


درباره این گــزارش
در  پیرشو  پایدار،  توسعه  به  تعهد  »با  نام  به   1400 سال  پایداری  گزارش 

تولید، فروش و ارزش آفرینی« سومین گزارش رشکت پرتوشیمی زاگرس در حوزه 

مسئولیت اجتامعی است که براساس استاندارد GRI2018 آماده شده است.

مجمـوعـه شاخص های موردنظر گــزارش، در جــدول شاخص های گـزارش در 

پیوست موجود است. برای این گزارش الزامی وجود نداشته و بدون رشکت در 

ارزیابـی و ضامنت های بیـرونـی به صـورت داوطلبانه تهیه شده است و جهت 

دسرتسی عمومـی در صفحـه مسئولیت اجتامعی وب سـایت رشکت پرتوشیمی 

زاگـرس)www.zpcir.com( در دسرتس همگان قرار می گیرد.

این گـزارش به صورت ساالنه ارائه می شود و هر گـزارش با مترکز بر حوزه های 

اسرتاتژیک در مسئولیت اجتامعی پرتوشیمی زاگرس تدوین می شود.

درصورت داشنت هرگونه سوال، انتقاد یا پیشنهاد در مورد این گزارش می توانید 

از طریق ایمیل CSR@zpcir.com یا شامره تلفن 07737323142 اقدام فرمایید.
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فصل اول: رشکت پرتوشیمی زاگرس در یک نگاه

متین دیداری

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

بیانیه مدیـرعامل
این  اقتصادی و طبیعی وجود دارد که مجموعه  انسانی،  در هر کشوری رسمایه های مختلف اجتامعی، 

رسمایه ها الزمه دستیابی به توسعه پایدار است. امروزه با رشد همه جانبه صنایع، در راستای اجرای توسعه 

پایدار تالش های زیادی انجام شده است. همه ما در قبال محیط پیرامونی خود مسئول هستیم که به بهرتین 

شکل ممکن از منابع استفاده و از همه مهمرت در جهت حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم؛ تا بتوانیم در مسیر 

پیرشفت و توسعه گام برداریم. از این رو رشکت پرتوشیمی زاگرس به منظور توسعه همه جانبه و توجه ویژه 

به محیط پیرامونی خود عالوه بر فعالیت اقتصادی، از سال 1396با طراحی و به کارگیری نظام مند مسئولیت 

اجتامعی؛ وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود شده است. ما بر این معتقدیم که رشد اقتصادی پایدار مستلزم 

داشنت یک محیط سامل و ایمن است و در این راه رشکت پرتوشیمی زاگرس در حوزه زیست محیطی، اقتصادی 

کنرتل جنبه های  و  با شناسایی  و  دارد  اجتامعی  پذیری  احساس مسئولیت  پیرامون خود  اجتامعی محیط  و 

زیست محیطی و منابع نرش، اثرات آن ها را حذف و یا به حداقل رسانده است. در حوزه اقتصادی به سمت 

استفاده بهینه از منابع و تکمیل زنجیره ارزش محصول خود گام نهاده و در مسیر اجتامعی نیز همواره نسبت 

به حوزه های: آموزش، بهداشت، درمان و سایر مسائل جامعه در حد توان و به سهم خود مسئولیت پذیر بوده 

است. لذا این رشکت بر آن شد تا با انتشار گزارش مسئولیت های اجتامعی خود با رفتاری مسئوالنه در جهت 

رشد و توسعه اقتصادی، اجتامعی و زیست محیطی پایدار گام بردارد./
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فصل اول: رشکت پرتوشیمی زاگرس در یک نگاه

معرفی رشکت پرتوشیمی زاگرس:
عظیم  پروژه های  اجرای  جهت  در  زاگرس  پرتوشیمی  رشکت 

پرتوشیمی و در چهارچوب بـرنامـه ســوم توسعه اقتصادی کشور و 

با هدف تولید سالیانه 3.300.000 تن متانــول  

)در دو واحد( تاسیس شد. حجم باالی تولیدات و فن آوری برتر، 

به  زیست محیطی، سهولت دسرتسی  استانداردهای  با  هامهنگی 

خوراک گاز طبیعی، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از 

محصول  صادرات  برای  بارگیری  اسكله  و  سازی  ذخیره  تأسیسات 

متانول، از جمله مزیت ها و ویژگی های این مجتمع بوده که چشم 

بین املللی  بازارهای  در  رشكت  این  جایگاه  برای  را  روشنی  انداز 

ترسیم می مناید.

و  گاز  نفت،  در حوزه  ای كشور  توسعه  با سیاست های  همسو 

رشكت  توسـط  گرفته  صورت  اقدامات  چارچوب  در  و  پرتوشیمی 

ملی صنایع پرتوشیمی جهت توسعه منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس جنوبی؛ احداث واحد اول و دوم مجتمع پرتوشیمی زاگرس 

به ترتیب در سال های 1379 و 1383 صورت پذیرفته است. واحد 

اول متانول در اسفندماه 1385و واحد دوم در تیرماه 1388به بهره 

از  تولید هرکدام  تولید گردید. ظرفیت  وارد مدار  برداری رسید و 

واحدهای تولید متانول 5000 تن متانول خالص در روز )1.650.000 

تن در سال( با مشخصات گرید AA می باشد و خوراک این واحدها 

از خط لوله رسارسی گاز پارس جنوبی تامین می گردد.

رشکت گروه گسرتش و نفت و گاز پارسیان )سهامی عام(

رشکت گروه پرتوشیمی تابان فردا )سهامی عام(

رشکت گروه صنعتی شیمی پوشینه )سهامی خاص(

رشکت صادرفر

رشکت صنعت مروارید ارم

تاریخچه رشکت پرتوشیمی زاگرس:

سهامداران عمده:
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فهرست نتایج کلیدی:
 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 (

دفرت مرکزی:
تهران، ونک، خیابان ونک، روبروی بوستان آفتاب، پالک 170

کدپستی: 1991816391

تلفن/فکس: 02143000039

چالش ها و اسرتاتژی های سازمان
چشم انداز: گسرتش بازارهای فروش و توسعه زنجیره ارزش با تعهد به توسعه پایدار

ماموریت )مقصود وجودی(: تولید محصول با کیفیت، جهت ساخنت دنیایی سامل

ارزش های سازمانی:

1-مسوولیت پذیری

2-رعایت ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست

3- مشرتی مداری

4- درستی و صداقت

5-مشارکت فردی و گروهی

اسرتاتژی محوری:

انسانی متخصص و جذب  نیروی  متانول،  تولید  از ظرفیت مناسب  برخورداری  با  ما 

سال  تا  بازارها  جغرافیایی  گسرتش  و  متانول  ارزش  زنجیره  توسعه  دنبال  به  نقدینگی، 

1405، برای عرضه محصوالمتان به بازارهای داخلی و خارجی هستیم.

محصول و خدمات رشکت:

مجتمع:
استان بوشهر، منطقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس)عسلویه(

کدپستی: 7511811375     صندوق پستی: 364 - 75391

تلفن: 3330  3732  077    فکس: 3207  3732  077   

چارت سازمانی رشکت پرتوشیمی زاگرس



10

فصل اول: رشکت پرتوشیمی زاگرس در یک نگاه

متانول با گرید AA به عنوان تنها محصول پرتوشیمی زاگرس می باشد. قابل ذکر آنکه 

کلیه تاسیسات و خطوط طرح ریزی شده برای تولید این محصول با باالترین گرید بوده و 

تولید هیچ نوع گرید و محصول دیگری در این مجتمع امکان پذیر منی باشد.

محیط رقابتی، بازارها، مشرتیان، محصوالت و خدمات
رقبا: رقبای رشکت پرتوشیمی زاگرس عبارتند از:

رقبای خارجی: متانکس، ترینیداد و الرازی

رقبای داخلی: پرتوشیمی فن آوران، پرتوشیمی خارگ و پرتوشیمی مرجان

ZPC

مشرتیان: عمده مشرتیان  رشکت پرتوشیمی زاگرس به تفکیک مناطق جغرافیایی و بر 

حسب درصد در نقشه زیر مشخص شده اند:

سابقه کار کارکنان:

%80 چین

%14

هند
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تقدیرنامه ها و گواهینامه ها
  دریافت نشان عالی مدیر سال در ششمین اجالس مدیران عامل برتر رشکت های تولیدی

  رتبه اول کشوری در جایزه ملی صنعت سالمت محور در سه بخش محیط زیست، منابع انسانی و بهداشت شغلی

  کسب رتبه دومین رشکت برتر صادرات گرای ایران از سازمان مدیریت صنعتی کشور در سال 1400

  دریافت تندیس سیمین صنعت سبز کشوری توسط پرتوشیمی زاگرس

  دریافت تندیس نقره ای سه ستاره مدیریت انرژی توسط پرتوشیمی زاگرس از دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی

  تقدیر از پرتوشیمی زاگرس در پانزدهمین هامیش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآورد ههای نفت، گاز و پرتوشیمی با توجه 

به نقش فعال پرتوشیمی زاگرس در صنعت پرتوشیمی ایران

  کسب رتبه برتر اجالس رسارسی رضایتمندی مرشتی توسط رشکت پرتوشیمی زاگرس در ششمین اجالس رسارسی رضایتمندی 

مرشتی با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در تولید، دانش بنیان و اشتغال

  انتخاب مدیرعامل پرتوشیمی زاگرس به عنوان مدیر شایسته سال از سوی دبیرخانه هامیش مدیران کار آفرین کشور

  گواهینامه انطباق معیار مرصف انرژی از سازمان ملی استاندارد

  کسب گواهینامه Excellence از موسسه بین املللی IIS هلند توسط آزمایشگاه مجتمع

  تقدیر دانشگاه شیراز از رشکت پرتوشیمی زاگرس در زمین ههای تعامالت و همکاری های مختلف علمی

  کسب رشکت برتر مسئولی تهای اجتامعی در چهارمین جایزه مسئولیت اجتامعی و توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی کشور

منظر مالی
  رسمایه رشکت)میلیارد ریال (-1400: 2400

  سود خالص )میلیارد ریال (-1400: 30،634

  سود ناخالص)میلیارد ریال (-1400: 60،404

  درآمدهای عملیاتی)میلیارد ریال( -1400: 192،628

نگاه کلی به عملکرد سازمان
  رضایت کلی مشرتیان -1400: %98/4

  رضایت کلی کارکنان -1400: 70/3 %

  درصد رضایت جامعه از سازمان-1400: 97/8 %

  درصد رضایت تامین کنندگان-1400: 92/8 %
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فصل دوم: راهربی مسئولیت اجتامعی

بر این اساس با تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات ذی نفعان سازمان، شناسایی فرصت ها 

و تهدیدهای محیطی و به موازات آن تعیین نقاط قوت و ضعف درونی با مشارکت 

اسرتاتژیک )براساس  اقدامات  اسرتاتژی/  اسرتاتژیک،  مدیریت  راهربی  کمیته  در  رهربان 

آنالیز swot( تدوین 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 طرح ریزی 

شد، بدین منظور با هدف كنرتل رشکت در مسیر تحقق اسرتاتژی هایش، شاخص هایی 

كمی و شفاف در قالب کمیته اسرتاتژیک تعریف شد و سعی گردید تركیب مناسبی از 

و  گذشته نگر  شاخص های  فرآیندها،  كارایی  و  اثربخشی  شاخص های  شامل  شاخص ها، 

آینده نگر)Lead & Lag( با هدف كسب اطمینان از كنرتل پذیر بودن اهداف اسرتاتژیك 

رشكت پرتوشیمی زاگرس استخراج و تدوین گردد. ضمن آنکه پس از تعیین شاخص های 

اسرتاتژیك، در ادامه هر یك از شاخص ها هدف گذاری گردیدند. انجام هدف گذاری آتی 

شاخص ها با توجه به روند گذشته آنها و انتظار رشکت از روند آتی آنها صورت پذیرفت. 

قابل ذکر آنکه در این مرحله شناسنامه سنجه های اسرتاتژیک نیز به منظور ایجاد سندی 

صاحب  و  پایش  مسئول  تعیین  محاسبه،  نحوه  شاخص،  عنوان  شفاف  تعریف  جهت 

شاخص، دوره اندازه گیری و هدف گذاری انجام شده صورت پذیرفت.

ZPC

مدل مدیریت اسرتاتژیک در رشکت پرتوشیمی زاگرس، تلفیقی از مدل های ریچـارد دفت، 

روش BSC و همچنین ارزیابـی منـابع و قابلیت ها بر اســاس متدولوژی RBV می باشد.

رشکت پرتوشیمی زاگرس از بدو تاسیس، همواره برنامه ریزی راهربدی را مدنظر داشته 

به صورت هدفمند  لیکن  است.  منوده  راستا هامهنگ  این  در  را  فعالیت های خود  و 

و  تعریف  به  اقدام  اسرتاتژیک،  ریزی  برنامه  اجرایی  روش  با  مطابق  و   1394 سال  از 

و  مأموریت  چشم انداز،  شامل  اسرتاتژیک،  ساز  جهت  ارکان  بازنگرِی  نیاز  صورت  در 

ارزش های سازمانی منوده است.

واحد برنامه ریزی اسرتاتژیک به عنوان زیر مجموعه برنامه ریزی، فناوری اطالعات و 

سیستم های 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 

مدیرعامل  به  می شود،  انجام  اسرتاتژیک  شاخص های  ارزیابی  وسیله  به  که  برنامه  از 

سازمان پاسخگو می باشند. اعضای این کمیته، مدیرعامل و مدیران ارشد سازمان را شامل 

می شود که ماموریت های زیر را پیگیری می منایند:

 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

پیشینه برنامه ریزی و اجرای اسرتاتژی در رشکت به طور خاصه به صورت زیر است:

1394: استقرار فرآیند مدیریت اسرتاتژیک، تدوین و ابالغ برنامه ها

1395: تثبیت رویکرد بازنگری ساالنه برنامه اسرتاتژیک 

 :1396
- توسعه فعالیت های افزایش آگاهی اسرتاتژیک کارکنان نظیر برگزاری هامیش 

و مسابقه 

-اجرای برنامه های اسرتاتژیک

:1397
- استقرار رویکرد تدوین برنامه اسرتاتژیک واحدهای وظیفه ای

- استقرار رویکردهای مدیریت ریسک اهداف اسرتاتژیک

Qlik View 1398: استقرار داشبوردهای مدیریتی اسرتاتژیک با نرم افزار

1400: بازنگری ارکان جهت ساز در جهت توسعه زنجیره ارزش
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شناسایی و مدیریت ذی نفعان سازمانی: شناسایی ذی نفعان این امکان را به سازمان می دهد تا افراد یا گروه هایی که می توانند 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 ذی نفعان 

خود را در قالب گروه های 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

رشکت گروه گسرتش نفت وگاز پارسیان

رشکت گروه پرتوشیمی تابان فردا

رشکت گروه صنعتی شیمی پوشینه

رشکت صادرفر

رشکت صنعت مروارید ارم 

سهامداران جزء 

تامین کنندگان
تأمین کننده خوراک و یوتیلیتی )پرتوشیمی مبین( 

تأمین کنندگان خارجی اقالم فرآیندی و حیاتی 

تأمین کنندگان داخلی انحصاری اقالم فرآیندی و حیاتی

تأمین کنندگان داخلی غیر انحصاری اقالم فرآیندی

تأمین کنندگان داخلی  اقالم پشتیبانی تولید )قطعات یدکی، اقالم عمومی و استاندارد(

تأمین کنندگان و پیامنکاران انحصاری خدمات تخصصی، فنی و مهندسی 

تأمین کنندگان و پیامنکاران غیر انحصاری خدمات تخصصی، فنی و مهندسی

تأمین کنندگان و پیامنکاران خدمات غیر فنی و عمومی )مانند رشکت خدماتی پازارگاد، خدمات درمانی، تاسیسات، تعمیرات ابنیه و ...(

تأمین کنندگان اقالم مرصفی، انرژی، سوخت و آب

تأمین کنندگان و پیامنکاران تأمین نیرو

کارکنان
مدیران ارشد و میانی

رسپرستان

کارشناسان

سایر کارکنان

کارکنان پیامنکاری

خانواده کارکنان

جامعه و نهادهای قانونی

سازمان حفاظت محیط زیست ایران

اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان ملی استاندارد ایران

رشكت بهينه سازی مرصف سوخت ایران

سازمان های افتا ریاست جمهوری،  تنظیم مقررات رادیویی و شورای عالی فضای مجازی

سازمان پدافند غیرعامل

بانک ها

دستگاه های دولتی و عمومی )نظیر: فرمانداری، شورای شهر، شهرداری ، نیروی انتظامی و...(

منایندگان مجلس شورای اسالمی، امام جمعه شهرستان های منطقه

رشکت های همجوار نفتی و پرتوشیمی

سازمان ها و تشکل های عام املنفعه و خیریه )مانند کمیته امداد و بهزیستی(

 )NGO( سازمان های مردم نهاد

دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، رشکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری

آموزش و پرورش منطقه و مراکز فرهنگی و آموزشی

جامعه محلی )مردم بومی(

رسانه های عمومی )محلی و کشوری(

ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های منطقه

وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(

)NPC( رشکت ملی صنایع پرتوشیمی

رشکت رسمایه گذاری 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

سازمان ها و دستگاه های 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
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همچنین رشکت پرتوشیمی زاگرس با شناسایی و استخراج نیازها و انتظارات ذی نفعان خود از طریق پایش نظرات خربگان سازمانی، نیازها و انتظارات متناظر با هر گروه از ذی نفعان 

کلیدی خود را تعیین کرده است. 

اسرتاتژی برخوردذی نفعان

سهامداران

- افزایش ظرفیت های تولید و توان صادراتی

- سود آوری پایدار

- ارائه اطالعات و گزارش  های شفاف، دقیق و به موقع

- پاسخ گویی به  موقع و مناسب به درخواست ها و انتظارات

مشرتیان

- كيفيت محصوالت

- کمیت در تحویل )کمیت در حمل(

- تحويل به موقع

- پاسخگويي مؤثر به شکایات و ادعاها

- کفایت کانال های ارتباطی و در دسرتس بودن افراد مرتبط

- زمانبندی و اعالم برنامه رسیدن کشتی ها

- تهیه و ارائه به  موقع اسناد فروش و حمل 

- رعایت اخالق حرفه ای افراد مرتبط با مشرتی

تأمین کنندگان

- انتخاب عادالنه بر اساس نتایج ارزیابی و توامنندی تأمین کننده

- پرداخت به موقع مطالبات مالی تأمني کنندگان 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 )داده های خرید( برای تأمني کنندگان 

- کاهش سیکل زمانی انتخاب تأمني كننده و انعقاد قرارداد

کارکنان 

- اختیارات کافی در تصمیم گیری و اجرای فعالیت ها در حوزه کاری

- ارتقاء شغلی بر اساس شایستگی 

- اطالع از اخبار سازمانی

- امکان توسعه شایستگی های فردی

- امکان توسعه شایستگی های فردی و شغلی مدیران

- امنیت شغلی

- تامني به موقع، كمی و كيفی نريوی انسانی

- تغذیه مناسب و سامل

- تنوع و کیفیت خدمات رفاهی

- حقوق و مزایای مكفي متناسب با هزینه زندگی

- رعایت عدالت رفتاری بر مبنای ارزیابی عملکرد

- رشایط عمومی محل اقامت 

- رشایط عمومی محیط کار

- قدردانی به موقع و اثربخش 

- کرامت انسانی و احرتام متقابل

- مشارکت در تدوین اهداف، سیاست ها و تصمیامت مهم رشکت 

- مناسب و شفافیت ساختار سازمانی، رشح وظایف، اختیارات و روابط بین 

واحدها

جامعه و نهادها

- 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 دوره های آموزشی

- اندازه گیری منظم عوامل زیان آور محیط کار

- پاسخ گویی و گزارش دهی شفاف، دقیق و به موقع عملکرد رشکت

- پاسخگویی به موقع و اثربخش به مکاتبات و درخواست ها

- پاسخگویی مناسب و به موقع 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 اظهارنامه های مالیاتی و 

گزارشات معامالت فصلی

- رعایت قوانین و مقررات ابالغی از طرف سازمان تنظیم مقررات رادیویی

ICT رعایت الزامات و ابالغیه ها درخصوص امن سازی زیرساخت های حوزه -

- رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه محل های عمومی مانند رستوران، مسجد، 

رسویس بهداشتی و ...

- رعایت قوانین و الزامات ایمنی محیط کار، سالمت کارکنان و بهداشت 

حرفه ای

- رعایت قوانین و مقررات کار و رفاه اجتامعی )قراردادها، پیامنکاران، کارکنان 

و...(

- رعایت قوانین و مقررات تامین اجتامعی

- رعایت قوانین و مقررات و بهبود عمکرد زیست محیطی

- رعایت قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها

- رعایت قوانین، مقررات و الزامات مروبط به مصارف بهینه انرژی

- رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه های سازمان بورس اوراق بهادار

- مدیریت بهینه مصارف انرژی و آب

- مدیریت پسامندهای تولید شده در رشکت

- مشارکت در برنامه های مصوب از طرف رشکت رسمایه گذاری غدیر

- مشارکت در جلسات كارگروه اشتغال شهرستان

- مشارکت در طرح های توسعه ای و عام املنفعه منطقه 

- همکاری تخصصی با اداره محیط زیست در خصوص پایش شاخص های زیست 

محیط
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از آن جایی که ذی نفعان دارای منافع گوناگون و گاهی متضاد هستند، الزم است که آنها اولویت بندی شوند. رشکت بدین منظور از ماتریس قدرت – منفعت بهره گرفته است.

ماتریس قدرت / عالقه به شکل همزمان انتظارات و تأثیرگذاری ذی نفعان را ارزیابی می کند. در این ماتریس به دو پرسش مهم زیر پاسخ داده می شود: 

ذی نفع تا چه اندازه عالقه مند است که تصمیامت سازمان را از انتظارات خود متأثر مناید؟ 

آیا ذی نفع دارای توانایی و قدرت بدین منظور می باشد؟

ماتریس قدرت / عالقه، اطالعات ارزشمندی را در خصوص این که چگونه باید با یک ذی نفع خاص، رفتار منود را به دست می دهد. همچنین با کمک آن می توان در خصوص 

پشتیبانی یا مقاومت منودن ذی نفعان در خصوص یک تصمیم، پیش بینی منود و نیز به این موضوع فکر کرد که کدام ذی نفعان باید در تصمیم گیری ها دخالت داده شوند. در شکل 

زیر، ماتریس قدرت – عالقه مندی ذی نفعان رشکت پرتوشیمی زاگرس را مشاهده می کنید. 
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تدوین نقشه های اسرتاتژیک سطوح کالن و وظیفه ای:
 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 جاری سازی 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 ماتریس های مشارکت)CM( و همچنین تحلیل فرآیندی، در قالب کارگروه های تشکیل شده بدین منظور، 

صورت پذیرفت و در نهایت برای حوزه های)HSE، منابع انسانی، عملیات، بازرگانی و IT( نقشه های اسرتاتژیک تنظیم و نهایی می شود. قابل ذکر است همسوسازی در این مرحله، 

همسوسازی 4 مرحله ای بوده است.

ZPC
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روش تدوین اهداف، اسرتاتژی ها و برنامه های مسئولیت اجتامعی:
رشکت  در  کارکنان  و  رهربان  توجه  مورد  موضوعات  از  اجتامعی  مسئولیت 

پرتوشیمی زاگرس است. رشکت همواره خود را در قبال کلیه ذی نفعان همچون 

قدم  مسئولیت  این  اعتالی  راه  در  است  کرده  سعی  و  دانسته  مسئول  جامعه 

بردارد این رشکت، نظامی جامع در جهت پایه گذاری مسئولیت اجتامعی خود با 

بهره گیری از استانداردهای معترب بین املللی و الگوگیری از رشکت های 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 می دهد. رشکت 

سازمانی  به شهروند  رسیدن  راستای  در  تدوین شده  الگوی  براساس  دارد  تالش 

مسئول قدم بردارد.

اهداف  و  اجتامعی  ارکان مسئولیت  زاگرس  پرتوشیمی  این جهت رشکت  در   

اسرتاتژی های تجاری  با  این حوزه هم راستا  را در  اسرتاتژی های کالن خود  و 

رشکت تدوین می مناید. رشکت جهت پیاده سازی و اجرایی منودن این اهداف 

از رویکرد اجرای برنامه های اسرتاتژیک سازمان، در قالب نظام مدیریت پروژه 

رشکت استفاده می مناید. الگوی تدوین شده مسئولیت اجتامعی پرتوشیمی زاگرس 

به صورت زیر است:

:CSR ترشیح مدل
مدل CSR ، چهار سطح زیر را برای مسئولیت های اجتامعی رشکت بر شمرده است 

)شکل شامره یک(: 

 مسئولیت های اقتصادی: در نخستین بخش از این مدل، رشکت ها مسئولیت تحقق 

اهداف اقتصادی را که دلیل وجودی شان است بر عهده دارند. 

 مسئولیت های قانونی: رشکت ها مسئولیت دارند که اهداف اقتصادی مذکور را در 

چهارچوب قوانین و مقررات وضع شده از سوی جامعه انجام دهند.

 مسئولیت های اخالقی: این سطح مسئولیت های 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.

رفاه  که  است  مواردی  دسته  آن  شامل  این سطح  دوستانه:  انسان  مسئولیت های   

انتظار  اما مورد  افزایش داده و مورد قدردانی جامعه قرار می گیرد  را  عمومی جامعه 

آن منی باشد.

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

اجتامعـی رشکت  ارکــان جهت ساز مسئولیت  ابتدا  این روش سیستامتیک  براسـاس   

براسـاس مـــواردی چـون ارکـان جهت ساز سـازمان، مفـاد اسناد باالدستی به شـرح ذیـل 

تدوین شد:

1- توسعه و همکاری با جامعه

2- تالش برای جلب حداکرثی مشارکت کارکنان و افزایش انگیزه

3- حامیت اثربخش از محیط زیست

4- افزایش اعتامد ذینفعان به رشکت

5- جلب بیشرت وفاداری مشرتیان با کسب و کار منصفانه و شفاف

6- تالش برای ایجاد تصویری مثبت از رشکت در جامعه

7- افزایش ارزش نام تجاری رشکت

در ادامه، نقشه و اسرتاتژی های مسئولیت اجتامعی و مجموعه  برنامه های عملیاتی 

مرتبط با آن تدوین و  اجرای آنها از ابتدای سال 1400 در دستور کار قرار گرفته است:

مسوولیت اجتماعی شرکت در راهبرد
برابر ذی نفع

بودجه )میلیون ریال(

2200اخالقی2 و 6

60000اقتصادی4و5و7

9800قانونی3

70000 انسان دوستانه1

39

ساختارهای مسئولیت اجتامعی
 رشکت در جهت اجرای اسرتاتژی های مسئولیت اجتامعی بر اساس آنچه که بیان شد 

زیرساخت ها و بسرتهای مناسب را در رشکت فراهم آورده و فرآیندهایی را در رشکت 

به  دستیابی  منظور  به  سازمان  در  را  اقداماتی  تقویت می کند. همچنین  و  پایه گذاری 

اهداف تعریف می مناید. 

به  هستند.  اجتامعی  مسئولیت  اسرتاتژی های  درگیر  رشکت  در  مختلفی  بخش های 

اجتامعی  مسئولیت  کمیته  برعهده  رشکت  در  آن  سازی  پیاده  مسئولیت  دلیل  همین 

و  ها  اسرتاتژی  اجرای  و  تدوین  بر  نظارت  و  سیاست گذاری  وظیفه  کمیته  این  است. 

برنامه های حوزه مسئولیت اجتامعی و ارزیابی آنها و تدوین و تایید گزارش مسئولیت 

اجتامعی را بر عهده دارد.

اعضا کمیته مسئولیت های اجتامعی رشکت)CSR( عبارتند از:

 رئیس هیات مدیره )رئیس کمیته(

 عضو هیئت مدیره )عضو کمیته(

 مدیر مجتمع )عضو کمیته(

 رئیس روابط عمومی و مسئولیت های اجتامعی )دبیر جلسه( 

 رئیس  HSE )عضو کمیته(

 مدیر منابع انسانی )عضو کمیته(
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به منظور مشخص كردن چگونگی برقراری ارتباطات موثر با کلیه ذی نفعان رشکت، کانال های ارتباطی شامل مصاحبه حضوری یا تلفنی، نظرسنجی و... تعیین می گردد. پس از 

شناسایی کلیه ذی نفعان و تعیین نیازهای ایشان و کانال های ارتباطی، می بایست کلیه نیازهای شناسایی شده و کانال های ارتباطی توسط مناینده مدیریت تایید گردد.

نکته : الزم است شکایات دریافتی از ذی نفعان از طریق کانال های ارتباطی تایید شده توسط مسئولین مربوطه پیگیری و نتایج به مدیریت ارشد اعالم شود.

همچنین به منظور پایش میزان رضایت مندی ذی نفعان و برآورده کردن نیاز آنان با توجه به سیاست گذاری و اسرتاتژی های رشکت پرسش نامه نظرسنجی از ذی نفعان شامل 

پنج گروه اصلی کارکنان، سهامداران، جامعه، مشرتیان، تامین کنندگان طراحی گردیده و به منظور برآورده کردن انتظارات رقبا با توجه به سیاست گذاری رشکت از رویکرد برگزاری 

هامیش و جلسات حضوری استفاده می گردد.

کارکنان در رسارس سازمان به طور اثربخش ارتباط برقرار می کنند:

به منظور ترسیع و تسهیل در ارتباطات سازمانی و افزایش اثربخشی ارتباطات کارکنان، نیازهای ارتباطی آنان شناسایی و هم جهت با آن برنامه های توسعه و بهینه سازی 

کانال های ارتباطی انجام شده است. در این راستا رشکت پرتوشیمی زاگرس بر اساس بهینه کاوی از دیگر رشکت ها و مبتنی بر تجربیات گذشته خود نسبت به تعریف و استقرار 

کانال های 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، کانال های ارتباطی ویژه ای همچون سامانه پیوند،  نشست ها و گردهامیی های عمومی کارکنان با مدیرعامل و مدیران تعریف و ایجاد شده است.

هدف از ارتباطشیوه ارتباط

جلسات روزانه صبحگاهی مدیران شرکت
توسعه ارتباط واحدهای شرکت، انجام هماهنگی های الزم و تبادل 

نظرات و همکاری در حل مشکالت شرکت

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

تسریع در اطالع رسانی، 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 

فرهنگ سازی در انتقال موضوعات مهم سازمانی 

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

برگزاری مراسم های سازمانی با حضور خانواده ها
برقراری ارتباط مستقیم با خانواده های کارکنان به منظور تکریم از آنان 

و ایجاد شور و نشاط در خانواده ها

برگزاری کالس های آموزشی، فرهنگی و هنری ویژه خانواده های کارکنان
ارتقاء آموزش کارکنان و خانواده های ایشان و افزایش اطالعات آنان در 

حوزه های 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 مراسم های سازمانی، تکمیل فرم های اضطراری، شرکت در 
نظرسنجی های سازمانی و دسترسی به اخبار و اطالعیه های سازمانی
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همچنین با توجه به بازخور ارزیابی و خودارزیابی سالیان پیش پروژه »شناسایی نیازهای ارتباطی کارکنان و طرح ریزی کانال های متناسب« در رشکت طی سال 97 طرح ریزی 

و به اجرا درآمد. در این راستا با توجه به مدل طرح ریزی شده بدین منظور رویکردها و خط مشی رشکت در زمینه ارتباطات درون سازمانی به عنوان خط راهنامی عملکردی 

فرآیندها، فعالیت های این حوزه را جهت دهی می مناید.  در این مسیر اجزای فرآیند ارتباطات درون سازمانی به گونه ای سامان دهی می گردد که رویکردهای رشکت و خط مشی 

آن را  پشتیبانی مناید. در این الگو  ارکان اجرایی الگو از شناسایی حوزه های 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 می شود، برای رفع نیازهای ارتباطی هرحوزه نیز، ابتدا فرآیندهای ارتباطی و متعاقب آن ابزارها و 

کانال های ارتباطی مربوط شناسایی و پیش بینی گردیده است و در ادامه فرآیند، شناسنامه هر حوزه تدوین و به عنوان مرجع راهربی حوزه مربوطه معرفی می شود، قابل ذکر 

است در این مرحله در صورتی که با توجه به فرآیندهای حوزه کانالی مدنظر باشد که در رشکت طرح ریزی نگردیده بود جهت  برنامه ریزی در دستور کار قرار گرفت.

جهت گیری روشن و مترکز اسرتاتژیک را با کارکنان در میان گذاشته و از اینکه کارکنان سهم خود در موفقیت سازمان را درک کرده اند اطمینان می یابند:

انتشار و اشاعه ارکان راهربدی در رشکت پرتوشیمی زاگرس و همچنین خط مشی ها و اسرتاتژی ها، 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 

ارزش ها توسط رهربان، ارائه اهداف و خط مشی از طریق سخرنانی های مختلف )به ویژه جلسات حضوری مدیر عامل با کارکنان(، راه اندازی پرتال داخلی، قرارگیری در وب سایت 

رشکت، انتشار پیام های ارزش های 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 می مناید که کارکنان آن را 

اثبات کرده و موفقیت خود را نشان دهند. منونه ای از این رویکردها در جدول زیر ارائه شده است.

فرصت ارائهنقش کارکنانموفقیت حاصلهرویکرد

توسعه تکنولوژی در فرآیندهای پروژه های تحقیقاتی و مقاالت
شرکت

امکان مشارکت در فعالیت های 
امکان درج مقاالت در نشریاتتحقیقاتی

ایفای نقش به عنوان مدرس داخلی توسعه دانشآموزش های داخلی
و مشارکت در توسعه دانش

امکان انتشار نام فرد در سطح شرکت 
افزایش شهرت و اعتبار فردی

امکان ارائه نوآوری ها و مقاالت در بهبود برند و تصویر سازمانعضویت در انجمن های تخصصی
انتشار موفقیت های سازمانسطح جامعه

ایجاد فرصت ارائه پیشنهاد و بهبود مستمر فعالیت هانظام پیشنهادها
مشارکت در حل مسائل شرکت

امکان تجلیل از آنان در مراسم 
ساالنه

جدول رویکردهای موجود در رشکت جهت نقش آفرینی کارکنان

مدل اجرایی شناسایی نیازهای ارتباطی کارکنان و طرح ریزی کانالهای متناسب با آن
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رضایتمندی کارکنان:

رضایتمندی مشرتیان:
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رضایتمندی جامعه:

ZPC
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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: 42 %      درصدغیر بومی: 58 %     

درصد نیروی مرد:  95 %      درصد نیروی زن:  5 %

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(
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کارکنان مورد تشویق، تقدیر و مراقبت قرار می گیرند:

حقوق، مزایا و پاداش کارکنان با اسرتاتژی ها و خط مشی¬ها همسو می¬شود:

رشکت پرتوشیمی زاگرس در راستای توسعه بهره وری نیروی انسانی و باهدف نگهداشت رسمایه های انسانی رویکردهای متنوع انگیزشی را مطابق جدول زیر در رشکت طرح ریزی 

و به اجرا درآورده است. قابل ذکر است در این راستا برخی از ساز و کارهای موجود فراتر از الزامات قانونی و با هدف تقدیر از کارکنان در دستیابی به اهداف سازمان می باشد. 

اثربخشی رویکردهای فوق از طریق سنجش رضایت کارکنان و تحقق برنامه تولید اندازه گیری می گردد. 

نحوه تخصیص)عدالت و عملکرد(نحوه افزایش مشارکتتناوبعنوان

دستورالعمل کارانه /آیین نامه ارزیابی رضیب عملکرد فردی / واحدیماهانهکارانه تولید

عملکرد کارکنان

اطالعات عملکردی افزایش نرخ پاداش موردیکارانه ویژه و پاداش های موردی

مطابق دستورالعملتشویق و قدردانی از افراد موردیپاداش نظام پیشنهادات

مطابق دستورالعمل / نظر مدیریت افزایش نرخ پاداش موردیهدایای مناسبتی

مطابق دستورالعملتشویق و قدردانی از افرادساالنهپاداش کارگران و کارمندان منونه

HSE ماهیانه/سالیانهپاداش نفرات منونهHSE مطابق دستورالعملفرهنگ سازی

رویکردهای تشویقی در رشکت پرتوشیمی زاگرس 

انتخاب کارمند منونه: فرآیند انتخاب کارکنان منونه منطبق با دستور العمل آن از سال 1395  بصورت ساالنه در رشکت انجام می شود. در این فرآیند کارکنان براساس ارزیابی عملکرد 

ساالنه و سایر مولفه ها و ضوابط قید شده در دستورالعمل، طبق سهمیه های تعیین شده با ارسال نامه کتبی به هر یک از واحدها بصورت مستقل اقدام و نهایتاً افراد واجد رشایط 

توسط روسای هر واحد انتخاب و اسامی ایشان بصورت محرمانه و در وقت تعیین شده جهت اقدامات بعدی به واحد منابع انسانی ارسال می گردد. سپس در مرحله دوم اسامی 

واجدین رشایط جهت غربالگری به کمیته فرعی که متشکل از رئیس حراست، رئیس روابط عمومی، رئیس HSE، رئیس امورکارکنان و مسئول واحد روابط کار می باشد فرستاده شده 

و پس از بررسی نهایتاً جهت تعیین نفرات برگزیده )تعداد 10 نفر( طبق سهمیه هر واحد به کمیته اصلی که متشکل از مدیر عامل، مدیر مجتمع و مدیر منابع انسانی می باشند، 

ارسال و پس از انتخاب تعداد 10 نفر برگزیده، نفرات اول تا دهم به ترتیب رتبه نیز تعیین و جهت تقدیم هدایا به ایشان اعالم خواهد شد.  

قابل ذکر اینکه این فرآیند با یادگیری از دستورالعمل وزارت نفت و صنایع ملی پرتوشیمی بازنگری و بهبود یافته است و منتخبین از پرسنل دارای رتبه سازمانی 12 و باالتر می باشند 

و این امر در سازمان منجر به ترغیب هرچه بیشرت کارکنان جهت دستیابی به مولفه های انتخاب کارمند منونه شده است.

مدیریت مشارکتی و استفاده از نظرات

یکی دیگر از موارد موثر در توامنندسازی کارکنان رشکت 

پرتوشیمی زاگرس رویکردهای مدیریت مشارکتی و استفاده 

و  گیری  تصمیم  با  مرتبط  امور  در  کارکنان  نظرات  از 

با  مرتبط  های  رویه  و  ها  اسرتاتژی  و  اهداف  اطالع رسانی 

کارکنان است.

مشارکت  های  نظام  از  یکی  سازمان  پیشنهادهای  نظام 

کارکنان در امور رشکت است. در رشکت پرتوشیمی زاگرس با 

هدف توسعه فرهنگ مشارکت و ایجاد خالقیت و نوآوری 

در کارکنان رویکرد نظام جامع پیشنهادها پیاده سازی شده 

کلیه  درباره  کارکنان  پیشنهادهای  کلیه  نظام  این  در  است 

پیشنهادات  اجرای  بر  عالوه  و  بررسی  و  اخذ  سازمان  امور 

به  نیز  پیشنهاد  با  متناسب  پاداش  سازمان،  آفرین  ارزش 

پیشنهادهای  نظام  راستا  این  در  می شود.  پرداخت  کارکنان 

رشکت از سال ۹۵ نسبت به دریافت و بررسی پیشنهادها در 

ابعاد مختلف می مناید، این ابعاد شامل:

 بهبود رشایط کاری و روابط انسانی 

 بهبود کیفی و کمی محصول

 بهبود کیفیت خدمات

 ابداعات نوآوری و تغییرات بنیادی

 رصفه جویی در هزینه ها 

 کاهش قیمت متام شده

 تسهیل در کار 

 مرصف بهینه

 بازرگانی
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رسانه ساالنه آموزش:  24 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 97 به 30/000 رسیده است.

این  کار در  قانون  استخدامی نفت و  اینکه دو گروه  به  با توجه  بازنشستگی:  نظام 

رشکت مشغول بکار می باشند لذا قوانین حاکم بر بازنشستگی این دو گروه نیز متفاوت 

می باشد:

رشایط بازنشستگی کارمندان رسمی نفت:

1- قانون بازنشستگی عادی  

كارمندان  ذكور بارسیدن  سن  به  60 سال  متام  و كارمندان  اناث  با 55 سال  متام  

بازنشسته  عادی  می گردند. اینگونه  كارمندان  بایستی  حداقل 10 سال  سابقه  خدمت  

معترب از لحاظ بازنشستگی داشته باشند.

2- قانون 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. 

رشایط بازنشستگی کارکنان تحت پوشش قانون کار و تامین اجتامعی:

عوامل موثر در احراز رشایط بازنشستگی:  1- سن  2- سابقه

مشمولین:

داشنت 20 سال سابقه و سن 60 برای مردان و 55 سال برای زنان

داشنت 30 سال سابقه و سن 50 برای مردان و 45 سال برای زنان

اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب بدون 

رشط سنی:

داشنت 35 سال سابقه بدون رشط سنی

داشنت 20 سال سابقه و 42 سال سن برای زنان کارگر

داشنت 10 سال سابقه و سن 60 برای مردان و 55 سال برای زنان

داشنت 20 سال سابقه و سن 50 برای 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 3 طرح الف: با حق بیمه 350.000 ریال برای هر 

نفر ) 50% مبلغ سهم کارمند و 50% سهم کارفرما(، طرح ب: با حق بیمه 750.000 ریال 

بیمه  با حق  طرح ج:  و  کارفرما(  کارمند و 50% سهم  مبلغ سهم   %50 ( نفر  برای هر 

1.100.000 ریال برای هر نفر ) 50% مبلغ سهم کارمند و 50% سهم کارفرما( می باشد. در 

حال حارض) دیامه سال 98( تعداد نفراتی که در طرح های فوق الذکر عضو بیمه درمان 

تکمیلی شده اند به ترتیب در طرح الف 522 نفر، در طرح ب 1100 نفر و در طرح ج 

990 نفر می باشند.

توازن مسئوالنه کار و زندگی کارکنان:

اقدامات ذیل در خصوص توازن مسئوالنه کار و زندگی کارکنان در رشکت پرتوشیمی 

زاگرس صورت پذیرفته است: 

و  ایشان  خانواده  و  کارکنان  بین  در  هفتگی  به صورت  روانشناس  مشاور  1-حضور 

تشکیل کارگاه ها

2- ایجاد طرح اقامری یک هفته کار،یک هفته اسرتاحت و یک هفته شبکاری جهت 

برخی کارکنان طبق مجوز مدیریت محرتم

رشکت پرتوشیمی زاگرس، در راستای افزایش سودآوری، توان رقابتی و حفظ جایگاه 

استقرار  به  اقدام  نوین مدیریت،  از نظام های  بهره گیری  با  متانول  تولید  برتر خود در 

کارکنان  بر  تکیه  مستمر،  بهبود  و  پایدار  توسعه  که  منوده،  یکپارچه  مدیریت  سیستم 

متخصص و کارآمد، ارتقاء بهره وری، کسب رضایت مشرتیان، حذف یا کاهش ریسک انواع 

خطرها، سالمت کارکنان  و حفظ محیط زیست توام با افزایش مسئولیت پذیری اجتامعی 

سازمان از اصول اساسی این سیستم است. اهداف اساسی و زیربنایی رشکت عبارتند از:

از طریق حفظ  و بهبود  کیفیت  وکمیت محصول  ارتقاء سطح رضایت مشرتیان   

تولیدی و  برآورده سازی به موقع و مناسب نیازهای مرتبط  

بکارگیری  با  پرسنل،  ارتقاء سطح شایستگی   به منظور  اثربخش  و   آموزش مستمر 

خالقیت و نوآوری کارکنان و  حامیت از پژوهش های علمی و کاربردی

 رعایت کلیه قوانین، مقررات و الزامات حاکم بر فعالیت های رشکت  ضمن گسرتش 

تعامل سازنده با همه طرف های ذینفع، به منظور جلب و ارتقاء سطح رضایتمندی آنان

افزایش  منظور  به  پیرشفته  های  فناوری  بکارگیری  با  فرآیندها  در  مستمر  بهبود   

ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی و پشتیبانی

کنرتل خطرها،  منظور  به  اقدام  و  ارزیابی  شناسایی،  در جهت  پویا  رویکرد  ایجاد   

جنبه های محیط زیستی و مدیریت تغییرات و بهبود مداوم

 حذف و یا کاهش آالینده های محیط زیستی و مدیریت پسامند، به منظور صیانت 

از محیط زیست و انرژی

یا   بهبود مستمر در فرآیند ثبت، تحقیق و بررسی رویدادها، به منظور کاهش و 

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

بنای  سنگ  و  اولیه  پایه  عنوان  به   5S کار  محیط  آراستگی  نظام  استقرار  پروژه 

افزایش طول عمر  ایمن،  ایجاد محیط كار  سیستم های كیفی و بهره وری و در راستای 

و کارایی تجهیزات و همچنین ایجاد محیط کاری زیبا از سال 96 در رشکت تعریف و 

اقدامات اجرایی مرتبط با آن در فازهای مختلف با مشارکت و همکاری کلیه کارکنان 

پایلوت)کارگاه  در  استقرار  موجود،  وضعیت  ارزیابی  در 3 فاز  پروژه  این  گردید.  آغاز 

پایان  از  استقرار در سایر مناطق و واحدهای مجتمع صورت پذیرفت. پس  مرکزی( و 

اقدامات اجرایی، ممیزی از سطح رشکت توسط مشاورو تعدادی از اعضاء کمیته اجرایی 

به عنوان ارزیابان 5S صورت پذیرفت.
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پرتوشیمی  مجتمع  ویژه  مکتوب،  سند  یک  عنوان  به  اضطراری رشکت  واکنش  طرح 

زاگرس فراهم شده است که باخط مشی ایمنی، بهداشت و محیـط زیست مطابقت دارد. 

این طـرح به منـظور تعـریف و بکارگیری اصول سازمانی جهت محافظت از جان افراد، 

محیط زیست 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، محیط زیست و رسمایه های رشکت در اثر توجه به نکات زیر 

تأمین می گردد:

  اتخاذ تدابیر مناسب در رشایط اضطراری که از لحاظ منطقی قابل پیش بینی 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 می باشد 

که عبارتند از: کمیتۀ بحران، کمیتۀ واکنش اضطراری و تیم های واکنش اضطراری که پس 

از آنها به نحوۀ ارتباطات درون و بیرون از مجتمع اشاره  از معرفی ساختار هر کدام 

شده است. 

آتش نشانی  و  ایمنی  فرآیند واحدها و سیستم های  زمینه  در  که  فرمانده عملیات   

اطالعات كافی را دارد می بایست به طور همزمان فعالیت های مربوط به مهار بحران 

را فرماندهی مناید.

باشد  نیز می  بین كمیته بحران و كمیته واكنش اضطراری   فرمانده عملیات رابط 

به اجرا  اتخاذ شده در كمیته بحران را توسط تیم های واكنش اضطراری  و  دستورات 

درخواهد آورد.

 نظارت بر نحوه فعالیت تیم های واكنش اضطراری و فرماندهی آنها به طور مستقیم 

یا از طریق اعضای كمیته واكنش اضطراری

رزمایش ها:

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 می مناید، این مجتمع متریناتی 

را طرح ریزی و اجرا منوده است که برنامه زمان بندی رزمایش ها در اول سال تهیه شده و 

به مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست رشکت ملی صنایع پرتوشیمی ارسال می گردد 

دوره های زمانی رزمایش ها:

  رزمایش اصلی 6 ماهه با حضور افراد کمیته بحران و تیم های واکنش اضطراری

  رزمایش مترینی ماهیانه با حضور پرسنل HSE  و یکی از تیم های واکنش در رشایط 

اضطراری

یا تیم های واکنش در رشایط   HSE رزمایش های پیش بینی نشده با حضور پرسنل  

اضطراری جهت مشخص شدن نقاط ضعف و قوت سیستم و ارائه راهکارهای مناسب، 

مطابق با برنامه های انجام شده رزمایش های دوره ای انجام می گردد.

برای حفظ آمادگی پرسنل HSE برنامه های مترینی و آموزشی به صورت روزانه انجام 

می گردد. 

برای افزایش آمادگی پرسنل و ایجاد حس مشارکت در بین آنها مسابقات آتش نشانی 

به مناسبت های مختلف برگزار شده و نفرات منونه مورد تشویق قرار می گیرند.
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ارتقاء وضعیت مدیریت بحران و مقابله با رشایط اضطراری

اقدامات رشکت در رابطه با افزایش سطح ایمنی و بهداشتی کارکنان:

خطرات  شناسایی  پروژه  این  در  مجتمع:  مخاطرات  پیامدهای  آنالیز  و  مدلسازی   

بالقوه واحدهای فرآیندی و پیش بینی دامنه تبعات و خسارات احتاملی انسانی/ مالی 

بینی تجهیزات،  پیشگیرانه، نقش مهمی در پیش  اقدامات  از موثرترین  به عنوان یکی 

در  مناید.  می  ایفاء  این خطرات  با  مرتبط  اضطراری  موثر رشایط  مدیریت  و  امکانات 

 Pre Incident همین راستا پروژه مدلسازی و آنالیز پیامدهای مخاطرات مجتمع و ارائه

Plan در 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 

ایمنی فرآیند )PSI(، تجزیه  ایمنی فرآیند )PSM( از جمله اطالعات  سیستم مدیریت 

و تحلیل خطرات فرآیندی )HAZOP( و 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 

می باشد. همچنین از مهمرتین دستاوردهای این پروژه به موارد زیر می توان اشاره منود:

)QRA( ارزیابی کمی ریسک )1

2( مدلسازی پیامد کلیه تجهیزات فرآیندی )225 تجهیز فرآیندی(  

3( بررسی وضعیت و ارائه راهکارهای ارتقاء سیستم های ایمنی 

4( محاسبه ریسک جمعیتی مجتمع )شامل کارکنان داخل رشکت و مجتمع های 

اطراف( 

5( بازنگری Fire Zone های مجتمع و به روز رسانی طبقه بندی مناطق خطرناک 

NAVIS Work 6( بهبود مدل سه بعدی سایت با استفاده از نرم افزار

با استفاده  7( مدلسازی نشت از تجهیزات بحرانی )سناریوهای با ریسک باال( 

 CFD از مدلسازی

 )Fire Proofing( بازنگری و بررسی وضعیت پوشش های ضد حریق مجتمع )8

9( ارزیابی طراحی، جامنایی، نصب و عملکرد سیستم های آتش نشانی 

محتمل  سناریوهای  بدترین  در  مجتمع    Fire water Demand بازنگری   )10

 )Worsted Case(

  Pre Incident Plan 11( پیش بینی سناریوهای محتمل رشایط اضطراری و تهیه

جهت 225 تجهیز فرآیندی  

Pre Incident Plan 12( تهیه نرم افزار جامع مدیریت رشایط اضطراری بر مبنای

  :)PSM( استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند  

در راستای دستیابی به تولید مستمر و ایمن، استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند 

)PSM( در مجتمع در حال اجرا بوده و ایجاد زیرساخت های الزم جهت استقرار این 

مهارت- از  ترکیبی  سیستم  این  است.  قرارگرفته  ایمنی  اداره  کار  دستور  در  سیستم 

های مدیریتی و مهندسی است که به پیشگیری، کاهش، آمادگی و واکنش به حوادث 

مواد  از  که  صنایعی  در  مواد سمی  نشت  و  سوزی  آتش  انفجار،  ویژه  به  بار  فاجعه 

الگوی مبتنی  شیمیایی و نفتی استفاده می کنند، مترکز دارد. استقرار PSM بر اساس 

بر ریسک )Risk based PSM( مرکز ایمنی فرآیندهای شیمیایی آمریکا )CCPS( در 

مجتمع صورت می پذیرد. رویکرد RB-PSM بر شناسایی و طبقه بندی متامی خطرات 

و ریسک های عملیاتی و همچنین عدم برابری اهمیت آنها استوار است. در این رویکرد 

کلیه خطرات و ریسک ها در عملیات ها و تاسیسات فرآیندی یکسان و مساوی نبوده و 

بکارگیری روش های با شدت باال برای کنرتل هر خطری استفاده موثری از منابع محدود 

سازمان ها منی باشد و الزم است سازمان ها برنامه جامعی جهت استقرار سیستم ایمنی 

فرآیند داشته باشند. سیستم مدیریت ایمنی فرآیند مبتنی بر ریسک از 4 بلوک 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. 

در جهت  تاسیسات  و  به رشکت ها  ریسک  مدیریت   - ریسک  مدیریت  بنیادی  بلوک   §

دستیابی به سیستم های مدیریت پایدار، بدون حادثه و بهره بردرای پرسود کمک می کند. 

§ 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 

ارتقاء  انحرافات را به فرصت هایی برای بهبود و  باید آمادگی تبدیل اشتباهات و  سازمان 

ایمنی فرآیند داشته باشد. 

مترکز بر چهار بلوک بنیادی فوق، سازمان ها را قادر به بهبود اثربخش ایمنی فرآیند 

در  بهبود  باعث  و  را کاهش می دهد  آنها  تکرا حوادث و شدت  تواتر  خود می سازد؛ 

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 

فرآیندی  رویدادهای  و  تکرار حوادث  فرآیندی و رضیب  رویدادهای  و  شدت حوادث 

مورد سنجش قرار می گیرد. 

  خرید خودروهای آتش نشانی:

ایمنی و آتش نشانی  از کفایت و کارایی سیستم ها و تجهیزات  در راستای اطمینان 

به  اقدام  سالیانه  یه صورت  زاگرس  پرتوشیمی  اضطراری رشکت  با رشایط  مقابله  برای 

آنها  از لحاظ کفایت  خرید تجهیزات مدرن و پیرشفته در حوزه های HSE می مناید و 

ارزیابی های الزم را به عمل می آورد تا در زمان وقوع رشایط اضطراری بهرتین کارایی 

را داشته باشند.

  ارتقاء سیستم ایمنی و بهداشت شغلی از OHSAS 18001 به 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 

به روز رسانی  و  به اصالح  از آن جمله می¬توان  پذیرفته است که  فرآیند صورت  در 

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 HSE رشکت ملی صنایع پرتوشیمی و همچنین تبادل نظرات با کارشناسان 

رشکت های پرتوشیمی منطقه )کمیته HSE منطقه با محوریت رشکت پازارگاد( نسبت 

به بازنگری و بهبود روش نیز اقدام منوده است.

  ایجاد تسهیالت و امکانات مناسب بهداشتی و درمانی برای کلیه کارکنان    

  انجام معاینات سالمت شغلی بدو استخدام و دوره ای برای کلیه کارکنان 

  اندازه گیری، ارزیابی و کنرتل مستمر عوامل زیان آور محیط کار  

  برگزاری دوره های آموزشی بهداشتی برای کلیه کارکنان
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ســــال

1397139813991400

2/715/55/379/1رضیب شدت حادثه 

35/85/735/75/5رضیب تکرار حادثه 

33,293,75036,660,11038,608,8003,244,508میزان کار بدون حادثه

45536558تعداد جلسات TBM ایمنی

اهم اقدامات و دستاوردهای مرتبط با بهداشت شغلی: 

 1- عدم گزارش بروز بیامری شغلی قابل گزارش در بین کارکنان در طی سالیان اخیر

 2- اانجام اقدامات پیشگیرانه و کنرتلی در زمینه کاهش عوامل زیان آور محیط کار مانند بهبود وضعیت روشنایی دفاتر و کارگاه ها، کاهش میزان صدا در برخی از دفاتر و کارگاه ها، 

بهبود وضعیت ارگونومی دفاتر، کارگاه ها و محیط های کاری

3- انجام تدابیر پیشگیرانه و کنرتلی مناسب در زمان شیوع ویروس کرونا  بدون هیچ مورد فوتی و کمرتین موارد بسرتی در بین رشکت های سطح منطقه 

4- انجام پروژه های پژوهشی با هدف کاهش و یا کنتـرل عوامل زیان آور محیط کار با همکاری برخی از دانشگاه های کشور مانند پروژه ارزیابی اختالالت اسکلتی - عضالنی در 

کارکنان عملیاتی و اجرای روش های کنرتلی برای بهبود پوسچرهای کاری و ایستگاه های کاری در رشکت پرتوشیمی زاگرس 

5- به روزرسانی و بهبود تجهیزات درمانگاه مجتمع و ساخت درمانگاه جدید در مجتمع اقامتی کارکنان با متامی امکانات تشخیصی و درمانی رضوری   

6- بهبود فرایند انجام معاینات طب صنعتی کارکنان و اضافه کردن آزمایشات تخصصی و فراتر از الزامات وزارت بهداشت به معاینات طب صنعتی  

7- به روزرسانی و تهیه مستندات مربوط به مواد شیمیایی مورد استفاده  

8- انجام اقدامات کنرتلی و پیشگیرانه مناسب در زمینه کاهش شیوع بیامری های مزمن مانند اضافه وزن، چاقی، فشار خون و ... در بین کارکنان با انجام اقدامات مناسب مانند 

فرهنگ سازی، اتخاذ سیاست های تشویقی مانند اجرای طرح تشویقی کاهش وزن در سه سال اخیر و...

9- رشکت در جشنواره صنعت سالمت محور کشور در سال 1400 و کسب رتبه برتر در بین صنایع رشکت کننده 

اهم اقدامات و دستاوردهای مرتبط با ایمنی: 

1- اجرای نظام آراستگی محیط کار )5S( در کلیه اماکن صنعتی و غیرصنعتی مجتمع 

2- برگزاری سمینارهای آموزشی آشنایی با رضورت و الزامات ایمنی فرآیند جهت کلیه کارکنان عملیاتی مجتمع 

 )HAZOP Study( 3- به روزرسانی مطالعات ارزیابی مخاطرات فرآیندی

 )QRA( 4- اجرای مطالعات ارزیابی کمی ریسک

5- ارزیابی و تخمین پیامد مخاطرات فرآیندی )260 تجهیز( و تدوین طرح های واکنشی پیش از حادثه )PIP( و تهیه نرم افزار منحرص به فرد مدیریت رشایط اضطراری فرآیندی )اجرای 

پروژه برای اولین بار در صنعت نفت و گاز کشور (

 )HAC( 6- به روزرسانی مطالعات طبقه بندی مناطق خطرناک

7- بررسی و تطابق الزامات و استانداردهای ایمنی بکار رفته در طراحی فرآیند با آخرین استانداردها و بست پرکیس های بین املللی و ارائه راهکارهای ارتقاء به منظور حصول اطمینان از 

طراحی ذاتاً ایمن فرآیند )اجرای پروژه در راستای برآورده سازی الزامات انطباق با استانداردهای نظام مدیریت ایمنی فرآیند )PSM( و برای اولین بار در صنعت نفت و گاز کشور( 

8- بررسی تاثیرات انفجارهای فرآیندی بر ساختامن ها و مراکز تجمع انسانی در محدوده مناطق فرآیندی مجتمع 

   RB-PSM بر اساس الگوی بین املللی )GAP Analysis( 9- ارزیابی وضعیت ایمنی فرآیند و تعیین میزان فاصله با الزامات بین املللی در این حوزه

)PSM( نظام مدیریت ایمنی فرآیند )Operational Readiness( 10- ایجاد زیرساخت های استقرار املان آمادگی عملیاتی

11- ارزیابی خطرات الکرتیسیته ساکن در فرآیندهای صنعتی و ارائه راهکارهای عملی کاهش آن )اجرای پروژه برای اولین بار در صنعت نفت و گاز کشور( 

12- ارزیابی سطح فرهنگ ایمنی فرآیند بر اساس محورهای 10 گانه فرهنگ ایمنی فرآیند در نظام PSM و ارائه راه کارهای ارتقاء )اجرای پروژه برای اولین بار در صنعت نفت و گاز کشور( 

13- بررسی وضعیت ایزوالسیون )فرآیندی/ مکانیکی/ الکرتیکی( در سطح مجتمع و ایجاد زیرساخت های الزم جهت اجرای ایزوالسیون و Lock-Out Tag-Out در مجتمع 

)PSM( 14- پیاده سازی و استقرار نظام مدیریت ایمنی فرآیند

15- شناسایی حدود 1700 خطر و ارزیابی ریسک این خطرات در محدوده فعالیت های رشکت و پیامنکاران و صدور حدود 430 عدم انطباق جهت ریسک های نیازمند اقدام

16- ارزیابی رعایت قوانین و الزامات قانونی و پیگیری رفع مواررد نا منطبق

17- برگزاری حدود 2500 نفر ساعت آموزش کارکنان

18- ساخت و تجهیز ایستگاه آتش نشانی در رشکت و مجتمع اقامتی سیراف با امکانات پیرشفته و تخصصی

19- اجرای پروژه ایمنی مدیریت حوادث

20- ساخت پناهگاه رشایط اضطراری 
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ب- کنرتل عوامل زیان آور باالتر از حد مجاز 

- روشنایی:  اصالح و بهبود وضعیت سیستم های روشنایی در اماکن اداری و صنعتی: 

در   )LED به فلورسنت  )از  منابع روشنایی  نوع  تغییر  تغییر چیدمان،  طراحی مجدد، 

اماکن اداری، کارگاه ها و دفاتر کاری

طریق  از   ( کاری  ایستگاه های  و  کارگاه ها  از  برخی  در  صدا  میزان  کاهش  صدا:   

استفاده از درب و پنجره های عایق صوت، استفاده از سیستم های کاهنده صدا )مانند 

نصب سایلنرس(، محصورسازی منابع پر رس و صدا و کنرتل های مدیریتی(. اجرای برنامه 

حفاظت شنوایی شامل انجام معاینات طب صنعتی و شناسایی افراد دارای ریسک کاهش 

شنوایی، آموزش دوره های حفاظت شنوایی، استفاده از گوشی های حفاظتی استاندارد

  ارگونومی: ارگونومیکی کردن کلیه زیرمانیتوریها- آموزش های ارگونومی، استفاده از 

میزهای کار مناسب جهت پیشگیری از پوسچرهای نامطلوب

  عوامل شیمیایی: اجرای برنامه نشت یابی- آموزش- اجرای برنامه حفاظت تنفسی

دستاوردها و بهبودهای ایجاد شده:

استفاده از روش های بهرت و جدیدتر در جهت کاهش عوامل زیان آور )به طور مثال 

تغییر المپ های فلورسنت به المپ های LED که دارای شدت روشنایی و طول عمر 

بیشرتی می باشند(. 

3- تغذیه

و  پیشگیری  در  آن  نقش  و  غذایی سامل  الگوي  در خصوص  کارکنان  آموزش عموم   -

کنرتل بیامری ها

- نظارت روزانه بر روند تهیه و طبخ غذا و آموزش کارکنان حین کار

- نظارت بر روند تهیه مواد غذایی

- تعیین برند های معترب مواد غذایی با همکاری نظارت رستوران 

- آموزش و فرهنگ سازی

- رژیم درمانی

- انجام طرح تشویقی کاهش وزن

- تهیه برنامه غذایی مطابق با استانداردهای تغذیه ای و نظات بر اجرای آن 

4- انجام بازرسی های بهداشتی از اماکن صنعتی، مهامنرساها و دیگر اماکن مجتمع 

و  میکروبی  های  آزمایش  انجام  آب مرصفی:  بهداشتی  وضعیت  کنرتل  و  پایش   -5

شیامیی آب به صورت مداوم 

6- اجرای عملیات سم پاشی در مهامنرساها، رستوران، اماکن اداری و صنعتی و دیگر 

اماکن مجتمع

 



35

2022

)SURFER منونه ای از نقشه صوتی تهیه شده جهت واحدهای فرایندی به کمک نرم افزار )نرم افزار

عوامل شیمیایی زیان آور)گازها و بخارات- فیوم ها- میست ها و...(



36

فصل چهارم: کیفیت زندگی کارکنان

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 ZPC-PR8-10، کلیه خطرات مربوط به فعالیت ها، مشاغل، 

خدمات و فرآیندها به روش ارزیابی عمومی ریسک، شناسایی و امتیاز دهی شده و برای موارد دارای ریسک باال اقدامات کنرتلی صورت می یرد.

جداول و منودارهای زیر نشان می دهد که شناسایی خطرات ایمنی و بهداشتی و جنبه های زیست محیطی  و همچنین کاهش ریسک در سال های قبل، بهبود  داشته است، اما با 

توجه به اینکه اغلب خطرات و جنبه ها توسط واحد HSE )و 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 

و  اصالحی  اقدامات  بینی  پیش  و  وقوع  دالیل  بررسی حادثه،  و  تشکیل  افتاده،  اتفاق 

اصالحی  اقدامات  و  گردد  می  تعیین  مشابه  وقوع حوادث  از  پیشگیری  کنرتلی جهت 

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 رشکت های معترب

 بین املللی نظیر BP و بکارگیری اقدامات موثر آنها 

 تهیه برگه اشرتاک گزاری تجارب حوادث

 تعریف پروژه JSA جهت 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 آموزش های ایمنی در همه سطوح و رعایت دستور العمل ها و 

روش های اجرایی،  موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای ذیل گردید:
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فعالیت های داوطلبانه سازمان:
برای ارتقا برند سازمان و براساس ارزش سازمانی مشارکت فردی و گروهی، ایده های 

ایجاد احساس  قبیل:  از  این موضوع مزایایی دارد  را می پذیریم.  تازه  پیشنهادات  نو و 

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.

زیرساخت های ایجاد شده برای فعالیت های داوطلبانه:
کمیته و سیستم پیشنهادات مرتبط با مسئولیت اجتامعی: برای جمع آوری پیشنهادات 

توانند  می  کارکنان  متامی  و  شده  تشکیل  پیشنهادات  نظام  کمیته  کارکنان  داوطلبانه 

پیشنهادات خود را در زمینه بهبود محیط زیستی فضای کار و جامعه ارائه دهند.

کمیته مسئولیت های اجتامعی: این کمیته متشکل از مدیران و تصمیم گیرندگان شامل 

رئیس هیئت مدیره، مدیر مجتمع، مدیر منابع انسانی، HSE، روابط عمومی و برنامه 

ریزی اطالعات مدیریت می باشد. جلسات این کمیته به صورت منظم برگزار و تصمیامت 

ابالغ  و  اخذ  ذینفعان  برابر  در  سازمان  وظایف  با  مرتبط  عملیاتی  برنامه های  براساس 

می گردد.

دیدگاه محیط زیستی رشکت پرتوشیمی زاگرس:
1- تعهد به HSE و محیط زیست یکی از مهمرتین عوامل انتخاب و ادامه همکاری با 

کارکنان، تامین کنندگان و پیامنکاران می باشد.

به  نسبت  پیشگیرانه  رویکرد  ایجاد  و  پروژه ها  محیط زیستی  های  جنبه  ارزیابی   -2

پیامد های فعالیت هایامن از تعهدات ماست.

3- بهبود 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.

بهبود  منظور  به  انرژی  کارایی  دارای  خدمات  و  محصوالت  تامین  از  پشتیبانی   -4

عملکرد انرژی و رصفه جویی در مرصف منابع از وظایف اساسی ماست.

5- ارتقا آگاهی و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین کارکنان و پیامنکاران از 

اولویت های ماست.

به منظور  بر فعالیت های سازمان  الزامات حاکم  و  کلیه قوانین، مقررات  6- رعایت 

جلب و ارتقا سطح رضایت مندی طرف های ذینفع از اهداف اساسی و زیربنایی سازمان 

ماست.

مسوولیت پذیری، ارزش سازمانی ماست.

ZPC
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اطالعات مرتبط با عملكرد زيست محيطی

اهم فعالیت ها / اقداماتموضوع اساسی

اقدامات در خصوص استفاده از  

مواد تجزیه پذیر

استفاده از کیسه های زیست تجزیه پذیر برای جمع آوری پسامندها

استفاده از پنل خورشیدی برای چراغ های راهنامیی سطح سایت صنعتی

کاهش مرصف منابع

استفاده از ظروف یکبار مرصف گیاهی به جای ظروف یکبار مرصف پالستیکی 

ایجاد 15 سامانه الکرتونیکی در بخش های مختلف جهت تهیه گزارشات و مستندات

رصفه جویی در مرصف حدود 80000 برگ کاغذ با اسکن اسناد انبار و حذف رونوشت های غیر رضور با توجه به حجم 

باالی گردش اسناد انبار 

کاهش مرصف  بطور تقریبی ماهیانه 10 بسته کاغذ 500 برگی در  امور حقوقی و پیامن ها با کاهش تعداد نسخه های 

قرارداد و صورت وضعیت های پیامنکاران

 حذف سیستم سنتی ثبت اطالعات فرایندی در اتاق کنرتل: کاهش مرصف 16060 برگ کاغذ در سال در دو واحد

 حذف سیستم سنتی ثبت نتایج آزمایشگاه در اتاق کنرتل: کاهش مرصف  5110 برگ کاغذ در سال در دو واحد

 حذف سیستم سنتی ثبت اطالعات فرایندی در سایت صنعتی: کاهش مرصف14600 برگ کاغذ در سال در دو واحد

حذف سیستم سنتی ثبت تهیه و ثبت گزارش نوبتکاری در اتاق کنرتل: کاهش مرصف 1460 برگ کاغذ در سال در دو واحد

فرهنگ سازی محیط زیستی

 ارسال پیامک های آموزشی برای کارکنان

 تهیه انیمیشن و موشن گرافی های آموزشی محیط زیستی

اجرای طرح تشویقی تفکیک از مبدا پسامند

محصول تولیدی: 
امروزه از متانول به عنوان ماده اولیه در صنایع پایین دستی پرتوشیمی، سوخت پاک 

و همچنین بسیاری از صنایع دیگر استفاده می شود که عمدتاً می توان به موارد زیر 

اشاره منود:

Plywood و MDF تولید فرمالدئید جهت تهیه

تولید رزین مالمین برای تهیه انواع ظروف، کلید و پریز و انواع چسب های صنعتی

تولید اسید استیک به منظور تولید VAM و استات سلولز در صنایع نساجی

تهیه پلی متیل متاکریلیت )PMAA( برای تولید انواع المینیت ها

تهیه MTBE جهت ارتقاء درجه آرام سوزی بنزین

تهیه DME )دی 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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پیرشو در اقتصاد کم کربن با کاهش مرصف انرژی :
fired heater پروژه شامره 1- بهسوزی سوخت در

در  طبیعی سوخت  گاز  مقادیر مرصفی  احرتاق،  سازی رشایط  بهینه  با  اول:  واحـــد 

Fired heater روزانه به طور میانگین در حدود Sm3 23,400 کاهش یافته است که 

مقدار رصفه جویی سالیانه آن Sm3 7,722,000 )معادل 330 روز( می باشد.

به طور  روزانه   Fired heater در  طبیعی سوخت  گاز  مقادیر مرصفی  دوم:  واحــد 

میانگین در حدود Sm3 Sm3 31,700 کاهش یافته است که مقدار رصفه جویی سالیانه 

آن Sm3 10,464,300 )معادل 330 روز( می باشد.

پروژه شامره 2-  بررسی تاثري بازگرداندن گاز پرج از واحد دو به لوپ سنتز واحد اول 

در حوزه مرصف انرژی

با توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص گرديد كه الين 4 اینچ ارتباطی هيدروژن/ 

پرج كه برای زمان احيا كاتاليست در نظر گرفته شده است می تواند برای انتقال گاز پرج 

از واحد دوم به واحد اول مورد استفاده قرار گريد. بعد از اعامل تغيريات الزم، با توجه 

 73 Ton به طور متوسط در حدود اول  واحد  توليدی  متانول  نتايج حاصله مقدار  به 

افزايش يافته است. با توجه به مقادير ثبت شده توسط كنتور، مقدار مرصف گاز طبیعی 

روزانه واحد اول در حدود Sm 39,663 كاهش يافته است. مقدار گاز پرج بازیابی شده 

237600000 استاندارد مرتمکعب در سال است که برابر کاهش انتشار 116857 تن در 

سال CO2 معادل می باشد.

پروژه شامره 3- تزریق گاز expansion به عنوان سوخت ریفرمر در واحد دوم

 در راستای بررسی رشایط فرآیندی با اضافه کردن گاز expansion به عنوان سوخت به 

ریفرمر، طی دو مرحله گاز expansion به سوخت ریفرمر اضافه گردید. مرحله اول با 

تزریق hr/Sm3 3000 گاز expansion به سوخت ریفرمر آغاز گردید که با تزریق این 

مقدار گاز hr/Sm3 700 ،expansion  از گاز N.G. کاسته شد. در مرحله دوم کل گاز 

expansion به سوخت ریفرمر که hr/Sm3 4800-4500 می باشد، تزریق گردید که با 

تزریق این مقدار گاز hr/Sm3 150 ،expansion  از گاز N.G. کاسته شد.

LDAR -4پروژه شامره

رشکت پرتوشیمی زاگرس با اجرای پروژه نشتی یابی و تعمیر )LDAR( با استفاده از 

دوربین IR، نسبت به شناسایی نقاط نشتی در مجتمع اقدام منوده است. 

پروژه شامره 5-  بازیافت متانول از گازهای Expansion gas  و Off- gas   )در 

دست اقدام(

  Off- gas و    Expansion gas گازهای  از  متانول  بازیافت  منظور  به  پروژه  این 

اقدامات به رشح ذیل   . واحدهای اول و دوم پرتوشیمی زاگرس تعریف گردیده است 

می بایست توسط مشاور صورت گیرند:

Off- gas  و Expansion gas الف( تعیین میزان واقعی متانول موجود در گازهای

اطالعات مرتبط با ميزان مرصف انرژی

سال

روش های کاهش مرصف انرژی 

)درصورت کاهش(
تاسیسات / تجهیزات مرصف واحدمنبع

کننده

ت
وخ
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استفاده از سوخت های جانبی در 

کوره های ریفرمر و سوپرهیرت در 

راستای بهینه سازی

مقدار گاز طبیعی سوخت
مگاوات/ساعتالکرتیسیته

پمپ، فن هوایی، ساختامن های 

...صنعتی و غیرصنعتی
.
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8
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5
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...گیگاژولکل مرصف انرژی در سازمان
.
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1
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شدت انرژی

واحدشدت انرژی كلردیف
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36 / 012 / 112 / 132 / 2گیگاژول بر تنشدت انرژی كل1
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تعیین میزان واقعی متانول موجود در گازهای Expansion gas  و Off- gas از طریق 

منونه گیری، آنالیز و ارائه نتایج در بازه های زمانی متفاوت مد نظر کارفرما. ) قابل توجه 

ینکه میزان انحالل متانول در گاز Expansion gas  و Off- gas در دماهای مختلف به 

دلیل تغییر محسوس دما در فصل های مختلف سال متفاوت می باشد.(

ب( مطالعه امکان سنجی طرح بازیافت متانول

ب-1(  ارائه  راهکارهای مناسب جهت بازیابی متانول ازگازهای Expansion Gas و 

 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 6- تعویض 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 

steam trapهای  گردید  مقرر  حاصله  نتایج  براساس  که  گرفت  بررسی هایی صورت  و 

مجتمع از نوع ترمواستاتیکی به ترمودینامیکی تغییر یابند. انجام این پروژه و رفع نشتی 

در  قابل مرصف  آب  به  آن  بازیافت  و  بخار  کاهش هدررفت  باعث  بخار،  تله های  از 

واحد شده است. با توجه به اینکه مجتمع پرتوشیمی زاگرس جهت بخارسازی، آب بدون 

امالح)DM( را از یوتیلیتی پرتوشیمی مبین دریافت می مناید و بخار مازاد خود را به هدر 

بخار اصلی رشکت پرتوشیمی مبین صادر می مناید، بر اساس رفع نشتی که از تله های 

بخار انجام گرفته به هامن میزان در دریافت آب DM رصفه جویی می گردد. برای سنجش 

عملکرد تله های بخار، دستگاه پایش تله بخار نیز خریداری شده است.

اداری،  پروژه شامره 7- گزارش پروژه جایگزینی المپ های روشنایی ساختامن های 

 :LED غیرصنعتی و خیابانی با المپ های

در این پروژه جایگزینی المپ ها در کلیه دفاتر و واحدها اداری و خدماتی، کارگاه های 

صنعتی و تعمیراتی، کلیه خیابان ها و محوطه های غیرفرآیندی انجام شده است. میزان 

ساعت  مگاوات   2444 الکرتیکی  انرژی  مرصف  در  شده  حاصل  سالیانه  رصفه جویی 

می باشد. 

 مرصف برق جهت روشنایی ساالنه 3776 مگاوات ساعت

)انتشار ساالنه 2495 تن CO2 ناشی از مرصف سوخت در نیروگاه جهت تولید برق(

ساالنه  )کاهش مرصف  مگاوات ساعت   1332 ساالنه  روشنایی  برق جهت   مرصف 

2444 مگاوات ساعت(

جهت  نیروگاه  در  سوخت  مرصف  از  ناشی   CO2 تن   1615 ساالنه  انتشار  )کاهش 

تولید برق(

پروژه شامره 8: 

 گزارش پروژه جایگزینی چراغ های انبار مرکزی با المپ های LED: در پروژه جایگزینی 

در  شده  حاصل  سالیانه  جویی  رصفه  میزان   ،LED روشنایی  با  مرکزی  انبار  روشنایی 

مرصف انرژی الکرتیکی 314 مگاوات ساعت می باشد.

مرصف برق ساالنه 499 مگاوات ساعت

)انتشار ساالنه 330 تن CO2 ناشی از مرصف سوخت در نیروگاه جهت تولید برق(

مرصف برق ساالنه 185 مگاوات ساعت )کاهش مرصف برق 314 مگاوات ساعت در 

سال(

)کاهش انتشار ساالنه 207 تن CO2 ناشی از مرصف سوخت در نیروگاه جهت تولید 

برق(

ساختامن سبز:
LED استفاده از سیستم روشنایی 

 استفاده از شیرهای هوشمند و پدالی

 استفاده از پنجره های دو جداره

 استفاده ار رنگ های با پایه آب

بهبود روش ها و فرآیندها برای کاهش پیامدهای محیط زیستی:
LED جایگزینی المپ های فلورسنت با المپ های 

 حذف المپ های فلورسنت حاوی جیوه به عنوان بخش ویژه پسامندهای شهری

 حذف پیامدهای محیط زیستی ناشی از خرد شدن احتاملی المپ های فلورسنت

 حذف خطرات بهداشتی ناشی از مواجهه پرسنل با المپ های فلورسنت شکسته

 افزایش طول عمر سیستم روشنایی و کاهش حجم پسامند تولیدی ناشی از تعویض 

المپ ها

 کاهش مرصف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

 کاهش هزینه های تعمیرات

اصالح فرآیند انبارداری
کاهش پسامند ناشی از خرابی اقالم به میزان صفر با انجام اقدامات زیر:

 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 

اقالم موجود  نگهداشت صحیح  برای  انبارداری  مناسب  تجهیزات  و  اختصاص فضا   

در انبار 

نگهداری  رشايط  بهبود  و  اصالح  مبنظور  متحرك،  قفسه بندی  راه اندازی  و  نصب   

كاتاليست ها 

 ساخت Cold Room جهت نگهداری اقالم حساس 

 کاهش خطای انسانی و دقت عمل باال در اجرای بهرت رشایط نگهداری اقالم موجودی 

 اصالح فرآیند تامین، چیدمان، نگهداری سیلندر 

 FIFO پیاده سازی سیستم دو کارتی مبنظور رعایت اصل 

 کاهش مرصف کاغذ درعملیات انبارها از92000 برگه در سال به 22000 برگه در سال

 استفاده مجدد از کاغذهای باطله جهت پرینت های غیر رسمی 

 سهمیه بندی و توزیع صحیح بسته های کاغذ بر اساس نیاز واحد ها 

 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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با  زیست  محیط  حفظ  منظور  به  زاگرس  پرتوشیمی  رشکت 

دستور  در  زیادی  اقدامات  سازمان   پذیری  مسوولیت  افزایش 

است. شده  اشاره  آنها  از  برخی  به  زیر  در  که  داده  قرار  کار 

حفاظت منابع آب: 

ما برای حفظ اکوسیستم حساس خلیج فارس، از سیستم های تصفیه و بازچرخانی آب 

استفاده می کنیم: 

 بازچرخانی آب پروسس و استفاده در برج اشباع ساز

 بازچرخانی آب و متانول 

 DM بازچرخانی آب در واحد 500 و تولید آب 

 steam stripper به  Air stipper بازیافت کندانس های فرآیندی با تبدیل 

EC احداث سیستم تصفیه فاضالب صنعتی به روش 

تصفیه  منظـور  به  متمرکـز  تصفیه خـانـه  دارای  عســـلویه  منطقه  پرتوشیمی های   

به منظور مسوولیت  زاگرس  بهداشتی هستند. رشکت پرتوشیمی  و  پساب های صنعتی 

پذیری اجتامعی، تعهد به حفظ محیط زیست برای نسل های آینده و حساسیت باالی 

اکوسیستم خلیج فارس، علیرغم عدم الزام به ایجاد تصفیه خانه مجزا، اقدام به احداث 

تصفیه خانه به روش پیرشفته EC برای پساب های خود منوده است.

 احداث خط لوله مجزا از سایر رشکت ها برای ارسال پساب ها به تصفیه خانه متمرکز 

 آبیاری فضای سبز مجتمع با استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه

 اجرای سیستم آبیاری قطره ای

 اجرای سیستم یکپارچه آبرسانی مجتمع

 فرهنگ سازی در زمینه کاهش مرصف آب

میزان آب برداشتی 

سال 

منبع 

1397139813991400

میزان برداشت از 
همه مناطق 
)متر مکعب(

میزان 
برداشت از 
مناطق با 
استرس آبی
)متر مکعب(

میزان آبهای 
بازیابی شده 

در فرایند
)مترمکعب(1 

میزان برداشت از 
همه مناطق
 )متر مکعب(

میزان 
برداشت از 
مناطق با 

استرس آبی  
)متر مکعب(

میزان برداشت از 
همه مناطق
 )متر مکعب(

میزان برداشت از 
همه مناطق
 )متر مکعب(

میزان 
برداشت از 
مناطق با 

استرس آبی 
)متر مکعب(

میزان برداشت از 
همه مناطق
 )متر مکعب(

میزان برداشت از 
همه مناطق 
)متر مکعب(

میزان 
برداشت از 
مناطق با 

استرس آبی  
)متر مکعب(

میزان برداشت از 
همه مناطق
 )متر مکعب(

آب های سطحی ) تاالب ها، 
---------------------------------رودخانه ها، دریاچه ها(

---

آب های زیر زمینی
------------------------------------

آب های آزاد )دریاها و 
---------------------------------اقیانوس ها(

---

آب های بازیابی شده در داخل 
شرکت )مانند پساب های 

تصفیه شده، آب باران جمع 
آوری شده، آبهای استحصالی 

از نفت خام(

------

2/8
71

/42
1

------

2/9
20

/56
4

------

3/3
27

/65
1

------

2/8
89

/31
3

سایر )مانند آب طرف ثالث 
به معنی آب دریافتی از سایر 
شرکت ها یا کاربری های خارج 

شرکت(*
2/847/498 ------2/598/697 ------2/840/226 ------2/847/498------

1. مقادیر آب بازیابی شده در طی فرایند، مجموع کندانس های فرایندی و توربین کندانس بازیافتی واحدهای اول و دوم می باشد.       

   

---
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میزان آب مرصفی 

سال  
نام واحد

 مصرف کننده آب
روش های کاهش مصرف آب 1397139813991400

)درصورت کاهش مصرف آب( مقدار مصرف )متر مکعب(مقدار مصرف )متر مکعب(مقدار مصرف )متر مکعب(مقدار مصرف )متر مکعب(
مجتمع پتروشیمی زاگرس

 85/087/56484/794/38081/459/93378/914/959آب دریا

مجتمع پتروشیمی زاگرس
2/838/1532/597/1802/836/8222/350/583آب بدون امالح

مجتمع پتروشیمی زاگرس
 9/3451/5173/4045/685آب نمک زدایی شده

میزان کل آب مرصفی 

سال   
1397139813991400واحد 

2/833/8882/567/9972/813/0082/341/813متر مکعبمقدار کل آب مصرفی

پایش های محیط زیستی پساب ها: 

ــا الزامــات و اســتانداردهای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه صــورت ســه ماهــه )طــرح  در رشکــت پرتوشــیمی زاگــرس بــه منظــور کنــرتل خروجــی پســاب ها و انطبــاق ب

ــود. ــری می ش ــاخص( اندازه گی ــای ش ــد آب DM )پارامرته ــای واح ــاء رزین ه ــار احی ــر ب ــس از ه ــاخص COD(، و پ ــی )ش ــش(، هفتگ ــاری در پای خوداظه

میزان پساب خروجی

سال  

توضیحات
منبع 

1397139813991400

حجم کل 
پساب رها شده 

) متر مکعب(

حجم پساب 
خروجی 
منطبق با 

استاندارد های 
ملی ) متر 

مکعب(

حجم کل 
پساب رها شده 

) متر مکعب(

حجم پساب 
خروجی 
منطبق با 

استاندارد های 
ملی 

) متر مکعب(

حجم کل 
پساب رها شده 

) متر مکعب(

حجم پساب 
خروجی 
منطبق با 

استاندارد های 
ملی

 ) متر مکعب(

حجم کل 
پساب رها شده 

) متر مکعب(

حجم پساب 
خروجی 
منطبق با 

استاندارد های 
ملی 

) متر مکعب(

آب های 
سطحی 

)تاالب ها، 
رودخانه ها، 
دریاچه ها(

------------------------

آب های زیر 
------------------------زمینی

آب های آزاد 
)دریاها و 
اقیانوس ها (

8508756485087564847943808479438081459933814599337891495978914959

مربوط به آب دریا که 
به عنوان خنک کننده 
استفاده شده و بدون 

تغییر در پارامترها مجددا 
در مسیر آب دریای 

برگشتی تخلیه می شود.

سایر ) مانند 
آب ارسالی 

به سایر 
شرکت ها یا 
کاربری های 

خارج 
شرکت(

136091360999329932827682761445514455

پساب صنعتی شرکت 
که به تصفیه خانه مبین 

ارسال می شود.
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پایش های محیط زیستی پساب ها: 

در رشکت پرتوشیمی زاگرس به منظور کنرتل خروجی پساب ها و انطباق با الزامات و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست به صورت سه ماهه )طرح خوداظهاری در پایش(، 

هفتگی )شاخص COD(، و پس از هر بار احیاء رزین های واحد آب DM )پارامرتهای شاخص( اندازه گیری می شود.

مدیریت پسامند

در رشکت پرتوشیمی زاگرس، دستورالعمل جامع مدیریت پسامند بر اساس ضوابط و الزامات ابالغ شده از سازمان های نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت، 

رشکت ملی صنایع پرتوشیمی، و الزامات سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تهیه شده است.

مدیریت پسامند ها با توجه به اصول تفکیک از مبدا، جمع آوری و انبارش اصولی و تعیین و تکلیف نهایی انجام می گیرد. گزارشات مدون از مقادیر تولید پسامندها، نحوه مدیریت 

آنها و موجودی ضایعات در رشکت به صورت دوره ای به متامی سازمان های نظارتی ارسال و در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست ثبت می گردد.

پسامند های صنعتی تولیدی

مقدار این پسامند به شدت تحت تاثیر تعمیرات اساسی و اضطراری قرار دارد.



47

2022

جدول مقادیر پسامند

ف
سالنام پسماندردی

مدیریت نهایی )تن(مقدار)تن(

نگهداری دفنزباله سوزفروش  بازیافتمجموع موجودی سال
سایر روش هاموقت

1

پسماندهای اداری و 
 رستورانی قابل بازیافت
 )بطری آب معدنی،

کاغذ و مقوا، قوطی های 
آلومینیومی و...( 

97259/645250/641007/6550/35

98118/447110/0125/25503/1800

9999/4299/180000/240
1400181/53181/290/000/000/000/240/00

پسماندهای شهری 2
و آشغال واحد 

97707/03000707/300

98381/961000381/96100

99142/94000142/9400
1400343/190/000/000/00343/190/000/00

پسماندهای کشاورزی 3

9741/3200041/3200

9863/1200063/1200

9929/3300029/3300
140053/590/000/000/0053/590/000/00

روغن صنعتی /گازوییل 4
مستعمل

9730/810/1500030/660

9834/73000034/730

9935/69027/09008/40
140034/06000034/060

ضایعات آهن، 5
آلومینیوم،تیتانیوم، برنز

97259/8850131/44200117/42811/035

98260/3440241/410018/9340

9994/672058/260036/4120
1400189/470/0054/000/000/00135/470/00

پالت، ضایعات چوبی6

9796/0448/226/50021/340

9832/39032/390000

996/706/70000
14000/000/0000/000/000/000/00

پسماندهای الکترونیکی7

971/6900001/690

982/48402/4840000

990/39200000/3920
14001/270/000/000/000/001/270/00

انواع پالت های پالستیکی، 8
سایر قطعات پالستیکی

9785/191053/390031/8010

9843/791039/311004/480

9915/2010/35004/850
140012/7206/38006/3350
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ف
سالنام پسماندردی

مدیریت نهایی )تن(مقدار)تن(

نگهداری دفنزباله سوزفروش  بازیافتمجموع موجودی سال
سایر روش هاموقت

بشکه ها و ضایعات 9
پالستیکی

9712/552/50050

981007/2002/80

995/2503/85001/40
14001/400/000/000/000/001/400/00

المپ های مهتابی10
)خرد شده(

972/200002/20

980000000

990000000
14000/00000000

ضایعات سیم و کابل11

972/45500/5001/9550

986/8705/66001/210

992/6102/52000/090
14002/650/000/000/000/002/650/00

بسته های آزمایشگاهی12

970/03700000/0370

980/02200000/0220

990/02200000/0220
14000/0200000/0220

بشکه های فلزی13

9710/48010/480000

9813/64013/640000

990000000
14000/000/000/000/000/000/000/00

آجر و مواد معدنی نسوز 14
)ضایعات ریفرکتوری (

9714/7850003/42511/360

9813/447000013/4470

992/08700002/0870
140090/97000090/9670

پسماندهای پزشکی15

970/2825000/2825000

980/1645000/1645000

990/09000/09000
14000/290/000/000/290/000/000/00

پسماندهای کاتالیستی با 16
پایه مواد غیرآلی

97966/060779/5700186/490

98193/860193/860000

9947/93000047/930
1400140/150000140/150
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ف
سالنام پسماندردی

مدیریت نهایی )تن(مقدار)تن(

نگهداری دفنزباله سوزفروش  بازیافتمجموع موجودی سال
سایر روش هاموقت

17
آلومینا المپ، کربن فعال، 

مولکوالرسیو، آلومینا 
سیلیکات

9792/2884/2880000

9811/54000011/540

9911/54000011/540
140011/69000011/690

18
باتری یا بخش های مختلف 

مثل محفظه باتری یا 
محتویات آن

970/7700000/770

981/83501/8350000

990/55200000/5520
14002/2800002/280

ضایعات آرموهیب19

970/39000/39000

980000000

990000000
14000/000/000/000/000/0000

ضایعات رنگ و تینر20

973/578002/4201/1580

981000010

991/6200001/620
14002/9200002/920

ضایعات چسب و رزین21

970/203000/203000

980/63500000/6350

990/680/0450000/6350
14000/640/000/000/000/000/640

تیوپ و تایر مستعمل انواع 22
وسیله

970/0500/050000

980/0400000/040

990000000
14000/3400000/340

23
سایر جامدات غیرآلی زائداتی

 NEUTRALIZING ACID
ADSORBENT

970/160/1600000

980000000

990000000
14000000000

گریس24

970/1035000/058500/0450

980/08100000/0810

990/08100000/0810
14000/0800000/0810
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ف
سالنام پسماندردی

مدیریت نهایی )تن(مقدار)تن(

نگهداری دفنزباله سوزفروش  بازیافتمجموع موجودی سال
سایر روش هاموقت

سرامیک بال25

9725/06025/060000

980/3700000/370

993/8800003/880
14005/720/000/000/000/005/720/00

رزین مستعمل26

972/987001/78701/20

9811/74000011/740

9923/93000023/930
140023/93000023/930

الکترود27

970/30500000/3050

980/30500/3050000

990000000
14000/000/000/000/000/000/000/00

فوم آتش نشانی 28

976/656/6500000

980000000

990000000
14000/00000000

سیلیکاژل29

970/03000/03000

980000000

990000000
14000/000/000/000/000/000/000/00

ضایعات فایبرگالس30

973/4200/5002/920

980000000

990000000
14000/00000000

پسماند آبگیری شده 31
تصفیه خانه

970000000

986/7200006/720

9918/16000018/160
140018/160/000/000/000/0018/160/00

ایزوگام غیرقابل استفاده32

970000000

980/100000/10

990/100000/10
14000/1000000/10
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ف
سالنام پسماندردی

مدیریت نهایی )تن(مقدار)تن(

نگهداری دفنزباله سوزفروش  بازیافتمجموع موجودی سال
سایر روش هاموقت

رسوبات لجن کولینگ تاور33

970000000

980000000

9913/71000013/710
140013/710/000/000/000/0013/710/00

مایع خنک کننده34
دستگاه تراشکاری

970000000

980000000

990/4400/440000
14000/00000000

ضایعات الستیکی35

970000000

980000000

990000000
14000/300/000/000/000/000/300/00

ضایعات اسید36

970000000

980000000

990000000
14006/5200006/520
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انتشار گازها

خروجی دودکش ها: 

رشکت پرتوشیمی زاگرس در منابع احرتاقی خود از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده می کند به همین دلیل گازهای خروجی از منابع احرتاقی فاقد ذرات معلق و SO2 می باشد. 

همچنین منابع احرتاقی مجهز به تکنولوژی Low NOx burner می باشد و مقادیر NOx در خروجی دودکش ها بسیار کم بوده و همواره در محدوده استاندارد قرار دارد. عالوه 

بر پایش های خوداظهاری و داخلی، منابع احرتاقی این رشکت مجهز به سیستم پایش آنالین بوده و گزارشات آن به سامانه اداره کل محیط زیست استان بوشهر متصل می باشد 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 ،NF3 و …(،  NOx ،SOx و سایر آالینده های تاثیر گذار

واحدهای انتشار گازها 
سالدهنده 

مقدار انتشار 
بر حسب تُن 
 CO2 معادل

*

راه های کاهش انتشار

استفاده از بازطراحی فرآیند 
فیلتر

تغییر نوع 
سوخت و 

غیره 

CO2کوره ها

97875395   

98819059 /6   

99895837/7573   

1400747464/6687   

CH4کوره ها

97353   

98345/51   

99376/4024382   

1400312/0764899   

N2Oکوره ها

97334   

98327/41   

99356/7454792   

1400295/8547917   

CO2فلر

97189692   

98240098/47   

99280238/8065   

1400152627/9758   

CH4فلر

97189692   

984357/34   

994489/297016   

14002198/115149   
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 سایر آالینده های زیست محیطی 

واحدهای انتشار گازها 
مقدار انتشار بر سالدهنده 

حسب تُن 

راه های کاهش انتشار
تغیرات نسبت به 

 سال پایه
)سال اول 
گزارشدهی( استفاده از بازطراحی فرآیند 

فیلتر

تغییر نوع 
سوخت و 

غیره 

SO2کوره ها

970/754---------

980/745---------

990/79---------

14000/76---------

NOxکوره ها

97480
سیستم احتراقی این شرکت از 

 Low ابتدای راه اندازی مجهز به
Burner Nox می باشد.

------

98474/03------

99508/81------

1400304/28------

COکوره ها

97212/2---------

98209/57---------

99224/1---------

1400215/9---------

VOCکوره ها

973/3---------

983/19---------

993/44545404---------

140023/3---------

شدت انتشار گازهای گلخانه ای و مواد کاهنده الیه ازن

سال

1397139813991400

شدت انتشار گازهای 
 گلخانه ای

)تن CO2 معادل 
به ازای تن محصول( 

 1

0/3860/4080/4080/379

------------مواد کاهنده الیه ازن

1. محاسبات بر اساس انتشارات مستقیم و غیرمستقیم انجام شده است.    
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اثرات محصول:

اثرات فعالیت های خود، متامی  به منظور کنرتل و کاهش   رشکت پرتوشیمی زاگرس 

منوده  ارزیابی  را   آن  از  ناشی  پیامدهای  و  شناسایی  را  خود  محیط زیستی  جنبه های 

است. این اقدام براساس استاندارد ISO14001:2015 و 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 محیط زیستی بوده و با توجه به اثر بسیار پایین نیاز به 

انجام اقدامات اصالحی و کنرتلی ندارد.

از  استفاده  و همچنین  استانداردها  متامی  رعایت  با وجود  زاگرس  پرتوشیمی  رشکت 

با  شدن  همگام  برای  و  مسوولیت پذیری  دلیل  به  باال،  بازده  با  مرصف  کم  تکنولوژی 

جامعه جهانی در مبارزه با تغییرات اقلیمی نسبت به اجرای پروژه های کاهش مرصف 

انرژی در بخش های فرآیندی، مصارف برق و گاز سوخت، پروژه های از قبیل:

 پروژه های بهسوزی سوخت در کوره های کمکی واحد اول و دوم

 Leak Detect and Repair LDAR 

 جایگزینی المپ های انبارها، خیابان ها و ساختامن های غیرصنعتی 

را اجرا کرده است. همچنین به منظور ارزیابی پیامد های ناشی از متامی پیامدهای 

پیامدهای  اساس  این  بر  و  تدوین منوده  اجرایی  اضطراری، روش  و  روتین  غیر  روتین، 

فعالیت خود را ارزیابی می مناید.
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مسئولیت های اجتامعی در حوزه محیط زیست:

رشکت پرتوشیمی زاگرس، به منظور گسرتش تعامل سازنده با طرف های ذینفع  از جمله 

خانواده های کارکنان و مردم بومی منطقه و همچنین توامنندسازی NGOهای فعال 

منطقه، در راستای آموزش و فرهنگ سازی مردم اقدامات مؤثری از جمله موارد زیر را 

انجام داده است:

 پروژه بوم شناسی و حفاظت از آهوی ُمند منطقه شامل: 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 فرهنگ سازی در زمینه معرفی 

آهوی منطقه ُمند

 مشارکت همگانی کارکنان در پاکسازی ساحل

اداره  نظارت  با  و  نهاد  مردم  های  سازمان  همکاری  با  یار:  محیط  آموزشی  طرح   

محیط زیست شهرستان عسلویه اقدام به آموزش مسائل محیط زیستی برای دانش آموزان، 

بانوان خانه دار و ... منوده است.

 حامیت از منایشگاه ها و هامیش های محیط زیستی

 چاپ کتاب های آموزشی محیط زیستی
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طرح آموزش محیط یار

موضوع آموزشتعداد تحت آموزشنام مدرسه
زباله و تفکیک از مبدا30آموزشگاه سهمو شمالی

زباله و تفکیک از مبدا / حیات وحش36دبیرستان حضرت مریم اخند
آلودگی های صنعتی و حفاظت از محیط زیست28دبیرستان حکمت چاه مبارک

حفاظت از محیط زیست37دبیرستان عسلویه
زباله و تفکیک از مبدا45دبیرستان دخترانه سهمو شمالی

حیات وحش و حفاظت از آن18دبیرستان شهدای نفت چاه مبارکه
منطقه حفاظت شده و گونه های در حال انقراض23دبیرستان شهید بیدخونی بیدخون

زباله و تفکیک از مبدا30دبیرستان کوثر خیارو
زباله، اثرات آن و تفکیک از مبدا58دبیرستان دخترانه نخل تقی

تنوع زیستی و نقش حفاظت از گونه های جانوری36راهنمایی بستانو
حیات وحش و حفاظت از آن16راهنمایی پسرانه نخل تقی

منطقه حفاظت شده و حفاظت از گونه ها30راهنمایی دخترانه زبار
حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی بومی30راهنمایی سهمو جنوبی

حفاظت و بازیافت زباله23هنرستان دخترانه بیدخون

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

عنوان کتابعنوان کتاب
زباله، طالی کثیفآلودگی آب و اثر آن بر سالمت انسان

راهکارهای عملی برای صرفه جویی در مصرف انرژیآلودگی خاک
زباله خطرناک چیست؟آلودگی صوتی

آموزش جوامع محلی برای امداد و نجات پستانداران دریاییآلودگی هوا و اثر آن بر سالمت انسان
راهنمای شناسایی و بیومتری الک پشت های دریاییراهکارهای حفاظت از محیط زیست

جنگل های حرا را بشناسیمبازیافت در خانه
الک پشت های دریایی را بشناسیمبازیافت چیست؟

بازیافت در مدرسه
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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 شهرستان های 

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 

می گردد.

 ساخت مدرسه در منطقه زلزله زده روستای علی آباد شهرستان دشتی

با  استان بوشهر  توابع  از  آباد شهر کاکی  نژاد در روستای علی  مدرسه شهید حاجی 

حامیت کامل رشکت پرتوشیمی زاگرس در قالب عمل به مسئولیت های اجتامعی نسبت 

به جوامع پیرامونی از سال 1393 در زمینی به مساحت 1700 مرت مربع به صورت سه 

کالسه با تولیت رشکت پرتوشیمی زاگرس، با هزینه ای بیش از 8 میلیارد و 500 میلیون 

ریال آغاز و در دوم آذرماه 1394 افتتاح گردید.

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

عملیات اجرایی پروژه سالن ورزشی چند منظوره ویژه بانوان شهر سیراف به همت 

رشکت پرتوشیمی زاگرس در راستای عمل به مسئولیت های اجتامعی در هفته دولت در 

سال 1397 در زمینی به مساحت 2740 مرت مربع کلنگ زنی شد که کلیه هزینه های این 

پروژه از محل اعتبارات رشکت پرتوشیمی زاگرس تامین شده است. این مجتمع ورزشی 

مطابق با آخرین استانداردهای مجموعه های ورزشی چند منظوره ساخته شده که دارای 

سالن های متعددی از جمله: فوتسال، والیبال، پینگ پنگ، هندبال، سالن رزمی، بدنسازی، 

ایروبیک، رخت کن، اتاق کودک و مادر، سونا بخار، سونا خشک و… است.

1398مورد  سال  شهریورماه   3 مورخ  یکشنبه  روز  در  بزرگ  ورزشی  مجموعه  این 

بهره برداری قرار گرفت.
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برگزاری جشن شکوفه های انقالب

افزایش سطح  منظور  به  پارس  منطقه  پرتوشیمی  عمومی رشکت های  روابط  کمیته   

روحیه کارکنان و احساس تعلق سازمانی کارکنان و خانواده های آنان؛ اقدام به برنامه ریزی 

سالیانه و برگزاری جشن در شهرهایی که دارای مترکز جمعیت کارکنان می باشند منوده و 

هر ساله در شهرهای: تهران، بوشهر، اصفهان، شیراز، مشهد، جم، تربیز، رامرس اقدام به 

برگزاری جشن با حضور برخی از خانواده ها و جامعه محلی هر شهر می مناید.

ساخت مرکز جامع سالمت روستای زبار از توابع شهرستان عسلویه

رشکت پرتوشیمی زاگرس در جهت تعهد و عمل به مسئولیت های اجتامعی و به منظور توسعه زیرساخت های عمرانی در حوزه بهداشت و سالمت جامعه و همچنین دسرتسی 

رسیع و آسان جامعه بومی به مراکز درمانی، با همکاری و نیازسنجی فرمانداری شهرستان عسلویه و همراهی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از پروژه مرکز جامع سالمت 

روستای زبار بهره برداری منود.

با حضور دکرت متین دیداری مدیرعامل رشکت پرتوشیمی زاگرس، دکرت شیخ موسی احمدی مناینده  با هفته دولت  به گزارش روابط عمومی رشکت پرتوشیمی زاگرس، همزمان 

شهرستان های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی، معاون استاندار بوشهر، فرماندار عسلویه و جمعی از مدیران، مسئولین و معتمدین محلی شهرستان عسلویه، 

مرکز جامع سالمت روستای زبار در شهرستان عسلویه افتتاح گردید.

بنا بر این گزارش، این مرکز در زمینی به مساحت 2500 مرت مربع با زیربنای ساختامنی 977 مرت مربع با اعتباری بیش از 85 میلیارد ریال توسط رشکت پرتوشیمی زاگرس از تاریخ 

1399/08/14 آغاز و در روز سه شنبه مورخ 8 شهریورماه 1401 مورد بهره برداری کامل قرار گرفت.

افزودنی است کلیه بودجه ی ساخت مرکز جامع سالمت روستای زبار توسط رشکت پرتوشیمی زاگرس از محل بودجه مسئولیت های اجتامعی تأمین گردید.

در پایان مراسم افتتاحیه از سوی مسئولین استان بوشهر با اهداء لوح تقدیر از جناب آقای دکرت متین دیداری مدیرعامل رشکت پرتوشیمی زاگرس تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
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سایر اقدامات مسئولیت های اجتامعی

 کمک های مالی به کمیته امداد امام خمینی)ره( درخصوص درمان بیامران صعب العالج

 همکاری با کمیته امداد امام خمینی)ره( در خصوص خرید و تحویل تبلت به دانش آموزان نیازمند محلی

 خرید و تحویل منزل مسکونی برای خانواده همکار فوت شده )عنایت آقاخانی( ناشی از حادثه کاری

 فراهم منودن امکان اهدای خون برای همکاران در مجتمع پرتوشیمی زاگرس بعد از یک وقفه طوالنی

 حضور داوطلبانه در بازسازی ورزشگاه شهرستان سیراف

 برگزاری مناسبت های فرهنگی در سطح جامعه محلی رشکت

 اهداء مخازن آب 1000 لیرتی جهت تأمین آب سامل 50 خانواده مددجوی کمیته امداد امام خمینی )ره(

 حامیت از تیم های ورزشی چهار شهرستان جنوبی و اهداء اقالم مورد نیاز ورزشی

 همکاری کامل با دهیاری بندر پرک از توابع شهرستان کنگان در حوزه بهداشت و ایجاد فضای سبز

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 سازنده ای برقرار مناید.
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ایجاد فرصت یادگیری برای فارغ التحصیالن بومی دانشگاه ها

  پرتوشیمی زاگرس در سال 1395 با سازمان منطقه ویژه در جذب کارآموزان بومی استان، همکاری مناسبی داشته است و این خدمت را در زمره وظایف اخالقی و در راستای 

مسئولیت های اجتامعی می داند 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 می مناید. 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 40 کارآموز در رشکت پرتوشیمی زاگرس حضور یافته اند. رشکت پرتوشیمی زاگرس بر این باور است که با مهیا منودن فضای آموزشی 

برای دانشجویان دانشگاه ها می تواند باعث افزایش خودباوری دانشجویان به واسطه ی بارور شدن توانایی حل مساله و آمادگی هرچه بیشرت برای فرصت های کاری آتی گردد. بر 

همین اساس عالوه بر فرصت یادگیری برای فارغ التحصیالن دانشگاه ها، 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 می تواند از این طریق و بدون دغدغه مسئولیت ها 

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 می دهد تا با حضور 

کارآموزان و دانشجویان در دوره های آموزشی داخلی بر اساس ظرفیت کالس ها )دو نفر در هر دوره(، امکان فرصت رشد و توسعه و همچنین کسب مهارت های الزم خود را در 

آزمون های استخدامی و فرصت های شغلی پیش رو آماده مناید.

تقدیرنامه های دریافتی از سوی نهادهای اجتامعی
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فرهنگ سازمانی:

با   1400 سال  در  دوره  یک  رابیندز طی  مدل  اساس  بر  سازمانی  فرهنگ  نظرسنجی 

هدف سنجش میزان باورها و ارزش های مشرتک کارکنان سازمان صورت پذیرفت و در 7 

بعد ذیل نتایج مورد بررسی قرار گرفت:

1- نوآوری و ریسک پذیری

2- انسان گرایی

3- گرایش به کار تیمی

4- نتیجه گرایی

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:

و  کالن  اسرتاتژی های  با  متناسب  زاگرس  پرتوشیمی  رشکت  انسانی  منابع  امور 

خدکات،  جربان  نظام  جمله  )از  کاری  فرآیند های  همواره  انسانی،  منابع  اسرتاتژی های 

توزیع عادالنه کارانه، جذب و استخدام، ارتقاء و ترفیع، نظام جانشین پروری و توسعه 

خود  محوری رسلوحه  عدالت  رعایت  و  شایسته ساالری  پایه  بر  را  شغلی  کارراهه های 

قرار داده است.

اعضای هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس به رشح زیر می باشد:

 آقای غالمحسین آذر مهر- رئیس هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس 

 آقای سید جعفر هاشمی - عضو هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس

 آقای سید مجید سیدیان - عضو هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس

 آقای متین دیداری - نائب رئیس هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس

 آقای محمود مجیب - عضو هیئت مدیره رشکت پرتوشیمی زاگرس 

5- توجه به جزییات

6- ثبات

7- تهاجمی بودن
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 مدیر عامل رشکت پرتوشیمی زاگرس در راستای حاکمیت موثر رشکت اقدام به تعریف کمیته های سازمانی در سطوح عالی و عملیاتی منوده است و امور تحولی و جاری رشکت 

در کلیه موضوعات اقتصادی، اجتامعی و زیست محیطی به کمک این کمیته ها و واحدهای عملیاتی در رشکت اجرایی می شود. رشح ساختار کمیته های رشکت به رشح زیر است:
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فصل ششم: قانون مداری و ارتقای درستی کسب و کار

مشرتیان به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی، همواره مورد توجه رشکت قرار دارند و حقوق مرتبط با آنها به وسیله ی رشکت شناسایی  شده و در جهت رعایت آن تالش می شود. 

رشکت پرتوشیمی زاگرس از 97 با استقرار استانداردهای ISO10002 & ISO10004 اقدام به نظرسنجی از مشرتیان و رسیدگی به شکایات آنان کرده است و در این راستا تدوین روش 

اجرایی رضایت سنجی 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 ارزش های سازمان و ایجاد گفتامن مبتنی بر گشودگی، شفافیت، اعتامد و احرتام رویکردهای مختلفی را در قالب جدول زیر به کار می گیرد.

عالوه بر طرح ریزی و اجرای رویکردهای فوق، رشکت به منظور توامنندسازی کارکنان در راستای حفظ حقوق مشرتیان و توسعه فرهنگ مشرتی مداری، ضمن شناسایی و تعیین 

نقاط متاس با مشرتیان نسبت به توسعه منابع، شایستگی ها، اختیارات و اطالعات مورد نیاز کارکنان اقدام می مناید.

شورای معاونینشورای معاونینشورای معاونین

رضایتمندی مشرتیانحضور در سایت مشرتیان جهت ارائه مشاورات فنیمشرتیان اصلی

رضایتمندی مشرتیانجلسات با مشرتیان جهت آشنایی با نیازها و انتظارات  مشرتیان اصلی

رضایتمندی مشرتیانارائه مشاوره تلفنی جهت بررسی رشایط فروش و تحویل محصولمشرتیان اصلی

رضایتمندی مشرتیانانعطاف پذیری در اختصاص کشتی به مشرتیان کلیدی صادراتیمشرتیان اصلی

تامین منافع مشرتیانتامین مایحتاج مشرتیان در توقف تولید با همکاری تولیدکنندگان متانول ایرانیمشرتیان اصلی

رضایتمندی مشرتیانافزایش ساعات بارگیری برای مشرتیان داخلیمشرتیان جزء

ترسیع خدمات دهی به مشرتیانکاهش مدت زمان صدور حواله برای مشرتیان داخلیمشرتیان جزء

رضایتمندی مشرتیانانعطاف پذیری در مکانیزم فروشمشرتیان اصلی

جذب حداکرثی مشرتیانتنوع بخشی در شیوه پرداختمشرتیان جزء

-دعوت از مشرتیان جهت  بازدید از محل کارخانه و آشنایی با فرآیند تولید و بارگیری مشرتیان اصلی و جزئی

-ارائه گزارش بارگیری ماهیانه به مشرتیانمشرتیان جزء

ســــال

1397139813991400

91/69396/598/4میزان رضایت مشرتیان در نظرسنجی ها 
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تصمیم گیری متوازن و پایدار اقتصادی، اجتامعی و زیست محیطی: 
پایداری  به موضوعات  تعیین اسرتاتژی ها و اهداف کالن سازمان همواره  رهربان در 

اقتصادی، اجتامعی و زیست محیطی توجه داشته و اهداف اسرتاتژیک و رویکردهای 

موضوعات  که  موارد  برخی  در  همچنین  کرده اند.  تعریف  زمینه  این  در  را  گوناگونی 

ابعاد  به  توجه  با  است،  بوده  رشکت  منافع  با  تعارض  در  زیست محیطی  و  اجتامعی 

انتقال  و  ماشین آالت  خرید  به  می توان  منونه  برای  که  شده  گیری  تصمیم  پایداری 

هدف  با  داخل  ساخت  پروژه های  زیست محیطی،  مالحظات  ارزیابی  با  تکنولوژی ها 

گسرتش  منطقه،  بومی  نیروهای  برای  اشتغال  ایجاد  کشور،  از  ارز  خروج  از  جلوگیری 

فضای سبز رشکت و... اشاره کرد.  



67

2022




