درباره این گــزارش

گزارش پایداری سال  1399به نام «با تعهد به توسعه پایدار ،پیرشو در تولید،
فروش و ارزشآفرینی» دومین گزارش رشکت پرتوشیمی زاگرس در حوزه مسئولیت
اجتامعی است که براساس استاندارد  GRI2018آماده شده است.
مجمـوعـه شاخصهای موردنظر گــزارش ،در جــدول شاخصهای گـزارش در
پیوست موجود است .برای این گزارش الزامی وجود نداشته و بدون رشکت در
ارزیابـی و ضامنتهای بیـرونـی به صـورت داوطلبانه تهیه شده است و جهت
دسرتسی عمومـی در صفحـه مسئولیت اجتامعی وب سـایت رشکت پرتوشیمی
زاگـرس( )www.zpcir.comدر دسرتس همگان قرار میگیرد.
این گـزارش به صورت ساالنه ارائه میشود و هر گـزارش با مترکز بر حوزههای
اسرتاتژیک در مسئولیت اجتامعی پرتوشیمی زاگرس تدوین میشود.
درصورت داشنت هرگونه سوال ،انتقاد یا پیشنهاد در مورد این گزارش میتوانید
از طریق ایمیل  CSR@zpcir.comیا شامره تلفن  07737323142اقدام فرمایید.
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فصل اول :رشکت پرتوشیمی زاگرس در یک نگاه

بیانیه مدیـرعامل

امروزه با رشد همه جانبه صنایع ،بر روی زمین رشایطی ایجاده شده که دنیای ما دیگر در تعادل نیست،
چالشهای زیستمحیطی ازجمله آلودگی هوا و کمبود منابع آبی ،فقر و گرسنگی ،اعتیاد ،بیامریهای فراگیر،
عدم دستیابی به آموزش همگانی موثر و ...به معضالت بزرگ جهان بدل شدهاند که حل آنها نیازمند برخورد
مسئوالنهی همگان است .از این رو رشکت پرتوشیمی زاگرس با درک این رضورت ،نگاهی همه جانبه به مقوله
مسئولیتهای اجتامعی خود دارد و از زمان تاسیس تاکنون همواره تالش منوده که دیدگاه مناسبی در ایجاد
ارزش برای کلیه ذینفعان خود داشته باشد ،در این راستا این رشکت در تعریف چشمانداز خود ،ارزشآفرینی
برای ذینفعان را نیز مورد تاکید قرار داده و از سال  1396با طراحی و بهکارگیری نظاممند مسئولیت اجتامعی
در فعالیتهای خود ،وارد مرحله جدیدی شده تا بتواند این مقوله مهم در کسب و کار را رسلوحه کار
خویش قرار دهد .رشکت پرتوشیمی زاگرس ،دوستدار محیطزیست بوده و با شناسایی و کنرتل جنبههای
زیستمحیطی و منابع نرش ،اثرات آنها را حذف و یا به حداقل رسانده است .از آنجاییکه در منطقه ویژه
اقتصادی و انرژی پارس جنوبی ،تاثیر کسب و کار بر جوامع و محیطزیست به دلیل همافزایی دارای پیچیدگی
میباشد ،این رشکت بر آن شد تا با انتشار اولین گزارش مسئولیتهای اجتامعی خود با رفتاری مسئوالنه
اقدام به کنرتل اثرات منفی بر جامعه و محیطزیست مناید و در جهت رشد و توسعه اقتصادی ،اجتامعی و
زیستمحیطی پایدار گام بردارد.

محمدرضا میراحمدی
مدیرعامل

ZPC
6

2019

7

فصل اول :رشکت پرتوشیمی زاگرس در یک نگاه
معرفی رشکت پرتوشیمی زاگرس:

تاریخچه رشکت پرتوشیمی زاگرس:

رشکت پرتوشیمی زاگرس در جهت اجرای پروژههای عظیم پرتوشیمی و در چهارچوب
بـرنامـه ســوم توسعه اقتصادی کشور و با هدف تولید سالیانه  3.300.000تن متانــول
(در دو واحد) تاسیس شد .حجم باالی تولیدات و فنآوری برتر ،هامهنگی با
استانداردهای زیست محیطی ،سهولت دسرتسی به خوراک گاز طبیعی ،خطوط حمل
و نقل دریایی و برخورداری از تأسیسات ذخیره سازی و اسكله بارگیری برای صادرات
محصول متانول ،از جمله مزیتها و ویژگیهای این مجتمع بوده که چشم انداز روشنی
را برای جایگاه این رشكت در بازارهای بیناملللی ترسیم می مناید.
همسو با سیاستهای توسعه ای كشور در حوزه نفت ،گاز و پرتوشیمی و در چارچوب
اقدامات صورت گرفته توسـط رشكت ملی صنایع پرتوشیمی جهت توسعه منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس جنوبی؛ احداث واحد اول و دوم مجتمع پرتوشیمی زاگرس به
ترتیب در سال های  1379و  1383صورت پذیرفته است .واحد اول متانول در اسفندماه
1385و واحد دوم در تیرماه 1388به بهره برداری رسید و وارد مدار تولید گردید .ظرفیت
تولید هرکدام از واحدهای تولید متانول  5000تن متانول خالص در روز ( 1.650.000تن
در سال) با مشخصات گرید  AAمیباشد و خوراک این واحدها از خط لوله رسارسی گاز
پارس جنوبی تامین میگردد.

سهامداران عمده:
%2
%18

رشکت گروه گسرتش و نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)
رشکت گروه پرتوشیمی تابان فردا (سهامی عام)

%38

رشکت گروه صنعتی شیمی پوشینه (سهامی خاص)

%20

رشکت الیاف صنعتی مروارید (سهامی خاص)
رشکت صنعت مروارید ارم

8

%22

2019
فهرست نتایج کلیدی:

چالشها و اسرتاتژیهای سازمان

چشم انداز :با تعهد به توسعه پایدار ،پیرشو در تولید و فروش و ارزش آفرینی
ماموریت(مقصود وجودی) :تولید محصول با کیفیت ،جهت ساخنت دنیایی سامل
ارزشهای سازمانی:
-1مسوولیتپذیری
-2رعایت ایمنی ،بهداشت و حفظ محیط زیست
 -3مشرتی مداری
-4صداقت و درستی
-5مشارکت فردی و گروهی
محورهای اسرتاتژیک:
-1مدیریت بهای متام شده
-2افزایش صادرات محصول
-3مدیریت هزینههای فروش
 -4ارتقاء سطح مسئولیتهای اجتامعی رشکت
 -5ارزشافرینی برای ذینفعان

دفرت مرکزی:

میزان تولید متانول
میزان فروش متانول
سود خالص
نسبت بهای متام شده به فروش
سود عملیاتی
درصد تحقق برنامه تولید
راندمان تولید(شدت مصارف گاز سوخت و خوراک و اکسیژن نسبت به طراحی )

چارت سازمانی رشکت پرتوشیمی زاگرس

مجتمع:

تهران ،ونـک ،خیابان شهید خدامی ،پالک 88
کدپستی1994835555 :

استان بوشهر ،منطقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس(عسلویه)
کدپستی 7511811375 :صندوق پستی75391 - 364 :

تلفن/فکس021 8861 2100:

تلفن 077 3732 3330 :فکس077 3732 3207 :
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فصل اول :رشکت پرتوشیمی زاگرس در یک نگاه
محصول و خدمات رشکت:

مشرتیان :عمده مشرتیان رشکت پرتوشیمی زاگرس به تفکیک مناطق جغرافیایی و بر
حسب درصد در نقشه زیر مشخص شدهاند:

متانول با گرید  AAبه عنوان تنها محصول پرتوشیمی زاگرس میباشد .قابل ذکر آنکه
کلیه تاسیسات و خطوط طرحریزی شده برای تولید این محصول با باالترین گرید بوده و
تولید هیچ نوع گرید و محصول دیگری در این مجتمع امکان پذیر منیباشد.

چین

محیط رقابتی ،بازارها ،مشرتیان ،محصوالت و خدمات

رقبا :رقبای رشکت پرتوشیمی زاگرس عبارتند از:
رقبای خارجی :متانکس ،ترینیداد و الرازی
رقبای داخلی :پرتوشیمی فنآوران ،پرتوشیمی خارگ و پرتوشیمی مرجان

%80

%14

هند

سابقه کار کارکنان:

آمار کارکنان برحسب تحصیالت:

ZPC
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فصل دوم :راهربی مسئولیت اجتامعی
رشکت پرتوشیمی زاگرس از بدو تاسیس ،همواره برنامه ریزی راهربدی را مدنظر داشته
و فعالیتهای خود را در این راستا هامهنگ منوده است .لیکن به صورت هدفمند
از سال  1394و مطابق با روش اجرایی برنامه ریزی اسرتاتژیک ،اقدام به تعریف و
در صورت نیاز بازنگریِ ارکان جهت ساز اسرتاتژیک ،شامل چشمانداز ،مأموریت و
ارزشهای سازمانی منوده است.
واحد برنامهریزی اسرتاتژیک به عنوان زیر مجموعه برنامهریزی ،فناوری اطالعات و
سیستمهای مدیریتی ،مسئول برنامه ریزی و اجرای برنامه های سازمان است و به دلیل
اهمیت این موضوع در رشکت ،کمیته ای با عنوان کمیته راهربی مدیریت اسرتاتژیک
موضوعات مرتبط با این حوزه را راهربی می مناید و واحدهای سازمانی در قبال انحراف
از برنامه که به وسیله ارزیابی شاخصهای اسرتاتژیک انجام میشود ،به مدیرعامل
سازمان پاسخگو می باشند .اعضای این کمیته ،مدیرعامل و مدیران ارشد سازمان را شامل
میشود که ماموریتهای زیر را پیگیری میمنایند:
تعیین اهداف کالن رشکت
بازنگری اسرتاتژی سطح کسب و کار با توجه به تحوالت محیطی
کنرتل تحقق اهداف و برنامه های اسرتاتژیک
تصویب اسرتاتژی های وظیفه ای

بر این اساس با تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات ذی نفعان سازمان ،شناسایی فرصتها
و تهدیدهای محیطی و به موازات آن تعیین نقاط قوت و ضعف درونی با مشارکت
رهربان در کمیته راهربی مدیریت اسرتاتژیک ،اسرتاتژی /اقدامات اسرتاتژیک (براساس
آنالیز  )swotتدوین شده است و در نهایت جهت ترسی آنها ،اهداف اسرتاتژیک متناظر
با هر اسرتاتژی تدوین گردیده و بدین گونه نقشه اسرتاتژیک کالن شکل گرفته است.
در این راستا همچنین پس از نقشه اسرتاتژیک ،کارت امتیازی کالن سازمان طرحریزی
شد ،بدین منظور با هدف كنرتل رشکت در مسیر تحقق اسرتاتژیهایش ،شاخصهایی
كمی و شفاف در قالب کمیته اسرتاتژیک تعریف شد و سعی گردید تركیب مناسبی از
شاخصها ،شامل شاخصهای اثربخشی و كارایی فرآیندها ،شاخصهای گذشتهنگر و
آیندهنگر( )Lead & Lagبا هدف كسب اطمینان از كنرتلپذیر بودن اهداف اسرتاتژیك
رشكت پرتوشیمی زاگرس استخراج و تدوین گردد .ضمن آنکه پس از تعیین شاخصهای
اسرتاتژیك ،در ادامه هر یك از شاخصها هدفگذاری گردیدند .انجام هدفگذاری آتی
شاخصها با توجه به روند گذشته آنها و انتظار رشکت از روند آتی آنها صورت پذیرفت.
قابل ذکر آنکه در این مرحله شناسنامه سنجههای اسرتاتژیک نیز به منظور ایجاد سندی
جهت تعریف شفاف عنوان شاخص ،نحوه محاسبه ،تعیین مسئول پایش و صاحب
شاخص ،دوره اندازهگیری و هدفگذاری انجام شده صورت پذیرفت.

پیشینه برنامهریزی و اجرای اسرتاتژی در رشکت به طور خاصه به صورت زیر است:
 :1394استقرار فرآیند مدیریت اسرتاتژیک ،تدوین و ابالغ برنامهها
 :1395تثبیت رویکرد بازنگری ساالنه برنامه اسرتاتژیک
 :1396توسعه فعالیتهای افزایش آگاهی اسرتاتژیک کارکنان نظیر برگزاری هامیش
و مسابقه

اجرای برنامههای اسرتاتژیک:
 :1394استقرار فرآیند مدیریت اسرتاتژیک ،تدوین و ابالغ برنامهها
 :1395تثبیت رویکرد بازنگری ساالنه برنامه اسرتاتژیک
:1396

 توسعه فعالیت های افزایش آگاهی اسرتاتژیک کارکنان نظیر برگزاری هامیشو مسابقه
-اجرای برنامه های اسرتاتژیک

:1397

 استقرار رویکرد تدوین برنامه اسرتاتژیک واحدهای وظیفه ای -استقرار رویکردهای مدیریت ریسک اهداف اسرتاتژیک

 :1398داشبوردهای مدیریتی اسرتاتژیک با نرم افزار Qlik View

مدل مدیریت اسرتاتژیک در رشکت پرتوشیمی زاگرس ،تلفیقی از مدلهای ریچـارد دفت،
روش  BSCو همچنین ارزیابـی منـابع و قابلیتها بر اســاس متدولوژی  RBVمیباشد.
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شناسایی و مدیریت ذی نفعان سازمانی :شناسایی ذی نفعان این امکان را به سازمان میدهد تا افراد یا گروههایی که میتوانند روی فعالیت سازمان تأثیر مثبت یا
منفی داشته باشند را شناسایی و اسرتاتژی مناسبی را برای دستیابی به بیشرتین حامیت ممکن و کاهش اثرات منفی از سوی آنان را توسعه دهد .رشکت پرتوشیمی زاگرس ذینفعان
خود را در قالب گروههای اصلی و فرعی زیر شناسایی کرده است:
مشتریان

سهامداران

مرصف کنندگان نهایی در خارج از کشور
بازرگانان خارج از کشور
مشرتیان داخلی بورسی
مشرتیان داخلی غیر بورسی
مشرتیان خدمات آموزشی

سهامداران عمده
رشکت گروه گسرتش نفت وگاز پارسیان
رشکت الیاف صنعتی مروارید
رشکت گروه صنعتی شیمی پوشینه
رشکت گروه پرتوشیمی تابان فردا
رشکت صنعت مروارید ارم
رشکت رسمایه گذاری هامون سپاهان
سهامداران جزء

تامین کنندگان
تأمینکننده خوراک و یوتیلیتی (پرتوشیمی مبین)
تأمینکنندگان خارجی اقالم فرآیندی و حیاتی
تأمینکنندگان داخلی انحصاری اقالم فرآیندی و حیاتی
تأمینکنندگان داخلی غیر انحصاری اقالم فرآیندی
تأمینکنندگان داخلی اقالم پشتیبانی تولید (قطعات یدکی ،اقالم عمومی و استاندارد)
تأمینکنندگان و پیامنکاران انحصاری خدمات تخصصی ،فنی و مهندسی
تأمینکنندگان و پیامنکاران غیر انحصاری خدمات تخصصی ،فنی و مهندسی
تأمینکنندگان و پیامنکاران خدمات غیر فنی و عمومی (مانند رشکت خدماتی پازارگاد ،خدمات درمانی ،تاسیسات ،تعمیرات ابنیه و )...
تأمینکنندگان اقالم مرصفی ،انرژی ،سوخت و آب
تأمینکنندگان و پیامنکاران تأمین نیرو

کارکنان
مدیران ارشد و میانی
رسپرستان
کارشناسان
سایر کارکنان
کارکنان پیامنکاری
خانواده کارکنان

جامعه و نهادهای قانونی
وزارت نفت
وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
رشکت ملی صنایع پرتوشیمی ()NPC
رشکت رسمایهگذاری غدیر
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
حراست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سازمان تعاون ،کار و رفاه اجتامعی
سازمان تامین اجتامعی
سازمان امور مالیاتی
مرکز اطالعات و مبارزه با پولشویی
سازمان بورس اوراق بهادار
سازمان بورس انرژی
سازمانها و دستگاههای بازرسی ،نظارتی و حسابرسی (حسابرس مستقل ،بازرس
قانوين ،اداره بازرسی کل ،دادرسای انقالب اسالمی و )...
سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان هواپياميي کشوري
اداره کل گمرک جمهوری اسالمی ایران

سازمان حفاظت محیط زیست ایران
اداره بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سازمان ملی استاندارد ایران
رشكت بهينه سازی مرصف سوخت ایران
سازمانهای افتا ریاست جمهوری ،تنظیم مقررات رادیویی و شورای عالی فضای مجازی
سازمان پدافند غیرعامل
بانکها
دستگاههای دولتی و عمومی (نظیر :فرمانداری ،شورای شهر ،شهرداری ،نیروی انتظامی و)...
منایندگان مجلس شورای اسالمی ،امام جمعه شهرستانهای منطقه
رشکتهای همجوار نفتی و پرتوشیمی
سازمانها و تشکلهای عام املنفعه و خیریه (مانند کمیته امداد و بهزیستی)
سازمانهای مردم نهاد ()NGO
دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،رشکتهای دانش بنیان و پارک علم و فناوری
آموزش و پرورش منطقه و مراکز فرهنگی و آموزشی
جامعه محلی (مردم بومی)
رسانههای عمومی (محلی و کشوری)
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستانهای منطقه
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فصل دوم :راهربی مسئولیت اجتامعی
همچنین رشکت پرتوشیمی زاگرس با شناسایی و استخراج نیازها و انتظارات ذینفعان خود از طریق پایش نظرات خربگان سازمانی ،نیازها و انتظارات متناظر با هر گروه از ذینفعان
کلیدی خود را تعیین کرده است.
ذینفعان
سهامداران

مشرتیان

تأمینکنندگان

کارکنان

جامعه و نهادها

اسرتاتژی برخورد
 افزایش ظرفیتهای تولید و توان صادراتی سودآوری پایدار ارائه اطالعات و گزارشهای شفاف ،دقیق و به موقع پاسخ گویی به موقع و مناسب به درخواستها و انتظارات كيفيت محصوالت کمیت در تحویل (کمیت در حمل) تحويل بهموقع پاسخگويي مؤثر به شکایات و ادعاها کفایت کانالهای ارتباطی و در دسرتس بودن افراد مرتبط زمانبندی و اعالم برنامه رسیدن کشتیها تهیه و ارائه ب ه موقع اسناد فروش و حمل رعایت اخالق حرفهای افراد مرتبط با مشرتی انتخاب عادالنه بر اساس نتایج ارزیابی و توامنندی تأمینکننده پرداخت بهموقع مطالبات مالی تأمنيکنندگان داخلی انحصاری اقالم فرآیندی و حیاتی سهولت در برقراري ارتباط با مديران و مسئوالن رشكت شفاف و عادالنه بودن مفاد قرارداد شفاف و عادالنه بودن مفاد قرارداد و رعایت حقوق طرفین (برنده /برنده) کامل بودن مشخصات فنی کاال (دادههای خرید) برای تأمنيکنندگان کاهش سیکل زمانی انتخاب تأمنيكننده و انعقاد قرارداد اختیارات کافی در تصمیمگیری و اجرای فعالیتها در حوزه کاری حقوق و مزایای مكفي متناسب با هزینه زندگی ارتقاء شغلی بر اساس شایستگی رعایت عدالت رفتاری بر مبنای ارزیابی عملکرد اطالع از اخبار سازمانی رشایط عمومی محل اقامتفردی
های
ی
 امکان توسعه شایستگ رشایط عمومی محیط کاران
ر
مدی
شغلی
و
فردی
های
ی
 امکان توسعه شایستگ قدردانی بهموقع و اثربخش امنیت شغلی کرامت انسانی و احرتام متقابلانسانی
نريوی
كيفی
و
كمی
موقع،
 تامني به مشارکت در تدوین اهداف ،سیاستها و تصمیامت مهم رشکتسامل
و
مناسب
 تغذیه مناسب و شفافیت ساختار سازمانی ،رشح وظایف ،اختیارات و روابط بینرفاهی
خدمات
کیفیت
و
 تنوعواحدها
 ارائه شفاف و به موقع اطالعات (قراردادها ،پیامنکاران ،کارکنان و )... ارتقای امنیت اطالعات به منظور حفظ و حراست از امنیت مجتمع ارتقای سطح ایمنی و سالمت کارکنان اطالع رسانی در خصوص بد افزارها و حمالت سایربی افزایش فرصت حضور کاراموزان بومی در دورههای آموزشی اندازهگیری منظم عوامل زیان آور محیط کار پاسخ گویی و گزارشدهی شفاف ،دقیق و بهموقع عملکرد رشکت پاسخگویی به موقع و اثربخش به مکاتبات و درخواستها پاسخگویی مناسب و بهموقع در مقابل سئواالت و شکایات مطرح شده پرداخت به موقع دیون ،کسورات و تعهدات قانونی وزارت نفت در دسرتس بودن اطالعات بصورت مستمر (پایداری سامانه اطالعاتی) رعایت الزامات قانونی در اداره رشکت و توجه به تذکرات سازمانی رعایت الزامات قانونی در خصوص تهیه و ارسال اظهارنامههای مالیاتی وگزارشات معامالت فصلی
 رعایت قوانین و مقررات ابالغی از طرف سازمان تنظیم مقررات رادیویی رعایت الزامات و ابالغیهها درخصوص امنسازی زیرساختهای حوزهICT
 رعایت پروتکلهای بهداشتی بهویژه محلهای عمومی مانند رستوران،مسجد ،رسویس بهداشتی و ...
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 رعایت قوانین و الزامات ایمنی محیط کار ،سالمت کارکنان و بهداشتحرفهای
 رعایت قوانین و مقررات کار و رفاه اجتامعی (قراردادها ،پیامنکاران ،کارکنانو)...
 رعایت قوانین و مقررات تامین اجتامعی رعایت قوانین و مقررات و بهبود عمکرد زیست محیطی رعایت قوانین و مقررات ،دستورالعملها و بخشنامهها رعایت قوانین ،مقررات و الزامات مروبط به مصارف بهینه انرژی رعایت قوانین ،مقررات و آییننامههای سازمان بورس اوراق بهادار مدیریت بهینه مصارف انرژی و آب مدیریت پسامندهای تولید شده در رشکت مشارکت در برنامههای مصوب از طرف رشکت رسمایهگذاری غدیر مشارکت در جلسات كارگروه اشتغال شهرستان مشارکت در طرحهای توسعهای و عام املنفعه منطقه همکاری تخصصی با اداره محیطزیست در خصوص پایش شاخصهای زیستمحیط

2019
از آن جایی که ذینفعان دارای منافع گوناگون و گاهی متضاد هستند ،الزم است که آنها اولویتبندی شوند .رشکت بدین منظور از ماتریس قدرت – منفعت بهره گرفته است.
ماتریس قدرت  /عالقه به شکل همزمان انتظارات و تأثیرگذاری ذینفعان را ارزیابی میکند .در این ماتریس به دو پرسش مهم زیر پاسخ داده میشود:
ذینفع تا چه اندازه عالقه مند است که تصمیامت سازمان را از انتظارات خود متأثر مناید؟
آیا ذینفع دارای توانایی و قدرت بدین منظور میباشد؟
ماتریس قدرت  /عالقه ،اطالعات ارزشمندی را در خصوص این که چگونه باید با یک ذینفع خاص ،رفتار منود را به دست میدهد .همچنین با کمک آن میتوان در خصوص
پشتیبانی یا مقاومت منودن ذینفعان در خصوص یک تصمیم ،پیشبینی منود و نیز به این موضوع فکر کرد که کدام ذینفعان باید در تصمیمگیریها دخالت داده شوند .در شکل
زیر ،ماتریس قدرت – عالقهمندی ذینفعان رشکت پرتوشیمی زاگرس را مشاهده میکنید.
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فصل دوم :راهربی مسئولیت اجتامعی
تدوین نقشههای اسرتاتژیک سطوح کالن و وظیفهای:

رهربان رشکت پرتوشیمی زاگرس معتقدند توفیق اسرتاتژی به دو عامل مهم بستگی دارد؛ روشن بودن نقش واحدهای سازمان در تحقق اسرتاتژی و کنرتل اسرتاتژی .نظر به این
مهم پروژه جاریسازی اسرتاتژی به واحدهای سازمان با هدف روشن شدن نقش واحدهای سازمان در تحقق اسرتاتژی و ارشاف رشکت به شیوه ترسی اسرتاتژی به بدنه سازمان اجرا
گردید .جهت این مهم شکست اهداف اسرتاتژیک سطح کالن از طریق ماتریسهای مشارکت( )CMو همچنین تحلیل فرآیندی ،در قالب کارگروههای تشکیل شده بدین منظور،
صورت پذیرفت و در نهایت برای حوزههای( ،HSEمنابع انسانی ،عملیات ،بازرگانی و  )ITنقشههای اسرتاتژیک تنظیم و نهایی میشود .قابل ذکر است همسوسازی در این مرحله،
همسوسازی  4مرحلهای بوده است(همسوسازی عمودی ،افقی ،همسوسازی در سطح فرآیندهای داخلی و همچنین همسوسازی با توامنندسازها)
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2019
روش تدوین اهداف ،اسرتاتژیها و برنامههای مسئولیت اجتامعی:

مسئولیت اجتامعی از موضوعات مورد توجه رهربان و کارکنان در رشکت
پرتوشیمی زاگرس است .رشکت همواره خود را در قبال کلیه ذینفعان همچون
جامعه مسئول دانسته و سعی کرده است در راه اعتالی این مسئولیت قدم
بردارد این رشکت ،نظامی جامع در جهت پایهگذاری مسئولیت اجتامعی خود با
بهرهگیری از استانداردهای معترب بیناملللی و الگوگیری از رشکتهای برتر تعریف
منوده است .رشکت پرتوشیمی زاگرس در کنار اهداف تجاری سالیانه اهداف و
رسالت مسئولیت اجتامعی خود را نیز تعریف و مد نظر قرار میدهد .رشکت
تالش دارد براساس الگوی تدوین شده در راستای رسیدن به شهروند سازمانی
مسئول قدم بردارد.
در این جهت رشکت پرتوشیمی زاگرس ارکان مسئولیت اجتامعی و اهداف
و اسرتاتژی های کالن خود را در این حوزه هم راستا با اسرتاتژی های تجاری
رشکت تدوین می مناید .رشکت جهت پیاده سازی و اجرایی منودن این اهداف
از رویکرد اجرای برنامههای اسرتاتژیک سازمان ،در قالب نظام مدیریت پروژه
رشکت استفاده میمناید .الگوی تدوین شده مسئولیت اجتامعی پرتوشیمی زاگرس
به صورت زیر است:

براسـاس این روش سیستامتیک ابتدا ارکــان جهتساز مسئولیت اجتامعـی رشکت
براسـاس مـــواردی چـون ارکـان جهتساز سـازمان ،مفـاد اسناد باالدستی به شـرح ذیـل
تدوین شد:
 -1توسعه و همکاری با جامعه
 -2تالش برای جلب حداکرثی مشارکت کارکنان و افزایش انگیزه
 -3حامیت اثربخش از محیط زیست
 -4افزایش اعتامد ذینفعان به رشکت
 -5جلب بیشرت وفاداری مشرتیان با کسب و کار منصفانه و شفاف
 -6تالش برای ایجاد تصویری مثبت از رشکت در جامعه
 -7افزایش ارزش نام تجاری رشکت
در ادامه ،نقشه و اسرتاتژیهای مسئولیت اجتامعی و مجموعه برنامههای عملیاتی
مرتبط با آن تدوین و اجرای آنها از ابتدای سال  98در دستور کار قرار گرفته است:

شکل شامره یک :مدل هرمی کارول برای مسوولیت های اجتامعی رشکت
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2و6

اخالقی

2200

4و5و7

اقتصادی

60000

3

قانونی

9800

1

انسان دوستانه

70000

راهبرد

ترشیح مدل :CSR

مدل  ، CSRچهار سطح زیر را برای مسئولیت های اجتامعی رشکت بر شمرده است
(شکل شامره یک):
مسئولیتهای اقتصادی :در نخستین بخش از این مدل ،رشکتها مسئولیت تحقق
اهداف اقتصادی را که دلیل وجودی شان است بر عهده دارند.
مسئولیتهای قانونی :رشکتها مسئولیت دارند که اهداف اقتصادی مذکور را در
چهارچوب قوانین و مقررات وضع شده از سوی جامعه انجام دهند.
مسئولیتهای اخالقی :این سطح مسئولیتهای اخالقی رشکت ها را در بر دارد که
یعنی انجام کسب و کار به شیوه ای عادالنه و جوامنردانه و خودداری از زیان رساندن
به دیگران حتی اگر این موارد در قوانین و مقررات به شکل روشن بیان نشده باشند.
مسئولیتهای انسان دوستانه :این سطح شامل آن دسته مواردی است که رفاه
عمومی جامعه را افزایش داده و مورد قدردانی جامعه قرار میگیرد اما مورد انتظار
آن منیباشد.

مسوولیت اجتماعی شرکت در
برابر ذی نفع

بودجه (میلیون ریال)

39

ساختارهای مسئولیت اجتامعی

رشکت در جهت اجرای اسرتاتژی های مسئولیت اجتامعی بر اساس آنچه که بیان شد
زیرساختها و بسرتهای مناسب را در رشکت فراهم آورده و فرآیندهایی را در رشکت
پایهگذاری و تقویت میکند .همچنین اقداماتی را در سازمان به منظور دستیابی به
اهداف تعریف میمناید.
بخشهای مختلفی در رشکت درگیر اسرتاتژیهای مسئولیت اجتامعی هستند .به
همین دلیل مسئولیت پیاده سازی آن در رشکت برعهده کمیته مسئولیت اجتامعی
است .این کمیته وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر تدوین و اجرای اسرتاتژی ها و
برنامههای حوزه مسئولیت اجتامعی و ارزیابی آنها و تدوین و تایید گزارش مسئولیت
اجتامعی را بر عهده دارد.
اعضا کمیته مسئولیتهای اجتامعی رشکت( )CSRعبارتند از:
رئیس هیات مدیره(عضو کمیته)
مدیر مجتمع(رئیس کمیته)
رئیس برنامهریزی ،فناوری اطالعات و سیستمهای مدیریتی(دبیر کمیته)
رئیس روابط عمومی(عضو کمیته)
رئیس (HSEعضو کمیته)
مدیر منابع انسانی(عضو کمیته)

فصل سوم :تعامل اثربخش با ذینفعان

2019

20

2019

21

فصل سوم :تعامل اثربخش با ذینفعان
به منظور مشخص كردن چگونگی برقراری ارتباطات موثر با کلیه ذینفعان رشکت ،کانالهای ارتباطی شامل مصاحبه حضوری یا تلفنی ،نظرسنجی و ...تعیین میگردد .پس از
شناسایی کلیه ذینفعان و تعیین نیازهای ایشان و کانالهای ارتباطی ،می بایست کلیه نیازهای شناسایی شده و کانال های ارتباطی توسط مناینده مدیریت تایید گردد.
نکته  :الزم است شکایات دریافتی از ذینفعان از طریق کانالهای ارتباطی تایید شده توسط مسئولین مربوطه پیگیری و نتایج به مدیریت ارشد اعالم شود.
همچنین به منظور پایش میزان رضایتمندی ذینفعان و برآورده کردن نیاز آنان با توجه به سیاستگذاری و اسرتاتژیهای رشکت پرسش نامه نظرسنجی از ذینفعان شامل پنج
گروه اصلی کارکنان ،سهامداران ،جامعه ،مشرتیان ،تامینکنندگان طراحی گردیده و به منظور برآورده کردن انتظارات رقبا با توجه به سیاستگذاری رشکت از رویکرد برگزاری هامیش
و جلسات حضوری استفاده میگردد.
کارکنان در رسارس سازمان به طور اثربخش ارتباط برقرار میکنند:
به منظور ترسیع و تسهیل در ارتباطات سازمانی و افزایش اثربخشی ارتباطات کارکنان ،نیازهای ارتباطی آنان شناسایی و هم جهت با آن برنامههای توسعه و بهینهسازی کانالهای
ارتباطی انجام شده است .در این راستا رشکت پرتوشیمی زاگرس بر اساس بهینه کاوی از دیگر رشکتها و مبتنی بر تجربیات گذشته خود نسبت به تعریف و استقرار کانالهای ارتباطی
(باال به پائین ،پائین به باال و افقی) جهت ارتباط ساده ،رسیع و شفاف بین کارکنان و مدیران اقدام منوده است .همچنین به منظور ایجاد ارتباطات دوسویه بین مدیران و کارکنان
رشکت ،کانالهای ارتباطی ویژهای همچون سامانه پیوند ،نشستها و گردهامییهای عمومی کارکنان با مدیرعامل و مدیران تعریف و ایجاد شده است.
هدف از ارتباط

شیوه ارتباط

جلسات روزانه صبحگاهی مدیران شرکت

توسعه ارتباط واحدهای شرکت ،انجام هماهنگیهای الزم و تبادل
نظرات و همکاری در حل مشکالت شرکت

اطالع رسانی الکترونیکی از طریق پورتال ،سامانه روابط عمومی،
تلویزیون شهری و شبکههای مجازی

تسریع در اطالعرسانی ،افزایش دسترسی و حذف کامل کاغذ ،ارسال
سریع اخبار درون سازمانی با قابلیت بازدید عمومی کارکنان شرکت

نشریه داخلی

برقراری ارتباط مستقیم با کارکنان و خانواده های ایشان به منظور
فرهنگسازی در انتقال موضوعات مهم سازمانی

ارسال پیامک

اطالع رسانی سریع به کارکنان بویژه در شرایط اضطراری به همه کارکنان

برگزاری مراسمهای سازمانی با حضور خانوادهها

برقراری ارتباط مستقیم با خانوادههای کارکنان به منظور تکریم از آنان
و ایجاد شور و نشاط در خانوادهها

برگزاری کالسهای آموزشی ،فرهنگی و هنری ویژه خانوادههای
کارکنان

ارتقاء آموزش کارکنان و خانوادههای ایشان و افزایش اطالعات آنان در
حوزههای فرهنگی ،هنری و آموزشی

اشتراک کتاب جهت فرزندان کارکنان

تشویق فرزندان کارکنان به مطالعه و همچنین برگزاری مسابقه
الکترونیکی کتابخوانی در بین فرزندان کارکنان

سامانه روابط عمومی

دسترسی الکترونیکی کارکنان جهت شرکت در مسابقات آنالین ،ثبت نام
جهت حضور در مراسمهای سازمانی ،تکمیل فرمهای اضطراری ،شرکت در
نظرسنجیهای سازمانی و دسترسی به اخبار و اطالعیههای سازمانی
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همچنین با توجه به بازخور ارزیابی و خودارزیابی سالیان پیش پروژه «شناسایی نیازهای ارتباطی کارکنان و طرحریزی کانالهای متناسب» در رشکت طی سال  97طرحریزی و به
اجرا درآمد .در این راستا با توجه به مدل طرحریزی شده بدین منظور رویکردها و خط مشی رشکت در زمینه ارتباطات درون سازمانی به عنوان خط راهنامی عملکردی فرآیندها،
فعالیتهای این حوزه را جهتدهی میمناید .در این مسیر اجزای فرآیند ارتباطات درون سازمانی به گونهای ساماندهی میگردد که رویکردهای رشکت و خط مشی آن را پشتیبانی
مناید .در این الگو ارکان اجرایی الگو از شناسایی حوزههای ارتباطی رشوع می شود که در این راستا هشت حوزه ارتباطی شناسایی شده است ،سپس رویکردهای اختصاصی در هر
حوزه استخراج و بر همین اساس نیز نیازهای ارتباطی تعیین میشود ،برای رفع نیازهای ارتباطی هرحوزه نیز ،ابتدا فرآیندهای ارتباطی و متعاقب آن ابزارها و کانالهای ارتباطی
مربوط شناسایی و پیش بینی گردیده است و در ادامه فرآیند ،شناسنامه هر حوزه تدوین و به عنوان مرجع راهربی حوزه مربوطه معرفی میشود ،قابل ذکر است در این مرحله در
صورتی که با توجه به فرآیندهای حوزه کانالی مدنظر باشد که در رشکت طرحریزی نگردیده بود جهت برنامهریزی در دستور کار قرار گرفت.

مدل اجرایی شناسایی نیازهای ارتباطی کارکنان و طرحریزی کانالهای متناسب با آن

جهتگیری روشن و مترکز اسرتاتژیک را با کارکنان در میان گذاشته و از اینکه کارکنان سهم خود در موفقیت سازمان را درک کردهاند اطمینان مییابند:
انتشار و اشاعه ارکان راهربدی در رشکت پرتوشیمی زاگرس و همچنین خطمشی ها و اسرتاتژیها ،همواره به صورت مستمر صورت می پذیرد .در این راستا بیانیه خط مشی
کیفیت در قالب نظام مدیریت یکپارچه مبنی بر اهداف کیفیت ،ایمنی و محیط زیست تدوین و اطالع رسانی شده است .ضمن آنکه جهت جاری سازی اقداماتی از قبیل :تبیین
ارزشها توسط رهربان ،ارائه اهداف و خط مشی از طریق سخرنانی های مختلف (به ویژه جلسات حضوری مدیر عامل با کارکنان) ،راهاندازی پرتال داخلی ،قرارگیری در وب سایت
رشکت ،انتشار پیام های ارزشهای اخالقی در سیستم اتوماسیون داخلی ،فرهنگ سازی و اطالع رسانی از طریق کانال تلگرام و اجرای برنامه های فرهنگی نیز صورت گرفته است.
ضمن آنکه در رشکت رویکردهای مختلفی وجود دارد که از طریق آن کارکنان نقش خود را در موفقیت سازمان درک کرده و رشکت فرصتی را فراهم میمناید که کارکنان آن را
اثبات کرده و موفقیت خود را نشان دهند .منونهای از این رویکردها در جدول زیر ارائه شده است.
رویکرد

موفقیت حاصله

نقش کارکنان

فرصت ارائه

پروژههای تحقیقاتی و مقاالت

توسعه تکنولوژی در فرآیندهای
شرکت

امکان مشارکت در فعالیتهای
تحقیقاتی

امکان درج مقاالت در نشریات

آموزشهای داخلی

توسعه دانش

ایفای نقش بهعنوان مدرس داخلی امکان انتشار نام فرد در سطح شرکت
و مشارکت در توسعه دانش
افزایش شهرت و اعتبار فردی

عضویت در انجمنهای تخصصی

بهبود برند و تصویر سازمان

امکان ارائه نوآوریها و مقاالت در
سطح جامعه

انتشار موفقیتهای سازمان

نظام پیشنهادها

بهبود مستمر فعالیتها

ایجاد فرصت ارائه پیشنهاد و
مشارکت در حل مسائل شرکت

امکان تجلیل از آنان در مراسم
ساالنه

جدول رویکردهای موجود در رشکت جهت نقش آفرینی کارکنان
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فصل سوم :تعامل اثربخش با ذینفعان
توامنندسازی و ترغیب كاركنان به اشرتاك اطالعات ،دانش و بهرتین تجارب به منظور فراهمسازی گفتامن در رسارس سازمان:
رشکت پرتوشیمی زاگرس به منظور به اشرتاكگذاری دانش و تجارب میان كاركنان از روشهای متنوعی نظیر موارد اشاره شده در جدول زیر استفاده میمناید:
رویکردها /روش های
موجود

آمار و سوابق
اجرا
 230مورد

صرفه مالی حاصل از تغییرات ،پایداری در تولید ،كاهش توقفات تولید ،كاهش ضایعات

برگزاری آموزش توسط مدرسین
داخلی

 310ساعت

نتایج ارزیابی از مخاطبین

استفاده از دانش و تجربیات افراد
در شرف بازنشستگی

 3نفر

میزان استفاده از تجارب منتقل شده

نظام پژوهش و فنآوری

 3طرح مطالعاتی
و كاربردی در سطح
كالن
 133پیشنهاد

صرفه مالی حاصل از پژوهشها ،كاهش توقفات تولید ،كاهش ضایعات

نظام تغییرات مهندسی

نظام پیشنهادها

شاخص های سنجش اثربخشی رویکرد

صرفه مالی حاصل از پیشنهادها ،میزان مشاركت كاركنان

رویکردها  /روشهای به اشرتاك گذاری دانش و اطالعات در میان كاركنان در رشکت پرتوشیمی زاگرس
نام شاخص

درصد رضایتمندی

نام شاخص

درصد رضایتمندی

رضایتمندی کلی کارکنان

61.4

رضایت مشتریان از کیفیت محصول

98

رضایت کارکنان از همکاران

74.6

رضایت مشتریان از سرعت پاسخگویی تیم فروش

98.9

رضایت از شرایط فیزیکی ،رفاهی و درمانی

58.1

رضایت مشتریان از ترم پرداخت

رضایت کارکنان از حقوق و مزایای دریافتی
رضایت از رشد و توسعه
رضایت کارکنان از سرپرست

رضایت كلی جامعه نسبت به شركت

55

92.9
92

60

رضایت جامعه از رعایت احترام در مراودات

91.7

70.3

رضایتمندی انجمن ها  ،نهادها و گروههای محلی از
تعامل با سازمان

95

رضایت از شغل

75.5

رضایت جامعه از تالش شرکت برای رضایتمندی
ذینفعان جامعه

91.7

درصد رضایت از ارتقاء و ترفیع

48

رضایت جامعه از امکان دسترسی به مدیران و
مسئولین شرکت

96.7

رضایت مشتریان

95.8

رضایتمندی جامعه از تعهد سازمان به رعایت
الزامات قانونی و مقررات دولتی98.3 :

98.3

رضایت جامعه از همکاری شرکت در حمایت از
طرحهای ارائه شده

95

رضایت مشتریان از در دسترس بودن تیم فروش

98.9
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فصل چهارم :کیفیت زندگی کارکنان
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فصل چهارم :کیفیت زندگی کارکنان
خط مشی اخالقی در قبال منابع انسانی:
امور منابع انسانی رشکت پرتوشیمی زاگرس با پایبندی بر قانون مداری ،عدالت و انصاف
و پرهیز از هر گونه تبعیض ،همراه با حفظ کرامت انسانی ،خدمت رسانی به کلیه
همکاران را رسلوحه کار خود قرار داده است.
منایه کارکنان:
درصد بومی % 37 :درصدغیر بومی% 63 :
درصد نیروی مرد % 94 :درصد نیروی زن% 6 :
درصد نیروی مجتمع % 93 :درصد نیروی دفرت تهران% 7 :
درصد کارکنان بر حسب رده سازمانی:
درصد مدیر ارشد % 1/8 :درصد مدیر میانی% 3/6 :
درصد رسپرست و مسئول % 8 :درصد کارشناس و کارشناس ارشد% 56 :
درصد تکنسین و کارگر و کارمند% 30/6 :
رویکرد اسرتاتژیک منابع انسانی:
الف -افزایش رضایتمندی کارکنان (بعد رسمایه های انسانی)
ب -توسعه فرهنگ و بهبود مستمر(بعد رسمایه های سازمانی)
نظام جربان خدمات:
نظام جربان خدمات یکی از مهمرتین مباحث مدیریت منابع انسانی است که تاثیر بسزایی در جذب ،نگهداری ،رضایت و انگیزش کارکنان دارد .یک نظام مطلوب جربان خدمات باید
بر اساس مولفههایی همچون عدالت و انعطافپذیری در پرداخت ،ویژگیهای شغل ،توان مالی سازمان و رضایتمندی و ایجاد انگیزه در کارکنان بنا شده باشد .جربان خدمات در یک
سازمان ،شامل حقوق و دستمزد ،پاداش ،کارانه و هر چیزی است که سازمان در ازای اشتغال فرد ،تالش و عملکرد وی به او پرداخت میکند .یکی از گامهای مهم رشکت پرتوشیمی
زاگرس در این راستا اصالح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان تحت پوشش قانون کار بر مبنای عدالت محوری و با تکیه بر قانونکار میباشد .الزم بذکر است هم اکنون دو نوع
نظام جربان خدمات در این رشکت وجود دارد -1 :طبق مقررات نفت  -2طبق آییننامههای داخلی که برگرفته از قانون کار بوده و به تایید اداره کار منطقه ویژه نیز رسیده است.
کد اخالقی شامره36
ما بر این باوریم که همکاران و ذی نفعان مان این حق را دارند که در بهبود سازمان مان مشارکت منایند و در نتیجه به آنان گوش داده و ایشان را بدین منظور تشویق می کنیم.
رشکت پرتوشیمی زاگرس براساس دستورالعمل تدوین شده برای ایجاد انگیزه در کارکنان و قدردانی از همراهی خانواده های محرتم کارکنان ،انواع پاداش مورد نظر خود برای کارکنان
ترشیح منوده است که اهم این موارد مطابق جدول زیر میباشد:

انواع قدردانیها و پاداشها در شرکت پتروشیمی زاگرس
قدردانیها و پاداشها

توضیحات

دامنه پوشش

سالروز ازدواج

اهداء کارت هدیه به کارکنان

کارکنان کارفرما و پیمانکار

سالروز تولد فرزند

اهداء کارت هدیه به فرزندان کارکنان

کارکنان کارفرما و پیمانکار

روز زن

اهداء ربع سکه بهارآزادی به خانمهای شاغل

همکاران خانم شاغل در شرکت

روز مرد

اهداء کارت هدیه به کارکنان

همکاران آقا شاغل در شرکت

تقدیر از دانشآموزان و دانشجویان

اهداء کارت هدیه به فرزندان کارکنان

کارکنان کارفرما و پیمانکار
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فصل چهارم :کیفیت زندگی کارکنان
رسانه ساالنه آموزش 42 :ساعت
رسانه غیبت :رشکت پرتوشیمی زاگرس در راستای توسعه بهره وری نیروی انسانی و
با هدف نگهداشت رسمایه های انسانی رویکردهای متنوع انگیزشی را طرح ریزی و به
اجرا در آورده است و همین امر موجب کاهش نرخ غیبت کارکنان گردیده به طوریکه
نرخ غیبت کارکنان در سال 97به 0/0003رسیده است.

زاگرس صورت پذیرفته است:
-1حضور مشاور روانشناس به صورت هفتگی در بین کارکنان و خانواده ایشان و
تشکیل کارگاهها
 -2ایجاد طرح اقامری یک هفته کار،یک هفته اسرتاحت و یک هفته شبکاری جهت
برخی کارکنان طبق مجوز مدیریت محرتم

نظام بازنشستگی :با توجه به اینکه دو گروه استخدامی نفت و قانون کار در این
رشکت مشغول بکار می باشند لذا قوانین حاکم بر بازنشستگی این دو گروه نیز متفاوت
می باشد:
رشایط بازنشستگیکارمندان رسمی نفت:
 -1قانون بازنشستگی عادی
كارمندان ذكور بارسیدن سن به  60سال متام و كارمندان اناث با  55سال متام
بازنشسته عادی میگردند .اینگونه كارمندان بایستی حداقل  10سال سابقه خدمت
معترب از لحاظ بازنشستگی داشته باشند.
 -2قانون بازنشستگی قبل از موعد (به میل کارمند ،به میل کارفرما) :که در هر صورت
موافقت رشکت و همچنین هیات مدیره محرتم رشکت و در دو حالت ،درصورت تقبل
هزینه های مربوطه از سوی کارفرما وجود دارد.

رشکت پرتوشیمی زاگرس ،در راستای افزایش سودآوری ،توان رقابتی و حفظ جایگاه
برتر خود در تولید متانول با بهرهگیری از نظامهای نوین مدیریت ،اقدام به استقرار
سیستم مدیریت یکپارچه منوده ،که توسعه پایدار و بهبود مستمر ،تکیه بر کارکنان
متخصص و کارآمد ،ارتقاء بهرهوری ،کسب رضایت مشرتیان ،حذف یا کاهش ریسک انواع
خطرها ،سالمت کارکنان و حفظ محیطزیست توام با افزایش مسئولیتپذیری اجتامعی
سازمان از اصول اساسی این سیستم است .اهداف اساسی و زیربنایی رشکت عبارتند از:
ارتقاء سطح رضایت مشرتیان از طریق حفظ و بهبود کیفیت وکمیت محصول
تولیدی و برآورده سازی به موقع و مناسب نیازهای مرتبط
آموزش مستمر و اثربخش به منظور ارتقاء سطح شایستگی پرسنل ،با بکارگیری
خالقیت و نوآوری کارکنان و حامیت از پژوهش های علمی و کاربردی
رعایت کلیه قوانین ،مقررات و الزامات حاکم بر فعالیتهای رشکت ضمن گسرتش
تعامل سازنده با همه طرفهای ذینفع ،به منظور جلب و ارتقاء سطح رضایتمندی آنان
بهبود مستمر در فرآیندها با بکارگیری فناوری های پیرشفته به منظور افزایش
ارزشافزوده فرآیندهای تولیدی و پشتیبانی
ایجاد رویکرد پویا در جهت شناسایی ،ارزیابی و اقدام به منظور کنرتل خطرها،
جنبههای محیطزیستی و مدیریت تغییرات و بهبود مداوم
حذف و یا کاهش آالیندههای محیط زیستی و مدیریت پسامند ،به منظور صیانت
از محیطزیست و انرژی
بهبود مستمر در فرآیند ثبت ،تحقیق و بررسی رویدادها ،به منظور کاهش و یا
پیشگیری از وقوع بیامریهای شغلی و آسیب ها
بهبود فرآیند مدیریت بحران ،به منظور حصول اطمینان از عملکرد دقیق و مناسب
افراد و تجهیزات در رشایط اضطراری
پروژه استقرار نظام آراستگی محیط کار  5Sبه عنوان پایه اولیه و سنگ بنای
سیستمهای كیفی و بهرهوری و در راستای ایجاد محیط كار ایمن ،افزایش طول عمر
و کارایی تجهیزات و همچنین ایجاد محیط کاری زیبا از سال  96در رشکت تعریف و
اقدامات اجرایی مرتبط با آن در فازهای مختلف با مشارکت و همکاری کلیه کارکنان
آغاز گردید .این پروژه در  3فاز ارزیابی وضعیت موجود ،استقرار در پایلوت(کارگاه
مرکزی) و استقرار در سایر مناطق و واحدهای مجتمع صورت پذیرفت .پس از پایان
اقدامات اجرایی ،ممیزی از سطح رشکت توسط مشاورو تعدادی از اعضاء کمیته اجرایی
به عنوان ارزیابان  5Sصورت پذیرفت.

رشایط بازنشستگی کارکنان تحت پوشش قانون کار و تامین اجتامعی:
عوامل موثر در احراز رشایط بازنشستگی-1 :سن -2سابقه
مشمولین:
داشنت  20سال سابقه و سن  60برای مردان و  55سال برای زنان
داشنت  30سال سابقه و سن  50برای مردان و  45سال برای زنان
اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور حداقل  20سال متوالی و  25سال متناوب بدون
رشط سنی
داشنت  35سال سابقه بدون رشط سنی
داشنت  20سال سابقه و  42سال سن برای زنان کارگر
داشنت  10سال سابقه و سن  60برای مردان و  55سال برای زنان
داشنت  20سال سابقه و سن  50برای جانبازان انقالب اسالمی
رسانه خدمات رفاهی 33/018/541 :ریال
رسانه کمک هزینه ورزشی 11/049/321 :ریال
درصد رضایت از خدمات رفاهی% 84 :
بیمه کارکنان :بیمه کارکنان رشکت پرتوشیمی زاگرس ،بیمه درمان تکمیلی (گروهی)
می باشد که برای کارکنان در قالب  3طرح الف :با حق بیمه  350.000ریال برای هر
نفر (  %50مبلغ سهم کارمند و  %50سهم کارفرما) ،طرح ب :با حق بیمه  750.000ریال
برای هر نفر (  %50مبلغ سهم کارمند و  %50سهم کارفرما) و طرح ج :با حق بیمه
 1.100.000ریال برای هر نفر (  %50مبلغ سهم کارمند و  %50سهم کارفرما) می باشد .در
حال حارض( دیامه سال  )98تعداد نفراتی که در طرحهای فوقالذکر عضو بیمه درمان
تکمیلی شدهاند به ترتیب در طرح الف  522نفر ،در طرح ب  1100نفر و در طرح ج
 990نفر میباشند.
توازن مسئوالنه کار و زندگی کارکنان:
اقدامات ذیل در خصوص توازن مسئوالنه کار و زندگی کارکنان در رشکت پرتوشیمی
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طرح واکنش اضطراری رشکت به عنوان یک سند مکتوب ،ویژه مجتمع پرتوشیمی
زاگرس فراهم شده است که باخط مشی ایمنی ،بهداشت و محیـطزیست مطابقت دارد.
این طـرح به منـظور تعـریف و بکارگیری اصول سازمانی جهت محافظت از جان افراد،
محیطزیست و رسمایۀ رشکت در یک موقعیت اضطراری تدوین شده است.
« حفاظت از جان افراد ،در رأس برنامه طرح اضطراری قرار دارد» .
حفاظت از جان افراد ،محیطزیست و رسمایههای رشکت در اثر توجه به نکات زیر
تأمین میگردد:
اتخاذ تدابیر مناسب در رشایط اضطراری که از لحاظ منطقی قابل پیشبینی است.
هامهنگی و همبستگی و ارتباط شایسته بین اعضای داخل و خارج از سیستم در
هنگام رشایط اضطراری
آرایش های واکنشی در متام سطوح کارکنان ،جهت مقابله با حوادث
جلوگیری یا به حداقل رساندن وقوع مجدد یک حادثه
تأمین اطالعات مناسب برای پرسنل از طریق آموزش ،نصب تابلوها و ...
تأمین امکانات مناسب جهت مقابله با رشایط اضطراری
تأمین امکانات مناسب جهت فرار و تخلیه به موقع محل
تأمین امکانات پشتیبانی مناسب
ساختار اصلی طرح واکنش اضطراری شامل سه قسمت اصلی در درون رشکت میباشد
که عبارتند از :کمیتۀ بحران ،کمیتۀ واکنش اضطراری و تیمهای واکنش اضطراری که پس
از معرفی ساختار هر کدام از آنها به نحوۀ ارتباطات درون و بیرون از مجتمع اشاره
شده است.
فرمانده عملیات که در زمینه فرآیند واحدها و سیستمهای ایمنی و آتشنشانی
اطالعات كافی را دارد میبایست به طور همزمان فعالیتهای مربوط به مهار بحران
را فرماندهی مناید.
فرمانده عملیات رابط بین كمیته بحران و كمیته واكنش اضطراری نیز می باشد
و دستورات اتخاذ شده در كمیته بحران را توسط تیمهای واكنش اضطراری به اجرا
درخواهد آورد.
نظارت بر نحوه فعالیت تیم های واكنش اضطراری و فرماندهی آنها به طور مستقیم
یا از طریق اعضای كمیته واكنش اضطراری
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رزمایشها:
به منظور احراز آمادگی الزم در مقابل حوادث طبیعی و سوانح غیرمرتقبه و به طور
کلی آن دسته از مسائلی که به طور جدی مجتمع را تهدید میمناید ،این مجتمع متریناتی
را طرحریزی و اجرا منوده است که برنامه زمانبندی رزمایش ها در اول سال تهیه شده و
به مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیطزیست رشکت ملی صنایع پرتوشیمی ارسال میگردد
دورههای زمانی رزمایشها:
رزمایش اصلی  6ماهه با حضور افراد کمیته بحران و تیمهای واکنش اضطراری
رزمایش مترینی ماهیانه با حضور پرسنل  HSEو یکی از تیمهای واکنش در رشایط
اضطراری
رزمایشهای پیشبینینشده با حضور پرسنل  HSEیا تیمهای واکنش در رشایط
اضطراری جهت مشخص شدن نقاط ضعف و قوت سیستم و ارائه راهکارهای مناسب،
مطابق با برنامههای انجام شده رزمایشهای دوره ای انجام میگردد.

برای حفظ آمادگی پرسنل  HSEبرنامه های مترینی و آموزشی به صورت روزانه انجام
میگردد.
برای افزایش آمادگی پرسنل و ایجاد حس مشارکت در بین آنها مسابقات آتش نشانی
به مناسبتهای مختلف برگزار شده و نفرات منونه مورد تشویق قرار میگیرند.

فصل چهارم :کیفیت زندگی کارکنان
و ریسکهای عملیاتی و همچنین عدم برابری اهمیت آنها استوار است .در این رویکرد
کلیه خطرات و ریسکها در عملیاتها و تاسیسات فرآیندی یکسان و مساوی نبوده و
بکارگیری روش های با شدت باال برای کنرتل هر خطری استفاده موثری از منابع محدود
سازمانها منیباشد و الزم است سازمان ها برنامه جامعی جهت استقرار سیستم ایمنی
فرآیند داشته باشند .سیستم مدیریت ایمنی فرآیند مبتنی بر ریسک از  4بلوک بنیادی
جهت پیشگیری از حوادث فرآیندی تشکیل شده است.
§ بلوک بنیادی تعهد به ایمنی فرآیند  -اساس تعالی سیستم ایمنی فرآیند می باشد .تعهد
به ایمنی فرآیند می تواند به پایداری توجه و مترکز در تعالی یک سازمان بیشرت از جنبه های
فنی ایمنی فرآیند کمک مناید.
§ بلوک بنیادی درک خطرات و ریسک  -سازمان هایی که مفهوم خطر و ریسک را درک
می کنند ،بهرت از سایر سازمان ها قادر به اختصاص منابع محدود به موثرترین شیوه ممکن
می باشند.
§ بلوک بنیادی مدیریت ریسک  -مدیریت ریسک به رشکتها و تاسیسات در جهت
دستیابی به سیستم های مدیریت پایدار ،بدون حادثه و بهره بردرای پرسود کمک میکند.
§ بلوک بنیادی درس آموزی از تجارب -علیرغم اختصاص مناسب ترین منابع و دقت در
فعالیت ها ،رشایط همیشه مطابق با آنچه از قبل طراحی شده است ،پیش منی رود .بنابراین
سازمان باید آمادگی تبدیل اشتباهات و انحرافات را به فرصت هایی برای بهبود و ارتقاء
ایمنی فرآیند داشته باشد.
مترکز بر چهار بلوک بنیادی فوق ،سازمانها را قادر به بهبود اثربخش ایمنی فرآیند
خود می سازد؛ تواتر تکرا حوادث و شدت آنها را کاهش میدهد و باعث بهبود در
عملکرد ایمنی ،زیست محیطی و اقتصادی سازمان می شود .در عین حال هر کدام از این
چهار بلوک بنیادی ،شامل املان ها و ملزوماتی می شوند که می بایست در سازمان ها
جاری و به صورت مستمر اجرا گردند .اثربخشی این فرآیند از طریق شاخصهای رضیب
شدت حوادث و رویدادهای فرآیندی و رضیب تکرار حوادث و رویدادهای فرآیندی
مورد سنجش قرار می گیرد.

ارتقاء وضعیت مدیریت بحران و مقابله با رشایط اضطراری
اقدامات رشکت در رابطه با افزایش سطح ایمنی و بهداشتی کارکنان:
کسب آمار نفرساعت بدون حادثه به میزان 16319670میلیون نفر ساعت طی پنج
سال گذشته
مدلسازی و آنالیز پیامدهای مخاطرات مجتمع :در این پروژه شناسایی خطرات
بالقوه واحدهای فرآیندی و پیش بینی دامنه تبعات و خسارات احتاملی انسانی /مالی
به عنوان یکی از موثرترین اقدامات پیشگیرانه ،نقش مهمی در پیش بینی تجهیزات،
امکانات و مدیریت موثر رشایط اضطراری مرتبط با این خطرات ایفاء می مناید .در
همین راستا پروژه مدلسازی و آنالیز پیامدهای مخاطرات مجتمع و ارائه Pre Incident
 Planدر رشکت پرتوشیمی زاگرس صورت پذیرفته است .این پروژه شامل چهار فاز آنالیز
پیامد و محاسبات ریسک ،ارائه راهکارهای کاهش و کنرتل ریسک ،طرح ریزی برنامه
واکنش در رشایط اضطراری و آموزش کارکنان است .پروژه فوق برای اولین بار در سطح
کشور اجرا شده و نرم افزار منتج از آن ،اولین نرم افزار جامع مدیریت رشایط اضطراری
فرآیندی در سطح وزارت نفت می باشد .برقراری ارتباط کاربردی میان املان های کلیدی
سیستم مدیریت ایمنی فرآیند ( )PSMاز جمله اطالعات ایمنی فرآیند ( ،)PSIتجزیه
و تحلیل خطرات فرآیندی ( )HAZOPو مدیریت رشایط اضطرری و همچنین استفاده
از نتایج مدلسازی در تخمین تبعات حادثه از ویژگی های این پروژه در اولویت بندی
حوادث فرآیندی محتمل و تعریف طرح مقابله با رشایط اضطراری متناسب با هر تجهیز
میباشد .همچنین از مهمرتین دستاوردهای این پروژه به موارد زیر می توان اشاره منود:
 )1ارزیابی کمی ریسک ()QRA
 )2مدلسازی پیامد کلیه تجهیزات فرآیندی ( 225تجهیز فرآیندی)
 )3بررسی وضعیت و ارائه راهکارهای ارتقاء سیستم های ایمنی
 )4محاسبه ریسک جمعیتی مجتمع (شامل کارکنان داخل رشکت و مجتمعهای
اطراف)
 )5بازنگری Fire Zoneهای مجتمع و به روز رسانی طبقهبندی مناطق خطرناک
 )6بهبود مدل سه بعدی سایت با استفاده از نرم افزار NAVIS Work
 )7مدلسازی نشت از تجهیزات بحرانی (سناریوهای با ریسک باال) با استفاده
از مدلسازی CFD
 )8بازنگری و بررسی وضعیت پوشش های ضد حریق مجتمع ()Fire Proofing
 )9ارزیابی طراحی ،جامنایی ،نصب و عملکرد سیستم های آتش نشانی
 )10بازنگری  Fire water Demandمجتمع در بدترین سناریوهای محتمل
()Worsted Case
 )11پیش بینی سناریوهای محتمل رشایط اضطراری و تهیه Pre Incident Plan
جهت  225تجهیز فرآیندی
 )12تهیه نرم افزار جامع مدیریت رشایط اضطراری بر مبنای Pre Incident Plan

خرید خودروهای آتش نشانی:
در راستای اطمینان از کفایت و کارایی سیستمها و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
برای مقابله با رشایط اضطراری رشکت پرتوشیمی زاگرس یه صورت سالیانه اقدام به
خرید تجهیزات مدرن و پیرشفته در حوزههای  HSEمیمناید و از لحاظ کفایت آنها
ارزیابیهای الزم را به عمل می آورد تا در زمان وقوع رشایط اضطراری بهرتین کارایی
را داشته باشند.
ارتقاء سیستم ایمنی و بهداشت شغلی از  18001 OHSASبه ایزو 450001
مکانیزه منودن ارزیابی خطرات ایمنی شغلی به منظور تسهیل در اجرا و دسرتسی
به نتایج جهت کارکنان:
اثربخشی این فرآیند از طریق شاخص نسبت ریسک های غیرقابل قبول به ریسک
های شناسایی شده مورد سنجش قرار می ¬گیرد و در این راستا اقدامات بهبود متنوعی
در فرآیند صورت پذیرفته است که از آن جمله می¬توان به اصالح و به روز رسانی
جداول احتامل وقوع و شدت پیامد بر اساس رشایط واقعی رشکت ،تشکیل تیم ارزیابی
ریسک در واحدهای مختلف و برنامه ریزی در جهت آموزش و توامنندسازی اعضاء تیم
ها اشاره منود .ضمن آنکه رشکت با یادگیری از دوره های آموزشی ،مشارکت در کمیته
های تخصصی  HSEرشکت ملی صنایع پرتوشیمی و همچنین تبادل نظرات با کارشناسان
رشکت های پرتوشیمی منطقه (کمیته  HSEمنطقه با محوریت رشکت پازارگاد) نسبت
به بازنگری و بهبود روش نیز اقدام منوده است.

استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (:)PSM
در راستای دستیابی به تولید مستمر و ایمن ،استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند
( )PSMدر مجتمع در حال اجرا بوده و ایجاد زیرساخت های الزم جهت استقرار این
سیستم در دستور کار اداره ایمنی قرارگرفته است .این سیستم ترکیبی از مهارت-
های مدیریتی و مهندسی است که به پیشگیری ،کاهش ،آمادگی و واکنش به حوادث
فاجعه بار به ویژه انفجار ،آتش سوزی و نشت مواد سمی در صنایعی که از مواد
شیمیایی و نفتی استفاده می کنند ،مترکز دارد .استقرار  PSMبر اساس الگوی مبتنی
بر ریسک ( )Risk based PSMمرکز ایمنی فرآیندهای شیمیایی آمریکا ( )CCPSدر
مجتمع صورت می پذیرد .رویکرد  RB-PSMبر شناسایی و طبقه بندی متامی خطرات
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فصل چهارم :کیفیت زندگی کارکنان
 -4انجام بازرسی های بهداشتی از اماکن صنعتی ،مهامنرساها و دیگر اماکن مجتمع
 -5پایش و کنرتل وضعیت بهداشتی آب مرصفی :انجام آزمایش های میکروبی و
شیامیی آب به صورت مداوم
 -6اجرای عملیات سم پاشی در مهامنرساها ،رستوران ،اماکن اداری و صنعتی و دیگر
اماکن مجتمع

منونهای از نقشه صوتی تهیه شده جهت واحدهای فرایندی به کمک نرم افزار (نرمافزار )SURFER

عوامل شیمیایی زیانآور(گازها و بخارات -فیوم ها -میستها و)...
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اندازهگیری و پایش عوامل زیانآور (فیومهای جوشکاری):

عوامل ارگونومیک زیان آور
روند سه ساله نتایج ارزیابی ارگونومیکی مشاغل

عوامل بیولوژیک زیان آور
عوامل روانی زیان آور
روند تکرار بیامریهای شغلی قابل گزارش ()TROIF

مدلسازی و آنالیز پیامدهای مخاطرات مجتمع :شناسایی خطرات بالقوه واحدهای فرآیندی و پیش بینی دامنه تبعات و خسارات احتاملی انسانی /مالی به عنوان یکی از موثرترین
اقدامات پیشگیرانه ،نقش مهمی در پیشبینی تجهیزات ،امکانات و مدیریت موثر رشایط اضطراری مرتبط با این خطرات ایفاء می مناید .در همین راستا پروژه مدلسازی و آنالیز
پیامدهای مخاطرات مجتمع و ارائه  Pre Incident Planدر رشکت پرتوشیمی زاگرس صورت پذیرفته است .این پروژه شامل چهار فاز آنالیز پیامد و محاسبات ریسک ،ارائه راهکارهای
کاهش و کنرتل ریسک ،طرح ریزی برنامه واکنش در رشایط اضطراری و آموزش کارکنان است .پروژه فوق برای اولین بار در سطح کشور اجرا شده و نرم افزار منتج از آن ،اولین نرم
افزار جامع مدیریت رشایط اضطراری فرآیندی در سطح وزارت نفت میباشد .برقراری ارتباط کاربردی میان املان های کلیدی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند ( )PSMاز جمله اطالعات
ایمنی فرآیند ( ،)PSIتجزیه و تحلیل خطرات فرآیندی ( )HAZOPو مدیریت رشایط اضطرری و همچنین استفاده از نتایج مدلسازی در تخمین تبعات حادثه از ویژگیهای این پروژه
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در اولویتبندی حوادث فرآیندی محتمل و تعریف طرح مقابله با رشایط اضطراری متناسب با هر
تجهیز میباشد .همچنین از مهمرتین دستاوردهای این پروژه به موارد زیر میتوان اشاره منود:
ارزیابی کمی ریسک ()QRA
مدلسازی پیامد کلیه تجهیزات فرآیندی ( 225تجهیز فرآیندی)
بررسی وضعیت و ارائه راهکارهای ارتقاء سیستم های ایمنی
محاسبه ریسک جمعیتی مجتمع (شامل کارکنان داخل رشکت و مجتمع های اطراف)
بازنگری  Fire Zoneهای مجتمع و بهروزرسانی طبقه بندی مناطق خطرناک
بهبود مدل سهبعدی سایت با استفاده از نرم افزار NAVIS Work
مدلسازی نشت از تجهیزات بحرانی (سناریوهای با ریسک باال) با استفاده از مدلسازی CFD
بازنگری و بررسی وضعیت پوشش های ضد حریق مجتمع ()Fire Proofing
ارزیابی طراحی ،جامنایی ،نصب و عملکرد سیستم های آتش نشانی
بازنگری  Fire water Demandمجتمع در بدترین سناریوهای محتمل ()Worsted Case
پیش بینی سناریوهای محتمل رشایط اضطراری و تهیه  Pre Incident Planجهت  225تجهیز
فرآیندی
تهیه نرم افزار جامع مدیریت رشایط اضطراری بر مبنای Pre Incident Plan

شناسایی خطرات ایمنی و بهداشتی و جنبه های زیست محیطی و ارزیابی ریسک واحد ایمنی و آتش نشانی
مطابق با روش اجرایی شناسایی خطرات ایمنی و بهداشتی و جنبه های زیست محیطی و ارزیابی ریسک به شامره  ،10-ZPC-PR8کلیه خطرات مربوط به فعالیتها ،مشاغل،
خدمات و فرآیندها به روش ارزیابی عمومی ریسک ،شناسایی و امتیاز دهی شده و برای موارد دارای ریسک باال اقدامات کنرتلی صورت مییرد.
جداول و منودارهای زیر نشان میدهد که شناسایی خطرات ایمنی و بهداشتی و جنبههای زیستمحیطی و همچنین کاهش ریسک در سالهای قبل ،بهبود داشته است ،اما با
توجه به اینکه اغلب خطرات و جنبهها توسط واحد ( HSEو گاهی با همکاری سایر واحدها) شناسایی شده است ،همچنان دارای قابلیت بهبود است.
رویکرد مدیریت خطرات شغلی
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تحقیق و بررسی حادثه:
در فرآیند تجزیه و تحلیل حوادث پس از وقوع حوادث /شبه حوادث گزارشات اولیه
تهیه شده ،گروه ایمنی به همراه نفرات مرتبط با نوع حادثه و واحدی که در آن حادثه
اتفاق افتاده ،تشکیل و بررسی حادثه ،دالیل وقوع و پیش بینی اقدامات اصالحی و
کنرتلی جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه تعیین می گردد و اقدامات اصالحی
بکارگرفته می شوند .همچنین به جهت تجربه آموزی از حوادث ،درس های حاصل از
آن به صورت فایل الکرتونیکی /پوسرت تهیه و در احتیار کلیه کارکنان قرار داده می شود.
بررسی روند تحقیق و بررسی حوادث رشکتهای معترب
بیناملللی نظیر  BPو بکارگیری اقدامات موثر آنها
تهیه برگه اشرتاک گزاری تجارب حوادث
تعریف پروژه  JSAجهت ارزیابی خطرات هر شغل
ارزیابی و تحقیق و بررسی حوادث
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استاندارد ها
رشکت پرتوشیمی زاگرس به عنوان یکی از برترین رشکتهای پرتوشیمی در زمینه ایمنی ،با تکیه بر توان فنی و ارائه آموزشهای ایمنی در همه سطوح و رعایت دستور العمل ها و
روشهای اجرایی ،موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای ذیل گردید:
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مسوولیتپذیری ،ارزش سازمانی ماست.

فعالیتهای داوطلبانه سازمان:

برای ارتقا برند سازمان و براساس ارزش سازمانی مشارکت فردی و گروهی ،ایدههای
نو و پیشنهادات تازه را میپذیریم .این موضوع مزایایی دارد از قبیل :ایجاد احساس
تعلق به سازمان در کارکنان ،مشارکت داوطلبانه در حل مسائل و مشکالت و بهبود آنها،
تشویق همکاران و ذینفعان برای آگاهی نسبت به حق آنها در بهبود سازمان.

زیرساختهای ایجاد شده برای فعالیتهای داوطلبانه:

دیدگاه محیط زیستی رشکت پرتوشیمی زاگرس:

کمیته و سیستم پیشنهادات مرتبط با مسئولیت اجتامعی :برای جمع آوری پیشنهادات
داوطلبانه کارکنان کمیته نظام پیشنهادات تشکیل شده و متامی کارکنان می توانند
پیشنهادات خود را در زمینه بهبود محیط زیستی فضای کار و جامعه ارائه دهند.
کمیته مسئولیتهای اجتامعی :این کمیته متشکل از مدیران و تصمیمگیرندگان شامل
رئیس هیئت مدیره ،مدیر مجتمع ،مدیر منابع انسانی ،HSE ،روابط عمومی و برنامه
ریزی اطالعات مدیریت میباشد .جلسات این کمیته به صورت منظم برگزار و تصمیامت
براساس برنامههای عملیاتی مرتبط با وظایف سازمان در برابر ذینفعان اخذ و ابالغ
میگردد.

 -1تعهد به  HSEو محیط زیست یکی از مهمرتین عوامل انتخاب و ادامه همکاری با
کارکنان ،تامین کنندگان و پیامنکاران میباشد.
 -2ارزیابی جنبه های محیطزیستی پروژهها و ایجاد رویکرد پیشگیرانه نسبت به
پیامدهای فعالیت هایامن از تعهدات ماست.
 -3بهبود مداوم در جهت حذف یا کاهش آالینده های محیط زیستی ،مدیریت پسامند
به منظور سیانت از محیط زیست و مدیریت انرژی از اصول اساسی سازمان ماست.
 -4پشتیبانی از تامین محصوالت و خدمات دارای کارایی انرژی به منظور بهبود
عملکرد انرژی و رصفه جویی در مرصف منابع از وظایف اساسی ماست.
 -5ارتقا آگاهی و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین کارکنان و پیامنکاران از
اولویتهای ماست.
 -6رعایت کلیه قوانین ،مقررات و الزامات حاکم بر فعالیتهای سازمان به منظور
جلب و ارتقا سطح رضایتمندی طرف های ذینفع از اهداف اساسی و زیربنایی سازمان
ماست.
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اطالعات مرتبط با عملكرد زيست محيطی
اهم فعالیت ها  /اقدامات

موضوع اساسی

اقدامات در خصوص استفاده از مواد توزیع کیسه های پارچهای بین پرسنل
تجزیه پذیر
استفاده از ظروف یکبار مرصف گیاهی به جای ظروف یکبار مرصف پالستیکی
کاهش مرصف منابع

حذف قاشق و چنگال یکبار مرصف از رستوران
ایجاد  12سامانه الکرتونیکی در بخشهای مختلف جهت تهیه گزارشات و مستندات
الکرتونیکی شدن فرم ها و چک لیستها در سطح سازمان

فرهنگسازی محیط زیستی

کاهش پسامندهای تولیدی

استفاده از نرم افزار  PAPER CUTبرای اعالم هشدار به کاربران در زمینههای :تعداد پرینت ،مقدار  CO2تولیدی،
ساعت انرژی برای تولید کاغذ ،مرصف درخت به ازای تعداد پرینت
حذف پسامندهای جیوه ناشی از المپهای فلورسنت با جایگزینی متامی سیستمهای روشنایی با المپهای LED
کاهش پسامند ناشی از خرابی اقالم به میزان صفر با اجرای پروژه در انبار:
 جابجایی و اصالح چیدمان کلیه گسکت های موجود در انبار ساخت اتاق مخصوص نگهداری سیلندرهای گاز تحت فشار پایش دما و رطوبت محیط انبارها از طریق دستگاه دما سنج و رطوبت سنج بررسی و اصالح مقادیر سفارشاتی (حداقل و حداکرث) اقالم موجودی انبار اختصاص فضا و تجهیزات مناسب انبارداری برای نگهداشت صحیح اقالم موجود در انبار نصب و راه اندازي قفسه بندي متحرك  ،مبنظور اصالح و بهبود رشايط نگهداري كاتاليست ها ساخت  Cold Roomجهت نگهداری اقالم حساس کاهش خطای انسانی و دقت عمل باال در اجرای بهرت رشایط نگهداری اقالم موجودی اصالح فرایند تامین  ،چیدمان  ،نگهداری سیلندر -پیاده سازی سیستم دو کارتی مبنظور رعایت اصل FIFO

محصول تولیدی:

امروزه از متانول به عنوان ماده اولیه در صنایع پایین دستی پرتوشیمی ،سوخت پاک
و همچنین بسیاری از صنایع دیگر استفاده میشود که عمدتاً می توان به موارد زیر
اشاره منود:
تولید فرمالدئید جهت تهیه  MDFو Plywood
تولید رزین مالمین برای تهیه انواع ظروف ،کلید و پریز و انواع چسب های صنعتی
تولید اسید استیک به منظور تولید  VAMو استات سلولز در صنایع نساجی
تهیه پلی متیل متاکریلیت ( )PMAAبرای تولید انواع المینیت ها
تهیه  MTBEجهت ارتقاء درجه آرام سوزی بنزین
تهیه ( DMEدی متیل اتر) جهت جایگزینی سوخت دیزل
مخلوط سازی با بنزین جهت سوخت اتومبیل ها
تولید اتیلن و پروپیلن به عنوان ماده اولیه صنایع پرتوشیمی
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تعیین میزان واقعی متانول موجود در گازهای  Expansion gasو  Off- gasاز طریق
منونهگیری ،آنالیز و ارائه نتایج در بازههای زمانی متفاوت مد نظر کارفرما ( .قابل توجه
ینکه میزان انحالل متانول در گاز  Expansion gasو  Off- gasدر دماهای مختلف به
دلیل تغییر محسوس دما در فصلهای مختلف سال متفاوت میباشد).
ب) مطالعه امکان سنجی طرح بازیافت متانول
ب )1-ارائ ه راهکارهای مناسب جهت بازیابی متانول ازگازهای  Expansion Gasو
Off Gas
ب )2-برآورد مقدار انتشار گازهای گلخانه ای پس از انجام هریک از راهکارهای ارائه
شده و مقایسه آن با مقدار انتشار گازهای گلخانه ای پیش از انجام پروژه (مقدار انتشار
پایه) و تحلیل اثرات زیست محیطی
ب )3-امکان سنجی اقتصادی هریک از راهکارهای ارائه شده
ج) انجام مهندسی پایه (تصویر صفحه اول قرارداد به پیوست آمده است)
پروژه شامره  -6تعویض تله های بخار
با توجه به نشتی بخار از Steam trapهای مجتمع (از نوع ترموستاتیکی) که منجر به
اتالف انرژی و عملکرد نامناسب آنها که خوردگی های مکرر در تجهیزات پایین دستی
را نیز به دنبال داشت ،به منظور افزایش کارایی و بهبود رشایط عملیاتی ،محاسبات
و بررسیهایی صورت گرفت که براساس نتایج حاصله مقرر گردید steam trapهای
مجتمع از نوع ترمواستاتیکی به ترمودینامیکی تغییر یابند .انجام این پروژه و رفع نشتی
از تلههای بخار ،باعث کاهش هدررفت بخار و بازیافت آن به آب قابل مرصف در
واحد شده است .با توجه به اینکه مجتمع پرتوشیمی زاگرس جهت بخارسازی ،آب بدون
امالح( )DMرا از یوتیلیتی پرتوشیمی مبین دریافت میمناید و بخار مازاد خود را به هدر
بخار اصلی رشکت پرتوشیمی مبین صادر میمناید ،بر اساس رفع نشتی که از تله های
بخار انجام گرفته به هامن میزان در دریافت آب  DMرصفهجویی میگردد .برای سنجش
عملکرد تلههای بخار ،دستگاه پایش تله بخار نیز خریداری شده است.
پروژه شامره  -7گزارش پروژه جایگزینی المپهای روشنایی ساختامنهای اداری،
غیرصنعتی و خیابانی با المپهای :LED
در این پروژه جایگزینی المپها در کلیه دفاتر و واحدها اداری و خدماتی ،کارگاههای
صنعتی و تعمیراتی ،کلیه خیابانها و محوطه های غیرفرآیندی انجام شده است .میزان
رصفهجویی سالیانه حاصل شده در مرصف انرژی الکرتیکی  2444مگاوات ساعت
میباشد.
مرصف برق جهت روشنایی ساالنه  3776مگاوات ساعت
(انتشار ساالنه  2495تن  CO2ناشی از مرصف سوخت در نیروگاه جهت تولید برق)
مرصف برق جهت روشنایی ساالنه  1332مگاوات ساعت (کاهش مرصف ساالنه
 2444مگاوات ساعت)
(کاهش انتشار ساالنه  1615تن  CO2ناشی از مرصف سوخت در نیروگاه جهت
تولید برق)
پروژه شامره :8
گزارش پروژه جایگزینی چراغهای انبار مرکزی با المپهای  :LEDدر پروژه جایگزینی
روشنایی انبار مرکزی با روشنایی  ،LEDمیزان رصفه جویی سالیانه حاصل شده در
مرصف انرژی الکرتیکی  314مگاوات ساعت میباشد.
مرصف برق ساالنه  499مگاوات ساعت
(انتشار ساالنه  330تن  CO2ناشی از مرصف سوخت در نیروگاه جهت تولید برق)
مرصف برق ساالنه  185مگاوات ساعت (کاهش مرصف برق  314مگاوات ساعت در
سال)
(کاهش انتشار ساالنه  207تن  CO2ناشی از مرصف سوخت در نیروگاه جهت تولید
برق)
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ساختامن سبز:

استفاده از سیستم روشنایی LED
استفاده از شیرهای هوشمند و پدالی
استفاده از پنجرههای دو جداره
استفاده ار رنگهای با پایه آب

بهبود روش ها و فرآیندها برای کاهش پیامدهای محیط زیستی:

جایگزینی المپهای فلورسنت با المپهای LED
حذف المپهای فلورسنت حاوی جیوه به عنوان بخش ویژه پسامندهای شهری
حذف پیامدهای محیطزیستی ناشی از خرد شدن احتاملی المپهای فلورسنت
حذف خطرات بهداشتی ناشی از مواجهه پرسنل با المپهای فلورسنت شکسته
افزایش طول عمر سیستم روشنایی و کاهش حجم پسامند تولیدی ناشی از تعویض
المپها
کاهش مرصف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای
کاهش هزینههای تعمیرات

اصالح فرآیند انبارداری

کاهش پسامند ناشی از خرابی اقالم به میزان صفر با انجام اقدامات زیر:
جابجایی و اصالح چیدمان کلیه گسکتهای موجود در انبار
ساخت اتاق مخصوص نگهداری سیلندرهای گاز تحت فشار
پایش دما و رطوبت محیط انبارها از طریق دستگاه دما سنج و رطوبت سنج
بررسی و اصالح مقادیر سفارشاتی (حداقل و حداکرث) اقالم موجودی انبار
اختصاص فضا و تجهیزات مناسب انبارداری برای نگهداشت صحیح اقالم موجود
در انبار
نصب و راهاندازی قفسهبندی متحرك ،مبنظور اصالح و بهبود رشايط نگهداری
كاتاليستها
ساخت  Cold Roomجهت نگهداری اقالم حساس
کاهش خطای انسانی و دقت عمل باال در اجرای بهرت رشایط نگهداری اقالم موجودی
اصالح فرآیند تامین ،چیدمان ،نگهداری سیلندر
پیادهسازی سیستم دو کارتی مبنظور رعایت اصل FIFO
کاهش مرصف کاغذ درعملیات انبارها از 92000برگه در سال به  22000برگه در سال
استفاده مجدد از کاغذهای باطله جهت پرینتهای غیر رسمی
سهمیه بندی و توزیع صحیح بسته های کاغذ بر اساس نیاز واحدها
تکمیل بایگانی الکرتونیکی اسناد واحد طبقه بندی و مکانیزه کاال در سامانه پیوند
تکمیل بایگانی الکرتونیکی اسناد انبار در سامانه پیوند
اصالح فرآیندهای کاری و حذف رونوشت های غیر رضوری اسناد انبار
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مقدار(تن)

کد خطر پسماند

مدیریت نهایی (تن)

نام پسماند

3

بشکه های فلزی

0.036

3

آجر و مواد معدنی نسوز
(ضایعات ریفرکتوری )

3.425

H

پسماندهای پزشکی

0

H

پسماندهای کاتالیستی با
پایه مواد غیر آلی

966.06 911.13 54.93

3

آلومینا المپ ،کربن فعال،
مولکوالرسیو ،آلومینا
سیلیکات

مانده از
دوره قبل

تولیدی
دوره
جاری

مجموع
دوره

استفاده
مجدد
در داخل
مجتمع

فروش

بازیافت
خارج از
مجتمع

سوزاندن
خارج از
مجتمع

دفن در
سایر
لندفیلها

سایر روش ها
)12

مجموع
مدیریت
شده
)13

موجودی
دوره
)14

10.444

10.48

0

10.48

0

0

0

0

10.48

0

11.36

14.785

0

0

0

0

3.425

0

3.425

11.36

0.2825 0.2825

0

0

0

0.2825

0

0

0.2825

0

0

779.57

0

0

0

0

186.49 779.57

8

84.28

92.28

0

8

84.28

0

0

0

92.28

0

0

0.77

0.77

0

0

0

0

0

0

0

0.77

0.39

0

0.39

0

0

0

0.39

0

0

0.39

0

H

ضایعات رنگ و تینر

1.42

2.158

3.578

0

0

0

2.42

0

0

3.378

0.2

2

ضایعات چسب و رزین

0.05

0.153

0.203

0

0

0

0.203

0

0

0.203

0

3

تیوپ و تایر مستعمل انواع
وسیله

0.05

0

0.05

0

0.05

0

0

0

0

0.05

0

3

سایر جامدات غیر آلی
زائداتی(NEUTRALIZING
ADSORBENT ACID

0.16

0

0.16

0

0

0.16

0

0

0

0.16

0

H

گریس

0.1035 0.045 0.0585

0

0

0

0.0585

0

0

باتری یا بخش های مختلف
مثل محفظه باتری یا
2
محتویات آن
H
ضایعات آرموهیب

0.045 0.0585

3

سرامیک بال

0

25.06

25.06

0

25.06

0

0

0

0

25.06

0

3

رزین مستعمل

0

2.987

2.987

0

0

0

1.787

0

0

1.787

1.2

3

الکترود

0

0.305

0.305

0

0

0

0

0

0

0

0.305

2

فوم آتش نشانی

0

6.65

6.65

0

0

6.65

0

0

0

6.65

0

3

سیلیکاژل

0

0.03

0.03

0

0

0

0.03

0

0

0.03

0

3

ضایعات فایبرگالس

0

3.42

3.42

0

0.5

0

0

0

0

0.5

2.92
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انتشار گازها
خروجی دودکشها:
رشکت پرتوشیمی زاگرس در منابع احرتاقی خود از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده میکند به همین دلیل گازهای خروجی از منابع احرتاقی فاقد ذرات معلق و  SO2میباشد.
همچنین منابع احرتاقی مجهز به تکنولوژی  Low NOx burnerمیباشد و مقادیر  NOxدر خروجی دودکشها بسیار کم بوده و همواره در محدوده استاندارد قرار دارد .عالوه
بر پایشهای خوداظهاری و داخلی ،منابع احرتاقی این رشکت مجهز به سیستم پایش آنالین بوده و گزارشات آن به سامانه اداره کل محیطزیست استان بوشهر متصل میباشد و به
صورت آنالین قابل مشاهده برای کارشناسان اداره پایش است.

گازهای گلخانه ای و سایر آالینده های زیست محیطی
گازهای گلخانه ای ( شامل  CH4 ،SF6 ،NF3و …) NOx ،SOx ،و سایر آالینده های تاثیر گذار

گازها

واحدهای انتشار
دهنده

CO2

کوره ها

CH4

کوره ها

N2O

کوره ها

CO2

فلر

CH4

فلر

راه های کاهش انتشار

تغیرات نسبت به
سال پایه
%
(سال اول
گزارش دهی)

سال

مقدار انتشار
بر حسب تُن
معادل CO2
*

95

974263

96

998000

2.44

97

875395

10.15-

98

819059.6

15.93-

95

423.9

96

395

6.82-

97

353

16.73-

98

345.51

18.49-

95

408.6

96

375

8.22-

97

334

18.26-

98

327.41

19.87-

95

235355

96

224950

4.42-

97

189692

19.40-

98

240098.47

2.01

95

7583.7

96

3876

48.89-

97

3994

47.33-

98

4357.34

42.54-

بازطراحی فرآیند
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استفاده از
فیلتر

تغییر نوع
سوخت و
غیره
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سایر خروجی های منابع احتراقی
راه های کاهش انتشار
گازها

واحدهای انتشار
دهنده

SO2

کوره ها

NOx

کوره ها

CO

کوره ها

VOC

کوره ها

سال

مقدار انتشار بر
حسب تُن

94

0.93

---

95

1

---

---

96

0.97

---

---

---

97

0.754

---

---

---

98

0.745

94

593.2

95

637.8

96

620.1

97

480

98

474.03

تغیرات نسبت به
سال پایه
(سال اول
گزارشدهی)

بازطراحی فرآیند

استفاده از
فیلتر

تغییر نوع
سوخت و
غیره

---

-----

7.53
4.30
18.9219.89-

--سیستم احتراقی این شرکت از
ابتدای راه اندازی مجهز به Low
 Burner Noxمی باشد.

---

---

---

7.52

---

---

4.53

---

---

19.0820.08-

94

262.2

---

---

---

95

281.9

---

---

---

7.51

96

274.1

---

---

---

4.54

97

212.2

---

---

---

19.07-

98

209.57

20.07-

94

4.08

---

---

---

95

4.39

---

---

---

7.60

96

4.27

---

---

---

4.66

97

3.3

---

---

---

19.12-

98

3.19

---

---

---

21.81-
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اثرات محصول:
رشکت پرتوشیمی زاگرس به منظور کنرتل و کاهش اثرات فعالیتهای خود ،متامی
جنبههای محیطزیستی خود را شناسایی و پیامدهای ناشی از آن را ارزیابی منوده
است .این اقدام براساس استاندارد  ISO14001:2015و با توجه به ارزیابی چرخه حیات
محصول انجام شده است.
ارزیابی چرخه محصول در مراحل انتقال خوراک و سوخت ،انتقال مواد اولیه ،تولید
محصول ،مدیریت پسامندها ،مرصف انرژی ،مصارف متانول ،خطوط انتقال محصول،
حمل و نقل محصول ،بازیافت ،دفن و تصفیه فاضالب انجام شده است.
همچنین بر اساس بررسی صورت گرفته عواملی مانند انتقال گاز ،حمل و نقل ،خطوط
انتقال محصول فاقد جنبه بارز محیطزیستی بوده و با توجه به اثر بسیار پایین نیاز به
انجام اقدامات اصالحی و کنرتلی ندارد.
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رشکت پرتوشیمی زاگرس با وجود رعایت متامی استانداردها و همچنین استفاده از
تکنولوژی کم مرصف با بازده باال ،به دلیل مسوولیتپذیری و برای همگام شدن با
جامعه جهانی در مبارزه با تغییرات اقلیمی نسبت به اجرای پروژههای کاهش مرصف
انرژی در بخشهای فرآیندی ،مصارف برق و گاز سوخت ،پروژههای از قبیل:
پروژههای بهسوزی سوخت در کورههای کمکی واحد اول و دوم
Leak Detect and Repair LDAR
جایگزینی المپهای انبارها ،خیابانها و ساختامنهای غیرصنعتی
را اجرا کرده است .همچنین به منظور ارزیابی پیامدهای ناشی از متامی پیامدهای
روتین ،غیر روتین و اضطراری ،روش اجرایی تدوین منوده و بر این اساس پیامدهای
فعالیت خود را ارزیابی میمناید.

فصل پنجم :رضایت زیست محیطی و اجتامعی جامعه
فعالیت های داوطلبانه:
حامیت از گونههای جانوری منطقه و آموزشهای همگانی
اقدامات انجام شده:
رشکت پرتوشیمی زاگرس ،به منظور گسرتش تعامل سازنده با طرفهای ذینفع از جمله
خانواده های کارکنان و مردم بومی منطقه و همچنین توامنندسازی NGOهای فعال
منطقه ،در راستای آموزش و فرهنگسازی مردم بومی اقدام منوده است که از آن جمله
می توان به موارد ذیل اشاره منود:
مبالغ قابل توجهی هم به عنوان قدرالسهم مسوولیتهای اجتامعی از طریق کمیته
راهربدی مدیران عامل منطقه پرداخت میگردد.
پروژه بوم شناسی و حفاظت از آهوی منطقه حفاظتشده ُمند
پروژه توسط کارشناسان خربه در زمینه تنوع زیستی و به صورت گشت میدانی در
منطقه حفاظت شده مند انجام شده است.
تجهیز ایستگاه محیط بانی منطقه مند
تامین علوفه خشک برای خوراک آهوها
اهدا کانکس جهت تامین محل محیط بانی برای محیط بانان منطقه حفاظت شده
مند
تهیه اقالمی شامل ساک پارچه ای با طرح آهو ،کتاب نقاشی و پیکسل آهو به منظور
فرهنگسازی در زمینه معرفی آهوی منطقه ُمند
برای فرهنگ سازی در زمینه کاهش مرصف پالستیک ،به متام خانواده کارکنان
رشکت ،مهامنان رشکت ،اداره کل محیط زیست استان بوشهر ،بازدید کنندگان غرفه
رشکت در منایشگاه محیط زیست ،ساک پارچهای جهت استفاده در خریدهای روزانه
تحویل شد.
مشارکت همگانی کارکنان در پاکسازی ساحل
طرح آموزشی محیط یار :با همکاری سازمان های مردم نهاد و با نظارت اداره
محیطزیست شهرستان عسلویه اقدام به آموزش مسائل محیط زیستی برای دانشآموزان،
بانوان خانهدار و  ...منوده است.
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طرح آموزش محیطیار

نام مدرسه

تعداد تحت آموزش

موضوع آموزش

آموزشگاه سهمو شمالی

30

زباله و تفکیک از مبدا

دبیرستان حضرت مریم اخند

36

زباله و تفکیک از مبدا /حیات وحش

دبیرستان حکمت چاه مبارک

28

آلودگی های صنعتی و حفاظت از محیط زیست

دبیرستان عسلویه

37

حفاظت از محیط زیست

دبیرستان دخترانه سهمو شمالی

45

زباله و تفکیک از مبدا

دبیرستان شهدای نفت چاه مبارکه

18

حیات وحش و حفاظت از آن

دبیرستان شهید بیدخونی بیدخون

23

منطقه حفاظت شده و گونه های در حال انقراض

دبیرستان کوثر خیارو

30

زباله و تفکیک از مبدا

دبیرستان دخترانه نخل تقی

58

زباله ،اثرات آن و تفکیک از مبدا

راهنمایی بستانو

36

تنوع زیستی و نقش حفاظت از گونه های جانوری

راهنمایی پسرانه نخل تقی

16

حیات وحش و حفاظت از آن

راهنمایی دخترانه زبار

30

منطقه حفاظت شده و حفاظت از گونه ها

راهنمایی سهمو جنوبی

30

حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی بومی

هنرستان دخترانه بیدخون

23

حفاظت و بازیافت زباله

چاپ کتابهای آموزشی محیط زیستی در  15عنوان به تعداد  15000جلد و توزیع در سطح منطقه

عنوان کتاب

عنوان کتاب

آلودگی آب و اثر آن بر سالمت انسان

زباله ،طالی کثیف

آلودگی خاک

راهکارهای عملی برای صرفه جویی در مصرف انرژی

آلودگی صوتی

زباله خطرناک چیست؟

آلودگی هوا و اثر آن بر سالمت انسان

آموزش جوامع محلی برای امداد و نجات پستانداران دریایی

راهکارهای حفاظت از محیط زیست

راهنمای شناسایی و بیومتری الک پشت های دریایی

بازیافت در خانه

جنگل های حرا را بشناسیم

بازیافت چیست؟

الک پشت های دریایی را بشناسیم

بازیافت در مدرسه
حامیت از منایشگاهها و هامیشهای محیطزیستی
افتخارات و جوایز
کسب عنوان صنعت سبز در سال 96
کسب جایزه بنیاد جهانی انرژی برای پروژه احداث پکیج تصفیه فاضالب
تقدیر اداره کل محیطزیست استان بوشهر از تامین محل محیط بانی برای منطقه ُمند
کسب عنوان رشکت برتر در زمینه پروژههای محیطزیستی در سطح منطقه ویژه
دریافت تندیس برای حامیت از هامیش حامیان زمین
استقرار استاندارد ISO14001:2015

57

فصل پنجم :رضایت زیست محیطی و اجتامعی جامعه
مسئولیت های اجتامعی در حوزه جامعه
رشکت پرتوشیمی زاگرس در راستای توجه به محیط پیرامونی و جوامع محلی
نسبت به مقوله مسئولیت های اجتامعی همواره اقداماتی در استان بوشهر بویژه در
شهرستانهای جنوبی این استان انجام داده است که این اقدامات باعث تعامل سازنده
جوامع محلی با این رشکت گردیده است .از آنجا که رشکت پرتوشیمی زاگرس در عمل به
مسئولیت های اجتامعی در منطقه عسلویه همواره پیش رو بوده و سعی بر آن منوده
تا رضایتمندی محیط پیرامونی خود را جلب مناید .از این رو در فواصل زمانی متعدد
اقدام به انجام این مسئولیت مهم منوده است که برخی از این اقدامات به رشح زیر به
حضور تقدیم میگردد.
ساخت مدرسه در منطقه زلزله زده روستای علی آباد شهرستان دشتی
مدرسه شهید حاجی نژاد در روستای علی آباد شهر کاکی از توابع استان بوشهر با
حامیت کامل رشکت پرتوشیمی زاگرس در قالب عمل به مسئولیت های اجتامعی نسبت
به جوامع پیرامونی از سال  1393در زمینی به مساحت  1700مرت مربع به صورت سه
کالسه با تولیت رشکت پرتوشیمی زاگرس ،با هزینه ای بیش از  8میلیارد و  500میلیون
ریال آغاز و در دوم آذرماه  1394افتتاح گردید.

ساخت مجتمع ورزشی چند منظوره سیراف ویژه بانوان با حامیت رشکت پرتوشیمی زاگرس

یکی از بزرگرتین مجتمعهای ورزشی چند منظوره کشور ویژه بانوان با حامیت کامل
رشکت پرتوشیمی زاگرس در بندر تاریخی سیراف مورد بهرهبرداری قرار گرفت .عملیات
اجرایی پروژه سالن ورزشی چند منظوره ویژه بانوان شهر سیراف به همت رشکت
پرتوشیمی زاگرس در راستای عمل به مسئولیتهای اجتامعی در هفته دولت در سال
 1397در زمینی به مساحت  2740مرت مربع کلنگزنی شد که کلیه هزینههای این
پروژه از محل اعتبارات رشکت پرتوشیمی زاگرس تامین شده است .این مجتمع ورزشی
مطابق با آخرین استانداردهای مجموعههای ورزشی چند منظوره ساخته شده که دارای
سالنهای متعددی از جمله :فوتسال ،والیبال ،پینگپنگ ،هندبال ،سالن رزمی ،بدنسازی،
ایروبیک ،رخت کن ،اتاق کودک و مادر ،سونا بخار ،سونا خشک و… است.
همچنین این مجتمع ورزشی با توجه به همجواری با دریا و ابنیه های تاریخی و
باستانی شهر سیراف و استاندارد بودن سازهها و سالنهای مختلف آن ،که همواره مورد
تأکید مدیریت رشکت پرتوشیمی زاگرس بوده است؛ میتواند میزبان بازیهای کشوری
و ملی باشد.
آیین افتتاح این مجموعه ورزشی بزرگ در روز یکشنبه مورخ  3شهریورماه سال1398با
حضور آقای گراوند استاندار بوشهر ،رسکار خانم املاسی مناینده محرتم مردم رشیف
شهرستان های عسلویه ،جم،کنگان و دیر در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن
استانی و محلی در شهر سیراف برگزار شد.
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ساخت مرکز بهداشت روستای زبار از توابع شهرستان عسلویه
هم اکنون پروژه در مرحله طراحی و منتظر دریافت نقشههای نهایی از سوی دانشگاه
علوم و پزشکی استان بوشهر جهت آغاز پروسه ساخت میباشد.
برگزاری جشن شکوفههای انقالب
کمیته روابط عمومی رشکتهای پرتوشیمی منطقه پارس به منظور افزایش سطح
روحیه کارکنان و احساس تعلق سازمانی کارکنان و خانوادههای آنان؛ اقدام به برنامهریزی
سالیانه و برگزاری جشن در شهرهایی که دارای مترکز جمعیت کارکنان میباشند منوده و
هر ساله در شهرهای :تهران ،بوشهر ،اصفهان ،شیراز ،مشهد ،جم ،تربیز ،رامرس اقدام به
برگزاری جشن با حضور برخی از خانوادهها و جامعه محلی هر شهر میمناید.

رشکت پرتوشیمی زاگرس حامی طرح محیط یار در استان بوشهر
دفرت آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری رشکت
پرتوشیمی زاگرس ،در راستای نهادینه کردن فرهنگ محیط زیست و اشاعه و ارتقاء آن
در عموم جامعه خصوصاً دانش آموزان به عنوان اقشار موثر و آسیب پذیر جامعه ،اقدام
به تدوین طرح محیط یار در بین دانش آموزان منطقه منوده است.
هدف از اجرای این طرح ،توسعه فرهنگ محیط زیستی است و دانش آموزان به
عنوان حافظان محیطزیست از هرگونه آسیب به محیطزیست جلوگیری و مسائل
آموزشی را در زمینه محیطزیست به دیگران توصیه میکنند.
برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید آنان از مجتمع پرتوشیمی زاگرس
رشکت پرتوشیمی زاگرس به منظور آشنایی دانش آموزان منطقه(عسلویه،کنگان و جم)
با صنعت پرتوشیمی و ارائه آموزش های الزم به آنان در این خصوص ،اقدام به برگزاری
اردوهای یک روزه دانش آموزی و فراهم منودن مقدمات بازدید آنان از این مجتمع را
فراهم می مناید.
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اهداف جزئی طرح محیطیار
آموزش و اطالع رسانی مسائل محیط زیستی به دانش آموزان ،زنان خانه دار ،صیادان،
اعضای شورای شهر و دهیاری ها
جلب مشارکت دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور جهت کنرتل و کاهش بعضی
از معضالت محیط زیستی
ایجاد حس مسئولیت بین گروه های هدف نسبت به رعایت مسائل محیط زیستی
استفاده از توان فزآینده جامعه دانش آموزی و زنان خانه دار جهت انتقال پیام های
محیط زیستی به درون خانه و خانواده
فرهنگ سازی به منظور تغییر الگوی مرصف در مدرسه و خانه
افزودنی است تفاهم نامه اجرای طرح محیط یار در شهریور ماه  94و با حضور مدیر
کل محرتم حفاظت محیط زیست استان بوشهر در محل مجتمع پرتوشیمی زاگرس امضا
شد.

فصل پنجم :رضایت زیست محیطی و اجتامعی جامعه
آموزش های انجام شده در سطح مدارس منطقه عسلویه

پکیج آموزشی طرح
با در نظر گرفنت اهداف جزئی طرح محیط یار و پس از مشخص شدن گروه های هدف با هامهنگی اداره محیط زیست عسلویه ،سازمان مردم نهاد توسعه پایدار نایبند و
رشکت پرتوشیمی زاگرس ،تدوین اقالم آموزشی در دستور کار قرار گرفت و عناوین زیر در دست چاپ است.

تفاهمنامه محیطیار
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رشکت پرتوشیمی زاگرس حامی محیط زیست در حوزه پاکسازی ساحل
کارکنان رشکت پرتوشیمی زاگرس به همراه خانوادههای ایشان با شعار ما زمین را
دوست داریم هر ساله اقدام به پاکسازی بخشی از سواحل زیبای خلیج فارس میپردازند.
این برنامه با هدف اشاعه فرهنگ زیست محیطی و پاکسازی محیط زندگی از
هرگونه زباله ،هر سال در یکی از مناطق شهرستانهای عسلویه و کنگان برگزار میگردد؛
که در هر برنامه  200نفر از خانوادههای کارکنان رشکت پرتوشیمی زاگرس بصورت
داوطلبانه در این برنامه رشکت میمنایند.
افزودنی است این برنامه با همکاری اداره محیطزیست منطقه عسلویه و کنگان
انجام میگردد و در نهایت مورد تحسین و تایید مناینده این اداره قرار میگیرد.
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فصل پنجم :رضایت زیست محیطی و اجتامعی جامعه
بازدید سازمان ها ،ادارات ،دانشگاه ها و سایر نهادهای دولتی و خصوصی از رشکت پرتوشیمی زاگرس
در راستای عمل به مسئولیت های اجتامعی در حوزه آموزش و تبادل دانش ،رشکت پرتوشیمی زاگرس همواره میزبان اقشار مختلف جامعه از رسارس کشور به منظور بازدید از این
مجتمع بوده و در این خصوص موفق شده است با جامعه تعامل سازندهای برقرار مناید.

62

2019
رشکت پرتوشیمی زاگرس حامی طرح حفاظت از آهوی مند و پارک ملی دیر(نخیلو)
براساس تفاهم نامه ،رشکت پرتوشیمی زاگرس متعهد می گردد؛ در راستای
مسئولیتهای اجتامعی خود و با اهداف افزایش دانش بومشناختی و زیستشناسی
آهوی شنی ،برای حفاظت از گونه و ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در زمینه حفاظت
از آهوی شنی در حاشیه منطقه ،متامی مراحل اجرایی ،آموزشی و پژوهشی مرتبط با
پروژه بوم شناسی و حفاظت آهوی شنی ،در منطقه حفاظت شده ُمند را با همکاری
اداره کل محیط زیست استان بوشهر به انجام برساند .پروژه با همکاری کارشناسان خربه
در زمینه تنوع زیستی و به صورت گشت میدانی در حال انجام است.این طرح به دو
بخش بوم شناسی و حفاظت انجام می گیرد:
بخش بومشناسی با رویكرد فعالیتهای میدانی برای شناخت دقیق و بهبود رشایط
زیستی گونه و مطلوبیتهای زیستگاهی انجام میگیرد.
در بخش حفاظت اهم اقدامات در زمینه حساس سازی و ارتقای سطح آگاهی عموم
و همچنین جلب مشاركت محلی در زمینه حفاظت از این گونه و زیستگاه آن میباشد.
در این راستا رشکت پرتوشیمی زاگرس ،نسبت به تامین محل محیطبانی برای
محیط بانان منطقه حفاظت شده مند نیز اقدام منوده است و مورد تقدیر اداره کل
محیطزیست استان بوشهر قرار گرفته است.
همچنین به دلیل خشکسالی و عدم وجود خوراک در منطقه ،نسبت به تامین خوراک
برای آهو و تغذیه دستی آنها اقدام شده است.
به منظور آموزش و فرهنگسازی در رابطه با کاهش مرصف پالستیک به عنوان یکی از
بزرگرتین مشکالت پسامند در منطقه و کشور ،کیسههای پارچهای برای کاهش مرصف
پالستیک و همچنین کتابهای آموزشی کودکان با موضوع آهو ،تهیه شده است.
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فصل پنجم :رضایت زیست محیطی و اجتامعی جامعه
ایجاد فرصت یادگیری برای فارغ التحصیالن بومی دانشگاه ها
پرتوشیمی زاگرس در سال  1395با سازمان منطقه ویژه در جذب کارآموزان بومی استان ،همکاری
مناسبی داشته است و این خدمت را در زمره وظایف اخالقی و در راستای مسئولیتهای اجتامعی
میداند بدین ترتیب در هر دوره سه ماهه تعداد پنج کارآموز از سوی منطقه ویژه به این رشکت
معرفی و اداره آموزش براساس رشته تحصیلی کارآموزان نسبت به توزیع آنان بین واحدهای سازمان
معرفی میمناید .به منظور ایجاد انگیزه در کارآموزان و رفع مشکالت معیشتی به کارآموزان حقوق و
مزایا و تسهیالت رفاهی شامل غذا و پوشاک اعطا می گردد .الزم بذکر است تا کنون  40کارآموز در رشکت
پرتوشیمی زاگرس حضور یافته اند .رشکت پرتوشیمی زاگرس بر این باور است که با مهیا منودن فضای
آموزشی برای دانشجویان دانشگاهها می تواند باعث افزایش خودباوری دانشجویان به واسطه ی بارور
شدن توانایی حل مساله و آمادگی هرچه بیشرت برای فرصتهای کاری آتی گردد .بر همین اساس عالوه
بر فرصت یادگیری برای فارغ التحصیالن دانشگاهها ،این فرصت را برای دانشجویان در حال تحصیل
نیز فراهم منوده است تا با گذراندن دوره کارآموزی ،از لحاظ تجربه رشایط مطلوبی برای کارآموزان که
همواره با کمبود تجربه عملی یا به عبارتی کم بار بودن رزومه کاری آنهاست و تاثیر نامطلوبی بر آینده
شغلی دانشجو روبرو هستند را مهیا مناید .دوره کارآموزی فرصتی طالیی را برای حضور در محیط های
موفق صنعتی ،تجاری و خدماتی به دست می دهد و دانشجو میتواند از این طریق و بدون دغدغه
مسئولیتها و تبعات شغلی ،به کسب تجاربی ارزشمند بپردازد و خود را برای توسعه و آبادانی صنعت
و کشور آماده مناید.
همچنین رشکت پرتوشیمی زاگرس با ارائه تقویم آموزشی ماهانه به سازمان منطقه ویژه ،این فرصت
را در اختیار نفرات مدعو از سوی سازمان منطقه ویژه قرار میدهد تا با حضور کارآموزان و دانشجویان
در دوره های آموزشی داخلی بر اساس ظرفیت کالسها (دو نفر در هر دوره) ،امکان فرصت رشد و
توسعه و همچنین کسب مهارتهای الزم خود را در آزمون های استخدامی و فرصتهای شغلی پیشرو
آماده مناید.
تقدیرنامههای دریافتی از سوی نهادهای اجتامعی
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فصل ششم :قانون مداری و ارتقای درستی کسب و کار
مدیر عامل رشکت پرتوشیمی زاگرس در راستای حاکمیت موثر رشکت اقدام به تعریف
کمیتههای سازمانی در سطوح عالی و عملیاتی منوده است و امور تحولی و جاری
رشکت در کلیه موضوعات اقتصادی ،اجتامعی و زیستمحیطی به کمک این کمیتهها
و واحدهای عملیاتی در رشکت اجرایی میشود .رشح ساختار کمیتههای رشکت به رشح
زیر است:
شورای معاونین

اعضای هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس به رشح زیر میباشد:
آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان – رئیس هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس
آقای افشین بنایی-عضو هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس
آقای محمد حسین قامئی  -عضو هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس
آقای محمد علی زردبانی-نائب رئیس هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس
آقای محمود مجیب -عضو هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس

کمیته
کمیته منابع
مسئولیت های کمیته ورزش کمیته تغذیه کمیته بحران
انسانی
اجتامعی
فرهنگ سازمانی:
نظرسنجی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون طی یک دوره در سال  1396با
هدف سنجش میزان باورها و ارزش های مشرتک کارکنان سازمان صورت پذیرفت و در 4
بعد ذیل نتایج مورد بررسی قرار گرفت:
 -1درگیر شدن در کارها
 -2سازگاری
 -3انطباق پذیری
 -4ماموریت
کمیته انضباطی و رویکرهای ضد فساد:
این رشکت با همکاری اداره کار سازمان منطقه ویژه جهت حل تعارضات کارکنان و
مشکالت ایشان ،با برگزاری انتخابات کارگری ،به صورت رسمی و مدون کمیته انضباطی
را تشکیل داده است.
حصول اطمینان از وجود عدالت و رعایت اصول اخالقی:
امور منابع انسانی رشکت پرتوشیمی زاگرس متناسب با اسرتاتژیهای کالن و
اسرتاتژیهای منابع انسانی ،همواره فرآیندهای کاری (از جمله نظام جربان خدکات،
توزیع عادالنه کارانه ،جذب و استخدام ،ارتقاء و ترفیع ،نظام جانشین پروری و توسعه
کارراهههای شغلی را بر پایه شایستهساالری و رعایت عدالت محوری رسلوحه خود
قرار داده است.
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مشرتیان به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی ،همواره مورد توجه رشکت قرار دارند و حقوق مرتبط با آنها به وسیلهی رشکت شناسایی شده و در جهت رعایت آن تالش میشود.
رشکت پرتوشیمی زاگرس از  97با استقرار استانداردهای  ISO10002 & ISO10004اقدام به نظرسنجی از مشرتیان و رسیدگی به شکایات آنان کرده است و در این راستا تدوین روش
اجرایی رضایتسنجی از مشرتیان و دستورالعمل رسیدگی به شکایت مشرتیان و اصالح مداوم آن را در دستور کار خود داشته است .رشکت تالش دارد تا در این جهت رابطه پایداری
را با کلیه مشرتیان برقرار منایند.
از این رو همسو با ارزشهای سازمان و ایجاد گفتامن مبتنی بر گشودگی ،شفافیت ،اعتامد و احرتام رویکردهای مختلفی را در قالب جدول زیر به کار میگیرد.

رویکردهای مربوط به مولفههای رابطه پایدار با مشتریان
مولفههای رابطه پایدار
شفافیت

احترام

سنجش اثربخشی و کارایی
رویکردها

*

*

درصد رضایت مشتریان

رسیدگی به شکایات مشتریان

*

*

*

تعداد شکایات

رعایت الزامات و استانداردهای مورد
نظر مشتری

*

*

*

دعوت از مشتریان کلیدی و اصلی
برگزاری جلسات حضوری به منظور
بهبود روابط فی مابین

*

عنوان رویکرد

گشودگی

اعتماد

نظرسنجی از مشتریان و پایش
برداشتها و انتظارات مشتریان

 درصد محصول متانول OFFشده صادراتی
 درصد محصول نامنطبقتحویل شده به مشتری داخلی
 درصد تحویل به موقع*

*

دعوت از مشتریان جهت بازدید از
کارخانه و فرآیند تولید

تعداد مشتریانی که از شرکت
بازدید نمودهاند

*

حضور در کنفرانسهای بین المللی و
ارتباط با مشتریان سازمان و مشتریان
بالقوه

*

ارائه خدمات مشاورهای فنی و بازرگانی

*

حفظ مشتریان

جذب مشتری جدید

*

*

*

تعداد مشاوره

عالوه بر طرح ریزی و اجرای رویکردهای فوق ،رشکت به منظور توامنندسازی کارکنان در راستای حفظ حقوق مشرتیان و توسعه فرهنگ مشرتیمداری ،ضمن شناسایی و تعیین
نقاط متاس با مشرتیان نسبت به توسعه منابع ،شایستگیها ،اختیارات و اطالعات مورد نیاز کارکنان اقدام میمناید.
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ارزش اقتصادي
عنوان

واحد

سال 94

سال 95

سال 96

سال 97

سرمایه شرکت

میلیارد ریال

2,400

2,400

2,400

2,400

سود انباشته پایان دوره

میلیارد ریال

4,972

9,478

18,775

38,315

سود خالص هر سهم

ریال

1,590

3,973

8,124

15,542

میزان صادرات

میلیون دالر

730

808

1,003

941

متوسط ارزش هر سهم در صورت عرضه در بورس

ریال

13,500

17,200

30,500

49,300

ارزش خرید های محلی از استان بوشهر

میلیارد ریال

-

-

-

70

ارزش خرید از ساير استانها

میلیارد ریال

225

217

226

244

صرفا از طریق شرکت به صورت
خاص

میلیارد ریال

6.2

0.0

0.0

53

صرفا از طریق شرکت به صورت
خاص

ميليارد ريال

1.0

0.5

0.0

12.7

هزینه های انجام شده در
حوزه مسئولیت اجتماعی/
عمرانی
هزینه های انجام شده در
حوزه توانمندسازی

صادرات

سال

ارزش هر سهم در صورت عرضه
در بورس پایان سال

98

2,737,744

2,818,603

77,215

1,215,060

817

652

29,388

74,125

110

188

_

_

5,737,584

مالیات پرداختی ارزش افزوده

مالیات پرداختی بر حقوق کارکنان

مالیات پرداختی قراردادها

مالیات پرداختی بر سود

بیمه پرداختی قراردادها

28

75

259

میلیون تن

متانول

میلیارد
ریال

میلیارد
ریال

میلیارد
ریال

درصد

میلیارد
ریال

میلیارد
ریال

درصد

87

متانول

بخار
میلیون تن

بخار

ریال

بیمه پرداختی نیروی انسانی

میلیون تن میلیارد ریال میلیون تن میلیارد ریال

میلیون
دالر

میلیارد
ریال

تولید/عملکرد

ایفای تعهدات ارزی

فروش داخل

سود
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ارزش خرید
داخل کشور

ارزش خریدهای
محلی
(شهرستان/استان)

هزینه های انجام شده در
حوزه مسئولیت اجتماعی/
عمرانی (میلیارد ریال)

هزینه های انجام شده در
حوزه توانمند سازی
(میلیارد ریال)

هزینه های
عوارض آالیندگی

سال

98

میلیارد ریال

میلیارد ریال

از طریق
شورای راهبردی

از طریق
شرکت بصورت خاص

از طریق
شورای راهبردی

از طریق
شرکت بصورت خاص

میلیارد ریال

731

155

3

43

0

0

0
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