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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺪارى ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى

ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ
ﭘﺎﯾﺪارى و ﻣﺤﺪوده آن ﻫﺎ

روﯾﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪارى ﺷﺮﮐﺘﻰ | ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧـﻮرى :ﻣﺎﺗـﺮﯾﺲ اﻫﻤﯿﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ| ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﻫﻤﯿـﺖ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ذﯾﻨﻔﻌــﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ذى ﻧﻔﻌﺎن

اﻟﻒ  :زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى | ب  :ﻓﻬـﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻫــﺎى ذﯾﻨﻔﻊ | ج  :ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن در ﺷــﺮﮐﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى| د :روﯾﮑﺮد درﮔﯿــﺮ ﮐــﺮدن ذﯾﻨﻔﻌــﺎن | ه  :ﻣﺸــﺎرﮐﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن | ى  :ﻓﻬــﺮﺳﺖ ذﯾﻨﻔﻌــﺎن

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى| ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى

اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اى

ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻰ و اﺻﻮل اﺧﻼق ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﻣﺮورى ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪى ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى در ﺳﺎل 1396
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن در اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﻔﺎف
ﭘﺮوژه ISO-26000
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

GRI 102

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

روﯾﮑﺮدﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ

ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى راﻫﺒﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤــﻰ ﻧـﻮرى| ﻧﻘﺸﻪ و اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى|ﺧﻂ ﻣﺸﻰ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى| اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى

GRI 103

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﺻﻔﺤﻪ100 -133

ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺮﮐﺖ

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه| ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى| ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ| ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎى درﯾﺎﻓﺘﻰ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى| اﻓﺘﺨﺎرات ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى

GRI 200

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى

ﺻﻔﺤﻪ 68 -99

ﺻﻔﺤﻪ 28 -59
ﺻﻔﺤﻪ60 -67

شرکت پتروشیمی نوری

Nouri Petrochemical Co.

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﺻﻔﺤﻪ 6 -28

ﺳﺮﻓﺼـــــــــــــــﻞ ﻫـــــــــﺎى ﻋﻤــــــــﻮﻣﻰ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺰارش

ﺣﻮزه ﻫﺎى اﻗﺪام ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى ﺑﺮاى ﭘﺎﯾﺪارى ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ| اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ| ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎى زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ

ارزﯾﺎﺑﻰ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ| ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى | ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژى| اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى در راﺳﺘﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى| ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى در دﺳﺖ
اﺟﺮا ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى و ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى | اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ| اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى| ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژى| ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب| ﭘﺴﺎب | ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ| ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ | ﭘـﺮوژه
ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﻟﻔﯿﻦ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ) (Sousa plumbeaدر ﭘﺎرك ﻣﻠﻰ دﯾﺮ -ﻧﺨﯿﻠﻮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ | آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ
ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ

GRI 400

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن

ﮐﺎرﮐﻨﺎن| روﯾﮑﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ| ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن | آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن | رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﮐﺎرﮐﻨﺎن | ﻣﺰاﯾﺎ و ﺧﺪﻣــﺎت رﻓـﺎﻫﻰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺮﻓﻪ اى ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤــﻰ ﻧــﻮرى| ﺗﻮازن ﺑﯿــﻦ ﮐﺎر و زﻧـﺪﮔﯽ
ﺗﻨﻮع و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﺑﺮاﺑــﺮ| اﻗﺪاﻣـــﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـــﺪه در ﺧﺼﻮص ﯾﮑـــﺴﺎن ﺳﺎزى در درﯾﺎﻓﺘﻰ
اﻧﻮاع اﺳﺘﺨﺪاﻣــﻰ ﻫﺎ | اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨـﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿــﺾ | ﻣﺮﺧﺼــﻰ ﺑﻪ واﻟــﺪﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

GRI 300

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ در ﺳﺎل

اﻟﻒ – ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺟﺎرى | ب -ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اى

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ| ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن | اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻣﺤﺼﻮﻻت
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سرفصل های عمومی
GRI 102 - General Disclosures
GRI 103 - Management Approach
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این گزارش  ،اولین گزارش پایداری شرکت پتروشیمی نوری می باشد.
این گزارش مطابـق با
می باشـد.
دوره گزارش دهی  :به صورت ساالنه
مرجع پاسخگویی مربوط به گزارش :
روابطعمومیشرکتپتروشیمینوریbpc@bpciran.com - 07737323268 :

استانـدارد گزارش دهـی GRI standard 2016

درباره این گزارش
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گــزارش مســئولیت اجتماعــی شــرکت پتروشــیمی نــوری در ســال
 ،1396اولیــن گــزارش ســاالنه پایــداری ایــن شــرکت میباشــد کــه
مطابــق بــا اســتاندارد گــزارش دهــی جهانــی  GRIتدویــن گردیــده
اســت.
در آمــاده ســازی ایــن گــزارش ،از دســتورالعمل راهنمــای
گزارشدهــی  GRI-Standards2016اســتفاده شــده اســت .ایــن اســتاندارد
از ابتــدای ســال  ،۲۰۱۸جایگزیــن راهنمــای  GRI-G4کــه نســخه قبلــی
چارچــوب گزارشدهــی مــی باشــد ،شــده اســت و ســازمانهایی کــه
مــی خواهنــد بــر اســاس چارچــوب  GRIگزارشدهــی نماینــد ،مکلــف
شــدهاند ،کــه از ایــن تاریــخ بــه بعــد ،از ایــن اســتاندارد اســتفاده نماینــد.
چارچــوب گزارشدهــي ،GRIيــک سيســتم گزارشدهــي اســت،
کــه شــاخصها و روشهايــي را بــراي اندازهگيــري و گزارشدهــي
اثــرات ســازمان و عملکــرد آن در حوزههــای کالن اجتماعــی ،اقتصــادی
و محیــط زیســت را ارائــه ميدهــد .ســازمان  GRIکــه یــک ســازمان
غیرانتفاعــی بینالمللــی اســت ،بــا تــدارک ایــن چارچــوب جهــت
گزارشدهــي پايــداري ،راهــکار جامعــی را در اختیــار ســازمانها
قــرارداده اســت کــه بتواننــد بــر اســاس آن ،اقداماتــی کــه منتــج بــه
پایــداری شــرکتی میشــوند را بــه ذینفعــان اعــام و افشــا نماینــد .ایــن
اســتاندارد بــه طــور گســترده در سراســر دنيــا مــورد اســتفاده قــرار
ميگيــرد و میکوشــد تــا شــفافيت ســازماني بيشــتري را ايجــاد کنــد.
بــه همیــن دلیــل ،ایــن چارچــوب گزارشدهــی در  ۴۰کشــور دنیــا
اجبــاری و در  ۲۴بــورس دنیــا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .شــرکت
پتروشــیمی نــوری نیــز ،بــه واســطه بیــن المللــی بــودن زنجیــره ارزش
آن و همچنیــن بــه واســطه تعهــد مدیریــت ایــن شــرکت بــه پایــداری
شــرکتی ،مبــادرت بــه انتشــار اولیــن نســخه از گــزارش خــود ،بــر
اســاس ایــن اســتاندارد نمــوده اســت.
اســتاندارد ( GRIکــه شــامل راهنمــاي گزارشدهــي پايــداري
اســت) ،اصــول و مــوارد افشــاگري اســتانداردي را ارائــه ميدهــد ،کــه
ســازمانها بــا کمــک آنهــا ،ميتواننــد اثــرات و عملکــرد اقتصــادي،
زيســت محيطــي و اجتماعــي خــود را گــزارش کننــد .رونــد تکاملــی
ایــن چارچوبهــای گزارشدهــی ،هــر چنــد ســال یکبــار بــه صــورت
نســخههای بهبــود یافتــه انتشــار مییابــد و در آخریــن نســخه ،ســطح
آن ،از چارچوبــی کــه تنهــا بعنــوان راهنمــا اســتفاده میشــده اســت ،بــه
اســتانداردی بــا قواعــد مشــخصتر ارتقــا یافتــه اســت .کــه بــا توجــه
بــه بلــوغ پایــداری در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،ایــن گــزارش ،بــه
اصــول گزارشدهــی مــدون و مــورد تأکیــد در اســتاندارد  ،GRIپایبنــد
میباشــد.
شــاخصهای اصلــی و فرعــی ایــن چارچــوب گزارشدهــی ،در
ســه بخــش ویــژه اقتصــادی ،محیطزیســتی و اجتماعــی توزیــع شــده
و مــاک گزارشدهــی فعالیتهــای شــرکت هاســت .ســازمان  ،GRIبــر
اســاس گزارشهــای شــرکتها ،آنهــا را در قالــب چارچــوب مذکــور
رتبــه بنــدی مینمایــد و هــر ســال نیــز ،گزارشــی را در ایــن زمینــه
منتشــر میکنــد .ایــن گــزارش ،تحــت هیچگونــه ارزیابــی شــخص ثالــث
جهــت دریافــت تأییدیــه مربوطــه قــرار نگرفتــه و تکیــه اصلــی آن ،بــر
فرآیندهــای ممیــزی و کنتــرل داخلــی شــرکت ،جهــت تعییــن صحــت و
اعتبــار اطالعــات و دادههــای ارائــه شــده اســت.
فرآینــد گــردآوری اطالعــات و تدویــن محتــوا بــرای ارائــه گزارش
پایــداری شــرکت پتروشــیمی نــوری نیــز ،مبتنــی بــر مطالعــه اســناد و
گزارش-هــای رســمی شــرکت ،مصاحبــه بــا مدیــران ارشــد ،برگــزاری
جلســات متعــدد بــا مدیــران و کارشناســان واحدهــای مختلــف ،مصاحبه
بــا ذینفعــان کلیــدی بیرونــی شــرکت و مشــاهده میدانــی درون شــرکت
و جامعــه محلــی پیرامــون آن بــوده اســت.
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حوزه های اقدام پتروشیمی نوری برای پایداری شرکت
در ایــن گــزارش ،مســائل بــا اهمیــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت ،کــه ایــن مهــم ،از طریــق اســتخراج ماتریــس اهمیــت و بلــوغ
مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکت انجــام پذیرفتــه اســت.
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،در تــاش اســت هــر ســاله و یــا در
دورههــای معقــول ،مســایل بــا اهمیــت شــرکت و میــزان بلــوغ شــرکت
در ایــن مســایل را رصــد کــرده و تغییــرات شــرکت در حوزههــای
مختلــف پایــداری و مســئولیت شــرکتی را مــورد بررســی قــرار دهــد.

مو ضوع و محدوده مسایل با اهمیت
که در این گزارش مورد پوشش قرار داده شده است.
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بیانیه مدیر عامل شرکت
به نام خدا

بیانیه مدیرعامل شرکت
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باعــث افتخــار اســت کــه شــرکت پتروشــیمی نــوری ،اولیــن
گــزارش پایــداری و مســئولیت اجتماعــی شــرکتی خــود را ،بــر اســاس
نســخه اســتاندارد GRIیــا  GRI-Standardsارائــه مینمایــد .ایــن گــزارش،
متمرکــز بــر ارائــه ارزشهــا بــوده و بیــان مــیدارد کــه شــرکت
پتروشــیمی نــوری ،بعنــوان یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان محصوالت
آروماتیکــی دنیــا ،از اهــداف خــاص خــود در حــوزه مســئولیت اجتماعــی
شــرکتی و پایــداری ،آگاهــی کامــل دارد .مــا در شــرکت پتروشــیمی
نــوری ،بــه خوبــی دریافتهایــم کــه تنهــا بــا تعهــد بــه ایــن ارزشهاســت
کــه میتوانیــم نســبت بــه دور یــا نزدیــک شــدن از اهــداف کالن
ســازمانی اطمینــان حاصــل کنیــم و میدانیــم کــه هــدف درازمــدت
مــا ،بــدون شــک ،رســیدن بــه ســازمانی پویــا و بالنــده و مهمتــر از آن
پایــدار اســت ،کــه بتوانــد در هماهنگــی کامــل بــا محیــط پیرامونــی
خــود ،شــامل جامعــه ،اقتصــاد و محیطزیســت باشــد .اطمینــان داریــم،
تعهــد بــه ایــن هــدف ،بــه صــورت مــداوم ،باعــث بهبــود عملکــرد
مجموعــه پتروشــیمی نــوری خواهــد شــد.
هــر بنــگاه تجــاری ،بعنــوان یــک شــهروند جامعــه ،حقــوق
و وظایفــی را بــر عهــده دارد .پتروشــیمی نــوری نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنی نیســت .مــا در ایــن شــرکت ،بــا در نظــر گرفتــن خطرهــای
زیســت محیطــی ،اجتماعــی و اقتصــادی کــه در جامعــه شــاهد آنهــا
هســتیم ،بــر خــود الزم مــی دانیــم ،کــه تــا حــد ممکــن ،بروندادهــای
منفــی خــود ،نظیــر آلودگیهــای احتمالــی زیســت محیطــی را کاهــش و
بــر بروندادهــای مثبــت کســب و کارمــان بیفزاییــم .و اعتقــاد داریــم کــه
ایــن مهــم ،بــا تکیه بــر ارزشهــای بنیــادی شــرکت ،یعنــی قانونمــداری،
خــردورزی و مشــارکت عمومــی ،کامــ ً
ا امکانپذیــر اســت.
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــا جــاری ســازی  ISO-26000در ســال
گذشــته و اتــکا بــر اســتاندارد گزارشدهــی ،GRIضمــن بهبــود وضعیــت
موجــود ،مــوارد ذیــل را نیــز ســرلوحه کار خویــش قــرار داده اســت:
 .1شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــه صــورت مســتمر ،در حــال فعالیــت،
جهــت نهادینــه ســازی ارزشهــای ســازمانی ،رفتــار و اخــاق مســئوالنه،
در کســب و کار خــود و همچنیــن در زنجیــره ارزش شــرکت میباشــد.
ایــن رویکــرد بــه افزایــش شــفافیت در فعالیتهــا ،ارتقــا اعتمــاد
ذینفعــان و ســهامداران و همچنیــن کاهــش ریســک فعالیتهــا منتــج
خواهــد شــد .بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ،شــرکت ،برنامــه
مدونــی جهــت افزایــش آگاهــی کلیــه ذینفعــان درون و بــرون ســازمانی
از ارزشهــای ســازمانی خــود دارد .کــه ایــن مهــم ،یکــی از وظایــف
محولــه بــه روابــط عمومــی ایــن شــرکت میباشــد.
 .2شــرکت پتروشــیمی نــوری ،عــاوه بــر اینکــه تمــام تــاش خــود را
جهــت جلــب رضایــت حداکثــری ســهامداران ،بعنــوان یکــی از مهمترین
ذینفعــان شــرکت پتروشــیمی نــوری بــکار میبنــدد ،همچنیــن واقــف
اســت ،کــه عــاوه بــر ســهامداران ،ایــن شــرکت ،میبایســت رویکــردی
ذینفــع محــور را اتخــاذ نمایــد ،تــا بتوانــد کســب و کار خــود را پایدارتــر
نمــوده و ریســک فعالیتهــای خــود را کاهــش دهــد .کــه در ایــن
راســتا ،شــرکت پتروشــیمی نــوری ،نــگاه خــود را از تأکیــد صــرف بــر
ســهامداران و ســهامدار محــوری بــه ذینفــع محــوری ،تغییــر داده اســت
و تأکیــد ایــن شــرکت ،از ســود ( ،)Profitبــه ســه بخــش ســود ()Profit
مــردم ( )Peopleو کــره زمیــن ( )Planetتغییــر یافتــه اســت.

 .3شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بعنــوان یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای
صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،متعهــد اســت فعالیت-هــای خــود را
بطــور مــداوم ،بهبــود دهــد .عــاوه بــر آن ،ایــن شــرکت متعهــد اســت،
جهــت بهبــود اقدامــات مرتبــط بــا پایــداری خــود ،بــر برنامهریــزی و
مطالعــه دقیــق اثــرات زیســتمحیطی ،اجتماعــی و اقتصــادی اهتمــام
ورزیــده و توســعه اینگونــه برنامههــا را ،بــه صــورت هدفمنــد ،در
دســتور کار خــود قــرار دهــد.
 .4تأکیــد بــر پایــداری شــرکتی و مســئولیت اجتماعــی در شــرکت
پتروشــیمی نــوری ،فراتــر از تعهــد بــه اجــرای قانــون و حرکــت در
محــدوده الزامــات قانونــی اســت .شــرکت پتروشــیمی نــوری فراتــر از
توجــه بــه الزامــات قانونــی خــود ،بــه صــورت جــدی ،فعالیتهایــی کــه
ـد نظــر قــرار داده و بــه صــورت
بــه پایــداری شــرکت میانجامــد را مـ ّ
مــداوم دنبــال مینمایــد .همچنیــن ،مــا همــواره در تــاش هســتیم ،تــا
بــا توجــه بــه ارزشهــای شــرکت ،فعالیتهــای مســئوالنه خــود را تــا
حــد مطلوبــی افزایــش و بهبــود دهیــم.
 .5مــا در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،توجــه بــه تغییــرات آب و هوایــی
و انتشــار آالینــده هــای جــوی ،امنیــت و ســامت کارکنــان و ذینفعــان،
رفتارهــای مســئوالنه زیســتمحیطی ،مــوارد مرتبــط بــا حقــوق
شــهروندی ،مســایل مرتبــط بــا کارکنــان و منابــع انســانی ،اثــرات
مســتقیم و غیرمســتقیم اقتصــادی خــود بــر حــوزه جغرافیــای ملــی و
پیرامونــی و مســائلی از ایــن دســت را ،از ارکان اســتراتژی شــرکت در
دســتیابی بــه اهــداف درازمــدت میدانیــم و ســعی میکنیــم ،تــا حــد
ممکــن آنهــا را مــورد پایــش قــرار دهیــم.
 .6مــا در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،معتقدیــم کــه تخصیــص بودجــه
بــه فعالیتهایــی کــه منجــر بــه پایــداری بیشــتر شــرکت و توســعه
پایــداری میشــود ،نــه تنهــا هزینــه نیســت ،بلکــه ســرمایهای اســت،
کــه بــرای ایــن مجموعــه ،بطــور مســتمر ارزش خلــق خواهــد کــرد.
بدیهــی اســت ،کلیــه اقدامــات مســئوالنه ،کــه در حــوزه مــوارد بــا
اهمیــت تعریــف شــده در شــرکت انجــام میپذیرنــد ،بــا نظــارت
مســتقیم هیئتمدیــره و بــه نمایندگــی از ســهامداران انجــام میشــود.
 .7از جملــه مــوارد بــا اهمیــت کــه شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــر
بهبــود آن اهتمــام ویــژه دارد ،مبحــث آالیندههــای جــوی و اثــرات
ایــن مجموعــه بــر محیطزیســت پیرامونــی خــود میباشــد .ایــن مهــم
بــا تعریــف پروژههایــی کــه در ایــن گــزارش ،بــه تفصیــل بــه آنهــا
پرداختــه خواهــد شــد ،در حــال انجــام میباشــد.
 .8از جملــه مــوارد بــا اهمیتــی دیگــری کــه شــرکت پتروشــیمی نــوری،
بــه آن اهتمــام ویــژه دارد ،توجــه بــه توســعه منابــع انســانی ،در کلیــه
وجــوه حرفـهای مرتبــط بــا شــرکت و همچنیــن تــا حــد ممکــن توســعه
شــخصی و اجتماعــی و اقتصــادی اســت .شــرکت پتروشــیمی نــوری،
عــاوه بــر اقدامــات گذشــته خــود در ایــن راســتا ،بــرای آینــده نیــز،
برنامههــا و راهکارهــای متنوعــی ،جهــت نیــل بــه ایــن هــدف تــدارک
دیــده اســت.
 .9شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــه دنبــال ترویــج اصــول پایــداری
شــرکتی و کســب و کار مســئوالنه در کل زنجیــره ارزش خــود میباشــد.
در ایــن راســتا ،از کلیــه ابزارهــای در اختیــار خــود ،نظیــر جلســه کاری و
مشــورتی بــا ذینفعــان ،ارائــه آمــار و اطالعــات از طریــق روابــط عمومــی
و ســایر راهکارهــای ممکــن اســتفاده مینمایــد.
 .10شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــا ســرلوحه قــراردادن تجربــه ســایر
شــرکتها ،تــاش مینمایــد ،در عیــن رعایــت الزامــات قانونــی ،ســایر
هزینهکردهــای مســئوالنه خــود را نیــز ،بــه نحــوی مدیریــت نمایــد،
تــا بهتریــن بهــرهوری را در راســتای منافــع ســازمان و کلیــه ذینفعــان
داشــته باشــد.
صانعی
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
11
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معرفی شرکت پتروشیمی نوری
مشخصات عمومی:
موقعیــت جغرافیایــی  :فاصلــه  280کیلومتــری از مرکــز اســتان
بوشــهر ،بنــدر عســلویه،منطقه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس
مساحت مجتمع  61 :هکتار
مهمتریــن علــت احــداث مجتمــع  :ارزش افــزوده ای ســرمایه
هیدروکربــن کشــور( میعانــات گازی )
سرمایه گذاری انجام شده اولیه  8:هزار میلیارد ریال
میزان اشتغال زایی مستقیم  :حدود  1200نفر
جایگاه تولیدی :
چهارمین مجتمع تولید آروماتیک در کشور ایران
یکــی از بزرگتریــن تولیــد کننــدگان مــواد آروماتیکــی جهــان بــا
ظرفیــت تولیــد  4/5میلیــون تــن محصــول در ســال .
سهامداران:
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( 76/55درصد)
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( 17درصد )
شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری ( 6/45درصد)
ویژگی های ممتاز:
وجود منابع تامین کافی خوراک و انرژی در منطقه
ظرفیت باالی انرژی
اقتصاد چند محصولی (تنوع در تولیدات مجتمع)
موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی ایــران و دسترســی بــه آب هــای آزاد
بیــن المللــی (ســهولت صــادرات ،کاهــش هزینــه هــای حمــل و نقــل)
وجود نیروهای متخصص ،جوان و توانمند .

14
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تاریخچه شرکت پتروشیمی نوری:
تاسیس شرکت :بهمن ماه 1377
آغاز عملیات اجرایی نصب و ساختمان مجتمع :
آذرماه 1379
راه اندازی اولین واحد تولیدی مجتمع:
اسفند ماه 1385
افتتاح رسمی مجتمع :
تیرماه 1386

ساختمان و نصب مجتمع:
پیمانکار مهندسی اصولی ،تفصیلی و خرید تجهیزات کنسرســیوم:
تویــو ( ژاپــن ) ،ســازه ( ایــران) وال جــی ( کــره جنوبــی)
لیســانس واحــد هــای فرآینــدی :اکســنس فرانســه ()AXENS
کــروپ آوده آلمــان ( )COROP UHDEو تــوری ژاپــن ()TORY
ســاخت تجهیــزات :وزن کل تجهیــزات ایــن مجتمــع بالــغ بــر
 100هــزار تــن مــی باشــد 20 .درصــد از ایــن تجهیــزات ســاخت
ســازندگان داخــل کشــور اســت .
ســاختمان و نصــب  100 :درصــد کار توســط نیروهــای ایرانــی
مشــارکت جهــان پــارس  ،کیســون و تهــران جنــوب  ،شــرکت ماشــین
ســازی اراک  ،شــرکت ســاختمان هــای صنعتــی ایــران و ...

m3

برخی از احجام عمده اجرایی ساخت مجتمع:
خاکبرداری 7 :میلیون متر مکعب
بتن ریزی 110:هزار متر مکعب
لوله گذاری :حدود  1/150/000اینچ قطر
عایق کاری 180:هزار متر مربع
رنگ آمیزی 940 :هزار متر مربع
کابل کشی برق و ابزار دقیق 1650:کیلومتر

میزان اشتغال زایی پتروشیمی شرکت پتروشیمی نوری :

1.150.000 ID
آﻣﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎل 1396
 1179ﻧﻔﺮ
) 1160ﻣﺮد و  19زن (

عضویت در انجمن ها

آدرس مجتمع :

m

انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی ایران

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻰ ) (513ﻧﻔﺮ
) 499ﻣﺮد و  14زن (
ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﻰ ) 344ﻧﻔﺮ (
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮار داد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ) 32ﻧﻔﺮ(
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﻌﯿﻦ ) 31ﻧﻔﺮ(
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ) 6ﻧﻔﺮ(

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى ) (663ﻧﻔﺮ
) 688ﻣﺮد و  5زن (
ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ) 202ﻧﻔﺮ(
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ) 117ﻧﻔﺮ(
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ) 104ﻧﻔﺮ(
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺎب و ذﻫﺎب ) 87ﻧﻔﺮ(
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا رﺳﺘﻮران )  71ﻧﻔﺮ(
ﺗﻨﻈﯿﻔﺎت و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ) 70ﻧﻔﺮ(
ﺣﺮاﺳﺖ ) 14ﻧﻔﺮ(
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ) 1ﻧﻔﺮ(

اســتان بوشــهر ،بنــدر عســلویه  ،منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی
پــارس(در فاصلــه  280کیلومتــری از مرکــز اســتان)
دفتــر مرکــزی  :تهــران ،میــدان هفــت تیــر ،اول خیابــان
کریمخان زند ،ساختمان شماره  ، 46طبقه چهارم
16
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ﺧﻮراك ﻣﺠﺘﻤﻊ ) ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ (
 4/77ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزى

 4/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ

درﯾﺎﻓﺘﻰ از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻰ

ﺑﻨﺰن ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ

 270ﻫﺰار ﺗﻦ

درﯾﺎﻓﺘﻰ از ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺟﻢ ) اﻟﻔﯿﻦ دﻫﻢ(

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺧﻮدﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮق ،ﺑﺨﺎر ،اﻧﻮاع آب ،ﻧﯿﺘﺮوژن و  ...را
از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻣﺒﯿﻦ ) ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﻰ ﻣﺮﮐﺰ ( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
 1/2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﭘﺎرازاﯾﻠﯿﻦ

 750ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﺑﻨﺰن

 330ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل
 80ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل

ارﺗﻮزﯾﻠﯿﻦ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
 3/3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل

www.bpciran.com

ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎى ﺳﻨﮕﯿﻦ

 1،980،000ﺗﻦ

آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ

 16000ﻫﺰار ﺗﻦ

راﻓﯿﻨﯿﺖ

 769ﻫﺰار ﺗﻦ

ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎى ﺳﺒﮏ

 380ﻫﺰار ﺗﻦ

ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ )(LPG

 76ﻫﺰار ﺗﻦ

ﺑﺮش ﭘﻨﺘﺎن

 47ﻫﺰار ﺗﻦ

ﻧﻔﺘﺎى ﺳﺒﮏ )(HTN

 120ﻫﺰار ﺗﻦ

CH3

CH3
CH3

CH3

Ortho-xylene

Benzene

Para-xylene
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فرآیند تولید مجتمع پتروشیمی نوری
مجتمــع پتروشــیمی نــوری شــامل  13واحــد فرآینــدی و یــک واحــد
ذخیــره و انتقــال محصــوالت مــی باشــد.
ایــن واحدهــا وظیفــه دریافــت خــوراک ،تولیــد محصــول و انتقــال آن را
بــر عهــده دارد  .کنتــرل عملیاتــی تمامــی واحــد هــا از طریــق سیســتم
پیشــرفته کنترلــی  FCS / DCSو توســط نیــروی انســانی مجــرب و
تحصیــل کــرده صــورت مــی پذیــرد.

واحد های فرآیندی مجتمع
کاربرد محصوالت اصلی شرکت پتروشیمی نوری:
تهیــه و تولیــد  :پلــی اســترها،الیاف مصنوعــی ،رنــگ هــا ،رزیــن هــا،
بطــری هــای یکبــار مصــرف ،نایلــون ،شــوینده هــا ،ترکیبــات دارویــی،
ســموم دفــع آفــات حــال صنعتــی و ...

واحــد  : 100هیدروژناســیون بنزیــن پیرولیــز :حــذف نــا خالصــی هــا (
ترکیبــات نیتروژنــه  ،گوگــرد دار و الفیــن )
واحــد  : 200آمــاده ســازی میعانــات گازی ( جداســازی ترکیبــات
ســبک و ســنگین از آن )

واحد  : 250هیدروتریتینگ محصول ()Heart Cutخروجی واحد 200
واحــد  :300ریفرمینــگ کاتالیســتی ( تبدیــل ترکیبــات پارافینــی بــه
ترکیبــات آروماتیکــی)
واحد  :350احیای کاتالیست های واحد 300
واحد  :400جداسازی ریفرمیت و آروماتیک ها و تولید اورتوزایلین
واحــد  :500اســتخراج مخلــوط بنــزن و تولوئــن از هیدروکربــن هــای
غیــر آروماتیــک  ،بــه وســیله حــال نرمــال مورفیلیــن
واحد  :600جداسازی بنزن از تولوئن به بنزن
واحــد  :650تبدیــل هیدروکربــن هــای  9کربنــه خروجــی از واحــد 400
بــه مخلــوط زایلیــن هــا و برگشــت بــه واحــد 400
واحــد  :700جداســازی پارازیلیــن از مخلــوط زایلیــن هــای خروجــی از
واحــد  400بــه وســیله جــذب توســط غربــال هــای مولکولــی
واحــد  :800غنــی از پارازایلیــن نمــودن مخلــوط زایلیــن هــای واحــد
700و ارســال بــه واحــد  400جهــت جداســازی بیشــتر
واحــد  :950ســولفورزدایی بــرش ســبک تولیــد شــده در واحــد ،200
جهــت ارســال بــه پتروشــیمی جــم
واحد  :970تفکیک ترکیبات برش ســبک ()LTE SPLITTING

کاربرد محصوالت فرعی :
یکی از مهمترین خوراک های واحد الفینی
همچنیــن قابــل اســتفاده در صنایــع پاالیشــگاهی جهــت تهیــه فــرآورده
هــای نفتــی .

مقصد صادرات محصوالت پتروشیمی نوری :

LLTE

RAFFINATE
RAFFINATE

BENZENE

ﻧﺎﺣﯿﻪ600

ﻧﺎﺣﯿﻪ970

BT

ﻧﺎﺣﯿﻪ950

SOUR LIGHT END

محصــوالت ایــن مجتمــع عــاوه بــر مصــرف داخــل کشــور ،بــه نقــاط
مختلــف دنیــا نیــز صــادر مــی شــود .
کشــورهای واقــع در  :اروپــا ،آســیای شــرقی و جنــوب شــرقی ،حاشــیه
جنوبــی خلیــج فــارس  ،شــبه جزیــره هنــد و ...

SWEET LIGHT

ﻧﺎﺣﯿﻪ250

ﻧﺎﺣﯿﻪ500

C8 AROMATIC

EDF

REFORMATE

HTN

ﻧﺎﺣﯿﻪ300

ﻧﺎﺣﯿﻪ250

HEART CUT

ﻧﺎﺣﯿﻪ200

ORTHOXYLEN

HEAVY END

LPG
ISOMERATE

ﻧﺎﺣﯿﻪ400

HEAVY END

C8 AROMATIC

C8 AROMATIC

C9 AROMATIC

PARXYLE

ﻧﺎﺣﯿﻪ650
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MIXXYLEN

GCO

ﻧﺎﺣﯿﻪ100

ﻧﺎﺣﯿﻪ800

ﻧﺎﺣﯿﻪ700

PYG

CS CUT

RAFFINATE

HEAVY AROMATIC
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ساختار سازمانی شرکت

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ

دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﺸﺎور

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺣﺮاﺳﺖ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ داﺧﻠﻰ

اﻣﻮر ﺑﺎزرﺳﻰ ،ارزﯾﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد،
و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت

اﻣﻮرﺣﻘﻮﻗﻰ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﯾﻤﻨﻰ وﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﻰ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و ﻓﻨﺎورى
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى

HSE-MS
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 9001
ISO/TS29001
ISO/IEC 17025
ISO 50001
ISO 10015

گواهینامه های دریافتی شرکت پتروشیمی نوری
سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
سیستم مدیریت محیط زیستی ISO 14001
سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ISO/TS29001
سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت انرژی ISO 50001
سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO 10015

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻌﺎون ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ
ﺑﻬﺮه ﺑـﺮدارى

24

رﺋﯿﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻮﺑﺘﮑﺎرى

ﺗﻌﻤﯿﺮات

ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ
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افتخارات شرکت پتروشیمی نوری در سال 1396
دستیابی به ۱۰7درصد برنامه تولید مجتمع
دستیابی به  % ۹۹ظرفیت اسمی تولید مجتمع
برگزیــده شــرکت برتــر صــادرات گــرا در بیســتمین رتبــه
بنــدی ســازمان مدیریــت صنعتــی IMI- 100
کســب رتبــه اول فــروش در گــروه شــرکتهای تولیــدی
پتروشــیمی ،از بیســتمین دوره رتبــه بنــدی ســازمان مدیریــت صنعتــی
IMI-100

کســب تندیــس نقــره ای ســه ســتاره از ســازمان ملــی
بهره وری انرژی
انتخــاب شــرکت پتروشــیمی نــوری بعنــوان صادرکننــده
نمونــه و ممتــاز اســتانی و کشــوری
اخــذ اســتاندارد ملــی بنــزن ،پارازایلیــن و ارتوزایلیــن و
استانداردســازی ترکیبــات ســنگین ،نفتــای تصفیــه شــده ،رافینیــت
وآروماتیــک ســنگین از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران
دریافــت نشــان عالــی کارآفرینــی از ســازمان صنعت،معــدن
و تجــارت ،اخذگواهینامــه انطبــاق بــا سیســتم مدیریــت آموزشــی)(ISO10015
کســب رتبــه برتــر تحقیــق و توســعه در پنجمیــن جشــنواره
پژوهــش و فنــاوری صنعــت ،معــدن و تجــارت
اخــذ گواهینامــه رعایــت معیــار مصــرف انــرژی از ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران
تمدیــد گواهینامــه هــای مربــوط بــه اســتاندارد

ISO 9001(2015)، ISO 14001 (2015)، ISO/IEC 17025 (2015)، OHSAS 18001،
)ISO 29000 (2015

کســب مقــام اول رشــته هــای ورزشــی منطقــه عســلویه
طــی ۷ســال گذشــته

مهمتریناقداماتشرکتپتروشیمینوریدرسال1396
برگــزاری دوره هــای آموزشــی و دوره هــای آزمــون حداقــل
دانــش ایمنــی ()IMIST
ادامه پروژه استقرار مدیریت ایمنی فرآیند ()PSM
انجام ممیزی مراقبتی مربوط به استاندارد

 ISO 50001و HSE-MS

بازدیــد اقشــار مختلــف جامعــه (ارگان هــا ،دانــش آمــوزان،
دانشــجویان و اســاتید)
نصب تابلوهای اطالع رسانی دیجیتال در سطح مجتمع
انجــام مطالعــات امــکان ســنجی بازیابــی گازهــای فلــر
وتولیــد ســولفات آمونیــوم
برگــزاری ســومین نشســت ســاالنه مشــتریان خارجــی
درمجتمــع
جــاری ســازی سیســتم مدیریــت مســئولیت اجتماعــی
مطابــق بــا ISO 26000
26
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مؤلفههای کلیدی راهبردی
شرکت پتروشیمی نوری

ماموریت شرکت:
تولیــد محصــوالت آروماتیــک و فرآوردههــای جانبــی بــا کیفیــت از
میعانــات گازی و بنزیــن پیرولیــز بــه منظــور بــرآورده ســازی ارزشــهای
مــورد انتظــار مشــتریان ،بــا بکارگیــری سیســتم تولیــد بهــره ور ،بــر
مبنــای آخریــن تکنولــوژی هــای روز دنیــا ،زنجیــره تامیــن بــا ثبــات
و اســتفاده از مکانیزمهــای ارتباطــی موثــر بــا ذی نفعــان از طریــق
همــکاری و تعامــل فعــال بــا شــرکا ،نیــروی انســانی متعهــد و متخصــص
بــا نــگاه مســئوالنه و پایــدار

28
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چشم انداز شرکت پتروشیمی نوری در افق :1402
سازمانی سرآمد
توام با تولید و سودآوری پایدار
و کمترین هدر رفت منابع

ارزشهایسازمانی:

صــیانت از محیط زیست و رعایت ایمنی

صبا

بـــهبود مستمر ،کار تیمی  ،خالقیت و نوآوری

اخالق کسب و کار ( پاسخگویی  ،مسئولیت پذیری  ،پایداری)

اهداف کالن:
 - 1افزایش سودآوری
 - 2افزایش رضایت ذی نفعان
 - 3ارتقا بهره وری
 - 4ارتقا ایمنی و بهداشت
- 5کاهش تاثیرات نامطلوب زیست محیطی
- 6کاهش مصرف حامل های انرژی
- 7توانمند سازی کارکنان
30
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نقشه و اهداف استراتژیک شرکت پتروشیمی نوری

ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﺎﯾﺪار

ارﺗﻘﺎ ﺑﻬﺮه ورى ﮐﻞ

اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﮐﻞ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و
اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار و
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮى

اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻄﻠﻮب و دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺳﺮﯾﻊ

ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژى

ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش در ﺑﺎزارﻫﺎى
ﺻﺎدراﺗﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ

ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎدى
و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ارﺗﻘﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و دﻗﯿﻖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻨﻰ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺮوش

زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻰ

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪر رﻓﺖ ﺧﻮراك
و اﻧﺮژى

ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى داﺧﻠﻰ

ﻧﻮ آورى و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى و ﺑﺎزار

زﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪﮐﻞ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺮه ور

ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮى

ارﺗﻘﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزش ﻫﺎى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟـﻰ

رﺷــﺪ

ﺑﻬﺮه ورى

ارﺗﻘﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺗﺠﻬﯿﺰات

1
خط مشی مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی نوری
مشــارکت عمومــی ،یکــی از ارزشهــای بنیادیــن شــرکت
پتروشــیمی نــوری میباشــد ،و در ایــن راســتا ،ایــن شــرکت همــواره بــر
مشــارکت در توســعه پایــدار و ایفــای مســئولیتهای اجتماعــی شــرکتی
خــود تمرکــز داشــته اســت .شــرکت پتروشــیمی نــوری ،خــط مشــی
اصلــی مســئولیت اجتماعــی خــود را در  4بخــش متمرکــز کــرده اســت.
 -1تــاش در جهــت توســعه پایــدار ،بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات
و اثــرات زیســت محیطــی و اجتماعــی در همــه ابعــاد کســب و کار
شــرکت بــر روی ذینفعــان
 -2بکارگیــری دانــش مهندســی ،تجربــه و تخصــص شــرکت و کارکنــان،
بــرای حمایــت از توســعه اجتماعــی و اقتصــادی کشــور و جامعــه محلــی
 -3اجــرای برنامههــا و پروژههــای مســئولیت اجتماعــی شــرکتی ،بــا
تمرکــز بــر مشــارکت محلــی ،بــا هماهنگــی بــا ســازمانهای جامعــه
محلــی
 -4تقویــت و ترویــج مشــارکت کارکنــان ،در انجــام برنامــه مســئولیت
و پایــداری شــرکتی

ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ارﺗﻘﺎ اﯾﻤﻨﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

4
ارﺗﻘﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎر ﺗﯿﻤﻰ

ارﺗﻘﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﻰ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

32

ارﺗﻘﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

3

ﻣﻨﻈﺮ رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮى

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و
اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮى

2

ارﺗﻘﺎ رﺿﺎﯾﺖ و اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن

33
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استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی نوری
ســه حــوزه اصلــي توســعه پايــدار در شــركت پتروشــیمی
نــوری ،كــه ســنگ بنــاي تمامــي فعاليتهــاي ایــن شــرکت ميباشــد،
عبارتنــد از -1 :محيطزيســت  - 2كســب و كار  - 3جامعــه.
در حــوزه محيطزيســت ،شــرکت بــه ارائــه راهحلهــا و
فرایندهــای نوآورانــه ،بــه منظــور بهبــود تعــادل زيســت محيطــي خــود،
جامعــه محلــی و زنجیــره تأمیــن ميپــردازد .در حــوزه كســب و كار،
شــرکت بــر خلــق ارزش بلندمــدت تمركــز دارد و در حــوزه جامعــه
نیــز ،شــرکت بــه توانمندســازي كاركنــان خــود پرداختــه و تــاش
ميكنــد ،تــا شــهروند خوبــي در تمامــي جوامعــی كــه در آن فعاليــت
ميكنــد ،باشــد.
اســتراتزی مســئولیت اجتماعــی شــرکت پتروشــیمی
نــوری ،بــه منظــور تحقــق اهــداف و خطمشــیهای پایــداری شــرکتی
پتروشــیمی نــوری تدویــن گردیــده اســت ،بــه نحــوی کــه ایــن
اســتراتژی ،میتوانــد چــراغ راهــی در اجــرای تعهــدات شــرکت در
ایــن راســتا باشــد .اســتراتژی مســئولیت اجتماعــی شــرکت پتروشــیمی
نــوری ،بــه شــرح ذیــل میباشــد:
 -1اجــرای برنامــه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی ،بــا تمرکــز بــر
همافزایــی در برنامههــا و پروژههــای شــرکت صنایــع پتروشــیمی
خلیــج فــارس
 -2تمرکــز بــر  4حــوزه آمــوزش ،حفــظ انــرژی و منابــع طبیعــی،
حفاظــت از محیطزیســت و افزایــش کیفیــت زندگــی کارکنــان و
جامعــه محلــی
 -3تقویــت مشــارکتهای بخــش خصوصــی و عمومــی و جلــب
مشــارکت جامعــه محلــی در تدویــن و اجــرای پــروژه هــای مســئولیت
اجتماعــی شــرکتی ،بــا هــدف تقویــت شــبکه پایــداری شــرکتی در منطقه
 -4ترویــج مشــارکت گروههــای جامعــه محلــی ،نظیــر ســازمانهای
مــردم نهــاد ،مقامــات محلــی ،کارکنــان ،تأمینکننــدگان و مشــتریان
شــرکت ،در اجــرای برنامههــای مســئولیت اجتماعــی شــرکتی
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موضوع های اساسی پایداری و محدوده آن ها
رویکرد شرکت پتروشیمی نوری به پایداری شرکتی
پایــداری شــرکتی ،همــه فعالیتهــا و اســتراتژیهایی کــه
نیازهــای امــروز ذینفعــان را بــرآورده میکننــد و در عیــن حــال منابــع
انســانی و طبیعــی مــورد نیــاز آینــدگان را نیــز حفــظ میکننــد را در
بــر میگیــرد .بــر اســاس ایــن رویکــرد ،شــرکتها بــا هــر انــدازه و
مقیــاس عملیاتــی ،بایــد بــا مــورد مالحظــه قــرار دادن پیچیدگیهــای
اقتصــادی در بلندمــدت ،محدودیتهــا را تبدیــل بــه فرصــت نماینــد و
بــا بهکارگیــری راهحلهــای نوآورانــه ،خلــق تأثیــرات مثبــت اجتماعــی
و محیطزیســتی را در بطــن فعالیتهــای کســبوکار خــود بگنجاننــد.
لــذا شــرکت پتروشــیمی نــوری در رویکــرد پایــداری شــرکتی خــود،
ســامت جامعــه ،ســامت شــرکت و ســامت محیــط زیســت را در
نظــر میگیــرد و محورهایــی چــون حاکمیــت شــرکتی ،مدیریــت
زیســت محیطــی ،بهداشــت و ایمنــی کارکنــان ،توانمنــد ســازی کارکنــان

و زنجیــره تأمیــن ،رقابــت منصفانــه و توســعه مشــتریان و ...را مــد نظــر
قــرار میدهــد.
از ســال  ،1396ضمــن توجــه ويــژه مديريــت و کارکنــان
شــرکت پتروشــیمی نــوری بــه مقولــه مســئوليت اجتماعــي و تأثيــر
آن بــر كســب و كار شــركت و همچنيــن مــد نظــر قــرار دادن رابطــه
مســئوليت اجتماعــي بــا توســعه پايــدار ،مجموعــه مدیریــت شــرکت،
مقــرر نمــود ،رويكــرد “مســئوليت اجتماعــي “بــا هــدف يكپارچــه ســازي
رويههــاي مســئوليت اجتماعــي در ســازمان ،بــر اســاس اســتاندارد ISO
 26000اســتقرار يابــد.
تشــخیص مســئولیت اجتماعــی ،شــامل شناســایی مســائل
برخواســته از تأثیــر تصمیمــات و اقدامــات شــرکت و همچنیــن تعییــن
رویکــردی اســت کــه بایــد بــرای پرداختــن بــه ایــن مســایل و نیــل
بــه توســعه پایــدار اتخــاذ شــود .عــاوه بــر آن ،تشــخیص مســئولیت
اجتماعــی ،شــامل شناســایی ذینفعــان ســازمان نیــز مىباشــد .لــذا
در ارتبــاط بــا اینکــه ،اقدامــات مســئولیت اجتماعــی در پتروشــیمی
نــوری ،چگونــه تعریــف شــده و اینکــه برنامهریــزی بــرای آنهــا بــه
چــه صــورت بــوده اســت ،بایــد بــر اســاس ایــن دو معیــار اظهارنظــر
کــرد .لــذا اطالعــات مربــوط بــه ذينفعــان و انتظــارات آنــان از طريــق
پرسشــنامههاي ذينفعــان تكميــل و پــس از تجزيــه و تحليــل ،ماتريــس
اهميــت ذينفعــان اســتخراج و نيازهــاي ذينفعــان مشــخص گرديــد.
بنابرايــن پيشبينــي نيازهــا و انتظــارات ذينفعــان در شــرکت پتروشــیمي
نــوري ،بــا اتخــاذ رويكــرد مســئوليت اجتماعــي بهبــود یافتــه و همچنیــن
منجــر بــه درك و برنامهريزيهــاي الزم جهــت واكنشهــاي مناســب
گردیــد.

ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
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ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻰ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪى ﮐﺎرﮐﻨﺎن
اﯾﻤﻨﻰ و ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرى

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﻧﺸﺘﻰ
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎى زﯾﺴﺘﻰ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت EIA
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موارد با اهمیت برای شرکت پتروشیمی نوری
شفافیت
عملکرد مالی اقتصادی
تاثیرات زیست محیطی
رقابت منصفانه و کسب و کار اخالق مدار
آالینده های جوی

ماتریس اهمیت پتروشیمی نوری
مــوارد بــا اهمیــت بــرای شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــا توجــه بــه اصول
کســب و کار مســئوالنه ،از دیــدگاه شــرکت و ذینفعــان اولویتبنــدی
شــده اســت.
در ایــن راســتا - 1،شــفافیت -2عملکــرد مالــی اقتصــادی -3تأثیــرات
زیســت محیطــی -4رقابــت منصفانــه و کســب و کار اخالقمــدار
 -5آالیندههــای جــوی ،پنــج اولویــت اول شــرکت تعییــن گردیدنــد.
همچنیــن جــدول زیــر ،اولویتبنــدی مــوارد بــا اهمیــت از دیــدگاه
شــرکت و ذینفعــان را نشــان میدهــد.
الزم بــه توضیــح اســت ،کــه مــوارد بــا اهمیــت از دیــد ســازمان ،از
طریــق مصاحبــه و پــر کــردن پرسشــنامه ،در شــورای راهبــری شــرکت
پتروشــیمی نــوری تکمیــل گردیــد .همچنیــن بــه منظــور اســتخراج
نظــرات ذینفعــان ،ابتــدا ذینفعــان دســتهبندی شــده و ســپس بــا
مهمتریــن آنهــا مصاحبــه گردیــد و بــرای ذینفعانــی کــه امــکان مصاحبه
حضــوری میســر نبــود نیــز ،پرسشــنامه ارســال گردیــد .نتیجــه ایــن
اقدامــات در جــدول زیــر آورده شــده اســت.
38
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ماتریس اهمیت نهایی موارد با اهمیت
با تلفیق اولویت ذینفعان و مدیران شرکت:

موارد با اهمیت

40

از دﯾﺪ ذﯾﻨﻔﻊ

از دﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن

رﺗـﺒـﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه/
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻰ

2,62

4,53

7

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى/ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت

4,09

4,79

2

ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ و ﻓﺮوش /رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ

4,75

4,06

4

ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﺤﻮرى

2,81

4,40

8

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻰ اراﺋﻪ ﺷﺪه
 /ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ

4,13

4,77

1

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ /ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﻰ

4,91

3,94

3

ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد

1,82

3,87

15

ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى

2,96

3,98

11

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب

3,20

3,66

12

ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎى ﺟﻮى

4,48

4,29

5

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎرﮔﺮى و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎى و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ

2,08

3,69

17

ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى

2,96

3,98

11

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب

3,20

3,66

12

ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎى ﺟﻮى

4,48

4,29

5

اﯾﻤﻨﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرى

4,31

4,21

6

زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزى ﮐﺎرﮐﻨﺎن

2,04

3,73

16

ﻣﺼﺮف آب

ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن/ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

1,24

3,68

18

ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﻨﻮع )ﺟﻨﺴﯿﺖ/ﻗﻮﻣﯿﺖ(.../

1,08

3,00

21

ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر

1,75

1,34

23

ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎر اﺟﺒﺎرى

1,77

1,44

22

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺧﻼﻗﻰ /وﺟﻮد روﯾﻪ ﻫﺎى ﺟﺒﺮاﻧﻰ

4,07

3,15

9

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻰ /اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﻠﻰ

1,85

3,05

20

ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ

3,40

3,16

13

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻰ

2,02

2,97

19

اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﻓﺴﺎد ﮐﺎرى

2,51

3,81

14

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

3,31

3,82

10

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه/ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

6
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻰ و
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف

ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﺤﻮرى

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى/
ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت

5

اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى ﺟﻮى
رﻓﺎﻗﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ

4

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ/
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﻰ

3
ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﻰ ﮐﺎرى
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺧﻼﻗﻰ

6

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﻨﻮع

2
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎر اﺟﺒﺎرى

5

1

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎر ﮐﻮدك

4

3

2

1

0

از دﯾﺪ ذﯾﻨﻔﻊ
از دﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
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ﺟﺪول اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺪارى

ﮔــﺎم ﻫــﺎ

اﺑـﺰار ﮐﻠﯿﺪى

ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ ﻫﺎى
اﺟﺘـﻤﺎﻋـﻰ و
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزى
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﺟﺮاﺋﻰ

ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ

اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه

ﻣﺴﺌﻮل

ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت /ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﻰ و
اﻗﺘﺼﺎدى ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻰ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﯾﺎ درﺻﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻰ و ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

ﻣﺎﻟﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺟﺬب
ﺷﺪه در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ

اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

ﻣﺎﻟﻰ

ﺑﺮرﺳﻰ راﻫﮑﺎرﻫﺎى اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑﻮرس و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ -ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺬارى ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﺗﺒﻪ
زﯾﺮ 30ﺑﺮاى ﺳﺎل اول

ﻣﺎﻟﻰ

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ /ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اراﺋﻪ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﻰ

ﮐﻨﺘـﺮل رﯾﺴـﮏ

ﻫﻤﻪ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎ و
ﺑـﺮﻧـــﺎﻣﻪ ﻫــﺎى
ﭘﺎﯾﺪارى ﺷـﺮﮐﺘـﻰ

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن
ارزﯾﺎﺑﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ

ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻰ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و واﻗﻌﯿـﺖ ﻫﺎ را ﻣﻨﻌﮑـﺲ ﮐﺮده و در
ﭼﻬﺎرﭼـﻮب روﯾﮑـﺮدﻫﺎى ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷـﺪ.

آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ /آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎى
ﺟﻮى /ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــه منظــور اطمینــان از اینکــه ،سیســتم
مدیریــت کســب و کار شــرکت ،ایــن مجموعــه را بــه ســمت پایــداری
شــرکتی هدایــت و رهبــری نمایــد ،در ســال  ،۱۳۹۶اقــدام بــه تعریــف
و پیادهســازی اســتاندارد  ISO26000در مجموعــه خــود نمــود .کــه ایــن
رویکــرد ،در انطبــاق بــا اســناد باالدســتی برنامهریــزی اســتراتژیک و
نظــام تعالــی ســازمانی شــرکت میباشــد و خروجــی آن ،لیســتی از
اقدامــات و پروژههایــی اســت ،کــه ســازمان میبایســت در حوزههــای
مختلــف انجــام داده ،تــا ســازمانی پایدارتــر و مســئولتر داشــته باشــد.
تعهــد ،آگاهــی و حمایــت کارکنــان ،مدیــران ارشــد و هیئــت مدیــره ،از
اجــرای برنامههــای مســئولیت اجتماعــی و تعییــن جهــت شــرکت بــه
ســمت شــرکتی بــا مســئولیتپذیری اجتماعــی ،از مهمتریــن اقدامــات
ایــن مجموعــه در جهــت تثبیــت رویکــرد پایــداری شــرکتی میباشــد.
بــه همیــن منظــور ،شــرکت پتروشــیمی نــوری ،از طریــق ســمینارها و
کارگاههــای آموزشــی مختلــف ،تــاش نمــوده ،تــا مفهــوم پایــداری
شــرکتی و اثــرات آن را بــرای کارکنــان و مدیــران خــود تبییــن نمــوده
و هــم اینکــه دامنــه و گســتره ابعــاد مســئولیت اجتماعــی شــرکتی بــرای
کارکنــان را مشــخص نمایــد و در ادامــه نیــز ،شــرایطی را ایجــاد نماید ،تا
نظــرات ،انتظــارات و توقعــات کارکنــان از اجــرای دقیــق اســتراتژیهای
42

ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺟﻰ آر آى

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺰارش ﺟﻰ آرآى در ﻣﯿﺎن ذﯾﻨﻌﻔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ و درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزﺧﻮرد

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺰو /14000ﻫﺪﻓﮕﺬارى

HSE

اراﺋﻪ ﮔﺰارش دوره اى در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎى ﺟﻮى
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺎزﻣﺎن

HSE

اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

HSE

اﻧﺮژى

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه/ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻰ
ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺮژى

اﻧﺮژى

اراﺋﻪ ﮔﺰارش دوره اى از ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژى ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

اﻧﺮژى

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دﯾﮕﺮ )آب /ﺑﺮق/
ﮔﺎز ﺧﻮراك(

ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ

اراﺋﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺳﺎزﻣﺎن

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺗﻌﺮﯾﻒ راﻫﮑﺎر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ذﯾﻨﻌﻔﺎن و اﺟﺮاﯾﻰ ﮐﺮدن آن )ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

اراﺋﻪ ﮔﺰارش دوره اى از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ذﯾﻨﻌﻔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺷﻮراى ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺳﺘﺨﺮاج اﺛﺮات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻰ و ﺑﻮﻣﻰ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺗﻌﺮﯾﻒ دوره اى ﭘﺎﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ذﯾﻨﻌﻔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮرى در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎرى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﻓﺮوش

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﻓﺮوش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻗﺮاردادن در ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺮاﺗﮋى و روﯾﮑﺮد اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى

HSE

اراﺋﻪ ﮔﺰارش دوره اى ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت

HSE

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻰ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻰ /ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺧﻼﻗﻰ

ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺗﻌﺮﯾﻒ دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﻰ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻟﺰوم دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﻼق ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ

ﺗﺪوﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﻼق ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﺤﻮرى

مســئولیت اجتماعــی شــرکتی مشــخص گــردد .همچنیــن در جلســاتی بــا
مدیــران و کارکنــان شــرکت ،بــر ایــن موضــوع کــه تعهــد مدیــران در
اجــرای برنامههــای مســئولیت شــرکتی ،مهمتریــن عامــل در موفقیــت
شــرکت در حرکــت در مســیر پایــداری میباشــد ،تأکیــد گــردد.
تعییــن شــاخصهای کلیــدی بــرای پایــش و اندازهگیــری مســیر حرکــت
شــرکت بــه ســوی پایــداری شــرکتی و موفقیــت اجــرای برنامههــای
مســئولیت اجتماعــی شــرکت نیــز ،یکــی از کلیدیتریــن اقدامــات ،بــرای
گزارشدهــی مســئولیت شــرکتی میباشــد .بــرای اطمینــان از مؤثــر
بــودن اجــرای برنامههــای مســئولیت شــرکتی ،شــرکت نیــاز دارد تــا
شــاخصهای قابــل اندازهگیــری را بــرای آگاهــی از تعهــد و پیشــرفت
شــرکت در ایــن مســیر تعییــن کنــد.
اندازهگیــری و پیگیــری برنامههــای مســئولیت اجتماعــی شــرکتی،
میتوانــد شــرکت را در دســتیابی بــه اهــداف خــود ،توانمندتــر و کاراتــر
نمایــد .ایــن شــاخصها ،تمامــی ســطوح شــرکت ،از هیئــت مدیــره تــا
کارکنــان بخشهــای مختلــف را در بــر میگیــرد ،تــا در راســتای
افزایــش مزیــت رقابتــی و خلــق ارزش ،تعهــد و توانایــی تمامــی ســطوح
ایــن مجموعــه را در اجــرای برنامههــای پایــداری شــرکتی مجموعــه
پتروشــیمی نــوری مشــخص نمایــد.

ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺪال در راﺳﺘﺎى ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن
رﺗﺒﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺎﻟﻰ

ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ /اﻧﺮژي/آب ... /ﺑﺎزﺑﯿﻨﻰ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺮژى /ﮔﺎز /ﻫﺪف ﮔﺬارى ﻣﻌﺎدل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ
و ﮔـﺰارش دﻫـﻰ

برنامه اجرایی مسئولیت اجتماعی
شرکت پتروشیمی نوری

ﺷﺮﮐﺘﻰ ISO26000

رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ /ﻋﻤﻠﮑـﺮد
در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ و ﻓﺮوش

اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
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شناسایی و مدیریت ذینفعان شرکت پتروشیمی نوری

وزارت ﻧﻔﺖ

زنجیره ارزش شرکت پتروشیمی نوری:

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
ﻓﺮوش داﺧﻠﻰ

ﺑﻮرس
ﮐﺎﻻ

ﻋﺎﻣﻞ
ﻓﺮوش

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس)ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ(

ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺻﺎدرات

ﻧﻬﺎﯾﻰ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﻰ

ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
ﻧﻮرى

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ

ﺧﻮراك

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎى
ﺟﺎﻧﺒﻰ

ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎى ذﯾﻨﻔﻊ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎى ذﯾﻨﻔﻊ

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى

ذﯾﻨﻔﻌﺎن

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى

ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺧﻠﻰ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎى ﻫﻤﺠﻮار

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺧﻠﻰ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮراك

ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﻰ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻗﺮاردادى ﻣﻌﯿﻦ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺤﺼﺎرى

ﻗﺮاردادى ﻣﻮﻗﺖ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UTILITY

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﻰ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ

روزﻣﺰد
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺻﻠﻰ
ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزﺷﻰ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى
ﻣﻨﻄﻘﻪ اى و
ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺑﺎزرﺳﻰ ﮐﻨﻨﺪه

ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﻧﻔﺖ
دوﻟﺖ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدى  -اﻧﺮژى ﭘﺎرس
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻧﻈﺎرﺗﻰ )ﺑﺎزرﺳﻰ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻏﯿﺮه(

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ

ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺰء

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ

ﺳﺎﯾﺮ

ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻰ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ
ﮐﺎرآﻣﻮزان )داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺪارس(
ﺳﻤﻦ ﻫﺎ
اﻫﺎﻟﻰ و ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎرﮐﻨﺎن

وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
وزارت راه
دوﻟﺖ و NPC

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ
ﮔﻤﺮك
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مدیریت ذینفعان در شرکت پتروشیمی نوری
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــا در نظــر گرفتــن فعالیتهایــی کــه
تاکنــون در مســیر تعالــی ســازمانی انجــام داده اســت ،در مرحلــه
گــذار از مســئولیت در مقابــل ســهامداران بــه مســئولیت در مقابــل
ذینفعــان میباشــد ،بــه عبــارت دیگــر ،فرهنــگ ســازمانی شــرکت
پتروشــیمی نــوری بــه گونــه ای اســت کــه ،تعییــن اســتراتژیها و
ســودآوری شــرکت ،نــه تحــت تأثیــر صــرف ســهامداران ،بلکــه متأثــر
از اولویتهــای کلیــه ذینفعــان شــرکت میباشــد .و در ایــن راســتا،
مهمتریــن وظیفــه و رســالت مدیــران ارشــد ایــن شــرکت ،مدیریــت
رابطــه بــا ذینفعــان و بــرآورده کــردن انتظــارات منطقــی آنهــا میباشــد.

در شــركت پتروشــيمي نــوري ،نيازهــا و انتظــارات ذينفعــان مطابــق
جــدول شــماره  1مــورد شناســائي قــرار گرفتــه و از آنهــا بعنــوان
وروديهــاي تدويــن اســتراتژيهاي شــرکت اســتفاده ميگــردد .ايــن
نيازهــا و انتظــارات در قالــب رويكــرد “برنامهريــزي اســتراتژيک” بــه
روشهــاي گوناگــون ،نظيــر جلســات حضــوري ،نظرســنجي ،بازديــد،
مكاتبــات ،بخشــنامهها ،الزامــات قانونــي و دســتورالعملهاي حاكميتــي
گــردآوري ميشــوند و در جلســات دورهاي شــوراي راهبــردي مــورد
تحليــل و بازنگــري قــرار ميگيرنــد.

رویکرد پتروشیمی نوری در دسته بندی تحلیل و مدیریت ذینفعان به شرح نمودارشماره  1است.

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻘﺸﻪ
ذﯾﻨﻔﻌﺎن

اﺳﺘﺮاﺗﮋى
ارﺗﺒﺎط و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﯿﺴﺖ
ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﮐﻠﯿﺪى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮاى ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺮرﺳﻰ
ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻊ و ﻗﺪرت

ﺑﺮرﺳﻰ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
)زﻣﺎن  /ﺗﻨﺎوب (. . . /
اﯾﺠﺎد ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎزﺧﻮرد و ﺑﻬﺒﻮد

ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎى درﮔﯿﺮ
ﮐﺮدن

ﺑﺮرﺳﻰ و ﺑﻬﺒﻮد

ﺑﺮرﺳﻰ راﻫﮑﺎر ﻫﺎى اﯾﺠﺎد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ذﯾﻨﻌﻔﺎن ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﻰ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و
وﻇﺎﯾﻒ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ارزﯾﺎﺑﻰ اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ

رویکرد درگیر کردن ذینفعان
رویکردهــای گوناگونــی بــرای مدیریــت ارتبــاط بــا ذینفعــان وجــود دارد،
کــه در جــدول شــماره  ، 2بــا توجــه بــه شــرایط شــرکت پتروشــیمی
نــوری ،بــه آنهــا اشــاره مینماییــم .هنگامــی کــه ذینفعــان بــرای
شــرکت اهمیــت حیاتــی دارنــد و محیــط کســب و کار نیــز در شــرایط
پایــداری قــرار دارد ،شــرکت در تعامــل خــود بــا ایــن گــروه از ذینفعــان،
مدیریــت آنهــا را بــه صــورت مســتقیم انجــام میدهــد.
هنگامــی کــه ذینفعــان بــرای شــرکت اهمیــت حیاتــی دارند،
امــا محیــط کســب و کار در شــرایط ناپایــداری قــرار دارد ،اســتراتژی
مشــارکت بــا ذینفعــان در دســتور کار قــرار دارد بــه گونــهای کــه
اهــداف مشــترک بــا ذینفعــان تعریــف میشــود .ایــن اســتراتژی نیــاز
بــه یــک تعهــد دو جانبــه میــان شــرکت و ذینفعــان ایــن گــروه دارد،
کــه نوعــی وابســتگی متقابــل را بــه نمایــش میگــذارد.
هنگامــی کــه ذینفعــان بــرای شــرکت اهمیــت دارنــد ،امــا
جــزء گــروه ذینفعــان ثانویــه قــرار میگیرنــد و محیــط کســب و کار
نیــز در شــرایط پایــداری قــرار دارد ،مدیــران فقــط بــه یــک نظــارت
و کنتــرل محیــط بــرای بررســی روندهــا و نیروهــا اکتفــا میکننــد تــا
ریســکهای احتمالــی را شناســایی و مدیریــت نماینــد.
هنگامــی کــه ذینفعــان بــرای شــرکت اهمیــت دارنــد و در
گــروه ذینفعــان ثانویــه قــرار دارنــد ،امــا محیــط کســب و کار در شــرایط
ناپایــداری قــرار دارد ،مدیــران در تعامــات خــود با ذینفعــان و مدیریت
ذینفعــان تــاش بیشــتری مینماینــد .همچنیــن شــرکت در تعامــل خــود
بــا ایــن گــروه از ذینفعــان از انعطافپذیــری الزم برخــوردار میباشــد و
یــک قــدم از نظــارت و کنتــرل فراتــر مـیرود.
هنگامــی کــه ذینفعــان بــرای شــرکت اهمیــت دارنــد و جــزء
گــروه ذینفعــان عمومــی قــرار دارنــد و محیــط کســب و کار نیــز در
شــرایط پایــداری قــرار دارد ،اقــدام خاصــی از ســوی مدیــران صــورت
نمیپذیــرد.
هنگامــی کــه ذینفعــان بــرای شــرکت اهمیــت دارنــد و
جــزء گــروه ذینفعــان عمومــی قــرار دارنــد و محیــط کســب و کار نیــز
در شــرایط ناپایــداری قــرار دارد ،مدیــران فقــط بــه یــک نظــارت و
کنتــرل محیــط بــرای بررســی روندهــا و نیروهــا اکتفــا میکننــد تــا
ریســکهای احتمالــی را شناســایی و مدیریــت کننــد.
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روﯾﮑﺮد ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن
روش آﮔﺎﻫﯽ از
ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات

ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات

اﻧﺘﻈﺎرات

ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ

ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ،ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ

رﻋﺎﯾـﺖ اﻧﺼـﺎف در ﻗـﺮاردادﻫﺎ،ﺷﻔـﺎف
ﻧﻤـﻮدن اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ،ﭘﺮداﺧــﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ

ﻣﺬاﮐﺮه

ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮراك

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت

ﺷـﻔـﺎفﻧﻤـﻮدناﻧﺘـﻈﺎراتﻣﺘـﻘـﺎﺑــﻞ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ،
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ واﺣﺪﻫﺎ،
درك ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﺎت ﻓﻨـــﯽ و اراﺋـــﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻻزم

ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك
و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت

ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد

داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت،ﺷﻔﺎف ﻧﻤﻮدن
اﻧﺘﻈـﺎرات،ﭘـﺮداﺧـﺖ ﺑﻤﻮﻗـﻊ ﺻـﻮرت
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ،اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش
ﺑﺮﻧﺪه  -ﺑﺮﻧﺪه )رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف(

وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻮرت
وﺿﻌﯿﺖ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ،ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد

اﻗـﺪام ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻗـﺮاردادﻫـﺎي ﻻزم،
ﺷﻔﺎف ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﻈﺎرات،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم
در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ واﺣﺪﻫﺎ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ
ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ،اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ
ﻧﮕﺮش ﺑﺮد-ﺑﺮد )رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف(،درك
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻻزم

ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت

ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺬاﮐﺮات ،ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾـﮋه و ﺷـﺮﮐـﺖ ﭘﺎزارﮔـﺎد
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺗﻌﺎﻣـﻼت و ﺟﻠﺴـﺎت ﺑﺎ
 HSEﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ

رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﺣﻔﻆ ارزﺷﻬﺎي اﻋﺘﻘﺎدي
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ،ﻫﻤﮑﺎري ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﮐﻤـﮏ ﺟﻬـﺖ رﻓـﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺻﻨﺪوق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽﻧﻔﺖ

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﺻﻨﺪوقﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ

رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
،رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري

اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت
اﻧﺤﺼﺎري

درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻼم ،اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ،
ﺷﻔﺎف ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﻈﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،رﻋﺎﯾﺖ
اﻧﺼﺎف در ﻗﺮاردادﻫﺎ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ

ﺟﻠﺴﺎت – آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺻﻠﯽ

ﺗﮑﺎﻟﯿـﻒ ﻣﺠـﻤـﻊ ،ﺻـﻮرﺗﺠﻠﺴـﺎت
ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣـﯽ ،ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﺳﻮدآوري ﭘﺎﯾﺪار،اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ،ﺻﺤﯿﺢ،
ﺷﻔـﺎف و ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ،ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﻫـﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﻮدآور

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎ و اﺑﻼﻏﯿﻪ
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

UT

ﺳﺎزﻣﺎنﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ در ﺷﺮﮐﺖ

روش آﮔﺎﻫﯽ از
ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات

ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات

اﻧﺘﻈﺎرات

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ

ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺟﻢ
و ﭘﺎرس ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺧـﻮراك،ﺗﻌﻬﺪ ﻻزم در ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﺑﻪ ﻣـﻮﻗـﻊ
ﺧـﻮراك،ﭘـﺮداﺧـﺖ ﺑﻪ ﻣـﻮﻗـﻊ ﺻـﻮرت
ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎي ﻣﺎﻟـﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم در زﻣﺎن
ﺗﻮﻗﻒ واﺣﺪﻫﺎ و ﻗﻄﻊ ﺧﻮراك

ﻓﺮم ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻣﺸﺘﺮي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ  E-mailو وب
ﺳﺎﯾﺖ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﺎرت

ﺗﻄﺎﺑـﻖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓﻨـﯽ،
داﺷﺘﻦ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل،
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ،ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮل،آﻣﻮزش
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،دارا ﺑﻮدن
ﻣﻬـﺎرت و داﻧـﺶ ﻓـﻨـﯽ در ﺑـﯿـﻦ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
و ﺗﻨـﺎﺳـﺐ آن ﺑـﺎ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺎزار ،ارﺳـﺎل
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﺮگ
ﻫﺎي ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ارﺗﺒﺎط
ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ،ﺗﻨﻮع در روش ﻫﺎي
ﻓﺮوش،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﺗﻨﻮع
در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ

ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﻌﺖ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﻨﺎد ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ،ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت
اﻧﻌـﻄﺎف ﭘﺬﯾـﺮي در ﺗـﺮم ﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾـﻞ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ Incoterms 2000ﺷﺪه
در اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي در ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺸﺘﺮي،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن،
ﺗﺪارك ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل،آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺑﻮرس و ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ از آن،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺼـﻮل،ﻗـﯿﻤـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،ﺗﻨـﻮع
ﻣﺤﺼـﻮل،ﺑﯿﻤـﻪﻣﺤﺼـﻮلﺧﺎرﺟـﯽ،ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺧﺎرﺟﯽ

دوﻟﺖ و NPC

ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺸﺴﺘﻬﺎي رﺳﻤﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺑﻼﻏﯿﻪ
ﻫﺎي ﺻﺎدره از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزارت اﻗﺘﺼﺎد و داراﺋﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت-
ﺑﺨﺸﻨﺎ ﻣﻪ

رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﺰاﻣﺎت دوﻟﺘﯽ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ دوﻟﺘﯽ
ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻼن دوﻟﺘﯽ

ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك

ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺸﺘﺮي

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺑﻼﻏﯿﻪ
ﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ

اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت
ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ درارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ

جدول شماره 2
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راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و
ذﯾﻨﻔﻌﺎن

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ذﯾﻨﻔﻌﺎن
و ﺟﺎﻣﻌﻪ

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ

اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ
ذﯾﻨﻔﻌﺎن

اﻗﺪاﻣﻰ ﺻﻮرت
ﻧﻤﻰ ﭘﺬﯾﺮد

ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارى
و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﭘﺎﯾﺪار

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﮔﺮوه
ذﯾﻨﻔﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﮔﺮوه
ذﯾﻨﻔﻊ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﮔﺮوه
ذﯾﻨﻔﻊ ﺣﯿﺎﺗﻰ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﺰء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ
در ﭘﺎره اى از ﻣﻮاد اﻧﺘﻈﺎرات
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ذﯾﻨﻌﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﺴﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

آﮔﺎﻫﻰ ﻣﺎ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
اﻧﺘﻈﺎرات
ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى و ذﯾﻨﻔﻌﺎن:
اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﯿﺴﺖ ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺳﺎزﻣﺎن

راﺑﻄﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ:
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻮزه ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ) ،(Sphere of inﬂuenceدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎى ﻣﻨﻔﻰ و ﻣﻮارد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار

راﺑﻄﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ:

مــی تــوان ورود شــرکت بــه بــازار فرابــورس را بعنــوان یکــی از رویدادهــای تأثیرگــذار در قــوت یافتــن رویکــرد ذینفعگرایــی در شــرکت پتروشــیمی
نــوری قلمــداد نمــود .پــس از آن ،تــاش بــرای اســتقرار مــدل تعالــی ســازمانی ( ،)EFQMبــه منظــور بسترســازی بــرای بهبودهــای ســازمانی و حرکــت از
اقدامــات جزیــرهای در ارتبــاط بــا ذینفعــان مختلــف ،بــه ســمت برنامــه منظــم در ارتبــاط بــا ایشــان ،دریافــت انتظــارات و نظــرات ذینفعــان و پایــش
بازخوردهــای دریافــت شــده از آنهــا و نهایت ـ ًا تدویــن راهبردهــای شــرکت ،مبتنــی بــر ایجــاد منافعــی متــوازن بــرای شــرکت و ذینفعــان کلیــدیاش
نیــز ،از اقدامــات شــرکت پتروشــیمی نــوری در رویکــرد ذینفعگرایــی میباشــد .همچنیــن در نظــر گرفتــن نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان مختلــف در
تصمیمگیریهــا و فرایندهــای مدیریتــی شــرکت ،عــاوه بــر رعایــت نظاممنــد مقــررات ،در گســتره وســیعی از تعامــات بــا جامعــه و ذینفعــان
مختلــف ،منجــر بــه شــفافیت در پاســخگویی و فراتــر رفتــن فعاالنــه از اســتانداردها و الزامــات قانونــی در ایــن شــرکت گردیــده اســت.
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مشارکت و اهمیت ذینفعان
یــک راه مؤثــر بــرای شــرکت پتروشــیمی نــوری ،جهــت شناســایی
مســئولیت اجتماعــی ،آشــنایی بــا مســائل مرتبــط بــا هفــت موضــوع
اصلــی پایــداری اســت.
این موضوعات عبارتند از:
 -1حاکمیــت ســازمانی :مســائل مرتبــط بــا نحــوه تصمیمســازی و
تصمیمگیــری کالن ســازمانی و همچنیــن ارتبــاط میــان ســهامداران،
(بعنــوان یکــی از مهمتریــن ذینفعــان شــرکت) ،بــا مدیــران و هیئــت
مدیــره
 -2حقــوق شــهروندی :حقــوق شــهروندی عــاوه بــر حقــوق مدنــی ،بــه
حقــوق اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی نیــز اطــاق می-گــردد .نمونــه
ایــن حقــوق عبارتنــد از :حــق کار ،حــق تغذیــه ،حــق دسترســی بــه
باالتریــن ســطح ممکــن بهداشــت ،حــق تحصیــل و....
 -3نیــروی کار :عبارتســت از روابــط اســتخدامى و کاری میــان کارگران
و کارفرمایــان ،شــرایط عمومــی کار و میــزان حمایت-هــای اجتماعـیای
کــه کارفرمــا از کارگــران مینمایــد و همچنیــن ،ایمنــی و ســامت
کارکنــان ،توســعه انســانی و آمــوزش منابــع

 -4محیــط زیســت :مســایلی نظیــر پیشــگیری از آلودگــی ،اســتفاده
پایــدار از منابــع در دســترس ،میــزان حساســیت ســازمان نســبت بــه
تغییــرات حــاد آب و هوایــی و تعدیــل آن ،حمایــت از محیطزیســت و
تنــوع گونههــای زیســتی
 -5کســب و کار :کــه مرتبــط بــا نحــوه مبــارزه بــا فســاد اداری در
ســازمان ،رقابــت منصفانــه ،ترویــج مســئولیت اجتماعــی در زنجیــره
تأمیــن و غیــره مــی باشــد.
 -6مصــرف کننــده :مــوارد مرتبــط بــا نحــوه بازاریابــی و بازاریابــی
اخالقــی و منصفانــه ،حمایــت از ایمنــی و ســامت مصــرف کننــده،
مصــرف پایــدار ،خدمــات مشــتریان و رســیدگی بــه شــکایات آنهــا،
حمایــت از اطالعــات و حریــم خصوصــی مشــتریان و در نهایــت
آمــوزش و آگاهیبخشــی بــه آنهــا
 -7توســعه جوامــع محلــی :موضوعاتــی نظیــر کمــک بــه توســعه ایــن
جوامــع ،فرهنــگ و آمــوزش و غیــره.
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دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى

ﻋﻨﻮان ذﯾﻨﻔﻊ

روﯾﮑﺮد

دوﻟﺖ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

وزارت رﻓﺎه ،ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدى  -اﻧﺮژى ﭘﺎرس

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

وزارت راه

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

دوﻟﺖ و NPC

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﮔﻤﺮك

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ

در راســتای ذینفــع محــور شــدن ،لیســت کاملــی از
گروههــای ذینفعــان بــا توجــه بــه الگوهــای جهانــی پایــداری شــرکتی
بــه دســت آمــد ،کــه از طریــق ابزارهایــی چــون مصاحبــه ،پرسشــنامه و
جلســات گروهــی ،انتظــارات ذینفعــان و مســایل بــا اهمیــت آنــان ،چــه
بــرای ذینفعــان و چــه بــرای شــرکت تعییــن گردیــد.
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه الگوهــاي تعامــل بيــن
گروههــاي ذينفــع ،پويــا بــوده و دائــم بــه واســطه تحــوالت اقتصــادي،
اجتماعــي و حقوقــي در حــال تحــول هســتند .بــه عبــارت دیگــر ،ذینفعان
یــک شــرکت همیشــه ثابــت نیســتند و بــه اســطه تغییــر و تحــوالت
کالن اقتصــادی و تغییــر و تحــوالت شــرکت ،تغییــر میکننــد.

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

روﯾﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذى ﻧﻔﻌﺎن ﺧﻮد

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى

ﻋﻨﻮان ذﯾﻨﻔﻊ

روﯾﮑﺮد

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺧﻠﻰ

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺤﺼﺎرى

ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎى ﻫﻤﺠﻮار

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UTILITY

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﻰ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﻰ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﻰ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزﺷﻰ

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﻗﺮاردادى ﻣﻌﯿﻦ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﻗﺮاردادى ﻣﻮﻗﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑﺎزرﺳﻰ ﮐﻨﻨﺪه

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

روزﻣﺰد

ﭘﺎﯾﺶ)ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﯿﺮﯾﻪ

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻰ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ ﮐﺎرآﻣﻮزان )داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺪارس(

ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺻﻠﻰ

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ

ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ

ﭘﺎﯾﺶ)ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

اﻫﺎﻟﻰ و ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ

ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺰء

ﭘﺎﯾﺶ)ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ

ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎرﮐﻨﺎن

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ

ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﻧﻔﺖ

ﭘﺎﯾﺶ)ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

رﻗﺒﺎ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺳﻬﺎﻣﺪاران

54

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮراك

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺎﯾﺶ )ﺣﺪاﻗﻠﻰ(

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ
اى و ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺳﺎﯾﺮ

ﺳﻤﻦ ﻫﺎ

رﻗﺒﺎ
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ساختار حقوقی شرکت پتروشیمی نوری

ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه

ترکیب سهامداران
ســرمایه شــرکت از بــدو تأســیس ،تــا پایــان ســال  ۱۳۹۵مبلــغ ســه هــزار میلیــارد ریــال ( ۳۰۰۰هــزار میلیــارد ریــال) شــامل تعــداد  ۳میلیــارد ســهم
بــه ارزش اســمی هــر ســهم  ۱۰۰۰ریــال مــی باشــد.
همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از  ٪5از سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  1395/12/30مطابق جدول شماره  3می باشد:

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى راﻫﺒﺮدى

ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎى ﺗﻌﺎﻟﻰ

ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﺳﻬﺎﻣﺪار

1

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

2،296،496،000

2

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
ﺗﺎﻣﯿﻦ

509،999،000

ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪ ﻫﺎى وﻇﯿﻔﻪ اى در ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎى
ﮐﻼن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﯿﺰان
ﺑﺮ
ﻧﻈﺎرت
راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف در اﺑﻌﺎد
اﻗﺘﺼﺎدى ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﭘﺎﯾﺪار
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎى ﮐﺎرى ﻣﺸﺘﺮك
ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى
اﻗﺘﺼﺎدى  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ
اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﻬﺒﻮد

شــــرکت پتروشــــیمی نوری در سال  1386بــــه صــــورت ســهامی خــاص تاســیس شــد .ایــن شــــرکت در ابتــدا جــزء شــرکت
هــــای فرعــــی شــــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران بــوده کــه در ســال  1388در راسـتای سیاسـت هـای اصل 44بـه مجموعـه شـرکت
هلدینـگ خلیـج فـارس واگـذار گردیـد.
ایــن شــرکت هــم اکنــون در حــال امــاده ســازی بــرای ورود بــه بــازار بــورس مــی باشــد کــه الزامــات حقوقــی و حاکمیتــی مختــص بــه
خود را دارد .در حـــال حاضـــر ،شـــرکت پتروشـــیمی نوری جـــزء واحدهـای تجـاری شـرکت صنایـــع پتروشـیمی خلیـج فـارس (ســـهامی عـام) اسـت.
مرکـــز اصلـــی شـــرکت ،منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی انرژی پارس در بندر عسلویه واقـــع اسـت.
نمــای کلــی و چــارت ســازمان پتروشــیمی نــوری در شــکل بــاال آمــده اســت .ســاختار هیئــت مدیــره ایــن مجموعــه شــامل  5نفــر مــی باشــد و بــه
صــورت یــک الیــه مــی باشــد .دو نفــر از ایــن ســاختار مســئولیت اجرایــی دارنــد .بــر اســاس اصــول حاکمیــت شــرکتی ســاختارهایی کــه کمــک بــه
تصمیــم گیــری مــی نماینــد و همچنیــن ســاختارهای نظارتــی در ســازمان ،مطابــق بــا قانــون تعریــف گردیــده ،و اجرایــی شــده اســت .امــا کمیتــه هــای
هیئــت مدیــره محــدود بــه کمیتــه هــای حسابرســی اســت و ســایر کمیتــه هــا نظیــر کمیتــه هــای انتصــاب  ،کمیتــه اســتراتژی و غیــره در ســازمان
وجــود نــدارد.
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ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم

درﺻﺪ

76,55

2،296،496،000

76,55

2،296،496،000

76,55

17

509،999،000

17

509،999،000

17

3

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى
ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﮐﺸﻮرى

193،500،000

6,45

193،500،000

6,45

193،500،000

6,45

4

ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ)ﮐﻤﺘﺮ از  5درﺻﺪ(

5،000

-

5،000

-

5،000

-

3،000،000،000

100

3،000،000،000

100

3،000،000،000

100

ﻣﺠﻤﻮع

ساختار هیات مدیره

جدول شماره 3

در شــرکت پتروشــیمی نــوری انتخــاب اعضــا هیئــت مدیــره هماننــد تمــام ســازمانهای دیگــر بــا نظــر و رای ســهام داران انجــام مــی پذیــرد .بدیهــی
اســت کــه ایــن انتخــاب هــا عمدتــا متاثــر از سیاســتهای کالن ســهامدار عمــده مــی باشــد .اعضــا هیــات مدیــره دارای تخصــص و تجربــه در صنعــت
نفــت و گاز و پتروشــیمی مــی باشــند و در کنــار آن بــه مســائل مرتبــط بــا أمــور مالــی و همچنیــن راهبردهــای کالن ســازمانی تســلط دارنــد .میانگیــن
دوره هــای اعضــاء هیئــت مدیــره دو ســاالنه اســت .درصــد حاضریــن در جلســات هیئــت مدیــره طبــق قانــون تجــارت بــوده و تعــداد نفــرات دائــم یــا
غایــب در هــر جلســه بــه صــورت مســتند موجــود اســت.

حاکمیت شرکت
سازماندهی مدیریت مسئوالنه کسب و کار

1396/12/29

1394/12/29

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى
ﺳﻤﺖ

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ از

ﻣﻮﻇﻒ/ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ
ﺣﮑﯿﻢ ﮐﺮﻣﻰ

رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻣﺒﯿﻦ

ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ

ﺗﻘﻰ ﺻﺎﻧﻌﻰ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﺑﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﻣﻮﻇﻒ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرى

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم

ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ

ﺳﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﯿﻨﻰ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ

ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﺎﺷﺎﯾﻰ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻧﻔﺖ،ﮔﺎز
و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ

ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم
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کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی نوری

توضیحات هیات مدیره
الــف -کمیتــه هــای تخصصــی هیــات مدیــره :از آنجایــی کــه شــرکت
پتروشــیمی نــوری در حــال ورود بــه بــورس مــی باشــد مطابــق بــا
الزامــات ســازمان بــورس  ،کمیتــه حسابرســی داخلــی هیــات مدیــره
تشــکیل شــده اســت .ســایر کمیتــه هایــی کــه در تصمیــم گیــری بــه
هیئــت مدیــره کمــک مــی کننــد کمیتــه حسابرســی داخلــی  ،کمیتــه
فــروش  ،محصــول کمیتــه فــروش ارز ،کمیتــه بودجــه و کمیســیون
معامــات مــی باشــد.
ب -تضــاد منافــع اعضــا هیئــت مدیــره :پتروشـــیمی نوری در ارتبـــاط
بـــا تضـــاد منافـع اعضـــای هیـات مدیـره دارای رویـــه هـای مشـخص
و شـــفافی اســـت .بنـا بـــه اصـل 129قانـــون تجـارت ،هیـــات مدیـره
موظـــف اســـت کـــه هرگونـه تضـــاد منافـع خـــود بـا شــــرکت بــه
واســــطه فعالیــت هــای اقتصــــادی را بــه صــورت رســمی افشــا
کنــد .از طــرف دیگــر ،در رای گیــری هــای رســمی در جلســات
هیــــات مدیــره ،چنانچــه بحــث تضــاد منافــــع در میــان باشــد،
عضــــوی از هیـات مدیـره کـه در ایـن موضـوع درگیـر اسـت ،در رای
گیـری شـــرکت نمـی کنـد.
ج -پایــداری شــرکتی و هیئــت مدیــره :بــا توجــه بــه اجرایــی شــدن
پــروژه  ISO 26000و تدویــن اقدامــات مرتبــط بــا پایــداری شــرکتی در
پتروشــیمی نــوری مقــرر گردیــده کــه مــوارد بصــورت  ۶ماهــه بــه
اطــاع اعضــا هیــات مدیــره جهــت پایــش و کنتــرل برســد .عــاوه بــر
عملکــرد ســازمان در ارتبــاط بــا اســتراتژی هــای مســئولیت اجتماعــی
(لیســت اقدامــات مســئوالنه تعریــف شــده) هیئــت مدیــره در ارتبــاط
بــا مــوارد بــا اهمیــت شــرکت ( )Materiality Matrixو نحــوه اســتخراج آن
و همچنیــن بودجــه ریــزی و هزینــه کردهــای مرتبــط بــا اقدامــات
مســئوالنه و ســایر مــوارد بــا اهمیــت بــه روز مــی شــوند .اولیــن جلســه
مرتبــط بــا مســئولیت اجتماعــی و پایــداری شــرکتی در ســال ۱۳۹۵
تشــکیل گردیــد.

کمیتــه مســئولیت اجتماعــی شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــه
منظــور افزایــش هماهنگــی در اقدامــات مســئوالنه و همچنیــن نظــارت
بــر نحــوه برنامهریــزی و اجــرای ایــن گونــه فعالیتهــا میباشــد.
اهــم وظایــف کمیتــه مســئولیت اجتماعــی شــرکت
پتروشــیمی نــوری ،عبارتنــد از:
 -1نظــارت بــر برنامهریــزی اقدامــات مســئوالنه پتروشــیمی نــوری،
بــه نحــوی کــه منطبــق بــا اصــول زیــر باشــد:
تمرکز بر ذینفع محوری و فضای پایداری
تمرکز بر موارد با اهمیت
 -2نظــارت بــر نحــوه اجــرای فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی تأییــد
شــده و پایــش دورهای شــاخصهای مرتبــط در صــورت وجــود
 -3نظــارت بــر نحــوه گزارشدهــی اقدامــات مســئوالنه شــرکت
پتروشــیمی نــوری
 -4نظــارت بــر جــاری شــدن گفتمــان مســئولیت اجتماعــی در شــرکت،
از طریــق تعریــف فعالیتهــای آموزشــی

اعضــا کمیتــه مســئولیت اجتماعــی ،بــه پیشــنهاد مســئول
کمیتــه ،و بــا تأییــد مدیرعامــل و بــه مــدت دو ســال نهایــی و منصــوب
میگردنــد
هــر کــدام از اعضــا کمیتــه مســئولیت اجتماعــی ،مســئول کلیــه اقدامــات
تعریــف شــده در حــوزه مســئولیت اجتماعــی در امــور و دپارتمــان خــود
میباشــند .اعضــا میبایســت نحــوه و کیفیــت پیشــبرد اقدامــات را بــه
کمیتــه گــزارش دهنــد.
کمیتــه مســئولیت اجتماعــی ،بــه صــورت مســتقیم ،بــه
مدیرعامــل شــرکت پاســخگو میباشــد امــا در بحــث بودجهریــزی
و تعریــف برنامــه ،مصوبــات کمیتــه منــوط بــه تأییــد هیئتمدیــره
میباشــد.
زمــان تشــکیل جلســات کمیتــه مســئولیت اجتماعــی ،حداقــل یکبــار در
مــاه میباشــد و مســئول کمیتــه ،موظــف اســت برنامــه هــر جلســه را
بــه اطــاع اعضــا کمیتــه برســاند.

بــا توجــه بــه ســاختار ســازمان در پتروشــیمی نــوری ،کمیتــه
مســئولیت اجتماعــی دارای یــک عضــو از واحدهــای زیــر مــی باشــد:
مدیریت و هیئت مدیره
برنامهریزی و اطالعات مدیریت و تضمین کیفیت
امور مالی
روابط عمومی
منابع انسانی
ایمنی و محیطزیست

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻣﺸﺎور

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه واﺣﺪ HSE

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻣﺎﻟﻰ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

د -جبــران خدمــات اعضــا هیئــت مدیــره :حقــوق دریافتــی کارکنــان
شــرکت متناســب بــر اســاس قوانیــن ومقــررات صنعــت نفــت وتامیــن
اجتماعــی تعریــف گردیــده اســت .پــاداش هیئــت مدیــره نیــز مطابــق
بــا قوانیــن در پایــان هــر ســال در مجمــع عمومــی ســالیانه شــرکت
پتروشــیمی نــوری تصویــب مــی گــردد.
58

59

گزارش پایداری ) (Sustainability Reportشرکت پتروشیمی نوری |1396

اخالق حرفه ای
منشور اخالقی و اصول اخالق کسب و کار
پتروشــیمی نــوری متعهــد اســت کــه در کلیه شــئون کســب
و کار خــود ,اعــم از عملیــات و امــور پشــتیبانی بــا بهــره گیــری از
رویکــرد مســئوالنه و نــگاه بلنــد مــدت بــه کســب و کار پایــدار ,بــرای
کلیــه ذینفعــان خــود و بــه طــور اخــص ســهامداران ارزش حداکثــری
خلــق نمایــد .کلیــه فرآينــد هــای پتروشــیمی نــوری ذیــل سیاســت
هــای مســئوالنه تعریــف شــده اســت .مدیــران پتروشــیمی نــوری کلیــه
تصمیمــات خــود را بــا نظــر بــه کســب و کار اخالقــی و مســئوالنه اتخاذ
و اجرایــی مــی کننــد و از وجــود ســاز و کار هــا و یــا ســاختار هایــی
در ســازمان کــه مــوارد مرتبــط بــا کســب و کار مســئوالنه را تعریــف،
پیگیــری و نظــارت مــی کننــد اطمینــان حاصــل مــی نمایــد.
رهبــران عملكــرد ســازمان را همزمــان بــا بهبــود وضــع
اقتصــادي ،محيــط زيســتي و شــرايط اجتماعــي در جوامعــي كــه بــا آن
هــا در ارتبــاط هســتند ارتقــاء داده و از ايــن طريــق اثــر مثبتــي روي
محيــط اطــراف خــود مــي گذارنــد .بــر مبنــاي رويكــرد” مســئوليت
اجتماعــي” اقدامــات مناســبي را جهــت ايجــاد تــوازن ميــان الزامــات
قانونــی و انتظــارات جامعــه ،محيــط زيســت و مــردم در ســازمان انجــام
گردیــده.
در پتروشــیمی نــوری آییــن نامــه اخــاق کســب وکار تهیــه
وتدویــن گردیــده ودر شــورای راهبــردی شــرکت کــه مدیــر عامــل و
تمامــی مدیــران شــرکت حضــور دارنــد بــه تصویــب رســیده و ســعی
گردیــده اســت کــه براســاس ایــن اصــول راهکارهــای کســب و کار
تعریــف گــردد .ایــن آییــن نامــه در مرحلــه جــاری ســازی در کل
ســازمان و آمــوزش بــه افــراد درگیــر در فرآیندهــای ســازمان مــی
باشــد.
آییــن نامــه اخــاق کســب وکار کمــک خواهــد کــرد کــه همــکاران
پتروشــیمی نــوری در کلیــه زمینــه هــا اعــم از حاکمیــت
ســازمانی ,اخــاق کســب و کار ,مســئولیت پذیــری و شــفافیت و در
نهایــت حتــی امــور اجرایــی ,پاســخ ســواالت و ابهامــات عمــده خــود در
زمینــه چگونگــی اخالقــی عمــل کــردن را بداننــد و یــا حداقــل بداننــد
کــه در مــوارد ابهــام از کــدام مرجــع مــی بایســت کمــک گیرنــد.
60

61

گزارش پایداری ) (Sustainability Reportشرکت پتروشیمی نوری |1396

مدیریت و عملکرد

مسئولیت های اقتصادی
شرکت پتروشیمی نوری
GRI 200 - Economic
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مدیریت و عملکرد

مسئولیت های اقتصادی
شرکت پتروشیمی نوری

میزان مصارف داخلی و خارجی محصوالت شرکت

مروری بر مسئولیت های اقتصادی شرکت پتروشیمی نوری در سال 1396

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1396/12/29
ارزش اﻗﺘﺼﺎدى ﺧﻠﻖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ

 3،000ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن

 1179ﻧﻔﺮ

ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره

 20،870،766ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ

 5،114رﯾﺎل

ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

 91،057،961ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

عملکرد تولیدی پتروشیمی نوری در سال 1396

ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺎزار

ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺎزار

ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺎزار
داﺧﻠﻰ

ﺻﺎدرات

داﺧﻠﻰ

ﺻﺎدرات

داﺧﻠﻰ

ﺻﺎدرات

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ رﯾﺎل

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ رﯾﺎل

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ رﯾﺎل

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ رﯾﺎل

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ رﯾﺎل

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ رﯾﺎل

ﭘﺎرازاﯾﻠﯿﻦ

10,083,135

1,213,578

5,766,913

8,612,324

462,442

11,814,898

ارﺗﻮزاﯾﻠﯿﻦ

1,141,818

1,068,464

213,450

528,036

349,774

ﺑﻨﺰن

6,782,686

7,151,235

0

4,992,189

736,572

ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ

1,604,009

1,671,429

0

1,356,429

0

راﻓﯿﻨﯿﺖ

85,881

165,445

7,014,938

161,595

5,150,503

ﺑﺮش ﺳﺒﮏ

14,848,733

11,920,526

0

9,813,366

0

ﺑﺮش ﺳﻨﮕﯿﻦ

0

32,632,067

147,971

27,231,745

368,087

20,999,067

A92

0

2,463,676

0

0

0

0

آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎى ﺳﻨﮕﯿﻦ

621,970

499,042

0

290,421

0

797,908

692,953

0

598,804

0

0

0

5,316,481

ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﻰ)ﺗﻦ(

ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش واﻗﻌﻰ)ﺗﻦ(

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ1396

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ1396

ﭘﺎرازاﯾﻠﯿﻦ

366,184

364,740

ارﺗﻮزاﯾﻠﯿﻦ

46,386

41,254

ﺑﻨﺰﯾﻦ

278,479

270,658

ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ

107,446

108,236

راﻓﯿﻨﯿﺖ

342,048

323,932

ﺑﺮش ﺳﺒﮏ

964,744

967,664

C5

ﺑﺮش ﺳﻨﮕﯿﻦ

1,553,701

1,563,827

ﻧﻔﺘﺎ

A92

64,502

83,037

آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎى ﺳﻨﮕﯿﻦ

44,941

35,865

C5

49,477

49,338

ﻧﻔﺘﺎ

613,419

615,540

ﺟﻤﻊ

4,431,327

4,424,091

ﻣﺤﺼﻮﻻت

64

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1395/12/30

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1394/12/29

ﺟﻤﻊ

6,162,845

12,619,655

550,091,821 35,966,140

29,083,978

48,388,938

2,719,882
18,571369

41,770,696
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ر -اقدامات عملیاتی و مفاد قراردادها
در نهایت مســـئول مبـــارزه بـــا پولشـــویی بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت
دبیرخانـــه شـــورای عالـی مبـارزه بـــا پولشــویی آخریــــن اطالعــات
و آمــــوزش هــــای مربوطــــه را دریافــت و بــکار مــــی گیــرد .در
راســـتای اجـــرای دسـتورالعمل مذکـور فـرم تعهـــد بـه رعایـت قانـون
مبارزه با پولشـــویی تهیـــه و جهـــت اخـذ تعهـــد از پیمانکاران پیوسـت
تمــام قراردادها شـــده اســـت.

عملکرد پتروشیمی نوری در سال 1396در یک نگاه
دستیابی به رکورد تولید 107درصدی برنامه تولید محصوالت
دستیابی به میزان  99درصدی ظرفیت اسمی تولید محصوالت
 10درصد تولیدات صنعت پتروشیمی کشور
25درصدتولیداتهلدینگصنایعپتروشیمیخلیجفارس
 1/3میلیارد دالر صادرات

ز -مدیریت مالی شفاف و پاسخگو

سهیم بودن در اقتصادی سالم و شفاف
الف -مبارزه با پولشویی
در رابطـــه بـــا مبـــارزه بـــا پولشـــویی شــرکت پتروشــیمی نــوری در
چارچوب دســــتورالعمل اجرایــــی مبــارزه بــا پولشــویی در شــرکت
هــــای تجــــاری و موسســــات غیرتجــــاری اقدامــــات ذیــــل در
پتروشــــیمی نوری در حــــال اجــــرا اســــت:

ب -اخذ مــــدارک الزم از مشتریان و ارباب رجوع
جهت تشـکیل پرونـده
در تمـــام صورتحســـاب هـــای ارســـالی و دریافتـــی و قراردادهـا ،درج
اطالعـــات از جملـــه شناسـه ملـــی بـرای اشـخاص حقوقـــی ،کـد ملـی
بـــرای اشـــخاص حقیقـــی ،آدرس و کـد پسـتی الزامـــی و رعایـت مـی
گـردد.

ج -آموزش و توانمندسازی کارکنان و بهینه کردن سازو کار
های درون سازمانی

کارکنـــان اداری ،مالـــی ،بازرگانـی ،امـور حقوقـی و پیمـان هـا و روسـای
ادارات دوره هـــای آشـــنایی و پیشـرفته قانـون مبـــارزه بـا پولشـویی را
گذارنـــده و گواهینامـــه آموزشـی دوره مذکـــور را دریافـت نمـوده انـد.
همچنیـــن در همیـن راسـتا کارگـروه مبـــارزه بـا پولشـویی بـا عضویـت
نماینـــدگان واحــد حسابرســـی داخلـــی ،مالــی ،حقوقـــی ،بازرگانــی و
حراســـت تشـکیل شـــده است.

د -استفاده از حسابرسان مستقل و همکاری کامل با آنها
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با حسابرســـان مسـتقل همـــکاری الزم شـده اســـت .همچنیـن مسـئول
مبـــارزه بـــا پولشـــویی دسترســـی بــه پرونـــده اطالعاتــی مشـــتریان و
سیسـتم مالـــی را دارد.

تمامـــي فعالیـــت هـاي مالـــي در شـرکت پتروشـــیمي نوری مطابـق بـا
فرایندهـــاي حاکمیتـــي مالي و متناســـب بـــا تمامـــي ســـطوح مرتبـــط
ســـازماني کنتـــرل و ثبـت مـی گردنـــد .به منظـــور جاري سـازي ایـن
رویکـــرد ،آییـن نامـه هـا ،دســـتورالعمل هـا ،بخـش نامـه هـا و قوانیـن
و مقـــررات متعددي نظیـــر دسـتورالعمل و مقـــررات بودجـه اي ،آییـن
نامـــه معامـالت ،اســـتاندارد هـاي حســـابداري و حسابرســـي ،مصوبـه
هـــاي هیـات مدیـــره نوری ،شـرکت صنایع پتروشـــیمي خلیـج فـارس،
وزارت نفـــت و غیـــره تدویـن و در تمامـي سـطوح فراینـد مالـي جهـت
انطبـــاق رویدادهایـي کـه اثـر و ابعــاد مالــي دارنــد مــورد اســتفاده
قــــرار مــــي گیــــرد .همچنیــــن نظــــارت هــــاي مالــــي شــرکت
پتروشـــیمی نوری بـــه صـورت مسـتمر و بـا اســـتفاده از فعالیـت هایـی
نظیـــر کنتـرل بودجـــه ،کنتـرل امـــوال ،سندرسـي تمامـــي اسـناد دوره
هـــاي مالـــي و حسابرســـي بیمـــه ،ممیـــزي مالیاتـــي انجام می گردد و
اطالعـــات مرتبــط بــه دســتگاه های ذیربــط نظیر دیـــوان محاســـبات و
بازرســـي کل کشـــور بــه فراخــور فرآینــد و یــا درخواســت ارســال مــی
گــردد.
حسابرســـي ســـالیانه توســـط حسابرســـان و بازرســـان قانونـــي جهـت
رســـیدگي بـــه عملکـــرد مالـــي شـــرکت و اظهـــار نظـــر نســـبت بـه
مقبولیـت صـورت هـاي مالـــي در چارچوب اسـتانداردهاي حسـابداري،
حسابرسـي و ارایـه گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع صاحبـان سـهام و
افزایـش دامنـه فعالیـت واحـد حسابرسـي داخلـي از دیگـر نقـش هـاي
حاکمیتـــي فراینـد مالـي اسـت.
اجـرا و پیـاده سـازي کنتـرل هـاي داخلـي کارآمـد بـه منظـور دسـتیابي
به ســـطح قابـــل قبولي از ریســـک هـــاي مالـــي نمونـه بـــارز از مـوارد
حاکمیـت شرکتی محســـوب مـي گـردد.
بـــا توجـه بـــه بهبودهـــاي انجـام شـــده در فراینـد مالـي بـــا رویکـرد
شـــفاف سـازي در گزارشـگري عملکـرد مالـي و بـه دلیـل عـدم وجـود
مغایـــرت در فعالیـــت هــا ،در فراینــد حسابرســـي مســـتقل شـــرکت
پتروشیمی نوری طـــي ســـال هـــاي متمـــادي اظهـــار نظـــر حسـابرس
حاکـــي از تطبیق صـــورت هـاي مالي بـا اســـتانداردهاي حسـابداري بـه
نحـو مطلـــوب بـوده اسـت.
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شــرکت پتروشــيمي نــوري بــا اســتقرار سيســتم هــاي
مديريــت ايمنــي و ســامت شــغلي و زيســت محيطــي ،هرگونــه آثــار و
پيامدهــاي فرآيندهــاي زنجيــره توليــد را در قالــب ريســك هــا و جنبــه
هــاي زيســت محيطــي مــورد ارزيابــي و پايــش قــرار مــي دهــد و مطابق
الزامــات سيســتم هــاي مذكــور اقدامــات اصالحــي و پيشــگيرانه و هــم
چنيــن برنامــه هــا و پــروژه هــاي مــورد نيــاز را جهــت كنتــرل قــرار
دادن و يــا حداقــل نمــودن اثــر ريســك هــاي ايمنــي و ســامت شــغلي
و جنبــه هــاي زيســت محيطــي اجــرا مــي نمايــد .و در ایــن راســتا،
اثربخشــي رويكــرد فــوق را بــا شــاخصهاي”انطباق بــا نتايــج انــدازه
گيــري زيســت محيطــي”و “ايمنــي و ســامت شــغلي”مورد پايــش و
انــدازه گيــري قــرار مــي گيــرد .کــه نتايــج آن در شــوراي راهبــردي و
جلســات بازنگــري مديريــت مطــرح و در صــورت نيــاز ،فرصــت هــاي
بهبــود تعريــف و اجرائــي ميشــود .شــاخصهای زیســت محیطــی
در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــا توجــه بــه نظــارت دقیــق ســازمان
حفاظــت از محیــط زیســت بــه دقــت پایــش و گــزارش مــی گردنــد.

مدیریت زیست محیطی
شــركت پتروشــيمي نــوري ،همــواره بــا رويكــرد حفاظــت
از محيــط زيســت و بــا لحــاظ نمــودن موضوعــات زيســت محيطــي
در مراحــل طراحــي ،ســاخت و بهــره بــرداري ،درصــدد كنتــرل
آاليندههــاي خــود در بخشهــاي هــوا ،آب و خــاك بــوده اســت .بــه
گونــه ای کــه در ســال  1396بــه بابــت اتخــاذ رویکردهــای حفاظتــی و
تــاش در جهــت فرهنــگ ســازی در رابطــه بــا مســائل محیــط زیســتی،
مــورد تقدیــر ســازمان محیــط زیســت قــرار گرفــت.

ﻧﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ:
ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ:

ﮔﯿﺮﻧﺪه

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ:
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار:
ﺧﺮوﺟﻰ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ

ﻣﺴﺌﻮل

HSE

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﻟﯿﺴﺖ
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﺑﺎرز

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾـﻰ ،ارزﯾﺎﺑــﻰ ) ﺗﻌﯿﯿﻦ  ( RPNو
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ

اﻣﻮر HSE

ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﮔﺰارش ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

اﺑﻼغ ﺟﺎرى ﺳﺎزى و ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮا اﺟﺮاى ﻗﻮاﻧﯿﻦ

اﻣﻮر HSE

 ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن  HSEﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺰارش ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻰ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻌﺎون ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻗﻼم اﺻﻼﺣﻰ ﮔﺰارش ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎﯾﺮ -ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺴﺎب Risk Assessment Report ﻧﻬﺎد ﻫﺎى زﯾﺮﺑﻂﮔﺰارش اﻗﻼم اﺻﻼﺣﻰ و ﭘﺎﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد و اﻗﻼم اﺻﻼﺣﻰ
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HSE

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز :ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ادارى،ﺗﺠﻬﯿﺰات ادارى  ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻰ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
ﺑﺮرﺳﻰ ﮔﺰارش و اﻋﻼم ﻣﻮارد ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق
ﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ و اﻋﻼم
ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق و درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻰ
و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزى و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﻰ ﭘﺎﯾﺶ
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮوﺟﻰ
ارزﯾﺎﺑﻰﻣﺨﺎﻃﺮات
ﺑﺮرﺳﻰ و اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻰ و ﭘﺎﯾﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ

اﻣﻮر HSE

ورودى

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺮرات
ﻧﻬﺎد ﻫﺎى ﻗﺎﻧﺌﻨﻰ

 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻤﯿﺰى ﻫﺎ و ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯿﻬﺎ ى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎى زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻓﺮم دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺶ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ در ﻃﺮح ﺧﻮد اﻇﻬﺎرى Enviromental Daily Report TSRﮔﺰارش ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق -درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه

HSE

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻰآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻣﻌﺘﻤﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ) ﻃﺮف ﻗﺮارداد( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻨﻰ -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد و اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻰ
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مهمترین اقدامات پتروشیمی نوری
در راستای مدیریت حفاظت از محیط زیست
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

ردﯾﻒ

از مهمتريــن اقدامــات زيســت محيطــي انجــام شــده در شــرکت
پتروشــیمی نــوری  ،مــي تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره نمــود:
 -1نصــب ســامانه  )VRU) Vapor Recovery Unitجهــت بازيابــي بخــارات
ســمي و ســرطانزا ناشــي از بارگيــري كشــتيها
 -2پايــش آاليندههــاي زيســت محيطــي توســط آزمايشــگاه معتمــد
ســازمان حفاظــت محيــط زيســت
 -3پيــش تصفيــه فيزيكــي فاضــاب صنعتــي مجتمــع و جداســازي
روغنهــا و هيدروكربنهــاي معلــق
 -4استفاده مجدد از پسماند  Clayدر توليد سيمان
 -5ايجــاد و توســعه فضاهــاي ســبز بالــغ بــر  8/1هكتــار و معــادل %13
وســعت مجتمــع ،كــه فراتــر از الزامــات قانونــي ميباشــد.
 -6اجــراي طــرح تفكيــك از مبــدأ ضايعــات قابــل بازيافــت نظيــر
كاغــذ ،پالســتيك و غيــره از زبالــه هــاي معمولــي
 -7ارتقــاء فرهنــگ حفاظــت از محيــط زيســت بــا برگــزاري كالســهاي
آموزشــي و توزيــع كتابهــاي ســبز و برگــزاري مســابقه نقاشــي و حمایــت
از دلفیــن هــای منطقــه عســلویه.

ﺷﻬﺮﯾﻮر
1397

3ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل

70٪

1

2

ﭘﺮوژهﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ،ﭘﺎﯾﺶوﮐﻨﺘﺮلﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺘﺸﺎرآﻻﯾﻨﺪهﻫﺎىﻓﺮارﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻰ

ﻓﺮوردﯾﻦ
1396

3

ﭘﺮوژه آﻣﯿﻦ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ
ﻓﻠﺮﯾﻨﮓ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و
ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه  SO2ﺑﺎ
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮاورى ﮔﺎزﻫﺎى ارﺳﺎﻟﻰ
ﺑﻪ ﻓﻠﺮ

1394

4

ﭘﺮوژه ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﻰ و
ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاى ﺑﺎ
ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزى ﺑﺮﻧﺮ ﺗﻤﺎم
ﮐﻮرهﻫﺎ

1394

1398

1398

25ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر

50٪

آﻧﺎﻻﯾﺰر در ﺳﺮوﯾﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎى  CO ،NOx، SO۲و
ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت
ﻟﺤﻈﻪ اى درﺣﺎل ﭘﺎﯾﺶ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺘﯿﻬﺎى ﺟﺰﺋﻰ
آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎى ﻓﺮار از ﺗﺠﻬﯿﺰات و
اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺮاﯾﻨﺪى ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮى ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ،رﻓﻊ و
ﻣﺠﺪدا ً ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻧﺸﺘﻰ ﻫﺎ رﻓﻊ ﺷﺪه و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ
 IR-Cameraﻗﺮار دارد.
ﺑﺎ اﺟﺮاى اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﻓﻠﺮﯾﻨﮓ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز
ﻃﺒﯿﻌﻰ و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى  ،CO2ﮔﺎز آﻻﯾﻨﺪه
 SO2ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزﺷﻰ ﺑﻨﺎم
ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺮ ﮐﻮره ﻫﺎى ،1001-H
 4-3001-Hو  8001-Hﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﺎزدﻫﻰ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ 20درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه روى
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮره ﻫﺎ اداﻣﻪ دارد.

200ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل

20٪

5

ﭘﺮوژه ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازى
ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻂ ﻓﻠﺮ

ﺗﯿﺮﻣﺎه
1392

اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه
1396

6ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل

70٪

ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻂ ﻓﻠﺮ ﺧﺮﯾﺪارى و
در اﻧﺒﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﮕﻬﺪارى ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻗﺒﻠﻰﻣﻰﺷﻮد

6

اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى
 50001 ISOو ﻧﺮم اﻓﺰار وﯾﮋه آن
)ﺳﺎﻣﺎن(

1394

1396

1/3ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل

100٪

اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO 50001در ﺳﺎل
 1395اﺧﺬ و در ﺳﺎل 1396ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازى ﻧﺮم
اﻓﺰار وﯾﮋه اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺳﺎﻣﺎن(
ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎردرﯾﺎلﻫﺰﯾﻨﻪﺷﺪ

7

ﭘﺮوژه ﻫﺎى رﻓﻊ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﺮژى و ﮐﺎﻫﺶ
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى )ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺒﺪل  PAKINOXو اﯾﻨﺘﺮﻧﺎل
رآﮐﺘﻮرﻫﺎى واﺣﺪ  300و ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ واﺣﺪ(CCR

1391

1396

6ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﯾﻮرو

100٪

1391

1396

6ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﯾﻮرو

60٪

9

ﭘﺮوژهﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰﺣﻔﺎﻇﺖازدﻟﻔﯿﻨﻬﺎى
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺪ و ﻧﺨﯿﻠﻮ

1392

اداﻣﻪ دارد

 5ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل

60٪

10

8

72

ﺧﺮداد 1397

8ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل

100٪

ﻃﺮاﺣﻰ ،ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازى
آﻧﺎﻻﯾﺰرﮔﺎزﻫﺎىﺧﺮوﺟﻰازدودﮐﺶ ﻣﺮداد 1391
ﮐﻮره 4-3001-H

)(LDAR

اقدامات زیست محیطی

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع
ﭘﺮوژه

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن
ﭘﺮوژه

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم
ﭘﺮوژه

وﺿﻌﯿﺖﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﭘﺮوژه

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى و
ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى
)ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
اﺻﻼح ﺗﻠﻪ ﻫﺎى ﺑﺨﺎر و ﻣﻤﯿﺰى
ﺳﻄﺢ  3اﻧﺮژى(

درراﺳﺘﺎىرﻓﻊﻣﺸﮑﻼتﻓﺮاﯾﻨﺪى
در واﺣﺪ رﯾﻔﺮﻣﯿﻨﮓ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺮوژه
ﺑﺰرگدرﺗﻌﻤﯿﺮاتاﺳﺎﺳﻰﻣﺠﺘﻤﻊ
در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪى،
ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدى در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژى و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺎزﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

درراﺳﺘﺎىرﻓﻊﻣﺸﮑﻼتﻓﺮاﯾﻨﺪى
در واﺣﺪ رﯾﻔﺮﻣﯿﻨﮓ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺮوژه
ﺑﺰرگدرﺗﻌﻤﯿﺮاتاﺳﺎﺳﻰﻣﺠﺘﻤﻊ
در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪى،
ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدى در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژى و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺎزﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل  1392ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ اداره ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم آن
در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
اﯾﻦﭘﺮوژهﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰﺗﺤﺖﻧﻈﺮاداره
ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.

ﭘﺮوژهﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰآﻟﻮدﮔﻰﻓﻠﺰاتﺳﻨﮕﯿﻦو
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎىآروﻣﺎﺗﯿﮏﭼﻨﺪﺣﻠﻘﻪ
اى ) (PAHSدر ﺧﺎك ﺷﻬﺮى و ﺻﻨﻌﺘﻰ
وﻏﺒﺎرﻫﻮاىﻋﺴﻠﻮﯾﻪوﮐﻨﮕﺎن

1395

1397

1/3ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل

60٪

11

ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار  PSMدر ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﻮادث و آﺗﺶ ﺳﻮزى و
آﻟﻮدﮔﻰﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﻰ

1395

1398

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾﻮرو

30٪

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  20ﮔﺎﻧﻪ
 CCPSوﺑﺎﻋﻘﺪﻗﺮاردادﺑﺎﺷﺮﮐﺘﻬﺎى
ﻣﻌﺘﺒﺮاروﭘﺎﯾﻰدرﺣﺎلاﻧﺠﺎماﺳﺖ.

12

ﭘﺮوژهراهاﻧﺪازىﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺑﺎزﯾﺎﻓﺖﺑﺨﺎرات
ﺣﯿﻦﺑﺎرﮔﯿﺮىﮐﺸﺘﻰ)(VRU

1388

1391

250
ﻫﺰاردﻻر

30٪

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺲ از راه اﻧﺪازى و
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ
آن ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎى
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﮔﺮدﯾﺪ.
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بودجه برنامه های زیست محیطی در سال 1396
الف  -پروژه های جاری

ردﯾﻒ

ﺷﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺑﻮدﺟﻪ

)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

100

1

ﺧﻮد اﻇﻬﺎري در ﭘﺎﯾﺶ -آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﻤﺪ

2

ﭘﺎﯾﺶﻫﺎى ﻫﻮا و ﭘﺴﺎب )ﻏﯿﺮ روﺗﯿﻦ(

50

3

ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

100

4

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روزﻫﺎي ﺧﺎص

200

5

ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ

1000

6

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب )وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن( ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

1000

7

ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻨﺴﻮر ،ﺗﻌﻤﯿﺮ وﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺎﯾﺶ

400

8

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎوره

500

9

ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ  /ﭘﮋوﻫﺸﻰ

7000

10

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ)(Clay,..

11

ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

1000
200
) 11550ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

برنامه ها و پروژه های زیست محیطی
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،در راســتای افــق  5ســاله توســعه
کشــور و در راســتای اهــداف اســتراتژیک خــود در حــوزه  ،HSEبرنامــه-
هــای ذیل را در دســت اجــرا دارد:
 -1پــروژه اســتقرار سیســتم مدیریــت ایمنــی فراینــد (( )PSMایــن پروژه،
بســتر مناســب جهــت پیشــگیری از بــروز حــوادث و آتشســوزی و
پیامدهــای محیطزیســتی ناشــی از آن را ایجــاد مــی کنــد).
 -2اجــرای پــروژه بازنگــری  ،HAZOPارزیابــی کمــی ریســک ( )QRAو...
(ایــن پــروژه ،از مقدمــات اســتقرار مدیریــت ایمنــی فراینــد اســت و
تاکنــون بــا عقــد قــرارداد بــا شــرکتهای اروپایــی بخشهایــی از آن
اجــرا شــده اســت).
 -3کاهــش انتشــار گاز گلخانــهای  CO2بــا اجــرای پــروژه اصــاح
برنرهــای تمــام کورههــا
 -4پــروژه کاهــش فلرینــگ بــا هــدف کاهــش انتشــار گاز
گلخانه ای  CO2و کاهش مصرف سوخت
 -5پروژه بازیافت پاالدیوم از کاتالیستها

ب -پروژه های سرمایه ای

ردﯾﻒ
1
2

ﭘﺮوژه ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎى ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺴﺎب
ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ  15دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺶ  On Lineﭘﺎراﻣﺘﺮ  COﮔﺎزﻫﺎى ﺧﺮوﺟﻰ دودﮐﺶ ﮐﻮره ﻫﺎ

5000
20000

3

ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺶ  On Lineﭘﺎراﻣﺘﺮ  CODدر ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ

3500

4

اﺣﺪاث ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﯾﮋه و ﺧﻄﺮﻧﺎك

2000

5
6
7
8
9
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
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ﺷﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺑﻮدﺟﻪ

)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﭘﺮوژه ﺣﺬف ﺑﺨﺎرات ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻰ ﺑﺎرﮔﯿﺮى ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻰ
ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﺑﺖ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى ﻓﺮار )(LDAR
ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺶ  On Lineﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا
دورﺑﯿﻦ ﻧﺸﺖ ﯾﺎب IR-Camera
دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎى ﻫﻮا )(Gasmet

2000
3000
10000
10000
5000
) 60/500ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(
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ارزیابی زیست محیطی
شــركت پتروشــيمي نــوري بــه منظــور اندازهگيــري،
پايــش و كنتــرل بهينــه ســازي پيامدهــاي عمليــات و چرخــه عمــر
محصــول بــر محيــط زيســت ،و همچنیــن در راســتای دســتيابي بــه
اســتانداردهاي نفــت ،گاز و پتروشــيمي در حــوزه  HSEو بــر اســاس
نيــاز كاركنــان ،همســايگان و جوامــع محلــي بــه عنــوان ذينفعــان اصلــي،
رويكــرد «حفاظــت از محيــط زيســت  -اســتفاده بهينــه از منابــع و
انــرژي» برگزيــده اســت .ايــن رويكــرد در دوران ســاخت مجتمــع بــا
اســتقرار سيســتم مديريــت ايمنــي ،بهداشــت و محيــط زيســت ،HSE MS
بعنــوان اوليــن شــركت در ايــران پايــه گــذاري و از ابتــداي راهانــدازي
بــا اســتقرار سيســتم مديريــت محيــط زيســت  ISO14001/2004و
ویرایــش  2015ایــن اســتاندارد بصــورت سيســتماتيك در ســازمان
مســتقر و از طريــق مميزيهــاي دوره هــای داخلــي و خارجــي ،تحــت
پايــش و كنتــرل میباشــد .پيامدهــاي زيســت محيطــي عمليــات بهــره
بــرداري ،تعميــرات ،خدمــات و ســاير فعاليتهــاي ســازمان از طريــق
روش اجرايــي شناســايي و ارزيابــي جنبــه هــاي بــارز انــرژي شناســايي،
ارزيابــي و اولويــت بنــدي شــده و در كتابچــه جنبههــا و آثــار زيســت
محيطــي درج و بــه عنــوان ركــن اصلــي اســتاندارد  ISO14001/2015و
بخــش مهمــي از سيســتم مديريتــي  IMSدر ســازمان جــاري ســازي
شــده اســت .بــه نحويكــه تمامــي جنبههــاي منفــي و مثبــت ناشــي
از فعاليتهــا و محصــوالت ســازمان در آن تحــت كنتــرل قــرار گرفتــه
اســت.
بــه منظــور پايــش و كنتــرل انتشــار آاليندههــاي زيســت
محيطــي ،شــاخصهايي نظيــر ميــزان انتشــار  NOx،SO2و ....از كــوره هــا،
در بــازه زمانــي دو ماهــه توســط آزمايشــگاه معتمــد ســازمان محيــط
زيســت ،پايــش و گــزارش آن رســم ًا بــه ســازمان محيــط زيســت
ارســال ميگــردد .از طــرف ديگــر ،رونــد شــاخصهاي ايــن رويكــرد
در جلســات بازنگــري مديريــت مــورد بررســي و تجزيــه و تحليــل قــرار
گرفتــه و در صــورت عــدم تحقــق اهــداف تعييــن شــده و يــا انحــراف از
اســتانداردهاي ملــي و بيــن المللــي ،نســبت بــه انجــام اقــدام اصالحــي و
يــا برنامــه بهبــود تصميمگيــري ميگــردد .از ســوي ديگــر در راســتاي
اجــراي الزامــات قانونــي ،بــا اســتفاده از ســامانه پايــش لحظـهاي ،تصويــر
شــعله فلــر و ميــزان اكســيژن كــوره هــا در دســترس ســازمانهاي
ناظــر قــرار داده شــده اســت .همچنیــن در راســتای نظــارت لحظ ـهای،
نصــب آنااليــزر آناليــن يكــي از دودكشهــا انجــام و مابقــي نيــز در
دســت اقــدام میباشــد.
یکــی از مهمتریــن مراحــل در چرخههــای مدیریــت،
نظــارت بــر عملکــرد بــه منظــور حصــول اطمینــان از حرکــت در مســیر
صحیــح ،شناســایی خطاهــا و اقــدام بــرای اصــاح بــه موقــع اســت.
کــه در ایــن راســتا ،فراینــد نظــارت بــر عملکــرد زیســت محیطــی در
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،جــاری شــده اســت .و مهمترین گامهــای آن،
بــه شــرح زیــر میباشــد:
 -1نظــارت بــر پارامترهــاي زیســت محیطــي خروجيهــاي هــوا و
پســاب
 -2بررســي و تجزیــه و تحلیــل نتایــج آزمایشــگاه مجتمــع مربــوط
بــه خروجيهــاي پســاب بــه صــورت روزانــه و ارســال مــوارد عــدم
انطبــاق بــه واحدهــاي مربوطــه
 -3به روز رساني شاخصهاي محیط زیست
 -4تهیــه گــزارش ماهانــه محیــط زیســت مجتمــع و ارســال بــه واحــد
برنامهریــزي مدیریــت
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 -5نظــارت وکنتــرل جنبههــاي زیســت محیطــي واحدهــاي بهــره
بــرداري و ارســال گــزارش بــه واحدهــاي مربوطــه
 -6بررســي و تجزیــه و تحلیــل نتایــج آناالیزرهــاي آنالیــن بــر روي
دودکشهــای مجتمــع
 -7بررســي و تجزیــه و تحلیــل نتایــج آزمایشــگاه معتمــد و ارســال
مــوارد عــدم انطبــاق بــه واحدهــاي مربوطــه
 -8الزام پیمانکار به ارائه برنامه  HSEقبل از انعقاد قرارداد
بــه منظــور حصــول اطمینــان از رعایــت اســتانداردهاي محیــط زیســت،
پارامترهــاي آالینــده در خروجيهــاي پســاب و دودکــش مجتمــع،
توســط آزمایشــگاه مجتمــع و همچنیــن توســط آزمایشــگاه معتمــد
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ،بــه صــورت دوره اي و در قالــب
طــرح خــود اظهــاري اندازهگیــري میشــود .ایــن امــر از طریــق
جاریســازی فرآینــد «پایــش و انــدازه گیــري آالینــده هــاي زیســت
محیطــي» در شــرکت پتروشــیمي نــوری محقــق میگــردد.
همچنيــن بــا توجــه بــه آخريــن تحــوالت زيســت محيطــي در ابعــاد
فرامنطقــه اي و جهانــي و نيــز آخريــن تغييــرات كنواســيونهاي بيــن
المللــي ،بويــژه موضــوع گرمايــش زميــن و اجــاس پاريــس ،ايــن
شــركت پــروژه هايــي را نیــز در ايــن راســتا و در جهــت كاهــش انتشــار
گازهــاي گلخانهــاي در برنامــه هــاي آتــي خــود قــرار داده اســت.

گزارش پایداری ) (Sustainability Reportشرکت پتروشیمی نوری |1396

77

گزارش پایداری ) (Sustainability Reportشرکت پتروشیمی نوری |1396

مدیریت انرژی

ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى

ﺧﻂ ﻣﺸﻰ اﻧﺮژى

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻃﺮح رﯾﺰى اﻧﺮژى

اﺳﺘﻘﺮار و ﻋﻤﻠﯿﺎت

اقدامات شرکت پتروشیمی نوری در راستای مدیریت انرژی
از جملــه فعالیتهــای صــورت پذیرفتــه در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــه منظــور کنتــرل ،مدیریــت و بهینــه ســازی مصــرف انــرژی ،مــی تــوان بــه
پروژههــای ذیــل اشــاره نمــود:
کسب گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی برای سالهای 1392و 1393و  1394و 1395
استقرار سیستم مدیریت انرژی و اخذ گواهینامه  ISO 50001از  SGSسوئیس
پروژه اصالح برنر کوره های فرآیندی و کاهش  18درصدی مصرف سوخت در کوره H-1001
ایجاد سیستم تهویه متمرکز و اتوماتیک جهت کلیه ساختمانها به منظور تنظیم متعادل دما و جلوگیری از هدر رفتن انرژی
ایجاد بانک خازنی در تابلو اصلی برق ورودی مجتمع (20کیلو وات) جهت افزایش ضریب توان و کاهش تلفات راکتیو
نصــب رلــه جریــان نشــتی زمیــن بــرای حفاظــت موتورهــا و نیــز فیوزهــای محافــظ جریــان نشــتی در کلیــه انشــعابهای روشــنایی کــه
باعــث جلوگیــری از هــدر رفتــن جریــان میشــود.
پــروژه احــداث واحــد شــیرین ســازی گاز فلــر ،در جهــت حــذف ترکیبــات گوگــردی از  Off gasتولیــدی واحدهــا ،در راســتای کاهــش
فلرینــگ و اســتفاده از گاز حاصــل شــده ،بــرای تأمیــن ســوخت کورههــا و در نتیجــه کاهــش مصــرف ســوخت ،کــه از مهمتریــن پروژههــای شــرکت
پتروشــیمی نــوری در راســتای مدیریــت انــرژی و کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای میباشــد.

ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﭘﺎﯾﺶ ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى
و ﺗﺤﻠﯿﻞ

ENERGY MANAGEMENT

ﺑﺮرﺳﻰ
ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎ ،اﺻﻼح
اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻰ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ

ﻣﻤﯿﺰى داﺧﻠﻰ EnMs

شاخص های مرتبط با انرژی عبارتند از
 -1مصرف انرژی داخلی مجتمع :که عبارتست از میزان انرژی مصرفی محدود به جغرافیای داخل مجتمع
 -2مصرف انرژی خارجی مجتمع :میزان انرژی مصرفی که در کل زنجیره ارزش سازمان مصرف می شود
 -3شدت انرژی (شاخص بررسی کارایی مصرف انرژی).
در مباحــث مربــوط بــه بازدهــی انــرژی و اتــاف انــرژی ،شــرکت پتروشــیمی نــوری بــر اســاس اســتاندارد  ISO 50001عمــل مــی نمایــد و واحد مهندســی
فراینــد و انــرژی در کنــار واحــد کنتــرل تولیــد ،در ســازمان فعالیــت مــی نمایــد.
واحــد کنتــرل تولیــد ،وظیفــه انجــام کلیــه پایشهــا و ایجــاد تعــادل در تولیــد و مصــرف را بــر عهــده دارد .و واحــد مهندســی فرآینــد نیــز ،وظیفــه
نظــارت بــر مباحــث مربــوط بــه پایــش کل سیســتم و مشــخصات محصــوالت و درحیــن فراینــد تولیــد را بــر عهــده دارد.
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ﺳﺎل 96

ﻓﺮوردﯾﻦ
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0

H- 9501

H- 8002

H- 8001

H- 6501

H- 6002

H- 6001

H- 4003

H- 4002

H- 3005

H- 2502

H- 2501

H- 2002

H- 2001

H- 1001

برنامه های در دست اجرا برای مدیریت انرژی و
کاهش گازهای گلخانه ای

100

کنترل هوشمند مصرف کنندههای برق
تعویض برنر کوره
تعویض تلههای بخار معیوب

های  H-3001، H-3002، H-3003و H-3004

اقدامات انجام گرفته در راستای مدیریت انرژی
اقدامــات انجــام شــده در شــرکت پتروشــیمی نــوری در جهــت رفــع
مــوارد جزیــی انتشــار آالینــده و بهبــود وضعیــت کــوره هــای خــود
بــرای رســیدن بــه وضعیــت کنونــی بــه شــرح ذیــل بــوده اســت:
پــروژه کاهــش مصــرف ســوخت و کاهــش انتشــار گاز
گلخانــه ای  CO2بــا تعویــض و اصــاح برنــر کــوره هــا ایــن پــروژه در
ســال  1395روی کــوره  1001-Hبــا موفقیــت انجــام شــد و در نتیجــه آن
مصــرف ســوخت کــوره  18درصــد کاهــش یافــت و وضعیــت احتــراق
آن بطــور قابــل توجهــی بهبــود یافــت .گــزارش کامــل ایــن انجــام ایــن
پــروژه در پیوســت آورده شــده اســت .موفقیــت در اجــرای ایــن پــروژه،
ســبب گردیــد انجــام آن روی ســایر کــورههــا نیــز در دســتور کار قــرار
گیــرد و هــم اکنــون روی کــوره هــای واحــد  800نیــز در حــال انجــام
میباشــد.
پایــش دائمــی کیفیــت ســوخت کــوره بــا نمونــه گیــری و
آنالیــز آن در آزمایشــگاه
ســوخت کــوره هــا عمدت ـ ًا حــاوی هیــدروژن و گازهــای ســبکی نظیــر
متــان ،اتــان و پروپــان اســت و میــزان  H2Sدر ســوخت صفــر اســت.
عــدم اســتفاده از گازهــای حــاوی ترکیبــات ســولفوره بعنــوان ســوخت
کــوره
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یکــی از دالیــل مــوارد جزیــی انتشــار بیــش از حــد مجــاز آالینــده
در کورههــا در ســالهای گذشــته ،اســتفاده از ســوخت ترکیبــی (گاز
طبیعــی  +گازهــای اضافــی واحدهــا) بــوده اســت کــه ایــن اختــاط
تالشــی در جهــت کاهــش فلرینــگ ،کاهــش مصــرف ســوخت و انــرژی
و کاهــش انتشــار گاز گلخانــه ای  CO2بــود .امــا اگرچــه در اکثــر مــوارد،
میــزان انتشــار کــوره هــا تحــت کنتــرل و در حــدود مجــاز بــود ،امــا
گاهــی تغییــر ترکیــب خــوراک و افزایــش گازهــای تــرش در گازهــای
اضافــی واحدهــا کــه بــه شــبکه ســوخت کورههــا تزریــق مــی گردیــد،
موجــب تغییــر موقــت وضعیــت کــوره میگردیــد و تــا زمــان اعمــال
کنترلهــای الزم توســط اپراتورهــای بهــره بــرداری ،برخــی از پارامترهــا
بیــش از میــزان اســتاندارد منتشــر میشــد و از بیــن  96تســت انجــام
شــده روی کــوره هــا ،در مــواردی میــزان انتشــار آالینــده یکــی از
کورههــا بیــش از حــد مجــاز میشــد .بــه همیــن دلیــل ،در ســال
 1393از مزیتهــای بازیافــت گازهــا و صرفــه جویــی در مصــرف
ســوخت صرفنظــر و جریــان گازهــای حــاوی ترکیبــات ســولفوره بــه
ســمت شــبکه ســوخت کورههــا قطــع و بــه ســمت فلــر برقــرار شــد و
مقــرر گردیــد از گازهــای حــاوی ترکیبــات ســولفوره بعنــوان ســوخت
کــوره اســتفاده نشــود .بدیــن ترتیــب ســوخت کــوره هــا کام ـ ً
ا عــاری
از ترکیبــات ســولفوره شــد و از آن زمــان تاکنــون هیچگونــه مــوردی
از انتشــار غیــر مجــاز در کــوره هــای ایــن شــرکت مشــاهده نگردیــده
اســت.
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اقدامات انجام گرفته در راستای مدیریت انرژی
شــرکت پتروشــیمی نــوری در جهــت شناســایی ،پایــش و کنتــرل منابــع
انتشــار آالینــده هــای فــرار از تجهیــزات و اتصــاالت خطــوط فراینــدی
خــود اقدامهــای ذیــل را انجــام داده اســت»
 -1اجــرای پــروژه شناســایی و کاهــش انتشــار ترکیبــات آلــی فــرار از
تجهیــزات و اتصــاالت خطــوط عملیاتــی بــا متــد LDAR (Leak Detection
 )and Repairدر اســفندماه 1395
 -2اجــرای پــروژه مطالعاتــی بررســی آلودگــی فلــزات ســنگین و
هیدروکربنهــای آروماتیــک چندحلقــه ای ( )PAHSدر خــاک شــهری و
صنعتــی ،و آلودگــی فلــزی غبــار هــوا بــا همــکاری دانشــگاه شــیراز از
بهمــن مــاه 1395
همچنیــن الزم بــه توضیــح اســت کــه مشــعلهای مــورد اســتفاده در
ایــن مجتمــع هیــچ گونــه تخطــی از اســتانداردهای ســازمان اســتاندارد
و حفاظــت از محیــط زیســت نداشــته اســت و بــه جــز کــوره ،H-1001
ســایر کــوره هــا ،از نظــر انتشــار مونــو اکســید کربــن در حــد اســتاندارد
بــوده انــد .امــا شــرکت پتروشــیمی نــوری بــه منظــور بهینهســازی
مصــرف انــرژی و نیــز کاهــش انتشــار مســتقیم گازهــای گلخانــه ای،
اقــدام بــه خریــد و تعویــض مشــعل هــای کــوره  H-8001نمــوده اســت
کــه بیــن  ۱۰الــی  ۲۰کاهــش مصــرف ســوختی در ایــن کــوره و نیــز
طــی قــراردادی دیگــر مشــعل کــوره هــای  H-3001، H-3002، H-3003و
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 H-3004را بــا صــرف بیســت میلیــارد ریــال ،بــا مشــعل هــای نســل
جدیــد جایگزیــن خواهــد شــد .ایــن در حالیســت ،کــه هیــچ گونــه الــزام
قانونــی بــرای ایــن مهــم وجــود نداشــته اســت.
در ایــن مجتمــع در طــی پروســه آروماتیــک ســازی ،هیــدروژن آزاد
مــی شــود کــه در حــال حاضــر مــورد مصــرف قــرار نمیگیــرد .بــرای
ایــن منظــور ،احــداث پــروژه واحــد آمیــن ،در دســت اقــدام اســت.
هیــدروژن جــدا شــده ،مجــدد بــرای ســوخت اســتفاده مــی شــود و
بدیــن ترتیــب عــاوه بــر اقدامــی مثبــت در جهــت کاهــش گازهــای
گلخانـهای ،مصــرف انــرژی نیــز کاهــش پیــدا میکنــد .ســولفور نیــز در
ایــن واحــد جداســازی و در نهایــت بــه فــروش میرســد .ایــن پــروژه
در حــال دریافــت گواهینامههــای الزم میباشــد.
در گذشــته ،در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،هیــدروژن تولیــدی در
کورههــا ســوزانده میشــد و بــه دلیــل اختــاط بــا ســولفور ،گاز H2S
تولیــد مینمــود کــه عــاوه بــر خوردگــی کورههــا ،هــدر رفتــن انــرژی
را بدنبــال داشــت .اولیــن طــرح ارائــه شــده بــرای حــل ایــن معضــل،
تصفیــه و جداســازی ســولفور بــود ،کــه پــس از آن ،هیــدروژن بــرای
ســوزاندن وارد کــوره هــا بشــود .نزدیــک بــه ســه ســال مطالعــات و
پایلــوت انجــام شــد ،ولــی بیشــتر از % 60انجــام و جداســازی صــورت
نگرفــت.

ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژى
ﭘﯿﺎﻣــﺪ زﯾﺴــﺖ
ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت و
ﭼﺮﺧـــﻪ ﻋﻤـــﺮ
ﻣﺤﺼﻮل

ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﻰ

ﻋﻠﺖ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

روش ﺑﻬﺒﻮد

اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى ﭘﺎﯾﺶ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎى زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮐﻮره ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
اﺣﺘﺮاﻗﻰ از ﮐﻮرهﻫﺎ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺧﻮداﻇﻬﺎرى در
ﭘﺎﯾﺶ

100٪

روش اﺟﺮاﯾﻰ
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات و اﻟﺰاﻣﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﻪﺷﻤﺎره

اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى ﭘﺎﯾﺶ ﻟﺤﻈﻪاى ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﻌﻠﻪ ﻓﻠﺮ
اﺣﺘﺮاﻗﻰ از ﻓﻠﺮ

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ

100٪

روش اﺟﺮاﯾﻰ
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات و اﻟﺰاﻣﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﻪﺷﻤﺎره

ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﻧﺘﺎﯾﺞﺣﺎﺻﻠﻪ

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎ ﯾﮕـﺎ ن ،
ﮐـﺎ ر ﮐــﻨـﺎ ن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

اﺟﺮاى ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻋﺪم
درﯾﺎﻓﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺬﮐﺮ و
ﯾﺎ اﺧﻄﺎر ازﺳﻮى ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

ﺟﻮاﻣﻊﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎﯾﮕـﺎن،
ﮐـﺎرﮐــﻨـﺎن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

اﺟﺮاى ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻋﺪم
درﯾﺎﻓﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺬﮐﺮ و
ﯾﺎ اﺧﻄﺎر
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انتشارگازها
ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژى
اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى ﻃﺮاﺣﻰ ،ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﺼﺐ و
راهاﻧﺪازى آﻧﺎﻻﯾﺰر ﮔﺎز
اﺣﺘﺮاﻗﻰ از ﮐﻮرهﻫﺎ
ﻫﺎىﺧﺮوﺟﻰ از دودﮐﺶ
ﮐﻮره 4-H-3001

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ

اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ،ﮐﻨﺘﺮل
ﻓﺮار از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﺸﺎر
آﻻﯾـﻨـﺪهﻫــﺎى ﻓــﺮار
ﻓﺮاﯾﻨﺪى
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻰ )(LDAR

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى ﭘﺮوژه ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﺼﺐ و راه
اﻧﺪازى ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻠﺮ
اﺣﺘﺮاﻗﻰ از ﻓﻠﺮ

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ

100٪

اﺟﺮاﯾﻰ
روش
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات و ازاﻣﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎ ﯾﮕـﺎ ن ،
ﮐـﺎ ر ﮐــﻨـﺎ ن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

اﺟﺮاى اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻘﺮر

BPC-P-14

50٪

Benchmarking

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎ ﯾﮕـﺎ ن ،
ﮐـﺎ ر ﮐــﻨـﺎ ن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ از ﺗﺠﻬﯿﺰات

10

اﺟﺮاﯾﻰ
روش
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات و ازاﻣﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎ ﯾﮕـﺎ ن ،
ﮐـﺎ ر ﮐــﻨـﺎ ن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

اﺟﺮاى اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻘﺮر

در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،در بخــش انتشــار گازهــا یــا آالیندگــی هــوا ،تعــداد منابعــی کــه مطابــق بــا اســتانداردهای زیســت محیطــی بایــد در
نظــر گرفتــه شــده و مــورد پایــش قــرار گیرنــد ،تعــداد  16عــدد دودکــش کــوره میباشــد ،کــه مطابــق بــا پایشهــای انجــام شــده و بــر اســاس
اســتانداردهای زیســت محیطــی قبلــی ،هیچیــک از دودکشهــا باالتــر از حــد مجــاز اســتاندادرهای زیســتمحیطی آالیندگــی نداشــتهاند .کــه بــا
تغییــر اســتانداردهای زیســت محیطــی مطابــق بــا مصوبــه هیئــت محتــرم وزیــران در ســال  ،1395اگرچــه ،هیترهــا در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــه
گونـهای طراحــی شــدهاند کــه پایینتــر از میــزان مجــاز انتشــار داشــته باشــند .امــا بــه منظــور کاهــش بیشــتر گازهــای خروجــی از ایــن دودکــش هــا،
پــروژه اصــاح برنرهــا ( )Burnersبــا دیــدگاه بهینــه ســازی مصــرف انــرژی و مزایــای زیســت محیطــی تعریــف شــده اســت.
همانگونــه کــه در فــوق نیــز اشــاره شــد ،ایــن مجتمــع دارای  16دســتگاه کــوره میباشــد ،کــه ســوخت آنهــا گاز طبیعــی اســت و شــرایط طراحــی آنهــا
بــه شــرح جــدول شــماره  15اســت:

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻮره

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸـــﺎر در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎى آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﻤﺪ

CO

150

ﺣﺪﮐﺜﺮ 100

100

20

XON

350

ﺣﺪﮐﺜﺮ 300

146

50

SO2

800

ﺣﺪﮐﺜﺮ 700

520

100

ﭘﺎراﻣﺘﺮ آﻻﯾﻨﺪه)(ppm
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اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازى
ﻓﺮار از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺨﺎرات
ﺑﺎرﮔﯿﺮى ﻣﺤﺼﻮل ﺣﯿﻦ ﺑﺎرﮔﯿﺮى VRU
در اﺳﮑﻠﻪ ﺻﺎدراﺗﻰ ﮐﺸﺘﻰ

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

100

ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮى

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎ ﯾﮕـﺎ ن ،
ﮐـﺎ ر ﮐــﻨـﺎ ن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐآﻻﯾﻨﺪه
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از
اﺗﻼفﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى ﭘﺮوژه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎى
ارﺳﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻓﻠﺮ و ﮐﺎﻫﺶ
اﺣﺘﺮاﻗﻰ از ﻓﻠﺮ
ﻓﻠﺮﯾﻨﮓ

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

5٪

ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮى

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎ ﯾﮕـﺎ ن ،
ﮐـﺎ ر ﮐــﻨـﺎ ن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاى و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از
اﺗﻼف اﻧﺮژى

اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاى

ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﻰ و ﮐﺎﻫﺶ
اﻧﺘﺸﺎرﮔﺎزﻫﺎىﮔﻠﺨﺎﻧﻪاىﺑﺎ
اﺻﻼحﺑﺮﻧﺮﻫﺎىﮐﻮرهﻫﺎ

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

ﺑﺼﻮرتﭘﺎﯾﻠﻮت
روى ﮐﻮره

ﺧﻼﻗﯿﺖ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮى

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎ ﯾﮕـﺎ ن ،
ﮐـﺎ ر ﮐــﻨـﺎ ن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاى و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از
اﺗﻼف اﻧﺮژى

ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاى و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از
اﺗﻼف اﻧﺮژى

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ

اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاى

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻧﺮژى ISO 50001

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
اﺧﺬ ﺷﺪه
اﺳﺖ

ﺧﻼﻗﯿﺖ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮى

ارﺳﺎل ﭘﺴﺎب
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰى
ﻣﺒﯿﻦ

ﭘﺮوژه ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﺼﺐ و ره
اﻧﺪازى آﻧﺎﻻﯾﺰر آﻧﻼﯾﻦ
 PHو  CODﭘﺴﺎب
ﺻﻨﻌﺘﻰ

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

PH
آﻧﺎﻻﯾﺰر
ﻧﺼﺐ و راه
اﻧﺪازى ﺷﺪه و
آﻧﺎﻻﯾﺰر COD
د ر ﻣﺮ ﺣﻠﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل
اﺳﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﻰ

ﭘﺮوژه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﻼﺗﯿﻦ از
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى
از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺧﺎك ﺻﻨﻌﺘﻰ

ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
و
ﮐﻨﮕﺎن
ﺳﯿﻤﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از آﻟﻮدﮔﻰ
ﺧﺎك و اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ
از دﻟﻔﯿﻨﻬﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺪ و
ﻧﺨﯿﻠﻮ

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﻰ ،ﺧﺮﯾﺪ و
ﻧﺼﺐ آﻧﺎﻻﯾﺰر ﮔﺎزﻫﺎى
اﺣﺘﺮاﻗﻰ از ﻓﻠﺮ
ارﺳﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻓﻠﺮ

84
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ﭘﺮوژه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
ﭘﺎﻻدﯾﻮم از
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ

ﭘﺮوژه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﻻدﯾﻮم
از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰام
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ

ﺧﻼﻗﯿﺖ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮى

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎ ﯾﮕـﺎ ن ،
ﮐـﺎ ر ﮐــﻨـﺎ ن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

اﻃﻤﯿﻨﺎن از ارﺳﺎل ﭘﺴﺎب ﺑﺮ
اﺳﺎسﻣﻌﯿﺎرﻫﺎىﻃﺮاﺣﻰ

ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮى

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎ ﯾﮕـﺎ ن ،
ﮐـﺎ ر ﮐــﻨـﺎ ن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ

Benchmarking

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎ ﯾﮕـﺎ ن ،
ﮐـﺎ ر ﮐــﻨـﺎ ن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮى

ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى
ﺟﺎﻧﻮرىﻣﺤﯿﻂدرﯾﺎﯾﻰ

در دﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺖ.

روشاﺟﺮاﯾﻰدﺳﺘﺮﺳﻰ
ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و
ازاﻣﺎتﻣﺮﺗﺒﻂﺑﻪﺷﻤﺎره
14-BPC-P

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻰ،
ﻫﻤـﺴﺎ ﯾﮕـﺎ ن ،
ﮐـﺎ ر ﮐــﻨـﺎ ن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران

اﺟﺮاى اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻘﺮر

در دﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺖ.

ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮى

ﺳﻬﺎﻣﺪاران

100

70

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ(

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ

جدول شماره 15
همانگونــه کــه مالحظــه مــی گــردد طراحــی کــوره هــای ایــن شــرکت بــا شــرایطی ســختگیرانه تــر از حــدود اســتانداردهای ملــی و کشــوری صــورت
پذیرفتــه اســت.
در نمــودار زیــر رونــد مــوارد انتشــار غیــر اســتاندارد آالینــده هــا از کــوره هــای ایــن شــرکت ،کــه بــر اســاس گــزارش هــای آزمایشــگاه معتمــد ســازمان
محیــط زیســت تهیــه شــده اســت ،نشــان داده شــده کــه حاکــی از رفــع مــوارد جزیــی عــدم رعایــت حــدود اســتاندارد در ایــن شــرکت اســت.

10

روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮐﻮره ﻫﺎ
)ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ  ٩٦ :آزﻣﺎﯾﺶ در ﺳﺎل (

9
8
7
5

4

0
ﺳﺎﻝ ١٣٩٦

ﺳﺎﻝ ١٣٩٥

5
4
3

2
0

6

2
1

ﺳﺎﻝ ١٣٩٤

ﺳﺎﻝ ١٣٩٣

ﺳﺎﻝ ١٣٩٢

0
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مدیریت منابع آب
منابــع آبهــای مــورد اســتفاده ایــن مجتمــع ،شــامل انــواع آبهــای
صنعتــی ،مصرفــی ،آتــش نشــانی DSW، DM، SW ،اســت کــه از شــرکت
پتروشــیمی مبیــن تأمیــن میگــردد .بــه طــوری کــه ایــن مجتمــع،
مســتقیم ًا از آب دریــا اســتفاده نمیکنــد .پتروشــیمی مبیــن ،عملیــات
شــیرین ســازی آب دریــا را انجــام داده و ســپس آن را بــه واحدهــای
منطقــه ارســال مینمایــد .تمامــی پســاب تولیــدی شــرکت نیــز بــه
تصفیهخانــه مرکــزی منتقــل گردیــده و هــر هفتــه ،توســط آزمایشــگاه
معتمــد ســازمان محیــط زیســت مــورد آنالیــز قــرار میگیــرد.
طراحــی سیســتم جمــع آوری و انتقــال پســابها در مجتمــع پتروشــیمی
نــوری ،بنحــوی اســت کــه امــکان تخلیــه آبهــای آلــوده و یا مشــکوک
بــه آلودگــی ،بــه محیــط وجــود نــدارد و تمــام فاضــاب صنعتــی و
بهداشــتی تولیــدی بــرای تصفیــه بــه شــرکت پتروشــیمی مبیــن ارســال
میگــردد .ایــن مجتمــع هیچگونــه ارتباطــی بــا دریــا نــدارد و سیســتم
آب خنــک کننــده ( )Cooling Waterایــن مجتمــع بصــورت یــک ســیکل
چرخشــی بســته بــوده و کام ـ ً
ا از محیــط ایزولــه اســت.
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نتایج گزارش پایش CODپساب صنعتی توسط آزمایشگاه معتمد درسال 96
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بهمن

شهریور

آبان

فروردین

تیر

0

اندازه گیری میزان (میانگین)  CODپساب صنعتی ارسالی به تصفیه خانه مبین توسط آزمایشگاه
مجتمع در سال 96
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خرداد

شت

دی

0
اردیبه

88

593

800

فروردین

در مجمــوع ســه نــوع فاضــاب و در ســه شــبکه مجــزا در ایــن مجتمــع
تولیــد میگــردد:
فاضالب صنعتی:
ایــن فاضــاب ،شــامل آبهــای آلــوده بــه مــواد هیدروکربنــی ناشــی
از شستشــوی تجهیــزات صنعتــی و تخلیــه خطــوط ( )Drainو آب-هــای
ســطحی ناشــی از بارندگــی در نواحــی فراینــدی اســت کــه از طریــق
شــبکه فاضــاب صنعتــی موســوم بــه  CWDاز تمــام نواحــی صنعتــی
جمــع آوری و بــه سیســتم پیــش تصفیــه فیزیکــی فاضــاب صنعتــی
هدایــت شــده و روغنهــا و هیدروکربنهــای همــراه در دو مرحلــه و
پــس از عبــور از  API Separatorجداســازی و از طریــق ارســال بــه تانــک
خــوراک بازیافــت میشــود .پســاب خروجــی از ایــن بخــش ،کامــ ً
ا
عــاری از روغنهــا و هیدروکربنهــای معلــق بــوده و پــس از انجــام
آزمایــش و حصــول اطمینــان از انطبــاق پارامترهــای آالینــده آن ،نظیــر
 COD، PH، NH3، TSS، TDSو ...بــا مقادیــر طراحــی تصفیهخانــه شــرکت

827

COD - Mg/L

پساب

پتروشــیمی مبیــن ،جهــت تصفیــه نهایــی و از طریــق خطــوط لولــه بــه
آن شــرکت ارســال میگــردد .ایــن شــرکت در شــرایط اضطــراری
نیــز قــادر اســت ،تــا مدتهــا پســاب تولیــدی خــود را در پونــد 2800
مترمکعبــی خــود ذخیــره ســازد.
فاضالب بهداشتی:
ایــن فاضــاب نیــز پــس از جمــع آوری آن توســط شــبکه Sanitary
مجتمــع جهــت تصفیــه ،مســتقیم ًا بــه تصفیهخانــه شــرکت پتروشــیمی
مبیــن ارســال میگــردد.
روان آبهای سطحی:
آبهــای ســطحی ناشــی از بارندگــی در نواحــی غیرصنعتــی ،بــا توجــه بــه
عــاری بــودن از آلودگــی ،وارد کانــال مشــترک ایــن شــرکت و شــرکت
پتروشــیمی مبیــن میشــود.
از آنجاییکــه ایــن شــرکت در طــی یــازده ســال گذشــته ،همــواره
معیارهــا و شــرایط ارســال پســاب را رعایــت نمــوده و تعامــل مثبتــی بــا
شــرکت پتروشــیمی مبیــن داشــته ،هیچــگاه درخصــوص ارســال و تصفیــه
پســابهای خــود مشــکلی نداشــته اســت .وضعیــت پارامتــر COD
پســاب صنعتــی ایــن شــرکت در طــی ســالهای اخیــر در نمودارهــای
صفحــه بعــد آورده شــده اســت.
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رعایت الزامات
مدیریتپسماند
در شــرکت پتروشــيمي نــوري ،بــه منظــور جلوگيــري از هــدر رفــت مــواد هيدروكربنــي و كاهــش اثــرات ســوء عمليــات توليــد بــر محيــط زيســت،
رويكــرد “مديريــت بازيابــي مــواد هيدروكربنــي” در راســتاي هــدف اســتراتژيك “دســتيابي بــه اســتانداردهاي  ” HSEو بــر اســاس نيــاز جامعــه و
ســهامداران تعريــف شــده اســت .ایــن شــرکت ،در طراحــي اوليــه خــود ،امــكان اســتفاده مجــدد و بازيافــت محصــوالت  OFFرا ايجــاد نمــوده اســت،
بــه طوريكــه ،در صــورت عــدم تطابــق محصــول بــا مشــخصات فنــي ،ميتــوان محصــول نامنطبــق را مجــددا ً بــه ابتــداي خــط توليــد هدايــت نمــود.
از آنجاییکــه خــوراک ایــن مجتمــع ،میعانــات گازی بــوده و محصــوالت آن عمدتـ ًا بــه صــورت مایــع میباشــد ،پســماند فرآینــدی قابــل توجهــی در آن
تولیــد نمیگــردد .و هرگونــه محصــول نامنطبــق احتمالــی و یــا اصطالحـ ًا ، Off Specمجــددا ً بــه تانــک خــوراک ارســال و  Reprocessو بازیافــت میشــود
و هیچگونــه مــواد نفتــی و هیدروکربنــی ،بدلیــل مالحظــات زیســت محیطــی و ارزش اقتصــادی ،از ایــن مجتمــع خــارج نمیشــود.
نحوه مدیریت عمدهترین پسماندهای تولیدی در این شرکت به شرح زیر است:
استفاده مجدد از پسماند ( Clayخاک صنعتی) در تولید سیمان
عمدهتریــن پســماند فرآینــدی ایــن مجتمــع ( Clayخــاک صنعتــی) اســت کــه پــس ازشستشــو بــا بخــار و خشــک کــردن بــا گاز نیتــروژن ،کامـ ً
ا عــاری
از هرگونــه آلودگــی نفتــی و روغنــی شــده و طبــق اطالعــات  MSDSآن ،قابــل دفــن بــه همــراه زبالــه هــای معمولــی اســت ،امــا ایــن پســماند بــه میــزان
حــدود  864تــن در ســال  ،96بــرای اســتفاده مجــدد در فرآینــد تولیــد ســیمان ،تحویــل کارخانــه ســیمان کنــگانگردیــد.
پسماند حالل پلیمر شده NFM
پســماند دیگــر ایــن شــرکت حــال  NFMپلیمــری شــده و شــبیه قیــر اســت کــه ســاالنه  2500کیلوگــرم تولیــد میشــود کــه بصــورت کامـ ً
ا اصولــی
و مطابــق اســتانداردها در زبالهســوز مبیــن ســوزانده میشــود.
بازیافت پالتین از کاتالیست AR 405
امحــاء اصولــی تمامــی فیلترهــای فرآینــدی و پســماندهای الکتریکــی (المــپ و مهتابــی) از طریــق شــرکتهای ذیصــاح و تحــت نظــارت و
مجــوز ســازمان حفاظــت محیــط زیســت (در حــال حاضــر شــرکت دانــش بنیانــی بــه نــام پلیــکان در نجــف آبــاد بــرای ایــن کار تاســیس شــده اســت
و پتروشــیمی نــوری بــه عنــوان حامــی و اولیــن شــرکتی اســت کــه بــا ایــن مجموعــه همــکاری مــی نمایــد).
بازیافت  30هزار لیتر فوم اطفاءحریق تاریخ مصرف گذشته با ارسال به شرکت تولیدکننده فوم
فــوم هــای ضایعاتــی :از دیگــر مــواد دفعــی مســأله ســاز بــرای ایــن مجموعــه مــی باشــد کــه در حــال حاضــر بــه شــرکت تولیــد کننــده
فــوم عــودت میگــردد.
سایر موارد مانند بطری ،کاغذ و غیره پیمانکار مخصوص به خود را جهت دریافت و بازیافت دارد.
بازیافت  10هزار لیتر پسماند شیمیایی  Nalcoو بایوساید از طریق ارسال به شرکت تولیدکننده
استفاده مجدد از آلومینای فعال ( )Activated Aluminaدر صنایع رنگسازی تحت نظارت سازمان محیط زیست
پســماند روغنهــای صنعتــی تولیــدی :روش دفــع و بازیافــت آن در حــال حاضــر بدیــن صــورت اســت کــه در حیــن تولیــد
محصــول مجــدد بــه یکــی از محصــوالت اضافــه مــی شــود و بدیــن دلیــل کــه میــزان آن زیــاد نیســت مشــکلی را ایجــاد نمیکنــد بنابرایــن
ایــن روغــن صنعتــی را بــه جــای دفــع ،در پروســه اســتفاده مجــدد قــرار میگیــرد( .محصولــی اســت در گریــد گازوئیــل بــه نــام  ،HYEکــه
 % 100صــادر میشــود و بخــش بــرش ســنگین اســت) بدیــن ترتیــب هــم ارزش اقتصــادی پیــدا نمــوده و هــم مشــکل زیســت محیطــی ایجــاد نمیکنــد.
در فایــل عملکــرد زیســت محیطــی شــرکت پتروشــیمی نــوری ،قســمت مدیریــت پســاب و پســماندها ،مــوارد بــا جزییــات کامــل ذکــر گردیده اســت.
مدیریــت پســماند در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــر اســاس روش اجرایــی مدیریــت پســماند بــه شــماره  BPC-P-17و بــر اســاس
اولویــت هــا و الزامــات ،کدگــذاری ،نامگــذاری ،حمــل و نقــل و ...صــورت میگیــرد و ممیزیهــای الزم از لحــاظ مدیریــت پســماند انجــام
می شود.
در جدول شماره  17وضعیت مدیریت پسماند این شرکت در سال  1396آورده شده است.
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ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺗﻦ(

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ )( ٪

ﺧﺎك ﺻﻨﻌﺘﻰ

864

54/5

ﻣﻬﺘﺎﺑﻰ و ﻻﻣﭗ

0/09

0/005

اﻣﺤﺎء اﺻﻮﻟﻰ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻠﯿﮑﺎن

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﻔﻰ

11/1

0/7

اﻣﺤﺎء اﺻﻮﻟﻰ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﭙﺼﺎ

ﺣﻼل NFM

12

0/12

اﻣﺤﺎء در زﺑﺎﻟﻪﺳﻮز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﯿﻦ

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮى

575

36/3

دﻓﻦ در ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎز

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

1582

100

نمودار فرایند دفع پسماند ها

ﺷﺮوع

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در
ﯾﮑﻰ از اﺣﺪاى
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﺻﻨﻌﺘﻰ

ﺻﺪور درﺧﻮاﺳﺖ
دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺗﻮﺳﻂ
رﺋﯿﺲ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﻓﺮم دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
روﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 BPC- F - HSE - 6Oﺑﻪ اﻣﻮر
HSE
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻓﻨﻰ ت
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮر HSE

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻬﺎﯾﻰ
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن

در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،کلیــه واحدهــای عملیاتــي موظفنــد ،پســماندهای ايجــاد شــده را بشــرح ذيــل از محلهــای تولیــد ،جمــع آوری و تفكیــك
کننــد و در محلهــای موقــت (درون ســطلهای ويــژه پســماند) کــه از طــرف امــور  HSEتعییــن شــده اســت قــرار دهنــد .بــرای دپــوی پســماندها رعايــت
الزامــات ذيــل ضــروری اســت:
تفكیك کامل پسماندها از همديگر
رعايت الزامات  MSDSپسماندها
رعايت سازگاری پسماندها به هنگام جمع آوری و نگهداری موقت
ذخیرهسازی و نگهداری موقت پسماندها در این شرکت به دلیل يكي از موارد ذيل صورت ميپذيرد:
الف -شرايط دفع مهیا نمي باشد
ب -حجم يا مقدار پسماند بیش از حد پذيرش محلهای دفع ميباشد.
همچنیــن در ذخیــره ســازی و نگهــداری موقــت پســماندها در ایــن شــرکت ،ســازگاری پســماندهای خطرنــاك بــا يكديگــر نیز مــورد توجــه قرارمیگیرد،
تــا اختــاط پســماندها باعــث ايجــاد شــرايط خطرنــاك نگردد.

ﺧﯿﺮ

آﯾﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
روﺗﯿﻦ اﺳﺖ؟

ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﻓﺮم دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
روﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 BPC- F - HSE - 61ﺑﻪ اﻣﻮر
HSE

ﺑﻠﻪ

ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﺴﺘﻨﺪات دﻓﻊ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ
واﺣﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﭘﺎﯾﺎن

جدول شماره 17

اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

دﻓﻦ

اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه
اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﺎرس ﺟﻬﺖ دﻓﻦ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

دﻓﻦ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﯿﻦ ﺟﻬﺖ
درﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

ﺳﻮزاﻧﺪن

ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻮﻟﻰ
از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪاران

ﻓﺮوش

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل و
اﻧﺒﺎرش ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در اﻧﺒﺎر

ﻧﮕﻬﺪارى
ﻣﻮﻗﺖ
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میزان تولید پسماند در شرکت پتروشیمی نوری
و نحوه مدیریت آن طی سال 1396
پســماندها بــا توجــه بــه جنبــه هــای مختلــف زیســت محیطــی ،حائــز اهمیــت بســیاری هســتند .یکــی از مهمتریــن حوزههایــی کــه تحــت رویکردهــا و
رویههــای جــاری در پتروشــیمی نــوری ،مدیریــت مــی شــود ،پســماندهای ناشــی از عملیــات فرآینــدی و غیرفرآینــدی مجتمــع میباشــد .در ایــن راســتا،
پســماندهاي فراینــدي و غیرفراینــدي در مجتمــع ،بــر اســاس روش هــا و دســتورالعمل هــاي موجــود شناســایي ،طبقــه بنــدي و کدگــذاري ميشــوند.
اقدامــات مهــم در فراینــد مدیریــت پســماند عبارتنــد از:
نظــارت و پیگیــري دفــع اصولــي و کنتــرل شــده مــواد زائــد ،بویــژه دفــن در محلهــاي مــورد تأییــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و
یــا ســوزاندن تحــت شــرایط کنتــرل شــده بــا اســتفاده از روشهــاي نویــن
اعمال ضوابط حاکم بر سیستمهاي جمع آوري ،ذخیره ،پردازش ،حمل و نقل و دفع ایمن پسماندهاي خطرناک و غیرخطرناک
جمع آوري اطالعات و گزارشهاي ماهانه پسماند واحدها
تهیه گزارش هاي ماهانه پسماند مجتمع
از آنجایــی کــه شــرکت پتروشــیمی نــوری ،محصــوالت میانــی تولیــد میکنــد ،بازیافــت در خــوراک معنایــی نــدارد امــا مــی تــوان در ســایر مــوارد
مصرفــی بــه آن پرداخــت .در کل مدیریــت پســماندها بــا توجــه بــه میزانــی خطراتــی و جنبــه هــای مختلــف زیســت محیطــی طبقــه بنــدی مــی
شــوند .از جملــه ،از بیشــترین مــواد بازیافتنــی میتــوان بــه خــاک صنعتــی اشــاره نمــود کــه بــه کارخانــه ســیمان ارســال و مــورد اســتفاده قــرار مــی
گیــرد .همچنیــن برخــی از کاتالیس ـتهایی مــورد اســتفاده در ایــن مجتمــع ،قابلیــت اســتفاده مجــدد یــا دفــع نداشــته کــه ایــن شــرکت بــا همــکاری
شــرکتهای مربوطــه ،نســبت بــه جداســازی فلــزات ســنگین آن اقــدام مینمایــد .کــه حاصــل آن ،اســتحصال مــاده بــاارزش پالتیــن میباشــد.
جدول شماره 18میزان تولید پسماند در شرکت پتروشیمی نوری و نحوه مدیریت آن طی سال  1396را به تفکیک نشان می دهد:

ﻧﻮع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻬﺎﯾﻰ)ﺗﻦ(

ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ)ﺗﻦ(
ﻣﺠﻤﻮع

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ

ﻓﺮوش

ﺳﻮزاﻧﺪن

دﻓﻦ

ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻮﻗﺖ

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮى و رﺳﺘﻮران

575

0

0

0

575

0

ﭼﻮب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ

93/2

93/2

0

0

0

0

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ

0/034

0

0

0/034

0

0

روﻏﻦ ﺻﻨﻌﺘﻰ

9/8

0

9/8

0

0

0

اﻧﻮاع ﺑﺎﻃﺮى

0/16

0

0

0

0

0/16

اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮ

11/1

0

0

11/1

0

0

اﻧﻮاع ﻻﻣﭗ

0/09

0

0

0

0

0/09

ﺣﻼل ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺷﺪه NFM

2

0

0

0

2

0

ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ

120

0

0

0

120

0

ﺧﺎك ﺻﻨﻌﺘﻰ)(CLAY

864

864

0

0

0

0
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ن گوژپشت ()V
پروژه حفاظت از دلفی 

در پارک ملی دیر -نخیلو و منطقه حفاظت شده مند
استانبوشهر

اهــداف ایــن پــروژه ،ایجــاد رابطـهای پایــدار میــان مــردم بومــی و منابع
طبیعــی در پــارک ملــی دیــر -نخیلــو و منطقــه حفاظــت شــده از طریــق
آمــوزش بــوده اســت .اهــداف اصلــی پــروژه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
 -1شناســایی تعــداد موجــود از دلفینهــای گوژپشــت بــر اســاس روش

دلفیــن گوژپشــت ،در فهرســت ســرخ اتحادیــه جهانــی حفاظــت ()IUCN
در معــرض خطــر انقــراض ( )ENقــرار گرفتــه اســت .تهدیــدات عمــده
ایــن گونــه جانــوری ،صیــد بــی رویــه ،برخــورد بــا پرههــای قایــق،
آلودگــی دریــا و تخریــب و کاهش زیســتگاه تشــخیص داده شــده اســت.
پــارک ملــی دیــر – نخیلــو ،بــه عنــوان یکــی از زیســتگاههای مهــم
دلفیــن گوژپشــت در ایــران اســت ،کــه دارای پتانســیل بــاالی شــیالتی
بــوده و یکــی از مناطــق مهــم بــرای تخمگــذاری الکپشــت دریایــی
نیــز میباشــد .همــه ســاله هــزاران پرســتوی دریایــی نیــز بــرای تخــم
گــذاری بــه ایــن منطقــه میآینــد .علیرغــم قابلیتهــای بــاال و ارزش
اکولوژیــک فــراوان ایــن منطقــه ،اطالعــات اولیـه از ایــن منطقــه بســیار
محــدود بــوده و تحقیقــات صــورت گرفتــه ،بیانگــر کاهــش منابــع
دریایــی و افزایــش آلودگیهــای دریایــی در آن اســت .لــذا از اســفند
مــاه ســال  1392تحــت نظــر اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
بوشــهر ،پــروژه مطالعاتــی حفاظــت از دلفینهــای گوژپشــت ،بــا تمرکــز
بــر شــناخت بیشــتر منطقــه و بررســی جمعیــت و پراکنــش ایــن گونــه
جانــوری و تهیــه تصاویــر مناســب از آن آغــاز شــد .یکــی از مهمتریــن

 -2یافتــن مکانهــای جدیــد از پراکندگــی گونــه ،در پــارک ملــی دیــر
نخیلــو و منطقــه حفاظــت شــده منــد بــرای تهیــه نقشــه پراکندگــی.
 -3افزایــش ســطح آگاهــی عمومــی ،بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان و
صیــادان حاشــیه منطقــه پــارک ملــی دیــر نخیلــو و منطقــه حفاظــت
شــده منــد جهــت حفاظــت از دلفینهــای گوژپشــت
 -4بررســی فعالیتهــای صیــادان و شــناخت میــزان تأثیــر فعالیتهــای
حفاظتــی بــر تقویــت معیشــت صیــادان و مــردم محلــی در ایــن منطقــه
و جلــب مشــارکت آنهــا در امــر حفاظــت ،ایجــاد و توانمندســازی
تیمهــای محلــی بــرای ورود بــه چرخــه حفاظتــی
روش انجــام کار در ایــن پــروژه شــامل انجــام مطالعــات کتابخانــهای،
بازدیدهــای میدانــی و گشــتهای دریایــی ماهانــه و عکســبرداری و
فیلمبــرداری ( )Photo-IDاســت کــه بــا روش  Distanceدر گشــتهای
دریایــی ماهانــه و جســتجوی تصادفــی ،مذاکــره بــا تعاونیهــای صیــادی
و صیــادان در حــال صیــد در منطقــه ،گونــه مــورد مطالعه در گشـتهای
دریایــی و تجزیــه و تحلیــل عکسهــای گرفتــه شــده از بالــه پشــتی
دلفینهــای گوژپشــت میباشــد

.Photo – ID

تصویری از ترانسکت های گشت دریایی در نرم

افزار Map Source

Persian Gulf
BW 056
BW 053
BW 052
BW 049
BW 048
BW 055

BW 045

BW 054
BW 051

BW 044
BW 041

BW 050

BW 040

BW 047

BW 037 BW 033
BW 036

BW 046
BW 043

BW 032

BW 042
BW 039

BW 029

BW 038

BW 028

BW 035

BW 025

BW 034
BW 031

BW 024

BW 030

BW 021
BW 012
BW 016
BW 020
BW 008
BW 004
BW 013
BW 017
BW 009 BW 005
BW 001

BW 027
BW 026
BW 023
BW 022

Persian Gulf

BW 019
BW 015
BW 011
BW 007
BW 003
BW 018
BW 014
BW 010
BW 006
BW 002

7 km
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تصاویر صفحاتی از کتابهای مهم جهانی
که تصاویری از این پروژه در آن به چاپ رسیده است:

مجموعه تصاویری از آموزشهای صورت گرفته در مقاطع
مختلف حاشیه پارک ملی دیر نخیلو و منطقه حفاظت شده
«مند» پاییز: 1396

مجموعه تصاویری از آموزشهای صورت گرفته برای تیم
تحقیقاتی در جزیره کیش ،مرداد ماه : 1396
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فضای سبز مجتمع

ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات دﻟﻔﯿﻦ ﮔﻮژﭘﺸﺖ از دﯾﻤﺎه  1395ﺗﺎ اذر ﻣﺎه 1396
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻰ

ﺷﺪه )ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ(

ردﯾﻒ

ﻣﺎه

ﺗﻌﺪاد روز ﭘﺎﯾﺶ درﯾﺎ

ﮐﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪات دﻟﻔﯿﻦ

ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﻰ

1

دى

3

17

08:24

139

2

ﺑﻬﻤﻦ

3

26

09:45

151

3

اﺳﻔﻨﺪ

4

23

17:09

353,67

4

ﻓﺮوردﯾﻦ

4

14

19:47

472

5

اردﯾﺒﻬﺸﺖ

3

9

12:24

173

6

ﺧﺮداد

2

11

06:07

120,9

7

ﺗﯿﺮ

2

16

06:15

83,01

8

ﻣﺮداد

2

8

06:59

91,79

9

ﺷﻬﺮﯾﻮر

4

16

23:42

370,4

10

ﻣﻬﺮ

2

1

09:10

112,9

11

آﺑﺎن

1

0

02:45

56,3

12

آذر

0

0

0

0

ﮐﻞ

 12ﻣﺎه

30

144

120:27:00

مطابــق اســتاندارد ،مــی بایســت  %١٠از فضــای کل مجتمــع پتروشــیمی نــوری را فضــای ســبز تشــکیل داده ،کــه در حــال حاضــر  % 2/13از ایــن
مجموعــه بــه فضــای ســبز اختصــاص داده شــد اســت .و پــروژه ای هــم توســط کارشــناس فضــای ســبز در حــال انجــام اســت .بدیــن ترتیــب کــه گونــه
هــای گیاهــای کــه قابلیــت کاشــت و پــرورش دارنــد ،شناســایی و بصــورت آزمایشــی کاشــت مــی شــوند کــه در صــورت بدســت آوردن نتایــج مثبــت،
بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه گســترش فضــای ســبز در خــارج از مجموعــه نیــز انجــام شــود .همچنیــن اعتقــاد بــه اینســت کــه ایــن مجموعــه ،بــه
شــکل گیــری و بهبــود محیــط زیســت و فضــای ســبز منطقــه پــارس جنوبــی کمــک نمــوده اســت .بــه نحــوی کــه ،شــرکت پتروشــیمی نــوری بــا ایجــاد
محیطــی زیبــا و شــاداب کــه در نــوع خــود در منطقــه کــم نظیــر اســت ،تاکنــون بیــش از  8هکتــار ،معــادل  13درصــد وســعت مجتمــع را بــه فضــای
ســبز اختصــاص داده و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد.

2124

آموزش و فرهنگ سازي زیست محیطی
راهبردهــا و رویکردهــای کلیــدی شــرکت ،حامــی آمــوزش و فرهنــگ ســازی زیســت محیطــی هســتند .در راســتای هــدف کالن “توســعه ،تعهــد و ارتقــاء
مدیریــت دانــش ســازمانی» و همچنیــن مطابــق بــا خــط مشــي یعنــي ”توجــه بــه نیــروي انســاني خــاق و خــوش فکــر و حفــظ و ارتقــاء ســطح علمــي
و تخصصــي کارکنــان بــا آمــوزش مســتمر و توســعه منابــع انســاني بــه عنــوان مهمتریــن ســرمایه و جلــب مشــارکت ایشــان »،برنامــه هــا و اقدامــات
آموزشــی -فرهنگــی مختلفــی در شــرکت بــه اجــرا در مــی آینــد ،کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از:
برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي محیط زیست
مشارکت در برگزاري همایش ها و مراسم محیط زیستي
تهیه و توزیع کتاب ،خبرنامه و گاهنامه هاي محیط زیستي
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برنامه های جاری شده در شرکت پتروشیمی نوری مرتبط با رویکرد ایمنی

بهداشت و ایمنی کارکنان
اطمینــان از وجــود محیــط کار ایمــن و ســالم ،همــواره یکــی
از مهمتریــن مســائل مــورد توجــه رهبــران شــرکت پتروشــیمی نــوری
بــوده اســت .در ایــن راســتا ،رعایــت الزامــات قانونــی ایمنــی و بهداشــت
شــغلی ،بعنــوان یکــی از اهــداف راهبــردی شــرکت ،تعییــن شــده و بــه
صــورت مســتمر مــورد پایــش قــرار میگیــرد .بــه منظــور بسترســازی
بــرای برنامههــا و اقدامــات مســتمر و متعهدانــه در ایــن حــوزه ،شــرکت
نســبت به اســتقرار اســتاندارد  OHSAS18001و همچنین سیســتم مدیریت
 HSE-MSاقــدام نمــوده اســت .اســتقرار ،بهبــود و نگهداشــت ایــن دو
سیســتم ،بــه صــورت ســاالنه از طریــق انجــام ممیزیهــای داخلــی و
همچنیــن ممیزیهــای خارجــی معتبــر ،تحــت کنتــرل و مراقبــت قــرار
میگیــرد .تبلــور یکپارچــه ایــن رویکــرد را میتــوان در خطمشــی
نظــام جامــع مدیریــت شــرکت پتروشــیمی نــوری مشــاهده نمــود کــه
مــواردی از آن بــه شــرح ذبــل میباشــد:
تعهــد بــه بهبــود مســتمر در تمــام زمینههــای کیفیــت ،ایمنــی،
بهداشــت حرفــه ای
حفــظ محیــط زیســت و بهبــود کارآیــی انــرژی براســاس ارزیابــی
عملکــرد جامــع مدیریــت
شناســایی و انطبــاق بــا الزامــات قانونــی و ســایر تعهــدات مرتبــط
بــا فعالیتهــا ،خدمــات و محصــوالت در حوزههــای کیفیــت ،ایمنــی،
بهداشــت حرفــهای ،محیطزیســت و انــرژی
در پتروشــیمی نــوری ،در راســتای اهــداف اســتراتژیک و
بــه منظــور حــذف و کنتــرل مخاطــرات و کاهــش حــوادث شــغلی و
صنعتــی ،دســتیابی بــه اســتانداردهای نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،مطابــق بــا
دســتورالعملهای شناســایی مخاطــرات شــغلی و عملیاتــی و همچنیــن
گزارشــات اعمــال و شــرايط ناايمــن و نتايــج ممیزیهــا و بازرســيهای
دورهای ،در جهــت دســتیابی بــه اســتمرار تولیــد ،ســودآوری پایــدار
و تقویــت مشــارکت گروهــی ،رویکرد”حــذف و کنتــرل مخاطــرات و
کاهــش حــوادث شــغلی و صنعتــی” تعریــف شــده اســت .همچنیــن بــه
منظــور جاریســازی ایــن رویکــرد ،بــا اســتفاده از نتایــج ممیزیهــای
دورهای  HSEو بازرســیهای روزانــه ،گزارشهــای اعمــال و شــرایط
ناایمــن و سیســتمهای کاری ،نظیــر :سیســتم مجــوز کار ،ممیزیهــای
دورهای ضبــط و ربــط ،ممیــزی مجوزهــای انجــام کار ،سیســتمهای
بازرســی تجهیــزات ،ارزیابــی ریســکهای پروژههــا و درخواســتهای
خدمــات فنــی مطابــق بــا دســتورالعملها و روشهــای اجرایــی داخلــی
صــورت میگیــرد.
ایــن رویکــرد توســط واحدهــای زیرمجموعــه امــور ایمنــی ،بهداشــت و
محیطزیســت ،بــا همــکاری کلیــه روســا ،سرپرســتان و کارکنــان اجــرا
میگــردد .بــه منظــور حمایــت از جاریســازی ایــن رویکــرد ،نفــرات
نمونــه ایمنــی ،نفــرات نمونــه بهداشــت و نفــرات نمونــه محیطزیســت
در ادوار ســالیانه از کلیــه واحدهــا معرفــی شــده و در نهایــت ،از نفــرات
برتــر در مراســم روز 7مهــر( ،روز ایمنــی و آتــش نشــانی) ،بــا ارائــه لــوح
تقدیــر و پــاداش نقــدی تقدیــر میگــردد .مصادیــق اجــرای برنامههــای
مرتبــط بــا رویکــرد ایمنــی بــه شــرح جــدول شــماره  5اســت:
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ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﻰ

ﻋﻠﺖ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

روش ﺑﻬﺒﻮد

ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ

اﻣﮑﺎن ﺣﺮﯾﻖ در
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺴﺎب

ﻃﺮاﺣــﻰ ،ﺧﺮﯾـد و
ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء
ﺣﺮﯾـــــﻖ ﻓـــﻮم

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

Benchmarking

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺴــﺖ ﻋﻤﻠﮑــﺮدى

اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ
در اﺗـﺎق ﺳــﺮور

ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء
ﺣﺮﯾﻖ اﺗـﺎق ﺳــﺮور

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

Benchmarking

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

ﻃﺮاﺣـﻰ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ
اﻃﻔــــﺎء ﺣﺮﯾــﻖ اﯾﺮوﺳـــﻞ
)ﻋﺪم آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﻔﺮات(

اﻣﮑﺎنوﻗﻮعﺣـــﺮﯾﻖ
در اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ

ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘـــﻢ اﻃﻔـﺎء
ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮاى اﻧﺒﺎر ﺷﻠﻔـﻬﺎى
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ و ﺳﯿﺴﺘــﻢ
اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮاى ﮐﻞ اﻧﺒﺎر

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت

Benchmarking

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﺣــﺮﯾﻖ ﻓـﻮم
ﺑﺮاى ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼن
ﺣﺮﯾﻖ آدرسﭘﺬﯾﺮ

اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ
در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺨـﺎزن

رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ و راهاﻧﺪازى
ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘـﻢ اﻋـﻼن و
اﻃﻔـﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺨـــﺎزن

اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﻰ
ﺳﯿﺴﺘﺘــﻢ اﻃﻔﺎء
ﺣﺮﯾــــﻖ AR4

روش اﺟﺮاﯾﻰ اﯾﻤﻨﻰ
وآﺗـــﺶﻧﺸــﺎﻧﻰ

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺴـــﺖ ﻋﻤﻠﮑــﺮدى

ﻋﺪماﻣﮑــﺎنﻣﺪﯾـﺮﯾـــﺖ
ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣــﻞﺗﺄﺛﯿــﺮﮔﺬار
ﺑﺮ اﯾﻤﻨﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻓﺮآﯾﻨﺪ

اﺳﺘﻘﺮارﺳﯿﺴﺘﻢﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﯾﻤﻨﻰ ﻓـﺮآﯾﻨﺪ )(PSM

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣـــﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ NPC

Benchmarking

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

-

اﻣﮑﺎناﯾﺠﺎدﺗﺼــﺎدف
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻓﻠﺮ

ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ
ﺧﻂ ﻓﻠﺮ در ﺧﺎرج از ﻣﺠﺘﻤﻊ

-

روش اﺟﺮاﯾﻰ اﯾﻤﻨﻰ
وآﺗـــﺶﻧﺸــﺎﻧﻰ

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

اﯾﻤﻦﺳﺎزى ﺧﻂ ﻓﻠﺮ و ﻧﺼﺐ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ،ﺣﻔﺎظ و...

ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﺎزﺳﻨﺞ ﺑﻪ
اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺮهﺑـﺮدارى

ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨـﻰ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ
در ﺷﺮاﯾـﻂ اﺿﻄــﺮارى

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣـــﺎت
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ

اﻟﺰاﻣﺎتاﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

ارﺳﺎل  Commonآﻻرم ﺑﻪ اﺗﺎق
ﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ

ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ،ارزﯾﺎﺑﻰ
و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮑﻬﺎى ﻣﺮﺗﺒــﻂ
ﺑﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎىﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﻰﻣﺠﺘﻤﻊ

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر
) (PTWﺟﺪﯾﺪ

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣـــﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ NPC

Benchmarking

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﻰ در ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺠــﻮزﻫﺎى ﮐــــﺎر و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮاﯾﻰ
ﻧﻤﻮدن آن در ﮐﻠﯿــﻪ واﺣـــﺪﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ

اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻧﻮاﺣﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗـــﻰ و ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ
ﺑﺎزﻧﮕﺮىﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎتﺧﻄﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت)(HAZOP

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﺑﺎزﻧﮕﺮى
ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎتHAZOP

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣـــﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ NPC
و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى NPI

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
BPC-I-16

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

ﮔﺰارش ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت HAZOP
واﺣﺪﻫﺎى 650 ,600 ,500

)وﻟﻰ در اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد(

ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ Gapﻫــﺎى
ﺳﯿﺴﺘﻢ  HSE-MSو PSM

اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰى Gap analysis
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ IRACA

اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ

-

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

ﮔﺰارش  Gap analysisو ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭘﺮوژهﻫﺎى PSM, QRA

ﻟﺰوموﺟﻮدآﺗﺶﻧﺸﺎﻧـــﻰ
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮرى

ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ
ﭘﻠﺘﻔـــﺮم دار ﻧـﺮدﺑﺎﻧـﻰ

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدن اﯾﺴﺘﮕﺎه
آﺗﺶﻧﺸﻠﻨــﻰ ﻧــﻮرى
از ﺷﺮﮐـــﺖ ﭘﺎزارﮔﺎد

Benchmarking

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

ﺗﻬﯿﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺧﻮدرو آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ

ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ
رﯾﺴﮑﻬﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ

ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت QRA
)ارزﯾﺎﺑﻰ رﯾﺴﮏ ﮐﻤﻰ(

اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و API

Benchmarking

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال

اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ در
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮى

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزى ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء
ﺣﺮﯾﻖ آب ﻣﻮﺟــﻮد ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮم اﺗﻮﻣـﺎﺗﯿﮏ

اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد
NFPA

-

ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـــﺎن
ﮐــﺎرﮐﻨـــﺎن
ﺳﻬﺎﻣـــﺪاران

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  3ﺷﺮﮐﺖ NPC
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

جدول شماره 5
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سالمتکارکنان
شــركت پتروشــيمي نــوري ،در راســتاي فراهــم نمــودن فضــاي كاري
ايمــن و ســالم بــراي كاركنــان و همچنيــن مراقبــت از ســامتي آنهــا،
اقداماتــي بــه شــرح زيــر انجــام داده اســت:
انجــام معاینــات ادواري پرســنل (کلیــه کارکنــان رســمی،
مــدت معیــن ،مــدت موقــت و پیمانــکاری) بــه صــورت ســالیانه
شناســایي و ارزیابــي ریســک خطــرات بهداشــت حرف ـهاي در مجتمــع
ممیــزي و بازرســیهای بهداشــت صنعتــی در کلیــه
ســایتهاي صنعتــي و غیرصنعتــي مجتمــع پتروشــیمي نــوری ،بــه
صــورت روزانــه (بــرای نظــارت و سرکشــي جهــت حســن اجــراي
الزامــات بهداشــتی )،ماهیانــه و ســاالنه (بــرای ممیــزی کلیــه الزامــات
قانونــي)
اندازهگیــری عوامــل زیــانآور محیــط کار (عوامــل
شــیمیایی ،فیزیکــی ،بیولوژیکــی ،ارگونومیکــی و روانــی) بــه صــورت
ســالیانه ،بــه منظــور انطبــاق بــا الزامــات قانونــی و همچنیــن ،انجــام
اقدامــات اصالحــی جهــت پیشــگیری از بــروز بیماریهــای شــغلی
نظــارت بــر مســائل بهداشــتی و تغذیــه کارکنــان ،از ورود
مــواد اولیــه بــه رســتوران ،تــا طبــخ و توزیــع
نظــارت بــر ســامت آب بهداشــتی و شــرب (دســتگاههای
آب تصفیــه کــن) از طریــق ســنجش میــزان کلریــن آب بهداشــتی و
نمونهگیــری میکروبــی آب خروجــی دســتگاههای تصفیــه آب
اجــرای عملیــات تخصصــی مبــارزه بــا حشــرات و جونــدگان
بــه منظــور پیشــگیری از بــروز بیماریهــای غیرشــغلی (واگیــر دار) و
حــوادث فنــی.
نظــارت بــر ســامت آب بهداشــتی و شــرب (دســتگاههای
آب تصفیــه کــن) از طریــق ســنجش میــزان کلریــن آب بهداشــتی و
نمونهگیــری میکروبــی آب خروجــی دســتگاههای تصفیــه آب
اجــرای عملیــات تخصصــی مبــارزه بــا حشــرات و جونــدگان
بــه منظــور پیشــگیری از بــروز بیماریهــای غیرشــغلی (واگیــر دار) و
حــوادث فنــی

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎي ﮐﺎري اﯾﻤﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دوره اي ﻃﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﯿﻤﻪ-ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻃﺐ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ

ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌـــﺖ ﻧﻔــﺖ،
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧــﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ،
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺣﻮادث ،ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﺗﺪارك اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ ) CPRاﺣﯿﺎء ﻗﻠﺒـﯽ(
اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑـﯽ،
اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻟﻦ آﻟﻮدﮔﯽ زاﯾﯽ
و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات و
رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺷﻐﻠــﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن،
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼـــﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ

ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﮐﺎرورزان

اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي

ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ،HSE
اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  HSEﺑﺼﻮرت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻠﯿـﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﻣﺬﮐﻮر ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ  HSEﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﺗﺠﻠﯿﻞ از آﻧﻬﺎ در روز اﯾﻤﻨﯽ

در جــدول شــماره  6نیــز برخــی از اقدامــات شــركت پتروشــيمي نــوري،
در راســتاي فراهــم نمــودن فضــاي كاري ايمــن و ســالم بــراي كاركنــان
و همچنيــن مراقبــت از ســامتي آنهــا آمــده اســت:
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ﺗﺴﺮي ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دوره اي ﻃﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﻫﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾـﯽ،
ﺟﻬﺖ ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﮐﻨﺘـﺎن ﺟﻬـﺖ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑﻪ
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻃﺐ ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠـــﺎم ﻣﻌــﺎﯾﻨﺎت
ﻻزم ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي

جدول شماره 6

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه داﺧﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮﻟﻰ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى
 -1ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ
 -2در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺣﺬف در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ،ﺳﻄﺢ دو اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد.
 -3در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺟﺮاى ﺳﻄﺢ دو ،ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
 -5در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮدى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮﻟﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

حفظ و کنترل سطح سالمت کارکنان
هــدف شــاخص هــای ایمنــی تعریــف شــده در پتروشــیمی نــوری آن اســت کــه کارکنــان در ارتقــا ایمنــی خــود دخیــل باشــند الزم بــه
توضیــح اســت کــه تــا حــد زیــادی ایــن مهــم از طریــق اداره ایمنــی و بهداشــت انجــام مــی پذیــرد امــا لزومـ ًا بــه معنــای وجــود نماینــده رســمی بــا
دیــد کارکنــان در کمیتــه ای تحــت ایــن عنــوان نیســت.
بــا تدابیــری کــه اندیشــیده و اجــرا شــده اســت در طــی ســال هــای 85تاکنــون حادثــه و حادثــه هــای منجــر بــه فــوت نداشــتهاند.
(نفر ساعت بدون حادثه صفر می باشد)
در حــوزه ایمنــی و بهداشــت ،عــاوه بــر الزامــات قانونــی در صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،الزامــات وزارت کار و همچنیــن الزامــات NPC
نیــز مــد نظــر قــرار داده شــده اســت .از جملــه الزامــات قانونــی کــه در شــرکت پتروشــیمی نــوری همــواره مــد نظــر قــرار دارد ،الزامــات مربــوط بــه
میــزان مواجــه پرســنل بــا عوامــل زیــانآور محیــط کار ،عوامــل شــیمیایی محیــط کار ،ارگونومیکــی ،فیزیکــی و ...میباشــند.
در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،فهرســت کلیــه مــواد شــیمیایی موجــود ،کــه ممکــن اســت خطرســاز باشــند تهیــه گردیــده و فراخــور آن،
مــوارد ایمنــی مرتبــط بــا آن تعریــف و همــواره مــورد کنتــرل قــرار میگیــرد .از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای فراهــم نمــودن فضــاي
كاري ايمــن و ســالم بــراي كاركنــان و همچنيــن مراقبــت از ســامتي آنهــا ،میتــوان بــه تجهیــز شــرکت ،بــه موتورخانــه مســتقل آتشنشــانی ،احــداث
پناهــگاه اضطــراری ،انجــام نظرســنجی از پرســنل در مــورد محیــط کارشــان ،از نظــر بهداشــتی ،ایمنــی و مدیریــت پدافنــد حاصــل از انتشــار گازهــا
اشــاره نمــود.
در پتروشــیمي نــوری بــه منظــور کاهــش ريس ـکهای شناســائي شــده و کاهــش تعــداد اعمــال و شــرايط ناايمــن و تعــداد شــبه حــوادث،
حــوادث شــغلي و فرآينــدی ،آتشســوزی و تصادفــات ،برنامههــای اجرائــي مناســب طراحــي و بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته ميشــود .از جملــه
برنامههــای در نظــر گرفتــه شــده ،ميتــوان بــه تشــکیل کمیتــه ارتقــاء فرهنــگ  ،HSEبرگــزاری دورههــای آموزشــي  HSEبــرای تمــام کارکنــان،
اســتقرار سیســتم مديريــت ايمنــي فرآينــد ،بازنگــری و تهیــه دســتورالعملهای ایمنــی مطابــق بــا آخریــن ویرایــش اســتانداردهای جهانــی ،اشــاره نمــود.
در شــركت پتروشــيمي نــوري ،در جهــت حفــظ نیــروی انســانی ،بعنــوان یکــی از مهمتریــن ذينفعــان اصلــي ایــن شــرکت ،و بــا رعایــت
اســتانداردهای نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،رويكــرد “حفــظ و کنتــرل ســطح ســامت کارکنــان”را مــد نظــر قــرار گرفتــه و بــه دنبــال آن ،ضمــن اســتخراج
ماتریــس ریســک حاصــل از ارزیابــی ریســک ،اقــدام بــه تعریــف نقــاط قابــل اندازهگیــری ،جهــت صحهگــذاری بــر میــزان ریسـکهای بدســت آمــده
شــده اســت .اطالعــات حاصــل از پایــش و اندازهگیــری ،بــا نتایــج حاصــل از ارزیابــی ریســک انطبــاق داده شــده و پــس از آن ،مــواردی کــه خــارج از
دامنــه اســتاندارد بودهانــد در برنامــه کنترلــی قــرار داده شــدهاند.
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در پتروشــیمی نــوری ،هــر یــک از ســطوح پنجگانــه فــوق ،بــه صــورت فــردی و یــا ترکیبــی بــه اجــرا گذاشــته میشــود .بــه منظــور
اندازهگيــري منظــم و سيســتماتيك رويكــرد مذكــور ،شــاخصهاي درصــد پوشــش معاینــات ،درصــد مناســب بــرای شــغل ،درصــد مشــروط بــرای
شــغل ،درصــد نامناســب بــرای شــغل ،شــاخص بیماریهــای مرتبــط بــا تغذیــه ،روانســنجی و شــاخص بیماریهــای شــغلی تعريــف و در بازههــاي
زمانــي تعييــن شــده ،از طریــق ارزیابــی ریســک مجــدد ،پایــش عوامــل زیــان آور محیــط کار و اســتفاده از مــدارک و اســناد معاینــات دورهای و طــب
صنعتــی صــورت میپذیــرد.
بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه ،برنامههــا و پروژههــای تخصصــی بــه شــرح زیــر ،جهــت بهبــود شناســائی و کنتــرل هرچــه بیشــتر مخاطــرات
در مجتمــع ،تعریــف شــده و در حــال اجــرا میباشــند:
 پروژه ارزیابی ریسک عوامل شیمیائی پروژه ارزیابی ریسک عوامل فیزیکی (ارتعاش ،صدا ،گرما ،سرما ،فشار ،رطوبت ،پرتو و روشنایی) پروژه ارزیابی ریسک عوامل ارگونومیکی تعیین طول عمر و نوع ماسک تنفسی و عملیات Fit Test بهبود وضعیت اتاق کنترل بهره برداری از لحاظ طراحی و دکوراسیون داخلی ارزیابی کیفی تجهیزات حفاظت فردیموضــوع پــر اهمیــت در بحــث ایمنــی ،ایمنــی کارکنــان اســت ،کــه از طــرف شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران  ،الزاماتــی بــرای تغییــر
دســتورالعملهای مربــوط بــه آن ارائــه شــده اســت .در عیــن حــال نیــز ،در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،از  ٣ســال پیــش ،تیمــی متشــکل از بهــره
بــرداری HSE ،و تعمیــرات ،تشــکیل شــده ،کــه ضمــن بازدیــد از شــرکتهای کــه سیســتم پرمیــت و شناســایی خطــرات قویتــری دارنــد ،بــا
بهرهگیــری از نتایــج بررســیها و بازدیدهــای خــود ،نســبت بــه تهیــه دســتورالعمل جدیــد در ایــن راســتا اقــدام و ضمــن آن ،مســئولیتهای
صادرکننــده پرمیــت ،انجــام دهنــده کار و یــک  Safe Makerدیگــر کــه در محــل وجــود دارد ،مشــخصتر و واضــح تــر شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت
کــه سیســتم قدیمــی و ســنتی ،فقــط مســئولیتهای صادرکننــده و انجــام دهنــده کار را مشــخص کــرده بــود.
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پروژه ISO-26000
از ســال  ،1395بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه و نظــر بــه
اهميــت توجــه بــه توســعه پايــدار و همچنيــن بازخــورد ارزيابــي تعالــي
ســازماني ،رويكــرد مســئوليت اجتماعــي ،بعنــوان يــك فرصــت بهبــود
در دســتور كار شــوراي راهبــري شــرکت پتروشــیمی نــوری قــرار
گرفــت .بــه منظــور جاريســازي ايــن رويكــرد ،مقــرر گرديــد اســتقرار
اســتاندارد  ،ISO-26000در راســتاي يكپارچهســازي رويكــرد مســئوليت
اجتماعــي در ســطح شــركت عملياتــي شــود .بــه ايــن منظــور ،پــروژه
اســتقرار  ISO-26000تعريــف و اســتفاده از خدمــات مشــاور در قالــب
قــرارداد انجــام آغــاز شــد .پــروژه اســتقرار اســتاندارد  ،ISO-26000بــه
دنبــال يكپارچهســازي مســئوليت اجتماعــي در كليــه تصميمــات و
فعاليتهــا ميباشــد .مبتنــي بــر ايــن اســتاندارد ،ذينفــع محــوري از
اهميــت باالئــي برخــوردار اســت ،لــذا در گام اول ،شــركت پتروشــيمي
نــوري ،اقــدام بــه شــناخت ذينفعــان نمــود و در گام دوم ،اقــدام بــه
تحليــل ميــزان تأثیــر هــر يــك از ذينفعــان ،بــر كســب و كار شــرکت و
ميــزان تأثیــر شــرکت بــر كســب و كار هــر يــك از ذينفعــان نمــود ،و
بــه ايــن ترتيــب ،ماتريــس چهارخان ـهاي اهميــت و منفعــت اســتخراج
گرديــد ،كــه نشــانگر تقســیمبندي ذينفعــان بــه ميــزان تأثیرگــذاري بــر
شــرکت و نحــوه تصميمگيــري در ارتبــاط بــا نحــوه برخــورد بــا ذينفــع
بــود .بــر ايــن اســاس ،ذينفعــان كليــدي شــرکت شناســائي شــدند ،کــه
در ايــن فرآينــد ،كليــه ذينفعانــی كــه طــي ســه ســال گذشــته يكســان
در نظــر گرفتــه شــده بودنــد ،هــر يــك موقعيــت متفاوتــي ،از نظــر
اهميــت ،در ماتريــس اهميــت بــه خــود اختصــاص دادنــد .در مرحلــه
بعــد ،مقــرر گرديــد بــراي هــر ذينفعــان بــا توجــه بــه موقعيــت وی در
ماتريــس فوقالذكــر شناســنامه ذينفــع تهيــه گــردد.
كليــه ايــن مراحــل ضمــن انجــام ،در شــوراي راهبــري مطــرح و پــس
از تصويــب اجرائــي شــدند .از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه در ايــن
بخــش ،تهيــه پرسشــنامه بــراي ذينفعــان ،بــا در نظــر گرفتــن ماتريــس
اهميــت بــود .بنابرايــن بــراي اوليــن ســال ،مقــرر گرديــد پرسشــنامه
مرتبــط بــا جامعــه كــه در ســه ســال گذشــته مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه بــود ،مــورد بازنگــري قــرار گرفتــه و بــه صــورت حضــوري،
توســط باالتريــن مقــام مرتبــط ســازمان متبــوع ذينفــع شناســایی شــده
یــا افــراد ذینفــع شناســایی شــده ،تكميــل گــردد.
از آنجائيكــه موقعيــت ذينفعــان شناســایی شــده و همچنيــن پرسشــنامه
مربــوط بــه هریــک از آنهــا ،تغييــر نمــود ،لــذا نتايــج مربــوط بــه ســال
 ،1395بــا نتايــج ســه ســال گذشــته همخوانــي نــدارد و ايــن اتفــاق
بــه دو دليــل مهــم ميباشــد .اول اينكــه بــا توجــه بــه توضیحــات
فــوق ،ذينفعــان كليــدي تغييــر نمــوده و دوم اينكــه ضمــن تغییــر
در پرسشــنامه ،پرسشــنامه بــه صــورت حضــوري و توســط باالتريــن
مقــام مرتبــط تكميــل شــده اســت و بيانگــر نيازهــا و انتظــارات واقعــي
ذينفعــان مــي باشــد.
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مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال جامعه
اتخــاذ رویکــرد ذینفعگرایــی ،مســئولیتهای اجتماعــی را بــه صــورت
مســتقیم بــه پایــداری کســب و کار شــرکت گــره میزنــد .در ایــن
راســتا ،شــرکت اهــداف راهبــردی و رویکردهــای کالن مرتبــط بــا دو
ذینفــع کلیــدی خــود ،یعنــی کارکنــان و جامعــه را تعریــف کــرده و
توســعه داده اســت .از آن جایــی کــه شــرکت پتروشــیمی نــوری ،در
منطقــه عســلویه واقــع شــده اســت و از آنجایــی کــه ایــن منطقــه در
گذشــته بیشــتر بــه بومیــان اختصــاص داشــته و نیــروی کاری ماهــر،
عــاوه بــر ایــن منطقــه ،از مناطــق دیگــر کشــور جــذب میشــدند،
تمرکــز در اجــرای امــور مســئوالنه مرتبــط بــا جامعــه ،بیشــتر بــر
کارکنــان بــوده اســت و ســپس جامعــه بومــی و محلــی .بــه هميــن
دليــل ،حجــم عمــده اقدامــات ،در راســتای بهبــود شــرایط زندگــی
کارکنــان غیربومــی و خانوادههــای آنهاســت.
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شاخص های پایش اقدامات اقدامات مسئولیت اجتماعی

مدیریت برنامه های مسوولیت اجتماعی
رویکرد شــرکت پتروشــیمی نــوری ،در مشــارکت با جامعه محلــی ،مبتنی
بــر تصمیمگیــری و اقــدام جمعــی اســت .یکــی از مهمتریــن مباحثــی کــه
در شــورای راهبــری مدیــران عامــل شــرکتهای پتروشــیمی منطقــه
ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس جنوبــی ،بــه آن توجــه میشــود،
چگونگــی و کمیــت مشــارکت شــرکتهای پتروشــیمی ،در تخصیــص
کمــک هــای مالــی ،بــرای برنامههــا و پروژههــای اجتماعــی اســت.
کــه در گام اول ،ایــن شــورا ،بــا دریافــت نظــرات نماینــدگان اصلــی
جامعــه در امــور اجتماعــی (ماننــد فرمانــداری ،کمیتــه امــداد ،بهزیســتی
و ســازمانهای مــردم نهــاد) ،نســبت بــه تعییــن و نهاییســازی
برنامههــای ســاالنه حمایتهــای اجتماعــی اقــدام مینمایــد.
در گام بعــد ،ســهم مشــارکت مالــی هــر یــک از شــرکتهای پتروشــیمی،
متناســب بــا انــدازه شــرکت تعییــن و در نهایــت ،شــرکت عملیــات
غیرصنعتــی پــازارگاد ،بعنــوان بــازوی اجرایــی معتمــد و متخصــص،
بعنــوان مســئول اجــرای برنامههــا و پروژههــای اجتماعــی عمــل
میکنــد .ایــن مکانیــزم ،بــا هــدف ایجــاد هــم افزایــی و تجمیــع منابــع
موجــود و اســتفاده اثربخشتــر آنهــا در حــل چالشهــا و نیازهــای
جامعــه طرحریــزی و اجــرا شــده اســت .شــركت پتروشــيمي نــوري ،در
راســتاي مســئوليت اجتماعــي و ارزشهــاي ســازماني خــود ،مطابــق بــا
جــدول شــماره  ،7اقداماتــي بــراي كمــك بــه جامعــه انجــام ميدهــد.
نمونــه هایــی از ایــن شــاخصها كــه عبارتنــد از:
بودجه تخصیصی و هزينههاي اجتماعي انجام شده
تعداد دانشجويان كارآموز و كارورزان
تعداد بازديدكنندگان از مجتمع
تيمهاي اعزامي به مسابقات ورزشي
رضايت از همكاري با نهادهاي عامالمنفعه
رضايت از فعاليتهاي زيستمحيطي
رضايت از توسعه فضاي سبز
تعداد تيمهاي ورزشي
رتبه ورزشي كسب شده توسط شركت
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ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﻗﺪام

ﻫﺪف از اﻗﺪام

ﻣﺴﺌﻮل/واﺣﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ

1

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي
ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎده در ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺟﺎده ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

2

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اراﺋـﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

3

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺮوژه ﺣﻔﺎﻇﺖ از
دﻟﻔﯿﻦ ﻫﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

HSE

4

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري

5

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺨﺎرات ﺑﻨﺰن

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك

ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ

6

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎط در ﺟﻮاﻧﺎن و ورزﺷﮑﺎران،
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

7

ﮐﻤﮏ ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارس
و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘــﺎء ﺳﻄـﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش ﻣﻨﻄﻘﻪ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

8

ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و
 NGOﻫﺎ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

9

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺒﺰ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎي
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽHSE /

10

ﺣﻀﻮر در ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي دوره اي ﻣﻨﻄﻘﻪ

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻬﺖ واﮐﻨﺶ در
ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري

HSE

11

ﺣﻀﻮر در اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﮔﺎز

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎى اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧـﯽ

HSE

12

ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺘﻐـﺎل ﻣﻨﻄﻘـﻪ
وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻣﻮزان
وﮐﺎرورزان

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺬﯾﺮي آﻧﻬﺎ

جدول شماره 7

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  /آﻣﻮزش
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سنجش رضایت جامعه
شــرکت پتروشــيمي نــوري ،در راســتاي مديريــت اثربخــش
پيامدهــاي زيســت محيطــي ،اقتصــادي و اجتماعــي خــود ،طــي ســالهایي
كــه بــه توليــد تجــاري رســيده ،همــواره رويكردهــاي مختلفــي را اتخــاذ
نمــوده و در ايــن مســير ،اقداماتــي را بــراي درك ،پيــش بينــي و
پاســخگوئي بــه نيازهــا و انتظــارات متفــاوت ذينفعــان بــه كار گرفتــه
اســت .يكــي از اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن راســتا ،نظرســنجي
از جامعــه ذينفعــان بــوده اســت .ايــن اقــدام ،بــا مســئوليت كارگــروه
مســئوليت اجتماعــي ،از ســال  ،1393بعنــوان يكــي از كارگروههــاي
یازدهگانــه تعالــي ،در ســازمان بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد .پايــه و
اســاس ایــن كار ،مبتنــي بــر الگوبــرداري از اســتاندارد مســئوليت-پذيري
اجتماعــي( )ISO-26000میباشــد ،كــه در مجمــوع طــي  10گام و در
نهايــت ضمــن شناســائي  20گــروه ذينفــع ،اقــدام بــه تهيــه شناســنامه
گروههــاي جامعــه ،شــاخص ،پرسشــنامه و نظرســنجي از جامعــه گرديــد.
شــركت پتروشــيمي نــوري ،در راســتاي توجــه بــه جامعــه
و همچنيــن ارزشهــاي صيانــت از محيطزيســت و احتــرام متقابــل بــه
منظــور درك نيازهــاي جامعــه ،رويكــرد «نظــر ســنجي از جامعــه» را
اتخــاذ و بطــور مســتمر ،هر ســاله بــا اســتفاده از فرمهــاي نظرســنجي ،كه
در كارگــروه مســئوليت اجتماعــي طراحــي و در ادامــه پايايــي و روايي آن
مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت ،اقــدام بــه نظرســنجي مي-نمايــد.
ايــن رويكــرد از ســال 1390در شــركت پتروشــيمي نــوري جــاري و
اســتقرار يافتــه اســت .بــا توجــه بــه روش اجرايــي نظرســنجي از جامعــه،
هــر ســاله روابــط عمومــي شــرکت ،از ابتــداي ســال ،اقــدام بــه توزيــع،
جمــع آوري و تحليــل فرمهــاي نظرســنجي از جامعــه مينمايــد.
رويكــرد نظرســنجي از جامعــه با اســتفاده از  5شــاخص اصلي
انجــام میپذیــرد ،ایــن شــاخصها شــامل مــوارد زیــر میباشــند:
 -1پيامدهاي زيستمحيطي
 -2تصوير بيروني و شهرت
 -3پيامدهاي اجتماعي
 -4پيامدهاي محيط کار
 -5جوايز و پوشش رسانهای
همچنیــن ،عــاوه بــر ایــن شــاخصهای اصلــی 22 ،شــاخص فرعــي
نیــز مــورد پايــش و ارزيابــي قــرار ميگيــرد .نظرســنجيهای انجــام
شــده ،در كميتــه مســئوليت اجتماعــي ،مــورد بررســي و تجزيــه و تحليــل
قــرار ميگيــرد و در صــورت نيــاز بــه انجــام اقــدام اصالحــي يــا برنامــه
بهبــود ،اقدامــات الزم در اینخصــوص صــورت میگیــرد.
روش اجرايــي نظرســنجي از جامعــه ،در ســال  ۱۳۹۴مــورد
بازنگــری کلــی قــرار گرفــت .در بازنگــری انجــام گرفتــه ،رويكــرد
جدیــد ،مبتنــي بــر يادگيــري از اســتاندارد مســئوليت اجتماعــي ،مطابــق
بــا اســتاندارد  ISO-26000میباشــد.
دلیــل انتخــاب ایــن رویکــرد توســط شــرکت پتروشــیمی
نــوری ایــن بــوده ،کــه ايــن رويكــرد ،بــرای اولیــن بــار در صنعــت
نفــت ،در ســال  ،1392در ششــمين جشــنواره روابطعموميهــای
صنعــت نفــت كشــور ،مطــرح گردیــد و توانســت رتبــه دوم را در حــوزه
مطالعــات اجتماعــي ،پژوهــش ،نظرســنجي و تحليــل محتــوي بــه دســت
آورد.
بــا توجــه بــه مقبولیــت ایــن رویکــرد در صنعــت نفــت ،شــركت
پتروشــيمي نــوری نیــز از ايــن رويكــرد ،الگوبــرداري و آن را در حــوزه
مســئوليت اجتماعــي خــود بــه كار گرفتــه اســت .بنابرايــن ،پيــش بينــي
نيازهــا و انتظــارات ذينفعــان در شــرکت پتروشــيمي نــوري ،بــا اتخــاذ
رويكــرد مســئوليت اجتماعــي ،مــورد بهبــود قــرار گرفــت و منجــر بــه
درك و برنامهريزيهــاي الزم جهــت واكنشهــاي مناســب گردیــد.
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بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده و همچنیــن بــا عنایــت بــه
خروجیهــای پــروژه  ISO-26000کــه در ســال  ۱۳۹۶نهایــی گردیــد،
فهرســت مهمتریــن برنامههــا و پروژههــای انجــام شــده و یــا در حــال
انجــام از ســوی شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــرای حرکــت بــه ســمت
رویکــرد پایــداری شــرکتی و مســئولیتپذیری اجتماعــی در راســتای
توانمندســازی جامعــه محلــی ،بــه شــرح جــدول شــماره  8مــی باشــد.

اهم اقدامات پتروشیمی نوری برای جوامع محلی
ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﺳﺘﻘﺮار

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎور و ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ اوﻟﯿﻦ
ﮔﺰارش  GRIﺑﺮﮔﺰارى ﮐﻼس ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ در راﺳﺘﺎى اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪارد 26000-ISO

ﺑﺎزدﯾﺪﻫـــﺎى ﻋﻠﻤﻰ
ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔـﺮوه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﺠﻮﯾــﺎن ،داﻧﺶ آﻣــﻮزان
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮرى )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧـــﻪ ﻫﺎ ،ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫﺎى ﮐﺎرﮐﻨــﺎن
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮر اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤـــﺎت ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﺗﺨﺼﯿــﺺ ﺣﻖ اﻟﺘــﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔـﺎن ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اردوﻫﺎ و ﻣﺮاﺳــﻢ ﻫـﺎى
داﻧــﺶ آﻣــﻮزى ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻰ و ﺗﺪارك ﺑﺎزدﯾــﺪ ﻣﺤﺼﻼن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ از
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى

ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرآﻣﻮز

ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرآﻣﻮزان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه¬ﻫﺎى ﮐﺸﻮر ،ﭘﺬﯾﺮش
دوره ﻫﺎى ﮐﺎرآﻣﻮزى داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى
اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ،ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ،اﻗﺎﻣﺖ ،ﻏﺬا و اﯾﺎب و ذﻫﺎب اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ
ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﺧﻰ دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ )ﺟﺸﻦ ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ(،
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮﺣﻬﺎى زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﻰ )ﺟﺎده ﺳﺎزى ،روﺷﻨﺎﯾﻰ اﺗﻮﺑﺎن و(...
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ،ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ،
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻫﻨﺮى اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼ ﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن،
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺒﻮد راه ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﻰ ﺗﻮﻧﻞ راه ﺟﻢ-ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ،
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اﻋﯿﺎد و اﯾﺎم ﺧﺎص در ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﻫﺎى
زﯾﺴـــﺖ ﻣﺤﯿﻄــــﻰ

ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اداره ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و اﺟﺮاى ﺳﻪ ﻓﺎز ،ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﻟﻔﯿﻦ ﻫﺎى ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﺪارى از ﻧﮕﺎه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﺗﻬﯿﻪ  3ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻰ )در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر(،
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺒﺰ

اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﻫــﺎى
ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻼﻋﻮض

ﮐﻤﮏ ﻫﺎى ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎى ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻫﻤﯿﺎرى ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺧﯿﺮﯾﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ
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کارکنان؛ مهمترین سرمایه شرکت پتروشیمی نوری

کارکنان
شــرکت پتروشــیمي نــوری ،بــا ایــن بــاور ،کــه ســرمایههاي انســاني
یکــي از ارکان مهــم ،در پشــتیباني فرایندهــاي کلیــدي ،بــراي تحقــق
خــط مشــي و اســتراتژيهاي ســازمان میباشــند ،اســتراتژيها،
اهــداف و برنامههــاي منابــع انســاني را ،بــا حضــور رؤســاي امــور و
بخشهــاي مختلــف تدویــن نمــوده و بــه تصویــب مدیریــت ارشــد
ســازمان ميرســاند .بــه همیــن منظــور ،بــا تشــکیل کمیتههايــی،
متشــکل از اعضــا واحدهــای مختلــف شــرکت ،از جملــه کمیتــه منابــع
انســاني ،کــه متشــکل از نماینــدگان و متولیــان فرایندهــاي منابع انســاني
از ســطوح مختلــف شــرکت میباشــد ،اقــدام بــه اجــراي اســتراتژي
وظیفـهاي حــوزه منابــع انســاني ،همســو بــا اســتراتژي کســب و کار مــي
نمایــد.

شــرکت پتروشــیمی نــوری ،همــه کارکنــان خــود را ،بــدون تبعیــض
و فــارغ از ســمت یــا واحــد ســازمانی و محــل فعالیــت ،محتــرم
مــی شــمارد .شــرکت پتروشــیمی نــوری ،همــواره مــروج اتحــاد،
یکپارچگــی و اعتمــاد در بیــن کارکنــان خــود بــوده و آنهــا را تشــویق
میکنــد تــا بــا احتــرام و ادب بــا یکدیگــر رفتــار کننــد .ایــن شــرکت،
متعهــد اســت ،تــا کارکنــان خــود را از تهدیــدات ایمنــی داخلــی و
بیرونــی مرتبــط بــا کار ،محافظــت نمایــد و یــک محیــط کاری امــن و
رضایــت بخــش را بــرای کلیــه کارکنــان خــود تأمیــن نمایــد .همچنیــن
ایــن شــرکت ،در حــد تــوان ،بــه دنبــال ایجــاد رفــاه و ارائــه مزایــای
مناســب بــه کارکنــان میباشــد.
اهتمــام اصلــی ،در واحــد منابــع انســانی شــرکت پتروشــیمی نــوری
بــر اینســت کــه ،همــه کارکنــان وظایــف خــود را بــا دقــت ،نشــاط،
پشــتکار ،وجــدان کاری ،عقالنیــت ،تمرکــز ،عالقــه و آرامــش انجــام
دهنــد و بهتریــن بهــره را از دانــش حرف ـهای خــود ببرنــد .ایــن هــدف
از طــرق مختلــف ،از جملــه رضایتســنجی از کارکنــان و هدفگــذاری
جهــت بهینــه کــردن شــاخصهای مرتبــط بــا رضایــت کارکنــان انجــام
میپذیــرد.

رویکرد استراتژیک شرکت پتروشیمی نوری به منابع انسانی
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،یــک مجموعــه تولیــدی اســت ،کــه عــاوه بــر تجهیــزات و فرآیندهــا ،بــر توانمنــدی منابــع انســانی ،بعنــوان یکــی از
کلیدیتریــن داراییهــای اســتراتژیک شــرکت تأکیــد دارد .بــه همیــن علــت ،عــاوه بــر اقدامــات اســتراتژیک کالن ،کــه منتــج از نقشــه اســتراتژی در
شــرکت پتروشــیمی نــوری میباشــد ،ایــن شــرکت ،اقــدام بــه تدویــن اســتراتژیهای خــود در حــوزه منابــع انســانی نیــز نمــوده اســت .و در همیــن
راســتا و همچنیــن در راســتای اســناد باالدســتی شــرکت؛ ســطوح عملکــردی نیــز تعریــف شــده اســت.
در شــرکت پتروشــيمي نــوري ،در راســتاي مأموريــت و چش ـمانداز شــركت و دســتيابي بــه اهــداف اســتراتژيك ،افزايــش دانــش و مهــارت كاركنــان،
ارتقــاء بهــرهوری و تقويــت مشــاركت و كار گروهــی ،ســطوح عملكــردي كاركنــان بــه شــرح جــدول شــماره  9تعريــف شــده اســت:

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﮐﺎرﮐﻨﺎن
اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه

ﻋﻨﻮان

ﮐﻞ

ﻣﺮد

زن

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻰ ،دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺳﺮﯾﻊ

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن

524

510

14

و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ،دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ

ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻤﺖ ﻫﺎى ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدى

62

56

6

)ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺧﺪﻣﺎت و(..

462

454

8

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻒ و ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻒ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ در ،HSE
اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ
درآﻣﺪ ،ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه ورى ،ارﺗﻘﺎء اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ،
ﻓﺮوش ﻫﺎى ﺻﺎدراﺗﻰ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﺳﻤﻰ ،اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﯿﺪ

114

ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺳﻄﺢ واﺣﺪﻫﺎى وﻇﯿﻔﻪ اى،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ
آﻧﻬﺎ و ﻫﺪف ﮔﺬارى ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺶ در
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه

DACUM
HAY GROUP
ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ
BSC
ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻧﺮم اﻓﺰار QA

جدول شماره 9

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
ﻋﻨﻮان

ﮐﻞ

ﻣﺮد

زن

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﻰ

351

347

4

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﻰ

0

0

0

173

163

10

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮاردادى

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ،

اﺑﺰار

شــرکت پتروشــيمي نــوري ،بــه منظــور تعریــف فرهنــگ رهبــري در ســازمان و بهبــود رفتارهــاي شــخصي ،بــا اســتفاده از گــزارش بازخــورد
ارزيابــي ســازمان در ســال  ،94و بهــره گيــري از روشــهاي روز جهانــي ،رويكــرد “توســعه رهبــري” را در راســتاي هــدف اســتراتژيك” افزايــش دانــش
و مهــارت كاركنــان” از ســال 1395در ســازمان اســتقرار داده اســت.

115

گزارش پایداری ) (Sustainability Reportشرکت پتروشیمی نوری |1396
فعاليتهــاي مرتبــط بــا رويكــرد آمــوزش ،بــا تمركــز بــر كاركنــان ،بعنــوان يكــي از ذينفعــان کلیــدی شــرکت ،در تــاش اســت تــا ســه ويژگــي مــورد
انتظــار شــرکت در ايــن حــوزه شــامل مهــارت ،دانــش ،و نگــرش كاركنــان را افزايــش دهــد.
دوره های آموزشی سال  1396شرکت پتروشیمی نوری

آموزش و توسعه کارکنان
در شــركت پتروشــيمي نــوري ،بــه منظــور توســعه اســتعدادها ،بــا اســتفاده از رويكــرد «آمــوزش» ،از روشــهاي اشــاره شــده در جدول شــماره  10اســتفاده
مــي گــردد .ایــن شــركت ،بــه منظــور توســعه و روزآمــد نمــودن مهــارت ،تواناييهــا و شايســتگيهاي مــورد نيــاز كاركنــان و در نتيجــه ،دســت يابــي
بــه ســطوح عملكــردي مــورد انتظــار ،در راســتاي تحقــق مأموريــت ،چشــم انــداز و اهــداف اســتراتژيك ســازمان ،رويكــرد «آمــوزش» را تعريــف نمــوده
اســت .کــه ایــن رویکــرد و همچنیــن رویکردهــای فرعــی از جملــه «نیازســنجی»« ،برنامــه ریــزی» و «اجــرا» بــه شــرح نمــودار زیــر میباشــد.

ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﻰ آﻣﻮزﺷﻰ
در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﻌﺪاد دوره آﻣﻮزﺷﻰ

ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ

دوره آﻣﻮزﺷﻰ
ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ

64

4972

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎى ﻏﯿﺮﻓﻨﻰ

51

5519

زﺑﺎن

30

3438

اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

127

7703

32

1095

304

22727

ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎى اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ و آﮔﺎه ﺳﺎزى
ﺟﻤﻊ

جدول شماره 10

ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﻰ آﻣﻮزﺷﻰ
در ﺳﻄﻮح ﺷﻐﻞ

ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﻰ در ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ

نتايــج عملكــردي ايــن رويكــرد از طريــق شــاخصهاي مرتبــط اندازهگيــري و ارتقــا مييابــد .همچنيــن از طريــق نظرســنجيهاي بــه عمــل آمــده در
خاتمــه دوره ،نتايــج برداشــتي دوره برگــزار شــده مــورد اندازهگيــري قــرار ميگيــرد .ایــن رويكــرد ،در راســتاي اســتراتژي” اجــراي دورههــاي آمــوزش
كوتــاه مــدت و بلنــد مــدت” و بــه منظــور تحقــق هــدف اســتراتژيك “افزايــش دانــش و مهارتهــاي كاركنــان” اتخــاذ گرديــده اســت .همچنیــن
رويكــرد آمــوزش ،بطــور مســتقيم بــا رويكردهــاي جانشــين پــروري ،كارراهــه شــغلي و ارزيابــي عملكــرد در ارتبــاط ميباشــد .همچنیــن ،شــرکت
پتروشــیمی نــوری ،در راســتای افزایــش کارایــی برنامــه آموزشــی و توانمندســازی کارکنــان ،اقــدام بــه پایــش میانگیــن ســاعت آمــوزش در ســال ،بــه
ازای هــر یــک از کارکنــان ،تدویــن برنامــه آموزشــی بــر اســاس ســمت شــغلی ،اجــرای برنامههــای ارتقــاء و انتقــال مهارتهــای کارکنــان ،برنامههــای
کمکــی انتقــال دانــش ،بــه منظــور ارتقــا ســطح اشــتغالپذیری و مدیریــت آن ،ماننــد ازکارافتادگــی و یــا انفصــال از خدمــت نمــوده اســت.

ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﻰ آﻣﻮزﺷﻰ
در ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن

همچنین گردش کار در فرایند نیازسنجی آموزشی مطابق نمودار شماره زیر می باشد:

روش ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ

ﺟﺪولﻫﺎى ﭘﻮدﻣﺎﻧﻬﺎى آﻣﻮزﺷﻰ
ﻧﯿﺎزﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻧﯿﺎز آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت HSE

ﻓﺮم ﻫﺎى ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﻰ آﻣﻮزﺷﻰ

ﻧﯿﺎز آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺎز آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 170025
ﻧﯿﺎز آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ
ﻧﯿﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻧﯿﺎز آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﯿﺎز آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻃﺮح رﯾﺰى
ﻧﯿﺎز آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﻬﺒﻮد
ﻧﯿﺎز آﻣﻮزﺷﻰ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﻬﺎ
ﻧﯿﺎز آﻣﻮزﺷﻰ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت روﺳﺎی اﻣﻮر

116

آﻣﻮزش ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزش

اﻋﺰام ﺑﻪ دورهﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر

 اﻋﺰام ﺗﯿﻤﻰ  3ﻧﻔﺮه ﺑﻪ دورهﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ
و دوره ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اى در ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻰ اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داراﺋﻰ ﻫﺎى ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻰ اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑﺎﺑﺖ
اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﺋﻰ ﻫﺎى ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ

اﻋﺰام  8ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى
آﻣﻮزﺷﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ

آﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﯿﺮ
اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى
ﻓﺮم ﻫﺎى
ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﻰ

ارﺟﺎع ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎ
ﺟﻬﺖ اﺻﻼح

ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻰ اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داراﺋﻰ ﻫﺎى ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺪرس دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ

ﺗﺪرﯾﺲ دوره ﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ ،ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر،
اﺑﺰاردﻗﯿﻖ و ﻏﯿﺮه

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

 ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺳﺮد و ﮔﺮم -ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب اﯾﻤﻨﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻧﻮرى

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎى
ﺷﺮﮐﺖ

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﺪود  120ﻧﻔﺮ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ

روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮورى

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮورى
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ارزیابی رضایت مندی کارکنان
رهبــران شــرکت پتروشــیمي نــوری ،بــه منظــور آگاهــی
از وضعیــت موجــود ســازمان ،در حــوزه کارکنــان و بهرهمنــدي از
نقطــه نظــرات کارکنــان در جهــت بهبــود اســتراتژي ،خــط مشــي و
برنامههــاي کارکنــان ،نســبت بــه اســتقرار رویکــرد ارزیابــي میــزان
رضایتمنــدي کارکنــان اقــدام نمودهانــد .ایــن رویکــرد ،پــس از طــي
مراحــل تهیــه پرسشــنامه و ســنجش میــزان روایــي و پایایــي آن توســط
مشــاور مربوطــه ،بــا همــکاري مدیــران و کارشناســان ســازمان و بــا
برگــزاري جلســات و اعــام نقطــه نظــرات اعضــاء ،از ســال 1388
اســتقرار یافــت .مطابــق بــا رویکــرد فــوق ،نقطــه نظــرات کارکنــان
در ادوار ســالیانه مــورد پایــش قــرار گرفتــه و بــا تدویــن برنامههــاي
بهبــود ،تــاش ميشــود ،میــزان و ســطح رضایــت شــغلي کارکنــان
تحــت کنتــرل قــرار گرفتــه و زمینــه الزم جهــت بازنگــري برنامههــاي
کارکنــان بــر اســاس نقطــه نظرهــاي آنهــا فراهــم شــود.
بعنــوان نمونــه ،رویــه تعدیــل مــدرک تحصیلــي کارکنــان کــه یکــي از
دالیــل عمــده نارضایتــي ایشــان بــود ،بــا تشــکیل کمیتــه منابــع انســاني
در ســال  1393اصــاح گردیــد و در ســال  1394نیــز مــورد بازبینــي
قــرار گرفــت و انجــام مصاحبــه تخصصــي بــا متقاضــی نیــز بــه مراحــل
تعدیــل مــدرک تحصیلــي اضافــه گردیــد.
یکــی دیگــر از حوزههــای اصلــی کــه شــرکت بــه منظــور
افزایــش رضایــت کارکنــان بــه آن پرداختــه اســت ،مبحــث تعدیــل
پرداخــت جبــران خدمــات و مزایــا بــه کارکنــان قــراردادی مــدت
موقــت و پیمانــکاری اســت .پــس از بررســی نتایــج بدســت آمــده از
نظرســنجی ســال  1393در مــورد کارکنــان قــراردادی و مــدت موقــت
و پیمانــکاری ،مدیریــت شــرکت در راســتای اهــداف کالن ســازمان و
بهبــود رضایــت کارکنــان ،جلســات متعــددی را بــا حضــور مدیــران
منابــع انســانی شــرکتهای زیرمجموعــه هلدینــگ خلیــج فــارس
برگــزار نمــود و پــس از بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون موضــوع اصــاح
نظــام پرداخــت کارکنــان شــرکت هــای پیمانــکاری و هماهنگــی در
نظــام پرداخــت نیروهــاي مــدت موقــت ،و بــا بررســی راهکارهــاي
قانونــي ارائــه شــده در چارچــوب قوانیــن و مقــررات جــاري از ســوي
مشــاورین معتمــد ،ایــن شــرکت اقــدام بــه انجــام مــوارد ذیــل نمــود:
تدویــن و اصــاح ســاختار نظــام مــزدي کارکنــان
شرکت هاي پیمانکاري (شامل رتبه بندی و اجراي جدول مزد)
پرداخــت فوقالعــاده نوبتــکاري بــه کارکنــان نوبتــکار
پیمانــکار ،بــه میــزان  35درصــد دســتمزد روزانــه
پرداخــت  30درصــد دســتمزد روزانــه تحتعنــوان ســایر
مزایــا بــه کارکنــان پیمانــکاری
تدویــن و اصــاح ســاختار نظــام مــزدي کارکنــان
تبدیــل وضعیــت یافتــه از پیمانــکاري بــه قــرداد مــدت موقــت
(شامل رتبه بندی و اجراي جدول مزد)
اصــاح آییننامــه مزایــاي رفاهــي انگیزشــي در مــورد
نیروهــاي مــدت موقــت
118

مزایا و خدمات رفاهی
مزایای ارائه شده به کارکنان شامل موارد زیر میباشد:
ایجــاد شــرایط اســکان مشــابه پرســنل رســمی بــرای
نیروهــای پیمانــکاری
ارائه خدمات رستوران
امــور مســافرتها (ایــاب و ذهــاب از شــهرهای محــل
ســکونت کارکنــان بــه شــرکت و بالعکــس)
ایــاب و ذهــاب در منطقــه (نقلیــه پوشــش دهنــده کلیــه
پرســنل و پیمانــکاران)
واحــد نظافــت (کــه مربــوط بــه نظافــت کلیــه معابــر و
فضــای ســبز میباشــد)
ورزشــی (شــامل باشــگاه ،برگــزاری مســابقات داخلــی،
متولــی اعــزام تیــم بــه مســابقات منطقــه و نفــت)
واحــد اقامــت (مســئولیت تأمیــن محــل اقامــت بــرای
نیروهــای تــرددی ،میهمانــان و واحدهــای مســکونی ســازمانی (210
واحــد)
امکانــات اقامتگاهــی و ســفر جهــت پرســنل و خانوادههــای
آن بــه شــهرهایی ماننــد شــیراز ،کیــش ،مشــهد ،شــمال و ...بــا انعقــاد
قــرارداد تســهیالتی رفاهــی در چهــار شــهر جهــت اســتفاده کارکنــان
عقــد قــرارداد بــا ســالن هــای ورزشــی جهــت افزایــش
ســامت جســمی و روانــی همــکاران
همچنیــن همانطــور کــه در بخــش مرتبــط بــا بهداشــت کاری عنــوان
گردیــد اقدامــات و پــروژه هــای دیگــری نیــز در ســازمان تعریــف و
اجرایــی گردیــده اســت ،کــه مــی تــوان آنهــا را نیــز مرتبــط بــا
رویکــرد افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی و توجــه بــه رفــاه کارکنــان
دســتهبندی کــرد .نمونههایــی از ایــن اقدامــات عبارتنــد از:
ازیابــی ریســک تخصصــی عوامــل شــیمیایی بــه منظــور
تفکیــک مخاطــرات شــغلی از دیــدگاه مواجهــه بــا آالیندههــای شــیمیایی
و کاهــش ریســکهای عملیاتــی
ارزیابــی تخصصــی ریســک عوامــل فیزیکــی در جهــت
کاهــش ریسـکهای عملیاتــی در مواجهــه بــا عوامــل فیزیکــی همچــون
صــدا ارتعــاش شــرایط جــوی و...
ارزیابــی تخصصــی ریســک عوامــل ارگونومیکــی و ارزیابــی
اثربخشــی پوســچرهای کاری و کاهــش بیماریهــای اســکلتی عضالنــی
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افزایش مشارکت حرفه ای کارکنان در شرکت پتروشیمی نوری

توازن بين كار و زندگي

شــركت پتروشــيمي نــوري ،ســازمانی پویــا و رشــد یابنــده اســت ،کــه از کلیــه توانمندیهــا و امکانــات خــود در راســتای تعالــی ســازمان و کارکنــان
خــود اســتفاده مینمایــد .ایــن شــركت ،كاركنــان يــا نماينــدگان آنهــا را از طــرق گوناگــون در فعاليتهــاي ســازمان مشــتمل بــر تدويــن و بازنگــري
اســتراتژيها و برنامههــاي منابــع انســاني بــه شــرح جــدول شــماره  10مشــاركت داده و بــه منظــور ايجــاد بســتر مناســب جهــت مشــاركت كاركنــان
و يــا نماينــدگان آنهــا رويكردهــاي متنوعــي را ايجــاد نمــوده اســت ،كــه نتايــج بررسـيهاي آنهــا در شــوراي راهبــردي و كميتــه منابــع انســاني مطــرح
و مــورد تصميمگيــري قــرار گرفتــه و منجــر بــه بهبــود فرايندهــاي ســازمان ميشــود.

یکــی از حوزههــای پیونــد میــان پایــداری عملکــرد شــرکت و پایــداری جوامــع محــل فعالیــت آن ،توجــه بــه کیفیــت متــوازن زندگــی شــغلی و زندگــی
خانوادگــی کارکنــان اســت .در ایــن راســتا ،شــرکت پتروشــیمی نــوری از طریــق برنامههــا و اقدامــات مختلــف ،تــاش نمــوده اســت تــا ایــن پیونــد را
مســتحکمتر نمــوده و منافــع اقتصــادی و اجتماعــی مرتبــط را بــرای ذینفعــان کلیــدی خــود محقــق نمایــد .بــه منظــور ايجــاد تــوازن بيــن كار و زندگــي
و در راســتاي هــدف اســتراتژيك “ارتقــاء بهــره وري” اقداماتــي بــه شــرح جــدول شــماره  11صــورت گرفتــه اســت.

ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن

روﯾﮑﺮد

ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮى اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎ

ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮى اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎ

آﻣﻮزش

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎ در ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﻰ آﻣﻮزﺷﻰ

روﯾﮑﺮد ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﻰ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ روﯾﮑﺮد
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﻰ

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﻰ

ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻠﯿﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﻰ ،ﻗﺮاردادى و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى در
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻣﻬﯿﺎ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎ ﺑﺮاى
ﮐﺎر ﺗﯿﻤﻰ و ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎى ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻬﺮه ورى
ﻧﻮع اﻗﺪام
اﯾﺠﺎد ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎرى  8ﺳﺎﻋﺘﻪ

ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد

ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻰ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﻰ

ارﺗﻘﺎء رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ
در ﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺗﻘﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﻰ

روش ﻫﺎى ﺛﺒﺖ داﻧﺶ

ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎرى

اﺳﮑﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﻬﺮك

ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از ﺗﺨﺼﯿــﺺ ﻣﻨـﺎزل ﺳﺎزﻣﺎﻧــﻰ
درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺳﮑﻮﻧﺖ

اﺟﺮاى ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش
ﺗﻮﻟـﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرى

ﺑﻬﺮه ورى ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺘﻤﻊ

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوازى ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺮددى

اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺎﺣﺘﻰ و زﯾﺎرﺗﻰ

اﺟﺮاى ﻃﺮح دو ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﺑﺮاى ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺳــﺎﮐﻦ در ﻃــﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘــﺎن

رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

رﺿﺎﯾﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻰ و ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ

ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻰ
اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﭘﺮوازى ﺑﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ

جدول شماره 10
در شــرکت پتروشــيمي نــوري ،همكارانــي كــه بــه نحــوي در كميتههــا و كارگروههــا مشــاركت فعــال دارنــد و يــا نســبت بــه فعاليتهــاي فــوق برنامــه
اقــدام ميکننــد ،مــورد تشــويق مــادي و معنــوي قــرار ميگیرنــد .کــه ایــن مهــم اگــر چــه از ســالهای گذشــته بــه صــورت مســتمر در ایــن شــرکت
انجــام میگیــرد ،امــا از ســال  ،1393بــه منظــور مديريــت هرچــه بهتــر و سيســتماتيك و هــم راســتا نمــودن تشــويقات بــا تحقــق اهــداف و چشــم انــداز،
كليــه رؤســاي واحدهــا ،كميتههــا و كارگروههــا از طريــق فرمــت طراحــي شــده در سيســتم اتوماســيون اداري ،درخواســت تشــويق و داليــل آن را بــراي
مديرعامــل شــركت اعــام ميدارنــد .رهبــران شــرکت پتروشــيمي نــوري ،در راســتاي تحقــق هرچــه بهتــر برنامــه اســتراتژيك شــركت و همچنيــن
تقويــت مشــاركت و كار گروهــي ،رويكــرد “كميتــه تشــويقات” را اتخــاذ نمودهانــد تــا بــه موقــع و بــه نحــوی مناســب ،از تالشهــا و موفقيتهــاي
كاركنــان در حوزههــاي مختلــف حمايــت نماينــد .كميتــه تشــويقات ،در شــرکت پتروشــيمي نــوري ،از مديرعامــل (ریاســت کمیتــه) ،رئيــس مجتمــع،
رئيــس منابــع انســاني ،رئیــس برنامهریــزی و تأمیــن نیــروی انســانی (دبیــر کمیتــه) و در صــورت نیــاز رئیــس واحــد متقاضــي درخواســت تشــويق
تشــکیل شــده اســت .جلســات ايــن كميتــه در بــازه زمانــي دو ماهــه تشــكيل و بــا توجــه بــه درخواس ـتهاي رســيده ،تصميمگيــري مــي نمایــد .و
فراینــد کار در كميتــه تشــويقات نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه ،درخواســت در كميتــه تشــويقات مطــرح و بــر اســاس نــوع و ماهیــت درخواســت و
فعالیــت صــورت گرفتــه ،نســبت بــه تشــويق مــادي و معنــوي ،تصمیــم الزم اتخــاذ میگــردد .در ادامــه نیــز ،پاداشهــاي مالــي تأییــد شــده ،از طريــق
سيســتم پرداخــت حقــوق بــه همــكاران پرداخــت مــي شــود .ايــن رويكــرد بــا اســتفاده از شــاخصهاي “ميــزان پــاداش پرداخــت شــده” و “ تعــداد
نفــرات تشــويق شــده “مــورد پايــش و اندازهگيــري قــرار ميگيــرد.
ايــن رويكــرد در راســتاي تقويــت و ايجــاد انگيــزه در نيــروي انســاني ،بعنــوان يكــي از ذينفعــان مهــم و در راســتاي هــدف اســتراتژيك “تقويــت مشــاركت
و كار گروهــي” اتخــاذ شــده اســت .از آنجايــي كــه اجــراي ايــن رويكــرد بــا هــدف ايجــاد انگيــزه در كاركنــان در جهــت بكارگيــري خالقيــت و نــوآوري
در راســتاي تحقــق اهــداف اســتراتژيك مــي باشــد ،لــذا ايــن رويكــرد تأثیــر مســتقيمي بــر رويكردهائــي ماننــد مديريــت دانــش و مشــاركت دارد.
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ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﻮع اﻗﺪام

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﺳﮑﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺮددى
در ﻫﺘﻞ و ﮐﻤﭗ

ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮوازى
ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺟﻮد

رﺿﺎﯾﺖ از ﻫﺘﻞ/رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﻤﭗ

ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﺸﻦ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرى ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮاردادى و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى

رﺿﺎﯾﺖ از ﺟﺸﻦ ﻫﺎى ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه

رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

جدول شماره 11

همچنیــن شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــا هــدف تقویــت تعــادل بیــن کار و زندگــی کارکنــان ،تکمیــل اوقــات فراغــت همســران و فرزنــدان کارکنــان
و توســعه ارتباطــات بیــن خانوادههــا و ایجــاد صمیمیــت بیشــتر میــان آنهــا ،عمــده فعالیــت خــود را شــامل توســعه مهارتهــای هنری-تخصصــی
بانــوان و فرزنــدان خــود کارکنــان و برنامههــای ورزشــی متمرکــز کــرده اســت ،از جملــه مهمتریــن حوزههایــی کــه برنامههــای فرهنگــی و آموزشــی
در زمینــه آنهــا بــه اجــرا در میآینــد ،کارگاههــای تخصصــی آمــوزش مهارتهــای خانگــی و هنــری بــرای بانــوان ،نظیــر هنرهــای دســتی ،موســیقی،
خیاطــی و ســایر هنرهــا ،میباشــد .پــس از پایــان دورههــا ،بــه شــرکت کننــدگان گواهینامــه اعطــا میگــردد .دروس کمــک آموزشــی بــرای تقویــت
درسهــای تخصصــی فرزنــدان دانشآمــوز از جملــه مــواردی دیگــری اســت کــه جهــت فرزنــدان کارکنــان برنامــه ریــزی و اجــرا میگــردد .افزایــش
مهارتهــای فرزنــدان در زمینــه کامپیوتــر ،خالقیــت ،اینترنــت نیــز در برنامــه ســاالنه هماهنــگ شــده توســط شــرکت پتروشــیمی نــوری میباشــد.
همچنیــن در  6ســال گذشــته ،شــرکت پتروشــیمی نــوری در مســابقات ورزشــی منطقــه مشــارکت فعــال داشــته اســت و در اغلــب رشــتههای ورزشــی
موفــق بــه کســب مقــام اول گردیــده اســت.
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تنوع و فرصت های برابر
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــه منظور تأمیــن نيروي انســاني
مــورد نيــاز خــود ،منطبــق بــر چــارت ســازماني ،از رويكــرد «جــذب و
اســتخدام» نيــروي انســاني و بــا رعايــت عدالــت و فرصتهــاي برابــر
اســتفاده مينمايــد .ايــن رويكــرد بــر اســاس دســتورالعمل مربــوط بــه
ضوابــط و معيارهــاي انتخــاب و اســتخدام نيــروي انســاني در صنعــت
نفــت اتخــاذ و جاريســازي شــده اســت .اجــراي رويكــرد جــذب و
اســتخدام نيــروي انســاني موجــب تأمیــن نيــروي انســاني مــورد نيــاز
شــرکت ،بعنــوان يكــي از نهادههــاي اصلــي توليــد و ســرمايه بيبديــل
ميگــردد ،ايــن رويكــرد در راســتاي تحقــق هــدف اســتراتژيك «ارتقــا
بهــره وري» اتخــاذ گرديــده اســت .همچنیــن بــر اســاس ايــن رويكــرد،
نيروهــاي مــورد نيــاز مشــاغل و ســمتهاي ســازماني ،بــا رتبــه
و شــرايط احــراز مشــخص و تعييــن شــده ،از ســه طريــق برگــزاري
آزمــون اســتخدامي ،معرفــي از طــرف مدیریــت خدمــات کار و اشــتغال
منطقــه ویــژه و انتقــال از ســاير شــركت هــاي همــكار صــورت مــي
گيــرد .افــراد قبــول شــده و نفــرات متقاضــي انتقــال از ســاير شــركت
هــا بــه كميتــه جــذب معرفــي مــي شــوند .در ايــن كميتــه ،پــس از
انجــام مصاحبههــاي فنــي ،اداري ،دانــش زبــان انگليســي و دانــش كار
بــا كامپيوتــر و اجمــاع افــراد كميتــه ،كــه شــامل رهبــران ســازمان و
مســئولين و كارشناســان واحدهــاي متقاضــي ميباشــند ،در صــورت
موافقــت كميتــه ،بــراي ســمت هــاي مــورد نظــر جــذب و مشــغول بــه
كار ميگردنــد.
همچنیــن ،در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــه منظــور افزايــش رقابــت
ميــان كاركنــان ،نگهــداري و اســتفاده مطلــوب از كاركنــان و ارتقــا مقــام
و منزلــت آنــان رويكــرد «كارراهــه شــغلي» تعريــف و اجــرا گرديــده
اســت.
روش اجرايــي ايــن رويكــرد ،منطبــق بــر دســتورالعملهاي مربــوط بــه
ترفيعــات و انتصابــات كاركنــان در صنعــت نفــت ميباشــد.
شــرکت پتروشــیمی نــوری از طریــق شــرکت صنایــع
پتروشــیمی خلیــج فــارس بــه منظــور شناســايي ،پــرورش و توســعه
نيــروي انســاني مســتعد و حصــول اطمينــان از در دســترس بــودن
مســتمر و پايــدار نيــروي انســاني شايســته و توســعه يافتــه در تمــام
حوزههــاي فعاليــت ســازمان ،رويكــرد «جانشــين پــروري» را تعريــف
نمــوده اســت .ايــن رويكــرد ،بــا هــدف توســعه منابــع انســاني و همچنين
ارتقــاء كاركنــان در ســمتهاي حســاس و باالتــر چــارت ســازماني
صــورت میگیــرد .همچنیــن ايــن رويكــرد ،در راســتاي تحقــق اهــداف
اســتراتژيك «اســتمرار توليــد» و «ارتقــاء بهــره وري» تعريــف و اجــرا
گرديــده اســت و بــا رويكردهــاي «كارراهــه شــغلي» كاركنــان انتصابــات
و ترفيعــات و آمــوزش در ارتبــاط میباشــد
کارراهــه شــغلی در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــر اســاس قوانیــن
و مقــررات انتصابــات و ترفیعــات صنعــت نفــت تعییــن میگــردد و
از طریــق کمیتــه پرســنلی اعمــال و اجــرا میشــود .ایــن کارراهــه
بــرای هــر يــك از كاركنــان ،از طريــق كميتــه پرســنلي و بــر اســاس
وروديهايــي از جملــه ســوابق ارزيابــي عملكــرد ،ســوابق ترفيعــات،
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تجــارب كاري افــراد و دورههــاي آمــوزش گذرانــده شــده ،مشــخص
ميگــردد .اجــراي ايــن رويكــرد بــرای كاركنــان ،بعنــوان ذينفــع اصلــي
شــرکت ،موجــب افزایــش انگیــزه میگــردد .ايــن رويكــرد در راســتاي
اهــداف اســتراتژيك «ارتقــاء بهــرهوري و افزايــش دانــش و مهــارت
كاركنــان» اتخــاذ گرديــده اســت و بــا رويكردهــاي  1-ارزيابــي عملكــرد،
از طريــق لحــاظ نمــودن نتايــج ارزيابــي عملكــرد در انتصــاب افراديكــه
روي ســمتهاي ســازماني باالتــر منصــوب گرديــده و يــا مشــمول اعطــا
ترفيــع ميگردنــد2- .آمــوزش ،از طريــق توجــه نمــودن بــه دورههــاي
آموزش ـيای كــه كاركنــان بايــد بــا موفقيــت طــي نماينــد تــا بــر روی
ســمتهاي باالتــر انتصــاب يابنــد ،در ارتبــاط ميباشــد .ايــن رويكــرد
از ســال  1379در شــركت ايجــاد و در ســال  1392بــا ايجــاد كميتــه
پرســنلي نظاممنــد گرديــد .رويكــرد كارراهــه شــغلي ،براســاس
دســتورالعملهاي مــدون ارتقــا كاركنــان در صنعــت نفــت صــورت
ميپذيــرد .کــه بــه منظــور اجــراي نظاممنــد ايــن رويكــرد ،شــرکت
پتروشــیمی نــوری ،اقــدام بــه تشــكيل كميت ـهاي تحت-عنــوان «كميتــه
پرســنلي» و متشــكل از مدیرعامــل ،رئيــس مجتمــع ،رئيــس منابــع
انســاني ،رئيــس امــور كاركنــان ،رئيــس برنامهريــزي و تأمیــن نيــروي
انســاني و رئيــس اداره محــل كار كارمنــد نمــوده و كليــه تصميمــات در
زمينــه حركــت كاركنــان در مســير كارراهــه شــغلي ،توســط كميتــه يــاد
شــده ،كــه جلســات آن بصــورت ماهيانــه تشــكيل ميگــردد ،اخــذ و بــه
مرحلــه اجــرا گــذارده ميشــود.
رويكــرد كار راهــه شــغلي كاركنــان از دو فرآينــد ترفيعــات
و انتصابــات بــه شــرح ذيــل تشــكيل شــده اســت:
انتصابــات :بــه منظــور ارتقــاء كاركنــان روي ســمتهاي
ســازماني و مشــاغل موجــود در مســير كارراهــه شــغلي ،از فرآينــد
انتصابــات ،كــه بــر اســاس دســتورالعمل مــدون انتصابــات در صنعــت
نفــت صــورت ميگيــرد ،اســتفاده ميشــود.
ترفيعــات :بــه منظــور ارتقــاء پايــه شــخصي كاركنــان،
در طــول مســير زندگــي كاري ،از فراینــد ترفیعــات بــر اســاس
دســتورالعملهای مــدون ترفیعــات در صنعــت ،اســتفاده میگــردد.
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،در راســتای پایــش و اندازهگیــری رویکــرد
فــوق ،شــاخصهاي «نســبت ترفيعــات اعطــا شــده»« ،نســبت انتصابــات
انجــام شــده»« ،ميــزان رضايــت از ارتقا»»،ميــزان رضايــت از حقــوق»
و «بهــرهوري نيــروي انســاني» را تعريــف و بــه صــورت ســاالنه مــورد
پایــش قــرار میدهــد .خروجــي رويكردهــاي فــوق ،در كميتــه پرســنلي
كــه بــه صــورت منظــم و بــا حضــور رهبــران ســازمان برگــزار ميشــود
مطــرح و تصميمگيريهــاي الزم در ایــن خصــوص صــورت میگیــرد.
همچنیــن ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه ،رويكــرد كارراهــه شــغلي
در ســطح نيروهــاي رســمي شــرکت پتروشــیمی نــوری ،تعريــف و اجــرا
گرديــده ،ولــي بــا توجــه بــه اينكــه اهــداف تعريــف شــده بــراي ايــن
رويكــرد در نيروهــاي غيررســمي نيــز مصــداق داشــته و تأثیــر زيــادي
بــر انگيــزش و عملكــرد كاركنــان دارد ،شــركت بــا تعريــف طــرح
طبقهبنــدي مشــاغل كــه در دســت اجــرا ميباشــد ،تــاش مي-نمايــد
تــا دامنــه ايــن رويكــرد را بــه كاركنــان تابــع قانــون كار شــاغل در
شــركت نیــز توســعه دهــد .بــه منظــور جلوگيــري از تأثیــر ســليقه-هاي
فــردي در توســعه كارراهــه شــغلي كاركنــان و همچنيــن بهرهمنــدي از
خــرد جمعــي ،ايــن رويكــرد از طريــق كميتــه پرســنلي انجــام ميشــود.
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اقدامات انجام شده در خصوص یکسان سازی در دریافتی انواع استخدامی ها
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،از ســال  1393در زمینــه یکسانســازی پرداختهــا تــاش نمــوده و در ایــن زمینــه ،نســبت بــه ســایر شــرکتهای
مشــابه ،پیشــقدم میباشــد ،در قالــب طــرح یکسانســازی پرداختهــا ،کارگــروه منابــع انســانی در ایــن شــرکت ،رویکــرد طبقهبنــدی مشــاغل را
مطــرح نمــوده و ایــن طــرح بــه شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس نيــز پیشــنهاد شــده اســت ،کــه پــس از بررســی و تأییــد نهایــی ،بــا یکــی از
شــرکتهای مــورد تأییــد وزارت کار ،قــراردادی جهــت اجرایــی نمــودن آن منعقدشــده و هــم اکنــون در حــال اجــرا میباشــد.

احترام به تنوع فرهنگی و عدم تبعیض
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،از بــدو فعالیــت ،بــا اســتفاده از مکانیــزم جــذب و اســتخدام ،بــا تبعیــت از قوانیــن و مقــررات دولــت در زمینــه جــذب و
اســتخدام در منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس ،بــدون در نظــر گرفتــن قومیــت ،مذهــب و جنســیت ،نســبت بــه جــذب کارکنــان خــود از سراســر
کشــور اقــدام نمــوده اســت .در ایــن شــرکت ،کارکنــان بــه چهــار گــروه رســمی ،قــراردادی مــدت معیــن ،قــراردادی مــدت موقــت و پیمانــکاری تقســیم
میگردنــد ،کــه در برخــی مــوارد ســرفصل دریافتــی آنهــا بــا یکدیگــر یکســان نیســت و در نتیجــه ،احســاس تبعیــض بــه وجــود میآیــد .کــه ایــن
شــرکت بــا هماهنگــی شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس ،اقداماتــی را در ایــن راســتا انجــام داده و پیــرو ایــن اقدامــات ،ایــن تفاوتهــا در حــال
کاهــش میباشــد.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻮزه

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﺷﻮاﻫﺪ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام

اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺑﻮﻣﻰ،
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر،
اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن،
ﻋﺪم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺬﻫﺐ و دﯾﻦ در اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺎ،
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
آزﻣﻮن ﻫﺎى اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ

ﺟﻮاﻣﻊ

ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﻟﻔﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ
ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرآﻣﻮزان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ

مرخصی به والدین
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،هماننــد ســایر شــرکتهای زیــر مجموعــه شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس ،برنامههــای مدونــی جهــت کمــک
بــه آســایش کارکنانــی کــه پــدر و مــادر شــدهاند را دارد .ایــن برنامههــا شــامل همــکاری در گرفتــن مرخصیهــای زایمــان میباشــد .در ایــن رابطــه،
اعطــا مرخصیهــای تشــویقی و ارفاقــی در پتروشــیمی نــوری بــه صــورت زیــر اســت:
 ۹ماه مرخصی زایمان برای خانمها و  ۱۴روز برای آقایانی که همسران آنها زایمان داشتهاند.
مرخصی ارفاقی فوت و یا بیماری و شرایط اضطراری ،برای کارمند ،افراد تحت تکفل ،پدر و مادر و ...
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راﻫﮑﺎر ﻫﺎى ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

مدیریت ارتباط با کارکنان
شــرکت پتروشــیمي نــوری ،جهت برقــراري ارتباطــات اثربخش ســازماني
و در راســتاي اســتراتژیهای ســازمان ،نســبت بــه اســتقرار نظاممنــد
ارتباطــات ســازماني و بهرهگیــري از رویکردهــاي اطالعرســاني اقــدام
نمــوده تــا بــه کاملتریــن وجــه ،بتوانــد نیازهــاي ارتباطــی عمــودی و
افقــی را در ســازمان پوشــش دهــد .بــر همیــن اســاس ،شــرکت
پتروشــیمی نــوری ،نیازهــای اطالعاتــی پرســنل ســازمان را در ســه
محــور نیازهــای فــردی ،شــغلی و ســازمانی طبقهبنــدی نمــوده و بــر
اســاس پارامترهایــی از قبیــل نــوع پیــام ،نــوع مخاطــب ،زمــان صحیــح
و غیــره ،کانالهــای ارتباطــی مناســب جهــت بــرآورده نمــودن ایــن
نیازهــا را تعریــف کــرده اســت .رویکــرد شــرکت پتروشــیمی نــوری
در ایجــاد ارتبــاط بــا کارکنــان ،براســاس ارزشهــای ســازمانی تصویــب
شــده و بــا تکیــه بــر ارزشهــای شــفافیت در گزارشهــا و رضایتمنــدی
ذینفعــان کلیــدی اســتقرار یافتــه اســت.
جــدول شــماره 12راهکارهــای تعاملــی مدیــران شــرکت بــا کارکنــان و
بالعکــس را نشــان میدهــد.
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جدول شماره 12

ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﻰ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻰ و ﻣﻮردى در ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﺪار ﺣﻀﻮرى ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ

ﺟﻠﺴﺎت روزاﻧﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻰ ﻣﺪﯾﺮان و
رؤﺳﺎى ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ،اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻫﺎى ﻻزم ،ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮات و
ﻫﻤﮑﺎرى در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

دﯾﺪارﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﻰ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﻰ و ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﻏﺬ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ،ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊ اﺧﺒﺎر درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدى ﺗﻮﺳﻂ رواﻧﺸﻨﺎس
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﮐﻨﮑﺎش ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺷﺮﮐﺖ

ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮارى و ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ

ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻰ ﻣﺬﻫﺒﻰ ،ﻣﻠﻰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ در ﺷﺮﮐﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ،

ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرى ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار وﯾﮋه در ﻗﺎﻟﺐ
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ادارى

اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎى ﺻﻤﯿﻤﻰ
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مدیریــت زنجیــره تأمیــن در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،یکــی از فرایندهــای اساســی بــرای کنتــرل هزینههــا و توانایــی پاســخگویی بــه انتظــارات ذینفعــان
و حفــظ مزیــت رقابتــی شــرکت محســوب میگــردد .لــذا شــرکت پتروشــیمی نــوری ،یــک چارچــوب مدیریتــی بــرای تقویــت رابطــه بــا زنجیــره تأمیــن
خــود ،شــامل تأمینکننــدگان و پیمانــکاران را گســترش داده اســت ،بــه نحــوی کــه ،عــاوه بــر ارزیابــی دقیــق زنجیــره تأمیــن و شــناخت نقــاط ضعــف
و قــوت ،فرصتهــا و تهدیدهــای برآمــده از زنجیــره تأمیــن ،اســتانداردهای مدیریــت زنجیــره تأمیــن خــود را ارتقــاء دهــد.

مدیریت زنجیره تأمین
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــر اهمیــت مدیریــت ریس ـکهای زیســت
محیطــی و اجتماعــی در تمامــی فعالیتهــای خــود در ارتبــاط بــا
زنجیــره تأمیــن ،واقــف اســت و بــه دنبــال اتخــاذ رویکردهای پیشــگیرانه
در زنجیــره تأمیــن خــود میباشــد.
ایــن شــرکت ،بــه منظــور همــكاري اثربخــش ،رابطــه مبتنــي بــر اعتمــاد
و احتــرام متقابــل ،شناســائي فرصتهــاي شــراكت بــا تأمینكننــدگان
و پيمانــكاران ،دســتيابي بــه منافــع متقابــل مالــي و دانشــي ،و اطمينــان
از عملكــرد شــركا و تأمینكننــدگان در مســير اهــداف اســتراتژيك
ســازمان ،رويكــرد «مديريــت شــركا و تأمینكننــدگان «را تعريــف
نمــوده اســت .ايــن رويكــرد در راســتاي اهــداف اســتراتژيك «ارتقــاي
بهــره وري»« ،اســتمرار توليــد» و «افزايــش درآمــد» بــوده و بــا رويكــرد
«مديريــت تكنولــوژي» در ارتبــاط مــي باشــد.
در شــركت پتروشــيمي نــوري ،فرصتهــاي شــراكت بــا ســازندگان،
بــه منظــور جلوگيــري از توقــف توليــد ناشــي از تحريــم قطعــات يدكــي،
تأمیــن قطعاتــي كــه از رده توليــد ســازنده خــارج شــده و همچنيــن
افزايــش قابليتهــا و توانمنديهــاي ســازمان و در راســتاي هــدف
اســتراتژيك «ارتقــاء بهــره وري» از كميتــه «خودكفايــي» اســتفاده
ميگــردد .ايــن اقــدام ،مبتنــي بــر روش اجرايــي كميتــه خودكفايــي بــه
شــماره  BPC-P-60بــوده و بــا رويكــرد «مديريــت تكنولــوژي» در ارتبــاط
میباشــد .كميتــه خودكفائــي در شــرکت پتروشــیمی نــوری ،از ســال
1387در واحدهــاي تعميــرات و تــداركات اســتقرار يافتــه اســت.
در ايــن ارتبــاط بــا راهانــدازي كميتــه خودكفايــي ،برنامــه بوميســازي
بــراي قطعــات بــا منبــع خارجــي كــه تهيــه آنهــا دچــار مشــكل بــود ،در
دســتور كار قــرار گرفــت .پــس از گذشــت ســه ســال از ايجــاد كميتــه

خودكفايــي ،بــا توجــه بــه گســترش تحريمهــا ،نيــاز ایــن مجتمــع بــه
تجهيــزات و قطعــات ،حصــول اطمينــان از توانمنــدي توليدكننــدگان
داخلــي و نتايــج حاصــل از خودارزيابــي ،لــزوم توانمنــد نمــودن ايــن
كميتــه را بــراي مــا آشــكار نمــود .بديــن ترتيــب ،در اوليــن گام،
بــراي نظاممنــدي هرچــه بهتــر فعاليتهــاي ايــن كميتــه ،متولــي
مشــخصي بــراي آن تعييــن و در راســتاي اهــداف اســتراتژيك ســازمان
شــامل «ارتقــاء بهــره وري» و «افزايــش درآمــد» نســبت بــه تدويــن
اســتراتژي-هاي كميتــه خودكفايــي اقــدام گردیــد .در قــدم بعــد ،بــا
برگــزاري جلســات متعــدد ،از بيــن كليــه اقــام ،قطعــات و تجهيــزات
موجــود در انبــار ،بالــغ بــر  20.000قلــم كاال ،توســط  10گــروه كاري
تهيــه و الويتبنــدي شــد .بــه مــوازات ايــن اقــدام ،بانــك اطالعاتــي
تأمیــن كننــدگان و پيمانــكاران بــا مطالعــه ،بررســي و الگوبــرداري دقيــق
از منابــع مختلــف ،از جملــه اطالعــات كامــل و تجــارب شــركت ،SPEC
اطالعــات حاصــل از انجمــن تأمینكننــدگان تجهيــزات نفــت ،گاز و
پتروشــيمي و اطالعــات حاصــل از قــرارداد  EPدرخصــوص  ،Vendor Listو
همچنیــن بــا اضافــه کــردن نماينــدگان انحصــاري شــركتهاي معتبــر،
تكميــل گرديــد.
بــراي اندازهگيــري منظــم و سيســتماتيك ايــن رويكــرد ،دو شــاخص
«صرفــه اقتصــادي» و «تعــداد قطعــات ســاخته شــده» تعريــف و در بــازه
زمانــي ماهيانــه پايــش و اندازهگيــري ميگــردد.
شــركت پتروشــيمي نــوري ،جهــت اطمينــان از عملكــرد شــركا و
تأمینكننــدگان ،در راســتاي اهــداف اســتراتژيك و ارزشهــاي شــركت،
مطابــق بــا جــدول شــماره  13عمــل مــي نمايــد.

اطمينان از عملكرد شركاي تجاري در راستاي اهداف استراتژيك

روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي

ﻫﺪف

ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ واﻗﻌﯽ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﯿﺪ

رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺻﯿﺎﻧﺖ از
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﯿﺪ

رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺻﯿﺎﻧﺖ از
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ارزش ﻫﺎ

اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

ﺷﺮﮐﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻣﯿﺰان و ﺗﺪاوم
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮراك و ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ

ﺷﺮﮐﺎى اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎﻻ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺷﺮﮐﺎى ﻣﻬﻢ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

همچنیــن شــرکت پتروشــيمي نــوري ،بــه منظــور دســتيابي بــه منافــع متقابــل بــا شــركاي تجــاري خــود ،در راســتاي تخصيــص منابــع و دانــش اقداماتــي
بــه شــرح جــدول شــماره  14انجــام داده اســت:

ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت رﻓﻊ اﺷﮑﺎل
ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮراك

ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ

ارﺳﺎل ﺧﻮراك از ﻓﺎز ﯾﮏ
ﺑﺎ ﭘﻤﭗ

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮراك رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺟﻢ ،ﺑﺮرﺳﯽ روش ﺳﺒﮏ ﻧﻤﻮدن
ﺧﻮراك ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻢ

اﺣﺪاث واﺣﺪ 950
اﺣﺪاث واﺣﺪ 970

ارﺳﺎل ﺧﻮراك ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻢ

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺒﯿﻦ

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت  CODارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﯿﻦ

ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ  CODاز  730ﺑﻪ
1000

ﺷﺮﮐﺖ Axens

ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واﺣﺪ
رﯾﻔﺮﻣﯿﻨﮓ و ﭘﺎرازاﯾﻠﯿﻦ

درﯾﺎﻓﺖ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻻزم

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 250,000
دﻻر

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

آﻣﻮزش

داﻧﺶ HSE

آﻣﻮزﺷﻬﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
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مشتریان
بهبــود رضایتمنــدی ذینفعــان ،یکــی از اهــداف راهبــردی در
شــرکت پتروشــیمی نــوری میباشــد .در ایــن راســتا ،شــرکت همــواره
در تــاش بــوده کــه بــا توســعه ارتباطــی ســازنده ،نوآورانــه و برنــده
برنــده بــا مشــتریان ،ســهم خــود را در موفقیــت دوجانبــه ایفــا نمایــد.شــرکت پتروشــیمی نــوری بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف ،ماننــد
نظرســنجی دورهای ،جلســات حضــوری ،مکاتبــات ســازمانی ،حضــور در
انجمنهــا و کارگروههــای مشــترک منطقــه ،همــواره ارتبــاط خــود بــا
مشــتریان را به روز نگه داشــته و نســبت بــه دریافت نظــرات و انتظارات
آنهــا حســاس میباشــد .چنیــن فعالیتهایــی در ســطوح مختلــف ،از
رهبــران ســازمان گرفتــه تــا کارشناســان مســئول در واحدهــای مرتبــط،
ماننــد اداره فــروش ،تضمیــن کیفیــت و روابــط عمومــی دنبــال میشــوند.
همچنیــن نتایــج حاصــل از ارتبــاط مســتمر بــا مشــتریان ،در جلســات
بازنگــری مدیریــت مطــرح و بــا داشــتن رویکــردی چابــک و مبتنــی بــر
حــل مســأله ،پیشــنهادات و تمهیــدات الزم را ،در پاســخگویی بــه نیازهــا
و انتظــارات مشــتریان لحــاظ مینمایــد.
ماهیــت فعالیـت و محصــوالت در شــرکت پتروشــیمی نوری،
منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه کیفیــت و کمیــت عملکــرد شــرکت،
بــر توانایــی مشــتریان ،بویــژه در مدیریــت کارآمــد و اثربخــش کســب
و کارشــان تأثیــر مســتقیم داشــته باشــد .یکــی از مهمتریــن موضوعــات
در چنیــن بســتری ،ایــن اســت کــه ،بــا وجــود انحصــاری بــودن ارائــه
محصــوالت و خدمــات شــرکت پتروشــیمی نــوری در منطقــه ،ایــن
شــرکت ،همــواره از رفتارهــای انحصارطلبانــه اجتنــاب کــرده اســت.
در زمینــه قیمتگــذاری محصــوالت ،همــواره ارتباطــی نزدیــک
میــان شــرکت پتروشــیمی نــوری ،انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت
پتروشــیمی و مشــتریان وجــود داشــته اســت .از طــرف دیگــر ،شــرکت
همــواره پذیــرای تبــادل دانــش و تجربیــات و ایجــاد انطباقهــای فنــی
متناســب بــا همــکاری تعریــف شــده بــا مشــتریان بــوده اســت.
مشــتريان شــرکت پتروشــيمي نــوري ،بــا توجــه بــه نــوع كســب و كار و
محصــوالت توليــدي ،شــامل
 -1مشتريان خارجي
 -2مشتريان داخلي
 3مشتريان بين مجتمعي ميباشند.
در ایــن شــرکت ،بــه منظــور كســب نتايــج برداشــت
شــده از ســوي مشــتريان ،همــه ســاله ،طــی دو نوبــت و دو فواصــل 6
ماهــه ،اقــدام بــه نظرســنجي از مشــتريان ميشــود و نتايــج در جلســات
بازنگــري مديريــت مطــرح ،و در صــورت نيــاز ،نســبت بــه بهبــود
رويكردهــاي جــاري اقــدام ميگــردد .از آنجائيكــه ،ارزش پيشــنهاد شــده
بــه مشــتري در شــرکت پتروشــيمي نــوري ،عبــارت اســت از «ارائــه
محصــول بــا كيفيــت ،قيمــت مناســب ،تنــاژ بــاال و تحويــل در كمتريــن
زمــان» ،لــذا درنظرســنجي هــاي صــورت گرفتــه ،ســعي شــده اســت
نقطــه نظــرات مشــتريان درخصــوص نحــوه تحويــل محصــول ،كميــت و
كيفيــت محصــول و ميــزان وفــاداري ســنجيده شــود.
ً
در ایــن شــرکت ،بــا توجــه بــه نــوع كســب و كار ،كــه غالبــا B2B
ميباشــد ،مشــتريان بــر مبنــاي بخشهــاي جغرافيائــي بــازار ،بــه دو
دســته داخلــي و خارجــي تقســيم ميشــوند .مشــتريان داخلــي ،خــود بــه
دو بخــش مشــتريان بيــن مجتمعــي و مشــتريان بورســي تقســیمبندی
و مشــتريان خارجــي نیــز ،بــا توجــه بــه منطقــه جغرافيائــي ،شــامل پنــج
بخــش ميباشــند .واحــد فــروش از ســال  1393جهــت انجــام فرآينــد
ارتبــاط بــا مشــتري ،از نظــر تعــداد نفــر تقويــت گرديــد .ايــن واحــد،
تحــت نظــارت مديــر بازرگانــي ،بــا برگــزاري جلســات همانديشــي و
نظرســنجي ،فراینــد ارتبــاط بــا مشــتريان را مديريــت مينمايــد.
شــركت پتروشــیمی نــوری ،از ســال  ،1388جهــت مديريــت
مؤثــر تعامــات دوســويه موجــود بــا مشــتريان ،نســبت بــه اســتفاده
از رويكــرد «نظرســنجی» اقــدام نمــوده ،كــه يكــي از اهــداف برگرفتــه
از اســتراتژيهاي ســازمان ،شــامل «افزايــش درآمــد و فروشهــاي
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صادراتــي» ،در رابطــه بــا ذينفعــان ميباشــد .ايــن فعاليــت بــا ســاير
فرآيندهــاي موجــود در شــركت ،ماننــد فرآينــد «ارتبــاط بــا مشــتريان»
در ارتبــاط بــوده و از نتايــج بــه دســت آمــده از پايشهــاي دورهاي،
جهــت ارزيابــي و بهبــود اثربخشــي اســتفاده مينمايــد.
همچنيــن در بخشهــاي مختلــف بــازار ،نســبت بــه انتخــاب كارگــزار
فــروش و انعقــاد قراردادهــاي ســاليانه بــا ايشــان و نيــز الــزام بــه حضور
نماينــدگان شــركت در مذاكــرات و مالقاتهــاي تجــاري رو در رو بــا
مشــتريان و ارائــه بســته ارزشــي بــه آنهــا اقــدام مینمایــد.
شــاخصهاي مربــوط بــه فرآيند«ارتبــاط بــا مشــتريان»،
شــامل «تعــداد اقدامــات اصالحــي در جهــت خواســتههاي مشــتريان»،
«اثربخشــي كانالهــاي ارتباطــي شــركت»« ،تعــداد شــكايات مشــتريان»،
«زمــان پاســخگويي بــه شــكايات» و «وفــاداري مشــتريان» ميباشــد
كــه بــه طــور منظــم پايــش و اندازهگيــري گردیــده و نتايــج بــه دســت
آمــده از آن ،پــس از ارزيابــي و تحليــل ،جهــت دســتور انجــام اقــدام

ﺷﺮﮐﺎى ﮐﻠﯿﺪى:
 -1ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮراك
 -2ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺘﺘﺪه ﺑﻮﺗﯿﻠﯿﺘﻰ
 -3ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺴﺖ
 -4ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت
ﯾﺪﮐﻰ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ
PCC -5
NPC -6

ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎى درآﻣﺪى:
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت در
ﺑﺎزارﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر

مناســب در جلســه بازنگــري مديريــت مطــرح ميگــردد.
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،بــا مطالعــه و بهرهگیــری از
مــدل  ،Oster Walderمــدل کســب و کار خــود را ،بــا در نظــر گرفتــن
چشــم-انداز ،مأموریــت ،اســتراتژیها و قابلیــت محــوری شــرکت،
تدویــن نمــوده اســت .مــدل کســب و کار شــرکت پتروشــیمی نــوری
بــا توجــه بــه الگوبــرداری آن از مــدل  ،Oster Walderشــامل  9حــوزه
میباشــد .همانگونــه کــه در مــدل مشــاهده میشــود ،مرکــز آن،
شــامل ارزش پیشــنهادی اســت ،کــه شــرکت پتروشــیمی نــوری بــا
توجــه بــا ماهیــت  B2Bکســب و کار خــود بــه مشــتری ارائــه میدهــد.
عــاوه بــر ارزش پیشــنهادی بعنــوان  Coreمــدل 8 ،حــوزه دیگــر بعنــوان
پشــتیبان بــرای رســیدن ســازمان بــه ارزش پیشــنهادی عمــل میکننــد.
مفهــوم و چگونگــی عملکــرد هــر یــک از حوزههــای  9گانــه بــه شــرح
زیــر میباشــد:

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻠﯿﺪى:
 -1ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎى ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ
 -2ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ
 -3ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى:
 -1ﺗﻮﻟﯿﺪ
 -2ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ
HSE -3
 -4ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎى ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ

ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى:
اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن

ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪى ﻣﺸﺘﺮى:
 -1ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  100ﻫﺰار ﺗﻦ در
ﺳﺎل و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،دوﻟﺘﻰ و
اﻧﺤﺼﺎرى
 -2ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ  100ﻫﺰار ﺗﻦ در
ﺳﺎل و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و
ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
 -3ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  5ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ:
روﺷﻬﺎى ﺗﻮزﯾﻊ -1:ﮐﺸﺘﻰ-2
ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ -3ﺗﺎﻧﮑﺮ)رك (5d
ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊpcc -1:
 -2اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﻔﺖ
 BPC-3از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﻰ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى:
رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﻨﺪﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ISO9001
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:
ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ
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واحــد تضميــن كيفيــت شــرکت پتروشــيمي نــوري ،از ســال
 ،1391در دورههــای شــش ماهــه ،فرمهــاي نظرســنجي از مشــتريان
را ،بــراي خريــداران محصــوالت خــود ،كــه باالتــر از 5000تــن از
شــركت خريــد نمودهانــد و در ســه حــوزه خريــداران خارجــي ،داخلــي
و بيــن مجتمعــي ارســال مينمايــد .ايــن فرمهــا داراي  10ســؤال در
مــورد ارزشهــاي پيشــنهادي بــراي مشــتري و ســاير مــوارد میباشــد.
مطابــق ایــن رویکــرد ،فرمهــاي تكميــل شــده از مشــتريان جمــع-
آوري و مطابــق بــا روش اجرايــي تجزيــه و تحليــل دادههــا بــه شــماره
 BPC-P-09مــورد بررســي و تحليــل قــرار ميگيــرد مــوارد داراي
انحــراف در جلســات بازنگــري مديريــت مطــرح و بــراي اصــاح
آنهــا تصميمگيــري میشــود .همچنیــن ،شــاخص هــاي عملكــردي
مــورد اســتفاده در ايــن فرآينــد شــامل» انطبــاق كيفيــت محصــول
بــا مشــخصات اعــام شــده»« ،انطبــاق مقــدار محصــول تحويــل شــده
بــا مقــدار حوالــه»« ،نحــوه بارگيــري و تحويــل محصــول»« ،رعايــت
الزامــات ايمنــي و محيطزيســت» « ،برخــورد كاركنــان»« ،شــفافيت در
پاســخگويي بــه مشــتريان»« ،اثربخشــي كانالهــاي ارتباطــي»« ،ســهولت
دسترســي بــه مســئولين»« ،وفــاداري مشــتريان» و «زمــان پاســخگويي به
شــكايت» ميباشــد.
همچنیــن شــرکت پتروشــیمی نــوری ،از رویکــرد “نظرســنجی
مشــتریان” بــه منظــور اســتفاده از تجــارب و برداشــتهای مشــتریان
نیــز اســتفاده مینمایــد.

شــرکت پتروشــيمي نــوري ،جهــت تعييــن نيازمنديهــاي
ارتباطــي مشــتريان خــود ،بــا توجــه بــه روش اجرايــي تجزيــه و تحليــل
دادههــا بــه شــماره  BPC-P-09اقــدام بــه ايجــاد كانالهــاي ارتباطــي بــا
مشــتریان نمــوده اســت و همچنيــن بــا تشــكيل جلســات بــا مشــتريان،
اقــدام بــه برقــراري ارتبــاط بــا آنهــا نمــوده و كاركنــان خــود را ملــزم
بــه همــكاري الزم مينمايــد .بــه منظــور پايــش و اطــاع از میــزان
رضايــت مشــتريان ،از كانالهــا و اقدامــات ســازمان ،در راســتاي ارتبــاط
بــا مشــتريان ،فرمهــاي نظرســنجي از مشــتريان در دســترس آنــان قــرار
گرفتــه و نتايــج آن فرمهــا توســط واحــد تضميــن كيفيــت مــورد تجزيــه
و تحليــل قــرار ميگيــرد و متناســب بــا نتايــج ،بهبودهــاي مــورد نيــاز
نيــز انجــام ميگــردد ،كــه بعنــوان مثــال ،ميتــوان بــه بهبــود انجــام
شــده در ارتقــاي كانالهــاي ارتباطــي در ســالهاي اخيــر و ايجــاد
فــرم هــاي گفتگــو و شــكايات مشــتريان در وب ســايت ایــن شــرکت
اشــاره نمــود.
شــرکت پتروشــیمی نــوری ،از ســال  ،1391بــه منظــور
رســیدگی بــه شــکایت مشــتریان ،رویکــرد «رســیدگی بــه شــکایات
مشــتریان» را ،کــه در راســتای اهــداف اســتراتژیک «ارتقــاء اثربخشــی
فــروش هــای صادراتــی و افزایــش درآمــد» میباشــد ،تعریــف نمــوده
اســت .همچنیــن بــه منظــور اندازهگيــری منظــم رویکــرد مذکــور،
شــاخصهای «تعــداد شــکایات مشــتریان» و «زمــان پاســخگوئی بــه
شــکایات» و «نــرخ وفــاداری مشــتریان» در فواصــل زمانــی  6ماهــه
پایــش میگــردد.

ﺣﻞ ﺷﺪ
 درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﺷﻨﯿﺪن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى وﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺷﮑﺎﯾﺖ
 ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖﺗﻌﯿﯿﻦﺷﻤﺎرهﯾﮑﺘﺎرﺳﯿﺪ
)ﺗﻮﺳﻂواﺣﺪﺗﻀﻤﯿﻦﮐﯿﻔﯿﺖ(

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
) ﺟﻬﺖ اﻃﻼع (

ﺣﻞ ﺷﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل
رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ

ﺣﻞ ﺷﺪ
ﮐﺎرﮔﺮوه
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﺘﺎﯾﺞ

واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺣﻞ ﻧﺸﺪ

ﺣﻞ ﻧﺸﺪ

اطمينان از استفاده مسئوالنه مشتريان از محصوالت
شــرکت پتروشــيمي نــوري ،بــر اســاس الزامــات اســتانداردهاي
 OHSAS18001، ISO 14001و همچنیــن سیســتم مدیریــت  ،HSE-MSبــا
توجــه بــه خطــرات احتمالــي در مصــرف نادرســت محصــوالت شــركت،
 MSDSمحصــوالت ،شــامل ليســت مشــخصههاي شــيميائي محصــوالت
و روشهــاي كنتــرل آســيبهاي احتمالــي ناشــی از مصــرف نادرســت
آنهــا ،را در اختيــار مشــتریان قــرار ميدهــد .در ایــن رابطــه نیــز ،عــاوه
بــر کار ،اطالعــات  MSDSمحصــوالت ،در پشــت بــرگ حوالــه فــروش
محصــوالت نیــز درج ميگــردد ،همچنيــن ايــن اطالعــات در وب
ســايت شــرکت نيــز قــرار گرفتــه اســت .در فرمهــاي نظرســنجي ،بــه
منظــور پايــش آگاهــي مشــتريان از اطالعــات مربــوط بــه محصــوالت،
شــاخص «رضايــت از ارائــه اطالعــات فنــي و مشــخصات محصــول» نیــز
مــورد پایــش و انــدازه گیــری قــرار مــی گیــرد.

ﺟﻠﺴـــﻪ ﺑـــﺎ
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ

ﺣﻞ ﻧﺸﺪ

ﻣﺸﺘﺮى ﻧﺎراﺿﻰ
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