت فعاليت و لزوم حضور در عرصه رقابت

و كمك به جامعه با درك اهميت موضوع  CSRدر جهت حفظ ،مراقبت و كمك به جامعهای كه در آن فعاليت
ميكند در حوزه های ياد شده فعاليت و مشاركت نموده و كمك به جامعه را در راستای توسعه پايدارمي داند .در اين
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مقاله تجربيات بدست آمده درشركت پااليش نفت بندرعباس را در پاسخگويي به انتظارات جامعه مورد بررسي قرار مي
دهيم.
فرآيند بررسي و پاسخ دهي به نيازهای جامعه در شركت پااليش نفت بندرعباس

با پياده سازی سيستم  EFQMدر شركت و به تبع آن ايجاد برخي گروه های تعالي سازماني از جمله گروه مشتری

 ،گروه جامعه  ،گروه انرژی زير ساخت بررسي مداوم مشتريان  ،جامعه  ،انرژی و محيط زيست فراهم شد و اين گروه
های تعالي سازماني در حال حاضر سه بازوی توانمندی هستند كه در سه حوزه مرتبط ،نيازمندی های فعاليت مورد نياز را
مورد پايش قرار داده و پيشنهادات كمك به جامعه را به مديريت ارائه مي كنند .در كنار اين فعاليت پيشنهادات و
درخواست های متعددی از بيرون شركت ،صنايع منطقه ای  ،جامعه شهری و روستايي ورودی اين فرايند است كه پس از
بررسي و تحليل اين پيش نهادات مديريت ارشد سازمان به انتخاب گزينه مناسب و با پيگيری مستمر اقدام مي نمايد .شكل
( ) 1نمای كلي اين فرآيند را نشان مي دهد.
پيشنهادات ناشي از بررسي و
تحليل جامعه توسط گروه هاي
تعالي سازماني و كميته هاي
راهبردي

درخواست هاي
جامعه شهري و
روستايي

درخواست هاي
شركتها و صنايع

بررسي و انتخاب گزينه مناسب براي كمك و تعامل
با جامعه توسط مديريت ارشد سازمان

شكل( )1نمای كلي از فرايند ورود  ،انتخاب و پاسخ به نيازهای جامعه
تجربيات شركت پااليش نفت بندرعباس در حوزه های مختلف CSR
 )1حاكميت و سازمان
شركت پااليش نفت بندرعباس از جمله شركتهای پيشرو در زمينه استقرار ،توسعه و به روزآوری نظامهای مديريتي
به شمار ميرود و از سال  1301تاكنون موفق به دريافت گواهينامههای متعددی در اين خصوص گرديده است .آخرين
ويرايش گواهينامههای دريافتي يكپارچه به شرح ذيل ميباشد:
 سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2015
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 سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001:2015
 نظام مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست HSE/MS
 سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001: 2007
 سيستم مديريت كيفيت و احراز صالحيت آزمايشگاههای آزمون و كاليبراسيون

ISO/IEC

17025:2005
 سيستم مديريت كيفيت در صنايع نفت،گاز و پتروشيمي ISO TS/29001 :2010
 سيستم مديريت انرژی ISO 50001:2011 -
 سيستم مديريت خدمات آموزشيISO 29990:2010 -
با توجه به استقرار استانداردهای مديريتي ذكر شده در شركت و ايجاد نظام مديريت يكپارچه ) (IMSخط مشي اين
نظام درشركت پااليش نفت بندرعباس تدوين گرديد(.شكل )2در اين خط مشي به مسائل اجتماعي از جمله ارتقاء كيفي
محصوالت بر اساس درخواست های مشتريان ،شناسايي و ارزيابي و كنترل جنبه های  HSEدر راستای رعايت الزامات
قانوني و حمايت از نيروی انساني  ،ايجاد فضای ارتباطي مناسب بين مديريت و كاركنان و ذينفعان  ،آموزش و جلب
رضايت كاركنان و ايجاد زمينه مشاركت آنها توجه شده و همانگونه كه در بخش ماموريت و چشم انداز و ارزشهای
بن يادين شركت پااليش نفت بندرعباس مشاهده مي گردد ،به مسائل اجتماعي  ،كاركنان و مشتريان نيز توجه شده است.
 چشم انداز  :افزايش بهره وری و دستيابي به جايگاهي برجسته با بهترين عملكرد و پاسخگويي به نيازهای روز
مشتريان
 ماموريت  :تامين نفت خام و ميعانات گازی به منظور توليد كارآمد و پايدار فرآورده های نفتي با كيفيت ،
جهت عرضه به بازارهای داخلي و جهاني مي باشد.
 ارزش های بنيادين شركت مشتمل است بر  :صداقت و شفافيت (در روند ها و ارائه اطالعات به ذينفعان داخلي
و خارجي) ،توسعه پايدار ( در ابعاد اقتصادی ،اجتماعي و زيست محيطي) ،كار گروهي و شايسته ساالری ،
نوآوری ( در مسائل سازماني ،اداره سازمان و شيوه های كاری ،تكنولوژی توليد و محصوالت) و رضايتمندی
سهامداران ،كاركنان و خانواده ها ( در ابعاد ايمني فضای كار ،كيفيت زندگي ،مسائل اقامتي ،رفاهي ،آموزشي
و بهداشتي كاركنان)
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شكل( )2خط مشي نظام يكپارچه مديريت يكپارچه ) (IMSشركت پااليش نفت بندرعباس
در استراتژی های كالن شركت به نيازهای جامعه  ،كاركنان و محيط زيست نيز اهميت داده شده و برنامه ريزی های الزم
انجام شده است .برخي از موارد قابل ذكر در اين سه حوزه عبارتند از:
-

استراتژی های شركت در حوزه جامعه :افزايش كيفيت و تحويل به موقع محصول و جلب رضايت مشتريان

– توسعه نظام پيمانكاری و در نتيجه افزايش اشتغال در منطقه – توسعه فرهنگي بازار محوری و در نتيجه
افزايش رضايت مندی مشتريان

-

استراتژی های شركت در حوزه كاركنان :آموزش و توانمندسازی نيروی انساني – حفظ و نگهداری

-

استراتژی های شركت در حوزه محيط زيست :مديريت بهينه سازی مصرف انرژی و در نتيجه كاهش ميزان

نيروی انساني با ايجاد رضايتمندی و انگيزش كاركنان – بهبود مستمر ارتباطات و روابط عمومي

انتشارآالينده ها – اجرای طرح های كيفي سازی محصول به منظور توليد محصوالت نفتي بر اساس
آخرين استانداردهای كيفي روز دنيا – كاهش مستمر ميزان ضايعات در راستای حفظ منابع

تالش هدفمند و راهبردی شركت منجر به كسب افتخارات و گواهينامه های بسياری از جمله موارد ذيل شده است كه
همگي نشان از تعهد و مسئوليت پذيری مديريت سازمان به جامعه و وجود ساختاری نظام مند در اين مسيرمي باشد:
 تاييد و تمديد گواهينـامههای نظام مديريت يكپارچه بر اساس آخـرين ويـرايش های استاندارد در سال 94

 دريافت گواهينامه  HSE Role Modelingاز انجمن مديريت سبز اروپا در همايش بين المللي بنياد جهاني
انرژی در سال )2711( 1394
 دريافت نقديرنامه سه ستاره تعالي منابع انساني از انجمن مديريت منابع انساني ايران در ارزيابي انجام شده سال 1394
 دريافت تنديس برنزی نخستين دوره جايزه ملي انرژی در سال 1394
 گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژی از سازمان ملي استاندارد ايران در سال 1394
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 دريافت لوح سپاس و كسب عنوان برگزيده نشان كيفيت در پنجمين جشنواره ملي تجليل از تالشگران كيفيت در
سال 1394
 كسب عنوان موفق ترين تجربه در مسابقه بين المللي تجربيات موفق توسط شبكه بهينه كاوی ايران و آكادمي توسعه
فيليپين در سال )2715( 1394
 كسب عنوان مدير برگزيده در همايش بزرگ معرفي مديران جهادی توسعه ملي كشور در سال 1394

 كسب عنوان و افتخار ”شركت پيشرو“ در رتبه بندی سال 1394شركت های برتر ايران ( )IMI-100در بين 577
شركت برتر از سازمان مديريت صنعتي كشور
 كسب لوح تقدير از ششمين جشنواره ملي بهره وری در سال 1393
 كسب عنوان واحد نمونه در جشنواره ملي قهرمانان صنعت نفت در سال 1393
 كسب رتبه اول شركت های پااليشي در زمينه عملكرد بهداشت كار /صنعتي در سال 93
 كسب رتبه روابط عمومي برتر در رشته برنامه ريزی از ششمين جشنواره روابط عمومي های برتر صنعت نفت در
سال 93
 كسب رتبه حراست برترازبين شركتهای تابعه شركت ملي پخش وپااليش فرآورده های نفتي در سال 93

 دريافت تنديس و گواهينامه جايزه جهاني سبز ( )GLOBAL GREEN AWARDبعنوان يكي از جوايز
معتبر جهاني از انجمن مديريت فرانسه سال 1393

 كسب مقام اول بهداشت برتر در بين شركتهای پااليشي در سالهای  91 ،19،97و 92
 كسب رتبه اول پروژه پژوهشي با عنوان افزايش ظرفيت خوراك و فرآوردههای نفتي پااليشگاه بندرعباس در سطح
وزارت نفت در دی ماه 1391
 كسب رتبه اول جايزه مديريت فناوری سال 1391
 كسب تنـديس شـركت برتر دومين و سومين دوره جايزه ملي مديريت دانش در سطح كشور و رتبه اول وزارت
نفت در سالهای  19و 97
 كسب رتبه اول مديريت انرژی در سـطح پااليشگاههای كشور در سالهای  19 ، 11و 97
 كسب رتبه اول مديريت ايمني ،بهداشت و محيط زيست ( )HSEدر سطح شركتهای پااليشي (طي سه سال
متمادی) در سالهای  19 ، 11و 97
 عنوان اولين شركت پااليشي در استقرار و تكميل مديريت استراتژيك و انجام اندازه گيری شاخصهای مرتبط
 كسب مقام اول محيط زيست برتر در بين شركت های پااليشي در سال 19
 دريافت تقديرنامه  4ستاره تعالي سازماني در هشتمين دوره جايزه ملي بهره وری و تعالي سازماني سال 19
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 )2كاركنان و فعاليت كاری
شركت پااليش نفت بندرعباس ،منابع انساني را به عنوان ارزشمندترين سرمايه دانسته و در راستای بهبود
مستمر وضعيت كاری و زندگي خانواده های كاركنان اقدامات ارزشمندی را انجام داده است .موارد ذيل برخي
از اقداماتي است كه در اين زمينه انجام شده است:

-

ايجاد شهرك مسكوني  1451واحدی و اسكان  5577نفر در شهرك مرواريد با دارا بودن ضريب امنيتي
باال در منطقه و با كليه امكانات مورد نياز از جمله امكانات خدماتي ،رفاهي  ،ورزشي ،بهداشت و درمان و
غيره با بار مالي تعمير و نگهداشت ساليانه حدود  151ميليارد ريال (تصوير )1

تصوير ( .)1تصاويری ازشهرك مرواريد
-

ايجاد امكانات آموزشي مناسب در تمامي مقاطع تحصيلي جهت فرزندان كاركنان و روستاهای همجوار با
بار مالي ساليانه حدود  1424ميليارد ريال در شهرك مرواريد
ايجاد امكانات اقامتي در كيش ،مشهد مقدس  ،شيراز و تفرجگاه ساحلي در بندرعباس برای كاركنان و
خانواده ايشان با بار مالي  121ميليارد ريال برای خريد و تجهيز و  122ميليارد ريال جهت تعمير و نگهداشت
ساليانه (تصوير )2

مهمانسرای كيش

مهمانسرای شيراز

مهمانسرای مشهد

تصوير( .)2مهمانسرای شركت پااليش نفت بندرعباس در سه شهر كيش ،مشهد ،شيراز
-

برگزاری ساليانه حدود  177سمينار و دوره آموزشي با هدف يادگيری نيروی انساني رسمي  ،قراردادی،
پيمانكاری با بار مالي ساليانه حدود  120ميليارد ريال
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-

اعزام حدود  13نفر در سال كاركنان رسمي  ،قراردادی و پيمانكاری به دوره های آموزشي خارج از
شركت با هدف ارتقاء توان علمي و تجربي
ارتقاءسطح تحصيلي كاركنان متناسب با نوع فعاليت با آمارساليانه ای در حدود 45مورد تعديل مدرك
تحصيلي كارمندان رسمي
ارائه كمك هزينه مسافرت كاركنان و خانواده های ايشان طي هرسال
ارائه وام و مساعدت های مختلف مالي به كاركنان رسمي و پيمانكار از جمله وام پس انداز ،وام خريد ،وام
تعميرات  ،وام اضطراری و غيره...
اعطاء هدايای روز مرد و زن به كليه كاركنان اعم از رسمي،قراردادی ،پيماني
اعطاء هدايای روز كارگر و روز معلم به نيروی انساني ذيربط
اعطاء كمك هزينه خانواده های كاركنان در قالب سبد كاال بمناسبت های ماه مبارك رمضان و عيد نوروز
ايجاد سيستم مناسب حمل و نقل كاركنان و خانواده های ايشان در مسيرهای تردد پااليشگاه ،شهرك
مرواريد و شهر
روند صعودی اثربخشي آموزشي مطابق نمودار ( )1بعنوان شاخص عملكرد خوب سيستم آموزشي
100

60
40
20
1394

1393

1392

1391

1390

92
92.5

89.2
88

80.3
85

62
82

54
80

اثربخشي آموزشي

80

0
ربخشي آموزشي
اث
هدف

نمودار( .)1نمودار رضايتمندی كلي كاركنان
-

ايجاد محيطي پويا برای كاركنان جهت ارائه پيشنهادات و طرح های مبتكرانه و خالقانه :از جمله طرح
خالقانه و مبتكرانه كاركنان در پااليشگاه بندرعباس و افزايش ظرفيت پااليشگاه به ميزان  37777بشكه در

-

روز بدون انجام هزينه و سرمايه گذاری در سال  1391و با سودآوری بالغ بر 147ميليون دالر در سال
ايجاد ساختار ارتباط منظم مدير عامل با كاركنان بصورت ماهيانه (جمعي) و هفتگي(انفرادی) برای كليه
كاركنان شركت و پيگيری درخواست های ارائه شده كه اين مورد با برگزاری حدود 14جلسه گروهي و
 217جلسه انفرادی با كاركنان در خصوص درخواست های ايشان طي هر سال انجام مي شود.
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-

ايجاد مركز درماني در شهرك مرواريد جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني به كاركنان و خانواده ها با
بار مالي ساليانه حدود  9121ميليارد ريال از جمله ارائه خدمات راديولوژی ،دندانپزشكي ،آزمايشگاه،

-

داروخانه،كلينيك های تخصصي ،فيزيوتراپي ،خدمات اورژانس ،واكسيناسيون ووجودپزشك شبانه روزی
ايجاد مركز طب صنعتي درمحل شركت برای پايش مستمر كليه فاكتورهای تاثير گذار در سالمت جسمي
و رواني كليه كاركنان رسمي و پيمانكار از جمله معاينات فيزيكي بدن  ،آزمايشات خون ،تستهای شنوايي
سنجي ،تنفسي ،بينايي سنجي ،روان شناسي و نوار قلب

 )3محيط زيست
شركت پااليش نفت بندرعباس به عنوان سكاندار صنايع سبز معتقد است كه گامهای كوچك ولي هدفمند،
سازمان يافته و همگاني ميتواند توسعه پايدار را پديد آورد .از اين رو بـا انجام اقدامات زيست محيطي ذيل در مسير
دستيابي به آيندهای روشن كه در سايه آن حقوق نسلهای آينده كه از اهداف اصلي توسعه پايدار مي باشد تضمين شود،
حركت خود را آغاز نموده است  ،نمونه هايي از اين فعاليت ها عبارتند از:
 جابجايي و انتقـال روستای جمال احمد در راستای رعايت حقـوق زيست محيطي همسايگان.
اين فعاليت از اواخر سال  1311الي  1392انجام شد و در آن كليه امالك مسكوني ،تجاری و كشاورزی روستای جمال
احمد به مساحت  57هكتار و جمعيت  2777نفر و شامل  437خانوار خريداری شد و شركت پااليش نفت بندرعباس به
نيابت از شركت ملي پااليش و پخش مبلغ  593ميليارد ريال را پرداخت نمود و هماهنگي و مساعدت الزم جهت
جابجايي روستاييان به مكان جديد را انجام داد و امكانات عمومي از جمله مسجد ،درمانگاه ،مدرسه  ،تاسيسات برقي و
مخابراتي و غيره  ...را در محل روستای جديد ايجاد نمود .بر اساس صورتجلسه ای كه در سال  1392در محل
فرمانداری بندرعباس و با حضور ذينفعان منعقد گرديد ،رضايت مسئولين امر و اهالي روستا نيزكسب گرديد .نمايي از
روستای قديم و در مجاورت پااليشگاه در تصاوير ( )3و نمايي از روستای جديد جمال احمد واقع در يك منطقه عاری
از آلودگي در تصوير شماره( )4قابل مشاهده است.

تصوير( . )3تصاويری ازروستای قديم جمال احمد
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تصوير ( . )4تصاويری ازروستای جديد جمال احمد
 مشاركت و كمك به ايجاد كمربند سبز شهر بندرعباس در سال  1311جهت كاشت  17777اصله نهال در فضايي به
مساحت  157هكتار و بطول  15كيلومتر با بار مالي  5ميليارد ريال (تصوير ) 5

تصوير ( . )5تصاويری از اجرای كمربند شهر بندرعباس توسط شركت
 حمايت مالي بصورت ساليانه و مستمر از مراسم" هفته زمين پاك" (همايش راهپيمايي خانواده و پاكسازی سواحل
غرب بندرعباس) با بار مالي حدود  257ميليون ريال (تصوير )1
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تصوير ( . )1تصاويری از مراسم روز زمين پاك
 برگزاری منظم و مستمرروز درختكاری و كاشت درخت در مراسمي خاص در پااليشگاه ،شهرك مرواريد  ،جاده
های دسترسي پااليشگاه و تقدير از فعاالن فضای سبز شركت.
 برگزاری مستمر روز هوای پاك در شهرك مرواريد( .تصوير )0

تصوير ( .)0تصاويری ازمراسم روز هوای پاك در شهرك مرواريد
 حمايت از فعاليت های فرهنگي اداره محيط زيست استان از جمله همكاری و مشاركت  57درصدی در تهيه و
ساخت فيلم "سرزمين زيبای من" با بار مالي  147ميليون ريال

 نصب و راه اندازی ايستگاه سيار سنجش آالينده های هوا در سال  1311با بار مالي  222ميليارد ريال و با
اندازهگيری14پارامتر از آالينده های زيست محيطي ) )VOC,CO2,PM12,PM2.5,SOX,NOX,COو1
پارامتر هواشناسي (تصوير) 1

شكل  . 1تصويری ازايستگاه سنجش آاليند های هوا
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 تصفيه  247مترمكعب پساب واحد بـازيافت واستفاده ازآن درآبياری فضای سبزدرراستای حداكثر بهره گيری از
منابع
 اجرای پروژه استفاده از عامل اطفای حريق  CFIبه جای  BCFدر مخازن بـا سقف شنـاور جهت جلـوگيـری از
تخريب اليه ازن
 پروژه اليروبي ،تصفيه و بازيافت لجنهای حوضچه تبخير
 پروژه پژوهشي پايش جريان و آلودگي آبهای زيرزميني
 پروژه پژوهشي شناسايي ،پايش و كنترل عوامل مخرب در اكوسيستم جنگلهای پااليشگاه بندرعباس
 پروژه پژوهشي مدلـسازی فيزيكي انتشار آلودگي نفتي در خليج فارس
 تصفيه  15777متر مكعب لجن های نفتي بوسيله سيستم پيشرفته جداكننده سه فازی با بار مالي  10ميليارد ريال
 پروژه تزريق  OFF GASتوليدی بخش  PSAواحد هيدروژن به سوخت  FUEL GASپااليشگاه جهت
كاهش ميزان انتشار آالينده ها به فضا و حداكثر بهره گيری از منابع در راستای كاهش ضايعات
 تخصيـص  0/1ميليـارد ريـال اعتبـار بـرای پروژههـای پژوهشي زيست محيطي و بيش از  174ميليارد ريال برای
پروژههای اجرايي ناشي از نتايج پژوهش های مذكور
 پروژه خريد تجهيزات اطفاء و رفع آلودگي دريايي
 پروژه رفع آلودگي گازها و بو از واحد بازيافت
 پروژه پژوهشي مطالعه جامع پساب پااليشگاه بندرعباس و اثرات بالقوه زيست محيطي آن بر اكوسيستم
 پروژه تفكيك و بازيافت زبالههای خانگي شهرك مرواريد
 جاری سازی رعايت الزامات  HSEو انرژی در كليه خريد ها با ايجاد دستورالعمل الزامات  HSEدر سال  91و
دستورالعمل الزامات انرژی در سال 93
 پروژه پايش لحظهای ميزان آلودگي دودكشها با هزينهای بالغ بر  11ميليارد ريال به منظور سنجش لحظهای ميزان
آاليندگي دودكشها ،اندازهگيری و گزارش آن به صورت بر خط ) (On-Lineبه سازمان حفاظت محيط زيست.
 ايجاد ،نگهداری و توسعه جنـگل در زميني به وسعت تقريبي  277هكتار در ضلع شمال پااليشگاه با كاشت درختان
سازگار با زيست بوم منطقه و استفاده از سيستم آبيـاری مكانيزه
 قرارداد با شهرداری بندرعباس در خصوص دفن پسماندها و زباله ها
 تهيه كود از محل ضايعات درختان شهرك
 گسترش مستمر فضای سبز مجموعه شركت طي سالهای متوالي و بيش از حد استاندارد مورد نياز (نمودار  .) 2الزم
به توضيح است كه مطابق استاندارد شركت پااليش نفت بندرعباس بايد به ميزان  %17از مساحت فضای صنعتي خود را
فضای سبز داشته باشد ولي اين مقدار را به بيش از  %43افزايش داده است.
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نمودار( . )2روند گسترش فضای سبز شركت پااليش نفت بندرعباس
 بهبود مستمر شاخص های بهينه سازی مصرف انرژی و پايين بودن اين مقدار در مقايسه با متوسط پااليشگاه های
كشور طي چند سال گذشته (نمودار .) 3
100000
60000
40000
20000

كيلو كالري
بهبشكهنفت خام

80000

0

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
64943 62513 57267 58311 58110 58610 53884 55465
االيشگاهبندرعباس
االيشگاه هايكشور
80611 78046 74641 75491 80368 83275 90201 92485متوسط

نمودار( . )3مصرف انرژی به ازاء واحد حجم خوراك كيلو كالری به بشكه نفت خام
 انعقاد قرارداد با آزمايشگاه معتمد سازمان محيط زيست جهت اندازه گيری و پايش مقادير مرتبط
 پايش منظم و مستمر آالينده ها و كنترل ميزان انتشار آن به محيط و پايين بودن شاخص ها كمتر از محدوده مجاز
استاندارد .در نمودار( )4روند مقادير آالينده های خروجي دودكش های پااليشگاه و محدوده مجاز استاندارد قابل
مشاهده است.
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نمودار( . )4مقادير آالينده های خروجي دودكش های پااليشگاه و محدوده مجاز استاندارد

 )4كسب و كار منصفانه
شركت پااليش نفت بندرعباس برای ايجاد محيط كسب وكار منصفانه در موارد متعددی از جمله حوزه های
ذيل فعال مي باشد:
-

فرآيند برگزاری مستمر مناقصات و مزايده ها بصورت استعالم عمومي و با درج در جرايد كثيراالنتشار و
مطابق قانون جاری كشور
ارائه اطالعات كامل و شفاف سازی يكنواخت برای كليه شركت های تاييد صالحيت شده جهت حضور
در مناقصات
وجود كميته های تخصصي برای كارشناسي و ارزيابي صالحيت های شركت ها در فرآيندهای خريد و
برگزاری مناقصات عمده و متوسط
بازگشايي پاكات مالي با دعوت از شركتهای حاضر در مناقصه و دستگاه های نظارتي
انتخاب پيمانكار دارای صالحيت مطابق قوانين جاری كشور و فرآيند نظام مند
نظارت مستمر بر فرآيند خريدهای داخلي و خارجي توسط بخش های نظارتي داخل و خارج سازمان
عرضه و فروش محصوالت ويژه از طريق بورس جهت عموم مردم
وجود واحد حسابرسي داخلي برای بررسي و كنترل های مالي و حصول اطمينان از عادالنه بودن معامالت
ايجاد واحد پول شويي و حضور نماينده مبارزه با پول شويي و فساد در شركت

 )5مسائل مربوط به مشتريان و مصرف كنندگان
شركت پااليش نفت بندرعباس در راستای افزايش ميزان رضايتمندی مشتريان اقداماتي به شرح ذيل انجام داده است:
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-

ايجاد سيستم فروش اعتباری برای برخي مشتريان عمده برای محصوالت Lube Cutو  V.Bو گوگرد
وجود كميته های مرتبط با مشتری و برنامه نشست های مشترك شش ماهه با مشتريان عمده
اخذنظرات وپيشنهادات مشتريان وپايش رضايتمندی هريك .روندرضايتمندی مشتريان عمده شركت پااليش
نفت بندرعباس طي چهارسال گذشته،باتوجه به هدف گذاری انجام شده درنمودار ( )5مشاهده ميگردد.

1394
93.9

1393
85.6

1392
88.9

1391
91.3

90

90

90

90

85

رضايتمندي

100%
80%
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40%
20%
0%

1394

1393

1392

1391

90
80
75
70
رضايتمندي
هدف

نمودار ( . )5روند رضايتمندی كلي از مشتريان عمده شركت
-

ايجاد امكانات جديد برای تسهيل در فروش با توجه به درخواست مشتريان از جمله مسيرهای جديد تحويل

در  V.Bو  ، Slopsامكان بارگيری  24ساعته  ،ايجاد باسكول جديد و ايجاد نرم افزار فروش برای كليه
-

محصوالت
همكار ی با شركتهای منطقه برای تامين سرويس های جانبي(آب،برق،بخار،هوا و  )...مورد نياز ايشان از
جمله شركتهای فومن شيمي ،پاسارگاد و هرمزان
ايجاد سيستم كنترل كيفيت كليه محصوالت و احداث آزمايشگاه و تجهيز آن به دستگاه های مربوطه در
منطقه جهت حصول اطمينان از توليد مستمر و با كيفيت محصوالت
بهينه سازی مستمر پارامترهای عملياتي فرآيند توليد
سرمايه گذاری در خصوص ساخت واحدهای جديد ارتقاء كمي و كيفي محصول و كاهش ميزان
تركيبات گوگرددار ودرراستای حفظ و صيانت از محيط زيست با هزينه ای بالغ بر  27777ميليارد ريال
(تصوير ) 9
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تصوير ( . )9تصويری ازپروژه ساخت واحدهای جديدو در راستای ارتقاء كيفي محصوالت

-

اطالع رساني مستمر از طريق سايت پااليشگاه و سايت  Codalو برنامه ريزی جهت ايجاد پورتال جامع

-

انعقاد قرارداد با يك بانك عامل جهت پرداخت سود سهام ساليانه به سهامداران در كل كشور

-

سهامداران به آدرس saham.baorco.ir

واريز سود سهام سهامداران حقوقي به حساب اعالم شده هر يك
وجود فرآيند رسيدگي و پاسخگويي به شكايات احتمالي دريافتي ،از جمله رسيدگي و پاسخ دهي به سه
مورد شكايت از سهامداران طي كمتر از دو روز .
تامين منابع مالي مورد نياز

 )1مشاركت در توسعه جامعه
شركت پااليش نفت بندرعباس در پنج حوزه مختلف از جمله حوزه  ، HSEكمكهای خيريه و انسان دوستانه ،
مشاركت و كمك به جامعه  ،كمك های آموزشي و پژوهشي و رشد جوامع همجوار ،كمك های حوزه
فرهنگي،هنری،ورزشي و مذهبي فعال مي باشدكه در ذيل به بيان نمونه هايي از فعاليت در هر حوزه مي پردازيم:
 )1-1كمك های حوزه  HSEبه جامعه:
-

انعقاد توافقنامه همكاری صنايع همجوار شركت پااليش نفت بندرعباس و همچنين توافقنامه همكاری

شركتهای مجموعه صنعت نفت استان در راستای كمكهای حوزه  HSEبه يكديگر(تصوير  ) 17و برخي

كمك های اطفاء حريق كه آتش ن شاني اين شركت به صنايع همجوار و يا مراكز شهری و روستايي
كمك رساني نموده است در جدول ( )1بيان شده است.
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جدول( - )1جدول آمار كمكهای اطفاء حريق يا عمليات نجات به صنايع همجوار و مناطق شهری و روستايي
رديف

مركز يا محلي كه دچار حادثه و حريق شده و به كمك آتش نشاني شركت سال
عمليات اطفاء حريق يا نجات انجام شده است

حادثه

1

مخازن نفت ايرانشهر

1310

2

باغات ليمو منطقه رودان

1311

3

مخزن بنزين در انبار نفت به علت برخورد صاعقه

1319

4

تاسيسات گازی گورزين در قشم

1319

انبار شركت ECC

1392

1

منزل مسكوني در روستای خونسرخ

1392

0

شركت پاسارگاد

1393

5

وقوع

 12مورد عمليات اطفاء حريق و نجات خودروهای سواری دچار حادثه شده در
1

جاده های بيرون پااليشگاه و يا مسيرهای اطراف شهرك مرواريد از جمله روستای 1391~1394

تازيان و2=1391( ...مورد4=1392 /مورد 4=1393 /مورد 2=1394/مورد)
9

كشتي سازی بندرعباس

1393

17

شركت كوروس انرژی

1393

11

منزل مسكوني در روستای قالت

1393

12

شركت آلومينيوم المهدی

1393

13

دو مورد منزل مسكوني درروستای كنارو

1394-1393
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14

ساختمان نان فانتزی در شهر

1394

15

منزل مسكوني در روستای تازيان

1394

11

هتل هرمز بندرعباس

1394

10

پاساژ ستاره بندرعباس

1394

11

شركت توانيربندرعباس

1394

19

منطقه ويژه فوالد هرمزگان

1394

-

ارسال كمك به مناطق زلزله زده استان از جمله بشاگرد
بهسازی و نوسازی محورهای ارتباطي شهر بندرعباس به شهرك مرواريد و روستاهای همجواربا بار مالي
 1929ميليارد ريال
مشاركت در پروژه تقاطع غير هم سطح اسكله شهيدرجايي و خونسرخ با بار مالي  422ميليارد ريال
اهداء تجهيزات پزشكي مورد نياز مركز سوانح سوختگي بيمارستان علوم پزشكي بندرعباس با بار مالي 13
ميليارد ريال در سال ( 92تصوير ) 11

تصوير ( .)11تصاويری ازرونمايي تجهيزات سوانح سوختگي
 )2-1كمك های خيرخواهانه و انسان دوستانه به جامعه:
برخي كمك های خيريه كاركنان شركت در قالب كمك های شركتي و يا كمك های هيئت های خيريه
ايجاد شده بصورت ذيل بوده وبارمالي كمك های اين حوزه طي سه سال  92الي  94بالغ بر 220ميليارد ريال
ميباشد.
-

كمك مستمر به ايتام و مستمندان حدود  17خانوار در منطقه با بار مالي حدود  377ميليون ريال درسال
هماهنگي سفرهای سياحتي و زيارتي حدود  47نفر از ايتام و بي بضاعتان طي هر سال با بارمالي حدود 147
ميليون ريال
بازديد و كمك به مدارس كودكان كم بضاعت (تصوير )12

18
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تصوير ( .)12تصاويری از كمك به مدارس كودكان كم بضاعت
-

برگزاری بازارچه های خيريه برای كمك به بيماران سرطاني (تصوير ) 13

تصوير ( .)13تصاويری از بازارچه های خيريه برگزارشده جهت كمك به بيماران سرطاني
-

مشاركت ،كمك و پشتيباني ازجامعه از جمله كمك به عمليات بازسازی خطوط لوله اصلي آب ميناب به
شهر بندرعباس با تامين نيروی انساني و تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز در سال  1393و با بار مالي 112

-

ميليون ريال ظرف مدت  41ساعت
ساخت دو باب خانه برای بي سرپرستان در روستای تازيان با بارمالي بيش از 1ميليارد ريال( .تصوير )14

تصوير ( .)14تصاويری از افتتاح خانه ايتام
-

كمك به مركز نگهداری خيريه كودكان معلول بيت النبي و بيت الزهرا و بازديد
ايجاد مركز توانبخشي جهت فرزندان توان خواه كاركنان در شهرك مرواريد( .تصوير )15

19
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تصوير ( .)15تصاويری ازبازديد از خانواده كودكان توان خواه
-

ايجاد صندوق وام قرض الحسنه فاطمه الزهرا و پرداخت وام بدون كارمزد و بهره به  210نفر از نيازمندان
روستاهای منطقه
همكاری و ثبت نام با دانش آموزان بااستعداد و بي بضاعت روستاهای همجوار در مدارس شهرك مرواريد
بدون اخذ شهريه
كمك به كميته امداد امام خميني جهت تامين مسكن نيازمندان با بار ملي  125ميليارد ريال

و مواردی از جمله كمك به مركز سالمندان لقمان حكيم – كميته امداد امام خميني –سازمان اوقاف–-

كمك به آسايشگاه كهريزك – كمك به مركز درماني و توانبخشي بيماران رواني فجر
 )3-1كمك های آموزشي و پژوهشي و رشد جامعه همجوار:

برخي كمك های آموزشي و پژوهشي و در راستای رشد جامعه همجوار بصورت ذيل بوده و بار مالي
كمك های اين حوزه طي سه سال  92الي  94بالغ بر  3121ميليارد ريال بوده است.
-

بازديد ساليانه حدود  15777نفر ازاقشارمختلف جوامع دانشگاهي ،مدارس ،ارگانهای مختلف از پااليشگاه
اهداء  37قلم تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي مورد نياز اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان هرمزگان
با بار مالي  2123ميليارد ريال در سال 92
برگزاری مستمر و ساليانه نمايشگاه كتاب برای كاركنان و خانواده ها با ارائه متوسط  5777عنوان كتاب و
پذيرش بار مالي ساليانه  457ميليون ريال تخفيف ازسوی شركت درقالب ايجاد تخفيف های ويژه برای
كاركنان ،كه آخرين درصد تخفيف خريد كتاب در نمايشگاه برپاشده طي سال  1394رقم  05درصد
بود(.تصاوير )11
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-

تصوير ( .)11تصاويری ازبرگزاری نمايشگاه كتاب
برگزاری اردوهای مستمر و ساليانه فرهنگي ،زيارتي و سياحتي جهت دانش آموزان ،معلمان و كاركنان و
خانواده ها
تشويق مستمر وساليانه فرزندان ممتاز كاركنان همراه بابرگزاری جشن واهداء لوح تقدير وهدايای نقدی
مشاركت  47ميليارد ريالي در ساخت آموزشگاه  12كالسه و تجهيز آن در شهر بندرعباس( .تصوير )10

تصوير ( .)10تصاويری ازمراسم اجرای ساخت آموزشگاه  12كالسه در بندرعباس
-

برگزاری مستمردوره های آموزشي برای جوامع داخل و خارج شركت با موضوعات  ، HSEپزشكي و
اجتماعي  ،زبان انگليسي  ،تخصصي  ،آسيب های اجتماعي  ،سيستمهای مديريتي و غيره  ...از جمله

-

آموزش نيروهای آتش نشاني شركت نفت ستاره خليج فارس در سال 94
هوشمند سازی و تجهيز مدارس شهرك مرواريد
همكاری آموزشي با موسسات آموزشي استان و دانشگاه های استان از جمله تفاهم نامه همكاری آموزشي
و پژوهشي با دانشگاه هرمزگان
همكاری ساليانه با جمعيت حدود  157دانشجو جهت كارآموزی و كسب تجربه و در برخي موارد ارائه
امكانات اسكان ،غذا و اياب و ذهاب به ايشان
حمايت از دانشگاه هرمزگان جهت برگزاری همايش حمايت از توان ساخت داخل
انعقاد قراردادهای پژوهشي با مراكز دانشگاهي كشور و حمايت مالي از پروژه های دانشجويي مقاطع
تحصيالت تكميلي
و مواردی از جمله كمك به مجتمع آموزشي قالت -احداث ساختمان مركز معلولين ذهني  -كمك به

كانون ناشنوايان استان -آموزش و پرورش ناحيه  2بندرعباس -كمك به شركت تحقيقاتي توليد دارو –

هزينه آموزش بسيجيان – كمك به مركز آموزش استثنايي تازيان
 )4-1كمك های حوزه فرهنگي،هنری،ورزشي:

برخي كمك های حوزه فرهنگي،هنری،ورزشي بصورت ذيل بوده و بار مالي كمك های اين بخش طي سه
سال  92الي  94بالغ بر  021ميليارد ريال بوده است.
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مواردی از جمله كمك به اداره ارشاد استان  -ساخت مسجد روستای سراج احمدی – كانون فرهنگي هنری
انصار واليت – مشاركت در توسعه ورزشهای همگاني استان -كمك به اداره ورزش و جوانان استان -هدايای

آزادگان استان – كمك به جشن عاطفه ها – كمك به برگزاری جشنواره تاتر كودك رضوی –كمك به
كنگره بين المللي امام سجاد  -كمك هزينه مسابقات نوجوانان قهرماني كشور – كمك به برگزاری مراسم

دهه فجر - -كمك به برگزاری كنگره شهدای كارگر سازمان بسيج كارگری – كمك به برگزاری مراسم

يادواره شهدای استان  -حراست استان  -فعاليت های فرهنگي در روستای تازيان و چاه گود از جمله آموزش
قرآن و مسائل اعتقادی
 )5-1كمك های حوزه مذهبي:
برخي كمك های حوزه فرهنگي،هنری،ورزشي بصورت ذيل بوده و بار مالي كمك های اين بخش طي سه
سال  92الي  94بالغ بر  421ميليارد ريال بوده است.
-

برگزاری مستمر محافل آموزش قرآن و كالسهای عقيدتي و آموزشي برای خانواده های كاركنان
مشاركت در بازسازی عتبات عاليات (حرم امام علي و حرم حضرت عباس) با بار مالي  477مليون ريال

ومواردی از جمله كمك به ستاد اقامه نماز -كاروان راهيان نور – مجتمع جهاني اهل بيت – مشاركت در

اعزام به مرقد حضرت امام –كمك به تكميل و تجهيز حسينيه و گلزار شهدا – تكميل مسجد امام موسي

بن جعفر در بندرعباس – كمك به مسجد باب الحوائج – كمك به دارالقرآن آل طاها – كمك به حوزه

علميه بندرعباس –تكميل ساخت مسجد در روستای چاه گود

 )0حقوق بشر و شهروندی
در شركت پااليش نفت بندرعباس  1733نفر بصورت رسمي و  319نفر بصورت قرارداد مدت معين و 2777
نفر در قالب پيمانكاری های متنوع در بخش های مختلف به فعاليت مشغولند .توزيع كل نيروی انساني بر مبنای
تحصيالت در نمودار ( )1قابل مالحظه است .
ميانگين سني كل مجموعه پااليشگاه  31سال مي باشد كه در اين مجموعه متوسط سن نفرات رسمي ، 4121
نفرات قراردادی مدت معين  2121و كاركنان پيمانكاری  31سال مي باشد.
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نمودار( .)1توزيع كل نيروی انساني بر اساس تحصيالت
دراين شركت به حقوق بشر وشهروندی وايجاد زمينه فعاليت بدون تبعيض نيزپرداخته شده است كه

نمونه

هايي از آن به شرح زير مي باشد:
-

رعايت عدالت در جذب نيروی انساني بدون در نظر گرفتن قوميت و ايجاد محيط زندگي و كاری همراه با
آرامش ،برای اقوام مختلف فارس  ،كرد ،لر  ،ترك و غيره از اقصاء نقاط كشور در شركت
وجود كاركناني با مذاهب مختلف در شركت و همكاری مناسب ايشان در محيط كاری ( حدود 21
درصد از كاركنان پيمانكاری و  5درصد از كاركنان رسمي و قراردادی از اهل سنت مي باشند).
عدم تبعيض در فعاليت های كاری  ،ارتقاء شغلي و با در نظر گرفتن شايستگي و صالحيت های افراد و
ارائه خدمات به كاركنان و خانواده ايشان
وجود جمعيت آماری  % 424بانوان با تخصص های مختلف و فعال در كل شركت (توزيع نيروی انساني
بانوان بر مبنای تحصيالت در نمودار ( )0قابل مالحظه است) و همكاری كامل با توجه به حقوق قانوني
مادران ارجمند.
100%

فوقلیسانس
4

لیسانس
30

0

0

3

8

22

1

0%

پلم
فوق دی
23

پلم
دی
35

پلم
زیر دی
17

پیمانکاری

0

0

مدتموقت

2

0

رسمی

نمودار( .)0توزيع نيروی انساني بانوان بر اساس تحصيالت
-

اطالع رساني و آموزش در خصوص هر گونه تهديد داخلي و خارجي سازمان و خطرات ناشي از آن و
ارائه روشهای مقابله كه نمونه ای از آن برگزاری  47عنوان دوره آموزشي و سمينار با موضوعات تكريم
ارباب رجوع ،حريم امنيت عمومي  ،تحكيم بنيان خانواده طي سالهای  92الي  94ميباشد .و همچنين

-

برگزاری سمينارهای متعدد مرتبط با آسيبهای اجتماعي
وجود فرآيندی برای رسيدگي و پيگيری به شكايات(مشكالت فردی ويا گروهي) در شركت
حمايت های حقوقي  ،مادی و معنوی در حين كار در خصوص رخداد هر گونه حادثه برای كاركنان و
خانواده ايشان از جمله متوسط ساليانه صرف وقت  177نفرساعت معاضدت قضايي كاركنان پااليشگاه
توسط امور حقوقي شركت مي باشد.
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-

همكاری مستمر در تمامي مراحل انتخابات كشور و ارائه كمك های نيروی انساني ،خودرو و غيره به تيم
مجری انتخابات

تاثيرات و بازخوردهای جامعه بر عملكرداجتماعي شركت:
بازخوردهای عملكرد شركت بر جامعه را مي توان به دو گروه بيروني و دروني تقسيم كرد كه نشانگر رضايت و عملكرد
مناسب شركت بر هر دو گروه مي باشد.
*برخي ازافتخارات ودريافت تقديرنامه هاكه نشانگربازخوردبيروني مي باشد،عبارتند از:
 دريافت تقديرنامه از سرتيپ پاسدار دكتر غالمرضا جاللي رئيس محترم سازمان پدافند غيرعامل كشور به مناسبت
برگزاری رزمايش مشترك مجموعه نفتي بندرعباس برای ايجاد آمادگي در سال 1394
 دريافت تقديرنامه از فرمانده انتظامي استان هرمزگان بعنوان ياريگر نيروی انتظامي در برقراری امنيت و حفظ نظم
اجتماعي در سال 1394
 دريافت تقديرنامه از استاندار محترم هرمزگان بمناسبت خدمت رساني به امور ايثارگران در سال 1394
 نامه های تشكر و قدرداني در خصوص كمكهای اطفاء حريق و امداد و نجات به مناطق شهری بندرعباس توسط
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بندرعباس در سال 1394
 نامه تشكر و قدرداني از مراكز دانشگاهي و ارگانهای مختلف در خصوص همكاری و بازديد از بخشهای مختلف
پااليشگاه توسط جامعه بيروني از جمله دانشگاه جيرفت در سال  – 93اداره كار و رفاه اجتماعي هرمزگان در سال 94

و شركت ملي پخش هرمزگان در سال 97
 دريافت تقديرنامه از فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان بمناسبت تالش صادقانه در تحقق اهداف برنامه های
بسيج اداری و كارگران در سال 1393
 دريافت تقديرنامه از مدير حج و زيارت استان هرمزگان بمناسبت كمك و مساعدتهای انجام شده در خصوص تامين
مايحتاج زائرين اعتبات عاليات در ايام اربعين حسيني در سال 1393
 دريافت تقديرنامه از رئيس هيئت مديره و مدي رعامل مجتمع آلومينيوم المهدی بمناسبت همكاری ارزشمند و صادقانه
پرسنل فداكار مديريت  HSEاين شركت در اطفای حريق واحد  HTMكارخانه آندسازی مجتمع آلومينيوم

المهدی در سال 93
 دريافت گواهينامه از سازمان مديريت صنعتي كشور بعنوان رتبه اول در بين صد شركت برتر ايران در سال 1392
 دريافت لوح تقدير از ششمين جشنواره ملي بهره وری بمناسبت عملكرد شايسته شركت در گروه فرآورده های نفتي
كك و سوخت هسته ای
 دريافت تقديرنامه از دبير همايش و رئيس كميته علمي جايزه بمناسبت تالش جمعي در شركت پااليش نفت
بندرعباس در جهت تقويت فرهنگ مصرف بهينه و كارآمد انرژی در كشور
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 دريافت تقديرنامه از استاندار هرمزگان بمناسبت كمك به احداث سرپناه برای مدد جويان كميته امداد امام
خميني(ره)
 دريافت تقديرنامه از رئيس كل دادگستری استان هرمزگان بمناسب تالش ،همكاری ها ،مساعدتها و همراهي با
دستگاه قضايي استان هرمزگان در سال 1392
 دريافت لوح تقدير از فرماندار شهرستان بندرعباس بمناسبت ارائه خدمات صادقانه و تالش برای پيشرفت و تعالي
مادی و معنوی جامعه در سال 1392
 دريافت تقديرنامه از طرف خانواده و فرزندان توانخواه شركت بخاطر توجه خاص و تالشهايي كه در جهت ايجاد
تسهيالت درماني و رفاهي برای آنان صورت پذيرفته است
 دريافت تقديرنامه از فرمانده انتظامي استان هرمزگان بمناسبت تالشهای خالصانه و همكاری مسئوالنه با نيروی انتظامي
در جهت پيشگيری از آسيبهای اجتماعي و جرائم در كسوت ياری گر نيروی انتظامي
 دريافت تقديرنامه از رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه شيبكوه بمناسب همكاری و ايجاد تحول شگرف در
عرصه آموزش و پرورش منطقه شيبكوه و برخورداری هزاران دانش آموز از نعمت مدارس مجهز و امكانات در آن
منطقه در سال 1319
 دريافت تقديرنامه از استاندار هرمزگان بمناسبت همكاری با كارگروه اشتغال و سرمايه گذاری كه باعث تك رقمي
شدن نرخ بيكاری در سال  91در استان گرديده است
 دريافت تقديرنامه از فرماندار شهرستان بندرعباس بمناسبت تالشهای ارزنده در خدمات به مردم نجيب و شريف
شهرستان بندرعباس
 دريافت تقديرنامه از رئيس دانشگاه و قائم مقام وزير در استان هرمزگان بمناسبت خريدو اهداء كليه لوازم و تجهيزات
پزشكي مركز جديد التاسيس سوانح و سوختگي شفا در شهرستان بندرعباس در سال 92
 دريافت تقديرنامه از مديرعامل شركت برق منطقه ای هرمزگان بعنوان صنعت برگزيده استان در ارتباط با مديريت
مصرف و بهينه سازی انرژی در سال 97
در تصوير ( . )11نمونه هايي از تقدير جامعه از عملكرد مناسب شركت پااليش نفت بندرعباس را مشاهده مي
كنيد(.موضوع تقدير نامه ها از راست به چپ :اطفاء حريق مجتمع آند سازی شركت آلومينيوم المهدی – برگزاری

همايش پيشگيری از اعتياد – كمك به احداث سرپناه مددجويان كميته امداد -ساخت مدرسه  12كالسه )
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تصوير ( .)11نمونه هايي از تقدير جامعه از عملكرد مناسب شركت پااليش نفت بندرعباس
* از نمونه های بازخوردهای عملكرد شركت بر جامعه دروني نيز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 حفظ و مديريت مناسب رضايتمندی كاركنان طي سالهای گذشته و با توجه به هدف گذاری  17درصدی كه در
نمودار( )1قابل مشاهده است.
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هفت سال گذشته مشاهده مي شود.

كاركنانرسمي
كاركنان قراردادي

تقالي ازشركت
درصد ان

1394
0.9
5.4

1393
0.9
2.6

1392
1.5
7.4

1391
2.7

1390
3.7

1389
2.4

1388
6.7

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

نمودار( .)9نمودار روند خروج نيروی انساني از شركت

26

مقاالت بخش
ارائه حضوری

 افزايش مستمر سطح دانش و آگاهي كاركنان با توجه به ايجاد زير ساخت های مختلف ايجاد شده در اين حوزه كه
نشانه های آن افزايش تعداد تعديل مدرك تحصيلي  ،ارائه مقادير قابل توجه مقاالت علمي و پژوهشي  ،آمار باالی
پيشنهادات كيفي  ،آمار كم حوادث با توجه به افزايش آگاهي و دانش  ،رفع اكثر مشكالت و نيازمندی های شركت
با توجه به دانش و تجربه كاركنان و غيره ...
نتيجه

عملكرد مناسب شركت پااليش نفت بندرعباس در حوزه های مختلف فعاليت از جمله هفت حوزه  CSRموجبات

دريافت جوايز ،تنديس ها ،تقدير نامه ه ا ،گواهينامه های مختلف و استقرار چندين سيستم مديريت در سازمان را فراهم
نموده است كه اين امر باعث پايداری خوب مجموعه  ،افزايش اعتماد جامعه  ،افزايش سودآوری  ،استقبال بيشتر مردم در
بازار سرمايه در خصوص خريد سهام اين شركت در مقايسه با شركتهای مشابه  ،تعامالت خوب شركت با مسئولين منطقه
ای و جامعه محلي شده است.

منابع
مستندات شركت پااليش نفت بندرعباس در سال 1394
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Abstract.
Bandar abbas oil Refinery Company is one of the most important oil industries with
18% of the country’s petroleum products and the strategic location. This company
responds appropriately to the needs of the community working groups to survey internal
and external environment has created. These team works tender the convenient options
to management for help the society concurrent the expressed needs and demands of
society and stakeholders.
These offers have in employees, organizations, environment, customers, consumers,
participation in urban and rural development, human rights and fair business fluid.
The top managements have decision making and response system for this bid’s and
follow-up to implementation.
Over the years, this company has great experience in helping the community with
desired results , outline some valuable actions include: Full shift the jamal ahmad
village to the suitable and non-polluting Place with the consent of all Citizenship,
Helping to create an urban green belt, Implementation of various projects related to
HSE, Creating convenient and safe place to live the employees and their families,
Assistance to neighbor industrial and urban areas in times of crisis, help the needy and
orphans region, Construction of public buildings such as schools and mosques, help to
build safety rural roads and Help the equip provincial hospital burn unit.
In this paper, we’ll study the current process in the company and the main activities in
seven fluids of CSR and community feedback and results. It’s worth noting that the
company’s annual financial burden is 42.5 billion rials per capita to external society.
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