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گــزارش پایــداری شــرکت پتروشــیمی فجــر در ســال  ،1394مرتبــط بــا عملکــرد این شــرکت
در ســال مالــی منتهــی بــه  29اســفند  1394اســت .ایــن گــزارش ،دومیــن گــزارش منتشــر
شــده در زمینــه مدیریــت پایــدار و مســئوالنه کســب و کار از طــرف شــرکت پتروشــیمی
فجــر اســت .گــزارش ســال قبــل بــا عنــوان گــزارش پایــداری در ســال  1393منتشــر
گردیــد .گــزارش پایــداری شــرکت پتروشــیمی فجــر در ســال  1394نســبت بــه گــزارش
ســال قبــل از نظــر تشــریح رویکردهــای مدیریتــی در ابعــاد مختلــف ،ارائــه اطالعــات جامــع
تــر در موضوعــات مرتبــط و بهبــود شــیوه نــگارش و ســاختاربندی گــزارش ،پیشــرفت
داشــته اســت.
مهــم تریــن تغییــر در ماهیــت و ســاختار شــرکت در ســال  1394را مــی تــوان تبدیل شــدن
بــه شــرکت ســهامی عــام بــه موجــب صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده در تاریــخ
 1394/04/30و پذیرفتــه شــدن در بــورس اوراق بهــادار در تاریــخ 1394/07/06
دانســت .در نتیجــه ،تغییراتــی محــدود در ســهامداران شــرکت ایجــاد شــد کــه در گــزارش
بــدان اشــاره شــده اســت .در حــال حاضــر ،شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس
(ســهامی عــام) ،ســهامدار عمــده شــرکت پتروشــیمی فجــر اســت .گســتره جفرافیایــی و
بازارهــای محــل فعالیــت ایــن شــرکت ،کشــور ایــران و عمدتــا اســتان خوزســتان اســت.
حــوزه هــای عملیاتــی و زمینــه ارائــه محصــوالت و خدمــات اصلــی شــرکت تغییــر نکــرده
اســت .گزارشــات عملکــردی ارائــه شــده در ایــن گــزارش هــر دو ناحیــه شــماره  1و 2
مجتمــع را پوشــش مــی دهنــد .مرکــز اصلــی شــرکت ،در منطقــه ویــژه اقتصادی پتروشــیمی
در بنــدر امــام خمینــی (ره) واقــع اســت.
در آمــاده ســازی ایــن گــزارش از دســتورالعمل راهنمــای گــزارش دهــی  GRI-G4اســتفاده
شــده اســت .ایــن گــزارش تحــت هیــچ گونــه ارزیابــی شــخص ثالــث جهــت دریافــت تاییدیــه
مربوطــه قــرار نگرفتــه اســت و تکیــه اصلــی بــر فرآیندهــای ممیــزی و کنتــرل داخلــی
شــرکت جهــت تعییــن صحــت و اعتبــار اطالعــات و داده هــای ارائــه شــده اســت .فرآینــد
گــردآوری اطالعــات و تدویــن محتــوا بــرای ارائــه ایــن گــزارش ،مبتنــی بــر مطالعــه اســناد
و گزارشــات رســمی ســازمان ،مصاحبــه بــا مدیــران ارشــد ،برگــزاری جلســات متعــدد بــا
مدیــران و کارشناســان واحدهــای مختلــف ،مصاحبــه بــا ذینفعــان کلیــدی بیرونــی شــرکت و
مشــاهده میدانــی درون شــرکت و جامعــه محلــی پیرامــون آن بــوده اســت.
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بیانیه مدیرعامل شرکت
ســالم ،همــراه کــرده ایــم .شــرکت خــود را متعهــد بــه بهبــود مســتمر سیســتم هــا ،برنامــه هــا و اقداماتــی
مــی دانــد کــه متضمــن ایفــای مســئولیت هــای اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی آن هســتند .نــوع
محصــوالت و خدمــات شــرکت تاثیــر مهمــی در حفاظــت و صیانــت از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی در
منطقــه دارد .از طــرف دیگــر ،مشــتریان شــرکت بــرای داشــتن تولیــدی بــا کیفیــت و باثبــات بــه محصــوالت
و خدمــات مــا وابســته هســتند .مــا در پــی آن هســتیم کــه نــگاه بــه انســان در محیــط کار را بــه عنــوان
یــک ســرمایه ارزشــمند ســازمانی و اجتماعــی نهادینــه کنیــم؛ در ایــن راســتا برنامــه هــای مرتبــط بــا
توانمندســازی نیــروی انســانی ،تــوازن کار و زندگــی ،ایمنــی و ســامت حرفــه ای ،تعدیــل نظــام جبــران
خدمــات و ترویــج اخــاق فــردی و حرفــه ای را بــه اجــرا درآورده ایــم .برنامــه هــای متمایــز و بــه روز در
مدیریــت انــرژی و مدیریــت محیــط زیســت ،عــاوه بــر اینکــه مــا را قــادر بــه کاهــش آثــار منفــی عملیــات
مجتمــع بــر طبیعــت نمــوده انــد ،منافــع اقتصــادی را نیــز بــرای شــرکت بــه همــراه داشــته انــد .همراهــی
و مشــارکت مــادی و معنــوی مــا در توانمندســازی جامعــه محلــی و ترویــج خیــر جمعــی ،محــل اتــکا و اعتمــاد
دائمــی فعــاالن ایــن عرصــه بــوده اســت.

به نام خدا
حضــور و فعالیــت شــرکت پتروشــیمی فجــر بــه مثابــه شــریان حیــات پــاک در منطقــه ویــژه اقتصــادی
پتروشــیمی اســت .مــا بــر ایــن باوریــم همانطــور کــه چگونــه بــودن و چگونــه زیســتن هــر انســانی بــر کل
جامعــه تاثیرگــذار اســت ،کیفیــت حضــور و فعالیــت شــرکت پتروشــیمی فجــر نیــز بــه مثابــه یــک شــهروند
حقوقــی ،بــر کیفیــت فعالیــت هــای اقتصــادی ،ســامت اجتماعــی و حیــات طبیعــی پیرامــون آن موثــر اســت.
پایــداری و بالندگــی کســب و کار پتروشــیمی فجــر ،پیونــدی عمیــق بــا پایــداری و رضایتمنــدی ذینفعــان
کلیــدی آن خــورده اســت.

انتشــار گــزارش پایــداری بــرای دومیــن ســال نیــز ،یکــی از نمونــه هــای بــارز تعهــد بــه حرکــت در
ایــن مســیر و تمایــل بــه داشــتن ارتباطــی ســازنده و همــه جانبــه بــا ذینفعــان کلیــدی شــرکت اســت.
ایــن گــزارش نســبت بــه گــزارش ســال قبــل ،از انســجام و شــمول بیشــتری برخــوردار اســت کــه
خــود نشــان دهنــده یادگیــری و رشــد ســازمانی در ایــن حــوزه اســت .تمایــل دارم کــه از ایــن فرصــت
اســتفاده کــرده و دعــوت صمیمانــه و مصرانــه رهبــران و کلیــه همــکاران شــرکت پتروشــیمی فجــر را
بــه مخاطبــان ایــن گــزارش جهــت همــکاری در ســاختن جهانــی بهتــر بــرای زیســتن تمــام انســان هــا،
ابــاغ نمایــم .بــاور و امیــد مــا بــر ایــن اســت؛ ان شــاء اهلل
مدیر عامل
علیرضا شمیم

تدبیــر و عمــل مــا بــر ایــن بــوده اســت کــه بتوانیــم هــم از طریــق فعالیــت هــای خــود و هــم از طریــق
همــکاری بــا ذینفعــان دیگــر ،در خلــق ارزش هــای مشــترک ســازنده اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت
محیطــی ســهیم باشــیم .تغییــر ماهیــت حقوقــی شــرکت از ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام و پذیــرش
رســمی در بــورس اوراق بهــادار تهــران در ســال  ،1394گامــی مهــم در توســعه کســب و کار بــه عنــوان
شــرکتی شــفاف و پاســخگو در وجــه اقتصــادی محســوب مــی شــود .چنیــن نقطــه عطفــی ،تاییــدی بــر حســن
اعتمــاد ســهامداران شــرکت اســت .در ســطح راهبــردی ،مــا پایــداری تولیــد از طریــق توســعه کیفــی و
کمــی محصــوالت و خدمــات را بــا مدیریــت آثــار زیســت محیطــی عملیــات مجتمــع ،ارتقــای کیفیــت زندگــی
شــغلی و خانوادگــی کارکنــان ،حمایــت از توســعه جامعــه محلــی پیرامــون و ســهیم بــودن در اقتصــادی
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مدیریت مسئوالنه کسب و کار در پتروشیمی فجر

معرفی شرکت
شــرکت پتروشــیمی فجــر در ســال  1377بــا هــدف تامیــن یوتیلیتــی ارائــه خدمــات مــورد
نیــاز شــرکت هــای منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی واقــع در بنــدر امــام خمینــی ،در
ســایت چهــار تاســیس شــد و بــه عنــوان اولیــن شــرکت یوتیلیتــی متمرکــز در کشــور در
ســال  1381بــه بهــره بــرداری رســید .از ایــن ســایت شــرکت بــا عنــوان پتروشــیمی فجــر
 1یــا ناحیــه یــک یــاد مــی شــود .بــا گســترش شــرکت هــا و افزایــش اجــرای طــرح هــای
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و ســرمایه گــذاری هــای بخــش خصوصــی در ســایت دو و
ســه ،نیــاز بــه تامیــن یوتیلیتــی طــرح هــای جدیــد بــا جدیــت مــورد توجــه قــرار گرفــت .در
نتیجــه طــرح توســعه فجــر در ســایت  2در ســال  1386بــه اجــرا درآمــده و ایــن ســایت در
ســال  1391بــه صــورت کامــل بــه بهــره بــرداری رســید .از ایــن ســایت شــرکت بــا عنــوان
پتروشــیمی فجــر دو یــا ناحیــه دو یــاد مــی شــود .مســاحت شــرکت در کل  ۷۰هکتــار اســت
کــه  ۳۰هکتــار آن را ناحیــه یــک و ۴۰هکتــار آن را ناحیــه دو بــه خــود اختصــاص داده انــد.
محصــوالت و خدمــات اصلــی شــرکت در زمینــه تامیــن بــرق و بخــار ،تفکیــک هــوا ،تصفیــه
آب و تصفیــه پســاب ارائــه مــی شــوند.
از نظــر گســتره جغرافیایــی ،پتروشــیمی فجــر در جنــوب غربــی ایــران و شــمال غربــی
خلیــج فــارس ،اســتان خوزســتان ،شهرســتان بنــدر ماهشــهر ،در منطقــه ویــژه اقتصــادی
پتروشــیمی واقــع شــده اســت .منطقــه ويــژه اقتصــادي پتروشــيمي نخســتين منطقــه ويــژه
تخصصــي ايــران اســت .هــدف از تاســيس ايــن منطقــه دســتيابي ســريع و آســان بــه دانــش
و فــن آوري روز ،بهــره بــرداري بهينــه از منابــع غنــي نفــت و گاز و ارزش افــزوده ناشــي
از توســعه صنايــع پائيــن دســتي و مبادلــه آزاد فــرآورده هــاي پتروشــيميايي بــوده اســت.
منطقــه در  5ســايت از شــمال بــه ســمت جنــوب تقســيم گرديــده اســت.
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مدیریت مسئوالنه کسب و کار در پتروشیمی فجر

رویکردهای کالن مسئوالنه
راهبردهای مسئوالنه سازمان
چشم انداز
حضــور در بــازار انــرژي کشــورهاي منطقــه بــه منظــور تحقــق افزايــش ســود ،پايــداري
توليــد و رضايــت ذينفعــان در افــق 1397

ماموریت
شــرکت پتروشــيمي فجــر از ســال  1382تــا کنــون يوتيليتــي شــرکت هــاي مســتقر در
منطقــه ويــژه اقتصــادي بنــدر امــام خمينــي را بــه عهــده دارد .در ايــن مســير بــه منظــور
افزايــش ســودآوري و رضايــت ذينفعــان جهــت کســب ســهم بيشــتري از بــازار هــدف،
نســبت بــه فــروش بــرق مــازاد بــر مصــرف شــرکت هــاي مســتقر در منطقــه ويــژه بــه
کشــورهاي همســايه اقــدام مــي نمايــد.

ارزش های شرکت
رضايتمندي ذينفعان
مسئوليت پذيري و آينده نگري کارکنان
رشد و خالقيت
شفافيت در ارائه گزارش ها
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شــرکت پتروشــیمی فجــر بــه مثابــه شــریان حیــات پــاک در منطقــه ویــژه اقتصــادی عمــل
مــی کنــد .بــا اتخــاذ رویکــردی جامــع نگــر و سیســتماتیک ،ایــن شــرکت چگونگــی و کیفیــت
حضــورش در بســتر اکوسیســتم زیســت محیطــی ،اجتماعی و اقتصــادی منطقــه را تاثیرگذار
بــر کیفیــت حضــور و حیــات ســایر اجــزا و فعــاالن دانســته و متقابــا خــود را متاثــر از آن هــا
مــی دانــد .در نتیجــه ،رویکــرد تعالــی ســازمانی در شــرکت پتروشــیمی فجــر بــر دو محــور
اصلــی ذینفــع گرایــی و تولیــد پایــدار تکیــه دارد .راهبردهــا و اهــداف ســازمانی بــه گونــه
ای تدویــن شــده انــد کــه ارزش آفرینــی را در ارتبــاط بــا ذینفعــان مختلــف ســازمان ،حــول
مســائل دارای اهمیــت شناســایی شــده (در ابعــاد اقتصــادی ،زیســت محیطــی و اجتماعــی)
محقــق ســازند.
قطعــا ،مــا در پتروشــیمی فجــر در تالشــیم کــه تاثیــرات مثبــت اقتصــادی ،اجتماعی و زیســت
محیطــی کســب و کار خــود را افزایــش دهیــم .در صورتــی کــه محدودیــت هــای درون یــا
بــرون ســازمانی مســیر رو بــه جلــوی تحــول و بهبــود را در شــرکت پتروشــیمی فجــر بــه
تاخیــر انداختــه یــا بــا کنــدی مواجــه کننــد ،بــه اجتنــاب از ایجــاد هرگونــه تاثیــر منفــی یــا
عملکــرد مغایــر بــا قوانیــن و اســتانداردهای جــاری ،پایبنــد هســتیم.
تبلــور راهبــردی اتخــاذ رویکــرد مدیریــت مســئوالنه کســب و کار در پتروشــیمی فجــر،
حــول ســه محــور تقویــت رقابــت پذیــری (شــرکت و ذینفعــان کلیــدی آن) ،مدیریــت ریســک
و بهبــود شــهرت و برنــد ســازمانی شــکل گرفتــه اســت.

سازماندهی مدیریت مسئوالنه کسب و کار
تعهــد مــداوم مدیــران ،روســا و ســایر کارکنــان در شــرکت بــه مدیریــت مســئوالنه کســب و
کار ،از طریــق تعریــف ســاختارهای رســمی ســازمانی بــرای تعییــن وظایــف و مســئولیت هــای
مشــترک یــا اختصاصــی تضمیــن شــده اســت.
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تبییــن سیاســت هــا و رویکردهــای

هیات مدیره

مدیریت مسئوالنه کسب و کار در پتروشیمی فجر

اسامی و ترکیب سهامداران در پایان سال مالی  1394به شرح زیر است:

کالن مدیریت مســئوالنه کســب و کار
نظــارت بــر میــزان پیشــرفت
راهبردهــا و تحقــق اهــداف در ابعــاد
اقتصــادی ،اجتماعی و زیســت محیطی

اسامی سهامداران

مدیر عامل

تدویــن برنامه هــا و اهــداف عملیاتی
پایدار
تعیین حوزه های کاری مشترک
نظــارت و پایــش عملکــرد در شــاخص
هــای اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت

مرکز مطالعات و
برنامه ریزی راهبردی

کارگروه های تعالی

تعداد سهام

درصد سهام

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

1.501.497.000

60

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت ( 30استان)

750.000.000

30

شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص)

1.000

0

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

1.000

0

سایر سهامداران (سهامداران جزء)

248.500.000

10

مجموع

2.500.000.000

100

محیطــی
اجرای برنامه ها
ارائه گزارش عملکرد
پیشــنهاد برنامــه هــا و پــروژه هــای

کلیه واحدهای وظیفه ای در شرکت

بهبــود

نظام راهبری شرکتی

هیات مدیره
بــا تکیــه بــر گــزارش رســمی ســاالنه هیــات مدیــره بــه مجمــع برای ســال مالــی منتهــی بــه ،1394/12/29
اعضــای هیــات مدیــره و نماینــدگان آن هــا بــه شــرح زیر هســتند.

اعضای هیات مدیره

ساختار حقوقی شرکت
شــرکت پتروشــیمی فجــر در تاریــخ  1377/05/03بــه صــورت ســهامی خــاص تاســیس شــد .ایــن
شــرکت در ابتــدا جــزء شــرکت هــای فرعــی شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران بــوده کــه در ســال
 1388در رســتای سیاســت هــای اصلــی  ،44بــه مجموعــه شــرکت هلدینــگ خلیــج فــارس واگــذار گردیــد.
پتروشــیمی فجــر در تاریــخ  1394/04/30بــه موجــب صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العاده به ســهامی
عــام تبدیــل و در تاریــخ  1394/07/06در بــورس اوراق بهــادار پذیرفتــه شــده اســت .در حــال حاضــر،
شــرکت پتروشــیمی فجــر جــزء واحدهــای تجــاری شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس (ســهامی عــام)
اســت .مرکــز اصلــی شــرکت ،منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی در بنــدر امــام خمینــی (ره) واقــع اســت.
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شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
(سهامی خاص)

شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران
(سهامی خاص)

شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام)
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

تعداد سهام

درصد سهام

جمشید سبزکار

رییس هیات مدیره
عضو غیرموظف

علیرضا شمیم

نایب رییس هیات مدیره
مدیرعامل

حسین شهریاری

عضو غیرموظف

سید رحیم شریف موسوی

عضو غیرموظف

حسن تقوی گنجی

عضو غیرموظف
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پتروشــیمی فجــر در ارتبــاط بــا تضــاد منافــع اعضــای هیــات مدیــره دارای رویــه هــای مشــخص و شــفافی
اســت .بنــا بــه اصــل  129قانــون تجــارت ،هیــات مدیــره موظــف اســت کــه هرگونــه تضــاد منافــع خــود بــا
شــرکت بــه واســطه فعالیــت هــای اقتصــادی را بــه صــورت رســمی افشــا کنــد .از طــرف دیگــر ،در رای
گیــری هــای رســمی در جلســات هیــات مدیــره ،چنانچــه بحــث تضــاد منافــع در میــان باشــد ،عضــوی از
هیــات مدیــره کــه در ایــن موضــوع درگیــر اســت ،در رای گیــری شــرکت نمــی کنــد.

مدیریت ذینفعان
مــی تــوان از خصوصــی ســازی شــرکت در ســال  1388بــه عنــوان یکــی از رویدادهــای تاثیرگــذار در
قــوت یافتــن رویکــرد ذینفــع گرایــی در شــرکت پتروشــیمی فجــر یــاد کــرد .پــس از آن ،تــاش بــرای
اســتقرار مــدل تعالــی ســازمانی  EFQMبــه منظــور بسترســازی بــرای بهبودهــای ســازمانی ،حرکــت از
اقدامــات مجــزا در ارتباطــات بــا ذینفعــان مختلــف بــه ســمت پایــش و دریافــت انتظــارات و نظــرات
ایشــان و نهایتــا تدویــن راهبردهــای شــرکت مبتنــی بــر ایجــاد منافعــی متــوازن بــرای شــرکت و
ذینفعــان کلیــدی اش ،تاثیرگــذار بــوده اســت .اعمــال ایــن نیازهــا و انتظــارات در تصمیــم گیــریهــا و
فرایندهــای مدیریتــی ســازمان عــاوه بــر رعایــت نظــام منــد مقــررات در گســتره وســیعی از تعامــات بــا
جامعــه و ذینفعــان مختلــف ،منجــر بــه شــفافیت در پاســخگویی و فراتــر رفتــن فعاالنــه از اســتانداردها
و الزامــات قانونــی گردیــده اســت.

مدیریت مسئوالنه کسب و کار در پتروشیمی فجر

ذینفعان
سهامداران

مشتریان
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رشد درآمد؛ مدیریت شرکت در جلسات هلدینگ خلیج فارس؛
شرکت پتروشیمی
هزینه ها؛ پایداری ارائه گزارش عملکرد رهبران بصورت سه
خلیج فارس؛ سهام
تولید؛ گزارش دهی ماهه و سالیانه؛ پاسخگویی به حسابرسان؛
عدالت؛ سهام بورسی
صحیح ،شفاف و به موقع
برگزاری جلسات مجمع
قیمت ها و مشوق
ها؛ شرایط و محتوای
داخل منطقه ویژه
قرارداد؛ ارتباطات و
اقتصادی؛ بیرون از کیفیت رابطه؛ مشتری
منطقه ویژه اقتصادی
مداری؛ کیفیت
محصوالت و خدمات

کارکنان

رسمی؛ مدت
معین؛ مدت موقت؛
پیمانکاری

تامین کنندگان

مواد
قطعات
خدمات

جامعه

Fajr Petrochemical Co.

گروه های عضو

انتظارات

نحوه پاسخگویی

ارتباط نظام مند با شبکه برق توزیع
سراسری؛ ارتباط با مشتریان

کاهشاسترسشغلی؛
بهبودارزشیابیعملکرد؛
برگزاری جلسات ادواری با حضور مدیران
توسعهارتباطات؛برنامه
و کارکنان؛ نظرسنجی از کارکنان؛ ایجاد
های بهداشت و درمان؛
پورتال اینترانت؛ نظام پیشنهادها؛ ایجاد
افزایش کمی و کیفی
اتوماسیون اداری؛ ایجاد بستر ایمیل
خدماتوتسهیالت؛
داخلی؛ نشریه داخلی
کاهشگرانبارینقش؛
توسعهرهبریتحولی
پرداخت به موقع؛
پایبندیبهتعهدات؛
شفافیت در شناسایی و
ارزیابیتامینکنندگان؛
فرصترقابتیکسان؛
محیطایمنکاری

برگزاری جلسات ادواری؛ کمیته حل
اختالف؛ مکاتبات رسمی؛ اطالع رسانی در
رسانه

موضوعاتاجتماعیو
ساکنین منطقه
نظرسنجی از جامعه؛ حضور در جلسات
درمانی؛رعایتالزامات
ماهشهر؛ سازمان
و مقررات؛ موضوعات شورای اداری؛ شرکت در شورای راهبری
های دولتی و عمومی؛
مدیران عامل منطقه؛ ارائه گزارش
آموزشی و عمرانی؛
سازمان های مردم
عملکردهای زیست محیطی؛ وب سایت
شفافسازیفعالیت
نهاد؛ رسانه
اینترنتی؛ انتشار گزارش پایداری
ها و گزارش به افکار
عمومی
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مدیریت مسئوالنه کسب و کار در پتروشیمی فجر

مدیریت ریسک
بــا توجــه بــه اینکــه در یــک مجتمــع صنعتــی در حــوزه هــای مختلفــی نظیــر محیــط زیســت،
ایمنــی ،بهداشــت حرفــه ای ،فرآینــد ،بــازار ،بازرگانــی ،مالــی ،حقوقــی ،منابــع انســانی و
غیــره ،ریســک هــای متنوعــی وجــود دارد ،لــذا در پــروژه مدیریــت تــداوم حیــات ســازمانی
یــا  BCMSتمرکــز اصلــی بــر شناســایی حداکثــری تهدیداتــی اســت کــه از دیــدگاه فرآینــدی
و بهــره بــرداری ســبب توقــف تولیــد مجتمــع مــی گــردد .در ایــن راســتا اســتاندارد ISO
 22301کــه مبنــای پیــاده ســازی ایــن سیســتم در شــرکت پتروشــیمی فجــر قــرار گرفتــه
اســت ،مديريــت تــداوم حيــات ســازماني( )BCMرا چنيــن تعريــف مــي کنــد” :فرآينــد
مديريــت جامــع نگــري اســت كــه كــه تهديدهــاي بالقــوه و پيامدهــاي آن بــر فعاليــت هــاي
مــورد تهديــد ســازمان را شناســايي و چارچوبــي را بــراي ايجــاد تــاب آوري ســازماني از
طریــق ايجــاد قابليــت واكنــش موثــر جهــت حفــظ منافــع ذينفعــان اصلــي ،اعتبــار ،برنــد و
فعاليــت هــاي ارزش افــزاي ســازمان فراهــم مــي نمايــد“.
لــذا هــدف اصلــي سیســتم مديريــت تــداوم حيــات ســازماني ،افزايــش توانمنــدي مجتمــع
پتروشــیمی فجــر در برابــر رویدادهــا و حــوادث تهديدکننــده فعاليــت هايــش از طریــق
تــداوم يافتــن فعاليــت هــاي حياتــي در مواقــع وقــوع رویدادهــا /حــوادث بــه عنــوان
عامــل توقــف فعاليــت هــا اســت؛ بــه گونــه اي کــه منافــع ذينفعــان (شــامل ســهامداران،
مشــتريان ،تاميــن کننــدگان ،کارکنــان و کل جامعــه) ،اعتبــار و نــام ســازمان و فرايندهــاي
خلــق کننــده ارزش در ســازمان حفــظ گــردد .ايــن سيســتم مديريتــي یــک فرآینــد هدايــت
کننــده فعاليــت هــاي ســازماني اســت کــه یــک چارچــوب عملیاتــی بــا هــدف دســتيابي بــه
مــوارد زيــر را ايجــاد مــي کنــد:
ســطح تــاب آوري ســازمان در برابــر شکســت هــاي احتمالــي و از دســت رفتــن توانایــی
هــای آن در راســتاي تحقــق اهــداف اصلــی ســازمان را ارتقــاء مــی بخشــد.
روش هــاي ترمیــم و بازیابــی توانایــی ســازمان در تولیــد محصــوالت و ارائــه خدمــات
اصلــی اش در ســطوح مــورد توافــق حداقلــي و در یــک زمــان مــورد توافــق بعــد از وقــوع
رویدادهــا و حــوادث را ايجــاد مــي کنــد.
ظرفیــت و توانایــی اثبــات شــده اي را بــرای مدیریــت شــرايط بحرانــي و صيانــت از
ســابقه ،اعتبــار و خوشــنامی ســازمان ایجــاد مــی کنــد.
مدیریــت ریســک هــای مربــوط بــه فعالیــت هــای حیاتــی شناســایی شــده در ســطح واحدهــای
عملیاتــی مختلــف ،ســومین مرحلــه از اجــرای ایــن سیســتم بــوده ،کــه اصلــی تریــن هــدف
ایــن مرحلــه نیــز شناســایی عوامــل ایجــاد توقفــات تولیــد و ارائــه خدمــات اســت .بدیــن
منظــور مطابــق بــا توصیــه هــای اســتاندارد و انجمــن هــای بیــن المللــی مربوطــه در ســطح
شــرکت پتروشــیمی فجــر از روش  )FTA) Fault Tree Analysisاســتفاده گردیــد.
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انــواع ریســک هــای شناســایی شــده در ســطح شــرکت مربــوط بــه توقــف یــا اختــال در
تولیــد هــر یــک از محصــوالت ذیــل و بــه ترتیــب اولویــت و بــا تمرکــز بــر تولیــد محصــول
اصلــی مجتمــع (یعنــی بــرق) بــوده اســت:
1
2
3
4
5
6
7

برق
بخار
هوای ابزار دقیق
آب DM
هوای سرویس
نیتروژن
آب آتش نشانی
آب RO

8
 9آب بهداشتی
 10آب کولینگ
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مدیریت و عملکرد مسئولیت های اقتصادی

مـروری بر مسئولیت هـای اقتـصادی
پتروشیمی فجر

مدیریت و عملکرد
مسئولیت های اقتصادی
Management and Performance of
Financial Responsibilities

1394

2015 - 2016

ماهیــت وجــودی فعالیــت شــرکت پتروشــیمی فجــر و نــوع محصــوالت و خدماتــی کــه در
منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی ارائــه مــی کنــد ،ذاتــا حافــظ محیــط زیســت بــوده و بــه
مشــتریان شــرکت امــکان مدیریــت اثربخــش آثــار و مســئولیت هــای زیســت محیطــی شــان
را مــی دهــد .در کنــار ایــن واقعیــت ،شــرکت پتروشــیمی فجــر خــود را نســبت بــه مدیریــت
آثــار زیســت محیطــی منتــج از عملیاتــش نیــز مســئول دانســته و همــواره برنامــه هــای
الزم را در ایــن زمینــه مجدانــه و فعاالنــه تعریــف و اجرایــی کــرده اســت .تعییــن اهــداف
راهبــردی مرتبــط بــا مســئولیت هــای زیســت محیطــی و ایجــاد تعهــد مشــترک ســازمانی بــه
اتخــاذ رویکردهــای دوســتدار محیــط زیســت بــا تکیــه بــر خــط مشــی نظــام جامــع مدیریــت
شــرکت ،پایــه هــای اصلــی گــره خــوردن موفقیــت هــای اقتصــادی بــه پایــداری زیســت
محیطــی را در شــرکت پتروشــیمی فجــر بنــا نهــاده اســت.
یکــی از مهــم تریــن عوامــل تاثیرگــذار بــر کیفیــت عملکــرد پتروشــیمی فجــر در ایفــای
مســئولیت هــای زیســت محیطــی اش ،کیفیــت عملکــرد مشــتریان و پایبنــدی ایشــان بــه
رعایــت حــدود و مشــخصه هــای فیزیکوشــیمیایی پســاب هایــی اســت کــه بــرای تصفیــه
بــه شــرکت فجــر ارســال مــی کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه تــوان و شــرایط فنــی تجهیــزات و
اکوسیســتم زیســتی فراهــم شــده بــرای ارائــه چنیــن خدماتــی ،امــکان تغییــر در حــدودی
مشــخص را داراســت ،در صورتــی کــه مشــخصه هــای فیزیکوشــیمیایی پســاب ارســالی
توســط ســایر مجتمــع هــا از حــدود توافــق شــده تخطــی نمایــد ،هــم ریســک عــدم انطبــاق
خروجــی تصفیــه پســاب بــا اســتانداردهای زیســت محیطــی را بــاال می بــرد و هم پتروشــیمی
فجــر را بــا ریســک از دور خــارج شــدن عملیاتــی تجهیــزات خــود مواجــه مــی کنــد .ایــن دو
ریســک مهــم ،شــرکت را در مقــام پاســخگویی جــدی نســبت بــه گــروه هــای دیگــری از
ذینفعــان کلیــدی شــامل ســازمان هــای دولتــی و عمومــی ،عمــوم جامعــه و ســهامداران قــرار
مــی دهــد.
در وجهــی دیگــر ،شــرکت تــاش کــرده اســت کــه بــا اســتقرار سیســتماتیک و هدفمنــد
رویکردهــای مدیریــت انــرژی در ســازمان ،خلــق ارزش اقتصــادی را بــه خلق ارزش زیســت
محیطــی گــره بزنــد .منبــع اصلــی و عمــده انــرژی در پتروشــیمی فجــر ،گاز طبیعــی اســت .از
طریــق اســتقرار اســتانداردهای بــه روز مدیریــت انــرژی و انجــام ممیــزی تفصیلــی انــرژی،
شــرکت نســبت بــه برنامــه ریــزی مجــدد تولیــد و بازیابــی حــرارت بــه گونــه ای اقــدام کــرده
اســت کــه بتــوان از یــک طــرف اســتفاده حداکثــری از تــوان تولیــد تجهیــزات را داشــته و از
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طــرف دیگــر میــزان انــرژی مصرفــی را کاهــش داد .در نتیجــه ســودآوری بیشــتر ،کاهــش
بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی و کاهــش انتشــار آالینــده هــای هــوا حاصــل شــده اســت.
آنچــه مســلم اســت ،وجــود فرهنــگ حامــی محیــط زیســت در شــرکت پتروشــیمی فجــر کــه
در تمامــی ســطوح ســازمانی آن جــاری اســت ،بــه عنــوان یــک ســرمایه ارزشــمند در تعریــف
و پیشــبرد برنامــه هــا و اهــداف زیســت محیطــی عمــل مــی کنــد .پتروشــیمی فجــر امیــدوار
اســت کــه کلیــه ذینفعــان کلیــدی مرتبــط نیــز بــه ایــن شــناخت و بــاور مشــترک دســت
یابنــد کــه پایــداری زیســت محیطــی تاثیــر مســتقیمی بــر ســامت زندگــی شــغلی و خانوادگی
کارکنــان ،شــرایط مناســب زندگــی در جوامــع محلــی و تــداوم موفقیــت هــای تولیــدی-
اقتصــادی در بلنــد مــدت دارد.

مدیریت و عملکرد مسئولیت های اقتصادی

ارزش اقتصادی خلق و توزیع شده

سرمایه شرکت

 2500000میلیون ریال

سود انباشته پایان دوره

 6711723میلیون ریال

سود خالص هر سهم
فروش محصوالت و خدمات
حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 195713میلیون ریال

هزینه مشارکت در امور اجتماعی و خیریه

 28.322میلیون ریال

هزینه برنامه های عملیاتی حامی محیط زیست

20

 15127627میلیون ریال
 589.035میلیون ریال

(رسمی ،مدت معین و مدت موقت)

Fajr Petrochemical Co.

 2601میلیون ریال

 257094میلیون ریال
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تـوسعه بستـرهای سیستمی برای خلق
ارزش پایدار
شــركت پتروشــيمي فجــر معتقــد اســت كــه نگــرش فرآينــدي ،بهتريــن وســيله بــراي نيــل
بــه اهــداف و جــاری ســازي اســتراتژي هــاي ســازمان اســت .ایــن فرآيندهــا در راســتاي
جلــب رضايــت ذينفعــان طراحــي ،بازنگــري و بهبــود مــی يابنــد .شــركت پتروشــيمي فجــر از
ســال  1383بــه منظــور اجتنــاب از توســعه و تعميــق نگــرش واحــدي و بخشــي ،نســبت بــه
اســتقرار سيســتم مديريــت يكپارچــه هماهنــگ بــا خــط مشــي و راهبــري ســازمان اقــدام
نمــوده و جهــت اثــر بخــش نمــودن خروجــي هــر فرآينــد بــا در نظــر گرفتــن تعامــل و توالــي
بيــن آن هــا بــراي افزايــش رضايتمنــدي و بــرآورده ســاختن نيازهــا و انتظــارات مشــتريان
شــاخص ،معيــار ،دوره پايــش ،مالكيــن و ذينفعــان هــر فرآينــد را تعريــف ،طراحــي و تدويــن
نمــوده اســت .ایــن رویکــرد بــا توجــه بــه اســتراتژی هــای شــرکت و برگــزاری دوره هــای
آموزشــی جهــت اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت  ISO9001در ســال  1383آغــاز شــد
و ســپس بــا اســتقرار سیســتم هــای مدیریــت زیســت محیطــی  ISO14001و مدیریــت
ایمنــی و بهداشــت شــغلی  OHSAS18001و مدیریــت انــرژی /EN16001/ISO50001
 MSE2000بــه سیســتم مدیریــت یکپارچــه ( )IMSتعمیــم یافــت .در راســتای اســتقرار
سیســتم مدیریــت یکپاچــه و بــا هــدف نیــل بــه اهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت ســازمان
و شناســایی فرصــت هــای بهبــود بــرای ایجــاد ارزش افــزوده و رفــع نیازهــای ذینفعــان،
رویکــرد بازنگــری مدیریــت در شــرکت اســتقرار یافتــه اســت .ورودی هــای اصلــی در ایــن
رویکــرد از طریــق نتایــج حاصــل از ممیــزی هــای داخلــی و مراقبتــی ،پایــش فرآیندهــا،
تغییــرات فرآینــدی ،بازخوردهــای دریافتــی از مشــتریان ،گــزارش هــای نظــام پیشــنهادها،
ارزیابــی جنبــه هــا و خطــرات در زمینــه هــای مختلــف ،تامیــن مــی شــوند .آخریــن ویرایــش
خــط مشــی نظــام جامــع مدیریــت در شــرکت پتروشــیمی فجــر در شــهریور  1393تدویــن
شــد .ایــن خــط مشــی بــه خوبــی منعکــس کننــده اهــداف و راهبردهــای مدیریــت مســئوالنه
در شــرکت بــوده و ارکان مهمــی چــون ذینفــع گرایــی ،اجتنــاب از ایجــاد آلودگــی و مدیریــت
اثربخــش و پایــدار منابــع ســازمانی در آن لحــاظ شــده اســت.
همچنیــن شــرکت پتروشــیمی فجــر از ســال  1392در راســتای سیاســت هــای شــرکت ملــی
صنایع پتروشــیمی و در ســال  1393در راســتای سیاســت های شــرکت صنایع پتروشــیمی
خلیــج فــارس جهــت پیــاده ســازی مــدل تعالــی ســازمانی ،اقــدام بــه اســتقرار مــدل تعالــی
ســازمانی براســاس  EFQMکــرد .در ششــمین جشــنواره تعالــی صنعت پتروشــیمی در ســال
 ،1394ایــن شــرکت موفــق بــه دریافــت تندیــس بلوریــن شــد.
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معرفی واحدهای عملیاتی شرکت
واحدهای تولید برق و بخار
نیــروگاه ناحیــه یــک مجتمــع پتروشــیمی فجــر
دارای هفــت واحــد توربیــن گازی بــه ظرفیــت
مجمــوع  835مــگاوات اســت کــه وظیفــه تولیــد
و توزیــع بــرق بــه صنایــع پتروشــیمی منطقــه را
بــه عهــده دارد .بــرای تولیــد ایــن میــزان انــرژی
الکتریکــی ،امکانــات دریافــت و مصــرف 220
هــزار نرمــال متــر مکعــب گاز طبیعــی در ســاعت
فراهــم شــده اســت .همچنیــن از گازوئیــل بــه
عنــوان ســوخت پشــتیبان در مواقــع كاهــش
فشــار يــا قطــع جريــان گاز اســتفاده مــی گــردد.
نیــروگاه ناحيــه دو ،بــا چهــار واحــد توربيــن گازي
بــا مجمــوع ظرفيــت  648مــگاوات ســاعت بــرق در
مــدار تولیــد قــرار دارد.
بخــش عمــده تولیــد بخــار در مجتمــع پتروشــیمی
فجــر بــا بهــره گیــری از انــرژی عظیــم حرارتــی
موجــود در گازهــای پــر حــرارت حاصــل از احتــراق
توربیــن هــای گازی صــورت مــی گیــرد .واحــد بخــار
ناحيــه يــك ظرفیــت تولیــد  935تــن بــر ســاعت
بخــار را دارد و بخــش بخــار ناحيــه دو ،بــرای
تولیــد  740تــن بــر ســاعت بخــار طراحــی شــده
اســت .بــا تزريــق بخــار و مــواد شــيميايي اكســيژن
زدا بــه آب بــدون امــاح آب تغذيــه بويلــر توليــد
مــي گــردد و بــه كمــك پمــپ هــاي پــر فشــار ،جهــت
تغذيــه بويلرهــا ارســال مــي شــود .ســپس در
بويلرهــاي بازيافــت حــرارت ،گازهــای خروجــی از
توربیــن گازی پــس از گشــوده شــدن دایورتــور
دامپــر بــا آب تغذيــه بويلــر تبــادل حــرارت مــی
نمایــد و ایــن انتقــال حــرارت از گازهــای داغ بــه
آب ،باعــث تولیــد بخــار و کاهــش دمــای گازهــای
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خروجــی از دودکــش شــده و در نتیجــه مصــرف
بهینــه انــرژی را بــه دنبــال دارد .در چنیــن
سیســتمی ،بــازده حرارتــي بويلرهــا بيــش از 92
درصــد اســت.

واحدهای تصفیه آب

واحدهای تصفیه پساب

واحدهــای تصفیــه آب در ناحیــه یــک و دو
مجتمــع ،در راســتای تامیــن آب هــای صنعتــی
مــورد نیــاز واحدهــای فرآینــدی منطقــه احــداث
شــده اســت و شــامل بخــش هــای پیــش تصفیــه،
ا ُســمز معکــوس ،آب بــدون امــاح ،آب بازیافــت
ُکندانــس ،آب بهداشــتي و آب آتــش نشــانی مــی

پتروشــيمي فجــر بــه منظــور تصفيــه پســاب هــاي
صنعتــي و بهداشــتي مجتمــع هــاي منطقــه ،دو
تصفيــه خانــه احــداث کــرده اســت .در هــر دو
واحــد ،پســاب صنعتــی دریافتــی بــا امــاح پاييــن
پــس از جداســازی روغــن و تصفیــه فیزیکــی و
شــیمیایی به همراه پســآب بهداشــتی در سیســتم
بیولوژیکــی (یــا لجــن فعــال) ،تصفیــه شــده و پــس
از زالل ســازی و کنتــرل نهایــی جهــت اســتفاده
در شــبکه فضــای ســبز منطقــه ویــژه اقتصــادی و
رقيــق ســازي بخــش پســاب صنعتــی دریافتــی بــا
امــاح بــاال ،اســتفاده مــی گــردد .در واحــد تصفیــه
ناحیــه دو بدلیــل زیــاد بــودن بــار آلودگــی پســاب
هــای ورودی ،تصفیــه پســاب در دو مرحلــه انجــام
مــی گیــرد .بــه منظــور امحــای پســماندهاي جامــد
و روغــن هــاي صنعتــي جداشــده در بخــش هــاي
جداســازي ،از يــك كــوره حرارتــي اســتفاده مــي
شــود .ايــن قســمت در كاهــش آالينــده هــاي
محيــط زيســت ناشــي از پســماندهاي داراي فلــزات
ســنگين نقــش بســيار موثــري ايفــا مــي كنــد كــه
بــر پايــه دانــش فنــي متخصصــان داخلــي طراحــي و
اجــرا شــده اســت.

باشــد .نحــوه کار بــه ایــن صــورت اســت کــه آب
خــام پــس از تزریــق مــواد شــیمیایی و تــه نشــینی
و نرمــال ســازی در کالریفایرهــا و تنظیــم  PHوارد
فیلترهــای شــنی ثقلــی مــی گــردد .آب تولیــد
شــده از مرحلــه اســمز معکــوس ،وارد بخــش
خالــص ســازی شــده ،در نهایــت آب بــدون امــاح
تولیــد مــی گــردد.

واحدهای تفکیک هوا
واحدهــای هــوای پتروشــیمی فجــر واقــع در ناحیــه
یــک و دو مجتمــع ،جهــت تامیــن  33500نرمــال
مترمکعــب در ســاعت هــوای ابزار دقیــق66000 ،
نرمــال مترمکعــب در ســاعت هــوای ســرویس،
 51000نرمــال مترمکعــب در ســاعت نیتــروژن
گازی و  40500نرمــال متــر مکعــب در ســاعت
اکســیژن گازی و  217نرمــال متــر مکعــب آرگــون
گازی مجتمــع هــای مصــرف کننــده ســاخته شــده
اســت .واحدهــای هــوا شــامل دو بخــش فشــرده
ســازی و جداســازی هــوا اســت .کلیــه محصــوالت
گازی هــر دو واحــد از طریــق خطــوط انتقــال جهــت
مصــرف کننــدگان منطقــه و محصــوالت مایــع از
طریــق حمــل تانکــری بــرای سراســر کشــور ارســال
مــی گــردد.
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ارائه مسئوالنه محصوالت و خدمات
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واحد دیسپاچینگ

واحد خطوط ارتباطی

وظیفــه توزیــع و انتقــال برق تولیــد شــده در نیروگاه
از طریــق پســت هــای  132و  400کیلــو ولــت بــر
عهــده واحــد دیســپاچینگ اســت .ایــن واحــد بــه
شــبکه سراســری انتقــال بــرق کشــور متصــل اســت.

واحــد خطــوط ارتباطــي مســئوليت بهــره بــرداری
و نگهــداری خطــوط انتقــال محصــوالت يوتيليتــي
توليــد شــده در مجتمــع فجــر بــه تمــام مجتمــع
هــاي فعــال منطقــه ويــژه پتروشــیمی و خطــوط
انتقــال پســاب را بــر عهــده دارد .عــاوه بــر
ايــن ،مجتمــع هــاي منطقــه خــوراك مــورد نيــاز و
محصــوالت توليــد شــده خــود را بــا اســتفاده از
خطــوط لولــه و تحــت نظــارت ايــن واحــد دريافــت
يــا ارســال مــي نماينــد.
وســعت عملياتــي واحــد خطــوط ارتباطــي افــزون بــر
 2700هكتــار اســت و بيــش از  74نــوع ســيال
اعــم از شــيميايي و محصــوالت يوتيليتــي از طريــق
خطــوط احــداث شــده در منطقــه تحــت نظــارت
ايــن واحــد توزيــع ،تبــادل و مديريــت مــي گــردد.
همچنیــن ایــن واحــد وظيفــه نگهــداري و تعميــر
خطــوط و تجهيــزات مربــوط بــه آن هــا از قبيــل
شــيرآالت ،سيســتم هــاي ابــزار دقيــق و سيســتم
هــاي گرمايــش الكتريكــي را بــر عهــده دارد.

Fajr Petrochemical Co.

شــرکت پتروشــیمی فجــر طیــف متنوعــی از محصــوالت و خدمــات را متناســب بــا نیــاز مشــتریان و ماموریت
شــرکت ارائــه مــی کنــد .بــا توجــه بــه تاثیرگــذار بــودن محصــوالت و خدمــات شــرکت در حفاظــت از محیــط
زیســت منطقــه ،قابلیــت تولیــد باثبــات در شــرکت هــای مشــتری و حفــظ ســطح ایمنــی عملیــات در کل
منطقــه ویــژه اقتصــادی ،ایــن شــرکت همــواره در تــاش اســت کــه محصــوالت و خدماتــی بــا کیفیــت را بــه
شــیوه ای باثبــات و متناســب بــا اســتانداردهای مربوطــه ارائــه کنــد.

واحدهای برق و بخار
برق
بخار

اکسیژن گازی
اکسیژن مایع
ازت گازی
ازت مایع

واحدهای تصفیه آب
آب زالل
آب RO
آب DM
آب سرویس

واحدهای تفکیک هوا

آب برج های خنک کننده
آب خوراک بویلرها
آب بهداشتی
آب آتش نشانی

آرگون مایع
هوای سرویس
هوای ابزار دقیق

واحدهای تصفیه پساب
پساب امالح پایین
پساب امالح باال
کوره زباله سوز
کوره جامدسوز
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گروه
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مقدار فروش محصوالت و خدمات

محصوالت/خدمات واحد سنجش

تولید 94

تولید 93

تولید 92

گروه

برق

برق

مگا وات بر ساعت

4.552.982

4.300.837

4.387.334

برق

برق

بخار

بخار

تن

5.820.275

5.793.822

5.431.462

بخار

بخار

تن

ازت (گاز)

نرمال مترمکعب

338.237.342

326.629.922

306.544.432

ازت (گاز)

نرمال مترمکعب

378.385.497

ازت (مایع)

کیلوگرم

18.312.000

24.516.000

22.393.000

ازت (مایع)

کیلوگرم

3.402.725

1.941.085

اکسیژن (گاز)

نرمال مترمکعب

246.716.299

227.880.485

244.776.003

اکسیژن (گاز)

نرمال مترمکعب

224.720.938

204.239.919

204.863.492

اکسیژن (مایع)

تن

13.837

11.343

13.463

آرگون (مایع)

تن

2.264

1.813

2.080

آرگون (مایع)

تن

2.070

2.029

2.101

هوای ابزار دقیق

نرمال مترمکعب

177.086.198

151.871.023

144.538.750

هوای ابزار دقیق

نرمال مترمکعب

196.038.409

166.812.855

158.614.006

هوای سرویس

نرمال مترمکعب

145.380.782

123.375.679

113.222.408

هوای سرویس

نرمال مترمکعب

377.557.640

314.924.930

312.604.029

آب RO

مترمکعب

13.355.411

12.912.483

12.528.702

آب RO

مترمکعب

40.882.589

41.228.830

38.523.878

آب DM

مترمکعب

7.955.890

8.639.956

8.019.057

آب DM

مترمکعب

14.699.399

15.417.667

14.293.570

آب برج های خنک کننده

مترمکعب

15.337.354

14.976.712

13.332.103

آب سرویس

مترمکعب

1.036.040

1.090.715

831.501

آب سرویس

مترمکعب

895.547

946.341

783.501

آب بهداشتی

مترمکعب

1.043.097

1.064.356

988.039

آب بهداشتی

مترمکعب

879.419

956.812

896.811

آب خوراک بویلرها

مترمکعب

6.380.973

6.391.448

5.855.088

آب خوراک بویلرها

مترمکعب

742.156

806.406

755.891

تصفیه پساب LTDS

مترمکعب

3.854.307

3.516.874

3.555.960

تصفیه پساب HTDS

مترمکعب

861.472

1.014.608

734.356

تصفیه پساب بهداشتی

مترمکعب

445.503

534.127

493.247

تفکیک
هوا

آب

تفکیک
هوا

آب

تصفیه
پساب
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فروش 94

فروش 93

فروش 92

محصوالت/خدمات واحد سنجش
مگا وات بر ساعت

4.047.247

3.917.442

4.011.771

5.110.570

5.048.493

4.662.484

282.087.626

256.451.048
211.970
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تغییر آب آشامیدنی به بهداشتی

پایداری فرکانس برق

براســاس نیــاز مشــتریان بــه آنالیــز خــاص آب آشــامیدنی مطابــق ذائقــه و مقبولیــت عمومــی ،کمیتــه
ای متشــکل از نماینــده مجتمــع فجــر ،مشــتریان منطقــه و  NPCتشــکیل شــد .پــس از بررســی هــای
کارشناســی ،پتروشــیمی فجــر بــا رویکــرد خلــق ارزش بــرای مشــتریان ،تحویــل آب بهداشــتی بــه جــای
آب آشــامیدنی را در دســتور کار خــود قــرار داده و بــا تغییــر در فرآینــد تصفیــه آب ،اقــدام بــه تولیــد
و ارســال آب بهداشــتی نمــوده اســت .در تمــام مراحــل HSE ،شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی نظــارت

پتروشــیمی فجــر بــا رویکــرد تثبیــت و پایــداری تولیــد بــرق نیــروگاه ناحیــه  1و افزایــش ســرعت کنتــرل
فرکانــس بــرق تحویلــی بــه مشــتریان ،اقــدام بــه خریــداری و نصــب واحدهــای جدیــد نیروگاهــی (مــدل
 )GEنمــود کــه بــا نصــب و راه انــدازی آن هــا در نیــروگاه ناحیــه  ،1تعــداد دفعــات بــی برقــی ناشــی

بــر رونــد اعمــال تغییــر را بــر عهــده داشــته اســت .بــا اجــرای ایــن تغییــر ،هزینــه تمــام شــده خریــد آب
بهداشــتی نســبت بــه آب آشــامیدنی بــرای مشــتریان کاهــش یافتــه و باعــث افزایــش رضایــت ایشــان
گردیــد.

استفاده مجدد از آب های دور ریز واحد اسمز معکوس ()RO Reject
در راســتای اهــداف اســتراتژیک و بــه منظــور مدیریــت مصــرف خــوراک ،پــروژه تحقیقاتــی اســتفاده از
آب دور ریــز  ROواحدهــای تصفیــه آب از طریــق واحــد تحقیــق و توســعه در دســتور کار قــرار گرفــت.
پــس از انجــام مراحــل تحقیقاتــی و اجــرای خطــوط انتقــال آب دور ریــز بــه واحــد  RO Rejectدر ناحیــه ،2
از آب دور ریــز بــه عنــوان آب خــوراک بلــوک هــای  ROدر واحــد تصفیــه آب ناحیــه  2اســتفاده گردیــد.
بــا اجــرای ایــن پــروژه صرفــه جویــی زیــادی در حفــظ منابــع آب ،حفــظ محیــط زیســت و آب هــای ســطحی
منطقــه و مدیریــت هزینــه هــا صــورت گرفــت .از طــرف دیگــر ،تامیــن ســرویس هــای جانبــی مــورد نیــاز
مشــتریان بــا اطمینــان بیشــتری انجــام شــده و راندمــان تولیــد آب نیــز افزایــش یافــت .پــروژه بازیافــت
آب هــای دورریــز  ،ROدر دو فــاز اصلــی طراحــی شــده و فــاز اول آن در حــال بهــره بــرداری اســت .ایــن
پــروژه باعــث افزایــش راندمــان آب تولیــدی  ROاز  70درصــد بــه حــدود  85الــی  90درصــد مــی شــود
کــه در نــوع خــود بزرگتریــن در ایــران و خاورمیانــه اســت.

30

مدیریت و عملکرد مسئولیت های اقتصادی

Fajr Petrochemical Co.

از کنــدی کنتــرل فرکانــس توربیــن هــای آلســتوم و خســارت ناشــی از آن کــه از شــبکه ملــی بــرق بــه
نیــروگاه فجــر تحمیــل مــی گردیــد ،بــه طــور چشــمگیری کاهــش یافــت.
عــاوه بــر ایــن ،بــه منظــور اســتفاده از ظرفیــت تولیــد نیــروگاه و ارســال مــازاد تولیــد بــه شــبکه ملــی
سراســری بــرق و پایدارتــر کــردن شــرایط ،پیشــنهاد اتصــال نیــروگاه هــای ناحیــه  1و  2بــه یکدیگــر از
طریــق پســت  400کیلــو ولــت مطــرح شــد و از طریــق کابــل هــای زیــر زمینــی محقــق گردیــد .در ادامــه بــه
منظــور رفــع مشــکالت ناشــی از مســیر زیرزمینــی کابــل هــای اتصــال ،پیشــنهادی در قالــب پــروژه نصــب
خــط  132کیلــو ولــت هوایــی بیــن نیــروگاه ناحیــه  1و  2مطــرح گردیــد .ایــن شــرکت در تــاش اســت کــه
بــا اجــرای کامــل ایــن پــروژه در ســال  ،1395عــاوه بــر ارســال بــرق مــازاد ،امــکان پایــداری نیــروگاه هــای
دو ناحیــه ،اتصــال ایمــن بــه شــبکه بــرق ملــی و توســعه ســهم بــازار را محقــق گردانــد.

Ar

احداث واحد تفکیک آرگون در کنار واحد تفکیک هوای ناحیه 1
در فرآینــد تولیــد ازت و اکســیژن از اتمســفر محیــط ،امــکان تولیــد آرگــون نیــز وجود داشــت .پتروشــیمی
فجــر در یــک اقــدام خالقانــه عــاوه بــر تولیــد ازت و اکســیژن مــورد نیــاز ،تولیــد آرگــون را در دســتور کار
خــود قــرار داد .در نتیجــه ،بــا اجــرای ایــن طــرح ،عــاوه بــر تولیــد محصــول جدیــد و افزایــش ســهم بــازار
شــرکت ،بخشــی از نیــاز کشــور بــه ایــن محصــول مرتفــع گردیــد.
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مدیریت ارتباط با مشتریان
بهبــود رضایتمنــدی ذینفعــان یکــی از اهــداف راهبــردی در شــرکت پتروشــیمی فجــر اســت .در ایــن
راســتا ،شــرکت همــواره در تــاش بــوده اســت کــه بــا توســعه ارتباطــی ســازنده ،نوآورانــه و برنــده -
برنــده بــا مشــتریانش ،ســهم خــود را در موفقیــت دوجانبــه ایفــا نمایــد .پتروشــیمی فجــر بــا اســتفاده از
روش هــای مختلــف ماننــد نظرســنجی دوره ای ،جلســات حضــوری ،مکاتبــات ســازمانی ،حضــور در انجمــن
هــا و کارگــروه هــای مشــترک منطقــه ،همــواره ارتبــاط خــود بــا مشــتریان را بــه روز نگــه داشــته و نســبت
بــه دریافــت نظــرات و انتظــارات آن هــا حســاس بــوده اســت .چنیــن فعالیــت هایــی در ســطح مختلــف از
رهبــران ســازمان گرفتــه تــا کارشناســان مســئول در واحدهــای مرتبــط ماننــد اداره فــروش و ارتبــاط بــا
مشــتری دنبــال مــی شــوند .نتایــج حاصــل از ارتبــاط مســتمر بــا مشــتریان ،در جلســات بازنگــری مدیریــت
مطــرح شــده و شــرکت بــا داشــتن رویکــردی چابــک و مبتنــی بــر حــل مســاله ،پیشــنهادات و تمهیــدات الزم
را در پاســخگویی بــه نیازهــا و انتظــارات مشــتریان لحــاظ کــرده اســت.
ماهیــت فعالیــت هــا ،محصــوالت و خدمــات در شــرکت پتروشــیمی فجــر منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه
کیفیــت و کمیــت عملکــرد شــرکت بــر توانایــی مشــتریان در مدیریــت کارآمــد و اثربخش کســب و کارشــان
تاثیــر مســتقیم داشــته باشــد .یکــی از مهــم تریــن موضوعــات در چنیــن بســتری ایــن اســت کــه بــا وجــود
انحصــاری بــودن ارائــه محصــوالت و خدمــات پتروشــیمی فجــر در منطقــه ،شــرکت همــواره از رفتارهــای
انحصارطلبانــه اجتنــاب کــرده اســت .در زمینــه قیمــت گــذاری محصــوالت و خدمــات ،همــواره ارتباطــی
نزدیــک میــان پتروشــیمی فجــر ،انجمــن کارفرمایــان پتروشــیمی و مشــتریان وجــود داشــته اســت .حتــی
مشــتریان شــرکت متناســب بــا شــرایط از تخفیفــات و مشــوق هــای مالــی نیــز برخــوردار شــده انــد.
از طــرف دیگــر ،شــرکت همــواره پذیــرای تبــادل دانــش و تجربیــات و ایجــاد انطبــاق هــای فنــی متناســب بــا
همــکاری تعریــف شــده بــا مشــتریان بــوده اســت کــه در ادامــه بــه نمونــه هایــی از آن هــا اشــاره مــی شــود:

آموزش و راه اندازی واحدهای تولیدی مجتمع های منطقه

نصب رطوبت گیر در مسیر هوای سرویس ورودی به پتروشیمی شهید تندگویان
بــا توجــه بــه درخواســت شــرکت پتروشــیمی شــهید تندگویــان ،در راســتای افزایــش رضایــت مشــتریان
و علــی رغــم تعهــد قــراردادی ،پتروشــیمی فجــر اقــدام بــه صــدور درخواســت خدمــات فنــی جــت تامیــن
و نصــب رطوبــت گیــر در مســیر هــوای ســرویس بــه پتروشــیمی شــهید تندگویــان نمــود.

تنظیم  PHبخار ارسالی به مجتمع امیرکبیر
بــا توجــه بــه درخواســت پتروشــیمی امیرکبیــر مبنــی بــر افزایــش  PHبخــار ارســالی بــه آن مجتمــع،
پتروشــیمی فجــر پــس از بررســی مهندســی فرآینــد ،بــا تزریــق ســیکلو آمیــن بــه آب خــوراک بویلــر،
مشــکل  PHبخــار را مرتفــع نمــود و باعــث افزایــش رضایــت مشــتریان از کیفیــت بخــار تحویلــی از مجتمــع
فجــر گردیــد.

پایداری ولتاژی پتروشیمی اروند
حساســیت بــاالی پتروشــیمی ارونــد بــه نوســانات نرمــال شــبکه ،منجــر بــه خــروج اضطــراری واحدهــای
تولیــدی آن مجتمــع مــی گردیــد .پتروشــیمی فجــر بــا رویکــرد تثبیــت تولیــد و بــه منظــور افزایــش رضایت
مجتمــع ارونــد ،پــس از برگــزاری جلســات مشــترک کارشناســی بــا آن مجتمــع ،ضمــن ارائــه پیشــنهاد فنــی
جهــت اصــاح بعضــی از تنظیمــات رلــه هــا ،نســبت بــه معرفــی مشــاور مجــرب اقــدام نمــود کــه بــا انجــام
تنظیمــات الزم ،میــزان توقفــات اضطــراری کاهــش یافــت.

در جهــت ارزش آفرینــی بــرای مشــتریان و شــرکاء ،پتروشــیمی فجــر تجــارب فنــی ،نیــروی انســانی ماهــر و
در صــورت نیــاز امکانــات خــود را در اختیــار ایشــان قــرار مــی دهــد .بــه عنــوان نمونــه ،پرســنل متخصــص
پتروشــیمی فجــر ،در راه انــدازی واحــد جداســازی هــوای شــرکت هــای پتروشــیمی مــارون ،غدیــر و
ارونــد و راه انــدازی تصفیــه خانــه آب ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی ،نقشــی کلیــدی ایفــا کــرده انــد.
ایــن اقــدام ،عــاوه بــر توســعه مدیریــت دانــش بــه منطقــه ،نقــش موثــری در مســئولیت هــای اجتماعــی
ســازمان و افزایــش رضایــت مشــتریان داشــته اســت.
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مبارزه با پولشویی

اجتناب از اقدامات انحصارطلبانه

در رابطــه بــا مبــارزه بــا پولشــویی شــورای عالــی مبــارزه بــا پولشــویی کشــور در ســیزدهمین
جلســه آن شــورا در مــورخ  1391 /3/23دســتورالعمل اجرایــی مبــارزه بــا پولشــویی در
شــرکت هــای تجــاری و موسســات غیرتجــاری را در  24مــاده و هفــت تبصــره بــه تصویــب
رســانده و از تاریــخ ابــاغ الزم االجــرا نمــوده اســت .در راســتای اجــرای دســتورالعمل مذکــور
اقدامــات ذیــل در پتروشــیمی فجــر در حــال اجــرا اســت:
طبــق مــاده  4و  5ایــن دســتورالعمل ،از مشــتریان و اربــاب رجــوع مــدارک الزم اخــذ و
تشــکیل پرونــده شــده اســت.
بــر اســاس مــواد  8و  20در تمــام صورتحســاب هــای ارســالی و دریافتــی و قراردادهــا،
درج اطالعــات از جملــه شناســه ملــی بــرای اشــخاص حقوقــی ،کــد ملــی بــرای اشــخاص حقیقــی،
آدرس و کــد پســتی الزامــی و رعایــت مــی گــردد.
براســاس مــاده  10دســتورالعمل مذکــور طــی نامــه شــماره  /117س -1ص پ ،مــورخ
 ،1393/2/31ایــن شــرکت مســئول مبــارزه بــا پولشــویی را بــه شــورای عالــی مبــارزه بــا
پولشــویی معرفــی و از دبیرخانــه آن شــورا رمــز و کلمــه عبــور ورود بــه ســامانه دریافــت شــده
اســت.
بــر اســاس مــاده  ،11کارکنــان اداری ،مالــی ،بازرگانــی ،امــور حقوقــی و پیمــان هــا و روســای
ادارات دوره هــای آشــنایی و پیشــرفته قانــون مبــارزه بــا پولشــویی را گذارنــده و گواهینامــه
آموزشــی دوره مذکــور را دریافــت نمــوده انــد .همچنیــن در همیــن راســتا کارگــروه مبــارزه بــا
پولشــویی بــا عضویــت نماینــدگان واحد حسابرســی داخلــی ،مالی ،حقوقــی ،بازرگانی و حراســت
تشــکیل شــده است.
طبــق مــواد  12و  13بــا حسابرســان مســتقل همــکاری الزم شــده اســت .همچنیــن مســئول
مبــارزه بــا پولشــویی دسترســی به پرونــده اطالعاتی مشــتریان و سیســتم مالــی را دارد.
در راســتای اجــرای مــواد  11و 14در شــبکه اطــاع رســانی شــرکت (پورتــال ســازمانی)،
قانــون مبــارزه بــا پولشــویی ،دســتورالعمل اجرایــی مبــارزه با پولشــویی درشــرکت هــای تجاری
و موسســات غیرتجــاری و همچنیــن شــماره تمــاس مســئول مبــارزه بــا پولشــویی شــرکت جهــت
آگاهــی و اطــاع رســانی در دســترس پرســنل قــرار گرفتــه اســت.
طبــق مــاده  15هرگونــه دریافــت و پرداخــت فقــط از طریــق حســاب بانکــی و حوالــه بانکــی
انجــام مــی گــردد.
مســئول مبــارزه بــا پولشــویی بــا مراجعــه بــه ســایت دبیرخانــه شــورای عالــی مبــارزه بــا
پولشــویی آخریــن اطالعــات و آمــوزش هــای مربوطــه را دریافــت و بــکار مــی گیــرد.
در راســتای اجــرای دســتورالعمل مذکــور فــرم تعهــد بــه رعایــت قانــون مبارزه با پولشــویی
تهیــه و جهــت اخــذ تعهــد از پیمانکاران پیوســت تمام قراردادها شــده اســت.

براســاس طــرح هــای توســعه ای منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی ،شــرکت پتروشــیمی فجــر
بــه صــورت انحصــاری محصــوالت و خدمــات خــود را ارائــه مــی کنــد .در اصــل ،ایــن تصمیــم بــا
هــدف ارائــه اثربخــش و مقــرون بــه صرفــه چنیــن محصــوالت و خدماتــی بــوده اســت .شــرکت
پتروشــیمی فجــر بــا داشــتن نگاهــی بلندمــدت ،خــود را نســبت بــه توســعه پایــدار منطقــه
متعهــد مــی دانــد .در ایــن راســتا ،همــواره در تــاش بــوده اســت کــه تعامــات تجــاری خــود
را در مشــارکت بــا ذینفعــان کلیــدی و بــا هــدف دســتیابی بــه توافقــی برنــده برنــده شــکل
دهــد .در ارتبــاط بــا قیمــت گــذاری محصــوالت و خدمــات ،پتروشــیمی فجــر در توافــق بــا انجمن
کارفرمایــان پتروشــیمی و مشــتریان ،نســبت بــه قیمــت گــذاری اقــدام مــی کنــد .حتــی در
شــرایط مختلــف ،مشــتریان مشــوق هــا یــا تخفیــف هــای مختلفــی را از شــرکت دریافــت کــرده
انــد .از طــرف دیگــر ،فرآینــد بررســی و انتخــاب تامیــن کننــدگان (مــواد و قطعــات /خدمــات)
کامــا روشــن ،قابــل دسترســی بــرای عمــوم و براســاس الزامــات قانونــی تعریــف شــده اســت.
هــدف شــرکت ایــن اســت کــه بتوانــد بــا ایجــاد رقابــت میــان تامیــن کننــدگان مختلــف ،فرصت
هــای تجــاری را بــه صــورت شــفاف و مســاوی در اختیــار گــروه هــای مختلــف قــرار دهــد و در
پیشــرفت کمــی و کیفــی عملکــرد آن هــا بــرای ایجــاد تمایــز رقابتــی ،ســهیم باشــد.
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مدیریت و عملکرد مسئولیت های اقتصادی

مدیریت مالی شفاف و پاسخگو
تمامــي فعالیــت هــاي مالــي در شــركت پتروشــيمي فجــر مطابــق بــا فرايندهــاي حاكميتــي مالي و
متناســب بــا تمامــي ســطوح مرتبــط ســازماني كنتــرل و ثبــت مــی گردنــد .به منظــور جاري ســازي
ايــن رويكــرد ،آييــن نامــه هــا ،دســتورالعمل هــا ،بخــش نامــه هــا و قوانيــن و مقــررات متعددي
نظيــر دســتورالعمل و مقــررات بودجــه اي ،آييــن نامــه معامــات ،اســتاندارد هــاي حســابداري و
حسابرســي ،مصوبــه هــاي هیــات مديــره فجر ،شــركت صنايع پتروشــيمي خليــج فــارس ،وزارت
نفــت و غیــره تدويــن و در تمامــي ســطوح فراينــد مالــي جهــت انطبــاق رويدادهايــي كــه اثــر
و ابعــاد مالــي دارنــد مــورد اســتفاده قــرار مــي گيــرد .همچنيــن نظــارت هــاي مالــي شــركت
پتروشــیمی فجــر بــه صــورت مســتمر و بــا اســتفاده از فعاليــت هايــی نظيــر كنتــرل بودجــه،
كنتــرل امــوال ،سندرســي تمامــي اســناد دوره هــاي مالــي و حسابرســي بيمــه ،مميــزي مالياتــي
و ارايــه اطالعــات بــه ديــوان محاســبات و بازرســي كل كشــور و ســاير ســطوح فراينــد مالــي بــه
حاكميــت فرايندهــاي مالــي بــر ســاير ســطوح مرتبــط ســازمان صحــه مــی گــذارد.
حسابرســي ســاليانه توســط حسابرســان و بازرســان قانونــي جهــت رســيدگي بــه عملكــرد مالــي
شــركت و اظهــار نظــر نســبت بــه مقبوليــت صــورت هــاي مالــي در چهارچــوب اســتانداردهاي
حســابداري ،حسابرســي و ارايــه گــزارش هيــات مديــره بــه مجمــع صاحبــان ســهام و افزايــش
دامنــه فعاليــت واحــد حسابرســي داخلــي از ديگــر نقــش هــاي حاكميتــي فراينــد مالــي اســت.
اجــرا و پيــاده ســازي كنتــرل هــاي داخلــي كارآمــد بــه منظــور دســتيابي به ســطح قابــل قبولي از
ريســك هــاي مالــي نمونــه بــارز از مــوارد حاكميــت مالــي محســوب مــي گــردد.
بــا توجــه بــه بهبودهــاي انجــام شــده در فراينــد مالــي بــا رويكــرد شــفا ســازي در گزارشــگري
عملكــرد مالــي و بــه دليــل عــدم وجــود مغايــرت در فعاليــت ها ،در فرايند حسابرســي مســتقل
شــركت فجــر طــي ســال هــاي متمــادي اظهــار نظــر حســابرس حاكــي از تطبيق صــورت هــاي مالي
بــا اســتانداردهاي حســابداري بــه نحــو مطلــوب بــوده اســت.

36

Fajr Petrochemical Co.

Sustainability Report

37

گزارش پایداری شرکت پتروشیمی فجر 1394 -

مدیریت و عملکرد مسئولیت های زیست محیطی

مـروری بر مسئولیت هـای زیست محیطـی
پتروشیمی فجر

مدیـریت و عملـکرد
مسئولیت های زیست محیطی
Management and Performance of
Environmental Responsibilities

1394

2015 - 2016

38

Fajr Petrochemical Co.

ماهیــت وجــودی فعالیــت شــرکت پتروشــیمی فجــر و نــوع محصــوالت و خدماتــی که در منطقــه ویــژه اقتصادی
پتروشــیمی ارائــه مــی کنــد ،ذاتــا حافــظ محیــط زیســت بــوده و به مشــتریان شــرکت امــکان مدیریــت اثربخش
آثــار و مســئولیت هــای زیســت محیطــی شــان را مــی دهــد .در کنــار ایــن واقعیــت ،شــرکت پتروشــیمی فجــر
خــود را نســبت بــه مدیریــت آثــار زیســت محیطــی منتــج از عملیاتــش نیــز مســئول دانســته و همــواره برنامــه
هــای الزم را در ایــن زمینــه مجدانــه و فعاالنــه تعریــف و اجرایــی کــرده اســت .تعییــن اهــداف راهبــردی
مرتبــط بــا مســئولیت هــای زیســت محیطــی و ایجــاد تعهــد مشــترک ســازمانی بــه اتخــاذ رویکردهای دوســتدار
محیــط زیســت بــا تکیــه بــر خــط مشــی نظــام جامــع مدیریــت شــرکت ،پایــه هــای اصلــی گــره خــوردن موفقیــت
هــای اقتصــادی بــه پایــداری زیســت محیطــی را در شــرکت پتروشــیمی فجــر بنــا نهــاده اســت.
یکــی از مهــم تریــن عوامــل تاثیرگــذار بــر کیفیــت عملکــرد پتروشــیمی فجــر در ایفای مســئولیت های زیســت
محیطــی اش ،کیفیــت عملکــرد مشــتریان و پایبندی ایشــان به رعایت حدود و مشــخصه های فیزیکوشــیمیایی
پســاب هایــی اســت کــه بــرای تصفیــه بــه فجــر ارســال مــی کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه تــوان و شــرایط فنــی
تجهیــزات و اکوسیســتم زیســتی فراهــم شــده بــرای ارائــه چنین خدماتــی ،امــکان تغییر در حدودی مشــخص
را داراســت ،در صورتــی کــه مشــخصه های فیزیکوشــیمیایی پســاب ارســالی توســط ســایر مجتمع هــا از حدود
توافــق شــده تخطــی نمایــد ،هــم ریســک عــدم انطبــاق خروجــی تصفیــه پســاب بــا اســتانداردهای زیســت
محیطــی را بــاال مــی بــرد و هــم پتروشــیمی فجــر را بــا ریســک از دور خــارج شــدن عملیاتــی تجهیــزات خــود
مواجــه مــی کنــد .ایــن دو ریســک مهــم ،شــرکت را در مقــام پاســخگویی جــدی نســبت بــه گــروه هــای دیگــری
از ذینفعــان کلیــدی شــامل ســازمان هــای دولتــی و عمومــی ،عمــوم جامعــه و ســهامداران قــرار مــی دهــد.
در وجهــی دیگــر ،شــرکت تــاش کــرده اســت کــه بــا اســتقرار سیســتماتیک و هدفمنــد رویکردهــای مدیریت
انــرژی در ســازمان ،خلــق ارزش اقتصــادی را بــه خلــق ارزش زیســت محیطــی گــره بزنــد .منبــع اصلــی و عمده
انــرژی در پتروشــیمی فجــر ،گاز طبیعــی اســت .از طریــق اســتقرار اســتانداردهای بــه روز مدیریــت انــرژی و
انجــام ممیــزی تفصیلــی انــرژی ،شــرکت نســبت بــه برنامــه ریــزی مجــدد تولیــد و بازیابــی حــرارت بــه گونــه
ای اقــدام کــرده اســت کــه بتــوان از یــک طــرف اســتفاده حداکثــری از تــوان تولیــد تجهیــزات را داشــته و از
طــرف دیگــر میــزان انــرژی مصرفــی را کاهــش داد .در نتیجــه ســودآوری بیشــتر ،کاهــش بهــره بــرداری از
منابــع طبیعــی و کاهــش انتشــار آالینــده هــای هــوا حاصــل شــده اســت.
آنچــه مســلم اســت ،وجــود فرهنــگ حامــی محیــط زیســت در شــرکت پتروشــیمی فجــر کــه در تمامــی ســطوح
ســازمانی آن جــاری اســت ،بــه عنــوان یــک ســرمایه ارزشــمند در تعریــف و پیشــبرد برنامــه هــا و اهــداف
زیســت محیطــی عمــل مــی کنــد .پتروشــیمی فجــر امیــدوار اســت کــه کلیــه ذینفعــان کلیــدی مرتبــط نیــز بــه
ایــن شــناخت و بــاور مشــترک دســت یابنــد کــه پایــداری زیســت محیطــی تاثیــر مســتقیمی بــر ســامت زندگی
شــغلی و خانوادگــی کارکنــان ،شــرایط مناســب زندگــی در جوامــع محلــی و تــداوم موفقیــت هــای تولیــدی-
اقتصــادی در بلنــد مــدت دارد.
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بودجه تخصیص یافته به برنامه های زیست محیطی در سال 1394
هزینه های سرمایه گذاری واحد تصفیه پساب

 628.592میلیون ریال

هزینه های جاری واحد تصفیه پساب

 192.582میلیون ریال

هزینه های جاری دفع پسماند واحد تصفیه پساب (کوره پسماندسوز)

 29.87میلیون ریال

هزینه های دفع پسماند واحد تصفیه آب

 8.566میلیون ریال
 262میلیون ریال

هزینه پایش آالینده ها توسط آزمایشگاه معتمد

 257.094میلیون ریال

هزینه پروژه بازگردانی آب دور ریز اسمز معکوس

مدیریت تاثیرات بر آب
دريافت و تصفيه ساالنه
 5.300.000متـرمـكعب
پسـاب پتروشیمی هـای
مستقر در منطقه ويژه

بـازگردانـي و تصفيه
 45درصـــــد از آب
خوراك بويلر ارسال
شده به مجتمع ها

بازیابی 1.132مترمکعب
در سـاعت آب دور ریـز
بـه خـورهـای منـطقه بـا
اجـرای پـروژه بـازیابـی

RO Reject

40

ســوزاندن روزانــه  10تــن
لجــن تصفيــه پســاب در
كــوره پسماندســوز

خريــد و احــداث كــوره
جامــد ســوز جهــت امحــاء
پســماندهاي واحــد تصفيــه
پســاب بــا صــرف هزينــه 60
ميليــارد ريــال
اســتفاده از خاکســتر کــوره
پسماندســوز در ســاخت بتــن
و محوطــه ســازي و عــدم
ارســال بــه محــل دفــن زبالــه

اســتفاده از توربيــن
هــاي گازي ســازگار
بــا محيــط زيســت در
واحدهــاي نيــروگاه

کـاهـــش مـصـــرف سـالـــانه 21.660.000
اســتاندارد متــر مکعــب گاز از طریــق حداکثرســازی
تولیــد بویلرهــای بازیافــت حــرارت
کاهــش در برداشــت  1.132مترمکعــب در
ســاعت آب خــام از رودخانــه کارون بــا اجــرای
پــروژه RO Reject

ارسـال پسـاب تصفيـه شده به
ميزان  850.000متـرمكعب در
سـال جهـت آبــياري  85هکتـار
فضاي سبز منطقه ويژه

مدیریت تاثیرات بر هوا

Fajr Petrochemical Co.

مدیریت تاثیرات بر خاک

مدیریت تاثیرات بر منابع طبیعی

احــداث و راه انــدازي
پايلوت تصفيه پســاب
بــا صــرف هزينــه 7
ميليــارد ريــال

جلوگیری از انتشار ساالنه
 40.200تن گاز  CO2از
طریق حداکثرسازی تولید
بویلرهای بازیافت حرارت

مدیریت و عملکرد مسئولیت های زیست محیطی

خلق ارزش اقتصادی از طریق خلق ارزش زیست محیطی

تعریــف پــروژه حــذف
آالینــده هــای آلــی
فــرار

ايجــاد ،نگهــداري و
گســترش فضــاي ســبز
مجتمــع بــه میــزان 4
هکتــا ر

محقق شــدن افــزون بــر  31میلیارد
ریــال ســود بــا حداکثرســازی تولیــد
بویلرهــای بازیافــت حرارت

صرفــه جویــی اقتصــادی ســاالنه
حــدود  150میلیــارد ریــال بــا
اجــرای پــروژه RO Reject
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مدیریت و عملکرد مسئولیت های زیست محیطی

مدیریت محیط زیست
توسعه بسترهای سیستمی برای مدیریت یکپارچه زیست محیطی
در ســطح راهبــردی ،هــدف اســتراتژیک ”بهبــود میــزان رعایــت قوانیــن ،الزامــات و
اســتانداردهای زیســت محیطــی“ منعکــس کننــده پایبنــدی مدیــران ارشــد ســازمان بــه اتخــاد
رویکردهــا و برنامــه هــای توســعه کســب و کار بــه شــیوه ای اســت کــه دوســتدار محیط زیســت
باشــد.
در ایــن راســتا ،مدیریــت و کارکنــان تعهــد بــه صیانــت از محیــط زیســت در خــط مشــی نظــام
جامــع مدیریــت را ســرلوحه کار خــود قــرار داده انــد .ســه بنــد اصلــی زیــر از خــط مشــی نظــام
جامــع مدیریــت ،بــه روشــنی منعکــس کننــده پایبنــدی شــرکت بــه یکپارچــه ســازی رویکــرد و
نــگاه حامــی محیــط زیســت در ابعــاد مختلــف راهبــردی و عملکــردی اســت.
تعهــد بــه بهبــود مســتمر در تمــام زمينــه هــاي كيفيــت ،ايمنــي ،بهداشــت حرفــه اي محيــط
زيســت و كارايــي انــرژي بــر اســاس ارزيابــي عملكــرد جامــع مديريــت.
پيشــگيري از رويدادهــا ،آلودگــي محيــط زيســت و اتــاف انــرژي بوســيله كنتــرل و تجزيــه
و تحليــل عوامــل بالقــوه موثــر بــر آن هــا.
شناســايي و انطبــاق بــا الزامــات قانونــي و ســاير تعهــدات مرتبــط بــا فعاليــت هــا ،خدمــات و
محصــوالت در حــوزه هــاي كيفيــت ،ايمنــي ،بهداشــت حرفــه اي ،محيــط زيســت و انــرژي
بــه منظــور مديريــت و تحــت كنتــرل درآوردن اثــر آلودگــي هــاي زيســت محيطــي بــر اكولــوژي
(گياهــان ،جانــوران ،مناظــر طبيعــي و انســان) و منابــع طبيعــي (زميــن هــاي كشــاورزي ،آب،
جنــگل ،منابــع انــرژي ،دريايــي و معدنــي) و هــوا ،از ســال  1383مطابــق بــا نظامنامــه كيفيــت،
نســبت بــه پياده ســازي سيســتم مدیـــریت کیفیــت زیســـت محیطــی ( )ISO14001در شــرکت
اقــدام شــده اســت .بــه منظــور ارزیابــی و پایــش رویکــرد مذکــور از ابزارهايي همچــون مميزي
داخلــي ،مميــزي خارجــي ،خودارزيابــي ،ارزیابــی جايــزه پتروشــيمي،انــدازه گيــري شــاخص هــاي
مربوطــه و ارائــه نتايــج آن هــا در جلســات بازنگــري مديريــت ،اســتفاده مــي شــود .همچنیــن
شــاخص هایــی همچــون :درصــد رعايــت الزامــات قانونــي پســاب در مجتمــع ،درصــد رعايــت
الزامــات قانونــي هــوا در مجتمــع ،ميانگيــن ريســك جنبــه هــاي زيســت محيطــي ،درصــد انطباق
ت انــدازه گیری
در بازديدهــاي محيــط زيســت و درصــد پســماندهاي تعييــن تكليــف شــده ،جهـ 
رویکــرد مذکــور تعریــف شــده اســت.
بــا هــدف جــاری ســازی رویکردهــای مذکــور ،فرآیندهــای الزم و پشــتیبان در زمینــه مدیریــت
محیــط زیســت در شــرکت پتروشــیمی فجــر تعریــف شــده و اســتقرار یافتــه انــد .یکــی از مهــم
تریــن آن هــا ،فرآینــد شناســايي ،ارزيابــي و بازنگــري جنبــه هــاي زيســت محيطــي ســازمان
اســت.
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جنبــه هــای زیســت محیطــی و پيامدهــاي آن هــا بــا مشــخص نمــودن فرايندهــا و فعاليــت هــاي
مرتبــط و بــا توجــه بــه مــواردی ماننــد انتشــار آالينــده هــا بــه هــوا ،آب ،خــاک و یــا مصــرف
منابــع و همچنیــن وجــود الــزام قانونــی در هــر مــورد شناســایی مــی گــردد .ارزيابــي جنبــه هــا
و پيامدهــاي زيســت محيطــي مطابــق بــا روش  FMEAانجــام مــي شــود و عــدد اولويــت ريســك
 RPNو اقدامــات كنترلــي و اصالحــي مــورد نیــاز بــرای هــر جنبــه تعییــن مــی گــردد.

روش اجرای شناسایی ،ارزیابی و بازنگری جنبه های زیست محیطی
بازرسی های

مشخصات فنی

زیست محیطی

واحد

حوادث

پایش های

تغییرات

زیست محیطی

فرایندی
کمیته های
محیط زیست

شناسایی و
ارزیابی جنبه های
زیست محیطی و
ریسک جنبه ها

بازنگری جنبه های
زیست محیطی

()RPN

فرهنگ سازی
و آموزش
تعیین جنبه های
با ریسک باال
(جنبه های بارز)

پایش پیشرفت
پروژه ها و پیگیری تا
اجرای کامل پروژه ها
تعریف و اجرای
پروژه های اصالحی
برای جنبه های بارز
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یکــی از مهــم تریــن مراحــل در چرخــه هــای مدیریــت ،نظــارت بــر عملکــرد بــه منظــور حصــول اطمینــان از
حرکــت در مســیر صحیــح ،شناســایی خطاهــا و اقــدام بــرای اصــاح بــه موقــع اســت .در نتیجــه ،فراينــد نظارت
بــر عملكــرد زيســت محيطــی در شــرکت جــاری شــده اســت .مهــم تریــن مراحــل آن بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
نظارت بر پارامترهاي زيست محيطي خروجي هاي هوا و پساب
بررســي و تجزيــه و تحليــل نتايــج آزمايشــگاه مجتمــع مربــوط بــه خروجــي هــاي پســاب بــه صــورت روزانــه
و ارســال مــوارد عــدم انطبــاق بــه واحدهــاي مربوطــه
بررسي و تجزيه و تحليل نتايج آنااليزرهاي آنالين بر روي دودکش های نيروگاه
بررسي و تجزيه و تحليل نتايج آزمايشگاه معتمد و ارسال موارد عدم انطباق به واحدهاي مربوطه
تهيه و ارسال گزارش پساب هاي نامنطبق به روساي مجتمع ها
به روز رساني شاخص هاي محيط زيست
تهيه گزارش ماهانه محيط زيست مجتمع و ارسال به واحد برنامه ريزي مديريت
نظــارت وكنتــرل جنبــه هــاي زيســت محيطــي واحدهــاي بهــربــرداري و ارســال گــزارش بــه واحدهــاي
مربوطــه

فرآیند نظارت بر عملکرد زیست محیطی

مدیریت و عملکرد مسئولیت های زیست محیطی

بــه منظــور حصــول اطمينــان از رعايــت اســتانداردهاي محيــط زيســت ،پارامترهــاي آالينــده در خروجــي هــاي
پســاب و هــواي مجتمــع توســط آزمايشــگاه مجتمــع و همچنيــن توســط آزمايشــگاه معتمــد ســازمان حفاظــت
محيــط زيســت بــه صــورت دوره اي و در قالــب طــرح خــود اظهــاري انــدازه گيــري مــی شــود .ایــن امــر از طریــق
جــاری ســازی فرآینــد پايــش و انــدازه گيــري آالينــده هــاي زيســت محيطــي در شــركت پتروشــيمي فجر محقق
مــی گــردد .در ایــن راســتا ،سيســتم هــاي پايــش آناليــن بــر روي دودكــش توربيــن هــاي گازي واحــد نيــروگاه
نصــب گرديــده و پارامترهــاي هــوا ماننــد  NOxو  COدر گازهــاي خروجــي بــه صــورت پيوســته انــدازه گيــري
مــي گــردد .در پســاب تصفيــه شــده خروجــي نيــز پارامترهــاي  PHو  CODتوســط آنااليــزر آناليــن مــورد پايش
قــرار مــي گيــرد .اقدامــات مهــم در فراینــد پایــش و انــدازه گیــری عبارتنــد از:
اندازه گيري پارامترهاي آالينده محيط زيست بر روي خروجي هاي مجتمع توسط آزمايشگاه مجتمع
اندازه گيري پارامترهاي آالينده محيط زيست بر روي خروج هاي مجتمع توسط آزمايشگاه معتمد
اندازه گيري پارامترهاي آالينده محيط زيست بر روي خروجي هاي مجتمع توسط آنااليزرهاي آنالين
نظارت بر پايش هاي آزمايشگاه معتمد
نظارت بر كنترل آلودگي هوا از طريق نصب تجهيزات مناسب (آنااليزرها)
انجام هماهنگي هاي الزم با آزمايشگاه مجتمع جهت اندازه گيري پارامترهاي محيط زيستي

فرآیند پایش و اندازه گیری آالینده های زیست محیطی
آزمایشگاه
مجتمع،آزمایشگاه
معتمد و آناالیزرهای
آنالین

ارسال نتایج به اداره
حفاظت محیط زیست

چک لیست های
بازدید

اعالم عدم انطباق ها جهت
انجام اقدامات اصالحی با
برنامه بهبود

بازدیدهای دوره ای و
موردی از واحدها

پایش اقدامات
اصالحی تا اجرای کامل

دریافت نتایج

دستورالعمل
خوداظهاری در پایش

پایش پیشرفت
پروژه ها تا اجرای
کامل پروژه

استانداردها و
قوانین زیست محیطی

برنامه ها

آنالیز نتایج و
ارزیابی انطباق با
الزامات قانونی

درخواست
اقدامات اصالحی
و پروژه بهبود

ارسال گزارش نتایج
ارزیابی (عدم انطباق) جهت
اطالع و اقدام واحد مرتبط
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مدیریت پساب

مدیریت و عملکرد مسئولیت های زیست محیطی

پايلوت تصفيه پساب

شــركت پتروشــيمي فجــر بــا دريافــت و تصفيــه پســاب مجتمــع هــاي منطقــه ويــژه ،نقــش بســيار مهمــي در حفظ
محيــط زيســت منطقــه ايفــا مــي کنــد .واحدهــاي تصفيــه پســاب  1و  2بــه منظــور تصفيــه پســاب هــاي صنعتي و
بهداشــتي مجتمــع هــاي منطقــه ويــژه در مجتمــع فجر احــداث شــده اند 15 .مجتمــع واقــع در منطقه ويــژه انواع
پســاب هــاي توليــدي خــود را بــه واحدهــاي تصفيــه پســاب فجر ارســال مــي نماينــد .اين پســاب ها عبارتنــد از:
پساب هاي روغني با نمك پايين يا Low TDS
پساب هاي شيميايي با نمك باال يا High TDS
پساب هاي بهداشتي
ضايعات هيدروكربني
ظرفيــت واحدهــاي تصفيــه پســاب  1و  2بــه ترتيــب  460و  520مترمكعــب در ســاعت اســت .فراينــد
تصفيــه پســاب  Low TDSاز ســه بخــش عمــده تشــكيل مــی شــود:
بخش اول :ورودي ،يكنواخت سازي و تصفيه فيزيكوشيميايي
بخش دوم :تصفيه بيولوژيكي ،فيلتراسيون و گندزدايي
بخش سوم :فرآوري و آبگيري از لجن
بــه منظــور اســتفاده بهينــه از منابــع آب ،پســاب تصفيــه شــده  Low TDSكــه در محــدوده اســتانداردهاي
محيــط زيســت قــرار دارد بــراي آبيــاري فضــاي ســبز منطقــه ويــژه به صــورت رایــگان مورد اســتفاده قــرار مي
گيــرد .ايــن اقــدام از يــك ســو باعــث كاهــش مصــرف آب خــام جهــت آبيــاري شــده و از ســوي ديگــر بــا ايجــاد
ايــن فضــاي ســبز باعــث بهبــود وضعيــت هــواي منطقــه مــي گــردد.
فراينــد تصفيــه پســاب  High TDSاز دو بخــش الگــون هــاي اختــاط كامــل و الگــون هــاي اختيــاري تشــكيل
شــده اســت .پســاب  High TDSپــس از انجــام مراحــل تصفيــه وارد خــور مــي گــردد.

شاخص میزان پساب دریافتی و

1390

1391

1392

1393

1394

تصفیه شده (متر مکعب در سال) 5387759 5367659 4871550 4600000 4131550

بــه منظــور بررســي مشــكالت و اجــراي طرح هــاي پژوهشــي بــر روي فرايند
تصفيــه پســاب هــاي ارســالي و افزايــش راندمــان عملكــرد تصفيــه خانــه،
پايلــوت تصفيــه پســاب در مجتمــع فجــر طراحــي و احــداث گرديــده اســت.
در ايــن پايلــوت چنــد منظــوره مــي تــوان روش هــاي مختلــف تصفيه پســاب
از جملــه لجــن فعــال ،الگــون اختيــاري SBR، MBBR ،و  MBRرا مــورد
بررســي قــرار داد .ایــن پــروژه بــا تخصیــص  7میلیــارد ریــال بودجــه بــه
بهــره بــرداری رســید.

بهره برداری از پروژه بازیابی آب های دور ریز واحد اسمز معکوس در سال 1394
هــدف از اجــرای ایــن طــرح بهینــه ســازی و صرفــه جویی در مصــرف منابع آب اســت .در واحدهــای تصفیه آب
شــرکت پتروشــیمی فجــر ،آب هــای تغلیــظ شــده ناشــی از واحدهــای اســمز معکــوس (بــا عنــوان ،)RO Reject
حــاوی امــاح معدنــی باالیــی بــوده و وارد خورهــای منطقــه مــی گــردد .بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ایــن آب هــای
دور ریــز ،در شــرکت پتروشــیمی فجــر طراحــی و ســاخت واحــد بازیابــی آب هــای  RO Rejectدر دســتور کار
قــرار گرفــت .اجــرای پــروژه از ســال  1392توســط شــرکت هــای داخلــی آغــاز گردیــده و بــا پیگیرهــای و
تــاش هــای صــورت گرفتــه ، ،دو بلــوک از واحــد بازیابــی  RO Rejectدر ســال  1394بــه بهــره بــرداری
رســید .بــا اجــرای ایــن طــرح  1.132مترمکعــب در ســاعت آب دور ریــز بــه خورهــای منطقــه ،بازیابــی شــده
و بــه چرخــه تولیــد برگشــت داده مــی شــود و بــه همیــن میــزان برداشــت آب خــام از رودخانــه کارون نیــز
کاهــش مــی یابــد .حفاظــت از منابــع ارزشــمند آبــی و صرفــه جویــی اقتصــادی بــه میــزان  150میلیــارد
ریــال در ســال از آثــار اجــرای ایــن طــرح اســت.
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مديريت پسماند

انواع پسماندهایی که در شرکت پتروشیمی فجر مدیریت می شوند عبارتست از:

پســماندها بــا توجــه بــه جنبــه هــای مختلــف زیســت محیطــی حائــز اهمیــت بســیاری هســتند .یکــی از مهــم
تریــن حــوزه هایــی کــه تحــت رویکردهــا و رویــه هــای جــاری در پتروشــیمی فجــر مدیریــت مــی شــود،
پســماندهای ناشــی از عملیــات فرآینــدی و غیرفرآینــدی خــود مجتمــع و بعضــا ســایر مجتمــع هاســت .در ایــن
راســتا ،پســماندهاي فراينــدي و غيــر فراينــدي در مجتمــع بــر اســاس روش هــا و دســتورالعمل هــاي موجــود
شناســايي ،طبقــه بنــدي و كدگــذاري مــي شــوند .اقدامــات مهــم در فراینــد مدیریــت پســماند عبارتنــد از:
نظــارت و پيگيــري دفــع اصولــي و كنتــرل شــده مــواد زائــد بــه ويــژه بــه صــورت دفــن در محــل هــاي
مــورد تاييــد ســازمان حفاظــت محيــط زيســت و يــا ســوزاندن تحــت شــرايط كنتــرل شــده بــا اســتفاده از روش
هــاي نويــن؛
اعمــال ضوابــط حاكــم بــر سيســتمهاي جمــع آوري ،ذخيــره ،پــردازش ،حمــل و نقــل و دفــع ايمــن
پســماندهاي خطرنــاك و غيرخطرنــاك؛
جمع آوري اطالعات و گزارش هاي ماهانه پسماند واحدها؛
تهيه گزارش هاي ماهانه پسماند مجتمع.

فرآیند مدیریت پسماند
گزارش های ماهانه
عملیات انبار

مدیریت و عملکرد مسئولیت های زیست محیطی

بازدیدها

گل و الی ته نشین شده واحد تصفیه پساب
خاکستر کوره پسماند سوز
زباله شبه خانگی
ضایعات فلزی
پشم سنگ
پسماند الکترونیکی
بشکه فلزی  200لیتری
بشکه پالستیکی  200لیتری
بشکه پالستیکی  1000لیتری
کک
روغن های ضایعاتی
کابل

گزارش های ماهانه

ماده شیمیایی

پسماند واحدهای مجتمع

شناسایی
پسماندهای روتین
و غیر روتین مجتمع

گل و الی ته نشین شده واحد تصفیه آب

باتری

فروش
کمیته مازاد
بازیافت

بررسی و کدگذاری
پسماندهایمجتمع

مدیریت نهایی

سوزاندن در کوره
پسماندسوز
دفن بهداشتی

تعیینتکلیف
اخذ مجوز از اداره حفاظت محیط
زیست و ارگانهای مرتبط
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آمار موجودی و چگونگی مدیریت پسماند در سال 1394
مقدار (تن)

ردیف

نام پسماند

1

لجن واحد تصفیه آب

56215

2

لجن واحد تصفیه پساب

58

0

3

خاکستر کوره پسماند سوز

2. 5

0

0

4

زباله شبه خانگی

276

0

0

0

5

ضایعات فلزی

122

0

92

0

0

6

پشم سنگ

6

0

0

0

0

6

7

پسماند الکترونیکی

0. 9

0

0

0

0

0. 9

8

بشکه فلزی  200لیتری

0. 5

0

0

0

0

0. 5

9

بشکه پالستیکی  200لیتری

0. 2

0

0

0

0

0. 2

10

بشکه پالستیکی  1000لیتری

0. 3

0

0

0

0

0. 3

11

کک

4. 4

0

0

0

0

4. 4

12

روغن های ضایعاتی

179

0

25

0

0

154

13

کابل

40

0

0

0

0

40

14

ماده شیمیایی

0. 4

0

0

0

0

0. 4

15

باتری

0. 5

0

0

0

0

0. 5

مجموع
50

مدیریت نهایی (تن)
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مجموع موجودی سال

56905 . 70

دفن

نگهداری موقت

بازیافت فروش سوزاندن

0

0

0

56215

0

0

43

0

15

0

0

205

276

0
30

117 0 . 00
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گل و الی تــه نشــین شــده واحــد تصفيــه آب يكــي از پســماندهاي عمــده در مجتمــع اســت كــه از تــه نشــيني
امــاح در فراينــد تصفيــه آب و بــا حجــم زيــاد حاصــل مــي شــود .ايــن پســماند پــس از بارگيــري در كاميــون
هــاي حمــل لجــن بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات زيســت محيطــي بــه محــل تعييــن شــده از ســوي اداره محيــط
زيســت حمــل و بــا نظــارت واحــد محيــط زيســت دفــع مــي گــردد .در رویکــردی جدیــد به منظــور امکان ســنجی
بازیافــت و یــا هرگونــه اســتفاده از ایــن نــوع پســماند بــه جــای دور ریــز آن ،فراخــوان عمومــی عرضــه ایــن
رســوبات صــورت گرفــت کــه پــس از هماهنگــی بــا چنــد مرکــز علمــی و تحقیقاتــی و انجــام آنالیــز هــای مختلف
و بازدیدهــای میدانــی ،تولیــد یــک محصــول بــا ارزش بــا اســتفاده از ایــن رســوبات در دســت بررســی اســت.
در حــال حاضــر ،بررســی و امــکان ســنجی اســتفاده از ایــن رســوبات بــه عنــوان خــاک بــرای ایجــاد فضــای ســبز
در حــال انجــام اســت کــه در صــورت موفــق بــودن ایــن طــرح مــی تــوان از قابلیــت ایــن رســوبات بــرای ایجــاد
فضــای ســبز گســترده در منطقــه اســتفاده نمــود.
كــوره پسماندســوز مجتمــع فجــر بــه منظــور امحــاء لجــن هــاي واحــد تصفيــه پســاب طراحــي و ســاخته شــده
اســت .ایــن کــوره جامدســوز بــا صــرف هزینــه  60میلیــارد ریــال راه انــدازی شــد .بــا توجــه بــه ويژگــي
خطرنــاك بــودن لجــن تصفيــه پســاب و حجــم بــاالي آن ،لجــن توليــدي بــه ميــزان حــدود  10تــن در روز در
كــوره ســوزانده شــده و خاكســتر حاصــل نيــز بــه عنــوان يكــي از اجــزاء ســازنده در ســاخت بتــن و ســيمان
مــورد اســتفاده قــرار مــي گيــرد.
روغــن هــا و هيدروكربــن هــاي ضايعاتــي نيــز از ديگــر پســماندهاي موجــود هســتند .در روش قدیمــی ،از
کــوره مایــع ســوز کــه طراحــی آن مربــوط بــه  20ســال قبــل اســت ،بــرای ســوزاندن آن هــا اســتفاده مــی شــد.
امــا هــم اكنــون ایــن نــوع پســماندها جهــت بازيافــت بــه شــركت هــاي داراي پروانــه بهــره بــرداري و مجــوز
محيــط زيســت ارســال مــي گــردد .ســاير پســماندهاي موجــود در مجتمــع نيــز بــا توجــه بــه روش هــاي اصولــي
مديريــت پســماند يعنــي اســتفاده مجــدد ،فــروش و بازيافــت ،ســوزاندن و دفــن مديريــت مــي گردنــد.
دو برنامه مهم جاری در زمینه مدیریت زیست محیطی عبارتند از:
همــکاری بــا دانشــکده محیــط زیســت دانشــگاه تهــران بــه منظــور مطالعــه و بررســی جامــع پســماند
واحدهــای تصفیــه آب
انجام اقدامات الزم جهت اختصاص زمین در جاده ماهشهر -امیدیه به شرکت پتروشیمی فجر به منظور
دفع پسماند واحدهای تصفیه آب با هماهنگی اداره منابع طبیعی و اداره جهاد کشاورزی

457 . 2 56491. 00 43
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مدیریت و عملکرد مسئولیت های زیست محیطی

مدیریت انرژی
آموزش و فرهنگ سازي زیست محیطی

توسعه بسترهای سیستمی در مدیریت انرژی

راهبردهــا و رویکردهــای کلیــدی شــرکت ،حامــی آمــوزش و فرهنــگ ســازی زیســت محیطــی
هســتند .در راســتای هــدف کالن “توســعه ،تعهد و ارتقــاء مدیریت دانش ســازمانی” و همچنین
مطابــق بــا بنــد ششــم خــط مشــي يعنــي ”توجــه بــه نيــروي انســاني خــاق و خــوش فكــر و حفــظ و
ارتقــاء ســطح علمــي و تخصصــي كاركنــان بــا آمــوزش مســتمر و توســعه منابع انســاني بــه عنوان
مهمتريــن ســرمايه و جلــب مشــاركت ايشــان“ ،برنامــه هــا و اقدامــات آموزشــی -فرهنگــی
مختلفــی در شــرکت بــه اجــرا در مــی آینــد ،کــه برخــی از مهــم تریــن آن هــا عبارتنــد از:
برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي محيط زيست
مشاركت در برگزاري همايش ها و مراسم محيط زيستي
تهيه و توزيع كتاب ،خبرنامه و گاهنامه هاي محيط زيستي
تشــكيل كارگــروه “انــرژی پــاک فجــر” بــراي مشــاركت داوطلبانــه عالقمنــدان در زمينــه
هــاي مختلــف زیســت محیطــی.

شــرکت پتروشــیمی فجــر بــه عنــوان تامیــن کننــده اصلــی یوتیلیتــی مجتمــع هــای پتروشــیمی
در منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر امــام خمینــی همــواره تــاش نمــوده خــوراك ايــن صنايــع را
بصــورت پايــدار و مطمئــن تاميــن نمایــد .ایــن مســئله نیازمنــد انتخــاب رویکــردی مدبرانــه
جهــت مدیریــت همزمــان تولیــد و عرضــه اســت .بدیــن منظــور ،ضمــن توجــه به لــزوم پایــداری
محصــول و جهــت کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت ،از ســال  1385نســبت بــه ایجــاد
واحــد کنتــرل انــرژی در مجتمــع اقــدام نمــود .نظــر بــه رونــد واقعــی شــدن قیمــت حامــل
هــای انــرژی ،لــزوم تغییــر نگــرش در نحــوه تولیــد و مصــرف انــرژی بــه نحــوی کــه هــم تامیــن
بــی وقفــه محصــوالت حاصــل شــود و هــم در منافــع ملــی و شــرکت خللــی ایجــاد نگــردد ،ایــن
واحــد از ســال  1388بــه واحــد مدیریــت انــرژی تغییــر نــام یافــت .همچنیــن تــاش گردید که
مدیریــت تولیــد و مصــرف انــرژی در تمــام فعالیــت هایــی کــه بــه نوعــی در جنبــه هــای انــرژی
موثــر هســتند جــاری شــود.

فضاي سبز
ايجــاد ،نگهــداري و گســترش فضــاي ســبز مجتمــع از
ديگــر اقدامــات در راســتاي بهبــود وضعيــت محيــط
زيســت و ســامت كاركنــان در مجتمــع فجــر اســت .بــه
ايــن منظــور مســاحتي بــه ميــزان چهــار هكتــار بــراي
ايجــاد فضــاي ســبز در مجتمــع بــه كار رفتــه اســت كــه
بــا كاشــت و نگهــداري گونــه هــاي گياهــي متنــوع باعــث
شــادابي محيــط و افزايــش روحيــه كاركنــان مــي شــود.
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در ایــن راســتا ،شــرکت اقــدام به اســتقرار سیســتم مدیریت انرژی بــر مبنای اســتانداردهای
مدیریــت انــرژی نمــود .ایــن كار از ســال  1389بــا اخــذ مشــاور سیســتمی آغــاز و بــا تشــکیل
کارگــروه هــای الزم نســبت بــه پیــاده ســازی اســتادنداردهاي مديريــت انــرژي اقــدام شــده
و نهایتــا ً در تابســتان  1390و پــس از ممیــزی خارجــی ،موفــق بــه اخــذ گواهینامــه هــای
 ISO50001بعنــوان اولیــن شــرکت در صنایــع نفــت ،گاز و پتروشــیمی و دومیــن شــرکت
در کشــور و همچنیــن گواهینامــه هــای  EN16001و  MSE2000گردیــد .در حــال حاضــر نیــز
ایــن مجتمــع پــس از طــی چهــار ســال بصــورت هــر ســاله موفــق بــه اخــذ و تمدیــد گواهینامــه
 ISO50001گردیــده اســت.
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مدیریت و عملکرد مسئولیت های زیست محیطی

ماهیت انرژی مصرفی

اقتضائات عملیاتی و عملکردی مدیریت انرژی

بطــور کلــی و بــا توجــه بــه ماهیــت وجــودی پتروشــیمی فجــر جهــت تامیــن یوتیلیتــی مجتمــع هــای منطقــه و
وجــود دو واحــد نیروگاهــی در ســایت  2و  4منطقــه ویــژه اقتصــادی ،عمــده حامــل انــرژی مصرفــی فجــر ،گاز
طبیعــی اســت .ســوخت گازوئیــل نیــز بعنــوان ســوخت جایگزیــن جهــت مواقعــی کــه نیــروگاه هــا در تامیــن
ســوخت گاز دچــار مشــکل قطعــی و یــا کاهــش فشــار مــی شــوند در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن شــرکت در
مواقــع عــادی کاری خــود بــرق را از طریــق اتصــاالت خطــوط شــبکه داخلــی و سراســری بــه این شــبکه ارســال و
بــه فــروش مــی رســاند ،ولیکــن پیــش بینــی دریافــت بــرق از شــبکه نیــز صــورت پذیرفتــه اســت.
ســوخت گاز طبیعــی بــه واســطه ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی از شــرکت ملــی گاز ایــران تامیــن مــی گــردد.
ســوخت مصرفــی گازوئیــل نیــز بصورت مســتقیم از شــرکت ملــی پخش فــرآورده های نفتــی ایــران خریداری
می شــود.
میزان مصرف گاز و گازوئیل در بازه های یک ماهه اندازه گیری و گزارش می گردد.

همانطــور کــه در بخــش قبــل اشــاره شــد ،ایــن مجتمــع تامیــن کننــده اصلــی انــرژی مجتمــع هــای پتروشــیمی
منطقــه اســت .هرگونــه وقفــه و عــدم تامیــن یوتیلیتــی هــای دریافتــی مجتمــع هــا ،مســبب وقــوع رویدادهــای
ناگــوار زیســت محیطــی ،اتــاف منابــع ،آســیب دیدگــی خطــوط تولیــد و ضررهــای اقتصــادی کالن مــی گــردد .در
نتیجــه ،اهمیــت و فوریــت تامیــن بــی وقفــه و پایــدار یوتیلیتــی هــای ایــن مجتمــع هــا در کنــار تامیــن منافــع
شــرکت ،از اولویــت باالیــی برخــوردار اســت .ایــن امــر بدیــن معناســت کــه بــرای ایــن مهــم ،ظرفیتــی خالــی از
تولیــد در نظــر گرفتــه شــود ،کــه بــه نوبه خــود باعث افــت و کاهــش راندمان تجهیــزات تولیدی هماننــد توربین
هــای گازی مــی گــردد .ایــن موضــوع و متغیــر بــودن لحظــه ای شــرایط موجــود ،ســبب ایجــاد عــدم شــفافیت در
میــزان حاشــیه امــن در نظــر گرفتــه شــده مــی گــردد ،بطوریکــه ممکــن اســت ایــن میــزان ذخیــره ،بیــش از
نیــاز واقعــی باشــد .جهــت حــل ایــن مشــکل تــاش گردیــده اســت بــا اســتفاده از آمــوزش ،انجــام پــروژه هــای
راهبــردی مدیریــت انــرژی در تولیــد ،ممیــزی هــای عبــوری ،ایجــاد مــدل کامپیوتــری واحدهــای تولیــدی ،تعریف
شــاخص هــای کارآئــی و تولیــد گــزارش هــای مــوردی و ماهیانــه ،عــدم انطباق هــای مدیریــت انرژی بوجــود آمده
را مرتفــع نمــود.
از جهــت دیگــر ،کیفیــت ســوخت گاز مصرفــی بــر مدیریت انــرژی در مجتمــع اثرگذار اســت .واقعیت این اســت
کــه کیفیــت ســوخت گاز مصرفــی بــا تغییــرات ترکیــب درصــد اجــزاء آن متغیــر مــی باشــد .لــذا واحــد مدیریــت
انــرژی بــا مکاتبــات انجــام داده ،نتایــج آنالیــز گاز طبیعــی را بصــورت روزانــه از آزمایشــگاه دریافــت نمــوده و

گاز طبیعی (استاندارد متر مکعب)

گازوئیل (لیتر)

ناحیه 1

1.086.620.014

1.0937.258

ناحیه 2

597.616.041

18.573.704

مجموع

1.684.236.056

29.510.962

40,000
39,000
38,000

مقادیر مصرف سوخت گاز و گازوئیل در سال 1394

37,000
36,000
35,000
34,000
33,000
32,000
1395/04/01

1395/02/31

1395/02/01

1395/01/01

1394/11/22

1394/03/30

1394/02/30

1394/01/31

1394/01/01

تغییرات ارزش حرارتی پایینی سوخت بر اساس کیلوژول بر استاندارد متر مکعب
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نســبت بــه ارزیابــی کیفیــت و محاســبه ارزش حرارتــی ســوخت مصرفــی اقــدام می نمایــد .اندازه گیــری کیفیت
ســوخت در هنــگام محاســبات شــاخص هــای انــرژی بســیار حائــز اهمیــت بــوده ،لــذا آنالیــز حساســیت شــاخص
هــای انــرژی متاثــر از پارامترهــای ســوخت انجــام مــی شــود.
یکــی دیگــر از رویکردهــای مهــم و تاثیرگــذار بــر مدیریــت انــرژی در پتروشــیمی فجــر ،داشــتن شــناخت و
اطالعــات روشــن و دقیــق از میــزان انــرژی بــر بــودن فعالیــت هــای مجمتــع اســت .در ایــن راســتا ،براســاس
ممیــزی تفصیلــی انــرژی انجــام شــده ،میــزان انــرژی ورودی و نحــوه مصــرف آن در مجتمــع و ســایر مجتمــع های
پتروشــیمی ترســیم مــی شــود .بــر اســاس یافتــه هــا ،عمــده مصــرف انــرژی در واحدهــای نیروگاهــی صــورت
مــی پذیــرد و فاصلــه مصــرف ایــن واحدهــا بــا واحدهــای دیگــر بســیار زیــاد اســت.

مدیریت و عملکرد مسئولیت های زیست محیطی

حداکثرسازی تولید بویلرهای بازیافت حرارت
اجــرای سیاســت تولیــد بخــار حداقلــی در بویلرهــای کمکــی (کــه مصــرف
کننــده ســوخت هســتند) و اســتفاده حداکثری تولیــد در بویلرهــای بازیافت
حــرارت نســب شــده بــر روی توربیــن هــای گازی ،منجــر بــه افزایــش ســهم
تولیــد بــه میــزان  246هزار تــن در بویلرهای بازیافت نســبت بــه بویلرهای
کمکــی شــد .ایــن اقــدام مهم ،ســودی افــزون بــر  31میلیــارد ریال در ســال
 1394را بــرای شــرکت محقــق کــرد .از طــرف دیگــر ،ایــن اقــدام تاثیــرات
زیســت محیطــی ارزشــمندی ماننــد کاهــش مصــرف ســاالنه 21.660.000
اســتاندارد متــر مکعــب گاز و جلوگیــری از انتشــار  40.200تــن  CO2در
ســال را بــه همــراه داشــته اســت.

نمودار  Sankeyانرژی پتروشیمی فجر
Distribution

Petrochemicals

Products

13.1%

water
Treatment 1

0.35%

Air Separation
Unit 1
Power Plant
1
Effluent
Treatment 1
Export to
National Grid

Loss

1.13%
0.26%

Steam
& Loss
Compressor
Usage
Steam

0.01%

Power

Unit

Input

Plant

0.03%
Auxiliary
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1.58%

1.61%

13.3%
16.0%

راندمان ناخالص الکتریکی ()LHV

58.6%
Gas
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1.2%

60.2%

Input
Enerry

Loss
5.92%

Petrochemicals
water
Treatment 2
Air Separation
Unit 2
Power Plant
2
Effluent
Treatment 2
Export to
National Grid

0.22%
0.75%
0.17%
0.01%

0.21%

Steam

1.75%

& Loss
Compressor
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20.2%

Steam
Power

6.8%

Auxiliary
)Boiler(s

39.8%

1.96%
Fajr 2

Gas
Turbines

37.8%

راندمان CHP

درصد

52.2

50.9

51.7

راندمان خالص الکتریکی ()LHV

Fajr 1

29.3%

شاخص عملکردی انرژی

واحد

ناحیه 1

ناحیه 2

مجموع

100%

درصد
درصد

27,4

27.5

27,8

28.0

27,4
27,9

درصد بازیافت انرژی سوخت توربین
توسط بویلرهای بازیافت حرارتی

درصد

23.4

20.4

22.4

هیت ریت ناخالص ()LHV

کیلوژول به کیلووات
ساعت

12928

12839

12897

کیلوژول به کیلووات
ساعت

13156

هیت ریت خالص ()LHV
شاخص کارآیی تولید بخار

10.6%

شاخص کارآیی واحد آب

3.87%

شاخص کارآیی واحد هوا

بخار تولید  HRSGبه
کل

13069

84.5

کیلووات ساعت به متر
مکعب آب تصفیه

3.56

کیلوواتساعتبهنرمال
مترمکعبمحصوالتهوا

0.49

75.3
2.01
0.31

13125
81.3
2.80
0.41

شاخص های عملکردی مدیریت انرژی در سال 1394
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حداقل سازی تولید بویلرهای کمکی نیروگاه
در طراحــی نیــروگاه هــای پتروشــیمی فجــر واحدهــای بویلــر کمکــی مــد نظــر قــرار گرفتــه
اســت .دلیــل اســتفاده از بویلــر کمکــی ،وابســتگی واحدهــای تولیــد بخــار بازیافــت حرارتــی به
واحدهــای تولیــد بــرق مــی باشــد .ایــن نــوع بویلرها ،بــه علــت اســتفاده از ســوخت گاز ،مصرف
کننــده بــارز انــرژی در ایــن مجتمــع شــناخته مــی شــوند .بنابرایــن ،بــرای مدیریــت انــرژی و
هزینــه در مجتمــع پتروشــیمی فجــر ،تولیــد بخــار توســط ایــن بویلرهــا بــه حداقــل رســیده
اســت .یعنــی تــاش مــی شــود بجــز در مــوارد خــاص تولیــد کــه بویلرهــای بازیافــت حــرارت
و یــا توربیــن هــای گازی از مــدار خــارج مــی شــوند ،میــزان اســتفاده از ایــن نــوع بویلرهــا در
حداقــل باشــد.
بطــور مثــال اگــر هــر کــدام از ایــن بویلرهــا بــه میــزان تنهــا  10تــن بخار بیشــتری تولیــد کنند،
بــا توجــه بــه اینکــه  4بویلــر در ایــن واحدهــا نســب گردیــده اســت ،ایــن میــزان بخــار نیازمنــد
 3560نرمــال متــر مکعــب بــر ســاعت گاز اســت .بــا احتســاب  8000ســاعت کارکــرد بــرای این
بویلرهــا ،در کل ایــن میــزان تقریبــا برابــر  5.28میلیــون نرمــال مترمکعــب مــی باشــد .متعاقبــا
هزینــه ســوختی آن معــادل  42میلیــارد ریــال اســت .حــال مشــخص مــی گــردد بــا تدبیــری کــه
در ایــن مجتمــع در نظــر گرفتــه شــده اســت ،حتــی رقمــی بیــش از عــدد محاســبه شــده (بــا
توجــه بــه اینکــه قبــا تولیــد ایــن بویلرهــا حتــی بــه دو تــا ســه برابــر میــزان فعلــی می رســید)،
صرفــه جوئــی صــورت پذیرفتــه اســت .اثــرات کاهش انتشــار گازهــای گلخانــه ای نیــز از دیگر
مزایــای قابــل توجــه ایــن طــرح اســت.
در کل ،مهــم تریــن برنامــه هــای بهبــود صــورت گرفتــه در حــوزه مدیریــت انــرژی در ســال
 1394را مــی تــوان چنیــن خالصــه کــرد:
 .1انجــام ممیــزی تفصیلــی انــرژی کل واحدهــای عملیاتــی ،کــه بــا هــدف شناســائی جنبه های
بــارز انــرژی مجتمــع ،بــرای انطبــاق بــا الزامــات قانونــی و تعییــن راهکارهایــی جهــت رفــع موارد
بــارز انــرژی انجــام می شــود.
 .2انجــام شــبیه ســازی ترمودینامیکــی و مهندســی واحدهــای نیروگاهــی  1و  ،2کــه بــا
اســتفاده از نــرم افــزار ترموفلکــس صــورت پذیرفتــه اســت.
 .3اســتفاده از انــرژی اتــاف شــده دودکــش هــای توربیــن هــای گازی جهت تصفیه آب شــور
بــا اســتفاده از سیســتم  MEDمــورد بررســی قــرار گرفــت .طبــق بررســی هــای صــورت گرفتــه،
میــزان قابــل توجهــی پتانســیل تولیــد بخــار در ایــن مجتمــع بصــورت کام ـا ً بــدون هزینــه و
صرفـا ً از طریــق بازیافــت حــرارت خروجــی توربیــن هــای گازی وجــود دارد .لــذا واحــد مدیریــت
انــرژی طــرح اســتفاده از ایــن میــزان بخــار را بــرای شــیرین ســازی آب دریــا مــورد بررســی
اولیــه قــرار داده اســت.
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مدیریت و عملکرد مسئولیت های زیست محیطی

 .4بــه منظــور کاهــش مصــرف ســوخت از طریــق بهینــه نمــودن احتــراق و کنتــرل هــوای
اضافــی در بویلرهــای کمکــی ،دســتورالعملی توســط واحــد فرآینــد بــه واحدهــای نیروگاهــی
مبنــی بــر حفــظ اکســیژن اضافــی موجــود در گازهــای دودکــش در محــدوده مجــاز ابــاغ گردیــد.
 .5کاهــش مصــرف ســوخت در بویلرهــای کمکــی و کاهــش تولیــد ایــن بویلرهــا و مدیریــت
تولیــد بخــار از طریــق بویلرهــای بازیافــت حرارتــی محقــق شــد.
 .6کاهــش فشــار گاز زدا از  7.1بــار بــه  7.0بــار ،بــه اجــرا درآمــد .در گذشــته فشــار گاز زدا
کــه وظیفــه حــذف اکســیژن را در آب ورودی بویلرهــای کمکــی دارد ،بــر روی  7.1بــار تنظیــم مــی
گردیــد و دمــای اشــباع آب ورودی بــه بویلرهــای بازیافــت حــرارت را بــه  130درجــه ســانتی
گــراد مــی رســاند .لــذا بــا اجــرای ایــن طــرح و کاهــش فشــار گاز زدا ضمــن جلوگیــری از اتــاف
بخــار بدلیــل اختــاف فشــاری کــه بــا اتمســفر دارد ،راندمــان کلــی بویلرهــای بازیافــت حــرارت
نیــز افزایــش مــی یابــد.
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اتخــاذ رویکــرد ذینفــع گرایــی ،ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی را بــه صــورت مســتقیم بــه پایــداری کســب و کار
شــرکت گــره مــی زنــد .در ایــن راســتا شــرکت اهــداف راهبــردی و رویکردهــای کالن مرتبــط بــا دو ذینفــع کلیــدی
خــود ،کارکنــان و جامعــه را تعریــف کــرده و توســعه داده اســت.
پتروشــیمی فجــر نیــروی انســانی همــکار در شــرکت را بــه عنــوان یــک ســرمایه ســازمانی و اجتماعــی ارزشــمند
محســوب مــی کنــد .بــدون اغــراق مــی تــوان گفت کــه یکــی از ارکان موفقیــت در ایفای مســئولیت هــای اقتصادی
و زیســت محیطــی شــرکت ،نیــروی انســانی آن هســتند .توانمندســازی و آمــوزش مســتمر ،فراهــم کــردن محیــط
کاری ایمــن ،ســالم و بانشــاط ،تعریــف کارراهــه شــغلی معنــادار و ایجــاد ارتباط مســتمر و فعاالنه در ســطوح مختلف
ســازمانی میــان همــکاران ،از جملــه حــوزه هــای مــورد توجــه در شــرکت هســتند .یکــی از چالش هایی که شــرکت
پتروشــیمی فجــر در زمینــه مدیریــت منابــع انســانی بــا آن مواجــه اســت ،وجود چهــار دســته اســتخدامی کارکنان
اســت .ایــن تفــاوت بــر سیســتم جبــران خدمــات و مزایــای کارکنــان ســایه افکنــده اســت .با ایــن حال ،شــرکت به
منظــور افزایــش رضایــت پرســنل و ایجــاد عدالت کاری ،نســبت بــه اصالح و تعدیل نظــام جبران خدمــات و مزایای
کارکنــان در ســطوح مختلــف اقــدام کــرده اســت .بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه پتروشــیمی فجــر در حــال تمریــن
مســتمر بــرای عمــل کــردن بــه عنــوان کســب و کاری خصوصی اســت (بــا گــذار از مدیریت دولتی به ســمت بخش
خصوصــی و ســپس ورود بــه بــورس اوراق بهادار) ،الزم اســت که توســعه تمهیــدات و بســترهای الزم برای جذب
و نگهداشــت نیــروی انســانی متخصــص ،خــاق و متعهــد ،بــه عنــوان یک مزیــت رقابتی مهــم در نظر گرفته شــود.
در نتیجــه شــرکت دو برنامــه توســعه نظــام مدیریت عملکــرد و نظام جانشــین پــروری را در ســال  1394تعریف و
اجرایــی کــرده اســت کــه مراحــل تکمیلــی آن در ســال بعــد دنبــال خواهند شــد.
از جلــه نقــاط قــوت و ارزشــمند در میــان پرســنل شــرکت ،مــی تــوان بــه جــاری بــودن فرهنگ حامی محیط زیســت
و فعالیــت هــای انســان دوســتانه اشــاره کــرد .در ایــن راســتا ،طــی چنــد ســال اخیر پرســنل بــه صــورت داوطلبانه
در برنامــه هــا و اقدامــات مرتبــط از طریــق ”کارگــروه انــرژی پــاک فجــر“ و ”انجمــن خیریــه امــام حســن مجتبــی (ع)“
مشــارکت مــی کنند.
بــا تکیــه بــر ایــن واقعیــت کــه شــرکت پتروشــیمی فجــر خــود را عضــوی از جامعــه پیرامونــش مــی دانــد ،همــواره
نســبت بــه نیازهــا و انتظــارات گــروه هــای اصلــی ذینفــع آن نیز حســاس بوده اســت .مشــارکت شــرکت در برنامه
هــای اجتماعــی و خیریــه بــا تکیــه بــر فرآینــد تصمیــم گیــری و اقــدام جمعــی از طریــق شــورای راهبــری مدیــران
عامــل صنایــع پتروشــیمی منطقه اســت .ایــن رویکــرد دارای مزایــا و معایبی اســت .از یک طــرف ،با تجمیع حمایت
هــای مالــی شــرکت هــای مختلــف ،امــکان تعریــف پــروژه هــای کالن بــرای رفــع چالــش هــای مهــم جامعــه محلــی
فراهــم مــی شــود .امــا از طــرف دیگــر ،امــکان ترویــج نــام تجــاری و اعتمادســازی منحصر به فــرد و مجزا نســبت به
پتروشــیمی فجــر در عمــوم جامعــه فراهم نیســت .کمک هــای شــرکت در زمینه های عمرانــی ،بهداشــت و درمان،
فرهنگــی و خیریــه تخصیــص یافتــه انــد .از نقطــه نظــر مدیریــت تــداوم کســب و کار ،همراهــی و ارتبــاط مســتمر
بــا جامعــه بــرای پایــش و مدیریــت ریســک هــای اجتماعــی کــه مــی تواننــد بر شــرکت پتروشــیمی فجــر تاثیرگذار
باشــند ،حائــز اهمیــت اســتراتژیک اســت .در واقــع ،شــرکت پتروشــیمی فجــر با مشــارکت در ســاختن جامعــه ای
پویــا و ســالم ،بــر بســتر هــای اجتماعــی فعلــی و آتــی توســعه کســب و کار خــود ســرمایه گــذاری مــی کند.
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چشم انداز سرمایه انسانی

ســاعت ســرانه آمــوزش
برای پرســنل رســمی و قــراردادی
مــدت معیــن

برخــورداری از کارکنانــی بــا بهــره وری بــاال و قابلیت های متمایــز (ماهر،
دقیــق ،تندرســت ،همدل ،منعطــف) در هلدینــگ خلیج فارس

25

ســاعت ســرانه
آمــوزش بــرای پرســنل
قــراردادی مــدت موقــت

58.588

اشتغال زایی مستقیم

ماموریت سرمایه انسانی

1165

ساعت دوره آموزشی
و مهارتی در خانه
فرهنگ

نفر

مدیریــت ســرمایه انســانی نقــش کلیــدی در توانمندســازی ،توســعه
خالقیــت و بهبــود رضایــت کارکنــان پتروشــیمی فجــر ایفــا نمــوده و بــه
عنــوان شــریک اســتراتژیک ســازمان در تحقــق چشــم انــداز نقــش
آفرینــی مــی نمایــد.

ارزش های بنیادین سرمایه انسانی
سالمت و نشاط جسمی ،روحی و اجتماعی
رفتار مناسب و بکارگیری موثر قابلیت های خود در مقابله با
چالش ها
مشارکت در حل مسائل سازمانی و اهتمام به کار تیمی
آینده نگری و انطباق با تحوالت مثبت و ایده های نو
یادگیری مستمر و به روزآوری سطح مهارت و تجارب شغلی
هوشمندی و دقت در انجام امور سازمانی

ضریب شدت و

هزینه مشارکت در
امور اجتماعی و خیریه
در سال 1394

تکرار حوادث انسانی

صفر

28.322
میلیون ریال

اهداف آرمانی سرمایه انسانی
گــذر از نــگاه کارگزینــی و مدیریــت منابــع انســانی بــه مدیریــت
ســرمایه انســانی
قــرار گرفتــن در بیــن شــرکت هــای برتر صنعت پتروشــیمی کشــور
در زمینــه توســعه و تعالــی منابع انســانی
برخــورداری از ســرمایه هــای انســانی ماهــر ،دقیــق ،ســالم ،همــدل،
منعطــف و بــا بهــره وری بــاال در هلدینــگ خلیــج فــارس
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حمایــت تحصیلــی کارکنان شــرکت
دانــش آمــوز یتیــم و
از

60

کل ساعت کارکرد بدون حادثه

4.070.073

تعداد آتش سوزی

نیازمنــد در انجمــن خیریــه امــام
حســن مجتبــی (ع)

صفر
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مدیریت سرمایه انسانی
انسان در محیط کار ،سرمایه سازمانی و اجتماعی

تعداد و ترکیب قراردادی پرسنل
1394

1393

1165

1190

1197
567

578

578

182

189

194

182

189

132

135

137

194

284

پیمانکاری

مدت موقت

288

کل کارکنان

مدت معین

رسمی

ترکیب پرسنل براساس جنسیت در سال 1394

مشخصه های نیروی انسانی
پتروشــیمی فجــر در جــذب منابع انســانی بــه فراخور قوانیــن و الزاماتی که از طرف شــرکت صنایع پتروشــیمی
خلیــج فــارس ابــاغ مــی شــود ،اقــدام مــی کنــد .در حــال حاضــر ،چهــار گروه نیــروی انســانی رســمی ،قــراردادی
مــدت معیــن ،قــراردادی مــدت موقــت و پیمانکاری در شــرکت مشــغول به کار هســتند .نیروی انســانی رســمی
و مــدت معیــن ،تنهــا از لحــاظ قوانیــن اســتخدامی از هــم متمایــز هســتند؛ بدیــن ترتیــب کــه گــروه اول در
گذشــته از زیرمجموعــه هــای وزارت نفــت محســوب مــی شــده و گــروه دوم تحــت قوانیــن کار و تامیــن اجتماعی
قــرار دارنــد .ایــن دو گــروه در دریافــت برخــی از فــوق العــاده هــای حقــوق بــا هــم مشــترک بــوده و تابــع
سیســتم وزارت نفــت هســتند .کارکنــان قــراردادی مــدت موقــت ،تحــت قوانیــن کار و تامین اجتماعــی و برخی
بخشنـامه های منطقـه ای در حـال همکـاری با شـرکت هستنـد .از طـرف دیگر ،بـا توجه به مـاهیت فعـالیت های

1392

288

شــركت پتروشــيمي فجــر بــا ايــن بــاور كــه ســرمايه هــاي انســاني يكــي از اركان مهــم در پشــتيباني فرايندهاي
كليــدي بــراي تحقــق خــط مشــي و اســتراتژي هــاي ســازمان هســتند ،خــط مشــي ،اســتراتژي هــا ،اهــداف و
برنامــه هــاي منابــع انســاني را بــا حضــور روســاي امــور و بخــش هــاي مختلــف تدويــن نمــوده و بــه تصويــب
مديريــت ارشــد ســازمان مــي رســاند .بــه هميــن منظــور بــا تشــكيل كميتــه هــاي فراينــدي از جملــه كميتــه
منابع انســاني كه متشــكل از نمايندگان و متوليان فرايندهاي منابع انســاني از ســطوح مختلف ســازماني اســت،
اقــدام بــه اجــراي اســتراتژي وظيفــه اي حــوزه منابــع انســاني همســو بــا اســتراتژي كســب و كار مــي نمايــد.
برنامــه اســتراتژیک ســرمایه انســانی بــرای دســتیابی بــه تغییــر بــزرگ در نــگاه بــه کارکنــان از پارادایــم منابــع
بــه ســرمایه و جاریســازی آن در شــرکت پتروشــیمی فجــر طراحــی و تدویــن شــده اســت .ایــن تغییــر نیازمنــد
همــکاری میــان شــرکت ،کارکنــان و واحــد مدیریــت ســرمای ه انســانی اســت کــه هــر کــدام نقــش منحصــر بــه
فــردی در آن دارنــد .اولیــن نقــش مربــوط بــه مدیــران و روســای تمــام واحدهــا اســت کــه بــا بهرهگیــری از
توانمنــدی هــا و مهــارت هــای رهبــری خــود ،بــه رشــد و اعتــای کارکنــان کمــک مــی کننــد .نقــش دوم ،مربــوط
بــه کارکنــان اســت کــه بــا عزمــی جــزم و تعهــد کــمنظیــر ســازمانی بــه پیشــرفت خــود و ســازمان اهتمــام
دارنــد .نقــش ســوم ،مربــوط بــه واحــد مدیریــت ســرمایه انســانی اســت کــه وظیفــه فرآهــم آوری الزامــات
و تامیــن زیرســاخت هــای ســاختاری و کارکــردی الزم بــرای تحقــق برنامــه را عهــده دار اســت .ایــن برنامــه
براســاس مطالعــات در ســه مرحلــه تشــخیص ،تجویــز و تغییــر تدویــن شــده و محــور آن تبدیــل منابــع انســانی
بــه ســرمایههای ســازمانی اســت ،بــه گونــه ای کــه کارکنــان بــه عنــوان مهــم تریــن دارایــی ســازمان محســوب
شــده و نقــش کلیــدی را در حــل مســائل جــاری و توســعه هــای آتــی ایفــا کننــد.

پتروشــیمی فجــر ،بخشــی از فعالیــت هــا نیــز از طریــق پیمانــکاران انجــام مــی گیــرد .در ایــن رابطــه ،شــرکت
عــاوه بــر پایــش کیفیــت نیــروی انســانی تامیــن شــده از طــرف پیمانــکار ،بر نحــوه تعامل پیمانــکار بــا نیروهای
پیمانــکاری و رعایــت حقــوق و شــرایط کاری ایشــان نظــارت کامــل دارد.
در ســال  1394در مجمــوع تعــداد  1165نفــر در شــرکت مشــغول بــه کار بودنــد .از ایــن تعــداد 1117 ،نفــر
مــرد و  48نفــر زن بودنــد.

زن

مرد

زن

%4

مرد

%96
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آموزش و توانمندسازی کارکنان
بــاور رهبــران شــرکت پتروشــیمی فجــر در نــگاه بــه کارکنــان بــه عنــوان ســرمایه هــای ســازمانی،
توانمندســازی و آمــوزش ایشــان را در جایــگاه ویــژه ای قــرار داده اســت .در ایــن راســتا ،بــه منظــور
پشــتیبانی از هــدف اســتراتژیک ”توانمندســازی و توســعه خالقیــت کارکنــان“ ،و نیــز بــه منظــور پاســخگویی
بــه نیــاز ذینفعــان کلیــدی و افزایــش رضایــت کارکنــان ،رویکــرد شناســایی ،تجزیــه و تحلیــل ،برنامــه
ریــزی و توســعه شایســتگی هــا و مهــارت هــای کارکنــان اســتقرار داده شــده اســت .پتروشــیمی فجــر بــه
منظــور توســعه شایســتگی هــای کارکنــان ،اجــرای نظــام منــد فرآینــد آمــوزش را مطابــق بــا نــکات راهنمــای
اســتاندارد  ISO 10015در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .بــر ایــن اســاس ،چهــار مرحلــه کــه عبارتنــد
از نیازســنجی دوره هــای آموزشــی ،برنامــه ریــزی آموزشــی ،اجــرای آمــوزش هــای مــورد نظــر و نهایتــا
ارزیابــی اثربخشــی آمــوزش ،بــه اجــرا درمــی آینــد.
شــرکت همــه ســاله نیازهــای آموزشــی بــرای کلیــه کارکنــان رســمی و قــراردادی مــدت معیــن را در کلیــه
ســطوح ســازمانی و برحســب اهمیــت شــغلی تعییــن مــی کنــد .نیازمنــدی های آموزشــی در ســه ســطح تعیین
مــی شــوند :تعییــن نیــاز آموزشــی ســالیانه توســط برنامــه ریــزی کارکنــان ،تعییــن نیازهــای آموزشــی خــاص،
تعییــن نیازهــای آموزشــی فــوق برنامــه .پــس از تعییــن نیازهــای آموزشــی ،اداره آمــوزش نســبت بــه
برنامــه ریــزی و اجــرای دوره هــای آموزشــی تعییــن شــده ،اقــدام مــی کنــد .ارزیابــی اثربخشــی دوره هــای
برگــزار شــده بــه دو شــیوه صــورت مــی گیــرد .نخســت ارزیابــی حیــن دوره (گــرم) توســط اداره آمــوزش
انجــام شــده و ســپس ارزیابــی ســه ماهــه پــس از دوره (ســرد) توســط واحــد برنامــه ریــزی نیــروی انســانی
صــورت مــی گیــرد .ادراه برنامــه ریــزی نیــروی انســانی بــه منظــور تعییــن دقیــق تــر میــزان اثربخشــی و
در راســتای بهبــود و یادگیــری ســازمانی ،دوره هــای آموزشــی را در ســه گــروه مهارتــی ،دانشــی و نگرشــی
طبقــه بنــدی و ارزیابــی مــی کنــد .براســاس نتایــج ارزیابــی هــای ذکــر شــده ،تصمیمــات الزم بــرای قبــول،
رد یــا نیــاز بــه تجدیــد دوره اتخــاذ مــی گــردد .همچنیــن ،پــس از پایــان هــر برنامــه آموزشــی ،نتایــج مرتبــط
بــا دوره مذکــور در پرونــده شــخصی فراگیــر بــه عنــوان ســابقه نگهــداری مــی شــود.
در گذشــته ،برنامــه ریــزی آموزشــی صرفــا بــرای نیــروی هــای رســمی و مــدت معیــن صــورت مــی گرفــت.
بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه رونــد توســعه شــرکت و اهمیــت آمــوزش در دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی،
پتروشــیمی تمهیــدات الزم را بــرای آمــوزش نیروهــای مــدت موقــت و پیمانــکاری نیــز اندیشــیده اســت.
در ایــن راســتا ،عمــده آمــوزش هــای الزم بــه ایــن دســته از پرســنل در خــود منطقــه ویــژه اقتصــادی
صــورت مــی گیــرد .در صــورت لــزوم و فوریــت بــه حضــور نیروهــای مــدت موقــت در برنامــه هــای آموزشــی
خــارج از منطقــه ،شــرکت هماهنگــی هــا و اقدامــات الزم را بــرای تســهیل ایــن امــر انجــام داده اســت .در
ارتبــاط بــا آمــوزش نیروهــای پیمانــکاری ،پــاره ای از دوره هــا کــه در منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی
قابــل تشــکیل هســتند ،بــا هزینــه پتروشــیمی فجــر انجــام مــی شــوند .امــا در ارتبــاط بــا دوره هــای خــارج
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از منطقــه ،الزم اســت کــه هــم بــه لحــاظ مالــی و هــم اقامتــی بــا پیمانــکار هماهنگــی هــای الزم صــورت
پذیــرد .الزم بــه توضیــح اســت کــه پیمانــکاران موظــف بــه معرفــی نیروهــای تخصصــی جهــت اشــتغال
هســتند و در صــورت عــدم صالحیــت حرفــه ای افــراد ،آمــوزش پیــش از شــروع بــه کار ،بــر عهــده خــود
پیمانــکاران اســت.
در ســال  ،1394برنامــه هــای آموزشــی جهــت ارتقــاء مهــارت هــا ،دانــش و نگــرش کارکنــان در
دســته هــای زیــر برگــزار شــدند:
سمینارهای تخصصی مرتبط با شغل کارکنان
دوره هــای مرتبــط بــا اســتانداردهای کیفیــت ،تعالــی ســازمان ،اســتراتژی ،ایمنــی بهداشــت و
محیــط زیســت ،زبــان انگلیســی ،بــورس ،دوره هــای ICDL
دوره هــای روان شناســی نظیــر بهبــود مهــارت هــای ارتباطــی ،شــناخت ویژگــی هــای فــردی ،مدیریــت
هیجــان هــا و همدلــی
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در ســال  ،1394میانگیــن ســرانه آموزشــی بــرای پرســنل رســمی و قــراردادی مــدت معیــن  4نفــر دوره و
براســاس هــر نفــر  60ســاعت آمــوزش بــوده اســت .همچنیــن بــرای پرســنل قــراردادی مــدت موقــت ،هــر
نفــر یــک دوره و  25نفــر ســاعت در نظــر گرفتــه شــد .امــا در ســال  1395بــه دلیــل لــزوم تعــادل و عدالــت
آموزشــی ،بــرای کلیــه پرســنل رســمی ،قــراردادی مــدت معیــن و موقــت ،دو دوره آموزشــی و  50نفر ســاعت
برنامــه ریــزی شــده اســت .ایــن برنامــه ریــزی کلیــه رده هــای شــغلی و جنســیت را شــامل مــی شــود.

4

نفر دوره

معادل 60

ساعت سرانه آموزش

برای پرسنل رسمی و قراردادی مدت معین

1

نفر دوره

معادل 25

ساعت سرانه آموزش

برای پرسنل قراردادی مدت موقت

مدیریت و عملکرد مسئولیت های اجتماعی

نام کمیته

حوزه تخصصی

زمان تشکیل جلسات

پرسنلی

امور کارکنان

موردی

انضباطی

امور کارکنان

موردی

پاداش

امور کارکنان

موردی

نظام پیشنهادات

بررسی پیشنهادها

هفتگی

کارآموزی

بررسی تبدیل وضعیت کارآموز

موردی

تیم های تعالی

نظارت بر روند تعالی سازمانی

موردی

حفاظت و بهداشت کار

بررسی مسائل ایمنی و بهداشت کار

موردی

طرح تکریم

رضایت مندی ارباب رجوع

ماهانه

جاری سازی استراتژی

استراتژی

ماهانه

عارضه یابی منابع انسانی

منابع انسانی

ماهانه

در راســتای توانمندســازی کارکنــان در تمامــی ســطوح ســازمان ،رویکــرد فعالیــت هــای گروهــی در شــرکت
تعریــف و از طریــق تشــکیل کمیتــه هــای داخلــی مختلــف بــه اجــرا درآمــده اســت .ايــن رويكــرد بــه منظــور
ايجــاد فرهنــگ مشــاركت گروهــي ،اســتفاده از توانمنــدي هــاي کاركنــان ،ايجــاد تعلــق خاطــر كاركنــان بــه كار
و ســازمان خويــش ،جلــب مشــاركت كاركنــان در فعاليــت هــاي بهبــود و بهينــه نمــودن مســتمر اثربخشــي و
كارايــي فرايندهــاي ســازمان طراحــي و پيــاده ســازي شــده اســت .به عنــوان مثــال در كميته نظام پيشــنهادها
بــر كارگروهــي تاكيــد خاصــي شــده اســت .همچنيــن بــا توجــه بــه مطــرح شــدن موضوعاتــي همچــون اســتقرار

سيســتم مديريــت كيفيــت يكپارچــه و تعالــي ســازماني در ســال هــاي اخيــر ،انجــام فعاليــت هــاي تيمــي در
قالــب كارگــروه هــاي كيفيــت و تعالــي ســازماني بيــش از پيــش ملمــوس و برجســته گشــته و بديــن منظــور
كميتــه هــاي مختلفــي بــا اهــداف مشــخص و بصــورت نظــام منــد تشــكيل شــده ،مســئول و اعضــاي هــر تيــم با
تاييــد مديريــت ارشــد ســازمان انتخــاب شــده انــد.
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ارزیابی و مدیریت عملکرد
گروه بندی مشاغل سازمانی
شــركت پتروشــيمي فجــر براســاس تجزيــه و تحليــل شــغل صــورت گرفتــه ،ســطوح
عملكــردي مشــخصي را بــراي شايســتگي هــاي هــر يــك كاركنــان جهــت نيــل بــه اهــداف
راهبــردي ،در قالــب دســتورالعمل ارزيابــي عملكــرد مصــوب صنعــت نفــت تدويــن نمــوده و
بصــورت ســاليانه و توســط واحــد برنامــه ريــزي كاركنــان و آمــار نســبت بــه اجــراي آن بــراي
كاركنــان خــود در ســطوح مختلــف اقــدام مــي نمايــد .بــر اســاس نتايــج حاصــل از اجــراي
ايــن رويكــرد ،كاركنــان در ســطوح مختلــف رتبــه بنــدي شــده و بــر ايــن اســاس نســبت
بــه ارتقــاي شــغلي و تشــويق هــا و تنبيــه هــاي آن هــا تصميــم گيــري مــي شــود تــا ضمــن
در جريــان قــرار گرفتــن ايشــان از نتايــج حاصلــه براســاس شناســايي قابليــت هــا و نقــاط
ضعــف خــود ،انگيــزه هــاي الزم بــراي ارتقــاء عملكــرد در آن هــا ايجــاد شــود .همچنيــن در
راســتاي ارزيابــي و توانمندســازي كاركنــان مــدت معيــن و موقــت و حصــول اطيمنــان از
انطبــاق عملكــرد ايــن گــروه از كاركنــان بــا نيازهــاي مهارتــی مربوطــه بــه شــغل و همچنيــن
اهــداف اســتراتژي ســازمان ،فــرم هــاي ارزيابــي عملكــرد ســاليانه در خصــوص ايــن گــروه
از كاركنــان نيــز تهيــه و اعمــال مــي گــردد كــه از نتايــج خروجــي آن در جهــت برنامــه ریــزی
نيازهــاي آموزشــي و همچنيــن ادامــه همــكاري و عقــد قــرارداد ،مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد .از آنجايــي كــه شــركت در حــال گــذار از وضعيــت دولتــي بــه بخــش خصوصــي
اســت ،در حــال پيــاده ســازي مــدل شايســتگي منحصــر بفــرد خــود بــوده و بــه دنبــال تغييــر
نــگاه خــود از ارزيابــي عملكــرد بــه مديريــت عملكــرد اســت .در مديريــت عملكــرد عــاوه بــر
ســنجش بــر ارتقــاء و بهبــود عملكــردي كاركنــان تاكيــد مــي شــود .بــه عبــارت ديگــر شــركت
قصــد دارد تــا بــه عنــوان يــك مشــاور شــغلي و راهنمــاي بهبــود كاركنــان عمــل كنــد .بــر اين
اســاس مديريــت عملكــرد در چهــار مرحلــه تعريــف گرديــد .نخســت ،تعريــف و گــروه بنــدي
مشــاغل ،تعييــن شــاخص هــاي ارزيابــي عملكــرد بــراي هــر كــدام از گــروه هــاي شــغلي.
دوم ،انتخــاب روش ارزيابــي بــراي هــر گــروه اعــم از روش هــاي ارزيابــي مســتقيم،
همــه جانبــه ،ثبــت وقايــع حســاس .ســوم ،تعييــن روش امتيازدهــي بــه عملكــرد كــه بــر
اســاس شــرايط موجــود از روش مقيــاس اســمي ،رتبــه بنــدي و توزيــع اجبــاري اســتفاده
خواهــد گرديــد .چهــارم ،ســنجش و ارائــه راهكارهــاي بهبــود بعــد از انجــام ارزيابــي كــه
البتــه بــه صــورت دوره هــاي دو ماهــه انجــام خواهــد گرديــد و نتايــج در قالــب گــزارش هــاي
محرمانــه بــه فــرد اعــام مــي گــردد و رهنمودهــاي الزم بــراي بهبــود عملكــرد نتيجــه اي رفتاري
و مســئوليتي بــه فــرد داده خواهــد شــد.
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روسای امور
سرپرستان واحدهای ستادی
کارمندان واحدهای ستادی
سرپرستان واحدهای فنی
کارمندان فنی

روسای واحدهای ستادی
کارشناسان واحدهای ستادی
روسای واحدهای فنی
کارشناسان واحدهای فنی
مشاوران

رضایتمندی کارکنان
رهبــران شــركت پتروشــيمي فجــر بــه منظــور بهــره منــدي از نقطه نظــرات كاركنــان در جهت
بهبــود اســتراتژي ،خــط مشــي هــا و برنامــه هــاي كاركنــان ،نســبت بــه تدويــن و اســتقرار
رويكــرد ارزيابــي ميــزان رضايتمنــدي كاركنــان از ســال  1388اقــدام نمــوده انــد .ایــن
رويكــرد پــس از طــي مراحــل تهيــه پرسشــنامه و آزمــون روايــي و پايايــي آن توســط مشــاور
مربوطــه ،بــا همــكاري مديــران و كارشناســان ســازمان و بــا برگــزاري جلســات و اعــام نقطــه
نظــرات اعضــاء از ســال  1388اســتقرار یافــت .مطابــق بــا رويكــرد فــوق ،نقطــه نظــرات
كاركنــان در حيطــه رضايــت و انگيــزه آن هــا در ادوار ســاليانه مــورد پايــش قــرار گرفتــه و
بــا تدويــن برنامــه هــاي بهبــود تــاش مــي شــود تــا ميــزان و ســطح رضايــت شــغلي كاركنــان
تحــت كنتــرل قــرار گرفتــه و زمينــه الزم جهــت بازنگــري برنامــه هــاي كاركنــان بــر اســاس
نقطــه نظرهــاي آن هــا فراهــم شــود .بــه عنــوان نمونــه رويــه تعديــل مــدرك تحصيلــي
كاركنــان كــه يكــي از داليــل عمــده نارضايتــي ايشــان بــود ،بــا تشــكيل كميتــه منابــع انســاني
در ســال  1393اصــاح گرديــد و در ســال  1394نيــز مــورد بازبينــي قــرار گرفــت و انجــام
مصاحبــه تخصصــي بــا متقاضــی نيــز بــه مراحــل تعديــل مــدرك تحصيلــي اضافــه گرديــد.
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یکــی دیگــر از حــوزه هــای اصلــی کــه شــرکت بــه منظــور افزایــش رضایــت کارکنــان بــدان
پرداختــه اســت ،مبحــث تعدیــل پرداخــت جبــران خدمــات و مزایــا به کارکنــان قــراردادی مدت
موقــت و پیمانــکاری اســت .پــس از بررســی نتایــج بدســت آمــده از نظرســنجی ســال 1393
در مــورد کارکنــان بــا قــراردادی یــا مــدت موقــت و پیمانــکاری ،مدیریــت شــرکت در راســتای
اهــداف کالن ســازمان و بهبــود رضایــت کارکنــان ،جلســات متعــددی را بــا حضور مدیــران منابع
انســانی شــرکت هــای زیرمجموعــه هلدینــگ خلیــج فــارس برگــزار کــرد.
پــس از بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون موضــوع اصــاح نظــام پرداخــت کارکنــان شــرکت هــای
پیمانــکاری و هماهنگــی در نظــام پرداخــت نيروهــاي مــدت موقــت ،و بــا بررســی راهكارهــاي
قانونــي ارائــه شــده در چارچــوب قوانيــن و مقــررات جــاري از ســوي مشــاورين معتمــد ،ايــن
شــركت اقــدام بــه انجــام مــوارد ذيــل نمــود:
تدويــن و اصــاح ســاختار نظــام مــزدي كاركنــان شــركت هــاي پيمانــكاري (شــامل رتبه بندی
و اجــراي جــدول مزد)
پرداخــت فــوق العــاده نوبتــكاري بــه كاركنــان پيمانــكار نوبتــكار بــه ميــزان  35درصــد
دســتمزد روزانــه
پرداخت  30درصد دستمزد روزانه تحت عنوان ساير مزايا به کارکنان پیمانکاری
تدويــن و اصــاح ســاختار نظــام مــزدي كاركنــان تبديــل وضعيــت يافتــه از پيمانــكاري بــه
قــرداد مــدت موقــت (شــامل رتبــه بنــدی و اجــراي جــدول مــزد)
اصالح آیين نامه مزاياي رفاهي انگيزشي در مورد نيروهاي مدت موقت

مدیریت ارتباط با کارکنان
شــركت پتروشــيمي فجــر جهــت برقــراري ارتباطــات اثربخــش ســازماني و در راســتاي
اســتراتژی هــای ســازمان ،نســبت بــه اســتقرار نظــام منــد ارتباطــات ســازماني و
بهــره گيــري از رويكردهــاي اطــاع رســاني اقــدام نمــوده تــا بــه كامــل تريــن وجــه
بتوانــد نيازهــاي ارتباطــی عمــودی و افقــی را در ســازمان پوشــش دهــد .نيازهــاي
ارتباطــي كاركنــان و ارايــه راهكارهــاي مناســب از مــواردي اســت كــه بــا مشــاركت
خــود كاركنــان و برگــزاري جلســات پرســش و پاســخ ،تحليــل پرسشــنامه رضايــت
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كاركنــان ،اتوماســيون و تمــاس تلفنــی مــورد بررســي و شــناخت نظــام منــد قــرار مــي گيــرد.
بــر همیــن اســاس پتروشــیمی فجــر نیازهــای اطالعاتــی پرســنل ســازمان را در ســه محــور
نیازهــای فــردی ،شــغلی و ســازمانی طبقــه بنــدی نمــوده و براســاس پارامترهایــی از قبیــل
نــوع پیــام ،نــوع مخاطــب ،زمــان صحیــح و غیــره ،کانــال هــای ارتباطــی مناســب جهت بــرآورده
نمــودن ایــن نیازهــا را تعریــف کــرده اســت .رویکــرد شــرکت پتروشــیمی فجــر در ایجــاد
ارتبــاط بــا کارکنــان ،براســاس ارزش هــای ســازمانی تصویــب شــده ،بــا تکیــه بــر ارزش
هــای شــفافیت در گــزارش هــا و رضایتمنــدی ذینفعــان کلیــدی اســتقرار یافتــه اســت.

شیوه ارتباط
جلسات هم اندیشی مدیران و کارکنان
جلسات روزانه صبحگاهی مدیران و
روسای سازمان
دیدارهای هفتگی منظم مدیران و
کارکنان
نامه نگاری با نرم افزار ویژه در قالب

هدف از ایجاد
تشکیل جلسات هم اندیشی ساالنه و فصلی و موردی در سطح بخش های
مختلف و یا کل سازمان ،دیدار حضوری کارکنان با مدیریت ارشد
توسعه ارتباطات سازمانی ،انجام هماهنگی های الزم ،تبادل نظرات و
همکاری در حل مشکالت سازمانی
ارتباط مستقیم میان مدیران و کارکنان
ارسال سریع و اثربخش ،طبق ضوابط تعریف شده بین بخش های

اتوماسیون اداری

مختلف سازمان

اطالع رسانی الکترونیکی از طریق

با هدف تسریع در اطالع رسانی ،افزایش دسترسی و حذف کامل کاغذ از سیستم

پورتال سازمانی

اطالعرسانی،ارسالسریعاخباردرونسازمانیباقابلیتبازدیدعمومکارکنان

مشاوره فردی توسط روانشناس مستقر

به منظور توسعه ارتباطات سازمانی و کنکاش عمیق تر حوزه ارتباطات

در شرکت
نشریه داخلی ”بامداد“
ارسال پیامک
مراسم سازمانی و خانوادگی

در شرکت
توزیع نشریه ای با هدف فرهنگ سازی تعالی و انتقال موضوعات مهم سازمانی
ویژه کارکنان و خانواده ها و آموزش تعالی و استراتژی
اطالع رسانی سریع بویژه در شرایط اضطراری و فوریت ها به همه
کارکنان
برگزاریمراسممناسبتیمذهبی،ملیوسازمانیدرشرکتوخانهفرهنگ،امور
ورزشومساجد باهدفتوسعهارتباطات،انتقالاطالعاتوایجادفضایصمیمیتر
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نشریه بامداد
نشــریه داخلــی شــرکت پتروشــیمی فجــر بــه
نــام ”بامــداد“ بــا هــدف توســعه ارتباطــات،
افزایــش همدلــی ،توجــه بــه خانــواده هــا و
توســعه فرهنــگ تعالــی فــردی ،خانوادگــی و
ســازمانی ،در تیــراژ  1000نســخه چــاپ و
در بیــن خانــواده کارکنــان و کارکنــان توزیــع
مــی گــردد” .بامــداد“ بــا توجــه بــه رویکــرد فرهنــگ ســازی ،هــر ســه مــاه یــک بــار
منتشــر مــی شــود.
از آنجایــی کــه ماموریــت اصلــی نشــریه فرهنــگ ســازی اســت ،مطالــب بــا پیــام
هــای فرهنگــی مناســب انتخــاب مــی شــوند تــا تاثیــر خــود را بــر خانــواده هــا
و کارکنــان نمایــان ســازند .البتــه از جذابیــت هایــی نظیــر عکــس خانــواده هــا،
مصاحبــه بــا آنــان ،درج مطالــب ایشــان ،برگــزاری مســابقه و ســایر روش هــای
جــذاب رســانه ای اســتفاده نیــز مــی گــردد.
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ایمنی و بهداشت حرفه ای
اطمینــان از وجــود محیــط کار ایمــن و ســالم ،همــواره یکــی از مهــم تریــن مســائل مــورد
توجــه رهبــران شــرکت پتروشــیمی فجــر بــوده اســت .در ایــن راســتا ،رعایــت الزامــات
قانونــی ایمنــی و بهداشــت شــغلی ،بــه عنــوان یکــی از اهــداف راهبــردی شــرکت تعییــن
شــده و بــه صــورت مســتمر پایــش مــی شــود .بــه منظــور بسترســازی بــرای برنامــه هــا و
اقدامــات مســتمر و متعهدانــه در ایــن حــوزه ،شــرکت نســبت بــه اســتقرار اســتاندارد
 OHSAS18001و سیســتم یکپارچــه مدیریــت  HSEاقــدام کــرده اســت .اســتقرار ،بهبــود
و نگهداشــت ایــن دو سیســتم ،بــه صــورت ســاالنه از طریــق انجــام ممیــزی هــای داخلــی و
ممیــزی هــای خارجــی معتبــر ،تحــت کنتــرل و مراقبــت قــرار مــی گیــرد .تبلــور یکپارچــه ایــن
رویکــرد را مــی تــوان در خــط مشــی نظــام جامــع مدیریــت شــرکت پتروشــیمی فجــر یافــت:
تعهــد بــه بهبــود مســتمر در تمــام زمینــه هــای کیفیــت ،ایمنــی ،بهداشــت حرفــه ای،
محیــط زیســت و کارآیــی انــرژی براســاس ارزیابــی عملکــرد جامــع مدیریــت
شناســایی و انطبــاق بــا الزامــات قانونــی و ســایر تعهــدات مرتبــط بــا فعالیــت هــا ،خدمــات
و محصــوالت در حــوزه هــای کیفیــت ،ایمنــی ،بهداشــت حرفــه ای ،محیــط زیســت و انــرژی

معمــوال در نشــریه هــر دو بخــش از مطالــب ســازمانی و خانوادگــی اســتفاده مــی شــود
تــا عالقمنــدی همــه مخاطبــان را پوشــش دهــد .وجــه جالــب و مــورد توجــه نشــریه،
مســابقه اســت .برنــدگان مســابقات از میــان کارکنــان و خانــواده هــا (بــه طــور
مســاوی) انتخــاب مــی گردنــد .ایــن اصــل ثابــت ،باعــث طرفــداری مخاطبیــن از
مجلــه شــده اســت .همچنیــن از ایــن فرصــت اســتفاده شــده و در هــر ســری چــاپ
از خواننــدگان درخواســت مــی گــردد تــا یــک پیشــنهاد ســازنده (بــا موضــوع آزاد)
در بــاره شــرکت بنویســند.
بازخــورد مجلــه بــه مدیریــت ارشــد گــزارش مــی گــردد و نظــرات ابــراز
مــی گردنــد .همچنیــن اثربخشــی مطالــب در یــک نظرســنجی جداگانــه مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .برآینــد نظــرات دریافــت شــده حاکــی از ایــن
امــر اســت کــه نشــریه بامــداد در توســعه فرهنــگ تعالــی خانوادگــی و
ســازمانی ،نقــش موثــری ایفــا مــی کنــد.
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ایــن رویکــرد توســط واحدهــای زیرمجموعــه امــور ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت ،بــا
همــکاری کلیــه روســا ،سرپرســتان و کارکنــان اجــرا مــی شــود .بــه منظــور حمایــت از جــاری
ســازی ایــن رویکــرد ،نفــرات نمونــه ایمنــی ،نفــرات نمونــه بهداشــت و نفــرات نمونــه
محیــط زیســت در ادوار ســالیانه از کلیــه واحدهــا معرفــی شــده و نهایتــا از نفــرات برتــر
در مراســم روز  7مهــر ،روز ایمنــی و آتــش نشــانی ،بــا ارائــه لــوح تقدیــر و پــاداش نقــدی
تقدیــر مــی شــود.
از جملــه مهــم تریــن برنامــه هــا و اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینــه ایمنــی و بهداشــت
شــغلی مــی تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
انجــام معاينــات ادواري پرســنل (کلیــه کارکنــان رســمی ،مــدت معیــن ،مــدت موقــت و
پیمانــکاری) بــه صــورت ســالیانه؛
شناســايي و ارزيابــي ريســك خطــرات بهداشــت حرفــه اي در مجتمــع براســاس تكنيــک
 FMEA؛
شناســایی  50مــورد شــرایط  High Riskایمنــی از طریــق نظرســنجی از پرســنل عملیاتــی
ســایت و پیگیــری در راســتای رفــع آن ها؛
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مميــزي و بازرســی هــای بهداشــت صنعتــی در كليــه ســايت هــاي صنعتــي و غيرصنعتــي
مجتمــع پتروشــيمي فجــر بــه صــورت روزانــه (بــرای نظــارت و سركشــي جهــت حســن اجــراي
الزامــات بهداشــتی) ،ماهيانــه و ســاالنه (بــرای ممیــزی كليــه الزامــات قانونــي)؛
انــدازه گیــری عوامــل زیــان آور محیــط کار (عوامــل شــیمیایی ،فیزیکــی ،بیولوژیکــی،
ارگونومیکــی و روانــی) بــه صــورت ســالیانه بــه منظــور انطبــاق بــا الزامــات قانونــی و
اقدامــات اصالحــی جهــت پیشــگیری از بــروز بیمــاری هــای شــغلی؛
نظــارت بــر مســائل بهداشــتی و تغذیــه کارکنــان ،از ورود مــواد اولیــه بــه رســتوران
کارکنــان تــا طبــخ و توزیــع در ســطح رســتوران و ســایت هــای عملیاتــی؛
نظــارت بــر ســامت آب بهداشــتی و شــرب (دســتگاه هــای آب تصفیــه کــن) از طریــق
ســنجش میــزان کلریــن آب بهداشــتی و نمونــه گیــری میکروبــی آب خروجــی دســتگاه هــای
تصفیــه آب؛
اجــرای عملیــات تخصصــی مبــارزه بــا حشــرات و جونــدگان بــه منظــور پیشــگیری از بــروز
بیمــاری هــای غیرشــغلی (واگیــر دار) و حــوادث فنی؛
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خرید  10دست لباس عملياتي آتش نشاني جهت تجهيز تيم واکنش در شرایط اضطراری؛
نصب جعبه کمک های اولیه در کلیه واحدهای مجتمع و بازرسی و شارژ ماهیانه اقالم ضروری؛
تشــکیل ماهانــه کمیتــه هــای حفاظــت فنــي و بهداشــت کار بــه منظــور مطــرح نمــودن مشــکالت ،تعییــن
اقدامــات اصالحــی و پیشــگیرانه ،و نهایتــا نظــارت و پیگیــری اجــرای اقدامــات الزم؛
برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی در زمينه هاي مرتبط با ایمنی و بهداشت صنعتی؛
نصب تابلوها و نشانه هایی با مضمون پیام های بهداشت شغلی و هشدارهای خطر در سطح مجتع؛
فرهنــگ ســازی و اطــاع رســانی عمومــی از طریــق تهیــه فیلــم و انیمیشــن آموزشــی ایمنــی ،تهیــه
ســه عنــوان کتابچــه آمــوزش ایمنــی قوانیــن طالیــی ایمنــی ،و تهیــه مجموعــه ”الزامــات ایمنــی در طراحــی
پتروشــیمی و پــروژه هــا“ بــه تعــداد  20جلــد و توزیــع بیــن واحدهــای مرتبــط؛
بهبــود و گســترش سیســتم مشــارکت کارکنــان در شناســایی مخاطــرات و گــزارش شــبه حــوادث بــا عنوان
”دیگــه چه خطــر“ و ”پــاداش کارت“.

کل ساعت کارکرد بدون حادثه

4.070.073

ضریب شدت و تکرار حوادث انسانی

صفر
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پروژه برنامه حفاظت تنفسی و Fit Test

توازن کار و زندگی

بکارگیــری ماســک هــای تنفســی اســتاندارد ،يکــی از مهــم تريــن و ضــروری تريــن اقدامــات جهــت محافظــت
از ســامت نيــروی کار در برابــر آالينــده هــای شــيميايی موجــود در صنايــع پتروشــيمی اســت .در ماســک
هــای مجهــز بــه کارتريــج هــا يــا کانيســترهای شــيميايي ،بــرای جــذب آالينــده هــا ،از بســتر زغــال فعــال جهــت
جــذب گاز هــا و بخــارات اســتفاده مــي شــود .نظــر بــه اينکــه ظرفيــت جــذب مــواد جــاذب محــدود اســت ،بــا
اشــباع و عبــور آالينــده از آن ،فــرد مــی بايســت هرچــه ســريع تــر محيــط را تــرک کــرده و نســبت بــه تعويــض
کارتريــج اقــدام نمايــد .در حــال حاضــر در صنايــع مختلــف ،کارکنــان بــرای تشــخيص زمــان تعويــض کارتريــج
بــه خــواص هشــداردهندگی مــواد شــیميايي نظيــر احســاس بــوی آالينــده هــای شــيميايی اکتفــا مــی کننــد،
کــه ايــن روش از نظــر متخصصيــن و ســازمان هــای معتبــر در مقولــه ايمنــی و بهداشــت ،بــه خاطــر تفــاوت در
آســتانه بويايــی افــراد ،تغييــرات در آســتانه بويايــی بــه دلیل برخــی بيماري هــا نظيرســرماخوردگی و همچنين
متفــاوت بــودن اطالعــات مربــوط بــه همچنيــن آســتانه بويايــی مــواد شــيميايی درمراجــع مختلف قابــل تضمين
و پذيــرش نیســت .در نتیجــه ،هــر ســازمان مــی بايســت نســبت تعييــن طــول عمــر کارتريج بخــارات آلــی برای
موادشــيميايی در شــرايط از قبــل پيــش بينــی شــده مواجهــه (از نظــر دمــا و رطوبــت محــل کار و همچنيــن
غلظــت آالينــده هــا) و تدويــن برنامــه زمانبنــدی بــرای تعويــض کارتريــج هــا اقــدام نمايــد .بــرای ايــن منظــور
آزمايــش هــای مربوطــه مــی بايســت در شــرايط مختلــف شــامل بيــش از يــک غلظــت ،رطوبــت و دمــا انجــام
شــود تــا بدتريــن شــرايط بــه طــور معقــول پيــش بينــی شــود .نظــر بــه اســتفاده گســترده صنايــع پتروشــيمی
از ماســک هــای تنفســی ،ضــروری اســت در راســتای الزامــات برنامــه حفاظــت تنفســی نســبت بــه تعييــن
طــول عمــر و همچنيــن تســت کارايــی انــواع کارتريــج هــای ماســک هــای تنفســی نيــم صــورت مــورد اســتفاده
در صنايــع پتروشــيمی ،جهــت محافظــت از ســامتی کارکنــان در برابــر آالينــده هــای آلــی موجــود در ايــن
صنعــت و همچنيــن اجتنــاب از تهيــه انــواع نامرغــوب آن هــا اقــدام گــردد .طــی اجــرای ایــن پروژه در شــرکت
پتروشــیمی فجــر ،طــول عمــر و برنامــه زمانبنــدی تعویــض کارتريــج ماســک هــای تنفســی بــرای هــر کــدام از
گــروه هــای شــغلی مســتقر در واحدهــای تصفيــه پســاب شــرکت پتروشــيمی فجــر تعييــن گردیــد ،تا مشــخص
شــود هــر کــدام از کارکنــان بــا توجــه بــه شــرايط محيــط هــای کاری چــه موقــع بايــد نســبت بــه کارتريج ماســک
خــود اقــدام کننــد .همچنيــن ميــزان انطبــاق ماســک هــای تنفســی بــا صــورت کاربــران در کارکنــان شــاغل در

واحدهــای تصفيــه پســاب بررســی شــد تــا بديــن ترتيــب مشــخص شــود کــه ماســک هــای مــورد اســتفاده
کارکنــان انــدازه صــورت آن هــا بــوده يــا الزم اســت نســبت بــه تغييــر انــدازه و مــدل آن هــا اقــدام گــردد.
یکــی از حــوزه هــای پیونــد میــان پایــداری عملکــرد شــرکت و پایــداری جوامــع محــل فعالیــت آن ،توجــه بــه
کیفیــت متــوازن زندگــی شــغلی و زندگــی خانوادگــی کارکنان اســت .در این راســتا ،پتروشــیمی فجــر از طریق
برنامــه هــا و اقدامــات مختلــف تــاش کــرده اســت کــه ایــن پیوند را مســتحکم تــر کــرده و از منافــع اقتصادی
و اجتماعــی مرتبــط را بــرای ذینفعــان کلیــدی آن محقــق نمایــد.
تغییر نظام نوبت کاری از  16روزه به  12روزه
تبدیــل سیســتم اضافــه کار بــه کارانــه تولیــد مطابــق بــا دســتورالعمل شــرکت خلیــج فــارس (بــه منظــور
اجتنــاب از حضــور اضافــی در محــل کار)
تشــویق بــه اســتفاده از مرخصــی  12روز مســتمر کــه منجــر بــه اعطــا دو درصــد پایــه حقــوق و پنجــاه
درصــد خریــد مرخصــی مــی گــردد
کاهــش  2ســاعته حضــور همــکاران خانــم بــاردار از  8ماهگــی بــارداری تــا زمــان زایمــان و ارائــه مرخصــی
زایمــان  9ماهــه بــه همــکاران خانــم رســمی و  6ماهــه بــه ســایر همــکاران خانــم
کاهــش  2.5ســاعته حضــور همــکاران خانــم تــا مــدت  2ســال پــس از زایمــان بــه منظــور نگهــداری و
شــیردهی کــودک
بهره مندی همکاران و خانواده های ایشان از امکانات ورزشی
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اقدامات حراستی ،حفاظت و صیانت از دارایی ها و سرمایه انسانی

امور فرهنگی و ورزشی

مدیریــت حراســت پتروشــیمی فجــردر خصــوص جــذب و بکارگیــری پرســنل حراســت همــواره ســعی
داشــته اســت از پرســنل تحصیــل کــرده ،مؤمــن و متعهــد ،گزینــش و اســتخدام نمایــد .همچنیــن آمــوزش
هــای مــورد نیــاز در رابطــه بــا حراســت وامنیــت ،روابــط عمومــی ،طــرز برخــورد بــا اربــاب رجــوع ،حفاظــت
گفتــار ،واکنــش در برابــر بحــران و غیــره ،را از بــدو اســتخدام در دســتور کار قــرار داده انــد.
از مهــم تریــن برنامــه هــای حراســت ،طــرح تکریــم اربــاب رجــوع اســت کــه همــواره ســعی شــده اســت در
اولویــت ویــژه قــرار گیــرد .بــه همیــن منظــور در مبــادی ورودی شــرکت ،مکانــی بــرای امــور مراجعیــن در
نواحــی  1و  2پتروشــیمی فجــر اختصــاص یافتــه کــه در صــورت مراجعــه اشــخاص ،ضمــن انجــام هماهنگــی
هــای مربوطــه ،راهنمایــی هــای الزم در کمــال احتــرام و برخــورد تــوأم بــا تواضــع از ســوی همــکاران
حراســت ،هنــگام ورود اشــخاص بــه محیــط ســازمان ارائــه شــود .برنامــه هــا و اقدامــات حراســت همــواره
در راســتای جلــب رضایــت اربــاب رجــوع ،حفــظ شــأن وکرامــت انســانی ،پایبنــدی بــه اخــاق اســامی،
خلــوص نیــت در انجــام وظیفــه ،رعایــت عــدل و انصــاف ،داشــتن نظــم وانضبــاط کاری و رعایــت
اولویــت هــا صــورت گرفتــه انــد.
حراســت پتروشــیمی فجــر مجموعــه ای موثــر در امــر حفاظــت و صیانــت از ســرمایه هــای انســانی و
تجهیــزات اســت و فعالیــت هــای کاری آن دائمــا درحــال تغییــر و تحــول بــوده و پیوســته بــه دنبــال
راه حــل هایــی جدیــد در زمینــه دســتیابی بــه تکنولــوژی هــای روز امنیتــی و اســتفاده از ســرمایه هــای
انســانی و مالــی در جهــت بهبــود مکانیــزم هــای حفاظتــی در مجموعــه مــی باشــد .ماموریــت مــا افزایــش
ضریــب امنیــت در مقابــل تهدیــدات احتمالــی در مبحــث جنــگ نــرم و اطمینــان خاطــر بیشــتر بــه مدیریــت
ســازمان در امــر حراســت از تاسیســات ،ســرمایه هــای انســانی و مالــی ،همــگام بــا سیاســت هــای کلــی
ســازمان ،حراســت نفــت و ارگان هــای امنیتــی بیــرون از مجموعــه اســت .مــا مــی دانیــم کــه ایــن امــر
صرفــا از طریــق حفاظتــی مطمئــن و کارا میســر مــی شــود و تنهــا زمانــی احســاس موفقیــت مــی کنیــم کــه
قــادر باشــیم حداکثــر ضریــب امنیــت را کســب و حفــظ نماییــم .در ایــن راســتا ،همــکاری موثــری میــان
حــوزه حراســت و  ،HSEدر زمینــه هــای مرتبــط بــا ایمنــی نیــز صــورت مــی گیــرد .شــایان ذکــر اســت کــه
بــه منظــور ایفــای مســئولیت هــای امانتــداری و حفــظ حریــم خصوصــی افــراد ،حراســت پتروشــیمی فجــر
هرگونــه اطالعــات پرســنلی و اســناد مهــم را بصــورت محرمانــه در دبیرخانــه رمــز محرمانــه نگهــداری
مــی کنــد .حراســت شــرکت پتروشــیمی فجــر در برخــورد بــا هرگونــه موضــوعی مرتبــط بــا پرســنل
هیــچ گونــه تبعیضــی بیــن کارکنــان (رســمی ،قــراردادی ،پیمانــکاری) قائــل نخواهــد شــد و آنچــه کــه مهــم
اســت شــأن و منزلــت پرســنل خــدوم مــی باشــد .در صــورت بــروز تخلفــی از ســوی پرســنل ایــن اداره
ابتــدا ســعی در اصــاح رفتــار یــا کــردار شــخص مــی نمایــد.

خانــه فرهنــگ پتروشــیمی فجــر بــا هــدف تقویــت تعــادل بیــن کار و زندگــی کارکنــان ،تکمیــل اوقــات فراغــت
همســران و فرزنــدان کارکنــان و توســعه ارتباطــات بیــن خانــواده هــا و ایجــاد صمیمیــت بیشــتر میــان آن ها،
تاســیس گردیــد .خانــه فرهنــگ فجــر ،روزانــه محــل تــردد حــدود صد نفــر از خانــواده هاســت .عمــده فعالیت
هایــی کــه بــرای خانــواده هــا انجــام می شــود شــامل توســعه مهــارت هــای هنری-تخصصــی بانــوان و فرزندان
خــود کارکنــان اســت .از جملــه مهــم تریــن حــوزه هایــی کــه برنامــه هــای فرهنگــی و آموزشــی در زمینــه آن ها
بــه اجــرا درمــی آینــد عبارتنــد از:
کارگاه هــای تخصصــی و آمــوزش مهــارت هــای خانگــی بــرای بانــوان ،نظیــر هنرهــای دســتی ،موســیقی،
خیاطــی و ســایر هنرهــا ،مطابــق نیــاز آنــان برگــزار مــی شــوند .پــس از پایــان دوره هــا ،بــه شــرکت کننــدگان
گواهینامــه اعطــا مــی گــردد.
دروس کمــک آموزشــی بــرای تقویــت درس هــای تخصصــی فرزنــدان دانــش آمــوز از جملــه مــواردی
اســت کــه تدریــس مــی شــوند.
افزایــش مهــارت هــای فرزنــدان در زمینــه کامپیوتــر ،خالقیــت ،اینترنــت و روباتیــک نیــز در برنامــه
ســاالنه خانــه فرهنــگ اســت.
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آمــوزش قــرآن کریــم ،دوره هــای آموزشــی زبــان (در همــه مقاطــع و ســنین) و برگــزاری مراســم ملــی و
مذهبــی بــرای خانوادهــا در برنامــه خانــه فرهنــگ آمــده اســت.
برگــزاری بیــش از  58.588ســاعت دوره آموزشــی و مهارتــی در خانــه فرهنــگ بــرای خانــواده هــای کارکنــان،
نشــان از توجــه ویــژه شــرکت بــه مســئولیت اجتماعــی خــود در ایــن زمینــه اســت.
شــرکت پتروشــیمی فجــر در راســتای ارج نهــادن بــه کارکنــان ،در مناســبت هــا یــا موقعیــت هــای مرتبــط،
مراتــب تقدیــر و احتــرام خــود را نســبت بــه ایشــان و خانــواده هایشــان ابــراز مــی دارد .نمونــه هایــی از
اقدامــات صــورت گرفتــه عبارتنــد از:
هــر ســاله بــه مناســبت روز زن ،از بانــوان شــاغل در پتروشــیمی فجــر تجلیــل بــه عمــل مــی آیــد .دعــوت
آنــان بــه مراســم ویــژه ایــن روز ،اهــدای هدیــه و ایجــاد فضایــی شــاد ،برگــزاری مســابقات فرهنگی-ورزشــی
بــرای بانــوان جــزو برنامــه هــای تقدیــر از ایشــان در ایــن مناســبت اســت.
بــه مناســبت روز جهانــی کار و کارگــر برنامــه مختلفــی برگــزار مــی شــود کــه عبارتنــد از :جشــنواره
فرهنگی-ورزشــی ،معرفــی کارگــر برتــر شــرکت هــای پیمانــکاری ،اهــدای هدیــه ،برگــزاری مراســم مفــرح و
شــاد ،و مراســم پیــاده روی دســته جمعــی.
در اعیــاد و مناســبت هــای ملــی و مذهبــی بــا برگــزاری مراســم هــای مختلــف تــاش مــی شــود کــه کارکنــان
و خانــواده ایشــان حضــوری شــاد و انــرژی بخــش را در کنــار هــم تجربــه کنند.
اهــدای هدایــای مناســبتی بــه همــه کارکنــان شــاغل در شــرکت فجــر و بــردن تحفــه بــه خانــه و شــراکت
همــه خانــواده کارکنــان در شــادی هــا ،در برنامــه هــای ســاالنه اســت ،بعنــوان مثــال هدیــه آجیــل عید نــوروز،
اعطــای ارزاق مناســبتی و کارت تبریــک ســال نــو.
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توجــه بــه کارکنــان شــامل روزهــای تولــد ایشــان نیــز مــی باشــد .روز تولــد کارکنــان را بــا دادن هدیــه ای
کــه بــه عنــوان ”کادوی تولــد“ ایشــان اســت ،گرامــی مــی داریــم.
تکریــم بازنشســتگان ،بــا ارســال هدیــه و احــوال پرســی از ایشــان از اقدامــات مهــم و همیشــگی شــرکت
می باشــد.
در شــرایط فقــدان عزیــزان کارکنــان ،ضمــن ارســال پیــام هــای تســلیت بــه ایشــان ،اطــاع رســانی عمومی
انجــام مــی شــود و بــرای تســلیت گفتــن همــکاران بــه ایشــان،برنامه ریزی مراســم مختلــف صورت مــی گیرد.
امــور ورزشــی پتروشــیمی فجــر نیــز هماننــد ســال هــای قبــل ،بــا هــدف حفــظ ســامت جســم و نشــاط روحــی
کارکنــان و خانــواده هــای ایشــان ،در ســال  1394بــا اجــرای برنامــه هــای مختلــف پیگیــری شــد .مســئولیت
برنامــه هــای ورزشــی بــر عهــده امــور ورزش شــرکت اســت و کلیــه کارکنــان و خانــواده هــای ایشــان مــی
تواننــد از امکانــات فراهــم شــده اســتفاده کننــد .الزم بــه توضیــح اســت کــه عــاوه بــر اســتفاده از فرصت ها
و امکانــات فراهــم شــده در منطقــه ویــژه تحــت قوانیــن و برنامــه هــای متحد شــرکت هــای صنایع پتروشــیمی
(بــه منظــور یکپارچگــی بــا صنایــع دیگــر) ،بودجــه ای نیــز بــه صــورت ســاالنه در شــرکت بــه کمیتــه ورزش
تخصیــص داده مــی شــود تــا نســبت بــه برگــزاری کالس هــای آموزشــی ورزشــی بــه همــراه مربــی ،شــرکت در
مســابقات و فراهــم نمــودن امکانــات ورزشــی اقــدام شــود.
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فروردین

آبان

تیم های فوتسال و تنیس روی میز پیشکسوتان به مسابقات بجنورد اعزام شدند.

خرداد

اعــام آمادگــی  10رشــته ورزشــی بــرای رقابــت در مســابقات صنایــع پتروشــیمی در رده
هــای ســنی مختلــف صــورت گرفــت .تیم هــای تنیــس روی میــز (فرزنــدان) ،والیبــال (بانــوان)،
فوتبــال (پیشکســوتان و فرزنــدان پــس) ،شــنا (بانــوان) ،شــطرنج (فرزنــدان) ،ژیمناســتیک (
فرزنــدان دختــر) بــرای شــرکت در رقابــت هــا اعــام حضــور کردنــد.

مرداد

مســابقات جــام رمضــان جهــت پرکــردن اوقــات فراغــت کارکنــان و خانــواده هــای ســاکن
شــهرک بعثــت ،بــا حضــور  6تیــم  10نفــره برگــزار شــد .ایــن تیــم هــا بــه صــورت دوره ای بــه
رقابــت پرداختنــد.
تیــم فوتســال کارکنــان فجــر ترکیبــی از نیروهــای رســمی و غیــر رســمی جهــت شــرکت
در جــام رمضــان ماهشــهر اعــام حضــور کــرد .ایــن ســری رقابــت هــا از مســابقات بــا کیفیــت
اســتان خوزســتان مــی باشــند و بازیکنــان سراســر اســتان و حتــی بازیکنــان مطــرح کشــور نیــز
در آن شــرکت مــی کننــد .تیــم فوتســال فجــر بــرای اولیــن بــار در  10ســال اخیــر در ایــن
رقابــت هــا شــرکت کــرد و از بیــن  60تیــم توانســت بــه جمــع  8تیــم صعــود کنــد و تنهــا بــا
ضربــات پنالتــی از راهیابــی بــه جمــع  4تیــم برتــر بازمانــد .در ایــن مســابقات تیــم فجــر موفــق
بــه کســب جــام اخــاق ورزشــی بــا کمتریــن درگیــری و کارت زرد و قرمــز شــد.
تیــم هــای فرزنــدان و بانــوان فجــر بــرای مســابقات صنایــع اعــزام و موفــق بــه کســب مقــام
هــای مختلــف شــدند .تیــم شــنا دختــران مقــام دوم ،تیــم شــطرنج دختــران مقــام ســوم ،تیــم
ژیمناســتیک دختــران مقــام دوم و تیــم هــای بســکتبال و تنیــس روی میــز فرزنــدان پســر
مقــام ســوم ایــن رقابــت هــا را از آن خــود کردنــد.
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دی

اردیبهشت

مســابقات بزرگداشــت روز کارگــر در  5رشــته ورزشــی طنــاب کشــی  ،دو میدانــی ،دارت و
پیــاده روی ،بــا حضــور  287نفــراز پرســنل برگزار شــد.
جشــنواره ورزشــی حراســت هــای منطقــه ماهشــهر برگــزار شــد .حراســت پتروشــیمی فجر
بــا حضــور فعــال در  12رشــته ورزشــی موفــق بــه کســب مقــام اول در رشــته هــای والیبــال،
دومیدانــی ،دوچرخــه ســواری ،فوتســال (بــرای ســه ســال متوالــی) ،مقــام دوم شــنا و مقــام
ســوم دارت شــد.
جشــنواره ”فجــر در فجــر“ بــرای چهارمیــن ســال متوالــی و بــا حضــور  890نفــر شــرکت
کننــده کــه در نــوع خــود در منطقــه بــی نظیــر بــود ،در  24رشــته و در فاصلــه زمانــی  45روز
کاری برگــزار شــد .تعــداد  533نفــر موفــق بــه کســب مقــام شــدند کــه بــا کارت هدیــه از آن
هــا تقدیــر بــه عمــل آمــد.

بهمن
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جام شــهدای پتروشــیمی های ماهشــهر همه ســاله به میزبانی شــرکت عملیات غیرصنعتی
ماهشــهر برگــزار مــی شــود .پتروشــیمی فجــر حضــور فعــال خــود را بــا  11رشــته اعالم داشــت
و موفــق بــه کســب مقــام اول والــی واتــر مدیــران ،نائــب قهرمانــی والیبــال و مقــام ســوم
تیــم شــطرنج کارکنــان شــد .در ایــن مســابقات بانــوان موفــق شــدند در چهــار رشــته آمادگــی
جســمانی ،شــنا ،شــطرنج و دارت مقــام ســوم تیمــی و مقــام هــای انفــرادی متعــددی را کســب
کنند .
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دو نمونــه از رویدادهــای متمایــزی کــه در زمینــه امــور ورزشــی در پتروشــیمی فجــر محقق شــده انــد عبارتند
از:
پــرورش اســتعداد فرزنــدان پســر در رشــته بســکتبال :ایــن رشــته در ســال هــای گذشــته فقــط مختــص
کارکنــان بزرگســال بــود ،ولــی بــا ســعی و تــاش مربــی تیــم تعــداد بازیکنــان افزایــش یافتــه و بــه  16نفــر
رســید .هشــت نفــر پــس از  3ســال تمریــن متوالــی موفــق بــه راهیابــی بــه مســابقات بســکتبال اســتان
خوزســتان در رده نوجوانــان و جوانــان شــدند .ایــن تیــم توانســت در منطقــه ماهشــهر و پتروشــیمی هــای
کشــور بــه عنــوان تیــم مدعی پــس از پتروشــیمی بندرامــام و رازی که از متولیان ورزش بســکتبال هســتند،
در مقــام ســوم قرارگیــرد.
پرســنل نوبتــکار بــا توجــه بــه شــرایط شــغلی امــکان حضــور در اماکن ورزشــی فجــر را نداشــتند ،به همین
دلیــل واحدهــای بهــره بــرداری بــه دوچرخه ثابــت و میز فوتبال دســتی تجهیز شــدند.

مشارکت های داوطلبانه کارکنان
پرســنل پتروشــیمی فجــر عــاوه بــر ایفــای مســئوالنه و فعاالنــه وظایف کاری خــود ،با مشــارکت هــای داوطلبانه
در حــل چالــش هــای اجتماعــی و زیســت محیطــی نیــز ســهیم هســتند .دو حــوزه اصلی فعالیــت در ایــن زمینه،
کارگــروه انــرژی پــاک فجــر و انجمــن خیریــه امــام حســن مجتبی (ع) اســت.
كارگــروه انــرژی پــاک فجــر بــا هــدف ايجــاد محيطــي علمــي و پویــا بيــن كاركنــان در جهــت ارتقــاء ســطح فرهنگ
زيســت محيطــي و زمينــه ســازي در راســتاي رفــع مشــكالت و بهبــود عملكــرد زيســت محيطــي شــركت
پتروشــيمي فجــر و منطقــه ويــژه اقتصــادي پتروشــيمي ،در دي مــاه 1392تشــكيل گرديــد .عالقمنــدان جهت
عضويــت در كارگــروه درخواســت خــود را بــا تكميــل فــرم درخواســت عضويــت كــه در اختيــار كليــه پرســنل
قــرار گرفتــه بــه دبيرخانــه كارگــروه در واحــد محيــط زيســت ارســال مــي نمايند .تــا كنــون  82نفــر از كاركنان
از واحدهــاي مختلــف بــه عضويــت كارگــروه درآمــده انــد.
اعضاي كارگروه مي توانند در زمينه هاي زير و يا ديگر زمينه هاي مرتبط فعاليت نمايند:
ارائه گزارش هاي محيط زيستي در خصوص آلودگي ها و ارائه پيشنهاد جهت رفع آلودگي ها
ارائــه مطالــب علمــي و آموزنــده در خصــوص راهكارهــا و تكنولــوژي هــاي نويــن محيــط زيســتي جهــت
آگاهــي بخشــي و فرهنــگ ســازي
مشاركت و همفكري در خصوص رفع مشكالت محيط زيستي در دامنه كاربرد
تشكيل جلسات مشترك جهت همفكري و جمع آوري نظرات و پيشنهادات اعضا گروه
همكاري و مشاركت در برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي محيط زيست
برقــراري ارتباطــات درون و بــرون ســازماني در راســتاي تبــادل اطالعــات دوطرفــه بــا جامعــه ،مراكز علمي-
دانشــگاهي و ســمن ها
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اقداماتي كه تا كنون با مشاركت اعضاي كارگروه صورت گرفته به شرح زير مي باشد:
پاكسازي خور زنگي به مناسبت هفته هواي پاك (دي )1392
بازديد از تاالب شادگان به مناسبت روز جهاني تاالب ها (بهمن )1392
اعزام  5نفر از اعضاي كارگروه به همايش مديريت سبز( ،برج ميالد -بهمن )1392
برگــزاري مســابقه بهتريــن فضــاي ســبز منــازل كاركنــان فجــر بــه داوري  2نفــر از اعضــاي كارگــروه و اهدا
جايــزه بــه برنــدگان ايــن مســابقه از طــرف كارگروه
ارسال مقاالت به مناسبت هاي مختلف توسط اعضاي كارگروه
تقســيم كيســه زبالــه در ســطح شــهر در ايــام نــوروز بــا همــكاري شــهرداري و اداره حفاظــت محيط زيســت
ماهشهر
پاكسازي خور زنگي به مناسبت هفته زمين پاك (ارديبهشت )1393
حضور اعضاي كارگروه در كارگاه ترويج فرهنگ گردشگري در پتروشيمي اروند (ارديبهشت )1393
برگزاري دوره آلودگي هوا براي اعضاي كارگروه
برگزاري جلسات هم انديشي در خصوص مسايل و مشكالت زيست محيطي
تعيين هيئت امناي كارگروه
انجمــن خیریــه امــام حســن مجتبی(ع) با مشــارکت کارکنان شــرکت پتروشــیمی فجر در ســال  1385تاســیس
شــد .عمــده تمرکــز ایــن انجمــن خیریــه خودجــوش ،کمــک بــه تحصیــل دانــش آمــوزان دبیرســتانی اســت.
کمــک هــای نقــدی کارکنــان بصــورت ماهانــه جمــع آوری مــی شــود .اعضــای انجمــن بــا همــکاری کمیتــه امــداد
امــام خمینــی شهرســتان ماهشــهر  60دانــش آمــوز یتیــم و نیازمنــد را شناســایی نمــوده و در برنامــه کاری
خــود قــرار داده انــد .ســپس ضمــن بررســی پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان تحــت پوشــش ،مشــکالت
مالــی آن هــا را رفــع مــی نماینــد .در صورتــی کــه دانــش آمــوزی معــدل بــاال داشــته باشــد و یــا بــه دانشــگاه
راه یابــد ،کمــک هــا را ادامــه مــی دهنــد تــا بــه هــدف تحصیلــی خــود دســت یابــد .ایــن انجمــن خیریــه بــه
صــورت محــدود ،کمــک هــای فــوری بــه افــراد ناتــوان ماننــد معلــوالن و زنــان بــی سرپرســت را نیز در دســتور
کار دارد.
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توانمندسازی جوامع محلی
مشارکت در توسعه جامعه محلی
پتروشــیمی فجــر در مجــاورت شهرســتان هــای ماهشــهر و بنــدر امــام خمینــی و بــا فاصلــه حــدود 100
کیلومتــری از شــهر اهــواز قــرار گرفتــه اســت .رویکــرد شــرکت نســبت بــه جوامــع ملــی ،رویکــردی مبتنــی بر
حســن همجــواری و توانمندســازی اســت .در ایــن رویکــرد پتروشــیمی فجــر خود را عضــوی از جامعه دانســته
و تــاش مــی کنــد کــه توانمنــدی هــای خــود را بــرای ســهیم بــودن در حــل چالــش هــای اجتماعــی بــکار گیــرد و
هــم از همــکاری جوامــع محلــی بــرای ارزش آفرینــی بیشــتر کســب و کار بهــره منــد شــود.
رویکــرد پتروشــیمی فجــر در مشــارکت بــا جامعــه محلــی مبتنــی بــر تصمیــم گیــری و اقــدام جمعــی اســت.
یکــی از مهــم تریــن مباحثــی کــه در شــورای راهبــردی مدیــران عامــل شــرکت هــای پتروشــیمی منطقــه ویــژه
اقتصــادی پتروشــیمی بــدان توجــه مــی شــود ،چگونگــی و کمیــت مشــارکت شــرکت هــای پتروشــیمی در
تخصیــص کمــک هــای مالــی بــرای برنامــه هــا و پــروژه هــای اجتماعــی اســت .ایــن شــورا بــا دریافــت نظــرات
نماینــدگان اصلــی جامعــه در امــور اجتماعــی (ماننــد فرمانــداری ،کمیتــه امــداد ،بهزیســتی و ســازمان هــای
مــردم نهــاد) نســبت بــه تعییــن و نهایــی ســازی برنامــه هــای ســاالنه حمایــت هــای اجتماعــی اقــدام مــی کنــد.
در گام بعــد ،ســهم مشــارکت مالــی هــر یــک از شــرکت هــای پتروشــیمی متناســب بــا انــدازه شــرکت تعییــن
مــی شــود .در نهایــت ،شــرکت عملیــات غیرصنعتــی بــه عنــوان بــازوی اجرایــی معتمــد و متخصــص ،بــه عنــوان
مســئول اجــرای برنامــه هــا و پــروژه هــای اجتماعــی عمــل مــی کنــد .ایــن مکانیــزم بــا هــدف ایجــاد هــم افزایی
و تجمیــع منابــع موجــود و اســتفاده اثربخــش تــر آن هــا در حــل چالــش هــا و نیازهــای جامعــه طــرح ریــزی و
اجــرا شــده اســت .خوشــبختانه بــا تاکیــد شــورای راهبــری بــر اســتفاده مرتبــط و اثربخــش از حمایــت هــای
مالــی فراهــم شــده ،فرآینــد تعریــف و اجــرای پــروژه هــای اجتماعــی بیــش از پیــش نظــام منــد شــده اســت،
بــه گونــه ای کــه  80درصــد از منابــع فراهــم شــده صــرف اجــرای پــروژه و  20درصــد بــه عنــوان بودجــه
جــاری درنظــر گرفتــه مــی شــود.

مدیریت و عملکرد مسئولیت های اجتماعی

مشارکت های اجتماعی شرکت در دسته های زیر متبلور می شود
فرهنگی
(هزینه های تقویم فرهنگی و حوزه علمیه)

آموزشی
(همکاری با دانشگاه ها و برنامه های آموزش همگانی)

بهداشت و درمان
(تامین تجهیزات و امکانات بهداشت و درمان عمومی)

عمرانی
(زیرساخت ها ،امکان عمومی تفریحی و فرهنگی ،مسجد و مدرسه)

خیریه و بشردوستانه
(حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم توان)

هزینه مشارکت در امور اجتماعی و خیریه در
سال :1394

28322
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گزارش پایداری شرکت پتروشیمی فجر 1394 -

مدیریت ارتباط با جامعه محلی
شــرکت پتروشــیمی فجــر بــا هــدف تعییــن بازخــورد فعالیــت هــای خــود در جامعــه بــه طــور
ســاالنه از نماینــدگان جامعــه نظرســنجی مــی کنــد و نتیجــه آن را جهــت برنامــه ریــزی اقدامــات
بعــدی مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد .ایــن شــرکت نماینــدگان جامعــه را بــه شــش گــروه اعــم
از حاکمیتــی و حمایتــی تقســیم کــرده اســت و همــه ســاله نظرســنجی خــود را از طریــق ایــن
نهادهــا انجــام مــی دهــد .بــا ایــن حــال ،ارگان هــای حاکمیتــی ،نهادهــای عمومــی و ســمن هــا،
بــه تنهایــی تمامــی ابعــاد مســئولیت اجتماعــی را شــامل نمــی شــود و بخشــی از جامعه هســتند.
بنابرایــن نظــرات مــردم نقــش مهمــی در تعییــن انتظــارات جامعــه دارد .بــه همین جهــت ،روابط
عمومــی پتروشــیمی فجــر بــا هــدف ارزیابــی بازخــورد اقدامــات شــرکت در افــکار عمومــی،
اقــدام بــه تعریــف یــک پــروژه مربوطــه نمود .پــروژه پژوهشــی ”بررســی رضایتمنــدی جامعه از
عملکــرد شــرکت پتروشــیمی فجــر“ بــا مطالعــه میدانی از مردم شــهر ماهشــهر در ســال ،1394
بــه مــدت پنــج مــاه توســط واحــد روابــط عمومــی انجــام شــد .ایــن محــدوده جغرافیایــی دارای
جمعیتــی بالــغ بــر  240.000نفــر مــی باشــد.
ایــن پــروژه بــا همــکاری یــک مرکــز پژوهــش و پیمایــش مربــوط به بخــش خصوصی و براســاس
مــدل ســروکوال یــا «کیفیــت خدمــات» صــورت گرفــت .در مــدل ســروکوال کــه بــه عنــوان
یکــی از ابزارهــای انــدازه گیــری کیفیــت خدمــات مطــرح اســت ،میــزان رضایتمنــدی و اهمیــت
موضوعــات مــد نظــر اندازهگیــری شــد .نتایــج ایــن تحقیــق ،ابعــاد کیفیــت بخــش هــای مــورد
ســوال از دیــد مــردم ماهشــهر را بــه ترتیــب درجــه اهمیــت و تأثیرگــذاری در میــزان رضایــت
آنهــا شناســایی کــرد .در ایــن نــوع پرسشــنامه ،میــزان اهمیــت هــر موضــوع از یــک ســو بــا
میــزان رضایــت مخاطــب از عملکــرد شــرکت در همــان موضــوع ،مورد پرســش قرار گرفتــه ،در
نتیجــه شــکاف بیــن اهمیــت و عملکــرد را بــه عنــوان انتظــار جامعــه ارزیابــی کــرده ایــم.

مدیریت و عملکرد مسئولیت های اجتماعی

مطابــق یافتــه هایــی کــه در ایــن پــروژه بدســت آمــد ،از میــان ابعــاد چهارگانــه مــورد ســنجش،
جامعــه پیرامونــی بــا تمرکــز بــر شــهر ماهشــهر ،مشــخص شــد کــه شــهروندان بیشــترین انتظار
را از شــرکت پتروشــیمی فجــر در بعــد اجتماعــی و درمانــی دارنــد .پــس از آن بــه ترتیــب بعــد
آموزشــی و عمرانــی ،بعــد زیســت محیطــی و نهایتــا بعــد تفریحــی و ورزشــی جــای گرفتنــد.
در نــگاه بــه نتایــج حاصلــه دربــاره رتبــه بنــدی عملکــرد پتروشــیمی فجــر از دیدگاه شــهروندان
ماهشــهری ،بعــد آموزشــی و عمرانــی بیشــترین رضایــت را بــه دنبــال داشــته و پــس از آن
بــه ترتیــب ابعــاد اجتماعــی و درمانــی ،زیســت محیطــی و نهایتــا بعــد تفریحــی و ورزشــی قــرار
گرفتند.
نتایــج ایــن پژوهــش بــه عنــوان یــک نمونــه فعالیــت علمی-کاربــردی ،بــه طــرق زیــر در اختیــار
مســئولین امــر قــرار گرفــت کــه در صــورت نیــاز ،مطالعــات و اقدامــات بعــدی خــود را بــر ایــن
بررســی هــا اســتوار ســازند:
گزارش به مدیریت ارشد شرکت و کمیته راهبری مسئولیت اجتماعی
ارایه سمینار در جلسه هیات رییسه مسئولین ذیربط و روسای روابط عمومی منطقه
ارایه گزارش به نمایندگان جامعه
گزارش به رسانه ها
ارایه مقاله به همایش روابط عمومی های کشور در دی ماه 1394

چهار حوزه مهم در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت که عبارتند از:
بعد اجتماعی و درمانی
بعد آموزشی و عمرانی
بعد زیست محیطی
بعد تفریحی و ورزشی
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شـرکت پتـروشیمی فجـر
Fajr Petrochemical Company
نشــانی :خوزســتان ،ماهشــهر ،بنــدر امام خمینــی (ره)
منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی ،ســایت  2و 4
061-521-21500
روابط عمومی:
117
صندوق پستی:
061-521-21599
دورنگار:
info@fajrco.com
رایانامه:
www.fajrco.com
تارنما:

