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 درباره گزارش پایداری

 

تیم مدیریتی شرکت پرتو با مدنظر قرار دادن اهداف 
مسئولیت اجتماعی، بدنبال توسعه پایدار و توجه ویژه به 

توسعه و گسترش کسب و کار خود است. امید داریم با 
نشر و اشتراک گذاری این گزارش در میان ذی نفعان، 
توانسته باشیم با معرفی رویکردهای عملیاتی و توانمندی 
های استراتژیک خود، به استحکام بخشی روابط با ذی 

 نفعان دست یابیم.

 استاندارد ابمنطبق  1398 یداریگزارش پا PDFنسخه 
GRI  در  دارتیموضوعات اولو تهیه شده که 2016نسخه

در آن منعکس  مسئولیت های اجتماعی شرکت پرتو
هایش در شرفتیو پ تهایفعالبه این ترتیب تا گردیده است 

 . شفاف نمایدخوانندگان  یرا برا این مقوله

 

 

 

 

 

 دوره گزارش دهی:

 ه ساله تهیه می شود.های سگزارش پایداری در دوره

دوره زمانی این گزارش از اول فروردین ماه تا بیست و نهم 
 می باشد  98اسفندماه ماه 

 محدوده جغرافیائی :

پرتو در استان  –شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا 
 جاده مالرد، بلوار مپنا واقع است. 7البرز، کیلومتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئولیت تهیه گزارش:

گزارش پیش رو توسط اعضا کمیته مسئولیت اجتماعی تهیه 
 و توسط مدیر عامل به تصویب رسیده است. 

 اطالعات تماس فرد پاسخگو:

 حمیدرضا شیخ زین الدین
 مسئول کمیته مسئولیت اجتماعی

 026-36192116تلفن          
 de.cominfo@MapnaBlaرایانامه  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@MapnaBlade.com
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 پیام مدیر عامل
سازمان های مسئولیت پذیر در قبال جامعه، بطور منظم 
و داوطلبانه گزارشی از برنامه ها و شاخص های عملکردی 
خود در حوزه مسئولیت اجتماعی را منتشر می کنند. ما 
با تکیه بر اصول هفتگانه مسئولیت اجتماعی، به افزایش 
مشارکتمان در توسعه پایدار پرداخته و با تقویت پایبندی 

کنان به اصول اخالقی، تعهد درونی آن ها را افزایش کار
داده تا به قوانین و مقررات و ارزش های اجتماعی احترام 
گذارده و در کنار منافع سازمان، منافع جامعه را نیز مورد 
توجه قرار دهند. همچنین با پرداختن به امور مربوط به 
 سالمت کارکنان، مشتریان، جامعه، و سایر ذی نفعان از

منظر حقوق شهروندی، نیروی کار، حاکمیت سازمانی، و 
مسئولیت در قبال محصوالت و خدمات و فرایندهای 
ایمنی، عملکرد اجتماعی مان را مورد توجه قرار می دهیم. 
از جنبه پایداری اقتصادی به آثار و تبعات عملکرد مالی 
سازمان توجه نموده تا پیامدهای اقتصادی وارد بر 

کنندگان، کارکنان، صاحبان سهام را  مشتری، تأمین
شفاف نمائیم و با ارزیابی عملکرد زیست محیطی، ارتباط 
فعالیت های سازمان را با حوزه محیط زیست و پیامدهای 
ناشی از آن، چه آثاری که در زمان حاضر مشهود است و 
چه در نسل های آینده خود را نشان می دهد، مشخص 

 کرده ایم. 

داشتن ه مسئولیت اجتماعی به معنی توجه بما ،  یبرا
رار استماز  نانیاطم یه معناو به دنبال آن ب داریتجارت پا

، منافع سهام دارانمتعادل کردن  به همراهرشد سودآور 
اهداف که  بر این باوریماست. جامعه، و دیگر ذی نفعان 

را  پذیری اجتماعیتیمسئولتوسعه پایدار، در عین اینکه 
روی را به  یدیجد یتجار یفرصت هاارتقا می بخشند، 

 سازمان نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی
  باز می کنند.

ها در با قرارگرفتن در مسیر توسعه اقتصادی و گشودن
ب کسبرنامه  بدنبال توسعه جوامعی کهبا  یهمکار یبرا

ه ک میدواریام هستند، خود و یا ارتقا سطح فناوری و کار
مورد عالقه  یهانهید را با آنها در زمخو یها یهمکار

طرفین گسترش داده و با تبادل تجربیات در زمینه های 
حرفه ای و بهداشت  ،، آموزشینوآورفناوریهای مدرن، 

و  ،یی، اشتغال زایانرژ ایمنی کارکنان، مصرف مواد و
  .مقدمه توسعه پایدار را رقم بزنیممبارزه با فساد 

بنیادین برای بقای سازمان ها، توجه از جمله فعالیت های 
به فرایند تحقیق و توسعه است. همراستا با توسعه پایدار  

 یطیمح ستیاثرات ز ،و با ارزیابی چرخه عمر محصوالت
-مدنظر قرار داده شانعمردر کل چرخه را  آن هااز  یناش

به ما کمک حاصل از ارزیابی چرخه عمر  یها افتهی ایم.
بر  کز. با تمرمیرا بهبود بخش دیتول یندهایکند تا فرا یم

 Additive به روش دیتولروی ارتقاء قطعات تولیدی و 

Manufacturing (AM)  دیتول یاصل تکنیکبه عنوان 
، بدنبال توسعه این ستیز طیقطعات سازگار با مح

 فناوریها در تولید و ساخت محصوالتمان هستیم.
در  برای رسیدن به هدف توسعه پایدار، شاخص هائی

فرایندهای کاری همچون مصرف منابع، کاهش ضایعات و 
مدیریت پسماندها، کنترل مخاطرات زیست محیطی، 
تأثیرات زنجیره تأمین در اقتصاد محلی، حقوق و دستمزد، 
رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، رضایت جامعه، 
کمکهای مالی خیرخواهانه، صرفه جوئی در انرژی، میزان 

گازهای گلخانه ای، خریدهای محلی  برداشت آب، انتشار
تعریف شده که با اندازه گیری و بررسی روند آنها، 
اثربخشی اقدامات را مورد بررسی قرار داده تا اطمینان 
حاصل کنیم فعالیت هایمان با اصول مسئولیت اجتماعی 
همراستا بوده و به این ترتیب به نسل های آینده برای 

ه کردن نیازهایشان به آن آنچه که آنها نیز برای برآورد
 نیاز دارند، احترام گذاشته ایم.

 مدیر عامل 
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 معرفی سازمان

-مپنا توربین پره ساخت و مهندسی شرکت تاریخچه:
 مجموعه زیر های شههرکت از یکی( خاص سهههامی) پرتو

  انماهآب پنجم و بیست  تاریخ د که درگروه مپنا می باش  ی
 حتت و تشکیل  خورشیدی  و نههفتاد  و سیصد   یکهزار و

 صنعتی  مالکیت و شرکتها  ثبت اداره در 168453 شماره 
 و مناسههب افزاری سههخت بسههتر ایجاد هدف با و تهران

 گازی های توربین های پره سهههاخت تکنولوژی توسهههعه
 ینتأم زنجیره تکمیل راسهتای  در و صهنعتی  و نیروگاهی

 است. رسیده ثبت به مپنا گروه

داران اصههلی شههرکت پرتو عبارتند از سهههام داران:سهام 

سی و         72شرکت گروه مپنا با   شرکت مهند سهام و  صد  در
 درصد سهام. 28ساخت توربین مپنا)توگا( با 

 

 

 

 پروانه های بهره برداری 

شرح  ردیف
 مجوز

شماره 
 مجوز

تاریخ 
بهره 
 برداری

تعداد 
 تولید

پره  1
 توربین

 6،650 83اسفند  70166

پره  2
 توربین

 11،000 89مرداد  72508

پره  3
 توربین

 12.500 92خرداد  109850

 

شتن  اختیار در پرتو با شرکت   پره تولید فرایند سه  هر دا
و فرایندهای  پوشش  و کاری، ماشین  گری، ریخته شامل 

 متحرک و ثابت   های  پره تمامی  سهههاخت  تکمیلی امکان 
 .دارد را صنعتی و نیروگاهی گازی هایتوربین

 

 قانونی شركت:محل 

 جاده مالرد ، بلوار مپنا 7كيلومتر  -آدرس كارخانه: كرج 

، ساختمان مپنا، طبقه 231دفتر تهران: بلوار مير داماد ، شماره 
 سوم شمالی

 
 موضوع فعالیت شركت:

ساخت پره توربین         سی و  شرکت مهند ضوع فعالیت  مو
 اساسنامه به شرح زیر می باشد: 5مپنا )پرتو( طبق ماده 

  ایجاد و بهره برداری از کارخانجات ساخت پره
 توربین های گازی نیروگاهی؛

  ،واردات لوازم و ماشین آالت به منظور تولید
 تعمیر و نگهداری محصوالت؛

  واردات کلیه مواد اولیه ، اجزاء قطعات مورد نیاز
 ساخت پره های توربین های مذکور؛ 

 قتولید انواع پره توربین های نیروگاهی از طری 
 انتقال دانش فنی ساخت؛
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  فروش محصوالت تولید شده در داخل و یا صدور
 آن به خارج از کشور؛

  ،مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
سرمایه گذاری در سایر موسسات به منظور 

 پیشبرد موضوع شرکت؛

  مبادرت به هرگونه فعالیت بازرگانی، مالی و
 هصنعتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم ب

 انجام موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد.

 

 محصوالت :

-و تمامی پره، قطعات نصبی، آالتدر حال حاضر یراق 

 از وزن )توربین های گازی نیروگاهی و صنعتی های 

و  ( پایه نیکل و کبالت باکیلوگرم  150گرم تا  300
 های مدرنبا پوششارتقا داده شده همچنین پره های 

TBC   تولید قرار  مهندسی معکوس در برنامهاز طریق
، دیگر قطعات قسمت داغ توربین از هاپره عالوه بردارد. 
در ، سپرهای حرارتی   (Swirler)برنر سویلر قطعه جمله

 .حال تولید می باشد

دست پره داغ توربین  400سالیانه بالغ بر  هم اکنون 
حوزه  کشور در نیاز درصد 90گازی که تقریبا بیش از 

میلیون یورو می  200ت برق و به ارزش تقریبی صنع
شرکت ساخته و تحویل می شود و نیاز  این باشد، در

 در داخل کشور به صورت اصولی و با حداقل وابستگی

برنامه های شرکت  در راستای. کشور تامین می گردد
 اتصادر به موفق پرتو تاکنون بمنظور توسعه صادرات،

هند در رقابت با شرکت  سوریه، عراق و کشورهای به پره
فهرستی  .گردیده است  Non OEM و OEM های معتبر

 اند.از مهمترین محصوالت در جدول نمایش داده شده
به جهت آگاهی مشتری از ویژگی های محصوالت، 
همراه با آنان کتابچه محصول تحویل می گردد که در 
آن به کلیه الزامات تولید و آزمون های کیفیت پرداخته 

 EN 10204 2004و با پیروی از استاندارد شده 

Type3.1  مستندات در اختیار مشتری قرار داده کلیه
می شود. همچنین مدارک ارائه شده در جهت مستند 

سازی اطالعات مربوط به بازرسی ظاهری کردن و کامل
های ثابت و متحرک مطابق با که برای تمامی پره

د رد تاییمشخصه های فنی و کیفی معتبرکنترل و مو
 می باشد . 
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 تركیب كاركنان: 

تعداد کارکنان شههاغل در شههرکت   1398در پایان سههال 
نفر بوده که ترکیب آن ها به شهههرح جدول        1032پرتو 

 باشد :مقابل می

  

 

 

 

 

   تعدادی از محصوالت شركت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا)پرتو(

 

توربین گازی  قطعات داغ
 مگاوات زوریا 25

 MGT30 (DU80) 

MGT70 (3) GE F5 GE F6 

قطعات داغ توربین گازی 
 آلستوم

 GT13E2 

قطعات داغ توربین گازی 
 مگاوات 132

 F9 GE  

 162توربین گازی قطعات داغ 
 مگاوات زیمنس

 (V94.2) MGT70 

تولید کلیه پره های ثابت 
 و متحرک 

 

تولید کلیه پره های ثابت 
 و متحرک 

پره متحرک ردیف اول 
 توربین 

پره های متحرک ردیف اول 
و ثابت ردیف اول تا سوم و 

 پره ثابت ردیف اول 

های ثابت و متحرک پره
  5الی  1ردیف های 

قطعات داغ و تولید کلیه 
پره های توربین از طریق 

 مهندسی معکوس

تولید کلیه پره های ثابت و 
متحرک تحت لیسانس 

 زیمنس آلمان

کلیه یراق آالت تمامی 
 های توربینپره

کلیه یراق آالت تمامی 
 های توربینپره

 Inside Segmentقطعات   
 Frontو  Outer Segment  و

Segment 

-کلیه یراق آالت تمامی پره

 های توربین

-کلیه یراق آالت تمامی پره

 های توربین

 برنر  سویلر   Stator Heat Shield قطعات     

 جمع تعداد كاركنان پیمانی رسمیتعداد كاركنان  مدیر و رئیس  

 982 76 838 68 مردان جنسیت
 52 0 47 5 بانوان

 76 13 63 0 سال 30زیر  سن
 938 59 812 67 سال 50تا  30بین 

 20 4 10 6 سال 50بیش از 
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 مهمترین رویدادها

تأسیس شد و کارخانه  1379شرکت پرتو در سال 
ماشینکاری، در گری دقیق و شامل کارگاه های ریخته

 افتتاح گردید. 1382سال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برترین دستاوردها و افتخارات

 

  

1386سال 
دریافت  

گواهینامه صنعت
سبز

1385سال 
ه دریافت گواهینام

مدیریت سیستم
یکپارچه

1387سال 
دریافت  

گواهینامه صنعت
برگزیده سبز

1383سال 
ه دریافت گواهینام
لیسانس شركت

زیمنس

1393سال 
ه دریافت گواهینام

سیستم مدیریت
انرژی

1389سال 
گواهینامه تعهد 

یبه تعالی سازمان

1390سال 
2تقدیرنامه 

ستاره

دریافت 1390سال 
م گواهینامه سیست

مدیریت امنیت 
اطالعات

1394سال 
ه گواهینامدریافت 

صنعت سبز برای
سومین مرتبه

و 1391سال 
دریافت 1393

4تقدیرنامه 
ستاره

1395سال
تقدیرنامه 

شركت برتر  
HSEگروه مپنا

1396سال 
دریافت  
ینتندیس بلور

1382با شرکت زیمنس V94.2عقد قرارداد انتقال دانش فنی پره های توربین 

1385دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه و تأئیدیه کیفیت شرکت زیمنس

1385اولین توسعه کارخانه با تأسیس کارگاه پوشش دهی و عملیات تکمیلی

1386تأسیس واحد تحقیق و توسعه

1389بر روی محصوالت(TBC)توسعه پوشش سرامیک 

1389با شرکت زوریا اکراینDU80عقد قرارداد انتقال دانش فنی پره های توربین 

1392ایجاد واحد توسعه کسب و کار جدید

MAP2A1392توسعه محصول 

MAP2B1395توسعه محصول 

1395دومین توسعه کارخانه با افزایش فضای کارگاهی
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  ینگرش شركت پرتو به مسئولیت اجتماع

 

عاد ، ابذینفعانو انتظارات  نیازهاشناسائی با توجه به 
 محیطیاقتصادی، اجتماعی، و زیست پایداریمختلف 

 بخشیتنوعاهداف  گرفته است.قرار رهبران  مورد توجه
 یهاگذاریسرمایهمنابع مالی برای  تأمیندر  پایداریو 

در راستای پایداری  وریبهرهو ارتقاء  کاستراتژی
اقتصادی شرکت و هدف ارتقای عملکرد مسئولیت 

 محیطیزیستاجتماعی در راستای پایداری اجتماعی و 
در مواردی که  .ه استدر نقشه استراتژی لحاظ گردید

محیطی در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیست
تعارض با منافع شرکت بوده با توجه به ابعاد پایداری، 

ها آالت و فناوریشده است. خرید ماشین گیریتصمیم
های ساخت محیطی، پروژهبا ارزیابی مالحظات زیست

داخل با هدف جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال، 
های بازیافت مواد مصرفی مانند آلیاژ و موم، تعریف پروژه

فروش مستقیم پسماندها به صنایع مربوطه )موم و 
ی این رویکرد می باشد. سرامیک( از جمله موارد اجرا

در راستای هدف استراتژیک ارتقای عملکرد مسئولیت 

 محیط با الزامات سیستم مدیریت مطابقو  اجتماعی
و قوانین و مقررات سازمان حفاظت   ISO14001 زیست

ها، محصوالت و های فعالیتمحیط زیست، کلیه ریسک
خدمات شرکت طی مراحل چرخه عمر اعم از خرید مواد 

یا دفع  ، تولید محصول، تحویل به مشتری، بازیافتاولیه
 .اندضایعات تحت کنترل قرار گرفته

همچنین بازیافت پسماندهای ارزشمند خط تولید، 
-براساس فرایندهای تعریف شده، مدیریت و کنترل می

با هدف استفاده بهینه از منابع طبیعی و همچنین  شود.
عمر به منظور افزایش راندمان توربین و طول 

اجرا گردید و با  MAP2PLUS محصوالت، پروژه
 ریزی و اجرای پروژهیادگیری از این پروژه، طرح

MAP2A   و پروژه 92در سال MAP2B با  95در سال
 های نوین، قابلیتسازی فناوریپیاده شد. موفقیت انجام

های با راندمان باال را نیز بر دیگر  تولید پره های توربین
 ه است.قابلیت ها افزود

از مصادیق اثربخشی فناوری های نوین می توان به 
کاهش زمان تولید، مواد مصرفی و قیمت تمام شده 

 .توسعه سبد محصول اشاره نمودمحصوالت و همچنین 
ت در جه ریخته گری پره های با دانش نوین ریخته گری

ارتقاء راندمان و توان توربین های گازی، کاهش مصرف 
 .انداجرا شدهزیست محیطی  سوخت و آالینده های

 مأموریت ما:
ما مهندسی، ساخت و تأمین قطعات داغ توربین 

گیری از های گازی و محصوالت مشابه را با بهره
منابع و فناوری های نوین برای مشتریان حوزه 

نیرو، نفت و گاز و سایر صنایع در بازارهای داخلی 
 و بین المللی انجام می دهیم.

 چشم انداز ما:
رهبری در بازارهای داخلی و حضوری مؤثر در 

بازارهای بین المللی در قطعات داغ توربین های 
گازی نیروگاهی و صنعتی با تمرکز بر ارائه 

 متمایزمحصوالت متنوع و 
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  شفافیت سازمانی

 

. شودو رویکردهای مرتبط رعایت میدر سند جامع اخالقی گروه مپنا و پرتو، خط مشی اخالقی در قبال گروههای مختلف ذینفعان به شرح فوق تبیین شده است و در مراودات مختلف 
 یهابلکه با درک ارزش یالملل نیب نیانتظارات جامعه را نه تنها با تمرکز بر رهنمودها و قوان دیشرکت ها جلب شده است. شرکتها با یاجتماع تیو مسئولاخالقی به اصول  یتوجه عموم
 . برآورده سازند ها دگاهیاز د یگسترده ا فیمتنوع در ط

 یالقاخ ماتیتصم پی برده و یاجتماع یشرکت و هنجارها نیو مقررات ، قوان نیقوان ابانطباق  تیاهمبه کند تا  یم نییرا تع ییارهایکارمندان مع هیکل یبرا الگورفتارهای گروه مپنا
.دهند مانجا خودروزمره  یها تیصداقت در فعالرعایت با  یو اقدامات مناسب رندیبگ

 گزیده پیام مدیر عامل گروه مپنا در ابالغ کدهای رفتاری

ای باید تعاریفی عقل محور و زیرساختهائی دانش بنیان و البته خردگرا و منطقی برای تبیین و تدقیقِ استانداردها یا الگوهای از پیش هر سازمان توسعه یافته و پوینده
 در جهت داشته باشد و آن ها را برای همکاران و مخاطبان و مشتریان خارج از سازمان خویش در قالبی استوار و گویشی خوانا و روان ارائه نماید وتعیین شده و جدید 

تمام پروژه تدوین کدهای با ا 1393تحقق تمام و کمال آن، همه افراد و اقشار جامعه انسانی تحت پوشش خود را به تالشی گسترده و همه جانبه فرا خواند. در سال 
جاری سازی این  رفتاری )الگو رفتار( در شرکت گروه مپنا، همین مهم را در نخستین فراز از اهداف عالی خود جای دادیم. پای بندی همگانی و همه جانبه در

ه به مسئولیت پذیری یکایک ما در اجرای همه جانبه و تعادل الگورفتارها نشانه از سرآمدی و قدم گذاردن در مسیر تعالی است. اعتبار آینده علمی و اخالقی ما بست
 در الگورفتارهاست .
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 اجتماعیگذاری اصول مسئولیتو اولویتشناسائی 
اقدامات و فعالیتها با نگرش تأثیرگذاری  لیو تحل هیتجز

-، چشم(SDG'sبر مسئولیت اجتماعی و اهداف پایداری )

عملکرد اجتماعی، از  نماهای یابیدر ارز یدیانداز جد
اقتصادی، و زیست محیطی سازمان جلوی رویمان گشوده 

موضوعات مورد توجه رهبران مسئولیت اجتماعی از . است
و کارکنان در شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا 

شرکت همواره خود را در قبال کلیه  .بوده و میباشد
ذینفعان باالخص جامعه مسئول دانسته و سعی نموده در 

شرکت پرتو نظامی  .مسیر ایفای این مسئولیت قدم بردارد
-عی با بهرهجامع در جهت پایه گذاری مسئولیت اجتما

 المللی و الگوبرداری ازگیری از استانداردهای معتبر بین
شرکتهای برتر تعریف نموده است. این شرکت در کنار 
اهداف تجاری سالیانه، اهداف و رسالت مسئولیت 
اجتماعی خود را نیز تعریف کرده و مدنظر قرار می دهد. 
به این منظور ارکان جهت ساز مسئولیت اجتماعی و 

استراتژی های کالن در این حوزه، همراستا با  اهداف
 شرکت پرتو .شوداستراتژی های جاری شرکت تدوین می

 ییداربه پا یابیمتناسب جهت دست یکهداف استراتژا

تامين منافع پايدار سهامداران از طريق ارتقا سطح رقابت پذيري و 
 رشد درآمد

ه بكمك به مشتريان از طريق ارائه محصوالت با راندمان باالتر  
هاي زيست جويي در مصرف منابع و كاهش آلودگيمنظور صرفه

 محيطي

اقتصاد ملي و خلق مشترك  رهبري اكوسيستم سازمان با توسعه 
 محصوالت و خدمات براي توليد انرژي و ارتقا سطح رفاه جامعه

     
المللي با خلق حفظ رهبري بازار داخلي و نفوذ در بازارهاي هدف بين

ارزش براي مشتريان از طريق قيمت رقابتي و ايجاد تمايز در 
 محصوالت و خدمات

مديريت مسئوالنه توسعه محصوالت و خدمات براي به حداقل  
 رساندن پيامدهاي زيست محيطي در كليه مراحل چرخه عمر 

گسترش روابط بلند مدت با جوامع محلي از طريق انجام  
 فعاليتهاي شهروند شركتي با همكاري ذينفعان

     
نوآوري در محصوالت، خدمات و فرايندهاي توليدي و توسعه 

 هاي نوينفناوري
سازي مصرف مديريت جنبه هاي بارز زيست محيطي با بهينه 

 منابع و انرژي در عمليات سازمان
 ارتقا سطح سالمت كاركنان و جلوگيري از وقوع آسيب هاي شغلي   

     
د وري، توسعه ظرفيت توليتعالي و توسعه عمليات از طريق ارتقا بهره

 و تأمين بهينه
بر ارزش هاي سازماني با تمركز بر كاركنان و  رهبري مبتني   

 نوآوري و احترام به گوناگوني و تنوع
     

 شفافيت و پاسخگويي  در قبال ذينفعان و ارتقا آگاهي آنها     

 پایداری اقتصادی

پایداری 
پایداری  زیست محیطی

 اجتماعی

 پايداری
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ند. کیم یفرا تعر یطیمحیستو ز یو اجتماع یاقتصاد
جهت  "آالتیناقالم و ماش سازییداخل"اهداف  ینترمهم
ز ا المللیینهدف ب یوذ در بازارهانف"و  یآورتاب یشافزا
 "یو نگهدار یراتتعم یهاشراکت با شرکت یجادا یقطر
 یاقتصاد یداریجهت پا "بخشی به منابع مالیتنوع"و 

جهت  "یاجتماع یتعملکرد مسئول یارتقا"سازمان و 
شرکت  یطیمحیستو ز یاجتماع ه تعهداتعمل ب

 تعریف هااقدامات و پروژه ،اهدافاین . متناسب با باشدیم
شود. شرکت پرتو جهت میو منابع الزم اختصاص داده 

پیاده سازی و اجرائی نمودن این اهداف از رویکرد کارت 
مدیریت فرایندها بهره می برد. امتیازی متوازن و از نظام 

، استاندارد در ادامه با یادگیری از شرکت های پیشرو
موضوعات یطی تحلیل مح ، وGRIچارچوب  ،26000

پایداری در سه سرفصل پایداری اقتصادی، پایداری زیست 
و در کمیته محیطی، و پایداری اجتماعی تعریف 

 .مسئولیت اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت

 

  

 مدل توسعه پایدار

و  دامنه دار یهمکار ، SDG'sتحقق اهداف توسعه پایدار 
که دولت ها، جامعه  ی را می طلبدجهانملی و شده  تیتقو
آورد.  یرا گرد هم م عوامل ری، و سایبخش خصوص ،یمدن

کند تا در  یبه ما کمک م نفعانیبا ذ کینزد یهمکار
که  دهیو درهم تن دهیچیپ یبه چالش ها یداریحوزه پا

بر دار توسعه پای .میبپردازپیشتر مورد توجه قرار نگرفته، 
پایه اصول پایداری اقتصادی، پایداری زیست محیطی، و 

پایداری اجتماعی بنا شده است. بر همین اساس در مدل 
 پایداری شرکت پرتو ضمن توجه به این اصول و درک

اهداف توسعه پایدار و توجه به ده اصل پیمان جهانی 
 است.، موضوعات پایداری تعریف شدهUNGCسازمان ملل 
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 رویكردها 98عملكرد  98هدف  شاخص موضوع پایداری

دی
صا

 اقت
ری

یدا
پا

 

موضوع 
 یک

تامین منافع پایدار سهامداران 
-از طریق ارتقا سطح رقابت

 پذیری و رشد درآمد

 ؛ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار 4،050،638 4،042،604 میزان فروش: )میلیون ریال(

 1،503،940 740،544 میزان سود خالص: )میلیون ریال( ؛طراحی و اجرای برنامه های ترویجی

 37 18 بازده فروش: درصد

 موضوع دو

حفظ رهبری بازار داخلی و 
بازارهای هدف نفوذ در 

المللی با خلق ارزش برای بین
مشتریان از طریق قیمت 
رقابتی و ایجاد تمایز در 

 محصوالت و خدمات

پیش بینی نیازها، انتظارات و الزامات متفاوت مشتریان  بالفعل  100 90 وفاداری مشتری
 ؛و بالقوه

 ؛شناسایی گروههای مختلف مشتریان و انتخاب بازارهای هدف

مختلف  یهابه بخش یدارپیشنهادی جذاب و پاارائه ارزش 
  یان؛مشتر

و خدمات با کیفیت رقابتی در قالب زنجیره  تارائه محصوال
 ؛ارزش و پاسخگویی به نیازهای جامع مشتریان

و خدمات  با قیمت رقابتی در قالب زنجیره  تارائه محصوال
 ؛ارزش

 100 90 سهم بازار داخل محصوالت :

 GE  : 80 100سهم بازار داخل محصوالت 

 7.4 13.42 حجم صادرات: )میلیون یورو(

 84 90 رضایت مشتریان: 

 21 18 مدت زمان معرفی محصوالت جدید )ماه( :

 109 117 تنوع محصوالت :

موضوع 
 سه

نوآوری در محصوالت، خدمات 
و فرایندهای تولیدی و توسعه 

 نوینفناوری های 

 ی؛فناور یریتمد R&D : 100 78.6درصد تحقق اهداف 
  های سازمانی؛مدیریت خالقیت و نوآوری

 ؛و خدمات تنوآوری و توسعه سبد محصوال
 ی؛مشتریان از طریق نوآور یخلق ارزش برا
های نفعان در توسعه محصوالت، خدمات و تجربهمشارکت ذی

 ؛جدید و نوآورانه
 ؛فرایند توسعه محصولتوجه به چرخه عمر در 

 R&D  : 100 87.1های درصد تحقق برنامه
 15 - های نوین در مرحله تکوین: تعداد فناوری
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موضوع 
 چهار

تعالی و توسعه عملیات از 
وری، توسعه طریق ارتقا بهره

 ظرفیت تولید و تأمین بهینه

 همکاری؛منبع یابی و شناسایی فرصت های  91.2 100 میزان تحقق برنامه تامین: 

 ؛مین کنندگانأارزیابی ت

  ؛حمایت از تامین کنندگان/همکاران تجاری/ پیمانکاران

 ی فیزیکی؛مدیریت جامع نت در چرخه عمر دارایی ها

 ؛ریزی و هماهنگی یکپارچهمدیریت برنامه

 99.19 100 میزان انطباق کیفی خرید: 

 %94   %86    %91 100 ها: درصد تحقق برنامه تولید به تفکیک کارگاه

 100 100 میزان تحویل نسبت به برنامه تحویل: 

PPM  :3566 2200 عدد 2100کل محصوالت 

 72 80 درصد تأمین اقالم از داخل کشور :

 1.09 1 شاخص های بهره وری )کل(

 4.89 3.4 )مواد(شاخص های بهره وری 

 1.97 1.7 شاخص های بهره وری )سرمایه(
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 رویكردها 98عملكرد  98هدف  شاخص موضوع پایداری

طی
حی

ت م
یس

ی ز
دار

 پای

موضوع 
 یک

کمک به مشتریان از طریق  
ارائه محصوالت با راندمان باالتر 

جویی در به منظور صرفه
مصرف منابع و کاهش 

 های زیست محیطی آلودگی

 ن؛ارزیابی پیامدهای تکنولوژی های نوین و جایگزی 14 - های نوین در مرحله تکوین: تعداد فناوری

   

   

   

 موضوع دو

مدیریت مسئوالنه توسعه 
محصوالت و خدمات برای به 

حداقل رساندن پیامدهای 
زیست محیطی در کلیه مراحل 

 چرخه عمر

مدیریت چرخه عمر محصوالت و خدمات از دیدگاه بهداشت  78 76 رضایت جامعه از پیامدهای زیست محیطی: 
 ؛و محیط زیست ،عمومی، ایمنی

 ؛مدیریت مسئوالنه چرخه عمر محصوالت و خدمات

 1 0 تعداد شکایات زیست محیطی ذینفعان:

   

موضوع 
 سه

مدیریت جنبه های بارز زیست 
سازی مصرف بهینه بامحیطی 

منابع و انرژی در عملیات 
 سازمان

های محیط درصد نتایج منطبق در اندازه گیری آالینده
 زیست به کل نتایج:

100 100 
خدمات و  ها،یتفعال یامدپ یسازینهو به گیریاندازه

 یست؛  ز یطو مح یمنیا ی،سالمت عموم یمحصوالت بر رو
 ؛ مصرف منابع طبیعی و انرژی یریتمد

 
 0 0 نسبت فاکتورهای باالتر از حد مجاز پساب به تعداد کل: 

نسبت فاکتورهای باالتر از حد مجاز گاز دودکش به 
 تعداد کل: 

0 0 

های هوا به نسبت فاکتورهای باالتر از حد مجاز آالینده
 تعداد کل:

0 0 

نسبت عوامل باالتر از حد مجاز آالیندگی صوتی به 
 کل:تعداد 

0 0 

 KWh - 94.3 مصرفی به واحد محصول:  برق مقدار
   جنبه های بارز RPNمتوسط 

 - - نسبت میزان آب بازیافتی به کل آب مصرفی
 779 - میزان مصرف آب بر واحد محصول
 - - میزان مصرف گاز بر واحد محصول
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 رویكردها 98عملكرد  98هدف  شاخص موضوع پایداری

عی
تما

 اج
ری

یدا
پا

 

موضوع 
 یک

رهبری اکوسیستم سازمان با توسعه 
اقتصاد ملی و خلق مشترک محصوالت 

و خدمات برای تولید انرژی و ارتقا 
 سطح رفاه جامعه

تعداد بازدیدهای انجام شده توسط مشتریان خارج 
 گروه

نفعان در توسعه محصوالت، خدمات، و مشارکت ذی 51 -
 و نوآورانه؛ های جدیدتجربه

 مشارکت کارکنان و ذینفعان در توسعه فناوری های جدید؛

 های سازمانی؛مدیریت خالقیت و نوآوری

 های استراتژیک و عملیاتی؛توسعه همکاری

-های شرکا در جهت تکمیل قابلیتشناسایی و تحلیل قابلیت

 های سازمان؛

کمک به توسعه پایدار جوامع با رهبری فکری و توسعه 
 ؛فناوری

 56 - تعداد بازدیدهای انجام شده

 95 95 خرید از داخل آلیاژ درصد

   کبومی سازی اقالم استراتژی درصد

از داخل به کل قطعات  نسبت تعداد اقالم تأمین
 برونسپاری

  

    تحقق برنامه قطعات برونسپاری

ل به ک یکنندگان محل نیاقالم از تأم نیتأم نسبت
   شده نیاقالم تأم

 موضوع دو
گسترش روابط بلند مدت با جوامع 

محلی از طریق انجام فعالیتهای 
 شهروند شرکتی با همکاری ذینفعان

و انجمن  حمایت از توسعه همکاری ها با نهادهای اجتماعی 88 76 های مردم نهاد: حمایت از بنیادهای خیریه و سازمان
 های علمی

کارکنان و تشویق آنها به مشارکت در افزایش آگاهی 
 مسئولیت اجتماعی

 

 19 - ها:تعداد کارآموزجذب شده از دانشگاه

 NGO : 71 88رضایت گروه 

 84 76 گزار مردم: شهروند مسئولیت پذیر، پاسخگو، خدمت

 74 - تعداد اهدا کنندگان خون: 

 548 - تعداد مشارکت پرسنل در خیریه مهر پرتو: 

 850 - میزان کمک به مددجویان خیریه: )میلیون ریال(

 58 - تعداد خانوار تحت پوشش خیریه مهر پرتو: 
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موضوع 
 سه

ارتقا سطح سالمت کارکنان و 
 جلوگیری از وقوع آسیب های شغلی  

و  ،خدماتها، یتفعال یامدپ یسازینهو به گیریاندازه 2.5 4.77 : (LWD) دثواحنرخ شدت 
 یست؛ز یطو مح یمنی،ا ی،سالمت عموم یمحصوالت بر رو

 ایجاد محیط کار ایمن و سالم؛

 

 SBS: 5 5.3 منیناا ینرخ رفتارها

 87.7 97 : یریاستعداد حادثه پذنرخ 

 25.8 26.5 :یو عضالن ینرخ اختالالت اسکلت

 BMI: 27 25.8 ساالنه نیانگیم

 90.9 98 به کل:  یامنطبق بهداشت حرفه جینسبت نتا

 96.16 100 : یدینرمال در پرسنل تول یرومتریدرصد افراد با اسپ

 90.71 95 درصد افراد با ادیومتری نرمال در پرسنل تولیدی: 

 100 97 درصد واکسینه شدگان بر علیه کزاز: 

 LTC : 0.15 0.09 نرخ تکرار حوادث

 91.19 87.5 : یسالمت عمومشاخص 

موضوع 
 چهار

رهبری مبتنی بر ارزش های سازمانی 
 و احترامبا تمرکز بر کارکنان و نوآوری 

 به گوناگونی و تنوع

 ؛ها و اخالقیات در سراسر زنجیره ارزش تسری ارزش 67.5 68 : شنهادهایپ سامانه درصد رضایت از

و تجارب  ،طریق رفتار، اقدامات ازالهام بخشی برای کارکنان 
   ،رهبران

 ،توسط کارکنان نوحمایت رهبران از خلق ایده های 

 ،های برابر و گوناگونترویج و ترغیب فرصت

 ترغیب و حمایت کارکنان در خلق تصویر و شهرت سازمان،

 ،ایجاد توازن کار و زندگی

 استقبال از آن، احترام به گوناگونی کارکنان و

 ارج نهادن به بازنشستگان،

 201 - :کارکنانخدمات برجسته تعداد 

 60 64 : هاشنهادیپ سامانهنرخ مشارکت کارکنان در 

 5.21 - نسبت اشتغال خانم ها به کل

 55 61 رضایت کارکنان از تعادل کار و زندگی

 3.9 - روز -میانگین مرخصی مازاد 

 203 - توازن عملیاتی کار و زندگی)میانگین ساعت اضافه کار(

 59 61 میزان رضایت از توجه، احترام، و قدردانی : 
 31 61 های پیشرفت: میزان رضایت از ایجاد فرصت

 87.5 - میزان اشتغال افراد بومی:
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 رویكردها 98عملكرد  98هدف  شاخص  موضوع پایداری

ات
ضوع

مو
 

رک
شت

م
 

شفافیت و پاسخگویی 
در قبال ذینفعان و ارتقا 

 آگاهی آنها

 ؛گذاری تمرکز استراتژیک سازمانتعیین و درمیان 65 - میزان آگاهی استراتژیک کارکنان

 ی؛شناسایی و پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعان کلید

 ؛و پاسخگویی به ذینفعان و جامعه فیتشفا

 ؛ حاکمیت موثر سازمانی

 ؛گزارش دهی مالی

 ،سرمایه گذاری و برداشت سرمایه با درنظر گرفتن آثار اقتصادی
  ؛و زیست محیطی ،اجتماعی

 ؛ارتقا آگاهی مشتریان در استفاده مسئوالنه از محصوالت و خدمات

 84 90 رضایت مشتریان: 

 79 76 رضایت کل جامعه: 

 63 77 رضایت تامین کنندگان: 

 100 100 ای و مالیاتی با قوانین: میزان انطباق پرداخت تعهدات بیمه

 100 100 نامه معامالت: میزان انطباق معامالت شرکت با آیین

 1754 - :مانکارانیپ HSE نفر ساعت آموزش

 1142 - :مانکارانیپ یکار صادر شده برا یمنیتعداد مجوز ا

 76 79 : یتیحاکم یهاسازمان گروه تیرضا

 79 76 و شهرت سازمان:  ریتصو

 82 76 مدار، درستکار: گرا، قانونسازمان اخالق

 82 76 : ندهیاحترام به حق مردم و نسل آ
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 برنامه ها و اقدامات رویكرد 99هدف  شاخص موضوع پایداری

دی
صا

 اقت
ری

یدا
پا

 

موضوع 
 یک

منافع پایدار سهامداران از  تامین
طریق ارتقا سطح رقابت پذیری و 

 رشد درآمد

 ؛ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار 7.309.749 میزان فروش: )میلیون ریال(

 طراحی و اجرای برنامه های ترویجی؛
)توسعه برند و ترویج( متناسب با  4Pتوسعه استراتژی های

بازار هدف )بازارهای داخلی و خارجی( در راستای استراتژی 
 1،583،377 میزان سود خالص: ؛بر اساس آن 4Pسازمان و بازنگری استراتژی های  یها

 22 بازده فروش: درصد

موضوع 
 دو

حفظ رهبری بازار داخلی و نفوذ 
المللی با بیندر بازارهای هدف 

خلق ارزش برای مشتریان از 
طریق قیمت رقابتی و ایجاد تمایز 

 در محصوالت و خدمات

پیش بینی نیازها، انتظارات و الزامات متفاوت  %90 :منسیسهم بازار داخل محصوالت ز
 ؛مشتریان  بالفعل و بالقوه

شناسایی گروههای مختلف مشتریان و انتخاب 
 ؛بازارهای هدف

پیشنهادی جذاب و پایدار به ارائه ارزش 
 ؛های مختلف مشتریانبخش

ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت رقابتی در 
قالب زنجیره ارزش و پاسخگویی به نیازهای 

 ؛جامع مشتریان

ا قیمت رقابتی در ب و خدمات تارائه محصوال
 ؛قالب زنجیره ارزش

 

 ؛(MI)توسعه هوش بازاریابی

داخلی و خارجی برای سبد تدوین الگوی پژوهش بازارهای 
 ؛محصوالت و خدمات و بروز رسانی پژوهش ها

 ؛توسعه سبد محصوالت و خدمات جدید

ایجاد شراکت استراتژیک با شرکت های تعمیرات و 
 ؛نگهداری

 ؛CRMطراحی و استقرار نظام 

بازنگری و بهبود فرایند ارزیابی تامین کنندگان )جاری 
 ؛یمهای چند تخصصی(سازی کامل رویکرد و استفاده از  ت

 ؛QFDتکنیکو استقرار فراگیر  توسعه

شناسایی ابعاد کیفیت محصول رقابتی پرتو ، مقایسه با 
 ؛رقبا و راهکار ارتقا آن

 GE  : %80سهم بازار داخل محصوالت

  : )میلیون یورو(حجم صادرات

  ارزش ثیصادرات به کل فروش از ح نسبت

 تعداد ثیصادرات به کل فروش از ح نسبت

 

 

موضوع 
 سه

نوآوری در محصوالت، خدمات، 
و فرایندهای تولیدی و توسعه 

 فناوری های نوین

  : R&Dسبد پروژه های درصد تحقق 
 ؛یفناور یریتمد

 ؛های سازمانیمدیریت خالقیت و نوآوری
 ؛و خدمات تنوآوری  و توسعه  سبد محصوال

 ی؛مشتریان از طریق نوآور یخلق ارزش برا
نفعان در توسعه محصوالت، مشارکت ذی

 ؛های جدید و نوآورانهو تجربه ،خدمات
 ؛توجه به چرخه عمر در فرایند توسعه محصول

 رصد علم و فناوری با تمرکز بر موضوعات پایداری؛

 ؛R&Dتجهیز و راه اندازی آزمایشگاه 

 استراتژیک؛ دیدبازنگری نقشه راه تکنولوژی همسو با اهداف ج

توسعه در افق چشم انداز همسو با  و سبد پروژه های تحقیق طراحی
 ؛استراتژی های سازمان

تهیه تجهیزات و ماشین آالت و تجاری سازی ساخت  دانش و کسب
 ؛AMمدل های مومی و فلزی و سرامیکی  از طریق 

در  AMدستیابی به دانش فنی میزان 
 سرامیکیساخت مدل های مومی و فلزی و 

 

  

موضوع 
 چهار

تعالی و توسعه عملیات از طریق 
وری، توسعه ظرفیت ارتقا بهره

 تولید، و تأمین بهینه

 100 : نیتحقق برنامه تام زانیم
 همکاری؛منبع یابی و شناسایی فرصت های 

 ؛مین کنندگانأارزیابی ت

حمایت از تامین کنندگان/همکاران تجاری/ 
 ؛پیمانکاران

ی جامع نت در چرخه عمر دارایی ها مدیریت
 فیزیکی؛

 ؛ریزی و هماهنگی یکپارچهمدیریت برنامه

 

یابی و  منبعبرای  SCOR تدوین دستور العمل و بکارگیری سطح دو
  ؛شناسائی فرصتهای همکاری

 ؛SRMطراحی و استقرار نظام ارتباط با تأمین کنندگان 

 ؛مبتنی بر هزینهایجاد شاخص اندازه گیری کارائی و اثر بخشی 
 تر گروه کاال وبازنگری در محاسبه شاخصها و تعمیم به سطوح پایین

 ؛مین کنندگانأمین کننده مطابق با بخش بندی تأت
 ؛مین کنندگان در برون سپاریأجاری سازی بخش بندی ت

 ؛مینأیجاد شراکتهای پایدار و توسعه منابع تا
 ؛ SAP مین کنندگان درأارزیابی های ت

مین کنندگان / همکاران تجاری أحمایت از تو اجرای روش های تدوین 
 اران؛و پیمانک

 ؛کمیته ساخت داخل در سطح مدیران زنجیره ارزش پرتو ایجاد
 ؛با رویکرد بازار محور هاو اجرای نقشه راه کاهش هزینه کارخانه  تدوین

تدوین و اجرای نقشه راه افزایش ظرفیت تولید کارخانه ها از طریق 
 ی در فرایندهای طراحی و تولید؛نوآور

بر اساس نتایج پروژه   CBM و استقرار نظام زیتجه ،یسازمانده
 ؛  TPM امکانسنجی

 یدکی؛ قطعات گذاریسفارش و بندی رویه برای دسته ایجاد
 ؛ابنیه PMسیستماتیک و اجرای  تدوین

 100 : دیخر یفیانطباق ک زانیم

 کیبه تفک دیدرصد تحقق برنامه تول
 100 : هاکارگاه

 100 : لینسبت به برنامه تحو لیتحو زانیم

Utilization ای OEE  

  کل یبهره ور شاخص

  مواد یبهره ور شاخص

  سرمایه یبهره ور شاخص



        1398سال -گزارش  پایداری  
 

 
      20|   

 اقداماتبرنامه ها و  رویكرد 99هدف  شاخص موضوع پایداری

طی
محی

ت 
زیس

ی 
دار

پای
 

موضوع 
 یک

کمک به مشتریان از طریق  
ارائه محصوالت با راندمان باالتر 

جویی در مصرف به منظور صرفه
های منابع و کاهش آلودگی

 زیست محیطی

-یفناورارزیابی پیامدهای  15 های نوین در مرحله تکوین: فناوری
 ؛های نوین و جایگزین

آگاهی رسانی به مشتری در مورد پایداری محصوالت و 
خدمات شامل کارائی، بازدهی انرژی، تاثیر بر سالمت، 

 نگهداری، بازیابی محصوالت، و بسته بندی آنها؛ 
 

  به کل محصوالت افتهیبت محصوالت ارتقا نس

  به کل پروژه ها یداریپا کردیو توسعه با رو قیتحق یپروژه ها سبتن

از محصوالت ارتقا  انیبه واسطه استفاده مشتر یکاهش مصرف انرژ زانمی
 (ی)اسم افتهی

 

موضوع 
 دو

مدیریت مسئوالنه توسعه 
محصوالت و خدمات برای به 

حداقل رساندن پیامدهای 
زیست محیطی در کلیه مراحل 

 چرخه عمر

مدیریت چرخه عمر  78 : یطیمح ستیز یامدهایجامعه از پ تیرضا
محصوالت و خدمات از 
دیدگاه بهداشت عمومی، 

 ؛و محیط زیست ،ایمنی
مدیریت مسئوالنه چرخه 

 ؛عمر محصوالت و خدمات

 افزایش استفاده از آلیاژ بازیابی شده در تولید محصوالت؛
افزایش استفاده از موم بازیافت شده در تولید محصوالت؛ 

 مدیریت پسماند؛
 

 0 ذینفعانتعداد شکایات زیست محیطی 

  

موضوع 
 سه

مدیریت جنبه های بارز زیست 
سازی مصرف محیطی با بهینه

منابع و انرژی در عملیات 
 سازمان

 یسازینهو به گیریاندازه 100 های محیط زیست به کل نتایج:درصد نتایج منطبق در اندازه گیری آالینده
و  ،خدمات ها،یتفعال یامدپ

سالمت  یمحصوالت بر رو
 یطو مح یمنی،ا ی،عموم

 یست؛  ز
مصرف منابع  یریتمد

 ؛طبیعی و انرژی

 

با توجه به آنکه عملکرد شرکت در تمامی شاخص های این 
حوزه منطبق و در محدود مجاز می باشد با اجرای منظم 
رویکرد مورد اشاره، شرکت پایداری در این عملکرد را پایش 

  می نماید.
انه ای با بهبود بهره وری و کاهش انتشار گازهای گلخ

ای هاثربخشی مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از انرژی
 تجدید پذیر؛

احداث تأسیسات جمع آوری آب بازیافتی ازتصفیه خانه 
 فاضالب بهداشتی جهت استفاده در آبیاری فضای سبز؛

 

 0 نسبت فاکتورهای باالتر از حد مجاز پساب به تعداد کل: 

 0 نسبت فاکتورهای باالتر از حد مجاز گاز دودکش به تعداد کل: 

 0 های هوا به تعداد کل:نسبت فاکتورهای باالتر از حد مجاز آالینده

 0 نسبت عوامل باالتر از حد مجاز آالیندگی صوتی به تعداد کل:

  بارز یجنبه ها RPN متوسط

 - یبه کل آب مصرف یافتیآب باز زانیم نسبت

 757 واحد محصول  رمصرف آب ب زانیم

  واحد محصول رمصرف گاز ب زانیم

  KWh مقدار برق مصرفی بر واحد محصول:  
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 برنامه ها و اقدامات رویكردها 99هدف  شاخص موضوع پایداری

عی
تما

 اج
ری

یدا
پا

 

موضوع 
 یک

اکوسیستم سازمان با توسعه رهبری 
اقتصاد ملی و خلق مشترک محصوالت و 

خدمات برای تولید انرژی و ارتقا سطح 
 رفاه جامعه

منعقده از طریق ایجاد  یارزش قراردادها
 و تعمیراتبهره برداری شراکت با شرکتهای 

 
نفعان در توسعه محصوالت، خدمات و مشارکت ذی

 های جدید و نوآورانه؛تجربه

کارکنان و ذینفعان در توسعه فناوری های  مشارکت
 جدید؛

 های سازمانی؛مدیریت خالقیت و نوآوری

 های استراتژیک و عملیاتی؛توسعه همکاری

های شرکا در جهت تکمیل شناسایی و تحلیل قابلیت
 قابلیت های سازمان؛

کمک به توسعه پایدار جوامع با رهبری فکری و توسعه 
 فناوری؛

  با تمرکز بر موضوعات پایداری؛رصد علم و فناوری 

تحلیل نظام مند قابلیت ها برای شناسائی قابلیت های 
مکمل با همکاری شرکا از طریق به اشتراک گذاری 

 منابع، دانش، و تخصص؛

مناسب جهت ورود به کسب و  تدوین استراتژی
 کارهای جدید و تأمین اقالم استراتژیک؛

 برونسپاری؛ طراحی و استقرار نظام ارزیابی پایدار

بومی سازی مواد و ماشین آالت با هدف جلوگیری از 
 خروج ارز و ایجاد اشتغال؛

بازنگری آئین نامه معامالت با درنظر گرفتن جنبه های 
 پایداری در تصمیم گیری های سازمان؛

سرمایه گذاری، آموزش، به اشتراک گذاری دانش 
تخصصی برای برون سپاری فعالیت ها به گروه های 

 وم جامعه و تأمین کنندگان محلی؛محر

  بومی سازی اقالم استراتژیک درصد

  خرید از داخل آلیاژ رصدد

مین از داخل به کل أتعداد اقالم ت نسبت
  قطعات 

 100 برنامه قطعات برونسپاری  تحقق

 یکنندگان محل نیاقالم از تأم نیتأم نسبت
 شده نیبه کل اقالم تأم

 

  

موضوع 
 دو

گسترش روابط بلند مدت با جوامع 
محلی از طریق انجام فعالیتهای شهروند 

 شرکتی با همکاری ذینفعان

 یهاو سازمان هیریخ یادهایاز بن تیحما
 مردم نهاد: 

78 
و  حمایت از توسعه همکاری ها با نهادهای اجتماعی

 انجمن های علمی؛

آنها به مشارکت در افزایش آگاهی کارکنان و تشویق 
 ؛مسئولیت اجتماعی

طراحی و تدوین سیاستها و برنامه های مسئولیت های 
 ؛اجتماعی و ایجاد نهاد سازمانی دائمی در ساختار

 اقتصادی طراحی و استقرار سیستمی از مشوق های

و غیراقتصادی برای کارکنان در راستای عملکرد 
 مسئولیت اجتماعی؛ براساس

رتو پ هیریمشارکت پرسنل در خدرصد افزایش 
  مهر:

10 

  : هیریخ انیکمک به مددجو زانیم

  پرتو مهر: هیریتعداد خانوار تحت پوشش خ
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موضوع 
 سه

ارتقا سطح سالمت کارکنان و جلوگیری 
 از وقوع آسیب های شغلی

و  ،خدماتها، یتفعال یامدپ یسازینهو به گیریاندازه 2.5 : (LWD)نرخ شدت حوادث 
 یست؛ز یطو مح یمنی،ا ی،محصوالت بر سالمت عموم

 ایجاد محیط کار ایمن و سالم؛

 

 ؛برقراری ورزش صبحگاهی
با توجه به آنکه عملکرد شرکت در تمامی شاخص های 
این حوزه منطبق و در محدود مجاز می باشد با اجرای 
منظم رویکرد مورد اشاره، شرکت پایداری در این 

 می نماید. عملکرد را پایش

 SBS  : 5 منیناا ینرخ رفتارها
 97 : یریاستعداد حادثه پذنرخ 

 7.5 : یو عضالن ینرخ اختالالت اسکلت
 BMI  : 27ساالنه  نیانگیم

 98 ل: به ک یامنطبق بهداشت حرفه جینسبت نتا
نرمال در پرسنل  یرومتریافراد با اسپدرصد 

 : یدیتول
100 

نرمال در پرسنل  یومتریافراد با اددرصد 
 : یدیتول

97 

 LTC : 15/0نرخ تکرار حوادث 
 88 :یسالمت عموم

موضوع 
 چهار

رهبری مبتنی بر ارزش های سازمانی با 
تمرکز بر کارکنان و نوآوری و احترام به 

 گوناگونی و تنوع

 ؛ها و اخالقیات در سراسر زنجیره ارزش تسری ارزش 69 : شنهادهایپ سامانه درصد رضایت از

و تجارب  ،طریق رفتار، اقدامات ازالهام بخشی برای کارکنان 
  ؛رهبران

 ؛حمایت رهبران از خلق ایده های جدید توسط کارکنان

 ؛های برابر و گوناگونترویج و ترغیب فرصت

 ترغیب و حمایت کارکنان در خلق تصویر و شهرت سازمان؛

 ؛وازن کار و زندگیایجاد ت

 احترام به گوناگونی کارکنان، جوامع و استقبال از آن؛

 ارج نهادن به بازنشستگان؛

ارتقا سطح انطباق رهبران با ارزش های سازمانی با 
اجرای فرایند منتورینگ جهت مدیران و رؤسا به 

 عنوان الگوهای رفتاری درمیان کارکنان؛
ون قراری کانافزایش رضایت متقاضیان استخدام با بر

ارزیابی که بدور از هرگونه نگاه تبعیض آمیز شایستگی 
 ایشان را جهت استخدام نمایان می کند؛

بهبود انگیزش کارکنان با برقراری فرایند مدیریت 
 استعداد که عاملی است تعیین کننده در ارتقا شغلی؛ 

 ؛فرهنگ سازمانی با تمرکز بر کارآفرینی توسعه
کمیته علمی حمایت از دستاوردهای  سازماندهی

 ؛پژوهشی
به جهت توسعه  ض،یو بدون تبع یمساو یرفتار 

و فرصت  یکارکنان، آموزش، کارآموز یمهارت ها
 ؛شرفتیپ یبرا ییها

 نیروهای برای یآموزش یکاریابی، و برنامه ها مشاوره،
 ؛مازاد

 70 :شنهاداتیپ سامانهنرخ مشارکت کارکنان در 
امتیاز توجه، احترام و قدردانی در رضایت 

 سنجی کارکنان :
61 

های برابر در رضایت سنجی امتیاز فرصت
 کارکنان :

61 
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 برنامه ها و اقدامات رویكردها 99هدف  شاخص موضوع پایداری

رک
شت

ت م
وعا

وض
م

 

شفافیت و پاسخگویی در قبال 
 و ارتقا آگاهی آنهاذینفعان 

 ؛ گذاری تمرکز استراتژیک سازمانتعیین و درمیان 90 رضایت مشتریان: 

شناسایی و پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعان 
 ی؛کلید

 ؛و پاسخگویی به ذینفعان و جامعه فیتفاش

 ؛ حاکمیت موثر سازمانی

 ؛گزارش دهی مالی

گرفتن آثار سرمایه گذاری و برداشت سرمایه با درنظر
 ؛و زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی

ارتقا آگاهی مشتریان در استفاده مسئوالنه از 
 ؛محصوالت و خدمات

 تدوین نقشه راه توسعه کانال های ارتباطی با ذینفعان؛

لحاظ نمودن مرجع حل اختالف در ارتباط با کارکنان و 
 جامعه محلی؛ 

ازمان بازبینی و ارزیابی منظم روندهای حاکمیتی س
جهت انطباق با رویکردهای توسعه پایدار و ابالغ 

 تغییرات در سرتاسر سازمان؛

 اجتماعی و محیطی زیست لحاظ نمودن شاخص های
در ارزیابی، انتخاب، و همکاری با شرکا و تأمین 

 کنندگان و تعیین حدنصاب برای این شاخص ها؛ 

آموزش مؤثر و توانمندسازی مصرف کنندگان به منظور 
تأثیر انتخاب محصوالت و خدمات بر رفاه خود و درک 

 ؛محیط زیست

 78 رضایت کل جامعه: 

 77 رضایت تامین کنندگان: 

 80 : یتیحاکم یهاسازمان گروه تیرضا

 78 و شهرت سازمان:  ریتصو

 78 مدار، درستکار: گرا، قانونسازمان اخالق

 78 : ندهیاحترام به حق مردم و نسل آ
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 ارزش های اخالقی و كدهای رفتاری
 از سند جامع برداریبهرهو با  گروه مپناحاکمیتی  هایشرکت پرتو همسو با سیاست

رفتاری، مصادیق رفتاری متعددی در خصوص رعایت  کدهایاخالق سازمانی و کتابچه 
بیرونی )شرکای تجاری، رقبا، مشتریان و جامعه( تعریف  ذینفعاندر قبال  هاارزش

و  هادستورالعملاین کدها در متن  سازینهادینهنموده که رهبران هر حوزه، با 
 .کنندمیاجرایی مربوطه، از برآورده سازی آنها اطمینان حاصل  هایروش

 عسند جام راستایدر ، رهبران پاسخگوییو  پذیری جهت تقویت روحیه مسئولیت
 گرفته می شود که عالوه بر الگو بکار سازمان، اقدامات و رویکردهای متنوعی اخالقی

 حاصل می شود اطمینان تشویقیو  آموزشی هایمکانیزم برقراری، با قراردادن ایشان
. همچنین با توسعه کنندمی رعایت ذینفعانرا در قبال  هاارزش این نیز کارکنان که

 و ذینفعان هایبرداشتو  فعان، فعاالنه در دریافت بازخورهاذینارتباطی با  هایکانال
 نمایند.میبه آنها تالش مطلوب اتخاذ راهکارهایی به منظور پاسخگویی 

 0 20 40 60 80 100

95
96
97
98

نمره سطح نهادینه سازی ارزش های سازمانی
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 ترویج مسئولیت اجتماعی 

و  رانیاز مد کیاست که هر  یبدان معن داریپا تیریمد
داشته  یاجتماعسهمی در حل موضوعات کارمندان، 

 شهروند یها اقدامو  یتجار یهاتیفعال قیو از طر باشند
مسائل  حل به اجتماعی، یمشارکت ها ثلم شرکتی
 طیبر جامعه و مح یمثبت ریکمک کرده و تأث جامعه

ا گفتگو ب قیجامعه از طر یضمن به صدا در این د.نگذارب
 .دهندفرا گوش نیز  نفعانیذ

به جهت پایبندی به اهداف توسعه پایدار و با رویکرد 
شفافیت و صداقت در جهت کسب اعتماد ذینفعان، کمیته 
 مسئولیت اجتماعی شرکت پرتو تشکیل شد. بخشهای

 تهای مسئولیستراتژیمختلفی در شرکت در ارتباط با ا
 آن سازی مسئولیت پیاده هستند، بهمین جهت اجتماعی

 .اجتماعی گذاشته شده است مسئولیت کمیته عهده بر
 و تدوین بر و نظارت سیاست گذاری وظیفه میتهن کیا

 اجتماعی حوزه مسئولیت های برنامه و استراتژیها اجرای
 ماعیاجت گزارش مسئولیت و تایید تدوین و آنها ارزیابی و
 .دارد عهده بر را

منابع ، HSEاعضای کمیته از واحدهای مختلف شامل 
تأمین، کیفیت و سیستمها، توسعه استراتژی و انسانی، 

ارتباطات، مهندسی و تحقیق و توسعه، تولید، فروش، و 
-مالی به سبب ارتباط با اهداف توسعه پایدار گزینش شده

گذاری  تیاولوو اهداف  نییتعاند. این کمیته جهت 
 شرفتیمربوط به پ یگزارش ها افتی، در CSRموضوعات 

ل برداشت های جامعه در قالب تحلی، ی مرتبطهاتیفعال
 یها یریگ می، و تصمپرسشنامه های نظرسنجی جامعه

 د.شو یم لیتشک یداریپا یها تیدرباره فعال یکل

 بر این اساس در جهت اجرای استراتژیهای مسئولیت
شرکت فراهم  جتماعی، زیرساختها و بسترهای مناسب درا

 .شده است آمده و فرآیندهایی پایه گذاری و تقویت
اهداف تعریف  هبستیابی دنظور م به اقداماتی همچنین

 رآیندها و فعالیتهاو فیرساختها زین اگردیده که مجموعه 
 شده است. اولویت دار ه ایجاد موضوعاتب نجرم

 
 

  اقدامات پیشگیرانه
با استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت 

-زیست و مدیریت (OHSAS18001)ای حرفه

نسبت به شناسایی خطرات و   (ISO14001)محیطی
ریسکهای ایمنی و بهداشت و محیط زیست مرتبط با 
کارکنان، مشتریان، و جامعه اقدام گردیده و کلیه 

ها، محصوالت و خدمات شرکت طی مراحل فعالیت
چرخه عمر اعم از خرید مواد اولیه، تولید محصول، 

یا دفع ضایعات تحت  تحویل به مشتری، بازیافت
 .اندکنترل قرار گرفته

ها در صورت تغییر در الزامات، مواد ها و جنبهریسک
ها و فرایندها، تجهیزات، وقوع رویدادها، نتایج ممیزی

و مانورها به سرعت بروزرسانی شده و اقدامات کنترلی 
های الزم به ذینفعان رسانی و آموزشمرتبط با اطالع

 .شوندبه اجرا گذاشته می
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 نفعان شناسائی ذی
اولین و مهمترین گام در پیاده سازی مسئولیت اجتماعی 

ت. نفعان اسشرکت، شناسائی، تحلیل، و دسته بندی ذی
نفعانش چه افراد، گروه، چنانچه سازمان بداند که ذی

جامعه، یا نهادهائی هستند و به درستی نیازهای هر کدام 
تواند بخوبی استراتژی از آنها را شناسائی نماید، می

مسئولیت اجتماعی خود را تدوین نموده و فعالیت ها و 
-اقدامات خود را در زمینه مسئولیت های اجتماعی برنامه

 ریزی نماید.
نفع را شخص یا گروهی که ذی 26000استاندارد ایزو 

سهم یا سودی در هرگونه فعالیت یا تصمیم یک سازمان 
 دلدارد، تعریف می کند. بر این اساس و الگوبرداری از م

داخل اکوسیستم   ینفعانذیی شناساتعالی سازمانی، 
شرکت پرتو انجام گردید که شامل سهامداران، مشتریان، 
کارکنان، تأمین کنندگان و شرکای تجاری، و جامعه می 

 هایالکان یینتع بندی نیازها و انتظارات ویتاولوکه  شود
 راتو انتظا یازهان اناسب بتم ییو روش پاسخگو یارتباط

 اجرا شد. آنها

 نفعان پرتو گروه های اصلی ذی
از بین ذی نفعان، گروه جامعه بدلیل ویژگی و پراکندگی، 
نیازمند دسته بندی و درجه بندی میزان اهمیت است. به 
این منظور در جلسات کمیته مسئولیت اجتماعی با 
استفاده از دیدگاه های نخبگان، گروه جامعه به چهار 

ن صنعتی، نهادهای حاکمیتی، دسته شامل همسایگا
جامعه علمی، و سازمان های مردم نهاد تقسیم شد. اقدام 

گذاری نفعان، اولویتبعدی پس از دسته بندی ذی
با استفاده از ماتریس  )کلیدی و غیرکلیدی( آنها بود.

  عالقه، دسته بندی انجام گردید. –میزان نفوذ/قدرت 

 
ر نفعان بت که ذینفع، تأثیری اسمیزان نفوذ/قدرت ذی

-منابع سازمان، سیاست های اتخاذی، و آینده سازمان می

-گذارند و توانائی نفوذ بر فعالیت ها و عملکرد سایر ذی

نفع، عوایدی است که نفعان را دارا می باشند. عالقه ذی
ها و دستاوردهای سازمان بدست می نفعان از فعالیتذی

عالقه چهار ناحیه _آورد. به این ترتیب در ماتریس قدرت
بشرح شکل فوق برای چیدمان ذی نفعان هر دسته از 
دسته های جامعه در نظر گرفته می شود. ذی نفعان دارای 
میزان نفوذ/قدرت و عالقه زیاد، باید بطور کامل درگیر 

ن ها اطالع رسانی گردد و فعالیت های سازمان شده، به آ
با مدیریت مؤثر تالش شود که میزان عالقه آن ها به 
سازمان حفظ شده و رضایت آن ها کسب گردد. تداوم 



        1398سال -گزارش  پایداری  
 

 
      27|   

ی برخورد با پیشرفت مهمترین خواسته آنهاست. شیوه
ذی نفعان دارای میزان نفوذ/قدرت زیاد و عالقه کم، جلب 

 .استرضایت آنهاست کسب درآمد مهمترین ویژگیشان 
به ذی نفعان دارای میزان نفوذ/قدرت کم و عالقه زیاد، در 

-مورد فعالیت ها و اقدامات سازمان بطور شفاف اطالع

رسانی شود و اطمینان حاصل گردد تا اقدامی نشود که 
موجب کاهش عالقمندی آنان به سازمان گردد و بیشتر 

 به کیفیت و خروجی اقدامات توجه دارند.
زان نفوذ/قدرت کم و عالقه کم، باید ذی نفعان دارای می

 مورد نظارت و مراقبت مسئوالنه سازمان قرار گیرند.
نفعان در دسته بندی با این تعاریف امتیاز هریک از ذی

فوق در طی جلسات از اعضا کمیته دریافت و پردازش 
 گردید که منجر به اولویت بندی آنان شد.

 رویکردهای ارتباطی 

فعان نمستقیم و بدون واسطه با ذی رهبران پرتو در تعامل
کنندگان و های مشتریان، جامعه، تامینکلیدی در حوزه

سهامداران به صورت مستمر از طریق جلسات، مکاتبات، 
ها، بازدیدها سعی در درک تلفن، پورتال ذینفعان، همایش

 و پاسخگویی به نیازهای و انتظارات ایشان دارند.

 وضوعاتم كانال های ارتباطی ذینفعان

 كاركنان

  ،توزیع اطالعات مرتبط از طریق نشریات داخلی، پرتال، ایمیل
 و دیگر روش ها

 )برگزاری همایش، جلسات با گروه های نمایندگی)سه ماه 

 )سنجش نگرش کارکنان)ساالنه 

 )ارزیابی مشتریان فرایندها)شش ماهه 

 ارتباط از طریق صندوق انتقادات، سامانه پیام کوتاه 

 یتامن، یاز  تنوع منابع انسانو مؤثر فعال  گیریبهره 
ان ، کن، رفتار مناسب با کارمناسبکار  طیمح ی وشغل
 ارتباطات، یو بهداشت روان یشغل یمنیا تیتقو
 کار در مثبت  یتیریمد

 مشتریان

 از طریق بخش خدمات مشتریان 

 سرویس تلفنی 

 دسترسی به اطالعات در وب سایت 

 نمایشگاه ها و همایش ها 

 رضایت مشتریان سنجش 

باال، پاسخ به  تیفیئه محصوالت و خدمات با کارا
و درخواست ها، ارائه اطالعات مناسب در  هابازخورد

 مورد محصوالت و خدمات

 سهامداران

 مجمع هیأت مدیره سالی یک مرتبه 

 جلسات هیأت مدیره 

 توزیع نشریات داخلی 

راهبرد  هدف، یبازارها یابیبه موقع اطالعات، ارز رائها
توسعه هدفمند از  یبانیپشتتوسعه کسب و کار، 

منصفانه و شفاف شرکت،  تیری، مدکسب و کار
 مناسب سود یبازده

تأمین كنندگان 
 و شركا تجاری

 تعامالت کاری روزمره 

 ارزیابی سیستمهای مدیریتی  
 یخدمات، معامالت تجارارائه  قیتوسعه متقابل از طر

و  قیمنصفانه، به اشتراک گذاشتن اطالعات، تحق
 توسعه مشترک

 جامعه

 همکاری با سازمان های مردم نهاد 

 یمحل یدادهایشرکت در رو 

 یدولت یمشاوره با سازمان ها 

 مشورت با همسایگان صنعتی 

 ی، مشارکت در پروژه هانیمقررات و قوان تیرعا
، مشارکت در تحقیقاتی همکاری صنعت و دانشگاه

، مشارکت در توسعه یجامعه به عنوان شهروند شرکت
 یا یدانشگاه یاز انجمن ها تیحما قیاز طر یفناور

 ها NGOبا  ی، همکاریقاتیتحق یسازمان ها
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متناسب با استراتژی تعاملی، تقویم ارتباطی سالیانه تهیه 
های مربوطه شود و رهبران متولی در حوزهو تصویب می
و تعاملی مورد نظر را مدیریت  های ارتباطیشخصا برنامه

نموده و به منظور اطمینان از پاسخگویی مناسب هر ساله 
های ساختاریافته توسط واحد روابط از طریق نظرسنجی

گیری و نتایج در عمومی، رضایت ذینفعان بیرونی اندازه
شود. در جهت های تخصصی مربوطه بررسی میکمیته

واره بصورت ارتقای عملکرد مسئولیت اجتماعی، هم
ای ارتباط برقرار های حرفهها و تشکلفعاالنه با انجمن

گشته و با توجه به نیازها و انتظارات شناسایی شده آنها، 
اقدامات و رویکردهای ارتباطی و حمایتی متعددی را در 

های راستای ارتباط موثر صنعت با دانشگاه و همکاری
و مراکز  هاهای تحقیقاتی با دانشگاهمشترک در حوزه

علمی، ارتقا آگاهی جامعه و توسعه مشارکت های مدنی 
 عالوه بر تالش بکار گرفته می شود. رهبران شرکت پرتو

در حفظ و توسعه  یارتباط دو طرفه، سع یبرقرار یبرا
انواع فرصت ها و  قیاز طرخود  نفعانیسالم با ذ هرابط

 اهای ارتباطی بشرکت پرتو با توسعه کانال روشها دارد.
های ذینفعان، فعاالنه در دریافت بازخورها و برداشت

ذینفعان و اتخاذ راهکارهایی به منظور پاسخگویی به آنها 
 نماید.تالش می

 ارتباط با جامعه پیرامونی 
ی، در جوامع محل ارتباطات   تی ریدر مد  یعنصهههر اصهههل 

مه ر   یابی ارز نا تأث   یزیو بر  و یواقع راتیبه منظور درک 
درک انتظارات و  یبرا آن هابا  دیو تعامل شهههد یاحتمال

و مشههارکت  ییشههناسهها ندیفرآ جادیاسههت. ا یشههانازهاین
 بیدرک آسههه جهتکمک به سهههازمانها  یبرا نفعانیذ

مات    نیا ریتأث  یو چگونگ یجوامع محل یریپذ  قدا در  ا
س   یتهایفعال ست. مشارکت ذ   اریسازمان ب ، نفعانیمهم ا

، اتی و هم در طول عمل یزیبرنامه ر   هی هم در مراحل اول 
ند   یم باط  یبرقرار به توا ها   نیب یخطوط ارت  یبخشههه

جامعه    یدی کل نفعان یذ یو گروهها  مختلف سهههازمان  
سهههازد تا   یسهههازمان را قادر م  رویکرد  نیکمک کند. ا  

خود در  مات یجامعه را در تصهههم   نفعان یذ یدگاهها  ی د
تأث  گرفته نظر   یوررا بر  فعالیت هایش    یاحتمال  راتیو 
  کند. یبه موقع بررس یع محلجوام

مشارکت  یبرا یدیمف هایتوانند از ابزار یسازمان ها م
و  ی، اقتصادی،اجتماع راتیتأث یابیجوامع، از جمله ارز

 یاستفاده کنند، که شامل مجموعه متنوع محیط زیستی
 یهایژگیو و نفعانیمناسب ذ ییشناسا یبرا کردهایاز رو

  جامعه است.

 قبال در مپنا گروه اخالقی مشی خط
 ملی منافع و شهروندان

 شهروند عنوان به مپنا گروه

 خود تعهدات اجتماعی بر پذیر، مسئولیت

 منافع و شهروندان ها،همسایه قبال در

 اسالمی ایران پیشرفت دارد.  ملی تأكید

 هدف فعالیت جامعه، پایدار توسعه و

 هایفعالیت كننده ترسیم و ایحرفه

 .است ما اجتماعی
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های اجتماعی با تشههکیل تیم مسههئولیت 1389از سههال 
موضههوع ارتباط با جامعه پیرامونی به صههورت نظام مند  

گاه        ید به منظور اطالع از د فت.  جه قرار گر ها و  مورد تو
شهههناسهههایی و   ، ی پیرامونیدریافت بازخورهای جامعه       

بندی آن ها انجام و برای آگاهی از نظرات ایشههان سههطح
 جی اجرائی گردید.نظرسن

های حاکمیتی به صورت توزیع پرسشنامه در سازمان
مراجعه مستقیم، و در همسایگان صنعتی، مراکز علمی و 

ای های مردم نهاد به صورت مکاتبهدانشگاهی، و سازمان
 شود.انجام می
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کلی جامعهرضایت

 منتخب رویکردهای همکاری با نهادهای اجتما عی
 توسعه همکاری با نهادهای اجتماعی

 مصادیق رویکرد
همکاری تحقیقاتی با 

ها و مراكز علمی و دانشگاه
 R&Dتعریف پروژه های 

 ( ، مواد اولیه )دانشگاه تهران %70آلیاژ برگشتی و  %30از  IN738تدوین دانش فنی تهیه سوپر آلیاژ 
 ( ، )دانشگاه صنعتی شریف TLPبه روش   IN738کسب دانش فنی اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکل 

 ( روی سوپرآلیاژ پایه نیکل )دانشگاه تربیت مدرس ColdSprayبه روش  MCrAlyتدوین دانش فنی اعمال پوشش 
 ( ، فوالد آلیازی اصفهانامکان سنجی و طراحی مفهومی پرس گرم صنعتی )دانشگاه علم و صنعت 

قراردادهای همکاری عملیاتی 
 با دانشگاه ها

 قرارداد خدمات آنالیز آزمایشگاهی)پژوهشگاه مواد و انرژی(، 
 نامه تجهیز آزمایشگاه دانشگاه و استفاده از تجهیزات )دانشگاه صنعتی اصفهان(تفاهم

 Internshipهایتعریف پروژه
 TRLهای دانش نوین با )پروژه

 پایین(  

 ،  MoSi2تعریف و اجرای پروژه بررسی و شناخت ترکیبات 
 مطالعه و بررسی آلیاژهای آنتروپی باال با قابلیت کاربرد در دمای باال  توسط موسسه مپفن

شناسایی شبکه نخبگان داخل 
و خارج كشور و برقراری 

 ارتباط مستمر با آنها

های تخصصی، نخبگانی مانند پروفسور کمپل)متخصص دانش از طریق رصد مقاالت، تحلیل پتنت، حضور در کنفرانس
 گری( شناسایی شدند.ریخته

 fraunhofer برگزاری کنفرانس تخصصی در شرکت، دکتر حجازی مدرس دانشگاه کانادا ،ارتباط با مراکز پژوهشی مانند  
 نخبه شناسایی شده برقرار شده است.   20های خارجی که از طریق همکاری با حدود و دانشگاه

حمایت از تز دكترا و پایان نامه 
 ارشد دانشجویان 

 دارای انحراف مرزدانه با ساختار جهت دار از دانشگاه امیرکبیر،  P11تز دکترا رفتار خزشی سوپر آلیاژ پایه نیکل 
 از سازمان پژوهش های علمی صنعتی EEQ-111تز دکترا بررسی عوامل موثر بر عمر خزشی سوپر آلیاژ پایه نیکل 

 بازدیدهای استادان و دانشجویان از خطوط تولید )دانشگاه های امیر کبیر ، شیراز ، سمنان ، آزاد کرج(  ارتباط موثر صنعت با دانشگاه 
 هاپذیرش کارآموز از دانشگاه 

 آوری )با همکاری اساتید دانشگاه( ،سازماندهی تیم رصدخانه علم و فن پژوهی آینده
 نامه علم و فن آوریانتشار فصل 

 زیست، مورد همایش محیط زیست و دعوت از اساتید دانشگاه و کارکنان سازمان محیط 3برگزاری  سمینارهاها و برگزاری همایش
 برگزاری همایش ارگونومی برای کارشناسان بهداشت حرفه ای استان البرز ، 
 گروه مپنا HSEبرگزاری همایش 

 دعوت از سازمان انتقال خون و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت اهدای خون توسط پرسنل )سالی دوبار(،  همکاری با نهادهای اجتماعی
 زیست، عضویت در ستاد هوای پاک سازمان محیط

 همکاری با سازمان مدیریت پسماند)تفکیک زباله(،
 ،زیست )دره پورا، وسیه، آبیاری درختان آرس(سازی محیطگردی و پاکیزهتورهای طبیعت

بازدیدها و الگوبرداری سایر 
 از پرتوها شركت

های مکو ، بویلر، مورد از جمله شرکت 4ها )الگوبرداری سایر شرکت ،95مورد در سال  45بازدیدهای تخصصی و عمومی 
 (فوالد مبارکه و شهرداری
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 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی

 گری ایرانانجمن علمی ریخته 
    تحقیق و توسعه صنعت معدن انجمن تخصصی مراکز

 و تجارت

 
 

 

 

 

 

 

 

 تامین منافع پایدار سهامداران

گروه سهامداران اولین دسته از ذی نفعان هستند که به 
پایداری اقتصادی و سودآوری توجه می کنند. مهمترین  
انتظار سهامداران در ازای تأمین سرمایه، سودآوری است 
که همواره از اهداف کلیدی هر بنگاه اقتصادی محسوب 
می شود. برای این منظور حفظ مزیت رقابتی پایدار و 

اسایی عوامل کلیدی موفقیت و تحلیل محیط توجه به شن
رقابتی، شرکت پرتو توانسته با ارائه ارزش پیشنهادی به 
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مشتری شامل کیفیت مطلوب محصوالت و خدمات، 
پذیری در زمان و انعطاف، قیمت و شرایط پرداخت رقابتی

ر ، دپاسخگویی به نیازهای مشتریان، و شرایط تحویل
نماید. از جمله عمل حفظ مزیت رقابتی پایدار موفق 
انواع  دستیابی به بهاقدامات انجام شده می توان 

و  CVD ،HVOF های روز دنیا مانندوریناف
cementation  Packاندازی اشاره کرد. همچنین راه

های جدید بر روی محصوالت، پرس صنعتی و پوشش
های و لیزر از دیگر اقدامات جهت حفظ بکارگیری فناوری

پذیری، تامین منافع پایدار سهامداران، و نیاز سطح رقابت 
  مشتریان بوده است.

های بازاریابی هر طرح ،پیشنهادی هایبا توجه به ارزش
آمیخته  و ماتریس آنسوفبا الگوی بخش از مشتریان 

های قیمت، محصول، ترویج و ( در بخش4p)بازاریابی
 گردد.می تدوینهای توزیع کانال

لی و اقتصادی که مؤید رشد و های مابرخی از شاخص
 تداوم سودآوری هستند بشرح زیر می باشند:

 

 

 
 

توجه به رویکردهای تحقیقات بازار و توسعه سبد با 
بینی شده، شاهد محصوالت و خدمات مطابق اهداف پیش

 .باشیمهای گذشته میروند صعودی میزان فروش در سال
شدن  اضافه یزو ن یانمشتر یتقاضا یشبه افزا نظر

روند  رودیانتظار م ،به سبد محصوالت یدجد تمحصوال
  .یابدادامه  یتآ یهادر سال یصعود

ثبات گذشته و  ایهسال یط درفروش  یشافزاهمچنین 
فروش شاخص در  یشی، شاهد روند افزاتعدادی کارکنان

ه و توسع یکردهایبا رو رودیانتظار م باشیم کهیمسرانه 
شاهد  ،آنها شتکارکنان و حفظ و نگهدا یتوانمندساز

 .یمباش یآت یهاشاخص در سال ینا یشیروند افزا
روند صعودی بازده فروش )نسبت سود خالص به فروش( 
بیانگر تاثیرگذاری مؤثر ترکیب فروش محصوالت همسو 
با هدف استراتژیک تنوع محصول بوده که انتظار می رود 

 روند آن حفظ گردد.
 تیریمدره های متوالی نشان داده که از شرکت پرتو در دو

برخوردار است  یآلیدها یآوراثربخش و تاب یها ینههز
 یکمتر یهاینهکه هر ساله توانسته است با صرف هز

تالش یجهمهم نت ین. ابدست آورد یشتریب یمدهاآدر
 ی،وربهره یشافزا ،هاینههز یریتدر مد سازمانی یها
 . باشدیم ینهبه ینمأها و تیموجود یریتمد
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 رهبری بازار داخلی و نفوذ در بازارهای هدف 

ف حفظ رهبری و توسعه بازار از طریق هددر راستای 
ای نفوذ در بازارهو های بازاریابی و فروش گسترش قابلیت

نیازها و انتظارات در حال تغییر بخش ،المللیهدف بین
یتلواو شناسایی،، های مختلف مشتریان بالفعل و بالقوه

 یننها در تدوآگردد و از نتایج بندی و تحلیل می

 یانمرتبط با مشتر یکو اهداف استراتژ هایاستراتژ
  .شودیاستفاده م

الیسنسی با شرکت و عقد قرارداد تاسیس شرکت  با
زیمنس، رویکردهای مرتبط با کاهش قیمت برای کلیه 

 تکوین محصوالت در زنجیره ارزش ایجاد گردید. فرایند

 محصوالت جدید به صورت آزمایشی در قالب ترایال و

PPQ گذاری و تثبیت فرایند، بچ تولید و پس از صحه
گردد تا بدین مجوزهای تولید مشروط و انبوه صادر می

 ازگردد.  ترتیب از تولید محصوالت معیوب جلوگیری
 ,CO هایو توسعه ماژولERP SAP سازیبا پیاده 91سال

PM, DMS انند اصالحبهبودهایی م BOM  با بهبود
  .انجام گردیدSAP ساختار موجود در
های مختلف بخشنیازها و انتظارات به این ترتیب 

های ارتباطی از طریق کانال مشتریان بالفعل و بالقوه

و به منظور ایجاد تناسب بین شده شناسایی  متنوع
اقدامات  سازمانی،های مشتریان و تالش خواسته های
 .ناورانه مدنظر قرار گرفته و اجرا می شوندزیرساختی و ف

 مشتری مداری 
 عاالنهف ی،مشتر تیبهبود رضا یدر تالش برا شرکت پرتو

محصوالت و خدمات خود  بهبودرا در  یبازخورد مشتر
کند با ارائه محصوالت  یتالش م همچنین کند. یم اعمال

 تیبرخوردار هستند، رضا تیفیک نیکه از باالتر یو خدمات
 .جلب نمایدرا  یو اعتماد مشتر

بخش خدمات مشتریان کانال ارتباطی شرکت پرتو با 
 هیپس از تجزمشتریانش می باشد که با دریافت بازخور، 

از  مختلف یها دگاهیاز د یعیوس فی، با طقیدق لیو تحل
 تیفیک کنترلو  مهندسی فرایند،محصول ،  یطراح هجمل

به موضوع رسیدگی می کند که نتیجه آن در محصول و 
 خدمات منجر به بهبود رضایت مشتری می شود. 
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بخش خدمات مشتریان کانال ارتباطی شرکت پرتو با 
مشتریانش می باشد که با رویکرد چابکی در پاسخگویی 
به شکایات، درخواست ها، و نیاز های مشتریان در راستای 
استراتژی سازمانی ایفای نقش می کند. پاسخگویی به 
نیازهای جامع و فناورانه مشتریان مطابق روش اجرایی 

انجام می گیرد. به  IS0 10002اندارد مدون براساس است
 QFDاین منظور جلساتی بر حسب مورد در قالب جلسات 

با مشتری و در محل وی برگزار می شود. این موارد تحت 
جهت پیگیری و رسیدگی در  QFDعنوان گزارشات 

 دستور کار خدمات فنی مشتریان قرار می گیرد.
ه های و شبکمشتریان از طریق نامه، ایمیل، تماس تلفنی، 

اجتماعی با بخش خدمات مشتریان در ارتباط می باشند. 
در قالب شرایط قرارداد فروش و خدمات )الزامات فنی و 
شرایط تحویل و خدمات پس از فروش( کلیه خواسته های 
مشتریان مورد توافق قرار می گیرد. همچنین بازخوردهای 
ایشان به شیوه های مختلفی جمع آوری می شود که 

ل رضایت سنجی ساالنه، بازدیدهای ادواری از محل شام
 .شودمشتری، و برگزاری جلسات می
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 آموزش كیفیت

 یورضر با توجه به سطح کیفی مورد  انتظار در محصوالت
مربوطه  یدانش و مهارت ها کنانکاریک از است که هر 

 ، وح، سط ازهای، متناسب با ن تیفیکنترل ک نهیرا در زم
 ی، برنامه ها دهیا نیا براساس و تخصص ها بدست آورد.

 تیفیدر رابطه با ک یآگاهافزایش و  یآموزش داخل
به این د. باش یانجام مدر حال طور فعال محصوالت ب

مندان کار یهکلتوانمندی سطح  می، در تالش هست ترتیب
 .میپرورش ده را شایستگی های آنان و  میرا ارتقا بخش

با توجه به الزامات آزمون  1383در سال  ، نیعالوه بر ا
های غیرمخرب و لزوم استفاده از آزمون های 

RT،PT،UT،ET، VT آموزش های ، در تولید محصوالت
تخصصی در این حوزه در قالب انتقال تکنولوژی در 
شرکت زیمنس و شرکت دون کسترز و شرکت سولزر البار 
جهت تعدادی از کارکنان شامل مهندسین و تکنسین ها 
برگزار شد. هم اکنون بالغ بر دویست تن از کارکنان در 
سطوح مختلف آزمون های غیرمخرب با داشتن مدرک 

 SNT-TC1Aدو براساس استاندارد یک و سطح سطح 

دارای صالحیت بازرسی بوده و تحت نظارت فرد دارای 
 اقدام به بازرسی می نمایند. ASTMگواهینامه بین المللی 

 بهبود كیفیت محصوالت و خدمات
 که به مشتری یمحصوالت و خدماتکیفیت از  نانیاطم

 حمایت از محیط زیست در بهره برداری، ارائه می شود و
 است. کسب و کارتداوم توسعه  یبرا یط مهمشر

 Additiveمانند )ها  یفن آور عیسر شرفتیتوجه به پ با

Manufacturing) به همان اندازه  تیفیک نی، تضم
را به ی منیا همچنین موضوع است. یاتیح شهیهم

 ارمدنظر قر تیفیک بهبودمهم  های جنبهیکی از عنوان 
ه ک موضوع رسیده ایمبه این ، شرکت پرتودر  .میده یم

در فرایندها و بخصوص  ینوآورهدف خالقیت و با تحقق 

 یرابکه  یتیمأموردست یابی به چشم انداز و ، دیتولدر 
وه . عال، دست یافتنی استمیکمک به توسعه جامعه دار

ی به بعد انگیزش، یدیتول یها ستمیس یساز نهیبر به
همان  ، کهتیفیک نی. تضمتوجه شده است کارکنان نیز

ی مطابق با استانداردهای از داشتن محصول نانیاطم
 ،است یطیمح ستیز مشتری و بدون پیامدهای

 .است مسئله نیمهمتر

 یازهایبه طور مؤثر به ن میبتوان نکهیا ی، برانیبر ا عالوه
شدن انتظارات و لحاظ  دقت در، میپاسخ ده یمشتر

 اریبس ی،کار اتیدر عملمشتری  کیاستراتژنیازهای 
 هایایجاد شراکتو  ینوآور از مؤثرمهم است. با استفاده 

ه خواستمتمرکز بر  دیتا تول می، در تالش هستیتجار
که بتواند محصوالت و خدمات  میرا محقق کن یمشتر

هدف ما بهبود مستمر سیستم  را ارائه دهد. ازیمورد ن
مدیریت کیفیت و حداقل رساندن حوادث ناشی از 

ل و بهبود سیستم ارتباط با عملکرد نامناسب محصو
 یرمشت یازهایبه ن میبتوان نکهیا یبرامشتری است. 

 ،پیشرفته یهایفناور همواره در حال رصد، میپاسخ ده
 .هستیم پای رقباپابه بررسی و استفاده از آن ها
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  مدیریت و بهبود یهانظام
ی، اهای اجرایی و توسعهشرکت پرتو متناسب با برنامه 

های اندازه گیری و کنترل متناسب را ایجاد نموده مکانیزم
ا های مدیریتی رو با دریافت و تحلیل بازخوردها، سیستم

است. اهم سیستمهای مدیریتی شرکت به  توسعه داده
 :باشدشرح ذیل می

    ستراتژی مطابق با چرخه سعه ا ایش و پ  XPPتو
 BSC تحقق اهداف براساس مدل

  سهههیسهههتم یکپارچه مدیریتIMS  و اسهههتقرار
 ,ISO9001, ISO14001اسههتانداردهای مدیریتی 

OHSAS18001, ISO27001, ISO50001 

  خودارزیابی مدل تعالی سهههازمانی و اسهههتخراج
 نقاط قوت و نواحی قابل بهبود

               تعریف و اجرای پروژه هههای بهبود و کنترل
 از طریق واحد مدیریت پروژهمستمر پروژه ها 

        برنامه ریزی یکپارچه عملیاتی و کنترل تولید از
 طریق معاونت برنامه ریزی یکپارچه

  سامانه یکپارچهERP  در قالبSAP 

  5خانه داری سازمانیS 

 سامانه نظام پیشنهادات 

 سیستم گزارش خطرات و شبه حوادث 

 سیستم مدیریت سالمت کارکنان 

  سیستم مدیریت یکپارچه
 ریبازنگ تهیکم با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه،

یکی از ارکان بهبود مستمر تشکیل به عنوان مدیریت 
 را سازماندر  سیستم های مدیریتی عملکرد و گردیده

 نیا استی. راعمال می نماید اقدامات الزم راو  یبررس
ان ریمداعضا آن متشکل از  عامل بوده که ریمد با تهیکم

 .دباش یمراد مرتبط ارشد و برخی اف

بصورت سالیانه و پس از هر بار انجام ممیزی  تهیکماین 
داخلی تشکیل می شود که تصمیمات آن بصورت اقدامات 

 بهبود و یا پروژه های واحدی الزم االجراست.

در شده  اتخاذ ماتیتصم هاواحدیک از اساس، هر  نیا بر
 و نمودهمنعکس  مرتبط کاری یندهایدر فرآ کمیته را

می نماید. به این  تأثیر آن را بصورت دوره ای گزارش
گیری و در صورت عدم ترتیب اثربخشی تصمیمات، اندازه

تحقق اهداف، راهکارهای جایگزین درنظر گرفته می شود 

 ستمیس که در اینصورت منجر به بهبود مستمر و تقویت
 .می گردد یکپارچه تیریمد

 یالزامات سیستم مدیریت زیست محیطیکی از 
ISO14001   و قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط

 وها، محصوالت های فعالیتکلیه ریسکشناسائی  ،زیست
مراحل چرخه عمر اعم از خرید مواد  یخدمات شرکت ط

یا دفع  اولیه، تولید محصول، تحویل به مشتری، بازیافت
به منظور اطمینان  است کهضایعات تحت کنترل 

رکنان از ایمنی کار با محصوالت و مشتریان و جامعه و کا
ارتقای عملکرد مسئولیت در راستای هدف استراتژیک 

خدمات در این میان  اجتماعی، برقرار می گردد. همچنین
برداری مجدد و مورد نیاز برای بازسازی محصوالت و بهره

بهینه از آنها، بازیافت ضایعات ارزشمند خط تولید براساس 
 گردد .دیریت و کنترل میفرایندهای تعریف شده، م
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 زنجیره تأمین 
ازی سداخلی با هدف توسعه منابع تأمین، خرید مسئوالنه،

ا باقالم استراتژیک و گلوگاهی  مینأافزایش پایداری ت و
 ،خارجی و کنندگان داخلیمینأتهای تحلیل قابلیت

بانک اطالعاتی  و در های همکاری شناسائی شدهفرصت
 شود.روز میه ب ،کنندگان فعالمینأت

نفوذ در " یکهدف استراتژ یشرکت پرتو در راستا
شراکت با  یجادا یقاز طر المللیینهدف ب یبازارها
 یسازیاز بوم یتحما"، "یراتو تعم ینگهدار یهاشرکت

 یسازیداخل"، "درداخل کشور یاژسوپرآل یدتول یرهزنج
ه اقدام ب "یدارپا و یصادتاق ینمأت"و  "آالتیناقالم و ماش

و  کنندگانینمأبا ت شراکت و توسعه یلتحل یی،شناسا
سازمان  هاییتقابل یلجهت تکم یدیکل یمانکارانپ
 تیریمد یزیربرنامه یندفرآ یاز دروندادها یکی .نمایدیم

ا میشرک هاییستگیو شا هایتقابل یلتحل یک،استراتژ
 باشد. 

 اهمیت شرکت پرتوبا  کایشر از جملهکنندگان  نیتأم
 سازیدرک متقابل و اعتمادبا  ممی کنیکه تالش  بوده

 نموده تیرا تقو تهای استراتژیک خودکاشر دوطرفه،

تحویل به موقع، توسعه و ارتقاء مدیریت  هدف تا به 
 .دست یابیمداخلی  و رضایت مشتریانموجودی 

همچنین با پایبندی به اصول اخالقی با تأمین کنندگان، 
 ایدار بودن روابط تجاری کمک می کنیم:به پ

 در و عادالنه را داریپا یتهایفعالشرکت پرتو  -1
 و اصول نیقوانرعایت خود با  نیتأم رهیزنج
  کند.می  بیترغ ی،شده اجتماع رفتهیپذ

خود را مواد اولیه و کاالها و خدمات  شرکت پرتو -2
به  دارای صالحیتکنندگان  نیتأم قیاز طر

 کند. یم هیشفاف ته یا وهیش

 شرکت پرتوبراساس اصول رقابت منصفانه،   -3
 هدهد ک یم یکنندگان نیرا به تأم یاصل تیاولو

 یفناور و ،لیتحوزمان ، نهی، هزتیفیاز لحاظ ک
 انتظارات را برآورده نمایند.

کنندگان و در جهت خرید با به منظور مدیریت تأمین
، ارتقای کنندگانمینأکسب رضایت تقیمت رقابتی، 

بندی راساس نتایج بخشکیفیت، و خرید مسئوالنه ب
یابی اقدام به ارزیابی های منبعکنندگان و دادهمینأت
از نتایج حاصله در حمایت  کهشود کنندگان میمینأت

 .گیردمورد استفاده قرار می توسعه همکاری هاو ایشان 
با ود خ یتجار یتهایفعال شرکت پرتو برای حفظ و توسعه

 تأمین کنندگان دارای صالحیت،با  یوابط تجارربرقراری 
 به این ترتیب عالوه برکرده و برقرار  کیاستراتژ ارتباط

توسعه زنجیره تأمین به تقویت توان اجرائی و علمی ایشان 
کمک می نماید که نه تنها باعث افزایش رضایت مشتریان 
شده بلکه در بعد پایداری اقتصادی با توانمندسازی آنها 

 رش ظرفیت اقتصادی جامعه کمک نموده است.به گست

خود به تولید ادامه داده  ی، ما در کنار شرکارویکرد نیا با
 لیبدت اجتماعیاعتماد قابلیت با  داریشرکت پا کیبه  تا

ار ی تأثیرگذدر حل مسائل مهم اجتماع که می تواند میشو
شرکت، موضوعات  یتهایشدن فعال یبا جهانباشد. 

0 20 40 60 80 100

95
96
97
98

درصد

ین میزان تحقق برنامه تام



        1398سال -گزارش  پایداری  
 

 
      38|   

 ،ارک یمنیمانند حقوق بشر، ا نیتأم رهیدر زنج یاجتماع
 مورد توجه قرار گرفته اند. ستیز طیو مح
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 كاهش، استفاده مجدد، و بازیابی مواد
رویکرد کاهش هزینه بصورت فرهنگی و بعنوان یک اصل 

سازمان نهادینه شده و آثار آن در فرایندهای تولید در دل 
گری می کند. شرکت پرتو با و فرایندهای پشتیبان جلوه

رویکرد کاهش هزینه های خرید و مصرف مواد اولیه و در 
راستای اهداف توسعه پایدار توانسته با همکاری و 
مشارکت کارکنان و توانائی های تأمین کنندگان 

ن مهم دست یابد. کاهش مصرف استراتژیک خود به ای
مواد اولیه با بازنگری فرایندها از یک سو و استفاده مجدد 
از آنها با توجه به لطمه وارد نشدن به فعالیت های تولیدی 
و محصوالت، منجر به صرفه جوئی در مصرف منابع شده 
است. از آن جمله می توان به مصرف آلیاژهای بازگشتی 

ه کرد. به این ترتیب به در شمش های ذوب ریزی اشار
از خرید آلیاژهای ویرجین  98درصد در سال  4/45میزان 

درصد بوده  5/34، 97کاسته شد. این میزان در سال 
 است. 

به همین شکل با بازیابی موم های استفاده شده، از خرید 
درصد جلوگیری  33 گرانول های همسان آنها به میزان

 شده است.

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

97سال  98سال 

ی   میزان استفاده آلیاژ بازیافت

درصد آلیاژ بازیافتی
کیلومتر( به کل  10درصد تأمین کاال از جامعه محلی )شعاع 

 خرید 
 درصد 5



        1398سال -گزارش  پایداری  
 

 
      39|   

 

 

 

 تحقیق و توسعه 
به دلیل وجود رقابت تنگاتنگ شرکتهای تولیدی در عصر 
حاضر، بقای یک شرکت مستلزم پویایی در عرصه علم و 
فناوری است. همچون آبی که در شرایط ایستایی دچار 

 ،یک بنگاه اقتصادی که بر پایه دانش گردد،مردگی می
ر خود را در مسیبایست همواره می نیزکند تولید ثروت می

حرکت علمی قرار دهد تا بتواند در دوران ظهور شتابنده 
های نوین از عرصه رقابت جا نماند. لذا فرآیند فناوری

توسعه دانش و فناوری قبل از اینکه بخواهد منجر به ایجاد 
ناپذیر جهت حفظ های رقابتی شود، امری اجتنابمزیت

 بقاست. 
ر کلی انتقال دانش و توسعه فناوری معموال از دو مسی
شود. طبیعتا تحقیق و دیگری تحقیق و توسعه انجام می

توسعه بصورت غالب، در کشورهای جهان اول رواج دارد 
های مورد و کشورهای در حال توسعه بطور معمول فناوری

 دهندنیاز را از مسیر خرید و انتقال دانش فنی انجام می

 خط مشی اخالقی گزینش و همکاری با پیمانکاران

  ما متعهد هستند که از  زنجیره تأمینشرکای
حمایت کنند ، و با آنها با خود ان مندحقوق کار

در که  گونهعزت و احترام رفتار کنند ، همان
ده تأکید شجامعه جهانی استانداردهای 

این امر در مورد کلیه کارگران اعم از  .است
موقت ، مهاجر ، دانشجو ، پیمانکار ، کارمندان 

 .ق می کندمستقیم و هر نوع کارگر دیگر صد

  ما متعهد هستند که  زنجیره تأمینشرکای
عالوه بر به حداقل رساندن میزان آسیب و 
بیماری ناشی از کار ، یک محیط کار ایمن و 

باعث افزایش کیفیت محصوالت و که سالم 
خدمات ، قوام تولید و حفظ روحیه کارگران 

همچنین تشخیص می دهند د، ایجاد کنند. شو
گران برای شناسایی و حل که آموزش مداوم کار

مسائل بهداشتی و ایمنی در محیط کار ضروری 
سیستم های مدیریتی شناخته شده  .است
 و دستورالعمل های OHSAS 18001 مانند

ILO  در مورد ایمنی و بهداشت شغلی به عنوان
مرجع در تهیه استانداردها مورد استفاده قرار 

 و منابع مفیدی برای درک استانداردها هگرفت
 .ندهست

 اخالقی گزینش و همکاری با پیمانکارانخط مشی 

  ما تشخیص می دهند که  زنجیره تأمینشرکای
مسئولیت زیست محیطی برای تولید محصوالت 

در  .است طرح ریزی شدهکالس جهانی بر پایه 
عملیات تولید ، تأثیرات منفی بر جامعه ، محیط 
زیست و منابع طبیعی با حفظ امنیت و ایمنی 

 .رسدعمومی به حداقل می 

 سیستم های مدیریتی شناخته شده مانند ISO 

به عنوان مرجع در تهیه استانداردها   14001
مورد استفاده قرار گرفته اند منابع مفیدی برای 

 .درک استانداردها باشند

  برای تحقق مسئولیت های اجتماعی و دستیابی
ا م زنجیره تأمینبه موفقیت در تجارت ، شرکای 

باالترین استانداردهای و نمایندگان آنها از 
اخالق از طریق مدیریت صحیح و عادالنه تجارت 
و افشای مناسب اطالعات از جمله شرایط 

 .تجارت حمایت می کنند

  ما باید سیستم مدیریتی  زنجیره تأمینشرکای
کنند که دامنه آن با محتوای  ایجادرا اتخاذ یا 

طوری طراحی شود  ه ودواستانداردها مرتبط ب
پیروی از قوانین ، مقررات و الزامات که: الف( 

ب( ، مشتری مربوط به عملکرد و محصوالت ما
و )ج( شناسایی و کاهش  ،انطباق با استانداردها

همچنین  .خطرات عملیاتی مربوط به استاندارد
 .باید پیشرفت مداوم را تسهیل کند
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-چ گاه تمام دادهکه البته صرف هزینه باالتری دارد و هی

را کسب های قابل حصول از فرآیند تحقیق و توسعه 
نخواهند کرد. در نتیجه چنانچه شرکتی در یک کشور در 

فرآیند  تر داشته باشد،حال توسعه نگاهی بلندبینانه
تحقیق و توسعه را در کنار مسیر انتقال فناوری دنبال 

 خواهد کرد. 
یشرو دانش بنیان پ شرکت پرتو به عنوان یکی از شرکتهای

 گری،در عرصه فناوری ساخت پره، فرآیندهای ریخته
ماشینکاری و در نهایت اعمال پوششهای دما باال روی پره 
را طرح ریزی و اجرا نموده است. این شرکت از سالهای 

ای به فرآیند تحقیق و توسعه ابتدایی تأسیس نگاه ویژه
ح باال رفتن سطداشته است. این نگاه خردمندانه منجر به 

-هایی نظیر تولید پرهعلمی سازمان و رسیدن به فناوری

های دارای ساختار ویژه باعث گردیده نام شرکت پرتو در 
از دنیا سالمللی در کنار نام شرکتهای بزرگ پرهسطح بین
 بدرخشد. 

فرآیند تحقیق و توسعه در شرکت پرتو فارغ از اینکه 
پره و ملحقات داغ مربوط به کدام حوزه فناوری ساخت 

شود، مسیری هوشمند را از خلق ایده اولیه تا توربین می

نماید. طی تمام مراحل تعریف و تکمیل یک پروژه طی می
این مسیر با محوریت واحد مدیریت تحقیق و توسعه و با 

گیرد. این نوع ربط صورت میهمکاری تمام واحدهای ذی
بارزی از کار که نمونه  همکاری به شکل ماتریسی بوده،

گروهی همراه با روحیه همکاری و همدلی جهت نیل به 
یک هدف مشترک که همان پیشرفت فناورانه شرکت پرتو 

باشد. این مسیر بدین گونه تعریف شده که است، می
های تخصصی بین واحدی، کارشناسان در قالب کارگروه

های مرتبط با هر یک از به صورت مستمر به رصد فناوری
طراحی تا ساخت و سرویس پره و ملحقات داغ مراحل 

پردازند. این رصد همراه با تالش فنی مداوم توربین می
جهت بهبود فرآیندهای تولیدی جاری در کارخانجات 

هایی مرتبط با تکوین یک شرکت منجر به خلق ایده
های موجود در شرکت فناوری جدید و یا بهبود فناوری

رح شده در کارگروههای های مطشود. در ادامه ایدهمی
تخصصی مذکور مورد بررسی علمی و فنی دقیق قرار 
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پذیری انجام آن صرفا از دیدگاه علمی گرفته و امکان
های هایی در حوزهشود. از طرف دیگر، ایدهمشخص می

 ای همختلف از مراکز علمی و دانشگاهی نیز از طریق کانال

 
ها هاین کارگرو ها نیز بهارتباطی شرکت پرتو با دانشگاه

 د.گیرنشود که تحت همان مسیر بررسی قرار میواصل می
در صورت تایید ایده اولیه، جوانب مختلف آن شامل 

تر، میزان ارتباط و اثرگذاری بر بررسی علمی دقیق
سطح بلوغ  فرآیندهای جاری شرکت، مباحث اقتصادی،

المللی و داخل کشور، به فناوری مورد بحث در سطح بین
های مرتبط چه داخل شرکت و مک متخصصین حوزهک

-ها بررسی میچه در مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاه

شود و همچنین آینده فناوری مورد نظر تا حد قابل قبولی 
شود. نتیجه این مطالعات در قالب شناسنامه بینی میپیش

سازی فناوری تدوین و جهت بررسی کامل جهت تصمیم
 شود که نتیجه اینمدیریت فناوری مینهایی وارد سیکل 

 مرحله تأیید و یا رد لزوم انجام پروژه کسب فناوری مورد 

 
 باشد.بحث و همچنین تعیین حد و مقیاس انجام آن می

با تایید تمام مراحل مذکور و تعیین چهارچوب پروژه 
شود. انجام مراحل اجرای آن آغاز می تحقیق و توسعه،

شرکت پرتو با محوریت واحد پروژه ممکن است داخل 
نفع، و یا تحقیق و توسعه و مشارکت تمام واحدهای ذی

توسط خبرگان دانشگاهی با نظارت شرکت پرتو صورت 
 گیرد. 

به این ترتیب، عالوه بر چابکی سازمان جهت کشف و خلق 
های حوزه ساخت پره های فناورانه مرتبط با فناوریایده

های تحقیق و توسعه از پروژه و ملحقات داغ توربین،

از  آن شوند که ماحصلمسیری تعریف، تصویب و اجرا می
اقتصادی و استراتژیکی جهت نیل به اهداف  مناظر فنی،

  بلند مدت شرکت پرتو مفید فایده باشند.

نوآوری در محصوالت، خدمات، و فرایندهای 
 تولیدی

 های سازمانیرهبران شرکت پرتو در تعیین اهداف و ارزش
اند و تأکید نموده "نوآوری"و "کارآفرینی"بر مفهوم 

ای را جهت حمایت از خلق رویکردهای ساخت یافته
 از های جدید مانند رصدخانه علم و فناوری، حمایتایده

نوآوران و ثبت پتنت، حمایت از مقاالت،  و مخترعان
سیستم پیشنهادات، سیستم خدمات برجسته، انتخاب و 

برتر و ترغیب کارکنان در انجام  تقدیر از پیشنهادات
گیرند. به کار می R&Dهای های خالقانه و  پروژهفعالیت
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در راستای اهداف استراتژیک نوآوری در فرآیندهای  
مهندسی و توسعه فناوری و تاکید بر مفهوم نوآوری در 

، همواره پایش، پویش و "من تا ما"های سازمانیارزش
های تاثیرگذار بر حوزه رصد آخرین تحوالت و پیشرفت

و کاری مرتبط با خود را از طریق ایجاد رصدخانه علم 
در  ADLدهد. رصدخانه منطبق با مدلفناوری انجام می

 یدستاوردها ینآخر یوستهرصد منظم و پ"سه زیرفرآیند 

 "نخبگان یو گسترش شبکه یلتشک"،  "فناورانهو  یعلم
 با مشارکت "یاورنامه رصدخانه علم و فنانتشار فصل"، و 

کارکنان، اساتید دانشگاهی و دانشجویان، مشتریان، 
خارجی و داخلی در قالب شبکه کنندگان و مشاورانتأمین

نماید و دستاوردهای متعددی مانند نخبگان فعالیت می
ی، کسب عنوان واحد جشنواره خوارزمدر کسب رتبه 

علمی  مقاالتارائه  تحقیق و توسعه برتر گروه مپنا و
 حاصل شده است.  پژوهشی از سوی کارکنان 

 او همسو ب ینوآورو  به جهت توسعه قابلیت کارآفرینی
اهداف  گیری استراتژیک نوآوری و همچنینجهت

نوآوری در  ارتقاء و توسعه محصوالت، راهبردی 
با توجه به نقش  فناوریو توسعه  ،فرآیندهای تولید

جهت  ، وفکلیدی نوآوری و خالقیت در تحقق این اهدا
و  انیمشتر یندهحال و آ یازهایبه ن یحداکثر ییپاسخگو

رویکردهای ، ایجاد تمایز و تنوع در محصوالت و خدمات
به منظور بسترسازی خالقیت و نوآوری بکار  متنوعی

 شود.گرفته می
سازی فرآیندها و محصوالت، از آن جمله می توان به شبیه

دید با سازی محصوالت و طراحی محصوالت جبهینه

افزارهای روز دنیا در این حوزه اشاره کرد. استفاده از نرم
 هایهمچنین به منظور تحلیل، آزمایش و پیشبرد ایده
های خالقانه، آزمایشگاه تحقیق و توسعه با دستگاه

  اندازی شده است.پیشرفته تجهیز و راه
پیشنهادی به مشتری )قیمت  های ارزشبراین اساس 

رقابتی، تحویل به موقع، کیفیت، پاسخگویی به نیازهای 
، محصوالتی با دنیاهای روز یفناوربکارگیری فناورانه( و 

، دوره تعمیرات و نگهداری باالترراندمان، توان و کیفیت 
مت تر، قی، عمر بیشتر، مدت زمان تحویل کوتاهطوالنی تر

تر و خدمات پس از فروش طوالنیتر، دوره گارانتی مناسب
 .دشومی به مشتری عرضهمتنوع، 

  حقوق اجتماعی
از مسائل مربوط به حقوق بشر  یاریامروزه هنوز هم بس

 یتجار یتهایدر جهان وجود دارد که مربوط به فعال
و کار در  ،، کار کودکانیشرکت ها از جمله کار اجبار

و  یمسائل جد نیه منظور مقابله با اب ناگوار است. طیشرا
ها انتظار  سازمانو کمک به حل آنها، از  یاجتماع دهیچیپ
سازمان ملل در مورد  یرود که مطابق با اصول راهنما یم
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حقوق بشر را با دقت مالحظات تجارت و حقوق بشر، 
 .مدنظر قرار دهند

 یها تیفعال یکه دارا یبه عنوان شرکت شرکت پرتو
 تیاحترام به حقوق بشر را در فعال تیاست، اهم یجهان

  مورد توجه قرار داده است. قاًیخود عم یتجار یها
مهم ما در برابر جامعه، پرداختن  یها تیاز مسئول یکی

تر موضع و  قیدق انیب یاست. برا کارکنانبه حقوق 
تالش  ما جامعه، انتظاراتخود در پاسخ به  یاستراتژ

 در موضوع نیکه ا میحاصل کن نانیکرد تا اطم میخواه
رام که احت یشرکت یهمه کارمندان منتشر شده، و برا نیب

به . گردیده است جادی، اقرار دادهارزش را به حقوق بشر 
های برابر، ابعاد ارزشی منظور اطمینان از برقراری فرصت

ها امهنانسانی در قالب آییندر فرایندهای مربوط به منابع
صورت مدون در سازمان های اجرایی و بو دستورالعمل

شود و رهبران شرکت پرتو با حضور در بکار گرفته می
هایی مانند کمیته جذب، آموزش، رده بندی کمیته

ها، انضباط کار، انتصاب و ... و کارشناسان و تکنسین
های سازمانی از گیری جمعی و مبتنی بر ارزشتصمیم

، نیعالوه بر اکنند. رعایت این اصول اطمینان حاصل می

سازمان ملل در تجارت و حقوق  یاصول راهنما تیبا رعا
 کرد.  میخواه ادهیپ وستهیرا بطور پ آنبشر، 

در  یهمدست اینه تنها با اجتناب از تعامل  شرکت پرتو
و  یریشگیبلکه با پ ،خود اتینقض حقوق بشر در عمل

، یدر روابط تجار شربر حقوق ب یکاهش اثرات منف
شناخته  یحفظ استانداردها یتمام تالش خود را برا

 دهد. یحقوق بشر انجام م یالملل نیشده ب
پس از انتشار رسمی سند اخالقی گروه مپنا در سال 

در پرداختن به موضوعات هایمان کردیرو، 1392
بر اساس  یتجار یها تیمربوط به فعال یحقوق بشر

همراستا با بیانیه  .شدنامه رفتار مشخص تر  نییآ
جهانی سازمان ملل و تعهد به اجرای مفاد آن از سوی 

( 2-1کشورها، مضامین مرتبط با حقوق بشر )بندهای 
( در کدهای رفتاری گروه مپنا 6-3و کار )بندهای 

مدنظر قرار گرفته است. قسمتی از کدهای رفتاری 
 مرتبط با کارکنان در ادامه معرفی می شود.

گر ذینفعان نیز کدهای رفتاری همچنین برای دی
 متناسب تدوین و منتشر شده است.

 الگورفتار كاركنان 
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در جهت درک و پاسخگویی به نیازها و انتظارات کارکنان 
 "افزایش رضایت کارکنان "و همسو با هدف استراتژیک 

و  Hay Group سنجش رضایت کارکنان براساس مدل 
 کارکنان گروه مپناات سنجش نگرش رمقرمنطبق بر 

شود که بازخوردهای دریافتی بررسی، تحلیل و انجام می
ترین موارد در کمیته های بندی شده و مهماولویت

 تخصصی بحث و اقدامات الزم طرح ریزی و اجرا می شود.

  كمیته انضباط كار

جهت جلوگیری از خدشه دار شدن حقوق و شرافت 
م یجاد محیطی سالانسانی کارکنان توسط افراد مختلف، ا

و آرام جهت کار و فعالیت مناسب و مشترک کارکنان و 
شرکت، برقراری ضوابط الزم در جهت بهبود روابط 
کارفرما و کارکنان از طریق رعایت قوانین اجتماعی، آئین 
نامه، دستورالعملها و غیرو کمیته انضباط کار شده است 

نده مایکه اعضا آن شامل منتخب کارگران، سرپرستان، و ن
مدیرعامل می شود که براساس آئین نامه مصوب به 
موضوعات انضباط کار در محدوده فعالیت کاری شرکت 

پرتو می پردازد. برخی از موضوعات این آئین نامه به شرح 
 زیر است:

 اعمال و رفتار خالف شأن شغلی 

 ایراد تهمت، افترا، و هتک حیثیت 

  گرفتناخاذی یا اختالس و یا رشوه دادن و رشوه 

  اهمال و قصوری که موجب بروز حوادث ناشی از
 کار گردد

  هرگونه استفاده غیرمجاز از موقعیت شغلی و
 امکانات و اموال شرکت

 درگیری فیزیکی و لفظی در محل کار 

  کارشکنی و شایعه پراکنی، وادارساختن یا
تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد 

و یا محصوالت  خسارت به اموال و دارائی ها
شرکت و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل 

 مقاصد غیرقانونی

قابل ذکر است که فعالیت های مقابله با فساد بدلیل عدم 
 گستردگی، محدود به کمیته انضباط کار می باشد.

 مدیریت منابع انسانی 

. ستندهارزشمند  اریگفتگو و ارتباطات بس در شرکت پرتو
ست که کارکنان یکار طیمح جادیما ا صلیا استیس

تفاده خود اس شایستگیوجه از مهارت و  نیبتوانند به بهتر
 یمنیتا سالمت و ا می کنیم، تالش نیهمچن کنند.

 به صورت شتریبو تعلق  تیامن جادیا یکارکنان را برا
 .میکن تیریمد یجد

 یاجتماع یهاتیمسئول موضوعات نیاز مهمتر یکی
بدون توجه به سن و  حمایتمنصفانه و  یهایابیارز

ام کارمندان را به انج که استبر عملکرد  دی، با تأکتجنس
-یم بیدستاوردها ترغ ایجادخود و  یو نقش ها فیوظا

 مؤثر بودنو  شایستگیکند. کارمندان بر اساس مهارت، 
و ما از  رندیگ یقرار مدر پست های سازمانی در کارها 

-ی فردیو توسعه مهارت ها دانش شغلیتوسعه  درآنها 

 انریکه مد یابیم یم نانیما اطم .میکن یم تیحماشان 
دان کارمن یها و نقش ها تیمسئول حیصح یابیقادر به ارز

 حیتوضبه آنها را کامالً  یابیارز نیا جیخود هستند و نتا
 عملکرد عمدتا بر اساس  یابی، ارزنیدهند. عالوه بر ایم
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 که در این ضمن واحد شود یم نییتع شغلی یدستاوردها
عملکرد  یابیارزجمع بندی  تیوضع ی برمنابع انسان

  کند. ینظارت مکارکنان 
ند ک یکارکنان فراهم م یامکان را برا نیا ، ستمیساین 
خود را مورد  یو رشد شخص فیوظا بصورت دوره ایکه 

نقش ها و اهداف قرار دهند و با در نظر گرفتن  بازبینی
م هائی برای رسیدن به سطوح باالتر سازمانی شان، گا

در مقابل سازمان . بردارند مسئولیت و چالش های جدید 
-بدون در نظر گرفتن سن و جنسیت، مسئولیت ها و نقش

های متناسب با مهارت، استعداد، و انگیزه کارکنان را 
تعیین کرده و با حمایت های شغلی، مسیر موفقیت را 

  هموار نماید.

 جبران خدمات، رفاهیات، و قدردانی از كاركنان 

پرداخت حقوق در شرکت پرتو تابع قانون کار بوده که هر 
سال براساس اعالم شورای عالی کار تعیین می شود. با 
توجه به استقرار نظام طبقه بندی مشاغل، تعیین حقوق 

 ای بستگیپایه به تجارب کاری، شایستگی های حرفه
داشته و جنسیت، نژاد، قومیت تأثیری در آن ندارد. عالوه 

بر آن طبق مصوبات هیأت مدیره گروه، تغییراتی 
افزایشی در آن اعمال می گردد. ضمن اینکه بسته های 
جبران خدمت متنوعی برای کمک به وضعیت معیشت 

تا بدین ترتیب دغدغه های  کارکنان در نظر گرفته شده
رفاهی کارکنان در زمان حضور در محل کار و همچنین 

 در کنار خانواده به حداقل برسد. 
های معیشتی مختلفی اعم از نقدی در شرکت پرتو بسته

و غیرنقدی به منظور پشتیبانی و قدردانی از کارکنان و 
 هایشان در نظر گرفته شده، که در ادامه به نمونهخانواده

 شود.هایی از آنها اشاره می
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توجه، احترام و قدردانی

کل کارکنان
تکنسین
کارشناس
رئیس
مدیران

 چگونگی  پرداخت مصادیق
 ی، ازدواج،عاد، مسکن یهاوام

 اضطراری 
صدور چک در وجه همکار 

 واجد شرایط

های اخذ تسهیالت از  بانک یگذاروام بدون سپرده
 مختلف بدون سپرده گذار

واریز به کارت پارسیان و  کارت ها و بن های خرید
ها در سایر فروشگاه

 های مختلفمناسبت
های باتوجه به مناسبت های غیرنقدیپکیج

 مختلف توزیع داخل شرکت

 درو رستوران  سفرکمک هزینه 
 تولد ایسالگرد ازدواج و 

پرداخت در فیش حقوقی با 
ارائه مدارک مثبته، شارژ در 

 کارت خرید
بیمه تکمیلی درمان بدون 

 سقف و فرانشیز
 حساب بانکی واریز به

واریز به حساب بانکی  مزایای فرزندان
 فرزندان

به خانواده  التیارائه تسه
 یمتوف

 مطابق آئین نامه
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 حمایت، و پشتیبانی از كاركنانترغیب، 

های مختلفی برای کلیه زمینه 87شرکت پرتو از سال 
سطوح کارکنان فراهم نمود تا خالق و سفیر تصویر، 

های سازمان باشند. از جمله این موارد شهرت و موفقیت
حمایت مالی جهت انتشار مقاالت در نشریات می توان به 
های آموزشی دوره ، برگزاریهای بین المللیو کنفرانس

توسط مدرسان پرتو، حمایت مالی و پشتیبانی های الزم 

جهت ثبت اختراع، تسهیل زمینه مشارکت کارکنان جهت 
ارائه مقاالت در مجالت علمی، همکاری در برگزاری 

 ،هاکنفرانس های علمی، حضور درهای انجمننمایشگاه
و  یحضور در جشنواره خوارزم، هاها و نمایشگاههمایش

  28و 27، 24هایدوره های اول تا سوم درکسب رتبه
ثبت  وای های توسعهها و پژوهشدر بخش طرح جشنواره

گری پره توربین به روش مبرد فرایند ریخته" اختراع
  ، اشاره کرد. "مسی

 چگونگی پرداخت مصادیق
مزد مبنا، حق تخصص، حق 
سرپرستی، حق جذب، شرایط 
کار، حق اشعه، حق شیفت، 
حق ماموریت، حق مسکن، 
حق اوالد، ماندگاری در پست، 

 اضافه کاری مسیر

 واریز در فیش حقوق ماهیانه

 پاداش عملکرد ماهیانه ،
پاداش توسعه محصوالت 

 د یجد

 واریز در فیش حقوق ماهیانه

پاداش های تشویقی، پروژه، 
 پایان سال

 واریز به حساب بانکی

پاداش نظام پیشنهادها، 
 پاداش پیشنهادهای برتر

 پاداش نقدی و غیرنقدی

واریز در فیش حقوق ماهیانه  یداخل نیمدرس حق التدریس
 کار()در قالب اضافه

 حمایت و پشتیبانی از كاركنان

 مصادیق رویکرد رویکرد
های سازمانی و ترویج آن، رسیدگی به تدوین منشور اخالقی و ترویج آن، تدوین ارزش پشتیبانی

های سازمانی و کدهای در داخل شورای هماهنگی مدیران، آموزش ارزش EVCجنبه های 
رفتاری گروه مپنا، آموزش پرسنل حراست و خدمات در زمینه تکریم ارباب رجوع، تغییر 
وضعیت کارکنان پیمانکار به کارکنان قراردادی، بیمه عمر، صندوق آینده ساز، واگذاری 

 ز بازنشستگانسهام کارکنان مپنا به متقاضیان، حمایت ا
قدردانی و ارائه لوح تقدیر به نفرات برتر مسابقات فرهنگی، مذهبی و ورزشی، نظام  قدردانی

های پیام های تعالی، گرامی داشت روز زن و تقدیر از بانوان سازمان،پیشنهادها، اعضای تیم
ای عطها واتبریک و قدردانی مدیریت عامل بابت دستاوردهای استراتژیک، برگزاری جشن

 های مختلف به همسران و فرزندان کارکنانهدایا در فعالیت
عیادت مدیرعامل و مسئولین شرکت از همکاران بیمار یا حادثه دیده ، برنامه مالقات  توجه متقابل به کارکنان

حضوری مدیرعامل با کلیه رده های سازمانی، مرخصی سالروز ازدواج، کمک هزینه سالروز 
 تخصیص مزایای ماهیانه فرزندانازدواج و یا تولد، 
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  امور اداری

امور اداری شرکت مطابق با قانون کار جمهوری اسالمی 
ایران و آیین نامه های آن فعالیت های کاری خود را اجرا 
می کند. شرکت جهت شفافیت امور اداری، بیمه، حقوق 

 ERPو دستمزد، مرخصی، و سایر موارد با امورکارکنان، از 
که سامانه ای فراگیر در سطح شرکت است استفاده می 

توانند عالوه بر مشاهده اطالعات کارکنان می کند، که
 پرسنلی، سوابق اداری خود را نیز مالحظه نمایند.

 جذب و شایسته گزینی 

هدف شرکت پرتو جذب افراد شایسته است. برای این 
ه شود کمنظور از روشهای متنوع کارمندیابی استفاده می

های تخصصی کارمندیابی شامل، وب سایت شرکت، سایت
شار، های کثیراالنتتلنت، لینکدین و .... روزنامهایراننظیر 

رزومه های دیجیتالی ثبت شده در سایت مپنا، کنفرانسها 
و نمایشگاه های صنعت و دانشگاه، فارغ التحصیالن 

 باشد.ها میدانشگاه

 

  فرآیند جذب كاركنان

فرآیند جذب شرکت پرتو مواردی چون شرط معدل،  در
محل تحصیل، جنسیت، دین و مذهب و .... با هدف ایجاد 
فرصت برابر مالک اصلی انتخاب و استخدام  قرار 

گیرد. با بهره گیری از مدل کانون ارزیابی از نمی
کاندیداهای استخدام آزمون های ویژه بعمل آمده و در 

ستگی ها و هم چنین کاستی های گزارش ارزیابی به شای
-ایشان از منظر مدل شایستگی شرکت پرتو پرداخته می

شود. با استناد به این گزارش، کمیته گزینش با توجه به 
مصاحبه حضوری اعالم نظر نموده و در نهایت مدیر عامل 

 استخدام فرد معرفی شده را صحه گذاری می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد افراد جذب شده

تعداد   
96 

تعداد 
97 

تعداد 
98 

 19 8 56 مردان جنسیت
 0 0 5 بانوان

 11 0 16 سال 30زیر  سن
 8 8 45 سال 50تا  30بین 

 0 0 0 سال 50بیش از 

 تعداد افراد ترک خدمت كرده

تعداد   
96 

تعداد 
97 

تعداد 
98 

 21 13 32 مردان جنسیت
 5 3 4 بانوان

 2 2 6 سال 30زیر  سن
 24 14 31 سال 50تا  30بین 

 0 0 0 سال 50بیش از 
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  تنوع و فرصت های برابر

پذیری سازمان و افزایش سطح رقابت منظور ارتقای به
وری منابع انسانی و در راستای تبعیت از سند جامع بهره

شرکت پرتو همواره اخالقی و کدهای رفتاری گروه مپنا، 
قومیتی و های جنسیتی، با محترم شمردن گوناگونی

های برابری را با عنایت به رعایت قوانین و فرصت مذهبی،
برای کارکنان خود ایجاد های مختلف، در نظاممقررات 

شرکت پرتو به منظور اطمینان از وجود ابعاد  نماید.می
ارزشی در برنامه های منابع انسانی از جمله عدالت، 
برقراری فرصت های برابر، پذیرش گوناگونی، شایسته 
ساالری، حفظ کرامت انسانی و رعایت اصول اخالقی 

ا در برنامه های خود ابعاد ارزشی نماید تهمواره تالش می

را رعایت نماید. موضوعاتی مانند مذهب، قومیت، جنسیت 
های شغلی و پیشرفت کاری کارکنان و نژاد در ارائه فرصت

دخالتی نداشته و رهبران پرتو با در نظر گرفتن اصل 
ها در این توانمندی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی

و  های برابرایند. ارائه فرصتنمگیری میخصوص تصمیم
دهی، مرخصی، ها در فرایندهای پاداشتوجه به گوناگونی

مأموریت، آموزش، وام و تسهیالت رفاهی نیز لحاظ شده 
 در بعد انتصاب نیز به همین ترتیب شرکت پرتو است.

که  یکسان نیرا از ب ارتقا به مناصب مدیریتی ینامزدها
 ی، مهارت هامؤثر انداز گسترده، تجربهچشم یدارا

، را دارند همربوط یحوزه ها بهبود ییو توانا یرهبر
در این موضوع فرایند مدیریت استعداد  .کند یمنصوب م

در کنار کانون ارزیابی دید گسترده ای از توانمندی و 
شایستگی های افراد پیش روی تصمیم گیران قرار می 

ن دهند تا در نهایت در کمیته انتصاب با حضور رهبرا
برگزیده در کنار مدیریت سازمان، تأئید و ابالغ انتصاب 

 صورت می پذیرد.
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 توسعه منابع انسانی 

ان کارمند توسعه یبرا یآموزش یبرنامه هادر شرکت پرتو 
طرح ریزی می  توانائی و انگیزه و مهارت شیدر جهت افزا

های تا با ارائه آموزش  انتظار داریم ،نیبر ا عالوه .شود

ن ایشا ینقشها ی ازدرک بهتر عمومی و انجام منتورینگ،
 .در فعالیت های سازمانی و آینده شغلی شان ایجاد کنیم

ان منتخب با هدف کنکار یرا برا ییآموزش هاهمچنین 
 ندهیو توسعه رهبران آ تیریمنابع مد کیستماتیتوسعه س

 .میده یشرکت ارائه م

 

 

 

 

 مصادیق ابعاد ارزشی

معرفی سه نفر کاندیدا به کمیته جذب هر پست سازمانی، وجود کمیته های مختلف منابع انسانی از  عدالت
حضور نمایندگان کارکنان در کمیته های قبیل : جذب، آموزش، رده بندی تخصصی، انضباطی، انتخاب و 

 منابع انسانی
های   کارمندیابی از طریق : وب سهههایت شهههرکت، ثبت دیجیتال در بانک اطالعاتی اسهههتخدام، روزنامه                برابر یفرصتها

 Irantalentهای تخصصی کارمندیابی نظیر کثیراالنتشار، سایت

 رشیپذ
 یگوناگون

 آنها فارغ از :  هاتوانمندی با متناسب کارکنان سازمانی پیشرفت و جذب در شغلی هایفرصت ارائه
 مذهب، قومیت، جنسیت، نژاد

 ماموریت، مرخصی، دهی،پاداش فرایندهای در ها گوناگونی به توجه و برابر هایفرصت ایجاد 
 رفاهی تسهیالت و وام اموزش،

ارتقاء کارشناسان و تکنسینها براساس رویکردهای آزمونهای علمی، مصاحبه تخصصی، کانون ارزیابی،  یساالر ستهیشا
 رده بندی تخصصی، پرداخت پاداش متناسب با ارزیابی عملکرد، بسته های تشویقی

ها با عملکرد، کمیته ها و تشویقجامعه پذیری جهت کلیه کارکنان جدیداالستخدام، تناسب پاداش یكرامت انسان
 انضباطی ، ارائه مشاوره رایگان حقوقی

اصول  تیرعا
 یاخالق

کمیته جذب، جلسات بازخورد خصوصی عملکرد، مدیریت انفصال کارکنان، رازداری و حفظ اسرار 
 کارکنان، تعیین سطوح محرمانگی اسناد

 م دورهنا
 ارتباط همسران -مهارتهای ارتباطی 

 ارتباط کالمی -مهارتهای ارتباطی 
 آمادگی برای زندگی مشترک -مهارتهای ارتباطی 

 آموزش و بازآموزی مهارتهای ارتباطی ) ویژه مدیران (
 DISCمهارتهای ارتباطی حرفه ای بر مبنای مدل 

  MBTIتیپ شناسی شخصیت با الگوی 
 اجتماعی مسئولیتهای

جلسات 
  منتورینگ

97 98 

 - 110 مدیران ارشد

 165 - مدیران میانی

 386 -  روسا
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 آموزش 

 10015 مطابق با استاندارد کارکنان نظام جامع آموزش
گردد. نیازسنجی سالیانه آموزشی با مشارکت اجرا می

کلیه ذینفعان انجام شده و پس از تصویب در کمیته 
ریزی و اجرا تقویم آموزشی برنامهآموزش، در قالب 

گردد. شرکت پرتو از اجرای آموزشهای فنی، دانشی و می
 مهارتی در راستای فرایندهای کاری فراتر رفته و  نسبت

های آموزشی تأثیرگذار بر ارتباطات به برگزاری دوره
سازمانی، خانوادگی، و اجتماعی نه تنها جهت کارکنان 

کنان نیز اقداماتی انجام داده بلکه برای خانواده های کار
است. ارتقاء دانش کارکنان در مراقبت از سالمتی خود و 

هایشان از جمله موضوعات مورد توجه شرکت بوده خانواده
های مرتبط سعی بر ایجاد فرهنگ توجه که با ارائه آموزش

به ایمنی، بهداشت و سالمت در ایشان داشته است. از 
 به این موارد اشاره نمود:جمله این آموزشها می توان 

  آموزش كاركنان پرتوفرایند 

نیازسنجی آموزشی براساس استاندارد شغلی و شرح 
مشاغل طرح ریزی و اجرا می شود. واحدهای سازمانی بنا 
به نیاز در ابتدای هرسال با استعالم واحد منابع انسانی، 
آموزش های مورد نیاز را اعالم کرده تا در کمیته آموزش 

در اختیار  طرح و پس از تصویب بصورت تقویم آموزش
-ایشان قرار گیرد. به جهت رعایت عدالت و ایجاد فرصت

های برابر برای کلیه پرسنل، تعادل در ساعات آموزشی با 
توجه به تعداد نفرات واحدها رعایت شده و این فرصت به 
 همه داده می شود تا از فرصت های آموزشی بهره ببرند. 

 

سالمت با موضوع پیشگیری  رهبری ایمنی 
 از ازدیاد چربی خون

سمینار ایمنی، اهمیت كار 
 ایمن و ارگونومی و سالمت

 HIVهمایش عمومی 
 )تکنسینها(

كارگاه آشنایی با خطرات 
 گازها 

 HIVهمایش عمومی
 )كارشناس و رؤسا(

 همایش سالمت مردان  HSEسمینار مدیریت 

كارگاه ایمنی مخازن و    5Sخانه داری صنعتی 
 سیلندرهای تحت فشار

 سرانه آموزش بر حسب ساعت

 98 97 96 سمت سازمانی

 58 29 54 معاون
 59 31 65 مدیر

 36 17 60 رییس

 31 20 41 کارشناس
 23 18 15 مسوول شیفت

 14 50 6 کارمند
 10 11 7 تکنسین
 12 15 6 اپراتور
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 عادل كار و زندگی ت

 وری منابع انسانی و افزایشبهره"شرکت پرتو در جهت 

 سازی منصفانه، سعی در متوازن"رضایت مشتریان داخلی

کار و زندگی کارکنان خود نموده است. هر ساله اقدامات 
متنوعی در راستای حصول اطمینان از توازن مسئوالنه 

-گردد که از آن جمله میکار و زندگی کارکنان اجرا می

 دی رفاهیات ساالنه اشاره کرد،توان به پویا بودن بودجه بن

به طوریکه دارای انطباق زیادی با نیاز کارکنان در 
های زمانی مختلف و از سوی دیگر با شرایط اقتصادی برهه

جامعه باشد. در این نظام شرکت پرتو از یک سو 
رویکردهای تشویقی را برای حضور همکاران در کنار 

یگر امکانات هایشان اتخاذ نموده و از سوی دخانواده
های فرهنگی، متنوعی را برای حضور خانواده ها در برنامه

کند. از جمله اقدامات هنری، ورزشی و تفریحی ایجاد می
توان به سبد رفاهیات متنوع، مرخصی تشویقی، می

ساالنه، مرخصی بانوان، تسهیالت  هایافزایش مرخصی
 خرید اقساطی کاالهای رفاهی، خدمات مهدکودک،

عقد قراردادهای اماکن تفریحی  های رفت و آمد،سرویس
آموزش تطابق  های خانوادگی،تورها و گشت و ورزشی،

زندگی با شیفت کاری اشاره کرد. عالوه بر حق استفاده 
مادران شاغل از مرخصی دوران بارداری و زایمان با استناد 

گیری از خدمات مهدکودک در به قانون کار، امکان بهره
مان در شرکت توگا نیز برای ایشان مهیا شده که جوار ساز

می توانند در ساعات تعیین شده به آنجا مراجعه کرده و 
 مراقبت های الزم مادرانه را جهت فرزندانشان بعمل آورند.
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به این ترتیب در ساعات حضور در محل کار با خیال 
 می شوند.آسوده به انجام وظایف محوله مشغول 

 

 

 برنامه های تعادل كار و زندگی

برنامه های فرهنگی 
 و هنری

    بازدید خانواده کارکنان از محیط کار 
 های ارتباط همسران   برگزاری آموزش 
 آموزان ممتاز  قدردانی از دانش 
  اهداء بن کتاب و لوازم تحریر به خانواده

 کارکنان   
  عقد قرارداد با مراکز آموزشی جهت ارائه

 تسهیالت آموزشی به خانواده کارکنان   
 های خانوادگی   جشن ها و گردهمایی 

    ارائه بلیط سینما 
 مندی شخصی کارکنان های عالقهتشکیل کانون

 نظیر کارگاه ادبی   
    کارگاه عکاسی 
 کاری  آموزش تطابق زندگی با شیفت 
    کمک هزینه اینترنت 
 )مسابقات فرهنگی) عکاسی، قرآنی، نقاشی فرزندان 

برنامه های ورزشی و 
 تفریحی

 کمک هزینه سفر 

  تخفیفات اماکن تفریحی و ورزشی 
 های خانوادگی  تورها و گشت 

  عقد قرارداد جهت استفاده کارکنان و خانواده ایشان
 از اماکن تفریحی 

 کوه پیمایی خانوادگی 

 برنامه های حمایتی

   مرخصی سالگرد ازدواج و هزینه رستوران 
 های ارتباطی   های مهارتبرگزاری آموزش 
    سبد رفاهیات متنوع 
 های تشویقی   مرخصی 
 )پرداخت حق مسیر)دوری راه    
  روز مرخصی جهت  9امکان ذخیره تا

 تشویق استفاده از مرخصی ها   
 کاری   کاهش سقف اضافه 
 خدمات مشاوره حقوقی رایگان 

 مرخصی زایمان 

 های ساالنه   افزایش مرخصی 
    افزایش مرخصی بانوان 
  تسهیالت خرید اقساطی کاالهای رفاهی و ملزومات

 زندگی   
 ائه خدمات مهد کودک   ار 
    کاهش ساعت کاری 
 ها و همسان سازی ساعت کاری تکنسین

 کارشناسان   
    سرویس ایاب و ذهاب 
  صندوق نیکان و نیاکان)پرداخت وجه بالعوض در

 صورت فوت اقوام درجه یک(
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 بازنشستگی 

وری نیروی انسانی، افزایش رضایت به منظور افزایش بهره
مشتریان داخلی، و افزایش انگیزه کارکنان و مطابق با 
دستورالعمل مزایای بازنشستگان، شرکت پرتو تالش دارد 
تا همکاران در شرف بازنشستگی را شناسایی نموده، ارج 

این رویکرد همکاران پس از  نهاده و پشتیبانی نماید. در
ر ای دها با شرکت به صورت مشاورهبازنشستگی تا مدت

حوزه تخصصی خود همکاری می نمایند. این در حالیست 
که پیش از ورود به آستانه بازنشستگی، دانش پنهان 

های منتورینگ و آموزش مربوط به ایشان توسط شیوه
د آموزش حین کار استخراج شده و مضاف بر آن در فرآین

های کالسیک همکاری به صورت مدرس داخلی دوره
افزایی در درون واحدها، کرده و با تشکیل جلسات هم

تجربه و دانش خود را در اختیار سایر همکاران قرار 
 دهند.می

 

 

 سالمت و ایمنی كاركنان 

و کاهش حوادث شغلی، "همراستا با اهداف استراتژیک 
 براساس و "یط زیستارتقای سالمت کارکنان و حفظ مح

 عمومی و استانداردهای مقررات قانونی، الزامات

ISO14001وOHSAS18001، مطابق هاجنبه و هاریسک 
 به این منظور. شوندمی ارزیابی و شناسایی  HCMSمدل
 عمومی، بر سالمت خدمات و محصوالت ها،فعالیت پیامد

 مشتریان، کارکنان، با زیست مرتبطمحیط ایمنی و
 از گیریبهره با جامعه و پیمانکاران بازدیدکنندگان،

 حذف، به نسبت و مدیریت فرآیندهای تعریف شده،
هدف این رویکرد  .شودمی اقدام هاآن کاهش و جایگزینی

 یاساس اقدامات یساز ادهیکار، پ وهیدر ش بازنگری و بهبود
توجه به و  ،وستهیبه طور پ یمنیبهداشت و ا نهیدر زم

-بهبود بهره یاه هیکه به عنوان پا استسالم  محیط کار

شناخته می شوند. خط مشی ایمنی و بهداشت بر  یور
 این اصول برقرار است:

95 96 97 98
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 یحفظ و ارتقاء سالمت و ارتقاء شاخص ها (1
 یکار برا شیوهدر اصالح حرفه ای بهداشت 

 ؛کارکنان یبهبود سالمت روان و جسم

 یبرا یتیریمد یاستانداردها یو اجرا نیتدو  (2
 ؛ یی دارای مخاطرات حیاتیایمیمواد شمدیریت 

یی ریسک ، شناسااقدام به ممیزی فرایندی با (3
 ،از بروز مجدد یریاز کار و جلوگ یصدمات ناش

 اصالحی، می باشد.انجام اقدامات با 

آموزش کارکنان در خصوص شرایط کار ایمن و  (4
 مخاطرات فعالیت های کاری

کار با مواد آموزش چگونگی استفاده از ابزارها و  (5
 شیمیائی

 

 ارتقا سالمت كاركنان

با ورود افراد  بهداشتو  یمنیا یآموزش هادر شرکت پرتو 
تازه استخدام شروع می شود و که شامل آزمایش های 
پزشکی بدو استخدام، معرفی سیستم های مدیریت ناظر 

-بر فعالیت ها، آموزش مالحظات ایمنی و بهداشت حرفه

 باشد:اهم آنها به شرح ذیل می که ای، و.... می شود،

 انجام معاینات بدو استخدام به تناسب شغل 
  انجام معاینات و آزمایشات پزشکی دوره ای به

 صورت ساالنه برای همه کارکنان
  فراهم نمودن امکانات ورزشی برای همه

 کارکنان به صورت هفتگی
 ای آموزش سالمت مانند مبارزه با برگزاری دوره

 قلبی و عروقی و.... ایدز، بیماریهای
 واکسیناسیون عمومی در مقابل بیماری کزاز 
 واکسیناسیون عمومی در مقابل بیماری هپاتیت 
  انجام آزمایشات خاص افراد پرتوکار، زنان، افراد

 مسن
 آموزش کمکهای اولیه در شرکت 

  آموزش عمومی پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا 
 ار نوع تدوین برنامه تغذیه ای مناسب و سرو چه

 غذا در هر وعده  برای همه گروهها
  مشاور و کارشناس تغذیه برای افرادی نیاز به

 تنظیم وزن دارند
  مشاوره پزشکی برای همه کارکنان با استخدام

 دو پزشک

  انتشار فایل الکترونیکی مجله سالمت در پورتال 

ایمنی كاركنان و حفظ محیط بهداشت حرفه ای و 
 زیست 

به عنوان تشکیالت سازمانی موظف نقش  HSEواحد 
نظارتی و تعیین کننده الزامات در شیوه های کاری را بر 

نقش  HSEعهده دارد. در کنار این واحد کمیته 
سیاستگذاری اقدامات مرتبط را بر عهده داشته که 

 های آن به تناوب در طی سال برگزار می شود. نشست

 OHSASیریتی های مدبا استقرار سیستم 1385از سال 

، فاز جدیدی از فعالیت های این ISO14001و  18001
95

96

97

98

75 80 85 90 95 100

درصد

شاخص سالمت عمومی  
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حوزه مطابق استاندارد های مذکور بنا نهاده شد. ماموریت 
این بخش پیشگیری از بیماریهای شغلی و حداقل نمودن 
خطرات و حوادث شغلی در محیط کار و پیشگیری از 

 آسیب به محیط زیست در فعالیتهای شرکت پرتو است.
بترتیب بیانگر میزان تکرار  LWDو  LTCای سنجه ه

حوادث و میزان روزهای از دست رفته، بخوبی کیفیت 
اقدامات در حوزه ایمنی را نمایان می کنند. حضور افسران 

HSE  در کارگاه ها و برگزاری آموزش های سرپائی
(Toolbox Meeting)  عالوه بر آموزش های برنامه ریزی

 ئینی از آسیب های شغلی شده توانسته در حفظ سطح پا
به بهبود این سنجه ها کمک نماید. از دیگر عوامل مؤثر 
در بهبود این شاخص می توان به اقدامات تشویقی مانند 

 Work)در ارتقا شغلی، مجوز کار  HSEتأثیر امتیازات 

Permit)  جهت فعالیت های غیر روتین، تعمیرات و
 پیمانکاری نام برد.

نه تنها اطالعات به روز شده  HSEهمچنین سامانه پرتال 
رساند بلکه در زمینه در این حوزه را به آگاهی کارکنان می

( از جانب Near Missدریافت شبه حوادث )

-کارکنان، به بهبود شرایط کار و ایمنی محیط کار می

 anomalyپردازد. از طریق نظام پیشنهادات و مکانیزم 

report آوری خطرات و شبه حوادث ایجاد امکان جمع
 %45به میزان  97شده بطوریکه نرخ مشارکت در سال 

هایی ارتقا یافته است. در این مسیر، شرکت پرتو موفقیت
کسب نموده است مانند رکورد چهار  HSEدر زمینه 

میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه منجر به ترک کار، و 
  رزیابی.سال ا 8مپنا طی  عنوان شرکت برگزیده
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  HSEاهم فعالیت ها در حوزه 

 

 

HSEهای كسب شده در حوزه موفقیت

 

HSE 

 

 

HSE

 آنهارعایت استانداردها و الزامات قانونی و فراتر از 
اجزای 
محیط 
 زیست

و  جنبه های بارز
زیست  پیامدهای

 محیطی و محلی

استاندارد مصادیق رعایت 
و فراتر از  و الزامات قانونی

 آنها
 هااحتراق سوخت کوره هوا

بویلرها و انتشار  و
گازهای آالینده، عملیات 

Coating  و تولید ذرات
معلق خطرناک، 

و ECM سوراخکاری 
، تولید بخارات اسیدی
آلودگی هوا، آلودگی 
صوتی، ایجاد تیرگی 

)کدورت(، تولید گازهای 
 ایگلخانه

دستگاه  20نصب خرید و 
اسکرابر  وجود،  پاالینده هوا

بخارات اسیدی، استقرار 
دودکش استاندارد متناسب 
با قطر و دبی گازخروجی از 
دهانه، نگهداشت فضای سبز 

کل از  %33به میزان 
فراتر از  %8ومساحت 
گونه  50پرورش استاندارد، 

گیاهی در گلخانه، نصب بنر 
نظیر هفته ی هوای پاک در 

 سطح شهر
پساب انسانی،فاضالب آب

صنعتی ناشی از تولید 
فرایند  ، اختاللپره

نشت اسید و  تصفیه،
آلودگی منابع آب ، پتاس

زیرزمینی و چاه های 
 مجاور

ایجاد شبکه تصفیه فاضالب 
 خنثی سازی انسانی،
 ،نصب چربی گیر ،پسماند

دستورالعمل مقابله با 
خروجی تصفیه خانه ،نشت

آبیاری فضای جهت 
 سازی پسماندسبز،خنثی 

 اسیدی مکو و توگا
، یپسماندهای صنعت خاک

مانند:  ویژه و خطرناک
 فیلترهای اسیدی، پودر

 ،، ضایعات باطریپوشش
ایجاد  ،لودگی خاکآ

شیرابه و نفوذ به منابع 
 آب زیرزمینی

دستورالعمل کنترل و دفع 
قرارداد دفع  ضایعات،

، تفکیک ضایعات پسماندها
، کنترل تردد خودرو مبدأاز 

حمل پسماند از شرکت به 
آوری زباله ها، ایستگاه جمع

صدور اقدامات اصالحی، 
 پیشگیرانه و عدم انطباق

گزارش وضعیت ایمنی بهداشت و محیط 
 زیست به سازمانهای حاكمیتی و دولتی

 های عوامل زیان آور محیط کار نتایج اندازه گیری
غبار کارگاهی، و ارگونومی به مانند روشنایی، گرد و 

صورت دوسال یکبار پس از اندازه گیری توسط 
های معتمد وزارت بهداشت، به مرکز بهداشت شرکت

 گرددشهرستان ارسال می

  نتایج اندازه گیری آالینده های زیست محیطی مانند
ها، سروصدای محیطی، وضعیت خروجی دودکش

 تصفیه فاضالبها و.... به صورت فصلی توسط
های معتمد سازمان محیط زیست اندازه گیری شرکت

شده و نتایج به اداره محیط زیست شهرستان ارسال 
 گردد.می

 کارکنان شرکت و ای طب کار نتایج معاینات دوره
وضعیت کنترل سالمت پرسنل ساالنه پس از اتمام 

 گرددمعاینات به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می
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و بهداشت و محیط زیست به شرح ذیل می باشد:های ایمنی اهم فعالیت
 سامانه اعالم شبه حوادث در پورتال  معاینات بدو استخدام

 اقدامات تشویقی و بازدارنده معاینات دوره ای و اختصاصی طب کار

 آالتبررسی وضعیت ایمنی ماشین اندازه گیری ساالنه عوامل زیان آور

 ی دستورالعمل ایمنی ماشین آالتتهیه اشعهپایش و اندازه گیری مداوم آهنگ دْز 
 کنترل حوادث و خطرات ناشی از برق گرفتگی رسانی و آموزشانجام واکسیناسیون و اطالع

 های اولیه و ویزیت پزشکاورژانس و کمک
پیشگیری از بروز حریق و حفاظت از سرمایه های فیزیکی افزایش آمادگی مقابله و کاهش 

 مترقبهاثرات حوادث غیر 
 حفاظت از بازدیدکنندگان و مهمانان در برابر حوادث وخطرات انجام مطالعات ارگونومی و بهینه سازی محیط کار

 کنترل ایمنی خودرو های ایاب و ذهاب پرسنل تغذیه سالم، پایش ساالنه وضعیت سالمت کارکنان

 کنترل حوادث ناشی از انبارش مواد آموزش و فرهنگ سازی

 کنترل حوادث ناشی از کار در ارتفاع و تابلو های هشدارنصب عالیم 

 های پیمانکارانکنترل حوادث ناشی از فعالیت برگزاری دوره های آموزشی

 کنترل حوادث ناشی از مخازن و سیلندرهای تحت فشار ها و نکات الزمتهیه دستورالعمل

 مدیریت مواد زائد جامد اطالع رسانی از طریق پورتال

 پیشگیری از آلودگی هوا دستورالعمل استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت فردیاجرای 

 های سطحی و زیرزمینی جلوگیری از آلوده نمودن آب work permitسیستم 

 مدیریت مصرف منابع طبیعی و انرژی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها و ارائه ی راهکار های کنترلی

  هاتجهیزات حمل و نقل اسلینگهای کارگاهی و ایمنی جرثقیل
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  19-همه گیری ویروس كووید

و رسانه ای شدن همه گیری  19-با شیوع ویروس کووید
آن در سطح کشور، اقدامات پیشگیرانه برای کنترل آن 

 بشرح زیر بعمل آمد؛
تشکیل کارگروه مقابله با کرونا جهت تصمیم گیری و -1

 برنامه ریزی با رویکرد پیشگیرانه

تشکیل گروه واتس اپ با عنوان کارگروه مقابله با کرونا -2
 و اشتراک گذاری اقدامات انجام شده بصورت روزانه 

آموزش و اطالع رسانی روشهای پیشگیری و مقابله با -3
رتال کانال تلگرامی و پ-پوستر و بنر-کرونا بصورت تراکت

 سازمانی
آموزش و توجیه همکاران واحد خدمات در خصوص -4

 تهیه مواد ضدعفونی و رویه صحیح استفاده از آن طرز
پیاده سازی پروتکل های بهداشتی ارسالی از مرکز -5

 بهداشت شهرستان فردیس
اماکن اداری و  ضدعفونی سطوح کارگاههای تولیدی،-6

 تمامی نقاط پرتماس بصورت روزانه و مستمر

 ها،نرده سک شامل آسانسورها،یر ضدعفونی نقاط پر-7
 رب ها و....دستگیره د

 سرویسهای ایاب و ذهابضدعفونی -8

شارژ  تهیه و استقرار مخزن حاوی مواد ضدعفونی و-9
 روزانه 

نصب دستگاه های ضدعفونی دست در ورودی شرکت -10
 و شارژ آنها بصورت روزانه

کنترل وضعیت سالمت همکاران با تب سنجی در بدو -11
 ورود به شرکت

 توسط تیم پزشکیبررسی بالینی افراد مشکوک -12
 

 



        1398سال -گزارش  پایداری  
 

 
      59|   

 حاكمیت سازمان 

 یدر سطح جهانبخصوص  یتجار یها تیدر فعال حضور
بلند مدت،  ومدت  انیم هایمستلزم آن است که از منظر

. میو پاسخ ده ینیب شیمختلف را پ یخطرات و فرصتها
مختلف  یاهبه خواسته ییپاسخگوهمچنین لزوم 

را بر اساس  حاکمیت سازمانی تیتقو تضرور ،نفعانیذ
 اجتناب ناپذیر می کند. دگاهید نیا

ت شرک کی یچالش ها نیاز مهمتر یکی تیحاکم تیتقو
و گذاران هیسرمای جلب اعتماد و الزم است برا بوده
 د.شوحاکم  قانونو نظم و  تیشفاف فع،نیذ هایطرف
خود در قبال همه  یها تیمسئول با یادآوریرا  یتشفاف

 یان، شرکاکن، کارانیمشترسهامداران، اعم از  نفعانیذ
 .ابراز می کنیمو کوشا  مانهیو جامعه با نگرش صم یتجار

 تیو شفاف ییکند با بهبود کارآ یتالش م شرکت پرتو
ا  بهمراستا ، یعملکرد نظارت شتریب تیو تقو تیریمد

ارزش  تیو تقو داری، به رشد پااستراتژیک خودف اهدا
 مدت و بلند مدت برسد. انیم های خود در دوره یشرکت

 

ساختار حاکمیتی شرکت قوانین، مقررات، ساختارها،  
فرایندها، فرهنگ سازمانی، و سیستم ها را در جهت 
پاسخگوئی، شفافیت، رعایت عدالت، و ایجاد راهکارهای 

نفعان هدایت می نماید. رهبران دستیابی به رضایت ذی
هایی ششرکت پرتو با تعریف و سرلوحه قرار دادن ارز

یق و تعریف مصاد "مسئولیت پذیری و پاسخگویی"مانند 
اجرایی در فرایندهای عملیاتی مرتبط با خود، اطمینان 

کنند که نظام حاکمیتی پرتو مطابق با حاصل می
های مصوب در سازمان برقرار ها و دستورالعملنامهآیین
باشد. این مصادیق خصوصا در فرایندهای عملیاتی می

های مدون اجرا و کنترل و پایش نامهالب آیینمالی در ق
 گردد. می

گذاری منطبق بر بودجه های سرمایههمچنین طرح
های تحقیق و های توسعه، پروژهسالیانه در قالب طرح

 گذاری بانکیها و سپردهگذاری در شرکتتوسعه، سرمایه
گذاری از طریق گردد. نیازهای سرمایهانجام می

های ی و پشتیبانی در قالب طرحفرایندهای عملیات
توجیهی با در نظرگیری مالحظات فنی، مالی، اجتماعی 
و زیست محیطی تهیه و پس از تایید در کمیته طرح و 
توسعه و تصویب هیات مدیره در قالب فرایند مدیریت 

 گردد. ها اجرا میپروژه
سیاست های کلی شرکت پرتو به عنوان یک شرکت 

ه مپنا و مجمع عمومی ابالغ سهامی خاص از طرف گرو
 ها ومی شود. هیئت مدیره مسئول نهائی کلیه فعالیت

سالمت مالی شرکت است و اعضا آن می توانند در راستای 
نفعان مختلف خود منافع سهامداران و تعادل در منافع ذی

 به راهبری شرکت قدرت و استحکام بیشتری دهند. 
انتصاب مدیر  اقدام به هیئت مدیره جهت اداره سازمان

عامل نموده که وظیفه اداره سازمان و پاسخگویی به 
 .حسابرس ها و هیئت مدیره را به ایشان واگذار میکند

حسابرس مستقل از سوی مجمع و حسابرس داخلی از 
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طرف گروه مپنا وظیفه بررسی صورتهای مالی شرکت و 
ارائه گزارشهای مورد نیاز به آنان را بر عهده دارند که 

ارائه این دسته گزارشها به حسابرس ها به عنوان  وظیفه
نماینده هیئت مدیره در سازمان بر عهده مدیرعامل است. 
برخی از وظایف مدیر عامل به عنوان باالترین مقام اجرائی 

 شرکت بشرح زیر است:

 رهیات مدیمصوبات ه یاجرا •

 رانیانتصاب مد •

 امور شرکت یکنترل و راهبر •

، ی، انتظامییه مراجع قضایشرکت در کل یندگینما •
ه اشخاص یدر ارتباط با کل یر دولتی، غی، دولتیادار
 یو حقوق یقیحق

 یه مکاتبات اداریکل یامضا •

 یو حقوق یقیه اشخاص حقیانجام هرگونه معامله با کل •
 رهیات مدیدر چارچوب مصوبات ه

 

 

 سیاست های كنترل داخلی

معتقدیم که تقویت حاکمیت در دستیابی به یک مدیریت 
ش نق را بهمراه دارد،ذینفعان  اعتمادمنصفانه و شفاف که 

هبود با ب متعهدیمو ما در دستیابی به اهداف داشته اساسی 

آن را افزایش کیفیت کنترل های داخلی خود، کارآیی 
دستیابی به فرآیندهای تجاری مؤثر و کارآمد،  م.دهی

اعتبار گزارش های مالی، رعایت قوانین و مقررات مربوطه 
  ست.ا یمدیریتگروه و حفظ دارایی های شرکت بر عهده 

ت های پشتیبانی تحلیلی و رعایدر راستای توسعه سیستم
ورت دهی مالی صشفافیت در الزامات و قوانین، گزارش

های مالی و ها شامل صورتپذیرد. گزارشمی
های مالیاتی براساس استانداردهای حسابداری و اظهارنامه

های مستقیم و حسابرسی مستقل و تکالیف قانون مالیات
های قیمت گزارش های قیمت تمام شده و تحلیل انحراف

بینی وجوه نقد و تمام شده واقعی و استاندارد و پیش
در این میان  باشد.می واستی شرکت مادرهای درخگزارش
سابرسی داخلی بررسی می کند که آیا عملیات ح بخش

مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و  سازماندرون 
 همچنین مقررات داخلی انجام می شود و در صورت لزوم،

هایی را در مورد چگونگی بهبود چنین عملیاتی توصیه
تی از دستورالعمل اصول حاکمیت شرک .دهدانجام می

منتشره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران 
 استخراج شده است.

 حاكمیت مالی
اصول حاكمیت 

 شركتی
رویکرد مرتبط با 

 حاكمیت مالی

 ارزیابی اثربخشی

رعایت حقوق 
سهامداران و برخورد 

 هامنصفانه با آن

برگزاری مجامع ، ارائه 
گزارشات و تعامل 

 مستمر با شرکت مادر

تکالیف مجمع، 
 پاداش هیئت مدیره

بودجه بندی و کنترل  تيشفاف و افشا
ای، تهیه بودجه
های مالی صورت

 ای و سالیانهدورهمیان

انحرافات بودجه ، 
گزارش بازرس و 
 حسابرس قانونی

حسابرسی داخلی و  پاسخگویی
مستقل، تعامل در 
-رسیدگی با دستگاه

 های ذیصالح دولتی

گزارش بازرس و 
 حسابرس قانونی

گزارش 
های رسیدگی

مالیاتی و تامین 
 اجتماعی

-ها، دستورالعملروال درستکاری

ها و نامهها، آیین
-آموزش، استانداردها

ای و های حرفه
 اخالقی

گزارش حسابرسی 
 داخلی
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 آیین نامه معامالت
کلیه معامالت شرکت پرتو به صورت شفاف و مشخص و 

آین  شود.یکسان و مطابق با آیین نامه معامالت انجام می
توسط هیئت مدیره تصویب و  1386از سالآیین نامه 

است. هدف این آیین نامه تعیین مقرراتی اجرایی شده 
است که در انجام معامالت بایستی رعایت شود تا منافع 
شرکت از نظر مالی، فنی، بازرگانی و حقوقی به بهترین 
نحو تأمین گردد. کمیسیون معامالت شرکت شامل 
مدیرعامل، مدیر مالی، معاون تأمین و مدیر مرتبط با 

 باشد.موضوع مطروحه می

 بهو كارمندان  ، رؤسا،مدیران  پایبندین از اطمینا
 اخالق حرفه ای

 ،سازمانیو ایجاد آگاهی از اخالق  تأثیرگذاریبه منظور 
که نشان  شده است تدوین "کدهای رفتاری گروه مپنا"

دهنده موضع اصلی گروه در مورد مسئولیت اجتماعی 
 شرکت ها و استانداردهای رفتاری برای اطمینان از رفتار 

 است. کنان و کار رؤسا،ول توسط مدیران، معق

  نظام حاكمیتیاطمینان از عملکرد مؤثر 

 باطبق فعالیتها و منها به منظور اجرای کامل فرایند
صحیح تجلوگیری یا  به جهت رویکردهای سازمان

رفتارهای ناقض مقررات اجتماعی یا اخالق شرکت ایجاد 
به  شرح مشاغل و شناسنامه فرایندها .و اداره می شوند

طور واضح دامنه اختیارات و مسئولیت های مربوط به هر 
مشخص می کند و  شرکتسازمانی را در  واحد پست و

الت تشکیبرای اطمینان از عملکرد سازمان یافته و کارآمد 
در  های مانند کمیته یساختارها .، اداره می شودسازمانی
براساس مشارکت گیری  تا تصمیم ایجاد شدهشرکت 

امکان پذیر  ه،مربوط جرای راهبردهایو ا درون سازمانی
. مدیر عامل شرکت پرتو در راستای حاکمیت موثر باشد

شرکت اقدام به تعریف کمیته های سازمانی در سطوح 
عالی و عملیاتی می نماید که امور تحولی و جاری شرکت 

 یطیدر کلیه موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیست مح
به کمک این کمیته ها و واحدهای عملیاتی در شرکت 

با تأکید ویژه بر مسئولیت پذیری اجرایی میشود. 
، که هدف آن تشکیل گردید  CSRاجتماعی، کمیته
 آگاهی در مورد فزایشهمچنین او  پرورش، آموزش

  .است  CSRموضوعات

شورای هماهنگی مدیران به عنوان باالترین نهاد 
سازمانی اقدام به سیاستگذاری و حل حاکمیتی درون 

کلیه  .مسائل در حوزه های مختلف شرکت می نماید
معاونین و مدیران ارشد شرکت چالشها یا مسائل موجود 
در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی خود 
را به این کمیته ارجاع می دهند تا تصمیمات و اقدامات 

اجرایی شود. چالش  الزم در مورد حل این چالشها اخذ و
های تولید و تأمین مواد در کمیته برنامه ریزی و تولید 

 ، اهدافمأموریت و چشم اندازمطابق با رسیدگی می شود. 
تعریف شده و به سازمان در قالب کارت امتیازی متوازن 

برای دستیابی به د. شوعنوان اقدامات خاص اجرا می
 هبطور مرتب استراتژی به جلسات کمیتاهداف ساالنه، 

  د.شوبررسی موضوعات تجاری و پاسخ به آنها برگزار می 
این کمیته به بررسی و بازنگری نقشه استراتژی با توجه 
به تحلیل محیط داخلی و خارجی پرداخته که با درنظر 

 داشتن توسعه پایدار اقدام به تصمیم گیری می نماید.
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 حفظ و كنترل اطالعات 

 ISO27001 اطالعاتت امنیت با استقرار سیستم مدیری
 سازمانتصمیمات و گزارش های مربوط به عملکرد  کلیه

سطوح می شود.  تظادر قالب اسناد و مدارک حف
ایجاد شده و این قوانین در  شرکت تعریف ودر دسترسی 

واحد نظر دارند تا تعاریفی از سطح دسترسی در هر 
ب ی، دستکاری و تخرافشاپیشگیری از  سازمانی به منظور

 را ایجاد نماید.اطالعات 

 

 
 یاطالعات و اجرا تیطرات امناخم ییشناسا

 یاقدامات حفاظت
 مخاطراتگروه،  یاطالعات تیامن تیحفظ و تقو یبرا
ل به حداق یو برا میکن یم ییاطالعات را شناسا یتیامن

طرح های مدیریت ریسک را ، مخاطراتی نیرساندن چن
 .اجرائی می کنیم

 اطالعات تیحوادث امن بهپاسخ 

o عاًیتا سر ه ایمکرد جادیرا ا ییندهایها و فرا ستمیس 
و شرکت پرت یاطالعات یها ییمربوط به دارا وقایعبه 

 به حداقل یدر تالش براضمن اینکه ، میپاسخ ده
آن ها  از بروز مجدد یریرساندن خسارت و جلوگ

 هستیم

o ارزیابی ریسک و الگو برداری از سیستم مدیریت  اب
خود را در  یاطالعات یها ییدارا امنیت اطالعات،

 نفوذپذیری و، یبریبرابر خطرات مانند حمالت سا
 .میکن یمحافظت م ....

o تهیتوسط کم یاطالعات یی هایمهم دارا یسکهایر 
ای متشکل از مدیریان ارشد و خبرگان سازمان 

کارهای مقابله تصویب و طرح و راه شود یم یبررس
 ریزی جهت اجرا می شوند.

 حفاظت از مالکیت معنوی
 و ابتکارات تولیدی، ها،  یاز فناور جدیت شرکت پرتو با

روه گارزش برند محصوالت  تاکند  یمحافظت م برند مپنا
 کیبه عنوان  یمعنو تی. مالکحفظ شوددر بازار  مپنا

مپنا و شرکت پرتو گروه  یارزشمند برا اریبس ییدارا
ادامه کار درازمدت و  یمحرک اصل رایشود ز یشناخته م

حفاظت از اسناد و دارائی های معنوی و  .است داریپا
 و قیو تحق یتجار یبخشها مدارک دانش فنی در تعامل

هرگونه اقدام در تبادل دانش با شود تا  یتوسعه انجام م
مشتریان و پیمانکاران تأمین در حداکثر کنترل 

 محرمانگی انجام گیرد.
 مدیریت مصرف انرژی 

ی و مقررات عموم ی،بر اسههاس الزامات قانون پرتو شههرکت
مطابق با  و ISO14001 و ISO50001اسههتانداردهای 

ستورالعمل  صرف    بازنگری انرژی،  د سبت به مدیریت م ن
قدام می    نابع طبیعی و انرژی ا ید. تجهیزات   م ما  دارای ن

 در واحدها   نمایندگان    مشهههارکت  با  انرژی بارز  مصهههرف
با  .دشون می پایش و بهینه سازی  شناسایی،   انرژی کمیته

 مورد اجرایی هایو تدوین روش این اسههتاندارد اسههتقرار
یاز   سهههنجش، های شهههاخص هدف گذاری   و تعریف و ن

 مسهههتمر بطور را خود در حوزه مصهههرف انرژی عملکرد
یکی از سهههنجه های     .بخشهههدمی بهبود و پایش نموده 

مصرف انرژی، نسبت شدت مصرف انرژی برای تولید هر     
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به ازا هر کیلوگرم  Kwhمحصول است که بشکل مصرف      
 از قطعات تولیدی بیان می شود.

 

 هوای پاک حق طبیعی همه مردم 
 استفاده از هوای پاک حق همگان است.

 متعهد شرکت پرتو خود را به پیشگیری از آلودگی هوا
داند و در دوره های سه ماهه نسبت به پایش هوا و می

خروجی های دودکش اقدام و نتایج آن را به سازمان 
محیط زیست گزارش می دهد. با این رویکرد شرکت پرتو 
توانسته است به مدت چندین سال به عنوان صنعت سبز 
و صنعت برگزیده سبز توسط سازمان محیط زیست 

 باشد.دامات شرکت به این شرح میانتخاب شود. اهم اق

   خرید و نصب بیش از بیست دستگاه پاالینده هوا
  Dust Collectorو  Bag Filter شامل

  خرید و نصب دستگاه های اسکرابر جهت پاالیش
 بخارات اسیدی

  خود اظهاری در پایش آالینده های هوا بصورت
 دوره ای 

 برگزاری کارگاه آموزشی آلودگی هوا با همکاری 
 سازمان محیط زیست 

  باالتر از  %8حفظ و نگهداری فضای سبز به میزان
 حد استاندارد

95 96 97 98
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 مدیریت مصرف منابع طبیعی و انرژی

منابع طبیعی و 
مصرفیانرژی   

 شرح اقدامات انجام شده

 سیستمی و ترویجی فنی

ژی
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تجهیز بارز بر اساس دستورالعمل بازنگری انرژی،  38شناسایی  برق
خرید کنتور، اندازه گیری و پایش مصرف برق تجهیزات، مدیریت 

 کارکرد کمپرسورها  

ساعت آموزشی )اصول کاربردی مدیریت انرژی، مدیریت -نفر 800برگزاری 
ی مدیریت انرژی، بهره گیری از شرکت منابع آبی و پساب ها( تشکیل کمیته

های دانش بنیان، بذر پیشنهادات با موضوع کاهش مصرف انرژی، 
سازی و جلب مشارکت پرسنل، تفویض اختیار صدور مجوز سرمایش و فرهنگ

 ها، موتورخانه بندیعایق اصالح پرمصرف، تجهیز 12 شناسایی گاز گرمایش موضعی به کمیته انرژی
 تسوخ به هوا نسبت تنظیم پیشگرم، هایکوره عایق تعویض

 کارخانه مصرفی گاز پایش جهت مجزا کنتور نصب ها،مشعل در
 گریریخته

تجهیز پر مصرف ) مشعل بویلرها (، شناسایی  شناسایی چهار گازوئیل
 Level Switchمحل های نشت گازوئیل و اصالح آنها ، نصب 

 ، الیروبی مخازنBMSمغناطیسی و ارتباط آنها با سیستم 

عی
طبی

ع 
ناب

نصب چهار کنتور مجزا و تفکیک مصارف آبیاری فضای سبز با  آب م
برگشت پساب تصفیه خانه بصورت قطره ای، تغییر طراحی 

 کولینگ آب خنک به هوا خنک در تجهیزات جدید 
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 زمین پاک و مدیریت پسماندهای جامد 
 به طور کلی پسماندها به سه دسته تقسیم می شوند:

پسماند  (3 پسماند صنعتی (2 ( پسماند عادی یا خانگی1
 ویژه یا خطرناک

پسماندهای عادی مطابق قرارداد با شهرداری فردیس و 
به محل دفع منتقل  آوری و توسط خودروی ویژه جمع 

می گردد. پسماندهای صنعتی که قابلیت فروش دارند 
جهت بازیافت و استفاده مجدد به فروش میرسند و آن 
دسته از پسماندهای صنعتی که غیرقابل فروش بوده و 

، مطابق قرارداد با مجتمع همچنین پسماندهای ویژه

فناوری پسماند زیست )شرکت صالحیت دار در زمینه 
امحا پسماند صنعتی و ویژه( در بشکه های دربسته و 
غیرقابل نشت دارای برچسب نام و مشخصات ضایعات، به 

 شرکت مذکور منتقل می گردد.
اهم اقدامات صورت گرفته در این خصوص به این شرح 

 می باشد:

  
 
 

 

 

 

 دستورالعمل کنترل و دفع ضایعات تهیه  

  قرارداد دفع پسماندهای صنعتی و ویژه با شرکت
 تمعتمد محیط زیس

  تهیه ظروف مخصوص جهت تفکیک ضایعات از
 مبداء تولید آنها

 ساخت جایگاه نگهداری موقت ضایعات 
       فروش ضایعات جهت بازیافت و استفاده مجدد 
 قت و اجاره خودرو حمل ضایعات بصورت تمام و

 مورد تایید سازمان بازیافت
 تهیه سطل های مخصوص جهت بازیافت کاغذ 
  برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند با

 همکاری سازمان بازیافت 

  قرارداد دفع پسماندهای عادی با سازمان مدیریت
 پسماند
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 تصفیه فاضالب و پساب های صنعتی و خانگی 

شرکت پرتو جهت جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و 
زیرزمینی، کلیه پساب ها اعم از بهداشتی و صنعتی را 
تصفیه و مطابق موازین بهداشتی و زیست محیطی دفع 

 می نماید.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نصب سیستم تصفیه فاضالب انسانی •

نصب سامانه پایش لحظه ای و آنالین بر روی  •
 خروجی تصفیه خانه فاضالب 

نصب سیستم خنثی سازی فاضالب های حاوی  •
 اسید و باز 

نصب چربی گیر در سیستم فاضالب رستوران و  •
  آشپزخانه

استفاده از ستون های جاذب آلودگی به کمک  •
 گرانول های کربن فعال 

 عقد قرارداد با شرکت حمل و نقل فاضالب  •

تهیه دستورالعمل مقابله با نشت، جهت  •
جلوگیری از آلودگی خاک و منابع آبهای سطحی 

  و زیر زمینی
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 آب مایه حیات 
با توجه به موقعیت جغرافیای ایران و نزدیکی شرکت 

های مسکونی، توجه ویژه ای به مدیریت پرتو به محل
 آید. مجموع مدیریت منابع آب بعمل میمصرف آب و در 

در این زمینه اقدامات متنوعی در جهت مصرف بهینه آب 
صورت گرفته که شامل تفکیک آب شرب از آب غیرشرب 
در مصارف شستشو و آبیاری و همچنین بازگشت آب 
تصفیه شده برای مصارف آبیاری است. برای افزایش 

ایت طراحی سظرفیت استفاده از پساب برگشتی اقدام به 
ذخیره پساب شده که انتظار می رود با راه اندازی آن به 

میزان قابل توجهی به حجم پساب بازیافت شده که قابلیت 
 آبیاری فضای سبز را داشته باشد، افزوده شود. 

مترمکعب آب که ساالنه از منابع آب  123000از مجموع
 2700تصفیه شده و چاه برداشت می شود، به میزان 

عب آن بازیافت شده و به مصرف آبیاری گیاهان مترمک
 رسد.می

  

 

 

 درصد  مصرف )مترمکعب( منبع تأمین آب

 5 6000 آب شرب

 95 117000 آب چاه

 درصد  مصرف )مترمکعب( 

 2 2700 آب بازیافتی

 98 120300 مصرف آب

 تفکیک آب شرب و شستشو •

فرهنگ سازی استفاده بهینه از آب در  •
 سراسر شرکت و منازل

استفاده از آبیاری تحت فشار برای فضای  •
 سبز

قطره ای برای آبیاری استفاده از آبیاری  •
 درختان

تصفیه فاضالبهای صنعتی و جداسازی  •
 آب آنها جهت استفاده مجدد 

استفاده از پساب تصفیه شده برای  •
 آبیاری درختان



        1398سال -گزارش  پایداری  
 

 
      67|   

 

 

 

 

 فعالیت های شهروند شركتی 

سازمانی و در راستای  شرکت پرتو با توجه به مدل تعالی
و  "ارتقای عملکرد مسئولیت اجتماعی"هدف استراتژیک 

به منظور رشد و توسعه پایدار، از طریق آموزش و ترویج 
های متنوع، مدیران و کارکنان ریزی طرحمفاهیم و برنامه

های اجتماعی خود را به مشارکت در برنامه های مسئولیت
مشارکت در به هد به منظور تحقق تع نماید.ترغیب می

 جیترو شرکتی، به شهروند یها تیتوسعه جامعه، در فعال
را در  یکه نقش اصل ینسل بعد تیبا محور ییها تیفعال

 .، توجه شده استکنند یم فایا ندهیدر آ راتییتغ جادیا
 قیراز طی را شهروند شرکت یتهایفعال یاجرا شرکت پرتو

را  ینقش اصل CSR تهی، که در آن کمCSR  ستمیارتقاء س
 کند. یم جیکند، ترو یم فایا

، یشهروند یها تیساالنه در مورد فعال ینظرسنج نجاما با
 مسئولیت الزاماتابتکارات خاص مطابق با  می توانیم

 CSR تهیکماجتماعی را اجرا نموده و با بررسی نتایج در 
 اصالحات الزمه را اعمال می نمائیم.

 

 یتشهروند شرك یها تیمشاركت كاركنان در فعال

 تیتا مشارکت کارکنان در فعال می کندتالش  شرکت پرتو
برای ترغیب  را بهبود بخشد. یشهروند شرکت یها

تشویقی متعدد و  یستمهایمشارکت کارکنان از س
ود. از شانگیزشی برابر با سیاستهای گروه بهره گیری می

اقداماتی مانند همکاری با انجمن دیابت و  86سال
های امداد و آموزش به صورت سالیانه، ارائهخون اهدای
نفر از پرسنل، تاسیس خیریه  80های اولیه به حدودکمک

نفر از کارکنان در صندوق خیریه،  550پرتومهر و عضویت 
های مربوط به بیماری کمک به زلزله زدگان، ارائه آموزش

آنفوالنزا، فشار و چربی خون و غیره به کل  های ایدز،
های سازی زمینهنواده آنها، آموزش و فرهنگکارکنان و خا

اسالمی و پزشکی در خصوص اهداء عضو، پاکسازی 
طبیعت را برای همه پرسنل و مدیران شرکت انجام داده 

  است.

 حمایت از رویکردهای انساندوستانه

تعدادی از کارکنان خیّر با حمایت مدیران،  1387در سال 
 مودند که در فاصلهایده تاسیس خیریه پرتو مهر را طرح ن

2%

98%

سهم مصرف و بازیافت از کل آب  
برداشت شده

بازیافت مصرف

5%

95%

منابع مصرف آب پرتو

آب شرب آب چاه
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کوتاهی مورد توجه کارکنان قرار گرفت و با مشارکت 
ایشان در صندوق خیریه، طرحهای مختلفی برای 

 به افراد نیازمند اجرا گردید. شناسایی و کمک
  جامعه هدف خیریه پرتو مهر به شرح ذیل است:

  بی سرپرستان )ایتام و کودکان طالق( یا
معتاد، کودکان خیابانی بدسرپرستان )پدر/مادر 

 و آسیب دیده(
  خانوارهای کم درآمد و بدون حامی)پدر از

 کارافتاده/زندانی(
 بیماران مستمند 
 خانوارهای بی بضاعت و بدون مسکن 
 زنان سرپرست خانوار بی بضاعت 
  جوانان بی سرپرست 

 دیگر افراد نیازمند به تشخیص هیأت امنا 

 
 

400
500

700

850

95سال  96سال  97سال  98سال 

ال
 ری

ون
یلی

م

میزان کمک به مددجویان خیریه 

45 48
53

58

95 96 97 98

تعداد خانوار تحت پوشش خیریه مهر پرتو 
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های اجتماعی ئی با مسئولیتقدامات و  فعالیت ها در همراستاا  

 مصادیق حوزه ها

 خون به صورت سالیانه، اهدای  اجتماعی
  نفر از پرسنل،  80ارائه  آموزش های امداد و کمکهای اولیه به حدود 
  ،کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی 
  نفر از کارکنان در صندوق خیریه، 548عضویت 
 های مربوط به بیماری ایدز،  آنفوالنزا ، فشار و چربی خون و غیره به کل کارکنان و خانواده آنها، ارائه آموزشهای اپیدمیک و مبارزه با بیماری 
 آموزش و فرهنگ سازی زمینه های اسالمی و پزشکی در خصوص اهداء عضو 

زیست 
 محیطی

  استقرار سیستم مدیریت انرژیISO50001، 
 (تقدیرنامه از شرکت توزیع برق استان البرز)مشارکت در بهینه سازی مصرف انرژی 
 ،مشارکت در طرح پیکسایی تابستانه اداره برق 

 ان های پاک سازی محیط زیست و آبیاری درختخانه فاضالب جهت آبیاری فضای سبز(تشکیل تیمسازی مصرف آب )برگشت پساب تصفیهپروژه بهینه
  آرس در منطقه حفاظت شده سیراچال و پاکسازی دره پورا و وسیه،

 ها، انجام تفکیک ضایعات از مبدا در رستوران و کارگاه 
 های کاهش مصرف برق در ریخته گری(،پاسخ به بذر پیشنهاد انرژی )روش 
 مشارکت در مسابقه انرژی 
  ،فراخوان روز زمین پاک و هوای پاک 
 ،ارائه تسهیالت خرید دوچرخه 
  :كاهش ظروف یکبار مصرف در شركت 

 900نظیر ماست و دوغ از حالت بسته بندی شده در ظروف پالستیکی به سرو در پیاله های استیل که منجر به کاهش حدود تغییر در توزیع دسرهایی 
 بسته ظرف پالستیکی در روز گردیده است.

 ردیده است.بطری در روز گ 200 حذف بطری های آب معدنی تک نفره در رستوران و قرار دادن آب سر میزهای سرو غذا که منجر به حذف حداقل 
 هتوزیع کیسه های پارچه ای با لوگوی شرکت میان کلیه پرسنل و حذف کیسه های نایلونی دسته دار جهت دریافت و حمل اقالم صبحانه که منجر ب

 نایلون در روز گردیده است. 600کاهش حدودا 
 و تاکید بر استفاده از فنجان جهت سرو چای.  کاهش لیوان های کاغذی موجود در اتاق های جلسات و آبدارخانه ها
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 (SDG's)، اهداف توسعه پایدار  GRIفعالیتها ، استاندارد 

 

 GRI SDGاستاندارد  متن گزارش پایداری اقتصادی ردیف

 درآمدتامین منافع پایدار سهامداران از طریق ارتقا سطح رقابت پذیری و رشد  1
 

تامین منافع پایدار 
 1-201 سهامداران

  

2 
المللي با خلق ارزش برای حفظ رهبری بازار داخلي و نفوذ در بازارهای هدف بین

 مشتریان از طریق قیمت رقابتي و ایجاد تمایز در محصوالت و خدمات
 

رهبری  -محصوالت
بازار داخلي و نفوذ در 

 -بازارهای هدف
 -مشتری مداری

 -کیفیتآموزش 
بهبود کیفیت 

 محصوالت و خدمات

417-1  

 نوآوری در محصوالت، خدمات و فرایندهای تولیدی و توسعه فناوری های نوین 3
 

 -تحقیق و توسعه
نوآوری در 

محصوالت، خدمات، 
  و فرایندهای تولیدی

302-5 

 

 هتأمین بهینوری، توسعه ظرفیت تولید و تعالي و توسعه عملیات از طریق ارتقا بهره 4
 

 1-204 -زنجیره تأمین
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 (SDGs)، اهداف توسعه پایدار  GRIفعالیتها ، استاندارد 

 
 GRI SDGاستاندارد  صفحه گزارش پایداری زیست محیطي ردیف

1 
کمك به مشتریان از طریق ارائه محصوالت با راندمان باالتر به منظور 

 های زیست محیطي جویي در مصرف منابع و کاهش آلودگيصرفه
 

  5-302 تحقیق و توسعه
2 

مدیریت مسئوالنه توسعه محصوالت و خدمات برای به حداقل 
 رساندن پیامدهای زیست محیطي در کلیه مراحل چرخه عمر

 

-مدیریت یکپارچهسیستم 
  5-302 -تحقیق و توسعه

3 
سازی مصرف منابع و مدیریت جنبه های بارز زیست محیطي با بهینه

 انرژی در عملیات سازمان 
 

-نظام های مدیریت و بهبود
-سیستم مدیریت یکپارچه

بهداشت حرفه ای و ایمني 
 -کارکنان و حفظ محیط زیست

-هوای پاک-تصفیه فاضالب
آب  -مدیریت انرژی -زمین پاک

  -مایه حیات

302-1, 302-4 
303-1, 303-2 
303-3, 303-4 
306-1, 306-2 
306-4, 307-1 
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 (SDGs)، اهداف توسعه پایدار  GRIفعالیتها ، استاندارد 

 
 GRI SDGاستاندارد  صفحه گزارش پایداری اجتماعي ردیف

1 
رهبری اکوسیستم سازمان با توسعه اقتصاد ملي و خلق 

مشترک محصوالت و خدمات برای تولید انرژی و ارتقا سطح 
 رفاه جامعه

 

نوآوری در محصوالت،  -زنجیره تأمین
  1-204 ,2-203  خدمات، و فرایندهای تولیدی

2 
گسترش روابط بلند مدت با جوامع محلي از طریق انجام 

 فعالیتهای شهروند شرکتي با همکاری ذینفعان
 

-ارتباط با جامعه -رویکردهای ارتباطي
مشارکت  -فعالیت های شهروند شرکتي

حمایت از رویکردهای -کارکنان
 انساندوستانه 

102-22  

3 
جلوگیری از وقوع آسیب های  ارتقا سطح سالمت کارکنان و

 شغلي
 

سالمت و ایمني -نظام های مدیریت و بهبود
بهداشت -ارتقا سالمت کارکنان-کارکنان

 حرفه ای و ایمني کارکنان 

403-1 
403-2, 403-…  

رهبری مبتني بر ارزش های سازماني با تمرکز بر کارکنان و  4
 نوآوری و احترام به گوناگوني و تنوع

ارزشهای اخالقي و کدهای -کارکنانترکیب 
جبران -مدیریت منابع انساني-رفتاری
-پشتیباني و قدرداني -اموراداری-خدمت

تنوع و -فرایند جذب-جذب و شایسته گزیني
-توسعه منابع انساني-فرصتهای برابر 

اطمینان از -توازن کار و زندگي-آموزش
اطمینان از عملکرد مؤثر  -پایبندی مدیران
  نظام حاکمیتي

102-8, 102-16 
401-1, 401-2  
401-3, 404-1 
405-1, 418-1  
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 (SDGs)، اهداف توسعه پایدار  GRIفعالیتها ، استاندارد 

 
 GRI SDGاستاندارد  صفحه گزارش موضوعات مشترک ردیف

 شفافیت و پاسخگویي  در قبال ذینفعان و ارتقا آگاهي آنها 1
 

نگرش شرکت پرتو به مسئولیت 
مدل -شفافیت سازماني-اجتماعي

ترویج مسئولیت  -توسعه پایدار 
 -اقدامات پیشگیرانه -اجتماعي

گروه های اصلي -شناسائي ذی نفعان

-رویکردهای ارتباطي–ذی نفعان 

-کمیته انضباط کار –حقوق اجتماعي
سیاست های -حاکمیت سازماني

 -آئین نامه معامالت -کنترل داخلي
شناسائي  -حفظ و کنترل اطالعات

پاسخ به -مخاطرات امنیت اطالعات
حفاظت از  -حوادث امنیت اطالعات

شهروند  یها تیفعال-مالکیت معنوی
 رویکردهای انساندوستانه -تيشرک

102-29, 201-1 
205-3   
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  GRIپیوست 

 تهیه و تنظیم شده است. GRI-2016این گزارش براساس استاندارد 

 : رویکرد مدیریتی103: عمومی  102  سرفصلهای عمومی

 :  عمومی102
 موضوع مرتبط شرح بند

 پروفایل سازمانی -1
 4 نام سازمان 102-1
 7-4 زمینه فعالیت، عنوان برند، محصوالت، و خدمات 102-2
 4 آدرس و محل سازمان 102-3
 4 آدرس و محل کارخانه 102-4
 4 مالکیت و ماهیت سازمان از حیث حقوقی 102-5
 5 بازار هدف 102-6
 4 اندازه سازمان 102-7
 7 ترکیب کارکنان 102-8
 41-39 زنجیره تأمین 102-9
 8 قابل توجه در سازمان و زنجیره تأمین از زمان تأسیستغییرات  102-10
 25 محیطی زیست پیشگیری از پیامدهای و احتیاطی اقدامات 102-11
 31-28 همکاری های بیرونی 102-12
 32 عضویت در انجمن ها 102-13

 استراتژی -2
 3-2 بیانیه مدیریت ارشد  102-14
 38-37و 33-32و 9 ها پیامدهای کلیدی، مخاطرات، و فرصت 102-15

 66-63و 57-55و  

 اخالق و درستی -3

 26و  11-10 ارزش ها، اصول، استانداردها، و مالحظات رفتاری 102-16
 46-44و35-34و27-26 گیری در الگو رفتارهامکانیزم های اطالع رسانی و ارتباط 102-17

 حاكمیت -4
 62-60 ساختار نظام حاکمیتی 102-18
اختیار در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، و زیست  تفویض 102-19

 محیطی
 62و  27

 62و  27 سطوح اجرائی درموضوعات اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی 102-20
 62-60  مشاوره با ذی نفعان درموضوعات اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی 102-21
 61-60 آنترکیب بدنه باالترین نهاد حاکمیتی و کمیته های  102-22
 61-60و  4 ساختار باالترین نهاد حاکمیتی 102-23
 61-60 فرایند کاندیداتوری و انتخاب باالترین نهاد حاکمیتی 102-24
 62-61و  27 تضاد منافع 102-25
 62و  27 استراتژی و شها اهداف، ارز تنظیم در نظام حاکمیتی فرد باالترین نقش 102-26
 - نظام حاکمیتی فرد باالترین اطالعات و دانش 102-27
 - نظام حاکمیتی فرد باالترین عملکرد ارزیابی 102-28
 62و  25-12 اجتماعی و اقتصادی، زیست محیطی، پیامدهای مدیریت و شناسایی 102-29
 - ریسک مدیریت فرآیندهای بخشی اثر 102-30
 62و  37-36 اجتماعی زیست محیطی، و اقتصادی، موضوعات بازنگری 102-31
 62و  27 گزارشهای پایداری در حاکمیتی نظام نهاد باالترین نقش 102-32
 62 بحرانی مسائل با رویارویی 102-33
 - بحرانی مسائل ماهیت و میزان 102-34
 48-47 سیاست های پاداش دهی 102-35
 48-47 پاداش تعیین فرآیند 102-36
 48-47 پاداش دهی در ینفعان ذ مشارکت 102-37
 48-47 سالیانه دستمزد نرخ 102-38
 48-47 سالیانه دستمزد نرخ افزایش درصد 102-39

 مشاركت ذی نفعان -5
 29-28 لیست گروههای ذینفع 102-40
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 موضوع مرتبط شرح بند 
 - گروهی توافقات 102-41
 29-28 شناسائی و انتخاب ذی نفعان 102-42
 31-28 رویکرد مشارکت ذی نفعان 102-43
 13-12  پاسخگویی سازمان به این مسائل موضوعات کلیدی و مهم و چگونگی 102-44

 گزارش دهی -6
 62-61 مالی صورتهای در دخیل موسسات 102-45
 1 آن محدودیتهای و گزارش محتویات تعریف 102-46
 25-12 اصلی موضوعات فهرست 102-47
 - اطالعات بازنگری 102-48
 - گزارش دهی در تغییرات 102-49
 1 گزارش دهی هایدوره 102-50
 1 گزارش دهی آخرین تاریخ 102-51
 1 گزارش دهی بازه 102-52
 1 پرسش در خصوص گزارش جهت برقراری تماس 102-53
 GRI 1استاندارد  اساس بر گزارش تنظیم 102-54
 GRI 75-79شاخص های  102-55
 - تضمین صحت گزارش )شخص ثالث( 102-56

 

 : رویکرد مدیریتی103
موضوع  شرح بند

 رویکرد مدیریت 103 مرتبط
 25-12 محدودیت ها و اهمیت با موضوعات تشریح 103-1
 13-12 آن اجزای و مدیریت رویکرد 103-2
 25-14 مدیریت رویکردهای ارزیابی 103-3

 

 : جامعه400: زیست محیطی 300: اقتصادی 200 سرفصل های تخصصی

 : اقتصادی200
موضوع  شرح بند 

 عملکرد اقتصادی 201 مرتبط
 34-32 توزیع شده و تولیدشده مستقیم اقتصادی ارزش 201-1
 - سایر مخاطرات و فرصت ها ناشی ازتغییرات اقلیمی و مالی پیامدهای 201-2
 55 مزایای بازنشستگی و از کار افتادگی 201-3
 - دولت از شده دریافت مالی کمک های 201-4
 بازار كار 202

 -  در مقایسه با حداقل دستمزد محلی تیستاندارد براساس جنسا دستمزد نرخ 202-1
 - نسبت مدیران استخدام شده از جامعه محلی 202-2
 پیامدهای غیرمستقیم اقتصادی  203

 - پشتیبانی خدمات و ساخت ها زیر در گذاریسرمایه 203-1
 - اقتصادی مستقیم غیر توجه قابل پیامدهای 203-2
 اقدامات تأمین 204

 41-39 سهم خریدها از تأمین کنندگان محلی 204-1
 فساد ستیزی 205

 - ارزیابی های مخاطرات صورت گرفته در ارتباط با فساد 205-1
 - ارتباطات و آموزش مرتبط با سیاست ها و روش های فسادستیزی 205-2
 46 اقدامات صورت پذیرفتهرویدادهای تأئید شده در زمینه فساد و  205-3
 رفتار ضد رقابتی 206

 40-39و  11-10  اقدامات قانونی در مورد رفتارهای ضد رقابتی، اعتماد شکنی، و اعمال انحصارطلبانه 206-1
 مالیات 207

 - نگرش بر مالیات 207
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 : محیط زیست300
موضوع  شرح بند 

 مواد مصرفی 301 مرتبط
 - مصرفیوزن و حجم مواد  301-1
 40 مواد بازیافتی استفاده شده 301-2
 - محصوالت برگشتی و مواد بسته بندی 301-3
 انرژی 302

 64-63 مصرف انرژی درون سازمان 302-1
 - مصرف انرژی خارج سازمان 302-2
 64-63 شدت مصرف انرژی 302-3
 - کاهش مصرف انرژی 302-4
 - کاهش نیاز انرژی محصوالت و خدمات 302-5
 آب و پساب 303
 68-66 تقابل آب و کسب و کار 303-1
 66 مدیریت پیامدهای مرتبط با تخلیه آب  303-2
 68-67 برداشت آب 303-3
 66 رهاسازی آب 303-4
 68-67 مصرف آب 303-5
 تنوع زیستی 304

مجاورت مناطق محافظت داخل یا در  یاتیمناطق عملقرار گیری  304-1
در خارج از منطقه  باال یستیو مناطق با ارزش تنوع ز ،شده

 حفاظت شده

- 

 - پیامدهای مشخص فعالیتها، محصوالت، و خدمات بر تنوع زیستی 304-2
 - هشد احیا ای شده ها محافظت ستگاهیز 304-3
حفاظت  ستیلدر  یو گونه ها IUCNقرمز  ستیل ی درگونه ها 304-4

 - اتیعمل ریدر مناطق تحت تأث ییها ستگاهیبا ز یملشده 

 انتشار آالینده ها 305
 - (1)محدوده  میمستق یگلخانه ا یگازها انتشار 305-1

 64 (2)محدوده  میمستق ریغ یگلخانه ا یگازها انتشار 305-2
 - (3)محدوده  میمستق ریغ یگلخانه ا یگازهاانتشار دیگر  305-3
 - شدت انتشار گازهای گلخانه ای 305-4
 - کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 305-5
 - ازن الیهبرنده  نیاز ب یانتشار گازها 305-6
 ری( و ساSOXگوگرد ) یدهای( ، اکسNOXازت ) یدهایاکسانتشار  305-7

 - قابل توجه  آالینده های

 پساب ها و ضایعات 306
 66 کیفیت و مقصد رهاسازی آب  306-1
 66-65 انواع و روش دفع ضایعات  306-2
 - منابع نشت قابل توجه 306-3
 66-65 انتقال مواد پرخطر 306-4
 - منابع آب که در معرض تخلیه و پسآب قرار دارند 306-5
 سازگاری زیست محیطی 307
 65، 58-55، 37 عدم رعایت قوانین و مقررات محیط زیست 307-1
 كنندگانارزیابی زیست محیطی تأمین  308
 -  تأمین کنندگان جدید که با معیارهای زیست محیطی مورد غربالگری قرار گرفتند 308-1
 - هپیامدهای منفی زیست محیطی در زنجیره تأمین و اقدامات بعمل آمد 308-2

 

 : جامعه400
موضوع  شرح بند 

 استخدام 401 مرتبط
 50-49 استخدام و قطع همکاری  401-1
مزایائی که به کارکنان تمام وقت تعلق می گیرد و شامل نیمه  401-2

 48-47 وقت و موقت نمی شود 

 54-53 مراقبت والدین 401-3
 روابط كاری / مدیریتی 402

 - یاتیعمل راتییتغ اط بتبمرتغییرات به کارکنان  اعالم زمانحداقل  402-1
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 بهداشت حرفه ای و ایمنی 403
 55-57 (HSE)در کمیته مشترک بهداشت و ایمنی نمایندگی کارکنان 403-1
 57-56 حادثه یو بررس سکیر یابیخطر ، ارز ییشناسا 403-2
 56-55 خدمات بهداشت حرفه ای 403-3
 57-55  یمنیو اای حرفهدر مورد بهداشت  کنانمشارکت، مشاوره و ارتباط کار 403-4
 57-56 یمنیو اای حرفهبهداشت  خصوصدر آموزش کارکنان  403-5
 57-55 ارتقا سالمت کارکنان 403-6
که  یمنیو ا ایحرفه بهداشت پیامدهایو کاهش  یریشگیپ 403-7

 -  در ارتباط است یبا روابط تجار ماًیمستق
 36-35  ینمیو ا ایحرفه بهداشت تیریمد ستمیان تحت پوشش سکنکار 403-8
 57-56 صدمات ناشی از کار 403-9
 57-56 شغلی مرتبط با کاربیماری  403-10
 آموزش و تحصیل 404

 53-52 متوسط سرانه آموزش در سال به ساعت 404-1
 53-52  انتقال دانش یان و برنامه هاکنکار یرتقاء مهارت هاا یبرنامه ها 404-2
 52  توسعه شغلیمنظم عملکرد و  یده بررسکنن افتیان درکندرصد کار 404-3
 برابرتنوع و فرصت های  405

 7و  4 تنوع ساختار حاکمیتی و کارکنان 405-1
 - نسبت حقوق و مزایای پایه زنان به مردان 405-2
 ضد تبعیض 406

 - رویدادهای تبعیض آمیز و اقدامات اصالحی بعمل آمده 406-1
 آزادی انجمن و مذاكرات جمعی 407

 -  کنندگانمخاطرات تشکل ها و توافقات جمعی در عملیات و تأمین  407-1
 كار كودک 408

در کنندگان در معرض خطر قابل توجه  نیو تأم اتیعمل 408-1
 - کار کودکان  رویدادهای

 كار اجباری 409
 -  مخاطرات کار اجباری در عملیات و تأمین کنندگان 409-1

 اقدامات تأمین امنیت 410

مربوط به  یها هیرو ایها  استیس براساسکه  یتیپرسنل امن 410-1
 - اند دهیحقوق بشر آموزش د

 حقوق اهالی بومی 411
 - یبوم اهالینقض حقوق  رویدادهای 411-1
 ارزیابی حقوق بشر 412

 یابیارز ایحقوق بشر  یکه در معرض بررس فعالیت هائی 412-1
 - تأثیرگذاری هستند

 مربوط به حقوق بشر یها هیرو ایها  استیس کارکنانی که براساس 412-2
 - آموزش دیده اند

که شامل  یقابل توجه یگذار هیسرما یتوافق نامه ها و قراردادها 412-3
 - هستندحقوق بشر  یتحت غربالگر ایحقوق بشر  یبندها

 اجتماعات محلی 413
 70-68  وسعهی تهاو برنامه پیامد، یابی، ارزیبا مشارکت جامعه محل فعالیتها 413-1
 - یبر جوامع محلو بالقوه  یواقع یمنف راتیبا تأث فعالیتها 413-2
 ارزیابی اجتماعی تأمین كنندگان 414

 -  شناسائی شده اند یاجتماع یارهایکه با استفاده از مع دیکنندگان جدأمینت 414-1
 - و اقدامات انجام شده نیتأم رهیدر زنج یاجتماع یمنف پیامدهای 414-2
 سیاست عمومی 415

 - همکاری های سیاسی 415-1
 بهداشت وایمنی مشتری 416

 - تارزیابی پیامدهای بهداشتی و ایمنی دسته بندی محصوالت و خدما 416-1
 - توالت و خدمامحص یمنیو ا یبهداشت مربوط به پیامدهای رویدادهای 416-2
 بازاریابی و تگ كذاری 417

 5 و خدمات تمحصوال گذاریاطالعات و برچسب  الزامات 417-1
 - توالت و خدمامحص گذاریاطالعات و برچسب  مربوط به الزامات رویدادهای 417-2
 - مربوط به عدم رعایت ارتباطات قانونی بازاریابی رویدادهای 417-3
 حریم مشتری 418

 انفقدو  یمشتر یخصوص میاثبات شده در مورد نقض حر اتیشکا 418-1
 یمشتر داده های

- 

 سازگاری اقتصاد محلی 419
 - یو اقتصاد یو مقررات در حوزه اجتماع نیقوان تیعدم رعا 419-1
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 3 محل قانونی شرکت
 3 موضوع فعالیت شرکت
 4 محصوالت
 7 ترکیب کارکنان
 8 مهمترین رویدادها

 8 دستاوردها و افتخاراتبرترین 
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 32 تامین منافع پایدار سهامداران
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 37 سیستم مدیریت یکپارچه
 39 زنجیره تأمین
 40 استفاده مجدد از مواد 
 41 تحقیق و توسعه
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 44 حقوق اجتماعی
 46 کمیته انضباط کار
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 52 آموزش
 52 فرایند آموزش کارکنان پرتو

 53 عادل کار و زندگیت
 55 بازنشستگی
 55 سالمت و ایمنی کارکنان
 56 ارتقا سالمت کارکنان

 56 ایمنی کارکنان و حفظ محیط زیستبهداشت حرفه ای و 
 HSE 58اهم فعالیت ها در حوزه 

 60 حاکمیت سازمان
 61 سیاست های کنترل داخلی
 62 آیین نامه معامالت

 62 ایبه اخالق حرفه و کارمندان  ، رؤسا،مدیران  پایبندیاطمینان از 
 62 نظام حاکمیتیاطمینان از عملکرد مؤثر 

 63 حفظ و کنترل اطالعات
 63 یاقدامات حفاظت یاطالعات و اجرا تیطرات امناخم ییشناسا

 63 اطالعات تیحوادث امن بهپاسخ 
 63 حفاظت از مالکیت معنوی
 63 مدیریت مصرف انرژی
 64 هوای پاک حق طبیعی همه مردم

 65 پسماندهای جامد زمین پاک و مدیریت
 66 تصفیه فاضالب و پساب های صنعتی و خانگی
 67 آب مایه حیات
 68 فعالیت های شهروند شرکتی

 68 تیشهروند شرک یها تیمشارکت کارکنان در فعال
 68 حمایت از رویکردهای انساندوستانه

 70 های اجتماعیاهم اقدامات و  فعالیت ها در همراستائی با مسئولیت
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