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Nouri Petrochemical Co.

فهرست مطالب گزارش پایدارى شرکت پتروشیمى نورى
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بیانیه مدیر عامل شرکت
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حاکمیت شرکت

اخالق حرفه اى

مرورى بر مسئولیت هاى اقتصادى شرکت پتروشیمى نورى
عملکرد تولیدى پتروشیمى نورى در سال 1396

فرآیند تولید 
سهیم بودن در اقتصادى سالم و شفاف 
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سرفصل های عمومی 
GRI 102 - General Disclosures
GRI 103 - Management Approach
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درباره این گزارش

گــزارش مســئولیت اجتماعــی شــرکت پتروشــیمی نــوری در ســال 
ــه  ــد ک ــرکت می باش ــن ش ــداری ای ــاالنه پای ــزارش س ــن گ 1396، اولی
ــده  ــن گردی ــی GRI  تدوی ــی جهان ــزارش ده ــتاندارد گ ــا اس ــق ب مطاب

اســت.
 در آمــاده ســازی ایــن گــزارش، از دســتورالعمل راهنمــای 
گزارش دهــی GRI-Standards2016 اســتفاده شــده اســت. ایــن اســتاندارد 
ــی  ــه نســخه قبل ــن راهنمــای GRI-G4 ک ــدای ســال ۲۰1۸، جایگزی از ابت
ــه  ــازمان هایی ک ــت و س ــده اس ــد، ش ــی باش ــی م ــوب گزارش ده چارچ
ــف  ــد، مکل ــر اســاس چارچــوب GRI گزارش دهــی نماین ــد ب ــی خواهن م
شــده اند، کــه از ایــن تاریــخ بــه بعــد، از ایــن اســتاندارد اســتفاده نماینــد. 
ــت،  ــي اس ــتم گزارش ده ــک سیس ــيGRI، ی ــوب گزارش ده  چارچ
کــه شــاخص ها و روش هایــي را بــراي اندازه گیــري و گزارش دهــي 
اثــرات ســازمان و عملکــرد آن در حوزه هــای کالن اجتماعــی، اقتصــادی 
ــازمان  ــک س ــه ی ــازمان GRI ک ــد. س ــه مي ده ــت را ارائ ــط زیس و محی
ــت  ــوب جه ــن چارچ ــدارک ای ــا ت ــت، ب ــی اس ــی بین الملل غیرانتفاع
گزارش دهــي پایــداري، راهــکار جامعــی را در اختیــار ســازمان ها 
ــه  ــی کــه منتــج ب ــر اســاس آن، اقدامات ــرارداده اســت کــه بتواننــد ب ق
پایــداری شــرکتی می شــوند را بــه ذینفعــان اعــالم و افشــا نماینــد. ایــن 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــر دنی ــترده در سراس ــور گس ــه ط ــتاندارد ب اس
ــد.  ــا شــفافیت ســازماني بیشــتري را ایجــاد کن ــرد و می کوشــد ت مي گی
ــا  ــور دنی ــی در ۴۰ کش ــوب گزارش ده ــن چارچ ــل، ای ــن دلی ــه همی ب
اجبــاری و در ۲۴ بــورس دنیــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. شــرکت 
پتروشــیمی نــوری نیــز، بــه واســطه بیــن المللــی بــودن زنجیــره ارزش 
آن و همچنیــن بــه واســطه تعهــد مدیریــت ایــن شــرکت بــه پایــداری 
ــر  ــود، ب ــزارش خ ــخه از گ ــن نس ــار اولی ــه انتش ــادرت ب ــرکتی، مب ش

ــن اســتاندارد نمــوده اســت. اســاس ای
 اســتاندارد GRI )کــه شــامل راهنمــاي گزارش دهــي پایــداري 
اســت(، اصــول و مــوارد افشــاگري اســتانداردي را ارائــه مي دهــد، کــه 
ــادي،  ــرد اقتص ــرات و عملک ــد اث ــا، مي توانن ــک آنه ــا کم ــازمان ها ب س
ــی  ــد تکامل ــد. رون ــزارش کنن ــود را گ ــي خ ــي و اجتماع ــت محیط زیس
ــورت  ــه ص ــار ب ــال یکب ــد س ــر چن ــی، ه ــای گزارش ده ــن چارچوبه ای
ــن نســخه، ســطح  ــد و در آخری ــه انتشــار می یاب ــود یافت نســخه های بهب
آن، از چارچوبــی کــه تنهــا بعنــوان راهنمــا اســتفاده می شــده اســت، بــه  
ــا توجــه  ــا یافتــه اســت. کــه ب ــا قواعــد مشــخص تر ارتق اســتانداردی ب
ــه  ــزارش، ب ــن گ ــوری، ای ــداری در شــرکت پتروشــیمی ن ــوغ پای ــه بل ب
اصــول گزارش دهــی مــدون و مــورد تأکیــد در اســتاندارد GRI، پایبنــد 

می باشــد.
 شــاخصهای اصلــی و فرعــی ایــن چارچــوب گزارش دهــی، در 
ــده  ــع ش ــی توزی ــتی و اجتماع ــادی، محیط زیس ــژه اقتص ــش وی ــه بخ س
ــر  ــازمان GRI، ب ــای شــرکت هاســت. س ــی فعالیته ــالک گزارش ده و م
ــور  ــوب مذک ــب چارچ ــا را در قال ــرکتها، آنه ــای ش ــاس گزارش ه اس
ــه  ــن زمین ــی را در ای ــز، گزارش ــال نی ــر س ــد و ه ــدی می نمای ــه بن رتب
منتشــر می کنــد. ایــن گــزارش، تحــت هیچگونــه ارزیابــی شــخص ثالــث 
جهــت دریافــت تأییدیــه مربوطــه قــرار نگرفتــه و تکیــه اصلــی آن، بــر 
فرآیندهــای ممیــزی و کنتــرل داخلــی شــرکت، جهــت تعییــن صحــت و 

ــه شــده اســت.  ــار اطالعــات و داده هــای ارائ اعتب
 فرآینــد گــردآوری اطالعــات و تدویــن محتــوا بــرای ارائــه گزارش 
پایــداری شــرکت پتروشــیمی نــوری نیــز، مبتنــی بــر مطالعــه اســناد و 
گزارش-هــای رســمی شــرکت، مصاحبــه بــا مدیــران ارشــد، برگــزاری 
جلســات متعــدد بــا مدیــران و کارشناســان واحدهــای مختلــف، مصاحبه 
بــا ذینفعــان کلیــدی بیرونــی شــرکت و مشــاهده میدانــی درون شــرکت 

و جامعــه محلــی پیرامــون آن بــوده اســت.

 این گزارش ، اولین گزارش پایداری شرکت  پتروشیمی  نوری  می باشد.
GRI standard 2016 این گزارش مطابـق با  استانـدارد گزارش دهـی 

 می باشـد. 
 دوره گزارش دهی :  به صورت ساالنه

 مرجع پاسخگویی مربوط به گزارش :  
bpc@bpciran.com - ۰77373۲3۲6۸ : روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری
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 در ایــن گــزارش، مســائل بــا اهمیــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
ــوغ  ــت و بل ــس اهمی ــق اســتخراج ماتری ــن مهــم، از طری ــه ای اســت، ک

ــت.  ــه اس ــام پذیرفت ــرکت انج ــی ش ــئولیت پذیری اجتماع مس
ــا در  ــوری، در تــالش اســت هــر ســاله و ی  شــرکت پتروشــیمی ن
دوره هــای معقــول، مســایل بــا اهمیــت شــرکت و میــزان بلــوغ شــرکت 
ــای  ــرکت در حوزه ه ــرات ش ــرده و تغیی ــد ک ــایل را رص ــن مس در ای
ــرار دهــد. ــداری و مســئولیت شــرکتی را مــورد بررســی ق مختلــف پای

حوزه های اقدام پتروشیمی نوری برای پایداری شرکت 

مو ضوع و محدوده مسایل با اهمیت
 که در این گزارش مورد پوشش قرار داده شده است.
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بیانیه  مدیرعامل شرکت

به نام خدا

ــن  ــوری، اولی ــیمی ن ــرکت پتروش ــه ش ــت ک ــار اس ــث افتخ  باع
گــزارش پایــداری و مســئولیت اجتماعــی شــرکتی خــود را، بــر اســاس 
نســخه اســتانداردGRI یــا GRI-Standards ارائــه می نمایــد. ایــن گــزارش، 
ــرکت  ــه ش ــی دارد ک ــان م ــوده و بی ــا ب ــه ارزش ه ــر ارائ ــز ب متمرک
پتروشــیمی نــوری، بعنــوان یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان محصوالت 
آروماتیکــی دنیــا، از اهــداف خــاص خــود در حــوزه مســئولیت اجتماعــی 
ــیمی  ــرکت پتروش ــا در ش ــل دارد. م ــی کام ــداری، آگاه ــرکتی و پای ش
نــوری، بــه خوبــی دریافته ایــم کــه تنهــا بــا تعهــد بــه ایــن ارزشهاســت 
ــداف کالن  ــدن از اه ــک ش ــا نزدی ــه دور ی ــبت ب ــم نس ــه می توانی ک
ــدت  ــدف درازم ــه ه ــم ک ــم و می دانی ــل کنی ــان حاص ــازمانی اطمین س
مــا، بــدون شــک، رســیدن بــه ســازمانی پویــا و بالنــده و مهمتــر از آن 
ــی  ــط پیرامون ــا محی ــل ب ــی کام ــد در هماهنگ ــه بتوان ــت، ک ــدار اس پای
خــود، شــامل جامعــه، اقتصــاد و محیط زیســت باشــد. اطمینــان داریــم، 
ــرد  ــود عملک ــث بهب ــداوم، باع ــورت م ــه ص ــدف، ب ــن ه ــه ای ــد ب تعه

ــد شــد. ــوری خواه ــه پتروشــیمی ن مجموع
 هــر بنــگاه تجــاری، بعنــوان یــک شــهروند جامعــه، حقــوق 
ــده  ــن قاع ــز از ای ــوری نی ــیمی ن ــده دارد. پتروش ــر عه ــی را ب و وظایف
ــن خطرهــای  ــا در نظــر گرفت ــن شــرکت، ب ــا در ای مســتثنی نیســت. م
ــا  ــاهد آنه ــه ش ــه در جامع ــادی ک ــی و اقتص ــی، اجتماع ــت محیط زیس
ــا حــد ممکــن، بروندادهــای  ــر خــود الزم مــی دانیــم، کــه ت هســتیم، ب
منفــی خــود، نظیــر آلودگی هــای احتمالــی زیســت محیطــی را کاهــش و 
بــر بروندادهــای مثبــت کســب و کارمــان بیفزاییــم. و اعتقــاد داریــم کــه 
ایــن مهــم، بــا تکیه بــر ارزش هــای بنیــادی شــرکت، یعنــی قانونمــداری، 

ــر اســت. ــاًل امکانپذی ــی، کام خــردورزی و مشــارکت عموم
 شــرکت پتروشــیمی نــوری، بــا جــاری ســازی ISO-26000 در ســال 
گذشــته و اتــکا بــر اســتاندارد گزارش دهــیGRI، ضمــن بهبــود وضعیــت 

موجــود، مــوارد ذیــل را نیــز ســرلوحه کار خویــش قــرار داده اســت:
1. شــرکت پتروشــیمی نــوری، بــه صــورت مســتمر، در حــال فعالیــت، 
جهــت نهادینــه ســازی ارزش هــای ســازمانی، رفتــار و اخــالق مســئوالنه، 
در کســب و کار خــود و همچنیــن در زنجیــره ارزش شــرکت می باشــد. 
ایــن رویکــرد بــه افزایــش شــفافیت در فعالیت هــا، ارتقــا اعتمــاد 
ــج  ــا منت ــک فعالیت ه ــش ریس ــن کاه ــهامداران و همچنی ــان و س ذینفع
ــه  ــرکت، برنام ــوع، ش ــن موض ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد. ب ــد ش خواه
مدونــی جهــت افزایــش آگاهــی کلیــه ذینفعــان درون و بــرون ســازمانی 
ــف  ــی از وظای ــم، یک ــن مه ــه ای ــود دارد. ک ــازمانی خ ــای س از ارزش ه

ــد. ــن شــرکت می باش ــی ای ــط عموم ــه رواب ــه ب محول
2. شــرکت پتروشــیمی نــوری، عــالوه بــر اینکــه تمــام تــالش خــود را 
جهــت جلــب رضایــت حداکثــری ســهامداران، بعنــوان یکــی از مهمترین 
ــف  ــن واق ــدد، همچنی ــکار می بن ــوری ب ــیمی ن ــرکت پتروش ــان ش ذینفع
اســت، کــه عــالوه بــر ســهامداران، ایــن شــرکت، می بایســت رویکــردی 
ذینفــع محــور را اتخــاذ نمایــد، تــا بتوانــد کســب و کار خــود را پایدارتــر 
ــن  ــه در ای ــد. ک ــش ده ــود را کاه ــای خ ــک فعالیت ه ــوده و ریس نم
راســتا، شــرکت پتروشــیمی نــوری، نــگاه خــود را از تأکیــد صــرف بــر 
ســهامداران و ســهامدار محــوری بــه ذینفــع محــوری، تغییــر داده اســت 
 )Profit( ــود ــش س ــه بخ ــه س ــود )Profit(، ب ــرکت، از س ــن ش ــد ای و تأکی

مــردم )People( و کــره زمیــن )Planet( تغییــر یافتــه اســت.

3. شــرکت پتروشــیمی نــوری، بعنــوان یکــی از بزرگتریــن شــرکت های 
صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی، متعهــد اســت فعالیت-هــای خــود را 
بطــور مــداوم، بهبــود دهــد. عــالوه بــر آن، ایــن شــرکت متعهــد اســت، 
ــر برنامه ریــزی و  ــا پایــداری خــود، ب جهــت بهبــود اقدامــات مرتبــط ب
ــام  ــادی اهتم ــی و اقتص ــت محیطی، اجتماع ــرات زیس ــق اث ــه دقی مطالع
ورزیــده و توســعه اینگونــه برنامه هــا را، بــه صــورت هدفمنــد، در 

دســتور کار خــود قــرار دهــد.
ــرکت  ــی در ش ــئولیت اجتماع ــرکتی و مس ــداری ش ــر پای ــد ب 4. تأکی
ــت در  ــون و حرک ــرای قان ــه اج ــد ب ــر از تعه ــوری، فرات ــیمی ن پتروش
ــر از  ــوری فرات ــی اســت. شــرکت پتروشــیمی ن محــدوده الزامــات قانون
توجــه بــه الزامــات قانونــی خــود، بــه صــورت جــدی، فعالیت هایــی کــه 
بــه پایــداری شــرکت می انجامــد را مــّد نظــر قــرار داده و بــه صــورت 
ــا  مــداوم دنبــال می نمایــد. همچنیــن، مــا همــواره در تــالش هســتیم، ت
ــا  ــه ارزش هــای شــرکت، فعالیت هــای مســئوالنه خــود را ت ــا توجــه ب ب

حــد مطلوبــی افزایــش و بهبــود دهیــم.
5. مــا در شــرکت پتروشــیمی نــوری، توجــه بــه تغییــرات آب و هوایــی 
و انتشــار آالینــده هــای جــوی، امنیــت و ســالمت کارکنــان و ذینفعــان، 
رفتارهــای مســئوالنه زیســت محیطی، مــوارد مرتبــط بــا حقــوق 
ــرات  ــانی، اث ــع انس ــان و مناب ــا کارکن ــط ب ــایل مرتب ــهروندی، مس ش
ــی و  ــای مل ــوزه جغرافی ــر ح ــود ب ــادی خ ــتقیم اقتص ــتقیم و غیرمس مس
ــن دســت را، از ارکان اســتراتژی شــرکت در  ــی و مســائلی از ای پیرامون
ــا حــد  ــم، ت ــم و ســعی می کنی ــه اهــداف درازمــدت می دانی دســتیابی ب

ــم. ــرار دهی ــش ق ــورد پای ــا را م ممکــن آنه
6. مــا در شــرکت پتروشــیمی نــوری، معتقدیــم کــه تخصیــص بودجــه 
ــعه  ــرکت و توس ــتر ش ــداری بیش ــه پای ــر ب ــه منج ــی ک ــه فعالیت های ب
ــرمایه ای اســت،  ــه س ــه نیســت، بلک ــا هزین ــه تنه ــود، ن ــداری می ش پای
ــرد.  ــد ک ــق خواه ــتمر ارزش خل ــور مس ــه، بط ــن مجموع ــرای ای ــه ب ک
ــا  ــوارد ب ــوزه م ــه در ح ــئوالنه، ک ــات مس ــه اقدام ــت، کلی ــی اس بدیه
ــارت  ــا نظ ــد، ب ــام می پذیرن ــرکت انج ــده در ش ــف ش ــت تعری اهمی
ــی از ســهامداران انجــام می شــود. ــه نمایندگ ــره و ب مســتقیم هیئت مدی

ــر  ــوری، ب ــیمی ن ــرکت پتروش ــه ش ــت ک ــا اهمی ــوارد ب ــه م 7. از جمل
ــرات  ــوی و اث ــای ج ــث آالینده ه ــژه دارد، مبح ــام وی ــود آن اهتم بهب
ــن مهــم  ــی خــود می باشــد. ای ــر محیط زیســت پیرامون ــن مجموعــه ب ای
ــا  ــه آنه ــل ب ــه تفصی ــزارش، ب ــن گ ــه در ای ــی ک ــف پروژه های ــا تعری ب

ــد. ــام می باش ــال انج ــد، در ح ــد ش ــه خواه پرداخت
8. از جملــه مــوارد بــا اهمیتــی دیگــری کــه شــرکت پتروشــیمی نــوری، 
بــه آن اهتمــام ویــژه دارد، توجــه بــه توســعه منابــع انســانی، در کلیــه 
وجــوه حرفــه ای مرتبــط بــا شــرکت و همچنیــن تــا حــد ممکــن توســعه 
ــوری،  ــیمی ن ــرکت پتروش ــت. ش ــادی اس ــی و اقتص ــخصی و اجتماع ش
ــرای آینــده نیــز،  ــر اقدامــات گذشــته خــود در ایــن راســتا، ب عــالوه ب
برنامه هــا و راهکارهــای متنوعــی، جهــت نیــل بــه ایــن هــدف تــدارک 

دیــده اســت.
ــداری  ــول پای ــج اص ــال تروی ــه دنب ــوری، ب ــیمی ن ــرکت پتروش 9. ش
شــرکتی و کســب و کار مســئوالنه در کل زنجیــره ارزش خــود می باشــد. 
در ایــن راســتا، از کلیــه ابزارهــای در اختیــار خــود، نظیــر جلســه کاری و 
مشــورتی بــا ذینفعــان، ارائــه آمــار و اطالعــات از طریــق روابــط عمومــی 

ــد. و ســایر راهکارهــای ممکــن اســتفاده می نمای
ــه ســایر  ــراردادن تجرب ــا ســرلوحه ق ــوری، ب 10. شــرکت پتروشــیمی ن
ــایر  ــی، س ــات قانون ــت الزام ــن رعای ــد، در عی ــالش می نمای ــرکتها، ت ش
ــد،  ــت نمای ــوی مدیری ــه نح ــز، ب ــود را نی ــئوالنه خ ــای مس هزینه کرده
ــا بهتریــن بهــره وری را در راســتای منافــع ســازمان و کلیــه ذینفعــان  ت

داشــته باشــد.

صانعی
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

بیانیه مدیر عامل شرکت 
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جایگاه تولیدی : 
 چهارمین مجتمع تولید آروماتیک در کشور ایران

ــا  ــواد آروماتیکــی جهــان ب ــدگان م ــد کنن ــن تولی  یکــی از بزرگتری
ــن محصــول در ســال . ــون ت ــد ۴/5 میلی ظرفیــت تولی

سهامداران: 
 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )76/55 درصد(

 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )17 درصد ( 
 شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری )6/۴5 درصد(

ویژگی های ممتاز:
 وجود منابع تامین کافی خوراک و انرژی در منطقه 

 ظرفیت باالی انرژی 
 اقتصاد چند محصولی )تنوع در تولیدات مجتمع(

 موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی ایــران و دسترســی بــه آب هــای آزاد 
بیــن المللــی  )ســهولت صــادرات، کاهــش هزینــه هــای حمــل و نقــل( 

 وجود نیروهای متخصص، جوان و توانمند .

معرفی شرکت پتروشیمی نوری 

مشخصات عمومی: 

ــز اســتان  ــری از مرک ــه ۲۸۰ کیلومت ــی : فاصل  موقعیــت جغرافیای
ــارس  ــرژی  پ ــژه اقتصــادی ان بوشــهر، بنــدر عســلویه،منطقه وی

 مساحت مجتمع : 61 هکتار
ــرمایه  ــزوده ای س ــع : ارزش اف ــداث مجتم ــت اح ــن عل  مهمتری

ــات گازی (  ــور) میعان ــن کش هیدروکرب
 سرمایه گذاری انجام شده اولیه :۸ هزار میلیارد ریال 

 میزان اشتغال زایی مستقیم : حدود 1۲۰۰ نفر
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 تاریخچه شرکت پتروشیمی نوری: 

 تاسیس شرکت: بهمن ماه 1377
 آغاز عملیات اجرایی نصب و ساختمان مجتمع : 

آذرماه 1379
 راه اندازی اولین واحد تولیدی مجتمع: 

اسفند ماه 13۸5
 افتتاح رسمی مجتمع :

تیرماه 13۸6

ساختمان و نصب مجتمع:

ــیوم:   پیمانکار مهندسی اصولی، تفصیلی و خرید تجهیزات کنسرس
تویــو ) ژاپــن (، ســازه ) ایــران( وال جــی ) کــره جنوبــی( 

  )AXENS( ــه ــنس فرانس ــدی: اکس ــای فرآین ــد ه ــانس واح  لیس
)TORY( و تــوری  ژاپــن    )COROP UHDE( کــروپ آوده آلمــان

ــر  ــغ ب ــع بال ــن مجتم ــزات ای ــزات: وزن کل تجهی ــاخت تجهی  س
ــاخت  ــزات س ــن تجهی ــد از ای ــد. ۲۰ درص ــی باش ــن م ــزار ت 1۰۰ ه

ــت .  ــور  اس ــل کش ــازندگان داخ س
ــی  ــای ایران   ســاختمان و نصــب : 1۰۰ درصــد کار توســط نیروه
مشــارکت جهــان پــارس ، کیســون  و تهــران جنــوب ، شــرکت ماشــین 

ســازی اراک ، شــرکت ســاختمان هــای صنعتــی ایــران و ... 

برخی از احجام عمده اجرایی ساخت مجتمع:
 خاکبرداری: 7 میلیون متر مکعب 
 بتن ریزی:11۰ هزار متر مکعب 

 لوله گذاری: حدود 1/15۰/۰۰۰ اینچ قطر 
 عایق کاری:1۸۰ هزار متر مربع 

 رنگ آمیزی: 9۴۰ هزار متر مربع 
 کابل کشی برق و ابزار دقیق:165۰ کیلومتر 

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

عضویت در انجمن ها

ــرژی  ــژه اقتصــادی ان ــه وی ــدر عســلویه ، منطق  اســتان بوشــهر، بن
ــتان( ــز اس ــری از مرک ــه ۲۸۰ کیلومت ــارس)در فاصل پ

اول خیابــان تیــر،  : تهــران، میــدان هفــت   دفتــر مرکــزی 
کریمخان زند، ساختمان شماره ۴6 ، طبقه چهارم

 آدرس مجتمع :

میزان اشتغال زایی پتروشیمی شرکت پتروشیمی نوری :

m3

m

1.150.000 ID 

آمار کارکنان در سال 1396
1179 نفر 

(1160 مرد و 19 زن )

کارکنان شرکتى (513) نفر
(499 مرد و 14 زن ) 

کارکنان رسمى (344 نفر )
کارکنان قرار داد مستقیم (32 نفر)

کارکنان قرار معین (31 نفر)
کارکنان مدت معین (6 نفر)

تعمیرات و نگهداشت (202 نفر)
خدمات فنى(117 نفر) 

خدمات عمومى (104 نفر)
خدمات ایاب و ذهاب (87 نفر) 

تامین غذا رستوران ( 71 نفر) 
تنظیفات و فضاى سبز(70 نفر)

حراست (14 نفر)
سیستم اعالم حریق (1 نفر)

کارکنان پیمانکارى (663) نفر
(688 مرد و 5 زن ) 
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Benzene

Para-xylene

CH3

CH3

Ortho-xylene

CH3

CH3

 4/77 میلیون تن در سال 

 1/2 میلیون تن در سال 

خوراك مجتمع ( مواد اولیه ) 

محصوالت اصلى مجتمع 

 3/3 میلیون تن در سال 
محصوالت فرعى مجتمع 

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

میعانات گازى                      4/5 میلیون تن                             دریافتى از پاالیشگاه هاى مجتمع گاز پارس جنوبى  

بنزن پیرولیز                         270 هزار تن                             دریافتى از پتروشیمى جم ( الفین دهم)

پارازایلین                                                                                             750 هزار تن در سال 

هیدروکربن هاى سنگین                                                                                1،980،000 تن

هیدروکربن هاى سبک                                                                                     380 هزار تن

برش پنتان                                                                                                     47 هزار تن

گاز مایع (LPG)                                                                                                76 هزار تن

نفتاى سبک (HTN)                                                                                         120 هزار تن

آروماتیک سنگین                                                                                       16000 هزار تن

رافینیت                                                                                                      769 هزار تن

بنزن                                                                                                   330 هزار تن در سال 

ارتوزیلین                                                                                               80 هزار تن در سال 

www.bpciran.com
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فرآیند تولید مجتمع پتروشیمی نوری  

واحد های فرآیندی مجتمع 

ــک واحــد  ــدی و ی ــوری شــامل 13 واحــد فرآین ــع پتروشــیمی ن مجتم
ــی باشــد. ــال محصــوالت م ــره و انتق ذخی

ایــن واحدهــا وظیفــه دریافــت خــوراک، تولیــد محصــول و انتقــال آن را 
بــر عهــده دارد . کنتــرل عملیاتــی تمامــی واحــد هــا از طریــق سیســتم 
ــرب  و  ــانی مج ــروی انس ــط نی ــی FCS / DCS  و توس ــرفته کنترل پیش

ــرد. تحصیــل کــرده صــورت مــی پذی

واحــد 100 : هیدروژناســیون بنزیــن پیرولیــز: حــذف نــا خالصــی هــا ) 
ترکیبــات  نیتروژنــه ، گوگــرد دار و الفیــن ( 

ــات  ــازی ترکیب ــات گازی ) جداس ــازی میعان ــاده س ــد 200 : آم واح
ــنگین  از آن ( ــبک و س س

واحد 250 :  هیدروتریتینگ محصول )Heart Cut(خروجی واحد ۲۰۰
ــه  ــی ب ــات پارافین ــل ترکیب ــتی ) تبدی ــگ کاتالیس ــد 300: ریفرمین واح

ــی(   ــات آروماتیک ترکیب
واحد 350:  احیای کاتالیست های واحد 3۰۰

واحد 400:  جداسازی ریفرمیت و آروماتیک ها و تولید اورتوزایلین 
ــای  ــن ه ــن از هیدروکرب ــزن و تولوئ ــوط بن واحــد 500:  اســتخراج مخل

ــه وســیله حــالل نرمــال مورفیلیــن  ــر آروماتیــک ، ب غی
واحد 600: جداسازی بنزن از تولوئن به بنزن 

واحــد 650: تبدیــل هیدروکربــن هــای 9 کربنــه خروجــی از واحــد ۴۰۰ 
بــه مخلــوط زایلیــن هــا و برگشــت بــه واحــد ۴۰۰  

واحــد 700: جداســازی پارازیلیــن از مخلــوط زایلیــن هــای خروجــی از 
واحــد ۴۰۰ بــه وســیله جــذب توســط غربــال هــای مولکولــی 

ــد  ــای واح ــن ه ــوط زایلی ــودن مخل ــن نم ــی از پارازایلی ــد 800: غن واح
ــتر  ــازی بیش ــت جداس ــد ۴۰۰  جه ــه واح ــال ب 7۰۰و ارس

ــد ۲۰۰،  ــده در واح ــد ش ــبک تولی ــرش س ــولفورزدایی ب ــد 950: س واح
ــه پتروشــیمی جــم  جهــت ارســال ب

 )LTE SPLITTING( واحد 970: تفکیک ترکیبات برش ســبک

PYG
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HEART CUT HTN
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HEAVY AROMATIC
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REFORMATE

ISOMERATE

ED
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ORTHOXYLEN

ناحیه 100

ناحیه 200 ناحیه 250

ناحیه 250

ناحیه 300

ناحیه 400

ناحیه 650

ناحیه 800ناحیه 700

ناحیه 950 ناحیه 970

ناحیه 500 ناحیه 600

کاربرد محصوالت اصلی شرکت پتروشیمی نوری:

کاربرد محصوالت فرعی : 

مقصد صادرات محصوالت پتروشیمی نوری  : 

ــا،  ــن ه ــا، رزی ــگ ه ــی، رن ــترها،الیاف مصنوع ــی اس ــد : پل ــه و تولی تهی
بطــری هــای یکبــار مصــرف، نایلــون، شــوینده هــا، ترکیبــات دارویــی، 

ــی و ... ــات حــالل صنعت ــع آف ســموم دف

یکی از مهمترین خوراک های واحد الفینی
همچنیــن قابــل اســتفاده در صنایــع پاالیشــگاهی جهــت تهیــه فــرآورده 

هــای نفتــی . 

محصــوالت ایــن مجتمــع عــالوه بــر مصــرف داخــل کشــور، بــه نقــاط 
مختلــف دنیــا نیــز صــادر مــی شــود .

کشــورهای واقــع در : اروپــا، آســیای شــرقی و جنــوب شــرقی، حاشــیه 
جنوبــی خلیــج فــارس ، شــبه جزیــره هنــد و ...  
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حسابرسى داخلى

مدیر عامل

مشاوردفتر مدیر عامل

حراست

رئیس مجتمع

معاون مجتمع

بهداشت، ایمنى ومحیط زیست

امور بازرسى، ارزیابى عملکرد، 
و پاسخگویى به شکایات

برنامه ریزى و فناورى  
اطالعات و ارتباطات

روابط عمومى

مسئول دفتر

پژوهش و فناورى

رئیس عملیات نوبتکارى

خدمات فنى تعمیرات بهره بـردارى

بازرگــانى امور مالى منابع انسانى

امورحقوقى و پیمانها

ساختار سازمانی شرکت

گواهینامه های دریافتی شرکت پتروشیمی نوری

 HSE-MS سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 ISO 14001 سیستم مدیریت محیط زیستی
ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت

  ISO/TS29001  سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
ISO/IEC 17025 سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی

ISO 50001 سیستم مدیریت کیفیت انرژی
ISO 10015  سیستم مدیریت کیفیت آموزش

 HSE-MS
 OHSAS 18001
 ISO 14001
 ISO 9001
 ISO/TS29001
 ISO/IEC 17025
 ISO 50001
 ISO 10015
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 دستیابی به 1۰7درصد برنامه تولید مجتمع
 دستیابی به 99 % ظرفیت اسمی تولید مجتمع

 برگزیــده شــرکت برتــر صــادرات گــرا در بیســتمین رتبــه 
IMI- 100 بنــدی ســازمان مدیریــت صنعتــی

ــدی  ــرکت های تولی ــروه ش ــروش در گ ــه اول ف ــب رتب  کس
پتروشــیمی، از بیســتمین دوره رتبــه بنــدی ســازمان مدیریــت صنعتــی

IMI-100
ــی ــازمان مل ــتاره از س ــه س ــره ای س ــس نق ــب تندی  کس

 بهره وری انرژی
ــده  ــوان  صادرکنن ــوری بعن ــیمی ن ــرکت پتروش ــاب ش  انتخ

ــوری ــتانی و کش ــاز اس ــه و ممت نمون
ــن و  ــن و ارتوزایلی ــزن، پارازایلی ــی بن ــتاندارد مل ــذ اس  اخ
ــت  ــده، رافینی ــه ش ــای تصفی ــنگین، نفت ــات س ــازی ترکیب استانداردس
ایــران  اســتاندارد  ملــی  از ســوی ســازمان   وآروماتیــک ســنگین 
 دریافــت نشــان عالــی کارآفرینــی از ســازمان صنعت،معــدن 
)ISO10015(و تجــارت، اخذگواهینامــه انطبــاق بــا سیســتم مدیریــت آموزشــی

کســب رتبــه برتــر تحقیــق و توســعه در پنجمیــن جشــنواره 
پژوهــش و فنــاوری صنعــت، معــدن و تجــارت

 اخــذ گواهینامــه رعایــت معیــار مصــرف انــرژی از ســازمان  
ملــی اســتاندارد ایــران

اســتاندارد    بــه  مربــوط  هــای  گواهینامــه  تمدیــد   
 ISO 9001)2015(، ISO 14001 )2015(، ISO/IEC 17025 )2015(، OHSAS 18001،

  ISO 29000 )2015(
ــلویه  ــه عس ــی منطق ــای ورزش ــته ه ــام اول رش ــب مق  کس

ــته ــال گذش ــی7 س ط

مهمترین اقدامات شرکت پتروشیمی نوری در سال 1396

 برگــزاری دوره هــای آموزشــی و دوره هــای آزمــون حداقــل 
)IMIST(  دانــش ایمنــی

)PSM(  ادامه پروژه استقرار مدیریت ایمنی فرآیند 
 انجام ممیزی مراقبتی مربوط به استاندارد 

HSE-MS  و   ISO 50001
 بازدیــد اقشــار مختلــف جامعــه )ارگان هــا، دانــش آمــوزان، 

ــاتید( دانشــجویان و اس
 نصب تابلوهای اطالع رسانی دیجیتال در سطح مجتمع 

ــر  ــای فل ــی گازه ــنجی بازیاب ــکان س ــات ام ــام مطالع  انج
ــوم ــولفات آمونی ــد س وتولی

 برگــزاری ســومین نشســت ســاالنه مشــتریان خارجــی 
ــع درمجتم

 جــاری ســازی سیســتم مدیریــت مســئولیت اجتماعــی 
ISO 26000 مطابــق بــا

افتخارات شرکت پتروشیمی نوری در سال 1396
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ــت از  ــا کیفی ــی ب ــای جانب ــک و فرآورده ه ــوالت آروماتی ــد محص تولی
میعانــات گازی و بنزیــن پیرولیــز بــه منظــور بــرآورده ســازی  ارزشــهای 
ــر  ــره ور، ب ــد به ــتم تولی ــری سیس ــا بکارگی ــتریان، ب ــار مش ــورد انتظ م
ــات  ــا ثب ــن ب ــره تامی ــا، زنجی ــای روز دنی ــوژی ه ــن تکنول ــای آخری مبن
ــق  ــان از طری ــا ذی نفع ــر ب ــی موث ــای ارتباط ــتفاده از مکانیزمه و اس
همــکاری و تعامــل فعــال بــا شــرکا، نیــروی انســانی متعهــد و متخصــص 

ــدار ــگاه مســئوالنه و پای ــا ن ب

ماموریت  شرکت: 

مؤلفه های کلیدی راهبردی
 شرکت پتروشیمی نوری
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اهداف کالن: 

سازمانی سرآمد
 توام با تولید و سودآوری پایدار

و کمترین هدر رفت منابع

1 - افزایش سودآوری 
۲ - افزایش رضایت ذی نفعان 

3 - ارتقا بهره وری 
۴ - ارتقا ایمنی و بهداشت 

5 -کاهش تاثیرات نامطلوب زیست محیطی 
6 -کاهش مصرف حامل های انرژی

7 -توانمند سازی کارکنان 

چشم انداز شرکت پتروشیمی نوری در افق 1402:

ارزشهای سازمانی: 

صــیانت از محیط زیست و رعایت ایمنی

بـــهبود مستمر، کار تیمی ، خالقیت و نوآوری  صبا

اخالق کسب و کار ) پاسخگویی ، مسئولیت پذیری ، پایداری(
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بهره ورىحفظ ارزش پایدار رشــد

ارتقا بهره ورى کلافزایش درآمدکل

ارتقا راندمان تولید

ارتقا قابلیت اطمینان 
تجهیزات

کاهش هدر رفت خوراك
 و انرژى

زنجیره تامین توانمند با 
محوریت منابع داخلى 

خرید به موقع اقتصادى 
و با کیفیت

برنامه ریزى موثر فروش

حفظ سهم فروش در بازارهاى 
صادراتى و توسعه بازارهاى جدید

انجام به موقع و دقیق 
تغییرات فنى

ارتقا سطح انرژى

تامین پایدار و
 به موقع نیاز مشترى

پاسخگویى به موقع و 
اثر بخش به مشتریان

ارائه محصوالت  با قیمت و کیفیت 
مطلوب و دسترسى سریع

ارتقا رضایت مشتریان ناشى از تحقیق ارزش هاى پیشنهادى

مدیریت مشترى و بازار تولید بهره ورزنجیر تامین کارآمدکلنو آورى و بهبود تکنولوژى

توسعه مدیریت دانش

ارتقا شایستگى تخصصى کارکنان

ارتقا رضایت و انگیزش کارکنان

مدیریت سرمایه هاى انسانى

ارتقا ایمنى فرآیند و سالمت پرسنل

بهبود عملکرد زیست محیطى

توسعه مسئولیت هاى اجتماعى

ارتقا مکانیزاسیون و یکپارچگى
 فرآیندها

مدیریت سرمایه هاى اطالعاتى

ارتقا مشارکت کارکنان و کار تیمى

تقویت فرهنگ سازمانى و 
اثربخشى سبک رهبرى

مدیریت سرمایه هاى سازمانى

نقشه و اهداف استراتژیک شرکت پتروشیمی نوری

خط مشی مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی نوری

ــرکت  ــن ش ــای بنیادی ــی از ارزش ه ــی، یک ــارکت عموم  مش
پتروشــیمی نــوری می باشــد، و در ایــن راســتا، ایــن شــرکت همــواره بــر 
مشــارکت در توســعه پایــدار و ایفــای مســئولیت های اجتماعــی شــرکتی 
ــط مشــی  ــوری، خ ــیمی ن ــرکت پتروش ــته اســت. ش ــز داش ــود تمرک خ
اصلــی مســئولیت اجتماعــی خــود را در ۴ بخــش متمرکــز کــرده اســت. 
ــن مالحظــات  ــا در نظــر گرفت ــدار، ب ــالش در جهــت توســعه پای 1- ت
ــب و کار  ــاد کس ــه ابع ــی در هم ــی و اجتماع ــت محیط ــرات زیس و اث

ــان ــر روی ذینفع ــرکت ب ش
2- بکارگیــری دانــش مهندســی، تجربــه و تخصــص شــرکت و کارکنــان، 

بــرای حمایــت از توســعه اجتماعــی و اقتصــادی کشــور و جامعــه محلــی
ــا  ــرکتی، ب ــی ش ــئولیت اجتماع ــای مس ــا و پروژه ه ــرای برنامه ه 3- اج
ــه  ــازمان های جامع ــا س ــی ب ــا هماهنگ ــی، ب ــارکت محل ــر مش ــز ب تمرک

محلــی
4- تقویــت و ترویــج مشــارکت کارکنــان، در انجــام برنامــه مســئولیت 

و پایــداری شــرکتی 

1

2

3 4
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ــیمی  ــرکت پتروش ــدار در ش ــعه پای ــي توس ــوزه اصل ــه ح  س
ــن شــرکت مي باشــد،  ــاي تمامــي فعالیت هــاي ای ــوری، کــه ســنگ بن ن

ــه. ــب و کار 3 - جامع ــت 2 - کس ــد از: 1- محیط زیس عبارتن
ــا و  ــه راه حل ه ــه ارائ ــرکت ب ــت، ش ــوزه محیط زیس   در ح
فرایندهــای نوآورانــه، بــه منظــور بهبــود تعــادل زیســت محیطــي خــود،  
ــب و کار،  ــوزه کس ــردازد. در ح ــن مي پ ــره تأمی ــی و زنجی ــه محل جامع
ــه  ــوزه جامع ــز دارد و در ح ــدت تمرک ــق ارزش بلندم ــر خل ــرکت ب ش
ــالش  ــه و ت ــود پرداخت ــان خ ــازي کارکن ــه توانمندس ــرکت ب ــز،  ش نی
ــت  ــه در آن فعالی ــی ک ــي جوامع ــي در تمام ــا شــهروند خوب ــد، ت مي کن

ــد، باشــد. میکن
پتروشــیمی  شــرکت  اجتماعــی  مســئولیت  اســتراتزی   
ــرکتی  ــداری ش ــداف و خط مشــی های پای ــق اه ــور تحق ــه منظ ــوری، ب ن
پتروشــیمی نــوری تدویــن گردیــده اســت، بــه نحــوی کــه ایــن 
ــرکت در  ــدات ش ــرای تعه ــی در اج ــراغ راه ــد چ ــتراتژی، می توان اس
ایــن راســتا باشــد. اســتراتژی مســئولیت اجتماعــی شــرکت پتروشــیمی 

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــوری، ب ن
ــر  ــز ب ــا تمرک ــرکتی، ب ــی ش ــئولیت اجتماع ــرای برنامــه مس 1- اج
هم افزایــی در برنامه هــا و پروژه هــای شــرکت صنایــع پتروشــیمی 

ــارس ــج ف خلی
ــی،  ــع طبیع ــرژی و مناب ــظ ان ــوزش، حف ــوزه آم ــر ۴ ح ــز ب 2- تمرک
حفاظــت از محیط زیســت و افزایــش کیفیــت زندگــی کارکنــان و 

ــی ــه محل جامع
3- تقویــت مشــارکت های بخــش خصوصــی و عمومــی و جلــب 
مشــارکت جامعــه محلــی در تدویــن و اجــرای پــروژه هــای مســئولیت 
اجتماعــی شــرکتی، بــا هــدف تقویــت شــبکه پایــداری شــرکتی در منطقه
ــازمان های  ــر س ــی، نظی ــه محل ــای جامع ــارکت گروه ه ــج مش 4- تروی
ــتریان  ــدگان و مش ــان، تأمین کنن ــی، کارکن ــات محل ــاد، مقام ــردم نه م

ــرکتی ــی ش ــئولیت اجتماع ــای مس ــرای برنامه ه ــرکت، در اج ش

استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی نوری 
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سالمت جامعه

مدیریت ارتباط با مشتریان
مدیریت زنجیره تامین

مسئولیت اجتماعى
سالمت محیط زیست

مدیریت کیفیت زیست محیطى
جلوگیرى از نشتى

مصرف انرژى
مدیریت آب

گونه هاى زیستى
EIA انجام مطالعات

سالمت شرکت

حاکمیت شرکتى
مدیریت ریسک

حقوق شهروندى کارکنان
ایمنى و سالمت و بهداشت کارى

 موضوع های اساسی پایداری و محدوده آن ها

رویکرد شرکت پتروشیمی نوری به پایداری شرکتی

ــه  ــتراتژی هایی ک ــا و اس ــه فعالیت ه ــرکتی، هم ــداری ش  پای
نیازهــای امــروز ذینفعــان را بــرآورده می کننــد و در عیــن حــال منابــع 
ــد را در  ــظ می کنن ــز حف ــدگان را نی ــاز آین ــورد نی ــی م ــانی و طبیع انس
ــدازه و  ــر ان ــا ه ــرکت ها ب ــرد، ش ــن رویک ــاس ای ــر اس ــرد. ب ــر می گی ب
ــای  ــرار دادن پیچیدگی ه ــورد مالحظــه ق ــا م ــد ب ــی، بای ــاس عملیات مقی
اقتصــادی در بلندمــدت، محدودیت هــا را تبدیــل بــه فرصــت نماینــد و 
بــا به کارگیــری راه حل هــای نوآورانــه، خلــق تأثیــرات مثبــت اجتماعــی 
ــد.  ــود بگنجانن ــب وکار خ ــای کس ــن فعالیت ه ــتی را در بط و محیط زیس
ــود،  ــرکتی خ ــداری ش ــرد پای ــوری در رویک ــیمی ن ــرکت پتروش ــذا ش ل
ــت را در  ــط زیس ــالمت محی ــرکت و س ــالمت ش ــه، س ــالمت جامع س
نظــر می گیــرد و محورهایــی چــون حاکمیــت شــرکتی، مدیریــت 
زیســت محیطــی، بهداشــت و ایمنــی کارکنــان، توانمنــد ســازی کارکنــان 

و زنجیــره تأمیــن، رقابــت منصفانــه و توســعه مشــتریان و... را مــد نظــر 
ــد. ــرار می ده ق

ــان  ــت و کارکن ــژه مدیری ــه وی ــن توج ــال 1396، ضم  از س
ــر  ــي و تأثی ــئولیت اجتماع ــه مس ــه مقول ــوری ب ــیمی ن ــرکت پتروش ش
ــرار دادن رابطــه  ــر کســب و کار شــرکت و همچنیــن مــد نظــر ق آن ب
ــت شــرکت،  ــه مدیری ــدار، مجموع ــا توســعه پای ــي ب مســئولیت اجتماع
مقــرر نمــود، رویکــرد “مســئولیت اجتماعــي “بــا هــدف یکپارچــه ســازي 
 ISO رویه هــاي مســئولیت اجتماعــي در ســازمان، بــر اســاس اســتاندارد

ــد. ــتقرار یاب 26000 اس
ــائل  ــایی مس ــامل شناس ــی، ش ــئولیت اجتماع ــخیص مس  تش
برخواســته از تأثیــر تصمیمــات و اقدامــات شــرکت و همچنیــن تعییــن 
ــل  ــن مســایل و نی ــه ای ــن ب ــرای پرداخت ــد ب ــه بای رویکــردی اســت ک
ــر آن، تشــخیص مســئولیت  ــدار اتخــاذ شــود. عــالوه ب ــه توســعه پای ب
ــذا  ــد. ل ــز می باش ــازمان نی ــان س ــایی ذینفع ــامل شناس ــی، ش اجتماع
ــیمی  ــی در پتروش ــئولیت اجتماع ــات مس ــه، اقدام ــا اینک ــاط ب در ارتب
ــه  ــا ب ــرای آنه ــزی ب ــه برنامه ری ــده  و اینک ــف ش ــه تعری ــوری، چگون ن
ــر اســاس ایــن دو معیــار اظهارنظــر  ــد ب ــوده اســت، بای چــه صــورت ب
کــرد. لــذا اطالعــات مربــوط بــه ذینفعــان و انتظــارات آنــان از طریــق 
پرسشــنامه هاي ذینفعــان تکمیــل و پــس از تجزیــه و تحلیــل، ماتریــس 
ــد.  ــخص گردی ــان مش ــاي ذینفع ــتخراج و نیازه ــان اس ــت ذینفع اهمی
بنابرایــن پیش بینــي نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان در شــرکت پتروشــیمي 
نــوري، بــا اتخــاذ رویکــرد مســئولیت اجتماعــي بهبــود یافتــه و همچنیــن 
ــاي مناســب  ــاي الزم جهــت واکنش ه ــه درک و برنامه ریزي ه منجــر ب

ــد.  گردی
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 شفافیت
 عملکرد مالی اقتصادی

 تاثیرات زیست محیطی 
 رقابت منصفانه و کسب و کار اخالق مدار

 آالینده های جوی

موارد با اهمیت برای شرکت پتروشیمی نوری

مــوارد بــا اهمیــت بــرای شــرکت پتروشــیمی نــوری، بــا توجــه بــه اصول 
ــدی  ــان اولویت بن ــرکت و ذینفع ــدگاه ش ــئوالنه، از دی ــب و کار مس کس

شــده اســت. 
ــی اقتصــادی3- تأثیــرات  ــن راســتا،1 - شــفافیت2- عملکــرد مال در ای
زیســت محیطــی4- رقابــت منصفانــه و کســب و کار اخالق مــدار 
ــد.  ــن گردیدن ــرکت تعیی ــت اول ش ــج اولوی ــوی، پن ــای ج 5- آالینده ه
ــدگاه  ــت از دی ــا اهمی ــوارد ب ــدی م ــر، اولویت بن ــدول زی ــن ج همچنی

ــد.  ــان می ده ــان را نش ــرکت و ذینفع ش
ــازمان، از  ــد س ــت از دی ــا اهمی ــوارد ب ــه م ــت، ک ــح اس ــه توضی الزم ب
طریــق مصاحبــه و پــر کــردن پرسشــنامه، در شــورای راهبــری شــرکت 
ــتخراج  ــور اس ــه منظ ــن ب ــد. همچنی ــل گردی ــوری تکمی ــیمی ن پتروش
نظــرات ذینفعــان، ابتــدا ذینفعــان دســته بندی شــده و ســپس بــا 
مهمتریــن آنهــا مصاحبــه گردیــد و بــرای ذینفعانــی کــه امــکان مصاحبه 
ــن  ــه ای ــد. نتیج ــال گردی ــنامه ارس ــز، پرسش ــود نی ــر نب ــوری میس حض

ــت. ــده اس ــر آورده ش ــدول زی ــات در ج اقدام

ماتریس اهمیت پتروشیمی نوری 
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2,62

4,09

4,53

4,79

7

2

3

4,75

2,81

4,06

4,40

4,134,77

4,913,94

15 1,823,87

12 3,203,66

4

8

1

رتـبـهاز دید سازماناز دید ذینفع

عملکرد مالى و اقتصادى/خلق ثروت

ساختار تصمیم گیرى هیئت مدیره/ 
حاکمیت شرکتى

عملکرد در بازار رقابت و فروش/ رقابت 
منصفانه

ذینفع محورى

شفافیت در اطالعات مالى ارائه شده
/ شفافیت

تأثیر بر محیط زیست/ تغییرات اقلیمى

مواد مصرفى و میزان مصرف مواد

میزان و شدت مصرف انرژى

5 4,484,29

17 2,083,69

11 2,963,98

11 2,963,98

میزان مصرف آب

میزان انتشار آالینده هاى جوى

ارتباطات کارگرى و کارفرماى و قوانین 
استخدامى

12 3,203,66

5 4,484,29

6 4,314,21

16 2,043,73

18 1,243,68

21 1,083,00

23 1,751,34

22 1,771,44

9 4,073,15

20 1,853,05

13 3,403,16

19 2,022,97

14 2,513,81

عدالت در بین کارکنان/شرایط کار و حمایت 
اجتماعى

میزان و شدت مصرف انرژى

میزان مصرف آب

میزان انتشار آالینده هاى جوى

ایمنى بهداشت و سالمت کارى

آموزش و توانمند سازى کارکنان

کسب و کار اخالقى/ وجود رویه هاى جبرانى

کارکنان متنوع (جنسیت/قومیت/...)

عدم استفاده از کودکان کار

عدم استفاده از کار اجبارى

اقدامات ضد فساد کارى

10 3,313,82 توجه به سالمت مصرف کننده

تعامل با جامعه محلى/ اشتغال محلى

ترویج مسئولیت اجتماعى در زنجیره تأمین

تعامل با جامعه محلى

موارد با  اهمیت 

استفاده از کار اجبارى

استفاده از کار کودك

تعامل با دوستان

زنجیره تامین

0 1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

مصرف آب

توجه به سالمت
 مصرف کننده

میزان و شدت مصرف انرژى

ساختار تصمیم گیرى در هیئت 
مدیره/حاکمیت سازمانى

ذینفع محورى

عملکرد عالى و اقتصادى/ 
خلق ثروت

شفافیت در ارائه اطالعات

تاثیر بر محیط زیست/ 
تغییرات اقلیمى

سالمت و ایمنى کارى

رفاقت منصفانه
انتشار آالینده هاى جوى

کسب و کار اخالقى

عدالت بین کارکنان

کارکنان متنوع

مواد مصرفى و
 میزان مصرف

از دید ذینفع
از دید سازمان

 ماتریس  اهمیت  نهایی  موارد  با  اهمیت
 با تلفیق   اولویت ذینفعان و مدیران شرکت:
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 برنامه اجرایی مسئولیت اجتماعی
 شرکت پتروشیمی نوری 

ــتم  ــه، سیس ــان از اینک ــور اطمین ــه منظ ــوری، ب ــیمی ن ــرکت پتروش ش
مدیریــت کســب و کار شــرکت، ایــن مجموعــه را بــه ســمت پایــداری 
شــرکتی هدایــت و رهبــری نمایــد، در ســال 1396، اقــدام بــه تعریــف 
و پیاده ســازی اســتاندارد ISO26000 در مجموعــه خــود نمــود. کــه ایــن 
ــتراتژیک و  ــزی اس ــتی برنامه ری ــناد باالدس ــا اس ــاق ب ــرد، در انطب رویک
ــتی از  ــی آن، لیس ــد و خروج ــرکت می باش ــازمانی ش ــی س ــام تعال نظ
ــای  ــازمان می بایســت در حوزه ه ــه س ــی اســت، ک ــات و پروژه های اقدام
مختلــف انجــام داده، تــا ســازمانی پایدارتــر و مســئول تر داشــته باشــد.

تعهــد، آگاهــی و حمایــت کارکنــان، مدیــران ارشــد و هیئــت مدیــره، از 
ــه  ــن جهــت شــرکت ب اجــرای برنامه هــای مســئولیت اجتماعــی و تعیی
ــات  ــن اقدام ــا مســئولیت پذیری اجتماعــی، از مهمتری ســمت شــرکتی ب
ایــن مجموعــه در جهــت تثبیــت رویکــرد پایــداری شــرکتی می باشــد. 
ــق ســمینارها و  ــوری، از طری ــن منظــور، شــرکت پتروشــیمی ن ــه همی ب
ــداری  ــوم پای ــا مفه ــوده، ت ــالش نم ــف، ت ــی مختل ــای آموزش کارگاه ه
شــرکتی و اثــرات آن را بــرای کارکنــان و مدیــران خــود تبییــن نمــوده 
و هــم اینکــه دامنــه و گســتره ابعــاد مســئولیت اجتماعــی شــرکتی بــرای 
کارکنــان را مشــخص نمایــد و در ادامــه نیــز، شــرایطی را ایجــاد نماید، تا 
نظــرات، انتظــارات و توقعــات کارکنــان از اجــرای دقیــق اســتراتژی های 

مســئولیت اجتماعــی شــرکتی مشــخص گــردد. همچنیــن در جلســاتی بــا 
مدیــران و کارکنــان شــرکت، بــر ایــن موضــوع کــه تعهــد مدیــران در 
ــن عامــل در موفقیــت  اجــرای برنامه هــای مســئولیت شــرکتی، مهمتری

ــد گــردد. ــداری می باشــد، تأکی شــرکت در حرکــت در مســیر پای
تعییــن شــاخص های کلیــدی بــرای پایــش و اندازه گیــری مســیر حرکــت 
ــای  ــرای برنامه ه ــت اج ــرکتی و موفقی ــداری ش ــوی پای ــه س ــرکت ب ش
مســئولیت اجتماعــی شــرکت نیــز، یکــی از کلیدی تریــن اقدامــات، بــرای 
ــر  ــان از مؤث ــرای اطمین ــد. ب ــرکتی می باش ــئولیت ش ــی مس گزارش ده
ــا  ــاز دارد ت ــای مســئولیت شــرکتی، شــرکت نی ــرای برنامه ه ــودن اج ب
ــرای آگاهــی از تعهــد و پیشــرفت  ــری را ب ــل اندازه گی شــاخص های قاب

شــرکت در ایــن مســیر تعییــن کنــد.
اندازه گیــری و پیگیــری برنامه هــای مســئولیت اجتماعــی شــرکتی، 
می توانــد شــرکت را در دســتیابی بــه اهــداف خــود، توانمند تــر و کاراتــر 
ــا  ــره ت ــد. ایــن شــاخص ها، تمامــی ســطوح شــرکت، از هیئــت مدی نمای
کارکنــان بخش هــای مختلــف را در بــر می گیــرد، تــا در راســتای 
افزایــش مزیــت رقابتــی و خلــق ارزش، تعهــد و توانایــی تمامــی ســطوح 
ــه  ــرکتی مجموع ــداری ش ــای پای ــرای برنامه ه ــه را در اج ــن مجموع ای

ــد. ــوری مشــخص نمای پتروشــیمی ن

گــام هــا

کنتـرل ریسـک

گفت و گو با ذینفعان

ارزیابى اجتماعى و 
زیست محیطى

ابـزار کلیدى

کنترل ریسک هاى
اجتـماعـى و 
زیست محیطى

تعیین مسئولیت
مسئول فرآیند 

همه پـروژه هـا و 
بـرنـــامه هــاى 
پایدارى شـرکتـى

یکپارچه سازى
فعالیت هاى اجرائى

توسعه فرآیندها
و گـزارش دهـى

کلیه فعالیت هاى مسئولیت شرکتى باید از این چهارچوب تبعیت 
کنند تا نیازهاى اجتماعى و واقعیـت ها را منعکـس کرده و در 

چهارچـوب رویکـردهاى کسـب و کـار شـرکت باشـد.

کسب و کار اخالقى

روابط عمومىحاکمیت شرکتى تعریف پروژه حاکمیت شرکتى/ حاکمیت هیئت مدیره بر امور مسئوالنه 
شرکت

روابط عمومى تدوین خط مشى و تصویب در هیئت مدیره

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

روابط عمومى تدوین دفترچه اخالق کسب و کار

روابط عمومىذینفع محورى ارائه تقویم ارتباط با ذینفعان سازمان 

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

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

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

حقوقى تعریف دوره اى پایش حقوق قانونى ذینعفان سازمان

مسئولاقدامات تعریف شدهموارد با اهمیت

مالى افزایش حجم یا درصد تامین انجام پذیرفته از جامعه پیرامونى و عسلویه خلق ثروت/ عملکرد مالى و 
اقتصادى حاکمیت شرکتى

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

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

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

مالى بررسى راهکارهاى افزایش رتبه شفافیت در بورس و ارائه گزارش به کارگروه 
مسئولیت اجتماعى- شاخص گذارى پس از بررسى شدن به عنوان مثال رتبه 

زیر30 براى سال اول

شفافیت/ شفافیت در ارائه 
گزارشات مالى

مصرف منابع/ انرژي/آب/ ...

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

روابط عمومى تهیه گزارش جى آر آى

روابط عمومى تهیه برنامه توزیع گزارش جى آر آى در میان ذینعفان منتخب و دریافت 
بازخورد

HSE بازنگرى سیستم هاى مدیریتى نظیر ایزو 14000/هدفگذارى آالینده ها/ آالینده هاى 
جوى/ تاثیر بر محیط زیست

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

HSE ارائه گزارش عملکرد سه ماهه به کارگروه مسئولیت اجتماعى

انرژى بازبینى سیاست انرژى/ گاز/ هدف گذارى معادل استاندارد بین المللى در 
صورت امکان 

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

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

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

رقابت منصفانه/ عملکـرد 
در بازار رقابت و فروش

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

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

HSEایمنى و بهداشت و سالمت تعریف پروژه استراتژى و رویکرد  ایمنى و بهداشت در پتروشیمى نورى

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

ISO26000 جدول اقدامات تعریف شده پروژه پایدارى شرکتى
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شرکت پتروشیمى
نورى

سهامداران

تامین کنندگان
خوراك

تامین کنندگان
سرویس هاى

جانبى

صادرات عامل 
فروش

فروش داخلى

بین مجتمعى

بورس 
کاال

مستقیم

محصوالت 
نهایى

تامین کنندگان
کاتالیست ها و مواد

شیمیایى
تامین کنندگان
قطعات یدکى

شرکت ملى 
صنایع پتروشیمى

وزارت نفت

شرکت صنایع
پتروشیمى خلیج
فارس(هلدینگ)

شناسایی و مدیریت ذینفعان شرکت پتروشیمی نوری

زنجیره ارزش شرکت پتروشیمی نوری:
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ذینفعاندسته بندى

مشتریان داخلى مشتریان

مجتمع هاى همجوار

مشتریان داخلى

کارکنان رسمى کارکنان

قراردادى معین

قراردادى موقت

پیمانکاران

روزمزد

شرکت صنایع پتروشیمى خلیج فارس سهامداران

سایر سهامداران اصلى

سهام عدالت

سهامداران جزء

صندوق بازنشستگى نفت

سازمان حفاظت محیط زیست دولت و
 نهادهاى قانونى

سازمان امور مالیاتى

سازمان تأمین اجتماعى

سازمان حسابرسى

سازمان منطقه ویژه اقتصادى - انرژى پارس

سازمانها و نهادهاى نظارتى (بازرسى کل کشور و غیره)

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه 

NPC دولت و

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى

سازمان استاندارد

سازمان مبارزه با قاچاق کاال

گمرك

فهرست گروه هاى ذینفع

ذینفعاندسته بندى

تأمین کنندگان خدمات پیمانکارى تأمین کنندگان

تأمین کنندگان کاال

تأمین کنندگان خدمات فنى

تأمین کنندگان خوراك

تأمین کنندگان خدمات عمومى

تأمین کنندگان مواد و قطعات انحصارى

UTILITY تأمین کنندگان

تأمین کننده خدمات ایمنى و آتش نشانى

تأمین کنندگان آموزشى 

سازمان هاى بیمه گر سازمان هاى 
منطقه اى و 

سازمان بنادرمرتبط

بانک ها 

سازمان هاى بازرسى کننده 

مراکز خیریه سایر

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

سمن ها

اهالى و مردم منطقه

بومیان منطقه

خانواده کارکنان

فهرست گروه هاى ذینفع
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استخراج لیست 
ذینفعان کلیدى تعیین موارد با 
اهمیت براى ذینفعان بررسى 

میزان نفع و قدرت

تحلیل و نقشه 
ذینفعان

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

 ارتباطى موثر
بازخورد و بهبود

استراتژى
 ارتباط و برنامه 

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

تکنیکهاى درگیر 
کردن

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

انجام پذیرفته

بررسى و بهبود

مدیریت ذینفعان در شرکت پتروشیمی نوری

ــه  ــی ک ــن فعالیت های ــر گرفت ــا در نظ ــوری، ب ــیمی ن ــرکت پتروش ش
تاکنــون در مســیر تعالــی ســازمانی انجــام داده اســت، در مرحلــه 
ــل  ــئولیت در مقاب ــه مس ــهامداران ب ــل س ــئولیت در مقاب ــذار از مس گ
ــرکت  ــازمانی ش ــگ س ــر، فرهن ــارت دیگ ــه عب ــد، ب ــان می باش ذینفع
ــتراتژی ها و  ــن اس ــه، تعیی ــت ک ــه ای اس ــه گون ــوری ب ــیمی ن پتروش
ســودآوری شــرکت، نــه تحــت تأثیــر صــرف ســهامداران، بلکــه متأثــر 
ــتا،  ــن راس ــد. و در ای ــرکت می باش ــان ش ــه ذینفع ــای کلی از اولویت ه
ــت  ــرکت، مدیری ــن ش ــد ای ــران ارش ــالت مدی ــه و رس ــن وظیف مهمتری
رابطــه بــا ذینفعــان و بــرآورده کــردن انتظــارات منطقــی آنهــا می باشــد.

ــق  ــان مطاب ــارات ذینفع ــا و انتظ ــوري، نیازه ــیمي ن ــرکت پتروش در ش
ــوان  ــا بعن ــه و از آنه ــرار گرفت ــائي ق ــورد شناس ــماره 1  م ــدول ش ج
ــن  ــردد. ای ــتفاده مي گ ــرکت اس ــتراتژي هاي ش ــن اس ــاي تدوی ورودي ه
ــه  ــزي اســتراتژیک” ب ــب رویکــرد “برنامه ری ــا و انتظــارات در قال نیازه
ــد،  ــنجي، بازدی ــوري، نظرس ــات حض ــر جلس ــون، نظی ــاي گوناگ روش ه
ــي  ــتورالعمل هاي حاکمیت ــي و دس ــات قانون ــات، بخشــنامه ها، الزام مکاتب
ــورد  ــردي م ــوراي راهب ــات دوره اي ش ــوند و در جلس ــردآوري مي ش گ

ــد. ــرار مي گیرن ــري ق ــل و بازنگ تحلی

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

رویکرد درگیر کردن ذینفعان

رویکردهــای گوناگونــی بــرای مدیریــت ارتبــاط بــا ذینفعــان وجــود دارد، 
ــه شــرایط شــرکت پتروشــیمی  ــا توجــه ب کــه در جــدول شــماره ۲ ،  ب
ــرای  ــان ب ــه ذینفع ــی ک ــم. هنگام ــاره می نمایی ــا اش ــه آنه ــوری، ب ن
شــرکت اهمیــت حیاتــی دارنــد و محیــط کســب و کار نیــز در شــرایط 
پایــداری قــرار دارد، شــرکت در تعامــل خــود بــا ایــن گــروه از ذینفعــان، 

ــد.  ــه صــورت مســتقیم انجــام می ده ــا را ب ــت آنه مدیری

 هنگامــی کــه ذینفعــان بــرای شــرکت اهمیــت حیاتــی دارند، 
ــرار دارد، اســتراتژی  ــداری ق ــط کســب و کار در شــرایط ناپای ــا محی ام
ــه  ــه ای ک ــه گون ــرار دارد ب ــتور کار ق ــان در دس ــا ذینفع ــارکت ب مش
ــا ذینفعــان تعریــف می شــود. ایــن اســتراتژی نیــاز  اهــداف مشــترک ب
ــن گــروه دارد،  ــان شــرکت و ذینفعــان ای ــه می ــه یــک تعهــد دو جانب ب

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــل را ب ــتگی متقاب ــی وابس ــه نوع ک
ــد، امــا  ــرای شــرکت اهمیــت دارن  هنگامــی کــه ذینفعــان ب
ــب و کار  ــط کس ــد و محی ــرار می گیرن ــه ق ــان ثانوی ــروه ذینفع ــزء گ ج
ــه یــک نظــارت  ــران فقــط ب ــرار دارد، مدی ــداری ق ــز در شــرایط پای نی
ــا  ــد ت ــا می کنن ــا اکتف ــا و نیروه ــرای بررســی رونده ــط ب ــرل محی و کنت

ــد. ــت نماین ــایی و مدیری ــی را شناس ــک های احتمال ریس
 هنگامــی کــه ذینفعــان بــرای شــرکت اهمیــت دارنــد و در 
گــروه ذینفعــان ثانویــه قــرار دارنــد، امــا محیــط کســب و کار در شــرایط 
ناپایــداری قــرار دارد، مدیــران در تعامــالت خــود با ذینفعــان و مدیریت 
ذینفعــان تــالش بیشــتری می نماینــد. همچنیــن شــرکت در تعامــل خــود 
بــا ایــن گــروه از ذینفعــان از انعطاف پذیــری الزم برخــوردار می باشــد و 

یــک قــدم از نظــارت و کنتــرل فراتــر مــی رود.
 هنگامــی کــه ذینفعــان بــرای شــرکت اهمیــت دارنــد و جــزء 
ــز در  ــب و کار نی ــط کس ــد و محی ــرار دارن ــی ق ــان عموم ــروه ذینفع گ
شــرایط پایــداری قــرار دارد، اقــدام خاصــی از ســوی مدیــران صــورت 

نمی پذیــرد.

ــد و  ــت دارن ــرکت اهمی ــرای ش ــان ب ــه ذینفع ــی ک  هنگام
جــزء گــروه ذینفعــان عمومــی قــرار دارنــد و محیــط کســب و کار نیــز 
ــارت و  ــک نظ ــه ی ــط ب ــران فق ــرار دارد، مدی ــداری ق ــرایط ناپای در ش
ــا  ــد ت ــا می کنن ــا اکتف ــا و نیروه ــی رونده ــرای بررس ــط ب ــرل محی کنت

ــد. ــت کنن ــایی و مدیری ــی را شناس ــک های احتمال ریس

 نمودار شماره 1
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انتظاراتذینفعان
روش آگاهی از 

نیازها و انتظارات

جلسات مستمر با شرکت مشتریان خارجی
تجارت صنعت

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

پس از فروش

صورتجلسات

NPC جلسات عمومی و نشستهاي رسمی دولت و
مدیرعامل در جلسات مرتبط 

بخشنامه ها، آئین نامه ها و ابالغیه 
هاي صادره از جانب سازمان تأمین 

اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارائی

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

همسویی با سیاستهاي کالن دولتی

بخشنامه ها و ابالغیه 
ها و الزامات جدید

سازمان محیط 
زیست

برگزاري جلسات و مکاتبات- 
بخشنا مه

الزام به رعایت قوانین و مقررات زیست 
محیطی ،توسعه فضاي سبز در محیط هاي 
عملیاتی مشارکت درارتقاء فرهنگ محیط 

زیست و برگزاري سمینارها

بخشنامه ها و الزامات 
جدید

مکانیزم تحلیل نیازها و انتظارات

مشتریان داخل
کشور

فرم بازخورد از مشتري ارتباط با 
مشتریان از طریق E-mail و وب 

سایت، جلسات مستمر با شرکت
بازرگانی صنعت تجارت

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

در محصوالت قابل ارائه

بازخورد مشتري

مشتریان بین
مجتمعی

جلسات مشترك با شرکتهاي جم 
و پارس فرمهاي نظرسنجی

تأمین  براي  قرارداد  تهیه  جهت  اقدام 
خـوراك،تعهد الزم در تأمـین به مـوقـع 
خـوراك،پـرداخـت به مـوقـع صـورت 
حسـابهاي مالـی، هماهنگی الزم در زمان 

توقف واحدها و قطع خوراك

قراردادها
جلسات مشترك

انتظاراتذینفعان
روش آگاهی از 

نیازها و انتظارات

تأمین کنندگان
خدمات فنی

رعایـت انصـاف در قـراردادها،شفـاف عقد قرارداد، مکاتبات، بازدیدها
نمـودن انتظـارات متقابـل،پرداخــت 

به موقع صورت وضعیت ها

مذاکره

تأمین کنندگان
خوراك

برگزاري جلسات مشترك
عقد قرارداد مکاتبات

شـفـاف نمـودن انتـظارات متـقـابــل،
پرداخت به موقع صورت وضعیت ها، 
هماهنگی الزم در زمان توقف واحدها، 
درك مـوضـوعـات فنـــی و ارائـــه 

راهکارهاي الزم

جلسات مشترك 
و مکاتبات

تأمین کنندگان
خدمات عمومی

داشتن ارتباط بلند مدت،شفاف نمودن مذاکره، عقد قرارداد
انتظـارات،پـرداخـت بموقـع صـورت 
حسابهاي مالی،انعقاد قرارداد با نگرش 

برنده - برنده (رعایت انصاف)

وضعیت عملکرد 
براساس صورت 

وضعیت

تأمین کنندگان 
UT

جلسات مستمر، مکاتبات، عقد 
قرارداد

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

بازخورد از نظرسنجی
تشکیل جلسات

نتایج حاصل از مذاکرات، سـازمان جامعه
منطقه ویـژه و شـرکـت پازارگـاد

نظرسنجی تعامـالت و جلسـات با 
HSE هاي منطقه

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

نظرسنجی از جامعه

صندوق
بازنشستگی نفت

آئین نامه ها و بخشنامه هاي 
صندوق بازنشستگی

پرداخت بموقع سهم بازنشستگی 
کارمندان

آئین نامه ها و 
بخشنامه هاي جدید

مقررات جدیدرعایت الزامات قانونی و مقررات مربوطهنشست با مسئولیندیوان محاسبات

رعایت الزامات قانونی و مقررات مربوطه حضور نمایندگان آنها در شرکتسازمان حسابرسی
،رعایت استانداردهاي حسابداري

الزامات قانونی جدید

تامین کنندگان 
مواد و قطعات 

انحصاري

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

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

جلسات – آئین نامه ها 
و بخشنامه هاي جدید

تکالیـف مجـمـع، صـورتجلسـات سهامداران اصلی
مجمـع عمـومـی، صورتجلسـات 

شرکت با هلدینگ خلیج فارس

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

سودآور

مصوبه ها و ابالغیه 
هاي جدید

مکانیزم تحلیل نیازها و انتظارات

رویکرد هاى گوناگون براى ارتباط با ذینفعان

 جدول شماره ۲
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مــی تــوان  ورود شــرکت بــه بــازار فرابــورس را بعنــوان یکــی از رویدادهــای تأثیرگــذار در قــوت یافتــن رویکــرد ذینفع گرایــی در شــرکت پتروشــیمی 
نــوری قلمــداد نمــود. پــس از آن، تــالش بــرای اســتقرار مــدل تعالــی ســازمانی )EFQM(، بــه منظــور بسترســازی بــرای بهبودهــای ســازمانی و حرکــت از 
اقدامــات جزیــره ای در ارتبــاط بــا ذینفعــان مختلــف، بــه ســمت برنامــه منظــم در ارتبــاط بــا ایشــان، دریافــت انتظــارات و نظــرات ذینفعــان و پایــش 
بازخوردهــای دریافــت شــده از آنهــا و نهایتــًا تدویــن راهبردهــای شــرکت، مبتنــی بــر ایجــاد منافعــی متــوازن بــرای شــرکت و ذینفعــان کلیــدی اش 
ــن نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان مختلــف در  ــن در نظــر گرفت ــی می باشــد. همچنی ــوری در رویکــرد ذینفع گرای ــز، از اقدامــات شــرکت پتروشــیمی ن نی
ــان  ــه و ذینفع ــا جامع ــالت ب ــیعی از تعام ــتره وس ــررات، در گس ــد مق ــت نظام من ــر رعای ــالوه ب ــرکت، ع ــی ش ــای مدیریت ــا و فراینده تصمیم گیری ه

مختلــف، منجــر بــه شــفافیت در پاســخگویی و فراتــر رفتــن فعاالنــه از اســتانداردها و الزامــات قانونــی در ایــن شــرکت گردیــده اســت.

کار
 و 

ب
کس

ط 
حی

م

میزان اهمیت ذینفعان

ناپایدارى 
و عدم اطمینان

پایدار

گروه 
ذینفع عمومى 

پیمایش و نظارت 
بر محیط

اقدامى صورت 
نمى پذیرد

گروه 
ذینفع حیاتى 

مشارکت با 
ذینفعان

مدیریت 
ذینفعان

گروه 
ذینفع ثانویه 

اقدامات تعاملى بیشترى در ارتباط با 
ذینفعان صورت گیرد 

سازمان انعطاف پذیرتر باشد

پیمایش و نظارت
 بر محیط

هرچند ذینفعان مى توانند
جزء جامعه تلقى گردند اما
در پاره اى از مواد انتظارات

جامعه و ذینعان مى تواند
همسو نباشد.

رابطه بین ذینفعان
 و جامعه

آگاهى ما از نیازها و 
انتظارات

ذینفعان چه میزان است؟

رابطه بین سازمان و 
 ذینفعان

رابطه بین
 سازمان و جامعه

تصمیمات ما بر جامعه،
محیط زیست و اقتصاد

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

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

رابطه ذینفعان و جامعه: 
تضاد منافعى در این مقوله با توجه به تعریف کنونى از جامعه وجود ندارد.
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عنوان ذینفعدسته بندى

مشتریان داخلى اطالع رسانىمشتریان

رویکرد

مشتریان خارجى

مجتمع هاى همجوار

مدیریت شوند

مدیریت شوند

کارکنان رسمى

قراردادى معین

مدیریت شوندکارکنان

مدیریت شوند

مدیریت شوندقراردادى موقت

اطالع رسانىپیمانکاران

پایش(حداقلى)روزمزد

شرکت صنایع پتروشیمى خلیج فارس

سایر سهامداران اصلى

مدیریت شوندسهامداران

اطالع رسانى

پایش(حداقلى)سهام عدالت

پایش(حداقلى)سهامداران جزء

پایش(حداقلى)صندوق بازنشستگى نفت

رویکرد شرکت پتروشیمى نورى نسبت به ذى نفعان خود

مشارکت و اهمیت ذینفعان 

ــایی  ــت شناس ــوری، جه ــیمی ن ــرکت پتروش ــرای ش ــر ب ــک راه مؤث ی
ــت موضــوع  ــا هف ــط ب ــا مســائل مرتب ــنایی ب ــی، آش مســئولیت اجتماع

ــت. ــداری اس ــی پای اصل
این موضوعات عبارتند از:

ــازی و  ــوه تصمیم س ــا نح ــط ب ــائل مرتب ــازمانی: مس ــت س 1- حاکمی
ــهامداران،  ــان س ــاط می ــن ارتب ــازمانی و همچنی ــری کالن س تصمیم گی
ــت  ــران و هیئ ــا مدی ــرکت(، ب ــان ش ــن ذینفع ــی از مهمتری ــوان یک )بعن

ــره مدی
2- حقــوق شــهروندی: حقــوق شــهروندی عــالوه بــر حقــوق مدنــی، بــه 
ــه  حقــوق اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی نیــز اطــالق می-گــردد. نمون
ــه  ــی ب ــق دسترس ــه، ح ــق تغذی ــق کار، ح ــد از: ح ــوق عبارتن ــن حق ای

ــن ســطح ممکــن بهداشــت، حــق تحصیــل و.... باالتری
3- نیــروی کار: عبارتســت از روابــط اســتخدامی و کاری میــان کارگران 
و کارفرمایــان، شــرایط عمومــی کار و میــزان حمایت-هــای اجتماعــی ای 
ــالمت  ــی و س ــن، ایمن ــد و همچنی ــران می نمای ــا از کارگ ــه کارفرم ک

کارکنــان، توســعه انســانی و آمــوزش منابــع

ــتفاده  ــی، اس ــگیری از آلودگ ــر پیش ــایلی نظی ــت: مس ــط زیس 4- محی
ــه  ــزان حساســیت ســازمان نســبت ب ــع در دســترس، می ــدار از مناب پای
ــی و تعدیــل آن، حمایــت از محیط زیســت و  تغییــرات حــاد آب و هوای

ــتی ــای زیس ــوع گونه ه تن
ــاد اداری در  ــا فس ــارزه ب ــوه مب ــا نح ــط ب ــه مرتب ــب و کار: ک 5- کس
ــره  ــی در زنجی ــئولیت اجتماع ــج مس ــه، تروی ــت منصفان ــازمان، رقاب س

ــد. ــی باش ــره م ــن و غی تأمی
ــی  ــی و بازاریاب ــوه بازاریاب ــا نح ــط ب ــوارد مرتب ــده: م ــرف کنن 6-  مص
ــده،  ــرف کنن ــالمت مص ــی و س ــت از ایمن ــه، حمای ــی و منصفان اخالق
ــا،  ــکایات آنه ــه ش ــیدگی ب ــتریان و رس ــات مش ــدار، خدم ــرف پای مص
حمایــت از اطالعــات و حریــم خصوصــی مشــتریان و در نهایــت 

آمــوزش و آگاهی بخشــی بــه آنهــا
7- توســعه جوامــع محلــی: موضوعاتــی نظیــر کمــک بــه توســعه ایــن 

جوامــع، فرهنــگ و آمــوزش و غیــره.

از   در راســتای ذینفــع محــور شــدن، لیســت کاملــی 
ــداری شــرکتی  ــی پای ــه الگوهــای جهان ــا توجــه ب ــان ب گروه هــای ذینفع
بــه دســت آمــد، کــه از طریــق ابزارهایــی چــون مصاحبــه، پرسشــنامه و 
جلســات گروهــی، انتظــارات ذینفعــان و مســایل بــا اهمیــت آنــان، چــه 

ــد.  ــن گردی ــرای شــرکت تعیی ــرای ذینفعــان و چــه ب ب
 ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه الگوهــاي تعامــل بیــن 
ــه واســطه تحــوالت اقتصــادي،  ــم ب ــوده و دائ ــا ب گروه هــاي ذینفــع، پوی
اجتماعــي و حقوقــي در حــال تحــول هســتند. بــه عبــارت دیگــر، ذینفعان 
ــر و تحــوالت  ــه اســطه تغیی ــت نیســتند و ب ــک شــرکت همیشــه ثاب ی

ــد. ــر می کنن ــر و تحــوالت شــرکت، تغیی کالن اقتصــادی و تغیی

رویکردعنوان ذینفعدسته بندى

سازمان حفاظت محیط زیست دولت و 
نهادهاى قانونى

خوشحال نگه داشته شوند

خوشحال نگه داشته شوندسازمان امور مالیاتى

پایش (حداقلى)سازمان تأمین اجتماعى

تأمین کنندگان خدمات پیمانکارى مدیریت شوندتأمین کنندگان

مدیریت شوندتأمین کنندگان کاال

مدیریت شوندتأمین کنندگان خدمات فنى

مدیریت شوندتأمین کنندگان خوراك

پایش (حداقلى)تأمین کنندگان خدمات عمومى

خوشحال نگه داشته شوندتأمین کنندگان مواد و قطعات انحصارى

UTILITY مدیریت شوندتأمین کنندگان

خوشحال نگه داشته شوندتأمین کننده خدمات ایمنى و آتش نشانى

پایش (حداقلى)تأمین کنندگان آموزشى 

سازمان هاى بیمه گر سازمان هاى منطقه 
اى و مرتبط

پایش (حداقلى)

خوشحال نگه داشته شوندسازمان بنادر

پایش (حداقلى)بانک ها 

پایش (حداقلى)سازمان هاى بازرسى کننده 

مراکز خیریه پایش (حداقلى)سایر

رقبا مدیریت شوندرقبا

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

سمن ها

اطالع رسانىاهالى و مردم منطقه

اطالع رسانىبومیان منطقه

اطالع رسانىخانواده کارکنان

پایش (حداقلى)وزارت رفاه، کار و امور اجتماعى 

پایش (حداقلى)سازمان حسابرسى

پایش (حداقلى)سازمان منطقه ویژه اقتصادى - انرژى پارس

پایش (حداقلى)وزارت صنعت، معدن و تجارت

پایش (حداقلى)وزارت راه 

NPC خوشحال نگه داشته شونددولت و

پایش (حداقلى)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى

پایش (حداقلى)سازمان استاندارد

پایش (حداقلى)سازمان مبارزه با قاچاق کاال

خوشحال نگه داشته شوندگمرك
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حاکمیت  شرکت

سازماندهی مدیریت مسئوالنه کسب و کار

 شــــرکت پتروشــــیمی نوری  در سال 13۸6 بــــه صــــورت ســهامی خــاص تاســیس شــد. ایــن شــــرکت در ابتــدا جــزء شــرکت 
هــــای فرعــــی شــــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران بــوده کــه در ســال  13۸۸ در راسـتای سیاسـت هـای اصل  ۴۴بـه مجموعـه شـرکت 

هلدینـگ خلیـج فـارس واگـذار گردیـد. 
 ایــن شــرکت هــم اکنــون در حــال امــاده ســازی بــرای ورود بــه بــازار بــورس مــی باشــد کــه الزامــات حقوقــی و حاکمیتــی مختــص بــه 
خود را دارد. در حـــال حاضـــر، شـــرکت پتروشـــیمی نوری جـــزء واحدهـای تجـاری شـرکت صنایـــع پتروشـیمی خلیـج فـارس )ســـهامی عـام( اسـت. 

مرکـــز اصلـــی شـــرکت، منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی انرژی پارس در بندر عسلویه واقـــع اسـت.
 نمــای کلــی و چــارت ســازمان پتروشــیمی نــوری در شــکل بــاال آمــده اســت. ســاختار هیئــت مدیــره ایــن مجموعــه شــامل 5 نفــر مــی باشــد و بــه 
صــورت یــک الیــه مــی باشــد. دو نفــر از ایــن ســاختار مســئولیت اجرایــی دارنــد. بــر اســاس اصــول حاکمیــت شــرکتی ســاختارهایی کــه کمــک بــه 
تصمیــم گیــری مــی نماینــد و همچنیــن ســاختارهای نظارتــی در ســازمان، مطابــق بــا قانــون تعریــف گردیــده، و اجرایــی شــده اســت. امــا کمیتــه هــای 
هیئــت مدیــره محــدود بــه کمیتــه هــای حسابرســی اســت و ســایر کمیتــه هــا نظیــر کمیتــه هــای انتصــاب ، کمیتــه اســتراتژی و غیــره در ســازمان 

وجــود نــدارد.

هیات مدیره

مدیرعامل

کلیه واحد هاى وظیفه اى در شرکت

مرکز مطالعات و برنامه ریزى راهبردى 

رویکردهاى  و  ها  سیاست  تبیین 
کار و  کسب  مسئوالنه  مدیریت  کالن 
پیشرفت  میزان  بر  نظارت 
ابعاد  در  اهداف  تحقق  راهبردها  
محیطى  زیست  و  اجتماعى  اقتصادى، 

تدوین برنامه ها و اهداف عملیاتى  پایدار
تعیین حوزه هاى کارى مشترك 

هاى  نظارت و پایش عملکرد در شاخص 
اقتصادى ، اجتماعى و زیست محیطى 

اجراى برنامه ها 
ارائه گزارش عملکرد 

پیشنهاد برنامه ها و پروژه هاى بهبود

کارگروه هاى تعالى

ساختار حقوقی شرکت پتروشیمی نوری

ساختار هیات مدیره

ترکیب سهامداران

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

غایــب در هــر جلســه بــه صــورت مســتند موجــود اســت.

ســرمایه شــرکت از بــدو تأســیس، تــا پایــان ســال 1395 مبلــغ ســه هــزار میلیــارد ریــال )3۰۰۰ هــزار میلیــارد ریــال( شــامل تعــداد 3 میلیــارد ســهم 
بــه ارزش اســمی هــر ســهم 1۰۰۰ ریــال مــی باشــد.

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 5٪ از سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1395/1۲/3۰ مطابق جدول شماره 3 می باشد:

ترکیب سهامداران

3،000،000،000100مجموع

سایرین(کمتر از 5 درصد)

شرکت سرمایه گذارى 
صندوق بازنشستگى کشورى

شرکت سرمایه گذارى 
نفت و گاز و پتروشیمى 

تامین 

شرکت صنایع 
پتروشیمى خلیج فارس

نام سهامدار

2،296،496،00076,55

تعداد سهام
1396/12/29

درصد

4

3

2

1

ردیف

509،999،00017

193،500،0006,45

5،000-

3،000،000،000100

2،296،496،00076,55

تعداد سهام
1395/12/30

درصد

509،999،00017

193،500،0006,45

5،000-

3،000،000،000100

2،296،496،00076,55

تعداد سهام
1394/12/29

درصد

509،999،00017

193،500،0006,45

5،000-

به نمایندگى از  سمت نام و نام خانوادگى

شرکت پتروشیمى مبین
سهامى عام

حکیم کرمى

شرکت صنابع پتروشیمى 
خلیج فارس تقى صانعى

محمد حیدرى

سید فرهنگ حسینى

محمد رضا پاشایى

موظف/غیر موظف

غیر موظف

موظف

غیر موظف

غیر موظف

غیر موظف

مشخصات اعضا هیات مدیره شرکت پتروشیمى نورى

رییس هیات مدیره 

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

شرکت پتروشیمى بندر امام

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمى

شرکت سرمایه گذارى نفت،گاز
 و پتروشیمى تامین 

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

 جدول شماره 3
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توضیحات  هیات مدیره

الــف- کمیتــه هــای تخصصــی هیــات مدیــره: از آنجایــی کــه شــرکت 
ــا  ــق ب ــد مطاب ــی باش ــورس م ــه ب ــال ورود ب ــوری در ح ــیمی ن پتروش
ــره  ــات مدی ــی هی ــی داخل ــه حسابرس ــورس ، کمیت ــازمان ب ــات س الزام
ــه  ــی کــه در تصمیــم گیــری ب تشــکیل شــده اســت. ســایر کمیتــه های
ــه  ــی ، کمیت ــه حسابرســی داخل ــد کمیت ــی کنن ــره کمــک م ــت مدی هیئ
ــیون  ــه و کمیس ــه بودج ــروش ارز ،کمیت ــه ف ــول کمیت ــروش  ، محص ف

ــی باشــد. معامــالت م

ب-  تضــاد منافــع اعضــا هیئــت مدیــره: پتروشـــیمی نوری در ارتبـــاط 
بـــا تضـــاد منافـع اعضـــای هیـات مدیـره دارای رویـــه هـای مشـخص 
و شـــفافی اســـت. بنـا بـــه اصـل 1۲9قانـــون تجـارت، هیـــات مدیـره 
موظـــف اســـت کـــه هرگونـه تضـــاد منافـع خـــود بـا شــــرکت بــه 
واســــطه فعالیــت هــای اقتصــــادی را بــه صــورت رســمی افشــا 
کنــد. از طــرف دیگــر، در رای گیــری هــای رســمی در جلســات 
هیــــات مدیــره، چنانچــه بحــث تضــاد منافــــع در میــان باشــد، 
عضــــوی از هیـات مدیـره کـه در ایـن موضـوع درگیـر اسـت، در رای 

گیـری شـــرکت نمـی کنـد.

ــا توجــه بــه اجرایــی شــدن  ج- پایــداری شــرکتی و هیئــت مدیــره: ب
پــروژه ISO 26000  و تدویــن اقدامــات مرتبــط بــا پایــداری شــرکتی در 
ــه  ــه ب ــورت 6 ماه ــوارد بص ــه م ــده ک ــرر گردی ــوری مق ــیمی ن پتروش
اطــالع  اعضــا هیــات مدیــره جهــت پایــش و کنتــرل برســد. عــالوه بــر 
ــا اســتراتژی هــای مســئولیت اجتماعــی  عملکــرد ســازمان در ارتبــاط ب
)لیســت اقدامــات مســئوالنه تعریــف شــده( هیئــت مدیــره در ارتبــاط 
بــا مــوارد بــا اهمیــت شــرکت )Materiality Matrix( و نحــوه اســتخراج آن 
ــات  ــا اقدام ــط ب ــای  مرتب ــه کرده ــزی و هزین ــه ری ــن بودج و همچنی
مســئوالنه و ســایر مــوارد بــا اهمیــت بــه روز مــی شــوند. اولیــن جلســه 
ــال 1395  ــرکتی در س ــداری ش ــی و پای ــئولیت اجتماع ــا مس ــط ب مرتب

تشــکیل گردیــد. 

د- جبــران خدمــات اعضــا هیئــت مدیــره: حقــوق دریافتــی کارکنــان 
شــرکت متناســب بــر اســاس قوانیــن ومقــررات صنعــت نفــت وتامیــن 
اجتماعــی تعریــف گردیــده اســت. پــاداش هیئــت مدیــره نیــز مطابــق 
ــرکت  ــالیانه ش ــی س ــع عموم ــال در مجم ــر س ــان ه ــن در پای ــا قوانی ب

ــوری تصویــب مــی گــردد. پتروشــیمی ن

کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی نوری 

 کمیتــه مســئولیت اجتماعــی شــرکت پتروشــیمی نــوری، بــه 
منظــور افزایــش هماهنگــی در اقدامــات مســئوالنه و همچنیــن نظــارت 

ــد. ــا می باش ــه فعالیت ه ــن گون ــرای ای ــزی و اج ــوه برنامه ری ــر نح ب
شــرکت  اجتماعــی  مســئولیت  کمیتــه  وظایــف  اهــم   

از: عبارتنــد  نــوری،  پتروشــیمی 
ــوری،  ــیمی ن ــات مســئوالنه پتروش ــزی اقدام ــر برنامه ری ــارت ب 1-  نظ

بــه نحــوی کــه منطبــق بــا اصــول زیــر باشــد:
 تمرکز بر ذینفع محوری و فضای پایداری

 تمرکز بر موارد با اهمیت
2-  نظــارت بــر نحــوه اجــرای فعالیت هــای مســئولیت اجتماعــی تأییــد 

شــده و پایــش دوره ای شــاخص های مرتبــط در صــورت وجــود
ــرکت  ــئوالنه ش ــات مس ــی اقدام ــوه گزارش ده ــر نح ــارت ب 3-  نظ

ــوری ــیمی ن پتروش
4-  نظــارت بــر جــاری شــدن گفتمــان مســئولیت اجتماعــی در شــرکت، 

از طریــق تعریــف فعالیت هــای آموزشــی

 بــا توجــه بــه ســاختار ســازمان در پتروشــیمی نــوری، کمیتــه 
مســئولیت اجتماعــی دارای یــک عضــو از واحدهــای زیــر مــی باشــد:

 مدیریت و هیئت مدیره
 برنامه ریزی و اطالعات مدیریت و تضمین کیفیت

 امور مالی
 روابط عمومی
 منابع انسانی

 ایمنی و محیط زیست

ــئول  ــنهاد مس ــه پیش ــی، ب ــئولیت اجتماع ــه مس ــا کمیت  اعض
کمیتــه، و بــا تأییــد مدیرعامــل و بــه مــدت دو ســال نهایــی و منصــوب 

می گردنــد
هــر کــدام از اعضــا کمیتــه مســئولیت اجتماعــی، مســئول کلیــه اقدامــات 
تعریــف شــده در حــوزه مســئولیت اجتماعــی در امــور و دپارتمــان خــود 
ــه  می باشــند. اعضــا می بایســت نحــوه و کیفیــت پیشــبرد اقدامــات را ب

کمیتــه گــزارش دهنــد.
ــه  ــتقیم، ب ــورت مس ــه ص ــی، ب ــئولیت اجتماع ــه مس  کمیت
ــزی  ــث بودجه ری ــا در بح ــد ام ــخگو می باش ــرکت پاس ــل ش مدیرعام
ــره  ــد هیئت مدی ــه تأیی ــوط ب ــه من ــات کمیت ــه، مصوب ــف برنام و تعری

می باشــد.
زمــان تشــکیل جلســات کمیتــه مســئولیت اجتماعــی، حداقــل یکبــار در 
مــاه می باشــد و مســئول کمیتــه، موظــف اســت برنامــه هــر جلســه را 

بــه اطــالع اعضــا کمیتــه برســاند.

مدیر عامل یا هیئت مدیره

رئیس کمیته مسئولیت اجتماعى

مشاور

نماینده روابط عمومىنماینده مالىنماینده واحد منابع انسانىنماینده واحد برنامه ریزى  HSE نماینده واحد   
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اخالق حرفه ای 

منشور اخالقی و اصول اخالق کسب و کار

 پتروشــیمی نــوری متعهــد اســت کــه در کلیه شــئون کســب 
ــری از  ــره گی ــا به ــتیبانی ب ــور پش ــات و ام ــم از عملی ــود, اع و کار خ
رویکــرد مســئوالنه و نــگاه بلنــد مــدت بــه کســب و کار پایــدار, بــرای 
ــه طــور اخــص ســهامداران ارزش حداکثــری  کلیــه ذینفعــان خــود و ب
ــت  ــل سیاس ــوری ذی ــیمی ن ــای پتروش ــد ه ــه فرآین ــد. کلی ــق نمای خل
هــای مســئوالنه تعریــف شــده اســت. مدیــران پتروشــیمی نــوری کلیــه 
تصمیمــات خــود را بــا نظــر بــه کســب و کار اخالقــی  و مســئوالنه اتخاذ 
ــی  ــاختار های ــا س ــا و ی ــاز و کار ه ــود س ــد و از وج ــی کنن ــی م و اجرای
در ســازمان کــه مــوارد مرتبــط بــا کســب و کار مســئوالنه را تعریــف، 

پیگیــری و نظــارت مــی کننــد اطمینــان حاصــل مــی نمایــد.
ــع  ــود وض ــا بهب ــان ب ــازمان را همزم ــرد س ــران عملک  رهب
اقتصــادي، محیــط زیســتي و شــرایط اجتماعــي در جوامعــي کــه بــا آن 
ــي روي  ــر مثبت ــق اث ــن طری ــاء داده و از ای ــاط هســتند ارتق ــا در ارتب ه
ــئولیت  ــرد” مس ــاي رویک ــر مبن ــد. ب ــي گذارن ــود م ــراف خ ــط اط محی
ــات  ــان الزام ــوازن می ــاد ت ــت ایج ــبي را جه ــات مناس ــي” اقدام اجتماع
قانونــی و انتظــارات جامعــه، محیــط زیســت و مــردم در ســازمان انجــام  

ــده. گردی
 در پتروشــیمی نــوری آییــن نامــه اخــالق کســب وکار تهیــه 
ــر عامــل و  ــده ودر شــورای راهبــردی شــرکت کــه مدی وتدویــن گردی
ــه تصویــب رســیده و ســعی  ــد ب ــران شــرکت حضــور دارن تمامــی مدی
ــب و کار  ــای کس ــول راهکاره ــن اص ــاس ای ــه براس ــت ک ــده اس گردی
ــازی در کل  ــاری س ــه ج ــه در مرحل ــن نام ــن آیی ــردد. ای ــف گ تعری
ــی  ــازمان م ــای س ــر در فرآینده ــراد درگی ــه اف ــوزش ب ــازمان و آم س

باشــد.
ــکاران  ــه هم ــرد ک ــد ک ــک خواه ــب وکار کم ــالق کس ــه اخ ــن نام آیی
ــت  ــم از حاکمی ــا اع ــه ه ــه زمین ــوری در کلی ــیمی ن  پتروش
ــفافیت و در  ــری و ش ــئولیت پذی ــب و کار, مس ــالق کس ــازمانی, اخ س
نهایــت حتــی امــور اجرایــی, پاســخ ســواالت و ابهامــات عمــده خــود در 
زمینــه چگونگــی اخالقــی عمــل کــردن را بداننــد و یــا حداقــل بداننــد 

ــد. ــی بایســت کمــک گیرن ــدام مرجــع م ــام از ک ــوارد ابه ــه در م ک
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مدیریت و عملکرد
  مسئولیت های  اقتصادی
 شرکت پتروشیمی نوری 

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

میزان مصارف داخلی و خارجی محصوالت شرکت
مروری بر مسئولیت های اقتصادی شرکت پتروشیمی نوری در سال 1396

عملکرد تولیدی پتروشیمی نوری در سال 1396

91،057،961 میلیون ریال فروش محصوالت و خدمات

تعداد کارکنان

سرمایه شرکت

سود انباشته پایان دوره

سود خالص هر سهم

1179 نفر 

3،000 میلیارد ریال 

20،870،766 میلیون ریال 

5،114 ریال 

ارزش اقتصادى خلق و توزیع شده

محصوالت
سال مالى1396

مقدار تولید واقعى(تن)

366,184364,740پارازایلین

سال مالى1396

مقدار فروش واقعى(تن)

46,38641,254ارتوزایلین

278,479270,658بنزین

107,446108,236گاز مایع

رافینیت

برش سبک

برش سنگین

A92

آروماتیک هاى سنگین

C5

نفتا

جمع

323,932

967,664

1,563,827

83,037

35,865

49,338

615,540

4,424,091

342,048

964,744

1,553,701

64,502

44,941

49,477

613,419

4,431,327

سال مالى منتهى به 1394/12/29سال مالى منتهى به 1395/12/30سال مالى منتهى به 1396/12/29 سال مالى منتهى به 1394/12/29سال مالى منتهى به 1395/12/30سال مالى منتهى به 1396/12/29

سهم شرکت از بازار

صادراتداخلى

میلیون به ریال

سهم شرکت از بازارسهم شرکت از بازارنوع محصول

پارازایلین

ارتوزایلین

بنزن

گاز مایع

رافینیت

برش سبک

برش سنگین

A92

آروماتیک هاى سنگین

C5

نفتا

جمع

صادراتداخلىصادراتداخلى

10,083,135

1,141,818

6,782,686

1,604,009

85,881

14,848,733

0

0

621,970

797,908

0

35,966,140

میلیون به ریال

1,213,578

6,162,845

32,632,067

2,463,676

12,619,655

550,091,821

میلیون به ریال

5,766,913

1,068,464

7,151,235

1,671,429

165,445

11,920,526

147,971

0

499,042

692,953

0

29,083,978

میلیون به ریال

8,612,324

213,450

0

0

7,014,938

0

27,231,745

0

0

0

5,316,481

48,388,938

462,442

528,036

4,992,189

1,356,429

161,595

9,813,366

368,087

0

290,421

598,804

18,571369

11,814,898

349,774

736,572

0

5,150,503

0

20,999,067

0

0

0

2,719,882

41,770,696

میلیون به ریالمیلیون به ریال
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سهیم بودن در اقتصادی سالم و شفاف 

الف-  مبارزه با پولشویی

ب- اخذ مــــدارک الزم از مشتریان و ارباب رجوع 
جهت تشـکیل پرونـده

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

د- استفاده از حسابرسان مستقل و همکاری کامل با آنها

ر- اقدامات عملیاتی و مفاد قراردادها

ز- مدیریت مالی شفاف و پاسخگو 

در رابطـــه بـــا مبـــارزه بـــا پولشـــویی شــرکت پتروشــیمی نــوری در 
چارچوب دســــتورالعمل اجرایــــی مبــارزه بــا پولشــویی در شــرکت 
هــــای تجــــاری و موسســــات غیرتجــــاری اقدامــــات ذیــــل در 

پتروشــــیمی نوری در حــــال اجــــرا اســــت:

در  تمـــام صورتحســـاب هـــای ارســـالی و دریافتـــی و قراردادهـا، درج 
اطالعـــات از جملـــه شناسـه ملـــی بـرای اشـخاص حقوقـــی، کـد ملـی 
بـــرای اشـــخاص حقیقـــی، آدرس و کـد پسـتی الزامـــی و رعایـت مـی 

گـردد.

کارکنـــان اداری، مالـــی، بازرگانـی، امـور حقوقـی و پیمـان هـا و روسـای 
ادارات دوره هـــای آشـــنایی و پیشـرفته قانـون مبـــارزه بـا پولشـویی را 
گذارنـــده و گواهینامـــه آموزشـی دوره مذکـــور را دریافـت نمـوده انـد. 
همچنیـــن در همیـن راسـتا کارگـروه مبـــارزه بـا پولشـویی بـا عضویـت 
ــی و  ــی، بازرگان ــی، حقوقـ ــی، مال ــی داخلـ ــد حسابرسـ ــدگان واح نماینـ

حراســـت تشـکیل شـــده است.

با حسابرســـان مسـتقل همـــکاری الزم شـده اســـت. همچنیـن مسـئول 
مبـــارزه بـــا پولشـــویی دسترســـی بــه پرونـــده اطالعاتــی مشـــتریان و 

سیسـتم مالـــی را دارد.

در نهایت مســـئول مبـــارزه بـــا پولشـــویی بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت 
دبیرخانـــه شـــورای عالـی مبـارزه بـــا پولشــویی آخریــــن اطالعــات 
و آمــــوزش هــــای مربوطــــه را دریافــت و بــکار مــــی گیــرد. در 
راســـتای اجـــرای دسـتورالعمل مذکـور فـرم تعهـــد بـه رعایـت قانـون 
مبارزه با پولشـــویی تهیـــه و جهـــت اخـذ تعهـــد از پیمانکاران  پیوسـت 

تمــام قراردادها شـــده اســـت.

تمامـــي فعالیـــت هـاي مالـــي در شـرکت پتروشـــیمي نوری مطابـق بـا 
فرایندهـــاي حاکمیتـــي مالي و متناســـب بـــا تمامـــي ســـطوح مرتبـــط 
ســـازماني کنتـــرل و ثبـت مـی گردنـــد. به منظـــور جاري سـازي ایـن 
رویکـــرد، آییـن نامـه هـا، دســـتورالعمل هـا، بخـش نامـه هـا و قوانیـن 
و مقـــررات متعددي نظیـــر دسـتورالعمل و مقـــررات بودجـه اي، آییـن 
نامـــه معامـالت، اســـتاندارد هـاي حســـابداري و حسابرســـي، مصوبـه 
هـــاي هیـات مدیـــره نوری، شـرکت صنایع پتروشـــیمي خلیـج فـارس، 
وزارت نفـــت و غیـــره تدویـن و در تمامـي سـطوح فراینـد مالـي جهـت 
انطبـــاق رویدادهایـي کـه اثـر و ابعــاد مالــي دارنــد مــورد اســتفاده 
قــــرار مــــي گیــــرد. همچنیــــن نظــــارت هــــاي مالــــي شــرکت 
پتروشـــیمی نوری بـــه صـورت مسـتمر و بـا اســـتفاده از فعالیـت هایـی 
نظیـــر کنتـرل بودجـــه، کنتـرل امـــوال، سندرسـي تمامـــي اسـناد دوره 
هـــاي مالـــي و حسابرســـي بیمـــه، ممیـــزي مالیاتـــي انجام می گردد و 
اطالعـــات مرتبــط بــه دســتگاه های ذیربــط نظیر دیـــوان محاســـبات و 
بازرســـي کل کشـــور بــه فراخــور فرآینــد و یــا درخواســت ارســال مــی 

گــردد.
حسابرســـي ســـالیانه توســـط حسابرســـان و بازرســـان قانونـــي جهـت 
رســـیدگي بـــه عملکـــرد مالـــي شـــرکت و اظهـــار نظـــر نســـبت بـه 
مقبولیـت صـورت هـاي مالـــي در چارچوب اسـتانداردهاي حسـابداري، 
حسابرسـي و ارایـه گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع صاحبـان سـهام و 
افزایـش دامنـه فعالیـت واحـد حسابرسـي داخلـي از دیگـر نقـش هـاي 

حاکمیتـــي فراینـد مالـي اسـت.
اجـرا و پیـاده سـازي کنتـرل هـاي داخلـي کارآمـد بـه منظـور دسـتیابي 
به ســـطح قابـــل قبولي از ریســـک هـــاي مالـــي نمونـه بـــارز از مـوارد 

ــوب مـي گـردد.  حاکمیـت شرکتی محسـ
بـــا توجـه بـــه بهبودهـــاي انجـام شـــده در فراینـد مالـي بـــا رویکـرد 
شـــفاف سـازي در گزارشـگري عملکـرد مالـي و بـه دلیـل عـدم وجـود 
مغایـــرت در فعالیـــت هــا، در فراینــد حسابرســـي مســـتقل شـــرکت 
پتروشیمی نوری  طـــي ســـال هـــاي متمـــادي اظهـــار نظـــر حسـابرس 
حاکـــي از تطبیق صـــورت هـاي مالي بـا اســـتانداردهاي حسـابداري بـه 

نحـو مطلـــوب بـوده اسـت.

عملکرد پتروشیمی نوری در سال 1396 در یک نگاه 

 دستیابی به رکورد تولید  107درصدی برنامه تولید محصوالت 

 دستیابی به میزان 99 درصدی ظرفیت اسمی تولید محصوالت

 10 درصد تولیدات صنعت پتروشیمی کشور

 25 درصد تولیدات هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

 1/3 میلیارد دالر صادرات  
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مدیریت و عملکرد
محیط زیستی
شرکت پتروشیمی نوری 

GRI 300 - Environmental
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مدیریت زیست محیطی

ــت  ــرد حفاظ ــا رویک ــواره ب ــوري، هم ــیمي ن ــرکت پتروش  ش
ــي  ــت محیط ــات زیس ــودن موضوع ــاظ نم ــا لح ــت و ب ــط زیس از محی
در مراحــل طراحــي، ســاخت و بهــره بــرداري، درصــدد کنتــرل 
ــه  ــوده اســت. ب ــوا، آب و خــاک ب ــاي ه ــود در بخش ه ــاي خ آالینده ه
گونــه ای کــه در ســال 1396 بــه بابــت اتخــاذ رویکردهــای حفاظتــی و 
تــالش در جهــت فرهنــگ ســازی در رابطــه بــا مســائل محیــط زیســتی، 

ــت. ــرار گرف ــط زیســت ق ــر ســازمان محی ــورد تقدی م

ــاي  ــتم ه ــتقرار سیس ــا اس ــوري ب ــیمي ن ــرکت پتروش  ش
مدیریــت ایمنــي و ســالمت شــغلي و زیســت محیطــي، هرگونــه آثــار و 
پیامدهــاي فرآیندهــاي زنجیــره تولیــد را در قالــب ریســک هــا و جنبــه 
هــاي زیســت محیطــي مــورد ارزیابــي و پایــش قــرار مــي دهــد و مطابق 
الزامــات سیســتم هــاي مذکــور اقدامــات اصالحــي و پیشــگیرانه و هــم 
ــرار  ــرل ق ــاز را جهــت کنت ــورد نی ــاي م ــروژه ه ــا و پ ــه ه ــن برنام چنی
دادن و یــا حداقــل نمــودن اثــر ریســک هــاي ایمنــي و ســالمت شــغلي 
ــتا،  ــن راس ــد. و در ای ــي نمای ــرا م ــي اج ــت محیط ــاي زیس ــه ه و جنب
ــدازه  ــج ان ــا نتای ــاخص هاي”انطباق ب ــا ش ــوق را ب ــرد ف ــي رویک اثربخش
ــش و  ــغلي”مورد پای ــالمت ش ــي و س ــي”و “ایمن ــت محیط ــري زیس گی
انــدازه گیــري قــرار مــي گیــرد. کــه نتایــج آن در شــوراي راهبــردي و 
جلســات بازنگــري مدیریــت مطــرح و در صــورت نیــاز، فرصــت هــاي 
ــی  ــت محیط ــاخص های زیس ــود. ش ــي مي ش ــف و اجرائ ــود تعری بهب
ــق ســازمان  ــه نظــارت دقی ــا توجــه ب ــوری، ب در شــرکت پتروشــیمی ن
ــد. ــه دقــت پایــش و گــزارش مــی گردن حفاظــت از محیــط زیســت ب

کتابچه جنبه هاى
 زیست محیطى و لیست

 جنبه هاى بارز 

ابالغ جارى سازى و نظارتگزارش بازنگرى مدیریتبازنگرى مدیریت
 برا اجراى قوانین

بخشنامه و مقررات
مدیر عامل  نهاد هاى قانئنى 

- مدیر عامل 
- سازمان HSE منطقه
- مدیریت امور حقوقى

- رییس سازمان و معاون مجتمع 
-  بازنگرى مدیریت 

- سازمان محیط زیست و سایر 
- نهاد هاى زیربط 

- خدمات فنى 
- مدیریت بهبود و اقالم اصالحى 

- گزارش مدیریت پسماند 
-صورت وضعیت بررسى شده

-گزارش عدم انطباق و درخواست 
اقالم اصالحى 

- گزارش بازنگرى مدیریت 
-گزارش وضعیت پساب 

   Risk Assessment Report  -
-گزارش اقالم اصالحى و پایش اثربخشى 

مدیریت پسماند
بررسى صورت وضعیت و اعالم نظر 

بررسى گزارش و اعالم موارد عدم انطباق 
با استاندارد 

تطبیق با الزامات زیست محیطى و اعالم
 عدم انطباق و درخواست اقدامات اصالحى

 و یا پیشگیرانه 
مستند سازى و ارائه گزارش تحلیلى پایش

 وضعیت پساب صنعتى خروجى 
ارزیابى مخاطرات 

بررسى و اقدام اصالحى و پایش اثر بخشى 

- نتایج شکایات و یا نقطه نظرات ذینفعان
- نتایج ممیزى ها و یا ارزیابیها ى داخلى و خارجى 

- نتایج پروژه هاى زیست محیطى 
- فرم دفع پسماند 

-صورت وضعیت پیمانکاران 
- نتایج پایش آالینده ها در طرح خود اظهارى

  Enviromental Daily Report  -
TSR  -

-گزارش عدم انطباق 
- درخواست بررسى صالحیت پیمانکاران 

- تولید محصول 
- مدیریت امور حقوقى 

- آزمایشگاه معتمد 
- آزمایشگاه ( طرف قرارداد) 

- تولید محصول 
- مدیریت تغییرات فنى 

- مدیریت بهبود و اقدام اصالحى 

فهرست فعالیت هاى مجتمع  HSE امور

HSE امور

HSE امور

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

HSEHSE

فرستندهورودىخروجىگیرنده مسئولفعالیت ها 

نام فرآیند:
نوع فرآیند:

مالک فرآیند:
مراجع تاثیرگذار:

ماموریت فرآیند:
منابع مورد نیاز:

مدیریت محیط زیست 
پشتیبانى

مدیریت پیامدهاى زیست محیطى شرکت 
نیروى انسانى، اینترنت، اتوماسیون ادارى،تجهیزات ادارى ، نرم افزارهاى مرتبط سیستم مدیریت یکپارچه الزامات هلدینگ 

استراتژى هاى سازمان،قوانین و مقررات  

HSE
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اقدامات زیست محیطی

از مهمتریــن اقدامــات زیســت محیطــي انجــام شــده در شــرکت 
ــود:  ــاره نم ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــي ت ــوری ، م ــیمی ن پتروش

ــي بخــارات  1- نصــب ســامانه VRU( Vapor Recovery Unit( جهــت بازیاب
ــتي ها ــري کش ــي از بارگی ــرطان زا ناش ــمي و س س

ــد  ــگاه معتم ــط آزمایش ــي توس ــت محیط ــاي زیس ــش آالینده ه 2- پای
ــط زیســت ســازمان حفاظــت محی

ــازي  ــع و جداس ــي مجتم ــالب صنعت ــي فاض ــه فیزیک ــش تصفی 3- پی
روغنهــا و هیدروکربن هــاي معلــق

4- استفاده مجدد از پسماند Clay در تولید سیمان
5- ایجــاد و توســعه فضاهــاي ســبز بالــغ بــر ۸/1 هکتــار و معــادل %13 

وســعت مجتمــع، کــه فراتــر از الزامــات قانونــي مي باشــد.
ــر  ــت نظی ــل بازیاف ــات قاب ــدأ ضایع ــک از مب ــرح تفکی ــراي ط 6- اج

ــي ــاي معمول ــه ه ــره از زبال ــتیک و غی ــذ، پالس کاغ
7- ارتقــاء فرهنــگ حفاظــت از محیــط زیســت بــا برگــزاري کالســهاي 
آموزشــي و توزیــع کتابهــاي ســبز و برگــزاري مســابقه نقاشــي و حمایــت 

از دلفیــن هــای منطقــه عســلویه.

 مهمترین اقدامات پتروشیمی نوری 
در راستای مدیریت حفاظت از محیط زیست

8میلیاردخرداد 1397مرداد 1391
ریال

تاریخ شروع
پروژه ردیف

هزینه انجام 
مالحظاتپروژه

100٪

وضعیت پیشرفت
پروژه

1

عنوان پروژه

طراحى، خرید، نصب و راه اندازى 
آناالیزر گازهاى خروجى از دودکش 

4-3001-H کوره

آناالیزر در سرویس قرار گرفته 
و آالینده هاى CO ،NOx، SO۲ و 
شدت جریان آنها را بصورت 

لحظه اى درحال پایش است

فروردین
1396 

شهریور
1397

3میلیارد 
ریال

 70٪ پروژه شناسایى، پایش و کنترل منابع 2
انتشار آالینده هاى فرار هیدروکربنى  

(LDAR)

با انجام این پروژه نشتیهاى جزئى 
آالینده هاى فرار از تجهیزات و 
با  که  فرایندى  اتصاالت 
دستگاههاى معمول قابل اندازه 
گیرى نیست، شناسایى، رفع و 
هم  شوند.  مى  پایش  مجدداً 
اکنون نشتى ها رفع شده و در 
با دوربین  مرحله پایش مجدد 

IR-Camera قرار دارد.

25میلیون13941398
 دالر

 50٪ 3

کاهش  براى  آمین   پروژه 
فلرینگ،کاهش مصرف سوخت و 
با   SO2 آالینده  انتشار  کاهش 
بازیافت و فراورى گازهاى ارسالى 

به فلر

با اجراى این پروژه ضمن کاهش 
گاز  مصرف  کاهش  فلرینگ، 
گاز  انتشار  کاهش  و  طبیعى 
آالینده   گاز   ،CO2 اى  گلخانه 
SO2 به محصول با ارزشى بنام 
سولفات آمونیوم تبدیل خواهد 
شد. این پروژه درحال حاضر در 

مرحله انتخاب پیمانکار است

200میلیارد13941398
 ریال

 20٪ 4

و  حرارتى  تلفات  کاهش  پروژه 
کاهش انتشار گازهاى گلخانه اى با 
تعویض و بهینه سازى برنر تمام 

کوره ها

 ،1001-H هاى  کوره  برنر 
H-3001-4 و H-8001 تعویض 
مصرف  کاهش  ضمن  و  شد 
سوخت، بازدهى آنها تا 20 درصد 
افزایش یافت. انجام این پروژه روى 

سایر کوره ها ادامه دارد.

تیرماه 
1392

اسفندماه
1396 

6میلیارد
 ریال

 70٪ 5
پروژه خرید، نصب و راه اندازى 

فلومتر جدید خط فلر

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

جایگزین فلومتر قبلى مى شود

1/3میلیارد 13941396
 ریال

 100٪ 6
استقرار استاندارد مدیریت انرژى 
ISO 50001 و نرم افزار ویژه آن 

(سامان)

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

یک میلیارد ریال هزینه شد

6میلیارد 13911396
 یورو

 100٪ 7

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

(CCR کاتالیست واحد

در راستاى رفع مشکالت فرایندى 
در واحد ریفرمینگ این سه پروژه 
بزرگ در تعمیرات اساسى مجتمع 
در پاییز سال گذشته انجام شد که 
عالوه بر حصول اهداف تولیدى، 
تأثیر زیادى در کاهش مصرف 
انرژى و درنتیجه کاهش انتشار 

گازهاى گلخانه اى داشته است 

6میلیارد 13911396
 یورو

 60٪ 8
سایر پروژه هاى مدیریت انرژى و 
کاهش انتشار گازهاى گلخانه اى 
(شامل نصب کنتورهاى هوشمند، 
ممیزى  و  بخار  هاى  تله  اصالح 

سطح 3 انرژى)

در راستاى رفع مشکالت فرایندى 
در واحد ریفرمینگ این سه پروژه 
بزرگ در تعمیرات اساسى مجتمع 
در پاییز سال گذشته انجام شد که 
عالوه بر حصول اهداف تولیدى، 
تأثیر زیادى در کاهش مصرف 
انرژى و درنتیجه کاهش انتشار 

گازهاى گلخانه اى داشته است 

5 میلیارد ادامه دارد1392
ریال

 60٪ پروژه مطالعاتى حفاظت از دلفینهاى 9
منطقه حفاظت شده مند و نخیلو

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

در حال اجراست. 

1/3میلیارد13951397
 ریال

 60٪ 10

پروژه مطالعاتى آلودگى فلزات سنگین و 
هیدرو کربن هاى آروماتیک چند حلقه 
اى (PAHS) در خاك شهرى و صنعتى 

و غبار هواى عسلویه و کنگان

این پروژه مطالعاتى تحت نظر اداره 
کل محیط زیست استان بوشهر 

در حال اجراست.

یک میلیون13951398
 یورو

 30٪ 11
پروژه استقرار PSM در جهت کاهش 
احتمال بروز حوادث و آتش سوزى و 

آلودگى محیط زیستى

این پروژه بر اساس مدل 20 گانه 
CCPS و با عقد قرارداد با شرکتهاى 

معتبر اروپایى درحال انجام است.

13881391250
هزاردالر

 30٪ 12
پروژه راه اندازى سامانه بازیافت بخارات 

(VRU) حین بارگیرى کشتى

این سامانه پس از راه اندازى و 
مناسب  عملکرد  از  اطمینان 
آن، تحویل شرکت پایانه هاى 

پتروشیمى گردید.

تاریخ پایان
پروژه
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برنامه ها و پروژه های زیست محیطی

 شــرکت پتروشــیمی نــوری، در راســتای افــق 5 ســاله توســعه 
کشــور و در راســتای اهــداف اســتراتژیک خــود در حــوزه HSE، برنامــه-

هــای ذیل را در دســت اجــرا دارد:
1- پــروژه اســتقرار سیســتم مدیریــت ایمنــی فراینــد )PSM( )ایــن پروژه، 
ــوزی و  ــوادث و آتش س ــروز ح ــگیری از ب ــت پیش ــب جه ــتر مناس بس

پیامدهــای محیط زیســتی ناشــی از آن را ایجــاد مــی کنــد.(
2- اجــرای پــروژه بازنگــری HAZOP، ارزیابــی کمــی ریســک )QRA( و... 
ــت و  ــد اس ــی فراین ــت ایمن ــتقرار مدیری ــات اس ــروژه، از مقدم ــن پ )ای
ــی از آن  ــی بخش های ــا شــرکت های اروپای ــرارداد ب ــد ق ــا عق ــون ب تاکن

اجــرا شــده اســت.(
ــالح  ــروژه اص ــرای پ ــا اج ــه ای CO2 ب ــار گاز گلخان ــش انتش 3- کاه

برنرهــای تمــام کوره هــا 
گاز  انتشــار  کاهــش  هــدف  بــا  فلرینــگ  کاهــش  پــروژه   -4 

گلخانه ای CO2 و کاهش مصرف سوخت 
5- پروژه بازیافت پاالدیوم از کاتالیست ها

شرح هزینه ردیف

1                           پروژه حذف یا کاهش انتشار آالینده هاى حوضچه پساب                                                  5000

بودجه
(میلیون ریال)

2            خرید و نصب 15 دستگاه سامانه پایش On Line پارامتر CO گازهاى خروجى دودکش کوره ها                               20000                  
3                     نصب سیستم پایش On Line پارامتر COD در مسیر پساب خروجی                                            3500
4                احداث محوطه تفکیک ضایعات و نگهداري پسماندهاي ویژه و خطرناك                                            2000
5                          پروژه حذف بخارات هیدروکربنى بارگیرى کامیونى                                                          2000
3000                                            (LDAR) 6                    پروژه شناسایى، کنترل و پایش منابع ثابت آالینده هاى فرار
7                             خرید و نصب سیستم پایش On Line کیفیت هوا                                                         10000
10000                                                                  IR-Camera 8                                         دوربین نشت یاب
5000                                                          (Gasmet) 9                                       دستگاه آنالیز آالینده هاى هوا

جمع کل                                                                                                                                      60/500 (میلیون ریال) 

بودجه برنامه های زیست محیطی در سال

الف - پروژه های جاری

ب- پروژه های سرمایه ای 

1396

شرح هزینه ردیف

1                                       خود اظهاري در پایش- آزمایشگاه معتمد                                                       100

بودجه
(میلیون ریال)

2                                           پایش هاى هوا و پساب (غیر روتین)                                                         50                  
3                                       چاپ پوستر و تبلیغات زیست محیطی                                                            100
4                                                بزرگداشت روزهاي خاص                                                                 200 
5                                          حضور در نمایشگاه ها و سمینارها                                                             1000
6                     خرید کتاب (ویژه خانواده ها و کارکنان) با موضوعات زیست محیطی                                       1000
7                                    خرید سنسور، تعمیر وکالیبراسیون تجهیزات پایش                                                400
8                                       خدمات تخصصى و حق المشاوره                                                                  500
9                                       پروژه هاى تحقیقاتى / پژوهشى                                                                  7000
1000                                                (Clay,..)10                                     هزینه هاى مدیریت پسماندهاى صنعتى
11                                     نرم افزارهاى تخصصى                                                                                200

جمع کل                                                                                                                                          11550 (میلیون ریال)
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ارزیابی زیست محیطی 

اندازه گیــري،  بــه منظــور  نــوري  پتروشــیمي   شــرکت 
ــر  ــه عم ــات و چرخ ــاي عملی ــازي پیامده ــه س ــرل بهین ــش و کنت پای
ــه  ــتیابي ب ــتای دس ــن در راس ــت، و همچنی ــط زیس ــر محی ــول ب محص
ــاس  ــر اس ــوزه HSE و ب ــیمي در ح ــت، گاز و پتروش ــتانداردهاي نف اس
نیــاز کارکنــان، همســایگان و جوامــع محلــي بــه عنــوان ذینفعــان اصلــي، 
ــع و  ــه از مناب ــتفاده بهین ــت - اس ــط زیس ــت از محی ــرد »حفاظ رویک
ــا  ــن رویکــرد در دوران ســاخت مجتمــع ب ــده اســت. ای ــرژي« برگزی ان
 ،HSE MS اســتقرار سیســتم مدیریــت ایمنــي، بهداشــت و محیــط زیســت
بعنــوان اولیــن شــرکت در ایــران پایــه گــذاري و از ابتــداي راه انــدازي 
بــا اســتقرار سیســتم مدیریــت محیــط زیســت ISO 14001/2004 و 
ــازمان  ــتماتیک در س ــورت سیس ــتاندارد بص ــن اس ــش ۲۰15 ای ویرای
ــي و خارجــي، تحــت  ــای داخل ــاي دوره ه ــق ممیزي ه مســتقر و از طری
پایــش و کنتــرل می باشــد. پیامدهــاي زیســت محیطــي عملیــات بهــره 
ــق  ــاي ســازمان از طری ــات و ســایر فعالیت ه ــرات، خدم ــرداري، تعمی ب
روش اجرایــي شناســایي و ارزیابــي جنبــه هــاي بــارز انــرژي شناســایي، 
ــار زیســت  ــي و اولویــت بنــدي شــده و در کتابچــه جنبه هــا و آث ارزیاب
ــتاندارد ISO 14001/2015 و  ــي اس ــن اصل ــوان رک ــه عن ــي درج و ب محیط
ــازي  ــاري س ــازمان ج ــي IMS در س ــتم مدیریت ــي از سیس ــش مهم بخ
ــي  ــت ناش ــي و مثب ــاي منف ــي جنبه ه ــه تمام ــه نحوي ک ــت. ب ــده اس ش
از فعالیت هــا و محصــوالت ســازمان در آن تحــت کنتــرل قــرار گرفتــه 

اســت.
ــت  ــاي زیس ــار آالینده ه ــرل انتش ــش و کنت ــور پای ــه منظ  ب
محیطــي، شــاخص هایي نظیــر میــزان انتشــار NOx،SO2 و.... از کــوره هــا، 
ــط  ــه توســط آزمایشــگاه معتمــد ســازمان محی ــي دو ماه ــازه زمان در ب
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــه س ــمًا ب ــزارش آن رس ــش و گ ــت، پای زیس
ــرد  ــن رویک ــاخص هاي ای ــد ش ــر، رون ــرف دیگ ــردد. از ط ــال مي گ ارس
در جلســات بازنگــري مدیریــت مــورد بررســي و تجزیــه و تحلیــل قــرار 
گرفتــه و در صــورت عــدم تحقــق اهــداف تعییــن شــده و یــا انحــراف از 
اســتانداردهاي ملــي و بیــن المللــي، نســبت بــه انجــام اقــدام اصالحــي و 
یــا برنامــه بهبــود تصمیم گیــري مي گــردد. از ســوي دیگــر در راســتاي 
اجــراي الزامــات قانونــي، بــا اســتفاده از ســامانه پایــش لحظــه اي، تصویــر 
ــازمان هاي  ــترس س ــا در دس ــوره ه ــیژن ک ــزان اکس ــر و می ــعله فل ش
ناظــر قــرار داده شــده اســت. همچنیــن در راســتای نظــارت لحظــه ای، 
ــز در  ــي نی ــام و مابق ــا انج ــي از دودکش ه ــن یک ــزر آنالی ــب آناالی نص

دســت اقــدام می باشــد.
مدیریــت،  مراحــل در چرخه هــای  مهمتریــن  از  یکــی   
نظــارت بــر عملکــرد بــه منظــور حصــول اطمینــان از حرکــت در مســیر 
ــت.  ــع اس ــه موق ــالح ب ــرای اص ــدام ب ــا و اق ــایی خطاه ــح، شناس صحی
ــر عملکــرد زیســت محیطــی در  کــه در ایــن راســتا، فراینــد نظــارت ب
شــرکت پتروشــیمی نــوری، جــاری شــده اســت. و مهمترین گام هــای آن، 

ــه شــرح زیــر می باشــد: ب
ــوا و  ــاي ه ــي خروجي ه ــت محیط ــاي زیس ــر پارامتره ــارت ب 1- نظ

ــاب پس
ــوط  ــع مرب ــگاه مجتم ــج آزمایش ــل نتای ــه و تحلی ــي و تجزی 2- بررس
ــدم  ــوارد ع ــال م ــه و ارس ــورت روزان ــه ص ــاب ب ــاي پس ــه خروجي ه ب

ــه ــاي مربوط ــه واحده ــاق ب انطب
3- به روز رساني شاخص هاي محیط زیست

4- تهیــه گــزارش ماهانــه محیــط زیســت مجتمــع و ارســال بــه واحــد 
ــت  ــزي مدیری برنامه ری

ــره  ــاي به ــي واحده ــت محیط ــاي زیس ــرل جنبه ه ــارت وکنت 5- نظ
ــه ــاي مربوط ــه واحده ــزارش ب ــال گ ــرداري و ارس ب

ــر روي  ــن ب ــاي آنالی ــج آناالیزره ــل نتای ــه و تحلی ــي و تجزی 6- بررس
مجتمــع دودکش هــای 

ــال  ــد و ارس ــگاه معتم ــج آزمایش ــل نتای ــه و تحلی ــي و تجزی 7- بررس
ــه ــاي مربوط ــه واحده ــاق ب ــدم انطب ــوارد ع م

8- الزام پیمانکار به ارائه برنامه HSE قبل از انعقاد قرارداد
بــه منظــور حصــول اطمینــان از رعایــت اســتانداردهاي محیــط زیســت، 
پارامترهــاي آالینــده در خروجي هــاي پســاب و دودکــش مجتمــع، 
ــد  ــگاه معتم ــط آزمایش ــن توس ــع و همچنی ــگاه مجتم ــط آزمایش توس
ــب  ــورت دوره اي و در قال ــه ص ــت، ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
طــرح خــود اظهــاري اندازه گیــري می شــود. ایــن امــر از طریــق 
ــاي زیســت  ــده ه ــري آالین ــدازه گی ــش و ان ــد »پای جاری ســازی فرآین

ــردد. ــق می گ ــوری محق ــیمي ن ــرکت پتروش ــي« در ش محیط
ــاد  ــي در ابع ــن تحــوالت زیســت محیط ــه آخری ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــن  ــیون هاي بی ــرات کنواس ــن تغیی ــز آخری ــي و نی ــه اي و جهان فرامنطق
ــن  ــس، ای ــالس پاری ــن و اج ــش زمی ــوع گرمای ــژه موض ــي، بوی الملل
شــرکت پــروژه هایــي را نیــز در ایــن راســتا و در جهــت کاهــش انتشــار 

ــرار داده اســت. ــود ق ــي خ ــاي آت ــه ه ــاي در برنام ــاي گلخانه گازه
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مدیریت انرژی 

شاخص های مرتبط با انرژی عبارتند از

1- مصرف انرژی داخلی مجتمع: که عبارتست از میزان انرژی مصرفی محدود به جغرافیای داخل مجتمع
2- مصرف انرژی خارجی مجتمع: میزان انرژی مصرفی که در کل زنجیره ارزش سازمان مصرف می شود

3- شدت انرژی )شاخص بررسی کارایی مصرف انرژی(. 
در مباحــث مربــوط بــه بازدهــی انــرژی و اتــالف انــرژی، شــرکت پتروشــیمی نــوری بــر اســاس اســتاندارد ISO 50001 عمــل مــی نمایــد و واحد مهندســی 

فراینــد و انــرژی در کنــار واحــد کنتــرل تولیــد، در ســازمان فعالیــت مــی نمایــد.
ــر عهــده دارد. و واحــد مهندســی فرآینــد نیــز، وظیفــه  واحــد کنتــرل تولیــد، وظیفــه انجــام کلیــه پایش هــا و ایجــاد تعــادل در تولیــد و مصــرف را ب

نظــارت بــر مباحــث مربــوط بــه پایــش کل سیســتم و مشــخصات محصــوالت و درحیــن فراینــد تولیــد را بــر عهــده دارد.

EnMs ممیزى داخلى

نمودار جریان سیستم مدیریت انرژى 

بررسى

عدم انطباق ها، اصالح
اقدامات اصالحى و 

پیشگیرانه 

پایش، اندازه گیرى 
و تحلیل

مر
ست

د م
هبو

ب

بازنگرى مدیریت 
استقرار و عملیات

طرح ریزى انرژى 

خط مشى انرژى 

اقدامات شرکت پتروشیمی نوری در راستای مدیریت انرژی

از جملــه فعالیت هــای صــورت پذیرفتــه در شــرکت پتروشــیمی نــوری، بــه منظــور کنتــرل، مدیریــت و بهینــه ســازی مصــرف انــرژی، مــی تــوان بــه 
ــل اشــاره نمــود: ــای ذی پروژه ه

 کسب گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی برای سال های139۲ و1393 و 139۴ و 1395
 استقرار سیستم مدیریت انرژی و اخذ گواهینامه ISO 50001 از SGS سوئیس

 H-1001 پروژه اصالح برنر کوره های فرآیندی و کاهش 1۸ درصدی مصرف سوخت در کوره 
 ایجاد سیستم تهویه متمرکز و اتوماتیک جهت کلیه ساختمان ها به منظور تنظیم متعادل دما و جلوگیری از هدر رفتن انرژی

 ایجاد بانک خازنی در تابلو اصلی برق ورودی مجتمع )۲۰کیلو وات( جهت افزایش ضریب توان و کاهش تلفات راکتیو
 نصــب رلــه جریــان نشــتی زمیــن بــرای حفاظــت موتورهــا و نیــز فیوزهــای محافــظ جریــان نشــتی در کلیــه انشــعاب های روشــنایی کــه 

ــان می شــود. ــن جری ــری از هــدر رفت باعــث جلوگی
ــش  ــتای کاه ــا، در راس ــدی واحده ــردی از Off gas تولی ــات گوگ ــت حــذف ترکیب ــر، در جه ــازی گاز فل ــیرین س ــد ش ــداث واح ــروژه اح  پ
فلرینــگ و اســتفاده از گاز حاصــل شــده، بــرای تأمیــن ســوخت کوره هــا و در نتیجــه کاهــش مصــرف ســوخت، کــه از مهمتریــن پروژه هــای شــرکت 

ــه ای می باشــد. ــای گلخان ــرژی و کاهــش انتشــار گازه ــت ان ــوری در راســتای مدیری پتروشــیمی ن

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

 کنترل هوشمند مصرف کننده های برق
H-3004 و H-3001، H-3002، H-3003 تعویض برنر کوره های 

 تعویض تله های بخار معیوب

اقدامات انجام گرفته در راستای مدیریت انرژی

ــع  ــت رف ــوری در جه ــیمی ن ــات انجــام شــده در شــرکت پتروش اقدام
ــود  ــای خ ــوره ه ــت ک ــود وضعی ــده و بهب ــار آالین ــی انتش ــوارد جزی م

ــوده اســت: ــل ب ــه شــرح ذی ــی ب ــت کنون ــه وضعی ــرای رســیدن ب ب
ــار گاز  ــش انتش ــوخت و کاه ــرف س ــش مص ــروژه کاه  پ
گلخانــه ای CO2 بــا تعویــض و اصــالح برنــر کــوره هــا ایــن پــروژه در 
ســال 1395 روی کــوره H-1001 بــا موفقیــت انجــام شــد و در نتیجــه آن 
مصــرف ســوخت کــوره 1۸ درصــد کاهــش یافــت و وضعیــت احتــراق 
آن بطــور قابــل توجهــی بهبــود یافــت. گــزارش کامــل ایــن انجــام ایــن 
پــروژه در پیوســت آورده شــده اســت. موفقیــت در اجــرای ایــن پــروژه، 
ســبب گردیــد انجــام آن روی ســایر کــوره هــا نیــز در دســتور کار قــرار 
گیــرد و هــم اکنــون روی کــوره هــای واحــد ۸۰۰ نیــز در حــال انجــام 

می باشــد.
ــری و       ــه گی ــا نمون  پایــش دائمــی کیفیــت ســوخت کــوره ب

ــگاه ــز آن در آزمایش آنالی
ــر  ــدروژن و گازهــای ســبکی نظی ــًا حــاوی هی ســوخت کــوره هــا عمدت
ــر اســت.  ــزان H2S در ســوخت صف ــان اســت و می ــان و پروپ ــان، ات مت
عــدم اســتفاده از گازهــای حــاوی ترکیبــات ســولفوره بعنــوان ســوخت 

کــوره

ــده  ــاز آالین ــد مج ــش از ح ــار بی ــی انتش ــوارد جزی ــل م ــی از دالی یک
ــی )گاز  ــوخت ترکیب ــتفاده از س ــته، اس ــال های گذش ــا در س در کوره ه
ــالط  ــن اخت ــه ای ــت ک ــوده اس ــا( ب ــی واحده ــای اضاف ــی + گازه طبیع
تالشــی در جهــت کاهــش فلرینــگ، کاهــش مصــرف ســوخت و انــرژی 
و کاهــش انتشــار گاز گلخانــه ای CO2 بــود. امــا اگرچــه در اکثــر مــوارد، 
ــا  ــود، ام ــرل و در حــدود مجــاز ب ــزان انتشــار کــوره هــا تحــت کنت می
گاهــی تغییــر ترکیــب خــوراک و افزایــش گازهــای تــرش در گازهــای 
اضافــی واحدهــا کــه بــه شــبکه ســوخت کوره هــا تزریــق مــی گردیــد، 
ــان اعمــال  ــا زم ــد و ت ــت کــوره می گردی ــت وضعی ــر موق موجــب تغیی
کنترل هــای الزم توســط اپراتورهــای بهــره بــرداری، برخــی از پارامترهــا 
بیــش از میــزان اســتاندارد منتشــر می شــد و از بیــن 96 تســت انجــام 
ــی از  ــده یک ــار آالین ــزان انتش ــواردی می ــا، در م ــوره ه ــده روی ک ش
ــال  ــل، در س ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاز می ش ــد مج ــش از ح ــا بی کوره ه
1393 از مزیت هــای بازیافــت گازهــا و صرفــه جویــی در مصــرف 
ــه  ــولفوره ب ــات س ــاوی ترکیب ــای ح ــان گازه ــر و جری ــوخت صرفنظ س
ســمت شــبکه ســوخت کوره هــا قطــع و بــه ســمت فلــر برقــرار شــد و 
ــوان ســوخت  ــات ســولفوره بعن ــد از گازهــای حــاوی ترکیب مقــرر گردی
کــوره اســتفاده نشــود. بدیــن ترتیــب ســوخت کــوره هــا کامــاًل عــاری 
ــوردی  ــه م ــون هیچگون ــان تاکن ــد و از آن زم ــولفوره ش ــات س از ترکیب
از انتشــار غیــر مجــاز در کــوره هــای ایــن شــرکت مشــاهده نگردیــده 

اســت. 
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شــرکت پتروشــیمی نــوری در جهــت شناســایی، پایــش و کنتــرل منابــع 
انتشــار آالینــده هــای فــرار از تجهیــزات و اتصــاالت خطــوط فراینــدی 

ــل را انجــام داده اســت«  خــود اقدام هــای ذی
1- اجــرای پــروژه شناســایی و کاهــش انتشــار ترکیبــات آلــی فــرار از 
 LDAR )Leak Detection تجهیــزات و اتصــاالت خطــوط عملیاتــی بــا متــد

ــفندماه 1395 and Repair( در اس
2- اجــرای پــروژه مطالعاتــی بررســی آلودگــی فلــزات ســنگین و 
هیدروکربن هــای آروماتیــک چندحلقــه ای )PAHS( در خــاک شــهری و 
ــا همــکاری دانشــگاه شــیراز از  ــار هــوا ب صنعتــی، و آلودگــی فلــزی غب

ــاه 1395 ــن م بهم
ــتفاده در  ــورد اس ــه مشــعل های م ــح اســت ک ــه توضی ــن الزم ب همچنی
ایــن مجتمــع هیــچ گونــه تخطــی از اســتانداردهای ســازمان اســتاندارد 
 ،H-1001 ــه جــز کــوره و حفاظــت از محیــط زیســت نداشــته اســت و ب
ســایر کــوره هــا، از نظــر انتشــار مونــو اکســید کربــن در حــد اســتاندارد 
ــازی  ــور بهینه س ــه منظ ــوری ب ــیمی ن ــرکت پتروش ــا ش ــد. ام ــوده ان ب
ــه ای،  ــای گلخان ــز کاهــش انتشــار مســتقیم گازه ــرژی و نی مصــرف ان
اقــدام بــه خریــد و تعویــض مشــعل هــای کــوره H-8001 نمــوده اســت 
ــز  ــن کــوره و نی ــی ۲۰ کاهــش مصــرف ســوختی در ای کــه بیــن 1۰ ال
ــای H-3001، H-3002، H-3003 و  ــوره ه ــعل ک ــر مش ــراردادی دیگ ــی ق ط

ــل  ــای نس ــعل ه ــا مش ــال، ب ــارد ری ــت میلی ــرف بیس ــا ص H-3004 را ب
جدیــد جایگزیــن خواهــد شــد. ایــن در حالیســت، کــه هیــچ گونــه الــزام 

قانونــی بــرای ایــن مهــم وجــود نداشــته اســت.
ــدروژن آزاد  ــازی، هی ــک س ــه آروماتی ــی پروس ــع در ط ــن مجتم در ای
مــی شــود کــه در حــال حاضــر مــورد مصــرف قــرار نمی گیــرد. بــرای 
ــت.  ــدام اس ــت اق ــن، در دس ــد آمی ــروژه واح ــداث پ ــور، اح ــن منظ ای
ــود و  ــی ش ــتفاده م ــوخت اس ــرای س ــدد ب ــده، مج ــدا ش ــدروژن ج هی
ــت در جهــت کاهــش گازهــای  ــی مثب ــر اقدام ــب عــالوه ب ــن ترتی بدی
گلخانــه ای، مصــرف انــرژی نیــز کاهــش پیــدا می کنــد. ســولفور نیــز در 
ــروژه  ــن پ ــه فــروش می رســد. ای ــن واحــد جداســازی و در نهایــت ب ای

در حــال دریافــت گواهینامه هــای الزم می باشــد.
در گذشــته، در شــرکت پتروشــیمی نــوری، هیــدروژن تولیــدی در 
 H2S ــولفور، گاز ــا س ــالط ب ــل اخت ــه دلی ــد و ب ــوزانده می ش ــا س کوره ه
تولیــد می نمــود کــه عــالوه بــر خوردگــی کوره هــا، هــدر رفتــن انــرژی 
را بدنبــال داشــت. اولیــن طــرح ارائــه شــده بــرای حــل ایــن معضــل، 
ــرای  ــدروژن ب ــس از آن، هی ــه پ ــود، ک ــولفور ب ــازی س ــه و جداس تصفی
ــات و  ــال مطالع ــه س ــه س ــک ب ــا بشــود. نزدی ــوره ه ــوزاندن وارد ک س
ــی بیشــتر از6۰ % انجــام و جداســازی صــورت  پایلــوت انجــام شــد، ول

ــت.  نگرف

اقدامات انجام گرفته در راستای مدیریت انرژی

نمودار میزان فلرینگ در سال 96 بر حسب تن 

مصادیق اجراى برنامه هاى مرتبط با رویکرد حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و انرژى

علت اجراى برنامه
وضعیت
 پیشرفت
 برنامه

ذینفعانروش بهبود عنوان برنامه کنترلى
زیســت پیامــد 
 محیطى عملیات و 
چرخـــه عمـــر 

محصول

آالینده هاى  انتشار 
احتراقى از کوره ها

نتایج حاصله

 100٪ پایش آالینده هاى زیست
توسط  کوره ها   محیطى 
آزمایشگاه معتمد سازمان 

محیط زیست

بر اساس الزام قانونى 
خوداظهارى در 

پایش

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

BPC-P-14

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

BPC-P-14

جوامع محلـى، 
یگـان،  همـسا
ن  کــنـا ر کـا

سهامداران

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

محیط زیست

آالینده هاى  انتشار 
احتراقى از فلر

 100٪ پایش لحظه اى تصویر 
شعله فلر

جوامع محلـى، بر اساس الزام قانونى
همـسایگـان، 
کـارکــنـان 
سهامداران

صحیح  و  بموقع  اجراى 
عدم  و  قانونى  الزامات 
دریافت هیچگونه تذکر و 

یا اخطار 
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آالینده هاى  انتشار 
احتراقى از کوره ها

 100٪ طراحى، خرید، نصب و 
گاز  آناالیزر  راه اندازى 
هاى خروجى از دودکش 

4-H-3001 کوره

اجرایى بر اساس الزام قانونى روش 
دسترسى به قوانین و 
ازامات  و  مقررات 
شماره به  مرتبط 

BPC-P-14

محلـى،  جوامع 
 ، ن یگـا همـسا
ن  کــنـا ر کـا

سهامداران

اجراى الزام قانونى در موعد 
مقرر

آالینده هاى  انتشار 
تجهیزات  از  فرار 

فرایندى

 50٪ کنترل  شناسایى،  پروژه 
انتشار  منابع  پایش  و 
فــرار  آالیـنـده هــاى 

(LDAR) هیدروکربنى

محلـى، Benchmarkingفراتر از الزامات جوامع 
 ، ن یگـا همـسا
ن  کــنـا ر کـا

سهامداران

انتشار  عدم  از  اطمینان 
آالینده ها از تجهیزات

آالینده هاى  انتشار 
احتراقى از فلر

 10 پروژه خرید، نصب و راه 
اندازى فلومتر فلر

اجرایى بر اساس الزام قانونى روش 
دسترسى به قوانین و 
ازامات  و  مقررات 
شماره به  مرتبط 

BPC-P-14

محلـى،  جوامع 
 ، ن یگـا همـسا
ن  کــنـا ر کـا

سهامداران

محلـى،  جوامع 
 ، ن یگـا همـسا
ن  کــنـا ر کـا

سهامداران

محلـى،  جوامع 
 ، ن یگـا همـسا
ن  کــنـا ر کـا

سهامداران

محلـى،  جوامع 
 ، ن یگـا همـسا
ن  کــنـا ر کـا

سهامداران

محلـى،  جوامع 
 ، ن یگـا همـسا
ن  کــنـا ر کـا

سهامداران

محلـى،  جوامع 
 ، ن یگـا همـسا
ن  کــنـا ر کـا

سهامداران

اجراى الزام قانونى در موعد 
مقرر

آالینده هاى  انتشار 
تجهیزات  از  فرار 
محصول  بارگیرى 

در اسکله صادراتى

 100 راه اندازى  و  نصب 
سامانه بازیافت بخارات 
VRU بارگیرى  حین 

کشتى 

خالقیت و یادگیرىفراتر از الزامات

خالقیت و یادگیرى

سهامداران

و  خالقیت 
یادگیرى

و  خالقیت 
یادگیرى

جلوگیرى از انتشار ساالنه 
میلیاردها مترمکعب آالینده 
از  جلوگیرى  و  محیط  به 

اتالف منابع

آالینده هاى  انتشار 
احتراقى از فلر

5٪ گازهاى  بازیافت  پروژه 
ارسالى به فلر و کاهش 

فلرینگ

فراتر از الزامات

و  خالقیت 
یادگیرى

خالقیت و یادگیرى

خالقیت و یادگیرى

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

14-BPC-P

گازهاى  انتشار  کاهش 
از  جلوگیرى  و  گلخانه اى 

اتالف انرژى

انتشار گازهاى 
گلخانه اى

انتشار گازهاى 
گلخانه اى

کاهش  مطالعاتى  پروژه 
و کاهش  تلفات حرارتى 
انتشار گازهاى گلخانه اى با 

اصالح برنرهاى کوره ها

استقرار سیستم مدیریت 
ISO 50001 انرژى

فراتر از الزامات

فراتر از الزامات

بصورت پایلوت 
روى کوره
 H-1001

انجام شده 
است

گواهینامه 
اخذ شده 

است

گازهاى  انتشار  کاهش 
از  جلوگیرى  و  گلخانه اى 

اتالف انرژى

گازهاى  انتشار  کاهش 
از  جلوگیرى  و  گلخانه اى 

اتالف انرژى

ارسال پساب 
صنعتى به تصفیه

 خانه مرکزى 
مبین

پروژه خرید، نصب و ره
آنالین  آناالیزر   اندازى 
پساب   COD و   PH

صنعتى

PH فراتر از الزامات آناالیزر  
راه و  نصب 
و  شده   اندازى 
 COD آناالیزر 
حله  مر ر د
مدل  انتخاب 

است

در دست 
مطالعه 

است.

در دست 
مطالعه 

است.

اطمینان از ارسال پساب بر 
اساس معیارهاى طراحى 

تولید پسماند 
کاتالیستى

پروژه بازیافت پالتین از 
جلوگیرى  و  کاتالیستها 

از اتالف منابع

حفاظت از محیط زیست و فراتر از الزامات
جلوگیرى از اتالف منابع 

مصادیق اجراى برنامه هاى مرتبط با رویکرد حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و انرژى

 100

محلـى،  جوامع 
 ، ن یگـا همـسا
ن  کــنـا ر کـا

سهامداران

تولید پسماند 
خاك صنعتى

کارخانه  به  ارسال 
و  کنگان  سیمان 
آلودگى  از  جلوگیرى 

خاك و اتالف منابع

حفاظت از محیط زیست و فراتر از الزامات
جلوگیرى از اتالف منابع 

Benchmarking

پروژه مطالعاتى حفاظت  سهامداران
منطقه  دلفینهاى  از 
و  مند  شده  حفاظت 

نخیلو

گونه هاى فراتر از الزامات از  حفاظت 
جانورى محیط دریایى

 70

خالقیت و یادگیرى

محلـى،  جوامع 
 ، ن یگـا همـسا
ن  کــنـا ر کـا

سهامداران

انتشار آالینده هاى 
احتراقى از فلر

پروژه بازیافت 
پاالدیوم از 
کاتالیستها

و  خرید  طراحى،  پروژه 
گازهاى  آناالیزر  نصب 

ارسالى به فلر

بر اساس الزام 
قانونى

اجراى الزام قانونى در موعد 
مقرر

پاالدیوم  سهامداران بازیافت  پروژه 
از کاتالیستها

انتشار گازها

ــا اســتانداردهای زیســت محیطــی بایــد در  در شــرکت پتروشــیمی نــوری، در بخــش انتشــار گازهــا یــا آالیندگــی هــوا، تعــداد منابعــی کــه مطابــق ب
ــر اســاس  ــای انجــام شــده و ب ــا پایش ه ــق ب ــه مطاب ــوره می باشــد، ک ــد، تعــداد 16 عــدد دودکــش ک ــرار گیرن ــش ق ــورد پای ــه شــده و م نظــر گرفت
ــا  ــه ب ــته اند. ک ــی نداش ــت محیطی آالیندگ ــتاندادرهای زیس ــاز اس ــد مج ــر از ح ــا باالت ــک از دودکش ه ــی، هیچی ــی قبل ــت محیط ــتانداردهای زیس اس
تغییــر اســتانداردهای زیســت محیطــی مطابــق بــا مصوبــه هیئــت محتــرم وزیــران در ســال 1395، اگرچــه، هیترهــا در شــرکت پتروشــیمی نــوری، بــه 
گونــه ای طراحــی شــده اند کــه پایینتــر از میــزان مجــاز انتشــار داشــته باشــند. امــا بــه منظــور کاهــش بیشــتر گازهــای خروجــی از ایــن دودکــش هــا، 

پــروژه اصــالح برنرهــا )Burners( بــا دیــدگاه بهینــه ســازی مصــرف انــرژی و مزایــای زیســت محیطــی تعریــف شــده اســت. 
همانگونــه کــه در فــوق نیــز اشــاره شــد، ایــن مجتمــع دارای 16 دســتگاه کــوره می باشــد، کــه ســوخت آنهــا گاز طبیعــی اســت و شــرایط طراحــی آنهــا 

بــه شــرح جــدول شــماره 15 اســت:

همانگونــه کــه مالحظــه مــی گــردد طراحــی کــوره هــای ایــن شــرکت بــا شــرایطی ســختگیرانه تــر از حــدود اســتانداردهای ملــی و کشــوری صــورت 
پذیرفتــه اســت. 

در نمــودار زیــر رونــد مــوارد انتشــار غیــر اســتاندارد آالینــده هــا از کــوره هــای ایــن شــرکت، کــه بــر اســاس گــزارش هــای آزمایشــگاه معتمــد ســازمان 
محیــط زیســت تهیــه شــده اســت، نشــان داده شــده کــه حاکــی از رفــع مــوارد جزیــی عــدم رعایــت حــدود اســتاندارد در ایــن شــرکت اســت. 

استاندارد سازمان حفاظت 
متوسط انتشـــار در ده سال گذشــتهاستاندارد سازنده کورهاستاندارد طراحى مجتمعمحیط زیست (زمان ساخت)

پارامتر آالینده(ppm) بر اساس گزارشهاى آزمایشگاه معتمد

CO15010020  حدکثر 100

XON35014650  حدکثر 300

SO2800520100  حدکثر 700

سال ١٣٩٢ سال ١٣٩٣

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

سال ١٣٩٤ سال ١٣٩٥ سال ١٣٩٦

10
9
8
7
6
5

5

4
4

3
2

2

1
0

0 0

 جدول شماره 15
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مدیریت منابع آب 

ــای  ــواع آب ه ــن مجتمــع، شــامل ان ــورد اســتفاده ای ــای م ــع آب ه مناب
صنعتــی، مصرفــی، آتــش نشــانی، DSW، DM، SW اســت کــه از شــرکت 
ــع،  ــن مجتم ــه ای ــوری ک ــه ط ــردد. ب ــن می گ ــن تأمی ــیمی مبی پتروش
ــات  ــن، عملی ــیمی مبی ــد. پتروش ــتفاده نمی کن ــا اس ــتقیمًا از آب دری مس
ــه واحدهــای  ــا را انجــام داده و ســپس آن را ب شــیرین ســازی آب دری
ــه  ــز ب ــرکت نی ــدی ش ــاب تولی ــی پس ــد. تمام ــال می نمای ــه ارس منطق
ــه، توســط آزمایشــگاه  ــده و هــر هفت ــه مرکــزی منتقــل گردی تصفیه خان

ــرد. ــرار می گی ــز ق ــورد آنالی ــط زیســت م ــازمان محی ــد س معتم
طراحــی سیســتم جمــع آوری و انتقــال پســاب ها در مجتمــع پتروشــیمی 
نــوری، بنحــوی اســت کــه امــکان تخلیــه آب هــای آلــوده و یا مشــکوک 
ــی و  ــالب صنعت ــام فاض ــدارد و تم ــود ن ــط وج ــه محی ــی، ب ــه آلودگ ب
بهداشــتی تولیــدی بــرای تصفیــه بــه شــرکت پتروشــیمی مبیــن ارســال 
ــا نــدارد و سیســتم  ــا دری ــه ارتباطــی ب می گــردد. ایــن مجتمــع هیچگون
آب خنــک کننــده )Cooling Water( ایــن مجتمــع بصــورت یــک ســیکل 

چرخشــی بســته بــوده و کامــاًل از محیــط ایزولــه اســت.
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پساب 

در مجمــوع ســه نــوع فاضــالب و در ســه شــبکه مجــزا در ایــن مجتمــع 
ــردد: ــد می گ تولی

 فاضالب صنعتی:
ــه مــواد هیدروکربنــی ناشــی  ــوده ب ــن فاضــالب، شــامل آب هــای آل ای
از شستشــوی تجهیــزات صنعتــی و تخلیــه خطــوط )Drain( و آب-هــای 
ــق  ــه از طری ــدی اســت ک ــی در نواحــی فراین ســطحی ناشــی از بارندگ
ــی  ــی صنعت ــام نواح ــه CWD از تم ــوم ب ــی موس ــالب صنعت ــبکه فاض ش
ــی  ــالب صنعت ــی فاض ــه فیزیک ــش تصفی ــتم پی ــه سیس ــع آوری و ب جم
ــه و  ــراه در دو مرحل ــای هم ــا و هیدروکربن ه ــده و روغن ه ــت ش هدای
پــس از عبــور از API Separator جداســازی و از طریــق ارســال بــه تانــک 
ــاًل  ــش، کام ــن بخ ــی از ای ــاب خروج ــود. پس ــت می ش ــوراک بازیاف خ
ــام  ــس از انج ــوده و پ ــق ب ــای معل ــا و هیدروکربن ه ــاری از روغن ه ع
آزمایــش و حصــول اطمینــان از انطبــاق پارامترهــای آالینــده آن، نظیــر 
ــرکت  ــه ش ــی تصفیه خان ــر طراح ــا مقادی COD، PH، NH3، TSS، TDS و... ب

ــه  ــه ب پتروشــیمی مبیــن، جهــت تصفیــه نهایــی و از طریــق خطــوط لول
ــراری  ــرایط اضط ــرکت در ش ــن ش ــردد. ای ــال می گ ــرکت ارس آن ش
ــد ۲۸۰۰  ــا مدتهــا پســاب تولیــدی خــود را در پون ــادر اســت، ت ــز ق نی

مترمکعبــی خــود ذخیــره ســازد.
 فاضالب بهداشتی:

 Sanitary ــبکه ــط ش ــع آوری آن توس ــس از جم ــز پ ــالب نی ــن فاض ای
ــه شــرکت پتروشــیمی  ــه تصفیه خان ــه، مســتقیمًا ب مجتمــع جهــت تصفی

ــردد. ــال می گ ــن ارس مبی
 روان آب های سطحی: 

آبهــای ســطحی ناشــی از بارندگــی در نواحــی غیرصنعتــی، بــا توجــه بــه 
عــاری بــودن از آلودگــی، وارد کانــال مشــترک ایــن شــرکت و شــرکت 

ــن می شــود. پتروشــیمی مبی
ــواره  ــته، هم ــال گذش ــازده س ــی ی ــرکت در ط ــن ش ــه ای از آنجاییک
معیارهــا و شــرایط ارســال پســاب را رعایــت نمــوده و تعامــل مثبتــی بــا 
شــرکت پتروشــیمی مبیــن داشــته، هیچــگاه درخصــوص ارســال و تصفیــه 
 COD ــر ــت پارامت ــت. وضعی ــته اس ــکلی نداش ــود مش ــاب های خ پس
پســاب صنعتــی ایــن شــرکت در طــی ســال های اخیــر در نمودارهــای 

صفحــه بعــد آورده شــده اســت.
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مدیریت پسماند

رعایت الزامات

در شــرکت پتروشــیمي نــوري، بــه منظــور جلوگیــري از هــدر رفــت مــواد هیدروکربنــي و کاهــش اثــرات ســوء عملیــات تولیــد بــر محیــط زیســت، 
ــه و  ــاز جامع ــاس نی ــر اس ــتانداردهاي HSE ” و ب ــه اس ــتیابي ب ــتراتژیک “دس ــدف اس ــتاي ه ــي” در راس ــواد هیدروکربن ــي م ــت بازیاب ــرد “مدیری رویک
ســهامداران تعریــف شــده اســت. ایــن شــرکت، در طراحــي اولیــه خــود، امــکان اســتفاده مجــدد و بازیافــت محصــوالت  OFF را ایجــاد نمــوده اســت، 
بــه طوریکــه، در صــورت عــدم تطابــق محصــول بــا مشــخصات فنــي، مي تــوان محصــول نامنطبــق را مجــدداً بــه ابتــداي خــط تولیــد هدایــت نمــود.

از آنجاییکــه خــوراک ایــن مجتمــع، میعانــات گازی بــوده و محصــوالت آن عمدتــًا بــه صــورت مایــع می باشــد، پســماند فرآینــدی قابــل توجهــی در آن 
تولیــد نمی گــردد. و هرگونــه محصــول نامنطبــق احتمالــی و یــا اصطالحــًاOff Spec ، مجــدداً بــه تانــک خــوراک ارســال و Reprocess و بازیافــت می شــود 

و هیچگونــه مــواد نفتــی و هیدروکربنــی، بدلیــل مالحظــات زیســت محیطــی و ارزش اقتصــادی، از ایــن مجتمــع خــارج نمی شــود.
نحوه مدیریت عمده ترین پسماندهای تولیدی در این شرکت به شرح زیر است:

 استفاده مجدد از پسماند Clay )خاک صنعتی( در تولید سیمان
عمده تریــن پســماند فرآینــدی ایــن مجتمــع Clay )خــاک صنعتــی( اســت کــه پــس ازشستشــو بــا بخــار و خشــک کــردن بــا گاز نیتــروژن، کامــاًل عــاری 
از هرگونــه آلودگــی نفتــی و روغنــی شــده و طبــق اطالعــات MSDS آن، قابــل دفــن بــه همــراه زبالــه هــای معمولــی اســت، امــا ایــن پســماند بــه میــزان 

حــدود ۸6۴ تــن در ســال 96، بــرای اســتفاده مجــدد در فرآینــد تولیــد ســیمان، تحویــل کارخانــه ســیمان کنــگان  گردیــد.
NFM  پسماند حالل پلیمر شده 

پســماند دیگــر ایــن شــرکت حــالل  NFM پلیمــری شــده و شــبیه قیــر اســت کــه ســاالنه ۲5۰۰ کیلوگــرم تولیــد می شــود کــه بصــورت کامــاًل اصولــی 
ــود. ــوزانده می ش ــن س ــوز مبی ــتانداردها در زباله س ــق اس و مطاب

AR 405 بازیافت پالتین از کاتالیست 
 امحــاء اصولــی تمامــی فیلترهــای فرآینــدی و پســماندهای الکتریکــی )المــپ و مهتابــی( از طریــق شــرکت های ذیصــالح و تحــت نظــارت و 
مجــوز ســازمان حفاظــت محیــط زیســت )در حــال حاضــر شــرکت دانــش بنیانــی بــه نــام پلیــکان در نجــف آبــاد بــرای ایــن کار تاســیس شــده اســت 

و پتروشــیمی نــوری بــه عنــوان حامــی و اولیــن شــرکتی اســت کــه بــا ایــن مجموعــه همــکاری مــی نمایــد.(
 بازیافت 3۰ هزار لیتر فوم اطفاءحریق تاریخ مصرف گذشته با ارسال به شرکت تولیدکننده فوم

 فــوم هــای ضایعاتــی: از دیگــر مــواد دفعــی مســأله ســاز بــرای ایــن مجموعــه مــی باشــد کــه در حــال حاضــر بــه شــرکت تولیــد کننــده 
ــردد. ــودت می گ ــوم ع ف

 سایر موارد مانند بطری، کاغذ و غیره پیمانکار مخصوص به خود را جهت دریافت و بازیافت دارد.
 بازیافت 1۰ هزار لیتر پسماند شیمیایی Nalco و بایوساید از طریق ارسال به شرکت تولیدکننده

 استفاده مجدد از آلومینای فعال )Activated Alumina( در صنایع رنگ سازی تحت نظارت سازمان محیط زیست
 پســماند روغن هــای صنعتــی تولیــدی: روش دفــع و بازیافــت آن در حــال حاضــر بدیــن صــورت اســت کــه در حیــن تولیــد 
ــن  ــد بنابرای ــاد نمی کن ــکلی را ایج ــت مش ــاد نیس ــزان آن زی ــه می ــل ک ــن دلی ــود و بدی ــی ش ــه م ــوالت اضاف ــی از محص ــه یک ــدد ب ــول مج محص
ــه ــام HYE، ک ــه ن ــل ب ــد گازوئی ــت در گری ــی اس ــرد. )محصول ــرار می گی ــدد ق ــتفاده مج ــه اس ــع، در پروس ــای دف ــه ج ــی را ب ــن صنعت ــن روغ  ای

1۰۰ % صــادر می شــود و بخــش بــرش ســنگین اســت( بدیــن ترتیــب هــم ارزش اقتصــادی پیــدا نمــوده و هــم مشــکل زیســت محیطــی ایجــاد نمی کنــد. 
در فایــل عملکــرد زیســت محیطــی شــرکت پتروشــیمی نــوری، قســمت مدیریــت پســاب و پســماندها، مــوارد بــا جزییــات کامــل ذکــر گردیده اســت.

اســاس بــر  و   BPC-P-17 شــماره  بــه  پســماند  مدیریــت  اجرایــی  روش  اســاس  بــر  نــوری،  پتروشــیمی  شــرکت  در  پســماند   مدیریــت 
 اولویــت هــا و الزامــات، کدگــذاری، نام گــذاری، حمــل و نقــل و... صــورت می گیــرد و ممیزی هــای الزم از لحــاظ مدیریــت پســماند انجــام 

می شود.
در جدول شماره 17 وضعیت مدیریت پسماند این شرکت در سال 1396 آورده شده است.
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دفن در محل مجاز575پسماند شهرى

1582جمع کل

 جدول شماره 17

نمودار فرایند دفع پسماند ها

 در شــرکت پتروشــیمی نــوری، کلیــه واحدهــای عملیاتــي موظفنــد، پســماندهای ایجــاد شــده را بشــرح ذیــل از محل هــای تولیــد، جمــع آوری و تفکیــک 
کننــد و در محلهــای موقــت )درون ســطل های ویــژه پســماند( کــه از طــرف امــور HSE تعییــن شــده اســت قــرار دهنــد. بــرای دپــوی پســماندها رعایــت 

الزامــات ذیــل ضــروری اســت:
  تفکیک کامل پسماندها از همدیگر

  رعایت الزامات MSDS پسماندها
  رعایت سازگاری پسماندها به هنگام جمع آوری و نگهداری موقت

 ذخیره سازی و نگهداری موقت پسماندها در این شرکت به دلیل یکي از موارد ذیل صورت میپذیرد:
الف- شرایط دفع مهیا نمي باشد

ب- حجم یا مقدار پسماند بیش از حد پذیرش محل های دفع مي باشد.
همچنیــن در ذخیــره ســازی و نگهــداری موقــت پســماندها در ایــن شــرکت،  ســازگاری پســماندهای خطرنــاک بــا یکدیگــر نیز مــورد توجــه قرارمی گیرد، 

تــا اختــالط پســماندها باعــث ایجــاد شــرایط خطرنــاک نگردد.

شروع

تولید پسماند در 
یکى از احداى 

عملیاتى و یا غیر 
صنعتى

 تکمیل و ارسال فرم دفع پسماند
     روتین به شماره

          BPC- F - HSE - 61  
HSE 

     به امور 

 ایجاد هماهنگى و نظارت بر
دفع پسماند بله

 تکمیل و ارسال فرم دفع پسماند
     روتین به شماره

          BPC- F - HSE - 6O  
HSE 

 تعیین نحوه دفع پسماند با
کمک واحد خدماتى فنى ت

HSE توسط امور    

     به امور 

آیا پسماند خیر
روتین است؟

صدور درخواست 
دفع پسماندتوسط 
رئیس واحد تولید 

کننده پسماند

 اخذ مجوز سازمان منطقه ویژه
 اقتصادى پارس جهت دفن

پسماند

سوزاندن  هماهنگى با شرکت مبین جهت
دریافت و سوزاندن پسماند  نگهدارى مستندات دفع

 پسماند و ارائه گزارش توسط
 حصول اطمینان از استفاده اصولىواحد محیط زیست

از پسماند توسط خریداران

 هماهنگى و نظارت بر انتقال و
انبارش صحیح پسماند در انبار

پایان

دفن

دفن

فروش

نگهدارى
موقت 
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پســماندها بــا توجــه بــه جنبــه هــای مختلــف زیســت محیطــی، حائــز اهمیــت بســیاری هســتند. یکــی از مهمتریــن حوزه هایــی کــه تحــت رویکردهــا و 
رویه هــای جــاری در پتروشــیمی نــوری، مدیریــت مــی شــود، پســماندهای ناشــی از عملیــات فرآینــدی و غیرفرآینــدی مجتمــع می باشــد. در ایــن راســتا، 
پســماندهاي فراینــدي و غیرفراینــدي در مجتمــع، بــر اســاس روش هــا و دســتورالعمل هــاي موجــود شناســایي، طبقــه بنــدي و کدگــذاري مي شــوند. 

اقدامــات مهــم در فراینــد مدیریــت پســماند عبارتنــد از:
 نظــارت و پیگیــري دفــع اصولــي و کنتــرل شــده مــواد زائــد، بویــژه دفــن در محل هــاي مــورد تأییــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و 

یــا ســوزاندن تحــت شــرایط کنتــرل شــده بــا اســتفاده از روش هــاي نویــن
 اعمال ضوابط حاکم بر سیستم هاي جمع آوري، ذخیره، پردازش، حمل و نقل و دفع ایمن پسماندهاي خطرناک و غیرخطرناک

 جمع آوري اطالعات و گزارش هاي ماهانه پسماند واحدها
 تهیه گزارش هاي ماهانه پسماند مجتمع 

ــدارد امــا مــی تــوان در ســایر مــوارد  از آنجایــی کــه شــرکت پتروشــیمی نــوری، محصــوالت میانــی تولیــد می کنــد، بازیافــت در خــوراک معنایــی ن
ــی  ــدی م ــه بن ــف زیســت محیطــی طبق ــای مختل ــه ه ــی و جنب ــی خطرات ــه میزان ــا توجــه ب ــت پســماندها ب ــه آن پرداخــت. در کل مدیری ــی ب مصرف
شــوند. از جملــه، از بیشــترین مــواد بازیافتنــی میتــوان بــه خــاک صنعتــی اشــاره نمــود کــه بــه کارخانــه ســیمان ارســال و مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیــرد. همچنیــن برخــی از کاتالیســت هایی مــورد اســتفاده در ایــن مجتمــع، قابلیــت اســتفاده مجــدد یــا دفــع نداشــته کــه ایــن شــرکت بــا همــکاری 

ــن می باشــد. ــاارزش پالتی ــاده ب ــه حاصــل آن، اســتحصال م ــد. ک ــدام می نمای ــزات ســنگین آن اق ــه جداســازی فل ــه، نســبت ب شــرکت های مربوط
جدول شماره 1۸میزان تولید پسماند در شرکت پتروشیمی نوری و نحوه مدیریت آن طی سال 1396 را به تفکیک نشان می دهد:

نوع پسماند

5750005750پسماند شهرى و رستوران

مقدار تولید(تن)

نگهدارى موقتدفنسوزاندنفروشبازیافتمجموع

مدیریت نهایى(تن)

93/293/20000چوب و پسماند قابل بازیافت

0/034000/03400پسماند بیمارستانى

9/809/8000روغن صنعتى

0/1600000/16انواع باطرى

11/10011/100انواع فیلتر

0/0900000/09انواع المپ

NFM 200020حالل پلیمر شده

1200001200نخاله ساختمانى

(CLAY)8648640000خاك صنعتى

 میزان تولید پسماند در شرکت پتروشیمی نوری 
و نحوه مدیریت آن طی سال 1396

 جدول شماره 1۸



95 94

گزارش پایداری (Sustainability Report) شرکت پتروشیمی نوری |1396

BW 056

BW 055

BW 054
BW 051

BW 050

BW 047

BW 046

BW 043

BW 042
BW 039

BW 038
BW 035

BW 034

BW 031

BW 030

BW 027

BW 026

BW 023
BW 022

BW 019
BW 018

BW 015
BW 014 BW 010

BW 007
BW 006

BW 003
BW 002

BW 011

Persian Gulf

BW 053

BW 052
BW 049

BW 048

BW 045

BW 044
BW 041

BW 040

BW 037 BW 033
BW 036

BW 032

BW 029

BW 028

BW 025

BW 024

BW 021
BW 020BW 017

BW 016
BW 013

BW 012
BW 009

BW 008
BW 005

BW 004
BW 001

Persian Gulf

7 km

 )IUCN( دلفیــن گوژپشــت، در فهرســت ســرخ اتحادیــه جهانــی حفاظــت
در معــرض خطــر انقــراض )EN( قــرار گرفتــه اســت. تهدیــدات عمــده 
ــق،  ــای قای ــا پره ه ــورد ب ــه، برخ ــی روی ــد ب ــوری، صی ــه جان ــن گون ای
آلودگــی دریــا و تخریــب و کاهش زیســتگاه تشــخیص داده شــده اســت. 
ــم  ــتگاه های مه ــی از زیس ــوان یک ــه عن ــو، ب ــر – نخیل ــی دی ــارک مل پ
دلفیــن گوژپشــت در ایــران اســت، کــه دارای پتانســیل بــاالی شــیالتی 
ــی  ــت  دریای ــذاری الک پش ــرای تخم گ ــم ب ــق مه ــی از مناط ــوده و یک ب
نیــز می باشــد. همــه ســاله هــزاران پرســتوی دریایــی نیــز بــرای تخــم 
ــاال و ارزش  ــای ب ــم قابلیت ه ــد. علیرغ ــه می آین ــن منطق ــه ای ــذاری ب گ
اکولوژیــک فــراوان ایــن منطقــه، اطالعــات اولیــه  از ایــن منطقــه بســیار 
ــع  ــش مناب ــر کاه ــه، بیانگ ــورت گرفت ــات ص ــوده و تحقیق ــدود ب مح
ــفند  ــذا از اس ــی در آن اســت. ل ــای دریای ــش آلودگی ه ــی و افزای دریای
مــاه ســال 139۲ تحــت نظــر اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
بوشــهر، پــروژه مطالعاتــی حفاظــت از دلفین هــای گوژپشــت، بــا تمرکــز 
بــر شــناخت بیشــتر منطقــه و بررســی جمعیــت و پراکنــش ایــن گونــه 
جانــوری و تهیــه تصاویــر مناســب از آن آغــاز شــد. یکــی از مهمتریــن 

Map Source تصویری از ترانسکت های گشت دریایی در نرم افزار

 )V(  پروژه حفاظت از دلفین  گوژپشت
در پارک ملی دیر- نخیلو و منطقه حفاظت شده مند 

استان بوشهر

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

 .Photo – ID
2- یافتــن مکان هــای جدیــد از پراکندگــی گونــه، در پــارک ملــی دیــر 

نخیلــو و منطقــه حفاظــت شــده منــد بــرای تهیــه نقشــه پراکندگــی.
ــان و  ــژه کــودکان و نوجوان ــه وی 3- افزایــش ســطح آگاهــی عمومــی، ب
ــه حفاظــت  ــو و منطق ــر نخیل ــی دی ــارک مل ــه پ ــادان حاشــیه منطق صی

ــت ــای گوژپش ــت از دلفین ه ــت حفاظ ــد جه ــده من ش
4- بررســی فعالیت هــای صیــادان و شــناخت میــزان تأثیــر فعالیت هــای 
حفاظتــی بــر تقویــت معیشــت صیــادان و مــردم محلــی در ایــن منطقــه 
ــازی  ــاد و توانمندس ــت، ایج ــر حفاظ ــا در ام ــارکت آنه ــب مش و جل

ــی  ــه حفاظت ــه چرخ ــرای ورود ب ــی ب ــای محل تیم ه
ــه ای،  ــات کتابخان ــروژه شــامل انجــام مطالع ــن پ روش انجــام کار در ای
ــبرداری و  ــه و عکس ــی ماهان ــت های دریای ــی و گش ــای میدان بازدیده
ــت های  ــا روش Distance در گش ــه ب ــت ک ــرداری )Photo-ID( اس فیلمب
دریایــی ماهانــه و جســتجوی تصادفــی، مذاکــره بــا تعاونی هــای صیــادی  
و صیــادان در حــال صیــد در منطقــه، گونــه مــورد مطالعه در گشــت های 
ــتی  ــه پش ــده از بال ــه ش ــای گرفت ــل عکس ه ــه و تحلی ــی و تجزی دریای

دلفین هــای گوژپشــت می باشــد
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 تصاویر صفحاتی از کتاب های مهم جهانی
 که تصاویری از این پروژه در آن به چاپ رسیده است:

مجموعه تصاویری از آموزش های صورت گرفته در مقاطع 
مختلف حاشیه پارک ملی دیر نخیلو و منطقه حفاظت شده 

»مند« پاییز1396 :

مجموعه تصاویری از آموزش های صورت گرفته برای تیم 
تحقیقاتی در جزیره کیش، مرداد ماه 1396 :
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آموزش و فرهنگ سازي زیست محیطی

راهبردهــا و رویکردهــای کلیــدی شــرکت، حامــی آمــوزش و فرهنــگ ســازی زیســت محیطــی هســتند. در راســتای هــدف کالن “توســعه، تعهــد و ارتقــاء 
مدیریــت دانــش ســازمانی« و همچنیــن مطابــق بــا خــط مشــي یعنــي ”توجــه بــه نیــروي انســاني خــالق و خــوش فکــر و حفــظ و ارتقــاء ســطح علمــي 
و تخصصــي کارکنــان بــا آمــوزش مســتمر و توســعه منابــع انســاني بــه عنــوان مهمتریــن ســرمایه و جلــب مشــارکت ایشــان،« برنامــه هــا و اقدامــات 

آموزشــی- فرهنگــی مختلفــی در شــرکت بــه اجــرا در مــی آینــد، کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از:
 برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي محیط زیست 

 مشارکت در برگزاري همایش ها و مراسم محیط زیستي 
 تهیه و توزیع کتاب، خبرنامه و گاهنامه هاي محیط زیستي 

تعداد مشاهدات دلفین گوژپشت از دیماه 1395 تا اذر ماه 1396

مسافت طى شده (کیلومتر)مدت زمان گشت دریایىکل مشاهدات دلفینتعداد روز پایش دریاماهردیف

31708:24139دى1

32609:45151بهمن2

42317:09353,67اسفند3

41419:47472فروردین4

3912:24173اردیبهشت5

21106:07120,9خرداد6

21606:1583,01تیر7

2806:5991,79مرداد8

41623:42370,4شهریور9

2109:10112,9مهر10

1002:4556,3آبان11

0000آذر12

30144120:27:002124 12 ماهکل

فضای سبز مجتمع

ــن  ــال حاضــر ۲/13 % از ای ــه در ح ــبز تشــکیل داده، ک ــوری را فضــای س ــیمی ن ــع پتروش ــی بایســت 1۰% از فضــای کل مجتم ــتاندارد، م ــق اس مطاب
مجموعــه بــه فضــای ســبز اختصــاص داده شــد اســت. و پــروژه ای هــم توســط کارشــناس فضــای ســبز در حــال انجــام اســت. بدیــن ترتیــب کــه گونــه 
هــای گیاهــای کــه قابلیــت کاشــت و پــرورش دارنــد، شناســایی و بصــورت آزمایشــی کاشــت مــی شــوند کــه در صــورت بدســت آوردن نتایــج مثبــت، 
بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه گســترش فضــای ســبز در خــارج از مجموعــه نیــز انجــام شــود. همچنیــن اعتقــاد بــه اینســت کــه ایــن مجموعــه، بــه 
شــکل گیــری و بهبــود محیــط زیســت و فضــای ســبز منطقــه پــارس جنوبــی کمــک نمــوده اســت. بــه نحــوی کــه، شــرکت پتروشــیمی نــوری بــا ایجــاد 
محیطــی زیبــا و شــاداب کــه در نــوع خــود در منطقــه کــم نظیــر اســت، تاکنــون بیــش از ۸ هکتــار، معــادل 13 درصــد وســعت مجتمــع را بــه فضــای 

ســبز اختصــاص داده و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد.
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مدیریت و عملکرد
  مسئولیت های  اجتماعی
 شرکت پتروشیمی نوری 

GRI 400 - Social
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بهداشت و ایمنی کارکنان 

 اطمینــان از وجــود محیــط کار ایمــن و ســالم، همــواره یکــی 
از مهمتریــن مســائل مــورد توجــه رهبــران شــرکت پتروشــیمی نــوری 
بــوده اســت. در ایــن راســتا، رعایــت الزامــات قانونــی ایمنــی و بهداشــت 
شــغلی، بعنــوان یکــی از اهــداف راهبــردی شــرکت، تعییــن شــده و بــه 
صــورت مســتمر مــورد پایــش قــرار می گیــرد. بــه منظــور بسترســازی 
بــرای برنامه هــا و اقدامــات مســتمر و متعهدانــه در ایــن حــوزه، شــرکت 
 نســبت به اســتقرار اســتاندارد OHSAS18001 و همچنین سیســتم مدیریت

ــن دو  ــت ای ــود و نگهداش ــتقرار، بهب ــت. اس ــوده اس ــدام نم  HSE-MS اق
ــی و  ــای داخل ــام ممیزی ه ــق انج ــاالنه از طری ــورت س ــه ص ــتم، ب سیس
همچنیــن ممیزی هــای خارجــی معتبــر، تحــت کنتــرل و مراقبــت قــرار 
می گیــرد. تبلــور یکپارچــه ایــن رویکــرد را میتــوان در خط مشــی 
نظــام جامــع مدیریــت شــرکت پتروشــیمی نــوری مشــاهده نمــود کــه 

ــد: ــل می باش ــرح ذب ــه ش ــواردی از آن ب م
ــی،  ــت، ایمن ــای کیفی ــام زمینه ه ــود مســتمر در تم ــه بهب ــد ب  تعه

بهداشــت حرفــه ای
 حفــظ محیــط زیســت و بهبــود کارآیــی انــرژی براســاس ارزیابــی 

عملکــرد جامــع مدیریــت
 شناســایی و انطبــاق بــا الزامــات قانونــی و ســایر تعهــدات مرتبــط 
ــی،  ــت، ایمن ــای کیفی ــوالت در حوزه ه ــات و محص ــا، خدم ــا فعالیت ه ب

ــرژی  ــه ای، محیط زیســت و ان بهداشــت حرف

ــتراتژیک و  ــداف اس ــتای اه ــوری، در راس ــیمی ن  در پتروش
ــغلی و  ــوادث ش ــش ح ــرات و کاه ــرل مخاط ــذف و کنت ــور ح ــه منظ ب
صنعتــی، دســتیابی بــه اســتانداردهای نفــت، گاز و پتروشــیمی، مطابــق بــا 
ــن  ــی و همچنی ــغلی و عملیات ــرات ش ــایی مخاط ــتورالعمل های شناس دس
ــج ممیزی هــا و بازرســي  های  گزارشــات اعمــال و شــرایط ناایمــن و نتای
ــدار  ــودآوری پای ــد، س ــتمرار تولی ــه اس ــتیابی ب ــت دس دوره ای، در جه
ــرات و  ــرل مخاط ــذف و کنت ــی، رویکرد”ح ــارکت گروه ــت مش و تقوی
کاهــش حــوادث شــغلی و صنعتــی” تعریــف شــده اســت. همچنیــن بــه 
ــای  ــج ممیزی ه ــتفاده از نتای ــا اس ــرد، ب ــن رویک ــازی ای منظــور جاری س
دوره ای HSE و بازرســی های روزانــه، گزارش هــای اعمــال و شــرایط 
ــای  ــوز کار، ممیزی ه ــتم مج ــر: سیس ــتم های کاری، نظی ــن و سیس ناایم
ــتم های  ــام کار، سیس ــای انج ــزی مجوزه ــط، ممی ــط و رب دوره ای ضب
ــت های  ــا و درخواس ــک های پروژه ه ــی ریس ــزات، ارزیاب ــی تجهی بازرس
خدمــات فنــی مطابــق بــا دســتورالعمل ها و روش هــای اجرایــی داخلــی 

ــرد. ــورت می گی ص
ایــن رویکــرد توســط واحدهــای زیرمجموعــه امــور ایمنــی، بهداشــت و 
ــان اجــرا  ــا همــکاری کلیــه روســا، سرپرســتان و کارکن محیط زیســت، ب
ــرات  ــرد، نف ــن رویک ــازی ای ــت از جاری س ــور حمای ــه منظ ــردد. ب می گ
ــه محیط زیســت  ــه بهداشــت و نفــرات نمون ــه ایمنــی، نفــرات نمون نمون
در ادوار ســالیانه از کلیــه واحدهــا معرفــی شــده و در نهایــت، از نفــرات 
برتــر در مراســم روز 7مهــر، )روز ایمنــی و آتــش نشــانی(، بــا ارائــه لــوح 
تقدیــر و پــاداش نقــدی تقدیــر می گــردد. مصادیــق اجــرای برنامه هــای 

مرتبــط بــا رویکــرد ایمنــی بــه شــرح جــدول شــماره 5  اســت:

پیامد عملیات

امکان حریق در 
حوضچه پساب

امکان وقوع حریق
 در اتـاق ســرور

امکان وقوع حـــریق
در انبار مواد شیمیایى

امکان وقوع حریق 
در ناحیه مخـازن

عدم امکــان مدیـریـــت
 مؤثر عوامــل تأثیــرگذار
 بر ایمنى عملیات و فرآیند

امکان ایجاد تصــادف
 وسایل نقلیه با خط فلر

ارسال سیگنال گازسنج به
 اتاق کنترل بهره بـردارى
 (ولى در اتاق کنترل آتش نشانى

 دریافت نمى شود)

عدم امکان شناسایى،  ارزیابى
و کنترل ریسکهاى  مرتبــط 
با فعالیتهاى تعمیراتى مجتمع

انجام پروژه هاى مختلف در 
نواحى عملیاتـــى و نیاز بـه
 بازنگرى مطالعـــات خطر 

(HAZOP) عملیات

عدم شناسایىGap هــاى 
PSM و HSE-MS سیستم

لزوم وجود آتش نشانـــى
 مستقل در شرکت نورى

شناسایى  لزوم 
عملیاتى ریسکهاى 

در  حریق  وقوع  امکان 
بارگیرى ناحیه 

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

HAZOP گزارش بازنگرى مطالعات
 واحدهاى 500, 600, 650

گزارش Gap analysis و تعریف
PSM, QRA پروژه هاى 

تهیه دفترچه پروپوزال خودرو آتش نشانى

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

تهیه پروپوزال

اطمینان از اثربخشى سیستم
مطابق تســت  عملکــردى

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

طراحى سیستم اطفاء حــریق فـوم 
براى مواد شیمیایى و سیستم اعالن 

حریق آدرس پذیر

اطمینان از اثر بخشى سیستم 
مطابق تســـت عملکــردى

ایمن سازى خط فلر و نصب 
موانع فیزیکى، حفاظ و...

ارسال Common آالرم به اتاق
 کنترل آتش نشانى

نتایج حاصله

-

بهینه سازى سیستم اطفاء
حریق آب موجــود به 
اتومـاتیک فوم  سیستم 

الزامات استاندارد 
NFPA

خرید خودرو آتش نشانى
پلتفـــرم  دار نـردبانـى

 QRA پروژه مطالعات
الزامات قانونى و API(ارزیابى ریسک کمى)

مستقل نمودن ایستگاه 
آتش نشلنــى نــورى
 از شرکـــت پازارگاد

کنترل وضعیت ایمنـى و
 افزایش سرعت واکنش
در شرایـط اضطــرارى

استقرار سیستم مجوز کار
 (PTW) جدید

تعریف پروژه بازنگرى 
HAZOP مطالعـــات

 Gap analysis انجام ممیزى
IRACA توسط شرکت

بر اساس الزامـــات
الزامات استاندارد استانداردهاى ایمنى

کاهش  ریسک  تصادف  با 
خط فلر در خارج از مجتمع

استقرار سیستم مدیریت
(PSM)   ایمنى  فـرآیند 

طراحــى، خریـد و
نصب سیستم اطفاء
حریـــــق فـــوم

طراحى سیستم اطفاء
حریق اتـاق ســرور

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

رفع نواقص و راه اندازى 
کامل سیستـم اعـالن و
اطفـاء حریق مخـــازن

فراتر از الزامات
جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران
جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران

جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران

جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران

جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران

جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران
جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران

جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران
جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران
جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران
جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران
جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران
جوامـع محلى
همسایگـــان
کــارکنـــان
سهامـــداران

ذینفعانروش بهبودعلت اجراى برنامهعنوان برنامه کنترلى

Benchmarking

Benchmarkingفراتر از الزامات

فراتر از الزامات

الزامات طراحى
سیستتــم اطفاء
AR4 حریــــق

بر اساس الزامـــات 
NPC قانونى شرکت

بر اساس الزامـــات 
NPC قانونى شرکت

بر اساس الزامـــات 
NPC قانونى شرکت
NPI  و استانداردهاى

الزامات قانونى

دستورالعمل
BPC-I-16

روش اجرایى ایمنى
 و آتـــش نشــانى

روش اجرایى ایمنى
 و آتـــش نشــانى

Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking

-

-

-

برنامه های جاری شده در شرکت پتروشیمی نوری مرتبط با رویکرد ایمنی 

 جدول شماره 5
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سالمت کارکنان 

ــاي کاري  ــودن فض ــم نم ــتاي فراه ــوري، در راس ــیمي ن ــرکت پتروش ش
ــا،  ــت از ســالمتي آنه ــن مراقب ــان و همچنی ــراي کارکن ــالم ب ــن و س ایم

ــر انجــام داده اســت: ــه شــرح زی ــي ب اقدامات
ــمی،  ــان رس ــه کارکن ــنل )کلی ــات ادواري پرس ــام معاین  انج
مــدت معیــن، مــدت موقــت و پیمانــکاری( بــه صــورت ســالیانه 
ــه اي در مجتمــع ــي ریســک خطــرات بهداشــت حرف شناســایي و ارزیاب
کلیــه  در  صنعتــی  بهداشــت  بازرســی های  و  ممیــزي   
ــه  ــوری، ب ــیمي ن ــع پتروش ــي مجتم ــي و غیرصنعت ــایت هاي صنعت س
ــراي  ــن اج ــت حس ــي جه ــارت و سرکش ــرای نظ ــه )ب ــورت روزان ص
ــرای ممیــزی کلیــه الزامــات  ــه و ســاالنه )ب الزامــات بهداشــتی،( ماهیان

ــي( قانون
)عوامــل  کار  محیــط  زیــان آور  عوامــل  اندازه گیــری   
ــورت  ــه ص ــی( ب ــی و روان ــی، ارگونومیک ــی، بیولوژیک ــیمیایی، فیزیک ش
ــام  ــن، انج ــی و همچنی ــات قانون ــا الزام ــاق ب ــور انطب ــه منظ ــالیانه، ب س
ــغلی ــای ش ــروز بیماری ه ــگیری از ب ــت پیش ــی جه ــات اصالح اقدام

ــان، از ورود  ــه کارکن ــر مســائل بهداشــتی و تغذی  نظــارت ب
مــواد اولیــه بــه رســتوران، تــا طبــخ و توزیــع

 نظــارت بــر ســالمت آب بهداشــتی و شــرب )دســتگاه های 
ــتی و  ــن آب بهداش ــزان کلری ــنجش می ــق س ــن( از طری ــه ک آب تصفی

ــه آب ــتگاه های تصفی ــی دس ــی آب خروج ــری میکروب نمونه گی
 اجــرای عملیــات تخصصــی مبــارزه بــا حشــرات و جونــدگان 
ــر دار( و  ــغلی )واگی ــای غیرش ــروز بیماریه ــگیری از ب ــور پیش ــه منظ ب

حــوادث فنــی.
 نظــارت بــر ســالمت آب بهداشــتی و شــرب )دســتگاه های 
ــتی و  ــن آب بهداش ــزان کلری ــنجش می ــق س ــن( از طری ــه ک آب تصفی

ــه آب ــتگاه های تصفی ــی دس ــی آب خروج ــری میکروب نمونه گی
 اجــرای عملیــات تخصصــی مبــارزه بــا حشــرات و جونــدگان 
ــر دار( و  ــغلی )واگی ــای غیرش ــروز بیماریه ــگیری از ب ــور پیش ــه منظ ب

حــوادث فنــی

در جــدول شــماره 6 نیــز برخــی از اقدامــات شــرکت پتروشــیمي نــوري، 
در راســتاي فراهــم نمــودن فضــاي کاري ایمــن و ســالم بــراي کارکنــان 

و همچنیــن مراقبــت از ســالمتي آنهــا آمــده اســت:

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

معاینات دوره اي طب صنعتی

ارتقاء سطح پوشش
 بیمه-هاي درمانی

تدارك امکانات درمانی

شناسایی مخاطرات و
 ریسک هاي شغلــی

توسعه بیمه مسئولیت مدنی

فرهنگ سازي

توسعه کمی و کیفی پوشش بیمه تکمیلی

تجهیز درمانگاه به بخـش (CPR  احیاء قلبـی)
ایجاد بخش استرلیزاسیون ابزارهاي پزشکـی،
ایجاد کلینیک تغذیه، ایجاد سالن آلودگی زایی 

و سوختگی

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

 کارشناسان مربوطه

بیمه شخص ثالث شامل مراجعه کنندگان
بازدیدکنندگان، کارآموزان و کارورزان

برگزاري دوره هاي آموزش ایمنی براي
کارکنان و پیمانکاران

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

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

تدوین کتابچه مخاطرات و ریسک هاي شغلی

ایجاد بیمه حوادث مسئولیت مدنی براي کلیه کارمندان

،HSE برگزاري دوره هاي آموزش ایمنی بر اساس ماتریس
انتخاب واحد نمونه HSE بصورت سه ماهه و تشویق کلیـه
 کارکنان اداره مذکور، انتخاب کارکنان نمونه HSE شرکت

 بصورت سالیانه و تجلیل از آنها در روز ایمنی

تسري معاینات دوره اي طب صنعتی به کارمندان
 تابع قانون کار و هچنین تصویب ضمانت اجرایـی، 
جهت ملزم نمودن کارکنتـان جهـت مراجعــه به
 درمانگاه طب کار، به منظور انجـــام معــاینات

 الزم طبق برنامه زمانبندي

معرفی کلیه کارکنان جهت انجام معاینات طب
صنعتی بصورت سالیانه

 جدول شماره 6
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حفظ و کنترل سطح سالمت کارکنان
 هــدف شــاخص هــای ایمنــی تعریــف شــده در پتروشــیمی نــوری آن اســت کــه کارکنــان در ارتقــا ایمنــی خــود دخیــل باشــند الزم بــه 
توضیــح اســت کــه تــا حــد زیــادی ایــن مهــم از طریــق اداره ایمنــی و بهداشــت انجــام مــی پذیــرد امــا لزومــًا بــه معنــای وجــود نماینــده رســمی بــا 

دیــد کارکنــان در کمیتــه ای تحــت ایــن عنــوان نیســت.
 بــا تدابیــری کــه اندیشــیده و اجــرا شــده اســت در طــی ســال هــای۸5 تاکنــون حادثــه و حادثــه هــای منجــر بــه فــوت نداشــته اند.

 )نفر ساعت بدون حادثه صفر می باشد(
 NPC در حــوزه ایمنــی و بهداشــت، عــالوه بــر الزامــات قانونــی در صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی، الزامــات وزارت کار و همچنیــن الزامــات 
نیــز مــد نظــر قــرار داده شــده اســت. از جملــه الزامــات قانونــی کــه در شــرکت پتروشــیمی نــوری همــواره مــد نظــر قــرار دارد، الزامــات مربــوط بــه 

میــزان مواجــه پرســنل بــا عوامــل زیــان آور محیــط کار، عوامــل شــیمیایی محیــط کار، ارگونومیکــی، فیزیکــی و... می باشــند.
 در شــرکت پتروشــیمی نــوری، فهرســت کلیــه مــواد شــیمیایی موجــود، کــه ممکــن اســت خطرســاز باشــند تهیــه گردیــده و فراخــور آن، 
مــوارد ایمنــی مرتبــط بــا آن تعریــف و همــواره مــورد کنتــرل قــرار می گیــرد. از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای فراهــم نمــودن فضــاي 
کاري ایمــن و ســالم بــراي کارکنــان و همچنیــن مراقبــت از ســالمتي آنهــا، میتــوان بــه تجهیــز شــرکت، بــه موتورخانــه مســتقل آتش نشــانی، احــداث 
پناهــگاه اضطــراری، انجــام نظرســنجی از پرســنل در مــورد محیــط کارشــان، از نظــر بهداشــتی، ایمنــی و مدیریــت پدافنــد حاصــل از انتشــار گازهــا 

اشــاره نمــود.
 در پتروشــیمي نــوری بــه منظــور کاهــش ریســک های شناســائي شــده و کاهــش تعــداد اعمــال و شــرایط ناایمــن و تعــداد شــبه حــوادث، 
ــه  ــود. از جمل ــته مي ش ــرا گذاش ــه اج ــه مرحل ــي و ب ــب طراح ــي مناس ــای اجرائ ــات، برنامه ه ــوزی و تصادف ــدی، آتش س ــغلي و فرآین ــوادث ش ح
ــان،  ــام کارکن ــرای تم ــي HSE ب ــای آموزش ــزاری دوره ه ــگ HSE، برگ ــاء فرهن ــه ارتق ــکیل کمیت ــه تش ــوان ب ــده، مي ت ــه ش ــر گرفت ــای در نظ برنامه ه
اســتقرار سیســتم مدیریــت ایمنــي فرآینــد، بازنگــری و تهیــه دســتورالعمل های ایمنــی مطابــق بــا آخریــن ویرایــش اســتانداردهای جهانــی، اشــاره نمــود.

ــا رعایــت  ــن شــرکت، و ب ــي ای ــن ذینفعــان اصل ــوان یکــی از مهمتری ــوري، در جهــت حفــظ نیــروی انســانی، بعن  در شــرکت پتروشــیمي ن
اســتانداردهای نفــت، گاز و پتروشــیمی، رویکــرد “حفــظ و کنتــرل ســطح ســالمت کارکنــان”را مــد نظــر قــرار گرفتــه و بــه دنبــال آن، ضمــن اســتخراج 
ماتریــس ریســک حاصــل از ارزیابــی ریســک، اقــدام بــه تعریــف نقــاط قابــل اندازه گیــری، جهــت صحه گــذاری بــر میــزان ریســک های بدســت آمــده 
شــده اســت. اطالعــات حاصــل از پایــش و اندازه گیــری، بــا نتایــج حاصــل از ارزیابــی ریســک انطبــاق داده شــده و پــس از آن، مــواردی کــه خــارج از 

ــرار داده شــده اند. ــی ق ــه کنترل ــد در برنام ــتاندارد بوده ان ــه اس دامن
 

ــور  ــه منظ ــود. ب ــته می ش ــرا گذاش ــه اج ــی ب ــا ترکیب ــردی و ی ــه صــورت ف ــوق، ب ــه ف ــطوح پنجگان ــک از س ــر ی ــوری، ه ــیمی ن  در پتروش
ــرای  ــرای شــغل، درصــد مشــروط ب ــات، درصــد مناســب ب اندازه گیــري منظــم و سیســتماتیک رویکــرد مذکــور، شــاخص هاي درصــد پوشــش معاین
ــاي  ــف و در بازه ه ــای شــغلی تعری ــه، روانســنجی و شــاخص بیماری ه ــا تغذی ــط ب ــای مرتب ــرای شــغل، شــاخص بیماری ه شــغل، درصــد نامناســب ب
زمانــي تعییــن شــده، از طریــق ارزیابــی ریســک مجــدد، پایــش عوامــل زیــان آور محیــط کار و اســتفاده از مــدارک و اســناد معاینــات دوره ای و طــب 

ــرد. ــورت می پذی ــی ص صنعت
 بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه، برنامه هــا و پروژه هــای تخصصــی بــه شــرح زیــر، جهــت بهبــود شناســائی و کنتــرل هرچــه بیشــتر مخاطــرات 

در مجتمــع، تعریــف شــده و در حــال اجــرا می باشــند:
- پروژه ارزیابی ریسک عوامل شیمیائی

- پروژه ارزیابی ریسک عوامل فیزیکی )ارتعاش، صدا، گرما، سرما، فشار، رطوبت، پرتو و روشنایی(
- پروژه ارزیابی ریسک عوامل ارگونومیکی

 Fit Test تعیین طول عمر و نوع ماسک تنفسی و عملیات -
- بهبود وضعیت اتاق کنترل بهره برداری از لحاظ طراحی و دکوراسیون داخلی

- ارزیابی کیفی تجهیزات حفاظت فردی
ــر  ــرای تغیی ــی ب ــران ، الزامات ــیمی ای ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــرف ش ــه از ط ــت، ک ــان اس ــی کارکن ــی، ایمن ــث ایمن ــت در بح ــر اهمی ــوع پ موض
ــره  ــش، تیمــی متشــکل از به ــوری، از 3 ســال پی ــز، در شــرکت پتروشــیمی ن ــن حــال نی ــه شــده اســت. در عی ــه آن ارائ ــوط ب دســتورالعمل های مرب
ــا  ــد، ب ــری دارن ــرات قوی ت ــایی خط ــت و شناس ــتم پرمی ــه سیس ــرکت های ک ــد از ش ــن بازدی ــه ضم ــده، ک ــکیل ش ــرات، تش ــرداری، HSE و تعمی ب
ــئولیت های  ــن آن، مس ــدام و ضم ــتا اق ــن راس ــد در ای ــتورالعمل جدی ــه دس ــه تهی ــبت ب ــود، نس ــای خ ــی ها و بازدیده ــج بررس ــری از نتای بهره گی
صادرکننــده پرمیــت، انجــام دهنــده کار و یــک Safe Maker دیگــر کــه در محــل وجــود دارد، مشــخص تر و واضــح تــر شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت 

ــود. ــرده ب ــخص ک ــده کار را مش ــام دهن ــده و انج ــئولیت های صادرکنن ــط مس ــنتی، فق ــی و س ــتم قدیم ــه سیس ک

1- کنترل در منبع یا حذف عامل خطر

2- در صورت عدم تحقق یا عدم امکان حذف در سطح یک، سطح دو اتفاق مى افتد که بر اساس آن، تغییر در فرآیند یا جایگزینى عامل خطر انجام مى شود.

3- در صورت عدم امکان اجراى سطح دو، سطح سوم مدنظر قرار مى گیرد، که شامل ایزوالسیون مى باشد.

4- چنانچه ایزوالسیون مقدور نباشد، سطح چهارم که شامل اقدامات کنترل مدیریتى مى باشد، به مرحلۀ اجرا گذاشته مى شود.

5- در صورت عدم تحقق سطح چهارم، استفاده از تجهیزات فردى در نظر گرفته مى شود که سطح پنجم از برنامه هاى کنترلى مى باشد.

 برنامه هاى کنترلى سطح سالمت  در پتروشیمى نورى
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ISO-26000پروژه  

ــه  ــر ب ــه و نظ ــورت گرفت ــات ص ــه مطالع ــه ب ــا توج ــال 1395، ب از س
اهمیــت توجــه بــه توســعه پایــدار و همچنیــن بازخــورد ارزیابــي تعالــي 
ــود  ــوان یــک فرصــت بهب ســازماني، رویکــرد مســئولیت اجتماعــي، بعن
ــرار  ــوری ق ــیمی ن ــرکت پتروش ــري ش ــوراي راهب ــتور کار ش در دس
گرفــت. بــه منظــور جاري ســازي ایــن رویکــرد، مقــرر گردیــد اســتقرار 
ــئولیت  ــرد مس ــازي رویک ــتاي یکپارچه س ــتاندارد ISO-26000، در راس اس
ــروژه  ــن منظــور، پ ــه ای ــي شــود. ب اجتماعــي در ســطح شــرکت عملیات
ــب  ــاور در قال ــات مش ــتفاده از خدم ــف و اس ــتقرار ISO-26000 تعری اس
ــه  ــروژه اســتقرار اســتاندارد ISO-26000، ب ــاز شــد. پ ــرارداد انجــام آغ ق
دنبــال یکپارچه ســازي مســئولیت اجتماعــي در کلیــه تصمیمــات و 
ــوري از  ــع مح ــتاندارد، ذینف ــن اس ــر ای ــي ب ــد. مبتن ــا مي باش فعالیت ه
ــذا در گام اول، شــرکت پتروشــیمي  ــي برخــوردار اســت، ل اهمیــت باالئ
ــه  ــدام ب ــود و در گام دوم، اق ــان نم ــناخت ذینفع ــه ش ــدام ب ــوري، اق ن
تحلیــل میــزان تأثیــر هــر یــک از ذینفعــان، بــر کســب و کار شــرکت و 
میــزان تأثیــر شــرکت بــر کســب و کار هــر یــک از ذینفعــان نمــود، و 
ــه اي اهمیــت و منفعــت اســتخراج  ــن ترتیــب، ماتریــس چهارخان ــه ای ب
گردیــد، کــه نشــانگر تقســیم بندي ذینفعــان بــه میــزان تأثیرگــذاري بــر 
شــرکت و نحــوه تصمیم گیــري در ارتبــاط بــا نحــوه برخــورد بــا ذینفــع 
بــود. بــر ایــن اســاس، ذینفعــان کلیــدي شــرکت شناســائي شــدند، کــه 
در ایــن فرآینــد، کلیــه ذینفعانــی کــه طــي ســه ســال گذشــته یکســان 
ــر  ــي، از نظ ــت متفاوت ــک موقعی ــر ی ــد، ه ــده بودن ــه ش ــر گرفت در نظ
ــد. در مرحلــه  ــه خــود اختصــاص دادن اهمیــت، در ماتریــس اهمیــت ب
بعــد، مقــرر گردیــد بــراي هــر ذینفعــان بــا توجــه بــه موقعیــت وی در 

ــردد. ــه گ ــع تهی ــنامه ذینف ــر شناس ــس فوق الذک ماتری
کلیــه ایــن مراحــل ضمــن انجــام، در شــوراي راهبــري مطــرح و پــس 
از تصویــب اجرائــي شــدند. از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن 
بخــش، تهیــه پرسشــنامه بــراي ذینفعــان، بــا در نظــر گرفتــن ماتریــس 
ــد پرسشــنامه  ــرر گردی ــن ســال، مق ــراي اولی ــن ب ــود. بنابرای ــت ب اهمی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــته م ــال گذش ــه س ــه در س ــه ک ــا جامع ــط ب مرتب
ــوري،  ــورت حض ــه ص ــه و ب ــرار گرفت ــري ق ــورد بازنگ ــود، م ــه ب گرفت
توســط باالتریــن مقــام مرتبــط ســازمان متبــوع ذینفــع شناســایی شــده 

ــا افــراد ذینفــع شناســایی شــده، تکمیــل گــردد. ی
از آنجائیکــه موقعیــت ذینفعــان شناســایی شــده و همچنیــن پرسشــنامه 
مربــوط بــه هریــک از آنهــا، تغییــر نمــود، لــذا نتایــج مربــوط بــه ســال 
ــاق  ــن اتف ــدارد و ای ــي ن ــته همخوان ــال گذش ــه س ــج س ــا نتای 1395، ب
ــات  ــه توضیح ــه ب ــا توج ــه ب ــد. اول اینک ــم مي باش ــل مه ــه دو دلی ب
ــر  ــن تغیی ــه ضم ــوده و دوم اینک ــر نم ــدي تغیی ــان کلی ــوق، ذینفع ف
ــن  ــط باالتری ــوري و توس ــورت حض ــه ص ــنامه ب ــنامه، پرسش در پرسش
مقــام مرتبــط تکمیــل شــده اســت و بیانگــر نیازهــا و انتظــارات واقعــي 

ــي باشــد. ــان م ذینفع

ــه صــورت  ــی را ب ــی، مســئولیت های اجتماع ــرد ذینفع گرای ــاذ رویک اتخ
ــن  ــد. در ای ــره می زن ــرکت گ ــب و کار ش ــداری کس ــه پای ــتقیم ب مس
ــا دو  ــط ب ــای کالن مرتب ــردی و رویکرده ــداف راهب راســتا، شــرکت اه
ــرده و  ــف ک ــه را تعری ــان و جامع ــی کارکن ــود، یعن ــدی خ ــع کلی ذینف
ــوری، در  ــیمی ن ــرکت پتروش ــه ش ــی ک ــت. از آن جای ــعه داده اس توس
ــه در  ــن منطق ــه ای ــی ک ــع شــده اســت و از آنجای ــه عســلویه واق منطق
ــر،  ــروی کاری ماه ــان اختصــاص داشــته و نی ــه بومی گذشــته بیشــتر ب
ــدند،  ــذب می ش ــور ج ــر کش ــق دیگ ــه، از مناط ــن منطق ــر ای ــالوه ب ع
ــر  ــتر ب ــه، بیش ــا جامع ــط ب ــئوالنه مرتب ــور مس ــرای ام ــز در اج تمرک
ــن  ــه همی ــی. ب ــی و محل ــه بوم ــپس جامع ــت و س ــوده اس ــان ب کارکن
ــی  ــرایط زندگ ــود ش ــتای بهب ــات، در راس ــده اقدام ــم عم ــل، حج دلی

ــت.  ــای آنهاس ــی و خانواده ه ــان غیربوم کارکن

مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال جامعه
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مدیریت برنامه های مسوولیت اجتماعی 

رویکرد شــرکت پتروشــیمی نــوری، در مشــارکت با جامعه محلــی، مبتنی 
بــر تصمیم گیــری و اقــدام جمعــی اســت. یکــی از مهمتریــن مباحثــی کــه 
ــه  ــیمی منطق ــرکت های پتروش ــل ش ــران عام ــری مدی ــورای راهب در ش
ویــژه اقتصــادی   انــرژی پــارس جنوبــی، بــه آن توجــه می شــود، 
ــص  ــیمی، در تخصی ــرکت های پتروش ــارکت ش ــت مش ــی و کمی چگونگ
ــت.  ــی اس ــای اجتماع ــا و پروژه ه ــرای برنامه ه ــی، ب ــای مال ــک ه کم
ــی  ــدگان اصل ــرات نماین ــت نظ ــا دریاف ــورا، ب ــن ش ــه در گام اول، ای ک
جامعــه در امــور اجتماعــی )ماننــد فرمانــداری، کمیتــه امــداد، بهزیســتی 
و ســازمان های مــردم نهــاد(، نســبت بــه تعییــن و نهایی ســازی 

ــد.  ــدام می نمای ــی اق ــای اجتماع ــاالنه حمایت ه ــای س برنامه ه
در گام بعــد، ســهم مشــارکت مالــی هــر یــک از شــرکت های پتروشــیمی، 
ــات  ــرکت عملی ــت، ش ــن و در نهای ــرکت تعیی ــدازه ش ــا ان ــب ب متناس
ــص،  ــد و متخص ــی معتم ــازوی اجرای ــوان ب ــازارگاد، بعن ــی پ غیرصنعت
بعنــوان مســئول اجــرای برنامه هــا و پروژه هــای اجتماعــی عمــل 
می کنــد. ایــن مکانیــزم، بــا هــدف ایجــاد هــم افزایــی و تجمیــع منابــع 
ــای  ــا و نیازه ــل چالش ه ــا در ح ــر آنه ــتفاده اثربخش ت ــود و اس موج
جامعــه طرح ریــزی و اجــرا شــده اســت. شــرکت پتروشــیمي نــوري، در 
راســتاي مســئولیت اجتماعــي و ارزش هــاي ســازماني خــود، مطابــق بــا 
ــه جامعــه انجــام مي دهــد.  ــراي کمــک ب ــي ب جــدول شــماره 7، اقدامات

ــد از:  ــه عبارتن ــاخص ها ک ــن ش ــی از ای ــه های نمون
 بودجه تخصیصی و هزینه هاي اجتماعي انجام شده

 تعداد دانشجویان کارآموز و کارورزان
 تعداد بازدیدکنندگان از مجتمع

 تیم هاي اعزامي به مسابقات ورزشي
 رضایت از همکاري با نهادهاي عام المنفعه

 رضایت از فعالیت هاي زیست محیطي
 رضایت از توسعه فضاي سبز 

 تعداد تیم هاي ورزشي
 رتبه ورزشي کسب شده توسط شرکت

منابع انسانی / آموزش

HSE

HSE

پژوهش و فناوري

خدمات فنی

منابع انسانی

روابط عمومی

بازرگانی

HSE /روابط عمومی

HSE

منابع انسانی

مدیرعامل

مسئول/واحد تصمیم گیر نام اقدام

مشارکت در تأمین هزینه هاي 
ساخت جاده در منطقه

مشارکت در تأمین هزینه هاي
 مراکز درمانی منطقه

حمایت از پروژه حفاظت از
 دلفین هاي خلیج فارس

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

مشارکت در پروژه بازیافت
 بخارات بنزن

برگزاري مسابقات ورزشی

کمک عام المنفعه به مدارس
 و کمیته امداد منطقه

عضویت در انجمن کارفرمائی
 پتروشیمی

حمایت از جشنواره بین المللی
 فیلم سبز

حضور در مانورهاي دوره اي منطقه

حضور در اطفاي حریق
حوضچه هاي پاالیشگاه گاز

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

 وکارورزان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ردیف

افزایش سطح دانش، شایستگی و مهارت هاي
دانش آموختگان دانشگاهها و جوانان منطقه

در راستاي افزایش استخدام پذیري آنها

بکارگیري تجربیات کسب شده در 
موضوع هاى ایمنی و آتش نشانـی

کمک به ارتقاء فرهنگ حفاظت هاي
زیست محیطی

ارتقاء سطح آمادگی جهت واکنش در 
بروز حوادث و شرایط اضطراري

حمایت از انجمن هاي غیردولتی و
 NGO ها

جلوگیري از انتشار آالینده هاي خطرناك

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

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

افزایش سطح توانمندي شرکت ها

کمک به حفظ محیط زیست

ارتقاء کیفیت خدمات درمانی ارائـه 
شده توسط بهداشت و درمان منطقه

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

هدف از اقدام

شاخص های پایش اقدامات اقدامات مسئولیت اجتماعی 

 جدول شماره 7
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 شــرکت پتروشــیمي نــوري، در راســتاي مدیریــت اثربخــش 
پیامدهــاي زیســت محیطــي، اقتصــادي و اجتماعــي خــود، طــي ســالهایي 
کــه بــه تولیــد تجــاري رســیده، همــواره رویکردهــاي مختلفــي را اتخــاذ 
نمــوده و در ایــن مســیر، اقداماتــي را بــراي درک، پیــش بینــي و 
ــه  ــه کار گرفت ــان ب ــاوت ذینفع ــارات متف ــا و انتظ ــه نیازه پاســخگوئي ب
ــنجي  ــتا، نظرس ــن راس ــه در ای ــورت گرفت ــات ص ــي از اقدام ــت. یک اس
ــروه  ــا مســئولیت کارگ ــدام، ب ــن اق ــوده اســت. ای ــان ب ــه ذینفع از جامع
ــاي  ــي از کارگروه ه ــوان یک ــال 1393، بعن ــي، از س ــئولیت اجتماع مس
یازده گانــه تعالــي، در ســازمان بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد. پایــه و 
اســاس ایــن کار، مبتنــي بــر الگوبــرداري از اســتاندارد مســئولیت-پذیري 
اجتماعــي)ISO-26000( می باشــد، کــه در مجمــوع طــي 1۰ گام و در 
نهایــت ضمــن شناســائي ۲۰ گــروه ذینفــع، اقــدام بــه تهیــه شناســنامه 
گروه هــاي جامعــه، شــاخص، پرسشــنامه و نظرســنجي از جامعــه گردیــد.

ــه جامعــه  ــوري، در راســتاي توجــه ب  شــرکت پتروشــیمي ن
ــه  و همچنیــن ارزش هــاي صیانــت از محیط زیســت و احتــرام متقابــل ب
ــه« را  ــنجي از جامع ــر س ــرد »نظ ــه، رویک ــاي جامع ــور درک نیازه منظ
اتخــاذ و بطــور مســتمر، هر ســاله بــا اســتفاده از فرمهــاي نظرســنجي، که 
در کارگــروه مســئولیت اجتماعــي طراحــي و در ادامــه پایایــي و روایي آن 
ــه نظرســنجي مي-نمایــد.  مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت، اقــدام ب
ــاري و  ــوري ج ــیمي ن ــرکت پتروش ــال 139۰در ش ــرد از س ــن رویک ای
اســتقرار یافتــه اســت. بــا توجــه بــه روش اجرایــي نظرســنجي از جامعــه، 
هــر ســاله روابــط عمومــي شــرکت، از ابتــداي ســال، اقــدام بــه توزیــع، 

ــد. ــه مي نمای ــاي نظرســنجي از جامع ــل فرم ه جمــع آوري و تحلی
 رویکــرد نظرســنجي از جامعــه با اســتفاده از 5 شــاخص اصلي 

انجــام می پذیــرد، ایــن شــاخص ها شــامل مــوارد زیــر می باشــند:
1- پیامدهاي زیست محیطي
2- تصویر بیروني و شهرت

3- پیامدهاي اجتماعي
4- پیامدهاي محیط کار

5- جوایز و پوشش رسانه ای
ــي  ــاخص فرع ــی، ۲۲ ش ــاخص های اصل ــن ش ــر ای ــالوه ب ــن، ع همچنی
ــام  ــنجي های انج ــرد. نظرس ــرار مي گی ــي ق ــش و ارزیاب ــورد پای ــز م نی
شــده، در کمیتــه مســئولیت اجتماعــي، مــورد بررســي و تجزیــه و تحلیــل 
قــرار مي گیــرد و در صــورت نیــاز بــه انجــام اقــدام اصالحــي یــا برنامــه 

ــرد.  ــات الزم در این خصــوص صــورت می گی ــود، اقدام بهب
 روش اجرایــي نظرســنجي از جامعــه، در ســال 139۴ مــورد 
ــرد  ــه، رویک ــام گرفت ــری انج ــت. در بازنگ ــرار گرف ــی ق ــری کل بازنگ
جدیــد، مبتنــي بــر یادگیــري از اســتاندارد مســئولیت اجتماعــي، مطابــق 

ــد. ــتاندارد ISO-26000 می باش ــا اس ب
ــیمی  ــرکت پتروش ــط ش ــرد توس ــن رویک ــاب ای ــل انتخ  دلی
ــت  ــار در صنع ــن ب ــرای اولی ــرد، ب ــن رویک ــه ای ــوده، ک ــن ب ــوری ای ن
روابط عمومي هــای  جشــنواره  ششــمین  در   ،139۲ ســال  در  نفــت، 
صنعــت نفــت کشــور، مطــرح گردیــد و توانســت رتبــه دوم را در حــوزه 
مطالعــات اجتماعــي، پژوهــش، نظرســنجي و تحلیــل محتــوي بــه دســت 

آورد. 
ــرکت  ــت، ش ــت نف ــرد در صنع ــن رویک ــت ای ــه مقبولی ــه ب ــا توج ب
پتروشــیمي نــوری نیــز از ایــن رویکــرد، الگوبــرداري و آن را در حــوزه 
مســئولیت اجتماعــي خــود بــه کار گرفتــه اســت. بنابرایــن، پیــش بینــي 
ــا اتخــاذ  ــوري، ب نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان در شــرکت پتروشــیمي ن
رویکــرد مســئولیت اجتماعــي، مــورد بهبــود قــرار گرفــت و منجــر بــه 
ــد. ــب گردی ــاي مناس ــت واکنش ه ــاي الزم جه درک و برنامه ریزي ه

سنجش رضایت جامعه

اقدامات مرتبطعنوان رویکرد

استقرار

بازدیدهـــاى علمى
 تخصصى و فرهنگى

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

هماهنگى بازدید گـروه هاى مختلف، شامل اساتید دانشگاه، دانشجویــان، دانش آمــوزان
ها، خانــواده هاى کارکنــان  (نمایندگان مجلس، مسئولین وزارتخانـــه  مقامات کشورى 
هماهنگى و تخصیص خبرگان شرکت، به منظــور ارائه توضیحـــات به بازدیدکننـدگان 
تخصیــص حق التــدریس به ارائه دهندگـان بازدیدها، کمک به اردوها و مراســم هـاى  

دانــش آمــوزى منطقه، هماهنگــى و تدارك بازدیــد محصالن، دانشجویان و اساتید از
مجتمع پتروشیمى نورى

پذیرش کارآموز

مشارکت در خدمات
 عام المنفعه منطقه عسلویه

مشارکت در طرح هاى
محیطــــى زیســـت 

ارائه کمک هــاى
 مردمى بالعوض

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

کارآموزان و شرکت در برخى دوره هاى آموزشى

مشارکت در فعالیت هاى فرهنگى (جشن هاى منطقه)،
مشارکت در طرحهاى زیر بنایى (جاده سازى، روشنایى اتوبان و...)

مشارکت در توسعه فضاهاى آموزشى، پژوهشى و مذهبى،
کمک به فعالیت هاى هنرى اداره فرهنگ و ارشاد اسال مى شهرستان و استان،

کمک به ساخت و بهبود راه هاى منطقه،
کمک به روشنایى تونل راه جم-عسلویه،

کمک به مراسم گرامیداشت اعیاد و ایام خاص در منطقه

قرارداد  عقد  فاز،  سه  اجراى  و  بوشهر  استان  زیست  محیط  کل  اداره  با  نامه  تفاهم  عقد 
مطالعاتى حفاظت از دلفین هاى گوژپشت خلیج فارس

انتشار کتاب مفهوم پایدارى از نگاه زیست محیطى و تهیه 3 مقاله عملى (در دست انتشار)،
حمایت از جشنواره فیلم سبز

کمک هاى بالعوض به مؤسسات خیریه، مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستى
کمک هاى بالعوض به نیازمندان، از طریق صندوق خیریه موجود در مجتمع
همیارى با سازمان هاى خیریه، از جمله کمیته امداد امام خمینى و سازمان 

بهزیستى

اهم اقدامات پتروشیمی نوری برای جوامع محلی 

بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده و همچنیــن بــا عنایــت بــه 
ــد،  ــی گردی ــال 1396 نهای ــه در س ــروژه ISO-26000 ک ــای پ خروجی ه
ــا در حــال  ــن برنامه هــا و پروژه هــای انجــام شــده و ی فهرســت مهمتری
انجــام از ســوی شــرکت پتروشــیمی نــوری، بــرای حرکــت بــه ســمت 
ــتای  ــی در راس ــئولیت پذیری اجتماع ــرکتی و مس ــداری ش ــرد پای رویک
توانمندســازی جامعــه محلــی، بــه شــرح جــدول شــماره ۸ مــی باشــد. 

 جدول شماره ۸
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کارکنان

کارکنان؛ مهمترین سرمایه شرکت پتروشیمی نوری

ــاني  ــرمایه هاي انس ــه س ــاور، ک ــن ب ــا ای ــوری، ب ــیمي ن ــرکت پتروش ش
ــق  ــراي تحق ــدي، ب ــاي کلی ــتیباني فراینده ــم، در پش ــي از ارکان مه یک
اســتراتژي ها،  می باشــند،  ســازمان  اســتراتژي هاي  و  مشــي  خــط 
ــور و  ــاي ام ــور رؤس ــا حض ــاني را، ب ــع انس ــاي مناب ــداف و برنامه ه اه
ــد  ــت ارش ــب مدیری ــه تصوی ــوده و ب ــن نم ــف تدوی ــاي مختل بخش ه
ســازمان مي رســاند. بــه همیــن منظــور، بــا تشــکیل کمیته هایــی، 
متشــکل از اعضــا واحدهــای مختلــف شــرکت، از جملــه کمیتــه منابــع 
انســاني، کــه متشــکل از نماینــدگان و متولیــان فرایندهــاي منابع انســاني 
ــتراتژي  ــراي اس ــه اج ــدام ب ــد، اق ــرکت می باش ــف ش ــطوح مختل از س
وظیفــه اي حــوزه منابــع انســاني، همســو بــا اســتراتژي کســب و کار مــي 

ــد. نمای

ــض  ــدون تبعی ــود را، ب ــان خ ــه کارکن ــوری، هم ــیمی ن ــرکت پتروش ش
 و فــارغ از ســمت یــا واحــد ســازمانی و محــل فعالیــت، محتــرم
ــاد،  ــروج اتح ــواره م ــوری، هم ــیمی ن ــرکت پتروش ــمارد. ش ــی ش  م
ــا را تشــویق  ــوده و آنه ــان خــود ب ــن کارکن ــاد در بی یکپارچگــی و اعتم
می کنــد تــا بــا احتــرام و ادب بــا یکدیگــر رفتــار کننــد. ایــن شــرکت، 
ــی و  ــی داخل ــدات ایمن ــود را از تهدی ــان خ ــا کارکن ــت، ت ــد اس متعه
ــط کاری امــن و  ــد و یــک محی ــا کار، محافظــت نمای ــط ب ــی مرتب بیرون
رضایــت بخــش را بــرای کلیــه کارکنــان خــود تأمیــن نمایــد. همچنیــن 
ــای  ــه مزای ــاه و ارائ ــال ایجــاد رف ــه دنب ــوان، ب ــن شــرکت، در حــد ت ای

ــد. ــان می باش ــه کارکن ــب ب مناس
ــوری  ــیمی ن ــرکت پتروش ــانی ش ــع انس ــد مناب ــی، در واح ــام اصل اهتم
ــت، نشــاط،  ــا دق ــود را ب ــف خ ــان وظای ــه کارکن ــه، هم ــر اینســت ک ب
ــام  ــش انج ــه و آرام ــز، عالق ــت، تمرک ــدان کاری، عقالنی ــتکار، وج پش
دهنــد و بهتریــن بهــره را از دانــش حرفــه ای خــود ببرنــد. ایــن هــدف 
از طــرق مختلــف، از جملــه رضایت ســنجی از کارکنــان و هدف گــذاری 
جهــت بهینــه کــردن شــاخص های مرتبــط بــا رضایــت کارکنــان انجــام 

می پذیــرد.

زن

زن

تعداد کارکنان به تفکیک صف و ستاد سازمان

عنوان

52451014تعداد کارکنان

مردکل

62566تعداد کارکنان ستادى 

تعداد کارکنان صف
4624548 (بخش هاى تولید، توزیع، خدمات و..)

عنوان

3513474تعداد کارکنان رسمى

مردکل

000تعداد کارکنان پیمانى

17316310تعداد کارکنان قراردادى

تفکیک کارکنان به تفکیک نوع استخدام

رویکرد استراتژیک شرکت پتروشیمی نوری به منابع انسانی

ــی از  ــوان یک ــع انســانی، بعن ــدی مناب ــر توانمن ــا، ب ــزات و فرآینده ــر تجهی ــالوه ب ــه ع ــدی اســت، ک ــه تولی ــک مجموع ــوری، ی ــیمی ن شــرکت پتروش
کلیدی تریــن دارایی هــای اســتراتژیک شــرکت تأکیــد دارد. بــه همیــن علــت، عــالوه بــر اقدامــات اســتراتژیک کالن، کــه منتــج از نقشــه اســتراتژی در 
ــع انســانی نیــز نمــوده اســت. و در همیــن  ــه تدویــن اســتراتژی های خــود در حــوزه مناب ــوری می باشــد، ایــن شــرکت، اقــدام ب شــرکت پتروشــیمی ن

راســتا و همچنیــن در راســتای اســناد باالدســتی شــرکت؛ ســطوح عملکــردی نیــز تعریــف شــده اســت.
در شــرکت پتروشــیمي نــوري، در راســتاي مأموریــت و چشــم انداز شــرکت و دســتیابي بــه اهــداف اســتراتژیک، افزایــش دانــش و مهــارت کارکنــان، 

ارتقــاء بهــره وری و تقویــت مشــارکت و کار گروهــی، ســطوح عملکــردي کارکنــان بــه شــرح جــدول شــماره 9 تعریــف شــده اســت:

 شــرکت پتروشــیمي نــوري، بــه منظــور تعریــف فرهنــگ رهبــري در ســازمان و بهبــود رفتارهــاي شــخصي، بــا اســتفاده از گــزارش بازخــورد 
ارزیابــي ســازمان در ســال 9۴، و بهــره گیــري از روشــهاي روز جهانــي، رویکــرد “توســعه رهبــري” را در راســتاي هــدف اســتراتژیک” افزایــش دانــش 

و مهــارت کارکنــان” از ســال 1395در ســازمان اســتقرار داده اســت.

ابزار سطوح عملکردى تعریف شده اهداف استراتژیک

سطوح عملکردى کارکنان

تقویت مشارکت و کارگروهى، دسترسى سریع

 و به موقع به داده ها و اطالعات، دستیابى به

،HSE استانداردهاى نفت، گاز و پتروشیمى در 

افزایش  کارکنان،  مهارت  و  دانش  افزایش   

اثربخشى،  ارتقاء  ورى،  بهره  ارتقاء  درآمد، 

ظرفیت  به  دستیابى  صادراتى،  هاى   فروش 

اسمى، استمرار تولید

 

شرح وظایف سمت هاى مصوب سازمانى و  

 مشاغل تعریف شده ساختار سازمانى،

عملکرد در سطح واحدهاى وظیفه اى،

شناسایى کلیه فرآیندهاى سازمانى و مالکین

 آنها و هدف گذارى براى آنها و یا پایش در

 بازه زمانى تعریف شده

DACUM

HAY GROUP

شرایط احراز مشاغل
BSC

شرح وظایف مشاغل
ساختار سازمانى

سیستم جامع نیروى انسانى
کتابچه استراتژیک

QA نرم افزار

 جدول شماره 9
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64

51

4972

5519

30

127

32

3438

7703

1095

نفر ساعتتعداد دوره آموزشىدوره آموزشى

مدیریتى و مهارتهاى غیرفنى

فنى و مهندسى

زبان

ایمنى و بهداشت، محیط زیست

سمینارهاى اطالع رسانى و آگاه سازى

30422727 جمع

جدول هاى پودمانهاى آموزشى

نیازهاى آموزشى در سطح مشاغل

HSE نیاز آموزشى مرتبط با الزامات

نیاز آموزشى مرتبط با سیستم هاى مدیریتى جدید

ISO 170025 نیاز آموزشى مرتبط با استاندارد

نیاز آموزشى مرتبط با سمینارها و کنفرانس ها

نیاز مرتبط با نتایج ارزیابى عملکرد کارکنان

نیاز آموزشى مرتبط با استراتژى ها و اهداف سازمان

نیاز آموزشى مرتبط با کتابچه طرح ریزى

نیاز آموزشى مرتبط با پروژه هاى بهبود

نیاز آموزشى حاصل از صورت جلسات کار گروهها

جمع بندى نیاز آموزشى حاصل از صورت جلسات روسای امور
فرم هاى 
نیازسنجى

ارجاع به 
واحدها 

جهت اصالح

شناسایى برنامه هاى 

آموزشى کارکنان از طریق

فرم هاى نیاز سنجى آموزشى

آیا مورد تایید 
است؟

بله

خیر

آموزش و توسعه کارکنان 

در شــرکت پتروشــیمي نــوري، بــه منظــور توســعه اســتعدادها، بــا اســتفاده از رویکــرد »آمــوزش«، از روشــهاي اشــاره شــده در جدول شــماره 1۰ اســتفاده 
مــي گــردد. ایــن شــرکت، بــه منظــور توســعه و روزآمــد نمــودن مهــارت، توانایي هــا و شایســتگي هاي مــورد نیــاز کارکنــان و در نتیجــه، دســت یابــي 
بــه ســطوح عملکــردي مــورد انتظــار، در راســتاي تحقــق مأموریــت، چشــم انــداز و اهــداف اســتراتژیک ســازمان، رویکــرد »آمــوزش« را تعریــف نمــوده 

اســت. کــه ایــن رویکــرد و همچنیــن رویکردهــای فرعــی از جملــه »نیازســنجی«، »برنامــه ریــزی« و »اجــرا« بــه شــرح نمــودار زیــر می باشــد.

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

 نیازسنجى آموزشى 
در سطوح مختلف 

 نیازسنجى آموزشى 
در سطوح شغل 

 نیازسنجى آموزشى 
در سطوح سازمان 

 نیازسنجى در سطوح 
مختلف 

سوابق آموزش

توسعه استعدادهاي کارکنان

آموزش هاى مرتبط داخل کشور

مصادیقروش هاى توسعه استعدادها

اعزام به دورههاى آموزشى خارج 
از کشور

- اعزام تیمى 3 نفره به دورههاى آموزشى 
مدیریت بحران در کشور هلند

و دوره بهداشت حرفه اى در کشور اسپانیا

حمایت از مقاالت علمى ارائه شده 
توسط کارکنان

پرداخت پاداش بابت ارائه مقاله مدیریت 
دارائى هاى فیزیکى

حمایت از مقاالت علمى ارائه شده 
توسط کارکنان پرداخت پاداش بابت 

ارائه مقاله مدیریت دارائى هاى فیزیکى

اعزام 8 نفر به کنفرانس بین المللى

حمایت از مقاالت علمى ارائه شده 
توسط کارکنان

پرداخت پاداش بابت ارائه مقاله مدیریت 
دارائى هاى فیزیکى

استفاده از کارکنان مستعد، بعنوان 
مدرس دوره هاى آموزشى

تدریس دوره هاى ایمنى، کمپرسور، 
ابزاردقیق و غیره

حمایت از تألیف، ترجمه و چاپ کتاب 
توسط کارکنان

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

عضویت در کارگروه ها و کمیته هاى 
شرکت

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

برنامه هاى آموزشى مرتبط با رویکرد جانشین پرورىرویکرد جانشین پرورى

فعالیت هــاي مرتبــط بــا رویکــرد آمــوزش، بــا تمرکــز بــر کارکنــان، بعنــوان یکــي از ذینفعــان کلیــدی شــرکت، در تــالش اســت تــا ســه ویژگــي مــورد 
انتظــار شــرکت در ایــن حــوزه شــامل مهــارت، دانــش، و نگــرش کارکنــان را افزایــش دهــد.

ــه عمــل آمــده در  ــد. همچنیــن از طریــق نظرســنجي هاي ب نتایــج عملکــردي ایــن رویکــرد از طریــق شــاخص هاي مرتبــط اندازه گیــري و ارتقــا مي یاب
خاتمــه دوره، نتایــج برداشــتي دوره برگــزار شــده مــورد اندازه گیــري قــرار مي گیــرد. ایــن رویکــرد، در راســتاي اســتراتژي” اجــراي دوره هــاي آمــوزش 
ــن  ــده اســت. همچنی ــان” اتخــاذ گردی ــاي کارکن ــش و مهارت ه ــش دان ــتراتژیک “افزای ــدف اس ــق ه ــور تحق ــه منظ ــدت” و ب ــد م ــدت و بلن ــاه م کوت
ــن، شــرکت  ــد. همچنی ــاط مي باش ــرد در ارتب ــي عملک ــغلي و ارزیاب ــه ش ــروري، کارراه ــاي جانشــین پ ــا رویکرده ــور مســتقیم ب ــوزش، بط ــرد آم رویک
پتروشــیمی نــوری، در راســتای افزایــش کارایــی برنامــه آموزشــی و توانمندســازی کارکنــان، اقــدام بــه پایــش میانگیــن ســاعت آمــوزش در ســال، بــه 
ازای هــر یــک از کارکنــان، تدویــن برنامــه آموزشــی بــر اســاس ســمت شــغلی، اجــرای برنامه هــای ارتقــاء و انتقــال مهارت هــای کارکنــان، برنامه هــای 

کمکــی انتقــال دانــش، بــه منظــور ارتقــا ســطح اشــتغال پذیری و مدیریــت آن، ماننــد ازکارافتادگــی و یــا انفصــال از خدمــت نمــوده اســت.

دوره های آموزشی سال 1396 شرکت پتروشیمی نوری 

 جدول شماره 1۰
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ارزیابی رضایت مندی کارکنان 

 مزایا و خدمات رفاهی 

ــی  ــور آگاه ــه منظ ــوری، ب ــیمي ن ــرکت پتروش ــران ش  رهب
از وضعیــت موجــود ســازمان، در حــوزه کارکنــان و بهره منــدي از 
ــي  و  ــط مش ــتراتژي، خ ــود اس ــت بهب ــان در جه ــرات کارکن ــه نظ نقط
ــزان  ــي می ــرد ارزیاب ــتقرار رویک ــه اس ــبت ب ــان، نس ــاي کارکن برنامه ه
ــي  ــس از ط ــرد، پ ــن رویک ــد. ای ــدام نموده ان ــان اق ــدي کارکن رضایتمن
مراحــل تهیــه پرسشــنامه و ســنجش میــزان روایــي و پایایــي آن توســط 
ــا  ــازمان و ب ــان س ــران و کارشناس ــکاري مدی ــا هم ــه، ب ــاور مربوط مش
ــال 13۸۸  ــاء، از س ــرات اعض ــه نظ ــالم نقط ــات و اع ــزاري جلس برگ
ــان  ــرات کارکن ــه نظ ــوق، نقط ــرد ف ــا رویک ــق ب ــت. مطاب ــتقرار یاف اس
ــاي  ــن برنامه ه ــا تدوی ــه و ب ــرار گرفت ــش ق ــورد پای ــالیانه م در ادوار س
ــان  ــغلي کارکن ــت ش ــطح رضای ــزان و س ــود، می ــالش مي ش ــود، ت بهب
تحــت کنتــرل قــرار گرفتــه و زمینــه الزم جهــت بازنگــري برنامه هــاي 

ــم شــود.  ــا فراه ــاي آنه ــر اســاس نقطــه نظره ــان ب کارکن
بعنــوان نمونــه، رویــه تعدیــل مــدرک تحصیلــي کارکنــان کــه یکــي از 
دالیــل عمــده نارضایتــي ایشــان بــود، بــا تشــکیل کمیتــه منابــع انســاني 
در ســال 1393 اصــالح گردیــد و در ســال 139۴ نیــز مــورد بازبینــي 
قــرار گرفــت و انجــام مصاحبــه تخصصــي بــا متقاضــی نیــز بــه مراحــل 

تعدیــل مــدرک تحصیلــي اضافــه گردیــد.
ــه منظــور  ــه شــرکت ب ــی ک ــای اصل ــر از حوزه ه  یکــی دیگ
ــل  ــث تعدی ــت، مبح ــه اس ــه آن پرداخت ــان ب ــت کارکن ــش رضای افزای
ــدت  ــراردادی م ــان ق ــه کارکن ــا ب ــات و مزای ــران خدم ــت جب پرداخ
ــده از  ــج بدســت آم ــی نتای ــس از بررس ــکاری اســت. پ ــت و پیمان موق
نظرســنجی ســال 1393 در مــورد کارکنــان قــراردادی و مــدت موقــت 
ــازمان و  ــداف کالن س ــتای اه ــت شــرکت در راس ــکاری، مدیری و پیمان
ــران  ــور مدی ــا حض ــددی را ب ــات متع ــان، جلس ــت کارکن ــود رضای بهب
منابــع انســانی شــرکت های زیرمجموعــه هلدینــگ خلیــج فــارس 
برگــزار نمــود و پــس از بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون موضــوع اصــالح 
ــی در  ــکاری و هماهنگ ــای پیمان ــرکت ه ــان ش ــت کارکن ــام پرداخ نظ
ــاي  ــی راهکاره ــا بررس ــت، و ب ــدت موق ــاي م ــت نیروه ــام پرداخ نظ
ــررات جــاري از ســوي  ــن و مق ــه شــده در چارچــوب قوانی ــي ارائ قانون
مشــاورین معتمــد، ایــن شــرکت اقــدام بــه انجــام مــوارد ذیــل نمــود:
کارکنــان مــزدي  نظــام  ســاختار  اصــالح  و  تدویــن   

شرکت هاي پیمانکاري )شامل رتبه بندی و اجراي جدول مزد(
 پرداخــت فوق العــاده نوبتــکاري بــه کارکنــان نوبتــکار 

ــه ــتمزد روزان ــد دس ــزان 35 درص ــه می ــکار، ب پیمان
ــوان ســایر  ــه تحت عن  پرداخــت 3۰ درصــد دســتمزد روزان

مزایــا بــه کارکنــان پیمانــکاری 
کارکنــان  مــزدي  نظــام  ســاختار  اصــالح  و  تدویــن   
 تبدیــل وضعیــت یافتــه از پیمانــکاري بــه قــرداد مــدت موقــت

 )شامل رتبه بندی و اجراي جدول مزد(
 اصــالح آیین نامــه مزایــاي رفاهــي انگیزشــي در مــورد 

ــت ــدت موق ــاي م نیروه

مزایای ارائه شده به کارکنان شامل موارد زیر می باشد:
 ایجــاد شــرایط اســکان مشــابه پرســنل رســمی بــرای 

نیروهــای پیمانــکاری
 ارائه خدمات رستوران

 امــور مســافرت ها )ایــاب و ذهــاب از شــهرهای محــل 
ــس(  ــرکت و بالعک ــه ش ــان ب ــکونت کارکن س

ــه  ــده کلی ــش دهن ــه پوش ــه )نقلی ــاب در منطق ــاب و ذه  ای
ــکاران(  ــنل و پیمان پرس

ــر و  ــه معاب ــت کلی ــه نظاف ــوط ب ــه مرب ــت )ک ــد نظاف  واح
ــد( ــبز می باش ــای س فض

 ورزشــی )شــامل باشــگاه، برگــزاری مســابقات داخلــی، 
ــت( ــه و نف ــابقات منطق ــه مس ــم ب ــزام تی ــی اع متول

ــرای  ــت ب ــل اقام ــن مح ــئولیت تأمی ــت )مس ــد اقام  واح
ــازمانی )۲1۰  ــکونی س ــای مس ــان و واحده ــرددی، میهمان ــای ت نیروه

ــد(  واح
ــات اقامتگاهــی و ســفر جهــت پرســنل و خانواده هــای   امکان
ــا انعقــاد  ــه شــهرهایی ماننــد شــیراز، کیــش، مشــهد، شــمال و... ب آن ب

قــرارداد تســهیالتی رفاهــی در چهــار شــهر جهــت اســتفاده کارکنــان
ــش  ــت افزای ــی جه ــای ورزش ــالن ه ــا س ــرارداد ب ــد ق  عق

ــکاران ــی هم ــمی و روان ــالمت جس س
ــوان  ــا بهداشــت کاری عن ــط ب ــه در بخــش مرتب ــن همانطــور ک همچنی
ــف و  ــازمان تعری ــز در س ــری نی ــای دیگ ــروژه ه ــات و پ ــد اقدام گردی
ــا  ــط ب ــز مرتب ــا را نی ــوان آنه ــی ت ــه م ــت، ک ــده اس ــی گردی اجرای
رویکــرد افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی و توجــه بــه رفــاه کارکنــان 

دســته بندی کــرد. نمونه هایــی از ایــن اقدامــات عبارتنــد از:
ــور  ــه منظ ــیمیایی ب ــل ش ــی عوام ــک تخصص ــی ریس  ازیاب
تفکیــک مخاطــرات شــغلی از دیــدگاه مواجهــه بــا آالینده هــای شــیمیایی 

ــی ــک های عملیات ــش ریس و کاه
ــت  ــی در جه ــل فیزیک ــک عوام ــی ریس ــی تخصص  ارزیاب
کاهــش ریســک های عملیاتــی در مواجهــه بــا عوامــل فیزیکــی همچــون 

صــدا ارتعــاش شــرایط جــوی و...
ــی  ــی تخصصــی ریســک عوامــل ارگونومیکــی و ارزیاب  ارزیاب
ــی اثربخشــی پوســچرهای کاری و کاهــش بیماری هــای اســکلتی عضالن
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افزایش مشارکت حرفه ای کارکنان در شرکت پتروشیمی نوری

شــرکت پتروشــیمي نــوري، ســازمانی پویــا و رشــد یابنــده اســت، کــه از کلیــه توانمندی هــا و امکانــات خــود در راســتای تعالــی ســازمان و کارکنــان 
خــود اســتفاده می نمایــد. ایــن شــرکت، کارکنــان یــا نماینــدگان آنهــا را از طــرق گوناگــون در فعالیت هــاي ســازمان مشــتمل بــر تدویــن و بازنگــري 
اســتراتژي ها و برنامه هــاي منابــع انســاني بــه شــرح جــدول شــماره 1۰  مشــارکت داده و بــه منظــور ایجــاد بســتر مناســب جهــت مشــارکت کارکنــان 
و یــا نماینــدگان آنهــا رویکردهــاي متنوعــي را ایجــاد نمــوده اســت، کــه نتایــج بررســي هاي آنهــا در شــوراي راهبــردي و کمیتــه منابــع انســاني مطــرح 

و مــورد تصمیم گیــري قــرار گرفتــه و منجــر بــه بهبــود فرایندهــاي ســازمان مي شــود.

در شــرکت پتروشــیمي نــوري، همکارانــي کــه بــه نحــوي در کمیته هــا و کارگروه هــا مشــارکت فعــال دارنــد و یــا نســبت بــه فعالیت هــاي فــوق برنامــه 
اقــدام مي کننــد، مــورد تشــویق مــادي و معنــوي قــرار مي گیرنــد. کــه ایــن مهــم اگــر چــه از ســال های گذشــته بــه صــورت مســتمر در ایــن شــرکت 
انجــام می گیــرد، امــا از ســال 1393، بــه منظــور مدیریــت هرچــه بهتــر و سیســتماتیک و هــم راســتا نمــودن تشــویقات بــا تحقــق اهــداف و چشــم انــداز، 
کلیــه رؤســاي واحدهــا، کمیته هــا و کارگروه هــا از طریــق فرمــت طراحــي شــده در سیســتم اتوماســیون اداري، درخواســت تشــویق و دالیــل آن را بــراي 
ــوري، در راســتاي تحقــق هرچــه بهتــر برنامــه اســتراتژیک شــرکت و همچنیــن  ــد. رهبــران شــرکت پتروشــیمي ن مدیرعامــل شــرکت اعــالم مي دارن
ــاي  ــا و موفقیت ه ــه نحــوی مناســب، از تالش ه ــع و ب ــه موق ــا ب ــد ت ــه تشــویقات” را اتخــاذ نموده ان ــرد “کمیت ــي، رویک ــت مشــارکت و کار گروه تقوی
کارکنــان در حوزه هــاي مختلــف حمایــت نماینــد. کمیتــه تشــویقات، در شــرکت پتروشــیمي نــوري، از مدیرعامــل )ریاســت کمیتــه(، رئیــس مجتمــع، 
ــع انســاني، رئیــس برنامه ریــزی و تأمیــن نیــروی انســانی )دبیــر کمیتــه( و در صــورت نیــاز رئیــس واحــد متقاضــي درخواســت تشــویق  رئیــس مناب
ــد. و  ــي نمای ــري م ــه درخواســت هاي رســیده، تصمیم گی ــا توجــه ب ــي دو ماهــه تشــکیل و ب ــازه زمان ــه در ب ــن کمیت تشــکیل شــده اســت. جلســات ای
فراینــد کار در کمیتــه تشــویقات نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه، درخواســت در کمیتــه تشــویقات مطــرح و بــر اســاس نــوع و ماهیــت درخواســت و 
فعالیــت صــورت گرفتــه، نســبت بــه تشــویق مــادي و معنــوي، تصمیــم الزم اتخــاذ می گــردد. در ادامــه نیــز، پاداش هــاي مالــي تأییــد شــده، از طریــق 
ــاداش پرداخــت شــده” و “ تعــداد  ــا اســتفاده از شــاخص هاي “میــزان پ ــه همــکاران پرداخــت مــي شــود. ایــن رویکــرد ب سیســتم پرداخــت حقــوق ب

ــرد.  ــرار مي گی ــري ق ــش و اندازه گی ــورد پای ــرات تشــویق شــده “م نف
ایــن رویکــرد در راســتاي تقویــت و ایجــاد انگیــزه در نیــروي انســاني، بعنــوان یکــي از ذینفعــان مهــم و در راســتاي هــدف اســتراتژیک “تقویــت مشــارکت 
و کار گروهــي” اتخــاذ شــده اســت. از آنجایــي کــه اجــراي ایــن رویکــرد بــا هــدف ایجــاد انگیــزه در کارکنــان در جهــت بکارگیــري خالقیــت و نــوآوري 

در راســتاي تحقــق اهــداف اســتراتژیک مــي باشــد، لــذا ایــن رویکــرد تأثیــر مســتقیمي بــر رویکردهائــي ماننــد مدیریــت دانــش و مشــارکت دارد.

نحوه مشارکت کارکنان در تدوین برنامه هاي منابع انسانی

برنامه ها و استراتژى ها

تدوین و بازنگرى استراتژى ها

آموزش

بهداشت و درمان

نظام مشارکت

مدیریت دانش

کانال هاى ارتباطى

خدمات رفاهى

مشارکت نمایندگان کلیه واحدهاى سازمانى ارتقاء رضایتمندى کارکنان
در کمیته ارتقا رضایتمندى

استفاده از نظرات و پیشنهادات کلیه کارکنان

نظرسنجى کانال هاى ارتباطىاستفاده از نظرات کلیه کارکنان به منظور بهبود

روش هاى ثبت دانش استفاده از دانش فنى کلیه کارکنان در بهبود فرایندها

استفاده از نظرات کارکنان از طریق رویکرد
 نظرسنجى رضایت شغلى

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

 تصمیم گیرى هاى  شرکت از طریق نظرسنجى 
کارکنان

نظام پیشنهادات
کمیته ها و کارگروه ها 

رویکرد نیازسنجىنمایندگان واحدها در نیازسنجى آموزشى

نظرسنجى رضایت شغلى

نظرسنجى رضایت شغلى

نظرسنجى رضایت شغلى

برنامه ریزى استراتژیکتدوین و بازنگرى استراتژى ها

رویکردنحوه مشارکت کارکنان و نمایندگان آنان

برنامه ها و
 استراتژى ها

برنامه هاى کارکنان

 جدول شماره 1۰

اقدامات انجام پذیرفته در راستاى هدف استراتژیک بهره ورى

نوع اقدام

ایجاد شیفت کارى 8 ساعته

اسکان کارکنان در شهرك

اجراى طرح پرداخت پاداش 
تولـید به جاى اضافه کارى

تخصیص سهمیه پروازى به
 کارکنان ساکن

اسکان کارکنان ترددى
رضایت عمومى کارکنانتغییر شرایط کارى کارکنان قراردادى و پیمانکارى در هتل و کمپ رضایت از هتل/رضایت از کمپ

میزان رضایت از تسهیالت پروازى
رضایت از جشن هاى برگزار شدهبرگزارى جشن ها در مناسبت هاى گوناگونمیزان تسهیالت استفاده شده به کل تسهیالت موجود

بهره ورى نیروى انسانى
کاهش ساعات غیر مفید حضور در مجتمع

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

کاهش استرس شغلى
افزایش رضایت عمومى

رضایت از امکانات رفاهى و تفریحىایجاد تسهیالت ساحتى و زیارتى
منـازل سازمانــى از تخصیــص  میزان رضایت 
درصد کارکنان ساکن به کارکنان متقاضى سکونت

رضایت کارکنانارائه خدمات پروازى به کارکنان ترددىمیزان رضایت کارکنان از شیفت کارى

شاخص مرتبطنوع اقدامشاخص مرتبط

توازن بین کار و زندگي 

یکــی از حوزه هــای پیونــد میــان پایــداری عملکــرد شــرکت و پایــداری جوامــع محــل فعالیــت آن، توجــه بــه کیفیــت متــوازن زندگــی شــغلی و زندگــی 
خانوادگــی کارکنــان اســت. در ایــن راســتا، شــرکت پتروشــیمی نــوری از طریــق برنامه هــا و اقدامــات مختلــف، تــالش نمــوده اســت تــا ایــن پیونــد را 
مســتحکم تر نمــوده و منافــع اقتصــادی و اجتماعــی مرتبــط را بــرای ذینفعــان کلیــدی خــود محقــق نمایــد. بــه منظــور ایجــاد تــوازن بیــن کار و زندگــي 

و در راســتاي هــدف اســتراتژیک “ارتقــاء بهــره وري” اقداماتــي بــه شــرح جــدول شــماره 11 صــورت گرفتــه اســت.

ــا هــدف تقویــت تعــادل بیــن کار و زندگــی کارکنــان، تکمیــل اوقــات فراغــت همســران و فرزنــدان کارکنــان  همچنیــن شــرکت پتروشــیمی نــوری، ب
ــای هنری-تخصصــی  ــعه مهارت ه ــامل توس ــود را ش ــت خ ــده فعالی ــا، عم ــان آنه ــت بیشــتر می ــاد صمیمی ــا و ایج ــن خانواده ه ــات بی ــعه ارتباط و توس
بانــوان و فرزنــدان خــود کارکنــان و برنامه هــای ورزشــی متمرکــز کــرده اســت، از جملــه مهمتریــن حوزه هایــی کــه برنامه هــای فرهنگــی و آموزشــی 
در زمینــه آنهــا بــه اجــرا در می آینــد، کارگاه هــای تخصصــی آمــوزش مهارت هــای خانگــی و هنــری بــرای بانــوان، نظیــر هنرهــای دســتی، موســیقی، 
ــرای تقویــت  ــه شــرکت کننــدگان گواهینامــه اعطــا می گــردد. دروس کمــک آموزشــی ب ــان دوره هــا، ب خیاطــی و ســایر هنرهــا، می باشــد. پــس از پای
درس هــای تخصصــی فرزنــدان دانش آمــوز از جملــه مــواردی دیگــری اســت کــه جهــت فرزنــدان کارکنــان برنامــه ریــزی و اجــرا می گــردد. افزایــش 
ــوری می باشــد.  ــر، خالقیــت، اینترنــت نیــز در برنامــه ســاالنه هماهنــگ شــده توســط شــرکت پتروشــیمی ن ــدان در زمینــه کامپیوت مهارت هــای فرزن
همچنیــن در 6 ســال گذشــته، شــرکت پتروشــیمی نــوری در مســابقات ورزشــی منطقــه مشــارکت فعــال داشــته اســت و در اغلــب رشــته های ورزشــی 

موفــق بــه کســب مقــام اول گردیــده اســت.
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تنوع و فرصت های برابر

 شــرکت پتروشــیمی نــوری، بــه منظور تأمیــن نیروي انســاني 
مــورد نیــاز خــود، منطبــق بــر چــارت ســازماني، از رویکــرد »جــذب و 
ــر  ــا رعایــت عدالــت و فرصت هــاي براب اســتخدام« نیــروي انســاني و ب
ــه  اســتفاده مي نمایــد. ایــن رویکــرد بــر اســاس دســتورالعمل مربــوط ب
ــروي انســاني در صنعــت  ــاي انتخــاب و اســتخدام نی ــط و معیاره ضواب
ــذب و  ــرد ج ــراي رویک ــت. اج ــده اس ــازي ش ــاذ و جاري س ــت اتخ نف
ــاز  ــروي انســاني مــورد نی ــن نی ــروي انســاني موجــب تأمی اســتخدام نی
ــل  ــي تولیــد و ســرمایه بي بدی ــوان یکــي از نهاده هــاي اصل شــرکت، بعن
مي گــردد، ایــن رویکــرد در راســتاي تحقــق هــدف اســتراتژیک »ارتقــا 
بهــره وري« اتخــاذ گردیــده اســت. همچنیــن بــر اســاس ایــن رویکــرد، 
نیروهــاي مــورد نیــاز مشــاغل و ســمت هاي ســازماني، بــا رتبــه 
ــزاري  ــق برگ ــه طری ــده، از س ــن ش ــخص و تعیی ــراز مش ــرایط اح و ش
آزمــون اســتخدامي، معرفــي از طــرف مدیریــت خدمــات کار و اشــتغال 
ــي  ــورت م ــکار ص ــاي هم ــرکت ه ــایر ش ــال از س ــژه و انتق ــه وی منطق
ــال از ســایر شــرکت  ــراد قبــول شــده و نفــرات متقاضــي انتق گیــرد. اف
ــس از  ــه، پ ــن کمیت ــوند. در ای ــي ش ــي م ــذب معرف ــه ج ــه کمیت ــا ب ه
ــش کار  ــان انگلیســي و دان ــش زب ــي، اداري، دان انجــام مصاحبه هــاي فن
ــازمان و  ــران س ــه شــامل رهب ــه، ک ــراد کمیت ــاع اف ــر و اجم ــا کامپیوت ب
ــورت  ــند، در ص ــي مي باش ــاي متقاض ــان واحده ــئولین و کارشناس مس
موافقــت کمیتــه، بــراي ســمت هــاي مــورد نظــر جــذب و مشــغول بــه 

ــد. کار مي گردن
ــت  ــه منظــور افزایــش رقاب ــوری، ب ــن، در شــرکت پتروشــیمی ن همچنی
میــان کارکنــان، نگهــداري و اســتفاده مطلــوب از کارکنــان و ارتقــا مقــام 
ــده  ــف و اجــرا گردی ــه شــغلي« تعری ــان رویکــرد »کارراه ــت آن و منزل

اســت.
روش اجرایــي ایــن رویکــرد، منطبــق بــر دســتورالعمل هاي مربــوط بــه 

ترفیعــات و انتصابــات کارکنــان در صنعــت نفــت مي باشــد.
 شــرکت پتروشــیمی نــوری از طریــق شــرکت صنایــع 
ــعه  ــرورش و توس ــایي، پ ــور شناس ــه منظ ــارس ب ــج ف ــیمی خلی پتروش
ــودن  ــترس ب ــان از در دس ــول اطمین ــتعد و حص ــاني مس ــروي انس نی
ــام  ــه در تم ــعه یافت ــته و توس ــاني شایس ــروي انس ــدار نی ــتمر و پای مس
ــف  ــروري« را تعری ــین پ ــرد »جانش ــازمان، رویک ــت س ــاي فعالی حوزه ه
نمــوده اســت. ایــن رویکــرد، بــا هــدف توســعه منابــع انســاني و همچنین 
ــازماني  ــارت س ــر چ ــاس و باالت ــمت هاي حس ــان در س ــاء کارکن ارتق
صــورت می گیــرد. همچنیــن ایــن رویکــرد، در راســتاي تحقــق اهــداف 
ــاء بهــره وري« تعریــف و اجــرا  اســتراتژیک »اســتمرار تولیــد«  و »ارتق
گردیــده اســت و بــا رویکردهــاي »کارراهــه شــغلي« کارکنــان انتصابــات 

ــد ــاط می باش ــوزش در ارتب ــات و آم و ترفیع
ــن  ــاس قوانی ــر اس ــوری، ب ــیمی ن ــرکت پتروش ــغلی در ش ــه ش کارراه
ــردد و  ــن می گ ــت تعیی ــت نف ــات صنع ــات و ترفیع ــررات انتصاب و مق
ــه  ــن کارراه ــود. ای ــرا می ش ــال و اج ــنلی اعم ــه پرس ــق کمیت از طری
ــر اســاس  ــنلي و ب ــه پرس ــق کمیت ــان، از طری ــک از کارکن ــر ی ــرای ه ب
ــات،  ــوابق ترفیع ــرد، س ــي عملک ــوابق ارزیاب ــه س ــي از جمل ورودي های

ــخص  ــده، مش ــده ش ــوزش گذران ــاي آم ــراد و دوره ه ــارب کاري اف تج
مي گــردد. اجــراي ایــن رویکــرد بــرای کارکنــان، بعنــوان ذینفــع اصلــي 
شــرکت، موجــب افزایــش انگیــزه می گــردد. ایــن رویکــرد در راســتاي 
ــارت  ــش و مه ــش دان ــره وري و افزای ــاء به ــتراتژیک »ارتق ــداف اس اه
کارکنــان« اتخــاذ گردیــده اســت و بــا رویکردهــاي -1 ارزیابــي عملکــرد، 
از طریــق لحــاظ نمــودن نتایــج ارزیابــي عملکــرد در انتصــاب افرادي کــه 
روي ســمت هاي ســازماني باالتــر منصــوب گردیــده و یــا مشــمول اعطــا 
ترفیــع مي گردنــد. -۲آمــوزش، از طریــق توجــه نمــودن بــه دوره هــاي 
آموزشــي ای کــه کارکنــان بایــد بــا موفقیــت طــي نماینــد تــا بــر روی 
ــن رویکــرد  ــاط مي باشــد. ای ــد، در ارتب ــر انتصــاب یابن ســمت هاي باالت
ــه  ــا ایجــاد کمیت از ســال 1379 در شــرکت ایجــاد و در ســال 139۲ ب
پرســنلي نظام منــد گردیــد. رویکــرد کارراهــه شــغلي، براســاس 
ــورت  ــت ص ــت نف ــان در صنع ــا کارکن ــدون ارتق ــتورالعمل هاي م دس
ــرکت  ــرد، ش ــن رویک ــد ای ــراي نظام من ــور اج ــه منظ ــه ب ــرد. ک مي پذی
پتروشــیمی نــوری، اقــدام بــه تشــکیل کمیتــه اي تحت-عنــوان »کمیتــه 
ــع  ــس مناب ــع، رئی ــس مجتم ــل، رئی ــکل از مدیرعام ــنلي« و متش پرس
انســاني، رئیــس امــور کارکنــان، رئیــس برنامه ریــزي و تأمیــن نیــروي 
انســاني و رئیــس اداره محــل کار کارمنــد نمــوده و کلیــه تصمیمــات در 
زمینــه حرکــت کارکنــان در مســیر کارراهــه شــغلي، توســط کمیتــه یــاد 
شــده، کــه جلســات آن بصــورت ماهیانــه تشــکیل مي گــردد، اخــذ و بــه 

ــه اجــرا گــذارده مي شــود.  مرحل
 رویکــرد کار راهــه شــغلي کارکنــان از دو فرآینــد ترفیعــات 

و انتصابــات بــه شــرح ذیــل تشــکیل شــده اســت: 
ــمت هاي  ــان روي س ــاء کارکن ــور ارتق ــه منظ ــات: ب  انتصاب
ــد  ــغلي، از فرآین ــه ش ــیر کارراه ــود در مس ــاغل موج ــازماني و مش س
انتصابــات، کــه بــر اســاس دســتورالعمل مــدون انتصابــات در صنعــت 

ــود. ــتفاده مي ش ــرد، اس ــورت مي گی ــت ص نف
ــان،  ــخصي کارکن ــه ش ــاء پای ــور ارتق ــه منظ ــات: ب  ترفیع
در طــول مســیر زندگــي کاري، از فراینــد ترفیعــات بــر اســاس 
ــردد. ــتفاده می گ ــت، اس ــات در صنع ــدون ترفیع ــتور العمل های م دس

 شــرکت پتروشــیمی نــوری، در راســتای پایــش و اندازه گیــری رویکــرد 
فــوق، شــاخص هاي »نســبت ترفیعــات اعطــا شــده«، »نســبت انتصابــات 
ــوق«  ــت از حق ــزان رضای ــت از ارتقا«،«می ــزان رضای انجــام شــده«، »می
و »بهــره وري نیــروي انســاني« را تعریــف و بــه صــورت ســاالنه مــورد 
پایــش قــرار می دهــد. خروجــي رویکردهــاي فــوق، در کمیتــه پرســنلي 
کــه بــه صــورت منظــم و بــا حضــور رهبــران ســازمان برگــزار مي شــود 
ــرد. ــن خصــوص صــورت می گی ــاي الزم در ای ــرح و تصمیم گیري ه مط
همچنیــن ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه، رویکــرد کارراهــه شــغلي 
در ســطح نیروهــاي رســمي شــرکت پتروشــیمی نــوری، تعریــف و اجــرا 
ــراي ایــن  ــه اینکــه اهــداف تعریــف شــده ب ــا توجــه ب ــي ب گردیــده، ول
رویکــرد در نیروهــاي غیررســمي نیــز مصــداق داشــته و تأثیــر زیــادي 
ــرح  ــف ط ــا تعری ــرکت ب ــان دارد، ش ــرد کارکن ــزش و عملک ــر انگی ب
ــد  طبقه بنــدي مشــاغل کــه در دســت اجــرا مي باشــد، تــالش مي-نمای
ــاغل در  ــون کار ش ــع قان ــان تاب ــه کارکن ــرد را ب ــن رویک ــه ای ــا دامن ت
شــرکت نیــز توســعه دهــد. بــه منظــور جلوگیــري از تأثیــر ســلیقه-هاي 
فــردي در توســعه کارراهــه شــغلي کارکنــان و همچنیــن بهره منــدي از 
خــرد جمعــي، ایــن رویکــرد از طریــق کمیتــه پرســنلي انجــام مي شــود.
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اقدامات انجام شده در خصوص یکسان سازی در دریافتی انواع استخدامی ها

احترام به تنوع فرهنگی و عدم تبعیض

ــرکت های  ــایر ش ــه س ــبت ب ــه، نس ــن زمین ــوده و در ای ــالش نم ــا ت ــازی پرداخت ه ــه یکسان س ــال 1393 در زمین ــوری، از س ــیمی ن ــرکت پتروش ش
ــاغل را  ــدی مش ــرد طبقه بن ــرکت، رویک ــن ش ــانی در ای ــع انس ــروه مناب ــا، کارگ ــازی پرداخت ه ــرح یکسان س ــب ط ــد، در قال ــقدم می باش ــابه، پیش مش
مطــرح نمــوده و ایــن طــرح بــه شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس نیــز پیشــنهاد شــده اســت، کــه پــس از بررســی و تأییــد نهایــی، بــا یکــی از 

ــون در حــال اجــرا می باشــد. ــی نمــودن آن منعقدشــده و هــم اکن ــراردادی جهــت اجرای ــد وزارت کار، ق شــرکت های مــورد تأیی

شــرکت پتروشــیمی نــوری، از بــدو فعالیــت، بــا اســتفاده از مکانیــزم جــذب و اســتخدام، بــا تبعیــت از قوانیــن و مقــررات دولــت در زمینــه جــذب و 
اســتخدام در منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس، بــدون در نظــر گرفتــن قومیــت، مذهــب و جنســیت، نســبت بــه جــذب کارکنــان خــود از سراســر 
کشــور اقــدام نمــوده اســت. در ایــن شــرکت، کارکنــان بــه چهــار گــروه رســمی، قــراردادی مــدت معیــن، قــراردادی مــدت موقــت و پیمانــکاری تقســیم 
ــه وجــود می آیــد. کــه ایــن  ــا یکدیگــر یکســان نیســت و در نتیجــه، احســاس تبعیــض ب ــد، کــه در برخــی مــوارد ســرفصل دریافتــی آنهــا ب می گردن
شــرکت بــا هماهنگــی شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس، اقداماتــی را در ایــن راســتا انجــام داده و پیــرو ایــن اقدامــات، ایــن تفاوت هــا در حــال 

ــد. ــش می باش کاه

جذب و استخدام

استخدام نیروهاى بومى،
استخدام نیروهاى متخصص از سراسر کشور،

استخدام زنان،
عدم در نظر گرفتن مذهب و دین در استخدام ها،

ایجاد شرایط یکسان براى کلیه شرکت کنندگان در
 آزمون هاى استخدامى

کارکنان

حمایت

حمایت از ایجاد فضاى سبز،
حمایت از توسعه راه هاى ارتباطى 

حمایت از دلفین هاى منطقه عسلویه
پذیرش کارآموزان دانشگاه هاى منطقه

جوامع

مصادیق و شواهدنوع خدمتحوزه

توجه به گوناگونی در حوزه هاي مختلف

مرخصی به والدین

شــرکت پتروشــیمی نــوری، هماننــد ســایر شــرکت های زیــر مجموعــه شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس، برنامه هــای مدونــی جهــت کمــک 
بــه آســایش کارکنانــی کــه پــدر و مــادر شــده اند را دارد. ایــن برنامه هــا شــامل همــکاری در گرفتــن مرخصی هــای زایمــان می باشــد. در ایــن رابطــه، 

اعطــا مرخصی هــای تشــویقی و ارفاقــی در پتروشــیمی نــوری بــه صــورت زیــر اســت:
 9 ماه مرخصی زایمان برای خانم ها و 1۴ روز برای آقایانی که همسران آنها زایمان داشته اند.

 مرخصی ارفاقی فوت و یا بیماری و شرایط اضطراری، برای کارمند، افراد تحت تکفل، پدر و مادر و ...
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مدیریت ارتباط با کارکنان

شــرکت پتروشــیمي نــوری، جهت برقــراري ارتباطــات اثربخش ســازماني 
ــد  ــتقرار نظام من ــه اس ــبت ب ــازمان، نس ــتراتژی های س ــتاي اس و در راس
ــدام  ــاني اق ــاي اطالع رس ــري از رویکرده ــازماني و بهره گی ــات س ارتباط
ــودی و  ــی عم ــاي ارتباط ــد نیازه ــه، بتوان ــن وج ــه کاملتری ــا ب ــوده ت نم
افقــی را در ســازمان پوشــش دهــد. بــر همیــن اســاس، شــرکت 
ــه  ــازمان را در س ــنل س ــی پرس ــای اطالعات ــوری، نیازه ــیمی ن پتروش
ــر  ــوده و ب ــدی نم ــازمانی طبقه بن ــغلی و س ــردی، ش ــای ف ــور نیازه مح
اســاس پارامترهایــی از قبیــل نــوع پیــام، نــوع مخاطــب، زمــان صحیــح 
ــن  ــودن ای ــرآورده نم ــت ب ــب جه ــی مناس ــای ارتباط ــره، کانال ه و غی
ــوری  ــیمی ن ــرکت پتروش ــرد ش ــت. رویک ــرده اس ــف ک ــا را تعری نیازه
در ایجــاد ارتبــاط بــا کارکنــان، براســاس ارزش هــای ســازمانی تصویــب 
شــده و بــا تکیــه بــر ارزش هــای شــفافیت در گزارش هــا و رضایتمنــدی 

ــه اســت. ذینفعــان کلیــدی اســتقرار یافت
جــدول شــماره1۲ راهکارهــای تعاملــی مدیــران شــرکت بــا کارکنــان و 

ــد. ــان می ده ــس را نش بالعک

راهکار هاى تعاملى مدیران شرکت با کارکنان

جلسات هم اندیشى مدیران و کارکنان

جلسات روزانه صبحگاهى مدیران و
رؤساى سازمان

دیدارهاى هفتگى منظم مدیران و کارکنان

اطالع رسانى الکترونیکى از طریق
پورتال سازمانى

مشاوره فردى توسط روانشناس
 مستقر در شرکت

ارسال پیامک

مراسم سازمانى و خانوادگى

نامه نگارى با نرم افزار ویژه در قالب
اتوماسیون ادارى

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

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

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

انتقال اطالعات و ایجاد فضاى صمیمى

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

توسعه ارتباطات سازمانى، انجام هماهنگى هاى الزم، تبادل نظرات و
همکارى در حل مشکالت سازمانى

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

ارتباط مستقیم میان مدیران و کارکنان

 جدول شماره 1۲
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شرکا و تأمین کنندگانانطباق با اهداف استراتژیکانطباق با ارزش هاروش  اندازه گیري هدف

میزان دریافت واقعی
میزان برنامه

رعایت ایمنی، صیانت از 
محیط زیست

میزان و تداوم
شرکاى استراتژیک دریافت  خوراك و یوتیلیتی دستیابی به ظرفیت اسمی

 استمرار تولید

ارزیابی عملکرد
تأمین کنندگان

رعایت ایمنی صیانت از 
محیط زیست احترام متقابل

ارایه به موقع خدمات، تحویل به 
شرکاى مهم غیراستراتژیکموقع کاال، تحویل کاالي با کیفیت استمرار تولید

مدیریت زنجیره تأمین 

شــرکت پتروشــیمی نــوری، بــر اهمیــت مدیریــت ریســک های زیســت 
محیطــی و اجتماعــی در تمامــی فعالیت هــای خــود در ارتبــاط بــا 
زنجیــره تأمیــن، واقــف اســت و بــه دنبــال اتخــاذ رویکردهای پیشــگیرانه 

در زنجیــره تأمیــن خــود می باشــد.
ایــن شــرکت، بــه منظــور همــکاري اثربخــش، رابطــه مبتنــي بــر اعتمــاد 
ــدگان  ــا تأمین کنن ــراکت ب ــاي ش ــائي فرصت ه ــل، شناس ــرام متقاب و احت
و پیمانــکاران، دســتیابي بــه منافــع متقابــل مالــي و دانشــي، و اطمینــان 
ــتراتژیک  ــداف اس ــیر اه ــدگان در مس ــرکا و تأمین کنن ــرد ش از عملک
ســازمان، رویکــرد »مدیریــت شــرکا و تأمین کننــدگان »را تعریــف 
نمــوده اســت. ایــن رویکــرد در راســتاي اهــداف اســتراتژیک »ارتقــاي 
بهــره وري«، »اســتمرار تولیــد« و »افزایــش درآمــد« بــوده و بــا رویکــرد 

ــوژي« در ارتبــاط مــي باشــد.  »مدیریــت تکنول
ــازندگان،  ــا س ــراکت ب ــاي ش ــوري، فرصت ه ــیمي ن ــرکت پتروش در ش
بــه منظــور جلوگیــري از توقــف تولیــد ناشــي از تحریــم قطعــات یدکــي، 
ــن  ــده و همچنی ــارج ش ــازنده خ ــد س ــه از رده تولی ــي ک ــن قطعات تأمی
افزایــش قابلیت هــا و توانمندي هــاي ســازمان و در راســتاي هــدف 
اســتراتژیک »ارتقــاء بهــره وري« از کمیتــه »خودکفایــي« اســتفاده 
مي گــردد. ایــن اقــدام، مبتنــي بــر روش اجرایــي کمیتــه خودکفایــي بــه 
شــماره BPC-P-60 بــوده و بــا رویکــرد »مدیریــت تکنولــوژي« در ارتبــاط 
ــال  ــوری، از س ــیمی ن ــرکت پتروش ــي در ش ــه خودکفائ ــد. کمیت می باش

ــت.  ــه اس ــتقرار یافت ــدارکات اس ــرات و ت ــاي تعمی 13۸7در واحده
ــي، برنامــه بومي ســازي  ــه خودکفای ــدازي کمیت ــا راه ان ــاط ب ــن ارتب در ای
بــراي قطعــات بــا منبــع خارجــي کــه تهیــه آنهــا دچــار مشــکل بــود، در 
دســتور کار قــرار گرفــت. پــس از گذشــت ســه ســال از ایجــاد کمیتــه 

ــه  ــن مجتمــع ب ــاز ای ــا، نی ــه گســترش تحریم ه ــا توجــه ب ــي، ب خودکفای
ــدگان  ــدي تولیدکنن ــان از توانمن ــول اطمین ــات، حص ــزات و قطع تجهی
ــن  ــودن ای ــد نم ــزوم توانمن ــي، ل ــل از خودارزیاب ــج حاص ــي و نتای داخل
ــن گام،  ــب، در اولی ــن ترتی ــود. بدی ــکار نم ــا آش ــراي م ــه را ب کمیت
ــي  ــه، متول ــن کمیت ــاي ای ــر فعالیت ه ــه بهت ــدي هرچ ــراي نظام من ب
مشــخصي بــراي آن تعییــن و در راســتاي اهــداف اســتراتژیک ســازمان 
ــن  ــه تدوی ــد« نســبت ب ــش درآم ــره وري« و »افزای ــاء به ــامل »ارتق ش
ــا  ــد، ب ــدم بع ــد. در ق ــدام گردی ــي اق ــه خودکفای ــتراتژي-هاي کمیت اس
برگــزاري جلســات متعــدد، از بیــن کلیــه اقــالم، قطعــات و تجهیــزات 
ــم کاال، توســط 1۰ گــروه کاري  ــر ۲۰.۰۰۰ قل ــغ ب ــار، بال موجــود در انب
ــي  ــک اطالعات ــدام، بان ــن اق ــوازات ای ــه م ــد. ب ــدي ش ــه و الویت بن تهی
تأمیــن کننــدگان و پیمانــکاران بــا مطالعــه، بررســي و الگوبــرداري دقیــق 
 ،SPEC از منابــع مختلــف، از جملــه اطالعــات کامــل و تجــارب شــرکت
ــت، گاز و  ــزات نف ــدگان تجهی ــن تأمین کنن ــل از انجم ــات حاص اطالع
پتروشــیمي و اطالعــات حاصــل از قــرارداد EP درخصــوص Vendor List، و 
همچنیــن بــا اضافــه کــردن نماینــدگان انحصــاري شــرکت هاي معتبــر، 

تکمیــل گردیــد.
ــاخص  ــرد، دو ش ــن رویک ــتماتیک ای ــم و سیس ــري منظ ــراي اندازه گی ب
»صرفــه اقتصــادي« و »تعــداد قطعــات ســاخته شــده« تعریــف و در بــازه 

ــري میگــردد.  ــش و اندازه گی ــه پای ــي ماهیان زمان
شــرکت پتروشــیمي نــوري، جهــت اطمینــان از عملکــرد شــرکا و 
تأمین کننــدگان، در راســتاي اهــداف اســتراتژیک و ارزش هــاي شــرکت، 

ــد. ــي نمای ــل م ــا جــدول شــماره 13 عم ــق ب مطاب

اطمینان از عملکرد شرکاي تجاري در راستاي اهداف استراتژیک
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پیمانکاران

Axens شرکت

پتروشیمی مبین

پتروشیمی جم

پارس جنوبی

بهبود کیفیت خوراك رسانی به 
جم، بررسی روش سبک نمودن 

خوراك ارسالی به جم
احداث واحد 950
احداث واحد 970

برگزاري جلسات رفع اشکال 
سیستم دریافت خوراك

برگزاري جلسات جهت تغییر
مشخصات COD ارسالی به مبین

جلسات فنی مرتبط با واحد 
ریفرمینگ و پارازایلین

آموزش

ارسال خوراك با کیفیت به جم

ارسال خوراك از فاز یک
 با پمپ

افزایش نرخ COD از 730 به 
1000

تفاهم نامه به مبلغ 250,000 
دالر

آموزشهاي داده شده به نیروهاي 
پیمانکار

توجیه فنی

دریافت دانش فنی الزم

HSE دانش

توجیه فنی

مدیریــت زنجیــره تأمیــن در شــرکت پتروشــیمی نــوری، یکــی از فرایندهــای اساســی بــرای کنتــرل هزینه هــا و توانایــی پاســخگویی بــه انتظــارات ذینفعــان 
و حفــظ مزیــت رقابتــی شــرکت محســوب می گــردد. لــذا شــرکت پتروشــیمی نــوری، یــک چارچــوب مدیریتــی بــرای تقویــت رابطــه بــا زنجیــره تأمیــن 
خــود، شــامل تأمین کننــدگان و پیمانــکاران را گســترش داده اســت، بــه نحــوی کــه، عــالوه بــر ارزیابــی دقیــق زنجیــره تأمیــن و شــناخت نقــاط ضعــف 

و قــوت، فرصت هــا و تهدیدهــای برآمــده از زنجیــره تأمیــن، اســتانداردهای مدیریــت زنجیــره تأمیــن خــود را ارتقــاء دهــد.

همچنیــن شــرکت پتروشــیمي نــوري، بــه منظــور دســتیابي بــه منافــع متقابــل بــا شــرکاي تجــاري خــود، در راســتاي تخصیــص منابــع و دانــش اقداماتــي 
بــه شــرح جــدول شــماره 1۴ انجــام داده اســت:

 جدول شماره 1۴
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 بهبــود رضایتمنــدی ذینفعــان، یکــی از اهــداف راهبــردی در 
ــن راســتا، شــرکت همــواره  ــوری می باشــد. در ای شــرکت پتروشــیمی ن
ــده  ــه و برن ــا توســعه ارتباطــی ســازنده، نوآوران ــه ب ــوده ک ــالش ب در ت
-برنــده بــا مشــتریان، ســهم خــود را در موفقیــت دوجانبــه ایفــا نمایــد. 
ــد  ــف، مانن ــای مختل ــتفاده از روش ه ــا اس ــوری ب ــیمی ن شــرکت پتروش
نظرســنجی دوره ای، جلســات حضــوری، مکاتبــات ســازمانی، حضــور در 
ــا  ــود ب ــاط خ ــواره ارتب ــه، هم ــای مشــترک منطق ــا و کارگروه ه انجمن ه
مشــتریان را به روز نگه داشــته و نســبت بــه دریافت نظــرات و انتظارات 
ــف، از  ــطوح مختل ــی در س ــن فعالیت های ــد. چنی ــاس می باش ــا حس آنه
رهبــران ســازمان گرفتــه تــا کارشناســان مســئول در واحدهــای مرتبــط، 
ماننــد اداره فــروش، تضمیــن کیفیــت و روابــط عمومــی دنبــال می شــوند. 
ــا مشــتریان، در جلســات  ــاط مســتمر ب ــج حاصــل از ارتب همچنیــن نتای
بازنگــری مدیریــت مطــرح و بــا داشــتن رویکــردی چابــک و مبتنــی بــر 
حــل مســأله، پیشــنهادات و تمهیــدات الزم را، در پاســخگویی بــه نیازهــا 

و انتظــارات مشــتریان لحــاظ می نمایــد.
 ماهیــت فعالیــت  و محصــوالت در شــرکت پتروشــیمی نوری، 
ــه ایــن شــده اســت کــه کیفیــت و کمیــت عملکــرد شــرکت،  منجــر ب
بــر توانایــی مشــتریان، بویــژه در مدیریــت کارآمــد و اثربخــش کســب 
و کارشــان تأثیــر مســتقیم داشــته باشــد. یکــی از مهمتریــن موضوعــات 
در چنیــن بســتری، ایــن اســت کــه، بــا وجــود انحصــاری بــودن ارائــه 
ــن  ــه، ای ــوری در منطق ــیمی ن ــرکت پتروش ــات ش ــوالت و خدم محص
ــت.  ــرده اس ــاب ک ــه اجتن ــای انحصارطلبان ــواره از رفتاره ــرکت، هم ش
نزدیــک  ارتباطــی  همــواره  محصــوالت،  قیمت گــذاری  زمینــه  در 
ــی صنعــت  ــی کارفرمای ــوری، انجمــن صنف ــان شــرکت پتروشــیمی ن می
پتروشــیمی و مشــتریان وجــود داشــته اســت. از طــرف دیگــر، شــرکت 
همــواره پذیــرای تبــادل دانــش و تجربیــات و ایجــاد انطباق هــای فنــی 

ــوده اســت. ــا مشــتریان ب ــا همــکاری تعریــف شــده ب متناســب ب
مشــتریان شــرکت پتروشــیمي نــوري، بــا توجــه بــه نــوع کســب و کار و 

محصــوالت تولیــدي، شــامل
1- مشتریان خارجي
 2- مشتریان داخلي

3 مشتریان بین مجتمعي مي باشند.
ــت  ــج برداش ــب نتای ــور کس ــه منظ ــرکت، ب ــن ش   در ای
ــت و دو فواصــل 6  شــده از ســوي مشــتریان، همــه ســاله، طــی دو نوب
ماهــه، اقــدام بــه نظرســنجي از مشــتریان مي شــود و نتایــج در جلســات 
ــود  ــه بهب ــبت ب ــاز، نس ــورت نی ــرح، و در ص ــت مط ــري مدیری بازنگ
رویکردهــاي جــاري اقــدام مي گــردد. از آنجائیکــه، ارزش پیشــنهاد شــده 
ــه  ــارت اســت از »ارائ ــوري، عب ــیمي ن ــه مشــتري در شــرکت پتروش ب
محصــول بــا کیفیــت، قیمــت مناســب، تنــاژ بــاال و تحویــل در کمتریــن 
ــه، ســعي شــده اســت  ــاي صــورت گرفت ــذا درنظرســنجي ه ــان«، ل زم
نقطــه نظــرات مشــتریان درخصــوص نحــوه تحویــل محصــول، کمیــت و 

ــاداري ســنجیده شــود. ــزان وف کیفیــت محصــول و می
 B2B ــًا ــه غالب ــب و کار، ک ــوع کس ــه ن ــه ب ــا توج ــرکت، ب ــن ش در ای
ــه دو  ــازار، ب ــي ب ــاي جغرافیائ ــاي بخش ه ــر مبن ــتریان ب ــد، مش میباش
دســته داخلــي و خارجــي تقســیم مي شــوند. مشــتریان داخلــي، خــود بــه 
ــي تقســیم بندی  ــي و مشــتریان بورس ــن مجتمع دو بخــش مشــتریان بی
و مشــتریان خارجــي نیــز، بــا توجــه بــه منطقــه جغرافیائــي، شــامل پنــج 
بخــش مي باشــند. واحــد فــروش از ســال 1393 جهــت انجــام فرآینــد 
ــد. ایــن واحــد،  ــا مشــتري، از نظــر تعــداد نفــر تقویــت گردی ارتبــاط ب
ــزاري جلســات هم اندیشــي و  ــا برگ ــي، ب ــر بازرگان ــارت مدی تحــت نظ

ــد.  ــت مي نمای ــا مشــتریان را مدیری ــاط ب ــد ارتب نظرســنجي، فراین
 شــرکت پتروشــیمی نــوری، از ســال 13۸۸، جهــت مدیریــت 
ــتفاده  ــه اس ــا مشــتریان، نســبت ب ــود ب ــویه موج ــالت دوس ــر تعام مؤث
ــدام نمــوده، کــه یکــي از اهــداف برگرفتــه  از رویکــرد »نظرســنجی« اق
ــاي  ــد و فروش ه ــش درآم ــامل »افزای ــازمان، ش ــتراتژي هاي س از اس

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

منابع کلیدى:
1- سرمایه هاى فیزیکى
2- سرمایه هاى انسانى

3- منابع مالى

جریان هاى درآمدى:
فروش محصوالت در 

بازارهاى داخلى کشور و خارج 
از کشور

فعالیت هاى کلیدى:
1- تولید

2- بازرگانى
HSE -3

4- حفظ سرمایه هاى فیزیکى

کانال هاى توزیع:
روشهاى توزیع:1- کشتى2- 
(5d رك)خط لوله3- تانکر
pcc -1:کانال هاى توزیع
2- امور بین الملل نفت
BPC-3 از طریق بررسى

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

تعریف شده است

ساختار هزینه ها:
بودجه ریزى عملیاتى

شرکاى کلیدى:
1- تامین کنندگان خوراك
2- تامین کتتده بوتیلیتى
3- تامین کننده کانالیست

4- تامین کنندگان قطعات 
یدکى و مواد شیمیایى

PCC -5
NPC -6

بخش بندى مشترى:
1- خرید بیش از 100 هزار تن در 

سال و الزامات قانونى، دولتى و 
انحصارى

2- خرید بین 5 تا 100 هزار تن در 
سال و درخواست خرید کوتاه مدت و 

حساس به قیمت 
3- خرید کمتر از 5 هزار تن در سال

ــایر  ــا س ــت ب ــن فعالی ــد. ای ــان مي باش ــا ذینفع ــه ب ــي«، در رابط صادرات
فرآیندهــاي موجــود در شــرکت، ماننــد فرآینــد »ارتبــاط بــا مشــتریان« 
ــاي دوره اي،  ــده از پایش ه ــت آم ــه دس ــج ب ــوده و از نتای ــاط ب در ارتب
 جهــت ارزیابــي و بهبــود اثربخشــي اســتفاده مي نمایــد. 
ــه انتخــاب کارگــزار  ــازار، نســبت ب همچنیــن در بخش هــاي مختلــف ب
فــروش و انعقــاد قراردادهــاي ســالیانه بــا ایشــان و نیــز الــزام بــه حضور 
ــا  ــاي تجــاري رو در رو ب ــرات و مالقات ه ــدگان شــرکت در مذاک نماین

مشــتریان و ارائــه بســته ارزشــي بــه آنهــا اقــدام می نمایــد.
ــتریان«،  ــا مش ــاط ب ــه فرآیند»ارتب ــوط ب ــاخص هاي مرب  ش
شــامل »تعــداد اقدامــات اصالحــي در جهــت خواســته هاي مشــتریان«، 
»اثربخشــي کانال هــاي ارتباطــي شــرکت«، »تعــداد شــکایات مشــتریان«، 
ــد  ــتریان« مي باش ــاداري مش ــکایات« و »وف ــه ش ــخگویي ب ــان پاس »زم
کــه بــه طــور منظــم پایــش و اندازه گیــري گردیــده و نتایــج بــه دســت 
ــدام  ــل، جهــت دســتور انجــام اق ــي و تحلی ــس از ارزیاب ــده از آن، پ آم

مناســب در جلســه بازنگــري مدیریــت مطــرح مي گــردد.
ــری از  ــه و بهره گی ــا مطالع ــوری، ب ــیمی ن ــرکت پتروش  ش
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــود را، ب ــب و کار خ ــدل کس ــدل Oster Walder، م م
چشــم-انداز، مأموریــت، اســتراتژی ها و قابلیــت محــوری شــرکت، 
ــوری  ــدل کســب و کار شــرکت پتروشــیمی ن ــوده اســت. م ــن نم تدوی
ــوزه  ــامل 9 ح ــدل Oster Walder، ش ــرداری آن از م ــه الگوب ــه ب ــا توج ب
می باشــد. همانگونــه کــه در مــدل مشــاهده می شــود، مرکــز آن، 
ــا  ــوری ب ــیمی ن ــرکت پتروش ــه ش ــت، ک ــنهادی اس ــامل ارزش پیش ش
توجــه بــا ماهیــت B2B کســب و کار خــود بــه مشــتری ارائــه می دهــد. 
عــالوه بــر ارزش پیشــنهادی بعنــوان Core مــدل، ۸ حــوزه دیگــر بعنــوان 
پشــتیبان بــرای رســیدن ســازمان بــه ارزش پیشــنهادی عمــل می کننــد. 
مفهــوم و چگونگــی عملکــرد هــر یــک از حوزه هــای 9 گانــه بــه شــرح 

ــر می باشــد: زی



133 132

گزارش پایداری (Sustainability Report) شرکت پتروشیمی نوری |1396

ــاي  ــن نیازمندي ه ــت تعیی ــوري، جه ــیمي ن ــرکت پتروش  ش
ارتباطــي مشــتریان خــود، بــا توجــه بــه روش اجرایــي تجزیــه و تحلیــل 
داده هــا بــه شــماره BPC-P-09 اقــدام بــه ایجــاد کانال هــاي ارتباطــي بــا 
مشــتریان نمــوده اســت و همچنیــن بــا تشــکیل جلســات بــا مشــتریان، 
اقــدام بــه برقــراري ارتبــاط بــا آنهــا نمــوده و کارکنــان خــود را ملــزم 
ــزان  ــالع از می ــش و اط ــور پای ــه منظ ــد. ب ــکاري  الزم مي نمای ــه هم ب
رضایــت مشــتریان، از کانال هــا و اقدامــات ســازمان، در راســتاي ارتبــاط 
بــا مشــتریان، فرم هــاي نظرســنجي از مشــتریان در دســترس آنــان قــرار 
گرفتــه و نتایــج آن فرم هــا توســط واحــد تضمیــن کیفیــت مــورد تجزیــه 
ــا نتایــج، بهبودهــاي مــورد نیــاز  و تحلیــل قــرار مي گیــرد و متناســب ب
ــام  ــود انج ــه بهب ــوان ب ــال، مي ت ــوان مث ــه بعن ــردد، ک ــام مي گ ــز انج نی
ــاد  ــر و ایج ــال هاي اخی ــي در س ــاي ارتباط ــاي کانال ه ــده در ارتق ش
ــن شــرکت  ــرم هــاي گفتگــو و شــکایات مشــتریان در وب ســایت ای ف

اشــاره نمــود.
ــور  ــه منظ ــال 1391، ب ــوری، از س ــیمی ن ــرکت پتروش  ش
ــکایات  ــه ش ــیدگی ب ــرد »رس ــتریان، رویک ــکایت مش ــه ش ــیدگی ب رس
مشــتریان« را، کــه در راســتای اهــداف اســتراتژیک »ارتقــاء اثربخشــی 
فــروش هــای صادراتــی و افزایــش درآمــد« می باشــد، تعریــف نمــوده 
ــور،  ــرد مذک ــم رویک ــری منظ ــور اندازه گی ــه منظ ــن ب ــت. همچنی اس
ــه  ــخگوئی ب ــان پاس ــتریان« و »زم ــکایات مش ــداد ش ــاخص های »تع ش
ــه  ــی 6 ماه ــل زمان ــتریان« در فواص ــاداری مش ــرخ وف ــکایات« و »ن ش

ــردد. ــش می گ پای

 واحــد تضمیــن کیفیــت شــرکت پتروشــیمي نــوري، از ســال 
ــتریان  ــنجي از مش ــاي نظرس ــه، فرم ه ــش ماه ــای ش 1391، در دوره ه
ــن از  ــر از  5۰۰۰ت ــه باالت ــود، ک ــوالت خ ــداران محص ــراي خری را، ب
شــرکت خریــد نموده انــد و در ســه حــوزه خریــداران خارجــي، داخلــي 
ــؤال در  ــا داراي 1۰ س ــن فرم ه ــد. ای ــال مي نمای ــي ارس ــن مجتمع و بی
مــورد ارزش هــاي پیشــنهادي بــراي مشــتري و ســایر مــوارد می باشــد. 
ــع- ــتریان جم ــده از مش ــل ش ــاي تکمی ــرد، فرم ه ــن رویک ــق ای مطاب

آوري و مطابــق بــا روش اجرایــي تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــه شــماره 
BPC-P-09 مــورد بررســي و تحلیــل قــرار مي گیــرد مــوارد داراي 
ــالح  ــراي اص ــرح و ب ــت مط ــري مدیری ــات بازنگ ــراف در جلس انح
ــردي  ــاي عملک ــاخص ه ــن، ش ــود. همچنی ــري می ش ــا تصمیم گی آنه
ــول  ــت محص ــاق کیفی ــامل« انطب ــد ش ــن فرآین ــتفاده در ای ــورد اس م
ــا مشــخصات اعــالم شــده«، »انطبــاق مقــدار محصــول تحویــل شــده  ب
ــت  ــول«، »رعای ــل محص ــري و تحوی ــوه بارگی ــه«، »نح ــدار حوال ــا مق ب
ــان«، »شــفافیت در  ــي و محیط زیســت«، » برخــورد کارکن ــات ایمن الزام
پاســخگویي بــه مشــتریان«، »اثربخشــي کانال هــاي ارتباطــي«، »ســهولت 
دسترســي بــه مســئولین«، »وفــاداري مشــتریان« و »زمــان پاســخگویي به 

ــد.  ــکایت« مي باش ش
 همچنیــن شــرکت پتروشــیمی نــوری، از رویکــرد “نظرســنجی 
ــارب و برداشــت های مشــتریان  ــتفاده از تج ــور اس ــه منظ ــتریان” ب مش

ــد. ــتفاده می نمای ــز اس نی

مشترى ناراضى 

- دریافت شکایت  مشترى 
- شنیدن شکایت  مشترى و 

   پر کردن فرم شکایت 
- ثبت شکایت 

-تعیین شماره یکتا 
رسید

 ( توسط واحد تضمین کیفیت ) 

نماینده 
مدیریت 

( جهت اطالع ) 
کارشناس مسئول 

واحد مربوطه رسیدگى به شکایت 
کارگروه 

مشتریان و نتایج 
جلســـه بـــا
 مدیران ارشد 

حل شد  حل شد  حل شد 

حل نشد حل نشد حل نشد 

اطمینان از استفاده مسئوالنه مشتریان از محصوالت

شــرکت پتروشــیمي نــوري، بــر اســاس الزامــات اســتانداردهاي 
ــا  ــت HSE-MS، ب ــتم مدیری ــن سیس OHSAS18001، ISO 14001 و همچنی
توجــه بــه خطــرات احتمالــي در مصــرف نادرســت محصــوالت شــرکت، 
MSDS محصــوالت، شــامل لیســت مشــخصه هاي شــیمیائي محصــوالت 
ــي ناشــی از مصــرف نادرســت  و روش هــاي کنتــرل آســیب هاي احتمال
آنهــا، را در اختیــار مشــتریان قــرار مي دهــد. در ایــن رابطــه نیــز، عــالوه 
ــه فــروش  ــر کار، اطالعــات MSDS محصــوالت، در پشــت بــرگ حوال ب
محصــوالت نیــز درج مي گــردد، همچنیــن ایــن اطالعــات در وب 
ســایت شــرکت نیــز قــرار گرفتــه اســت. در فرم هــاي نظرســنجي، بــه 
منظــور پایــش آگاهــي مشــتریان از اطالعــات مربــوط بــه محصــوالت، 
شــاخص »رضایــت از ارائــه اطالعــات فنــي و مشــخصات محصــول« نیــز 

مــورد پایــش و انــدازه گیــری قــرار مــی گیــرد.
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