
 

 

 ژهیو مناطق یدیتول محصوالت صادرات و خام مواد واردات یاصل دروازه عنوان به ،جنوب انیپارس بر یانرژ عیصنا یاقتصاد ژهیو منطقه

 چهار یریبارگ و هیتخل یهاازین که بود خواهد رانیا در یتجار و یمعدن ،یصنعت یتخصص بندر نیبزرگتر و نیاول و کرد خواهد عمل جنوب

 انیپارس یاقتصاد ژهیو منطقه توسعه اهداف نیمهمتر از .است پاسخگو را مانیس و ومینیآلوم فوالد، ،یمیپتروش شامل بر یانرژ عمده صنعت

 خام از یریجلوگ قطر، و رانیا گاز مشترک ریذخا از یرقابت و نهیبه استفاده فوالد، و یمیپتروش محصوالت دیتول رهیزنج لیتکم به توانیم

 ،یشغل فرصت هزار ۵۰۰ زانیم به میمستق ریغ و میمستق ییاشتغالزا نظام، یباالدست اسناد و یکل یهااستیس اساس بر گاز و نفت یفروش

این شرکت با از این رو .کرد اشاره یداخل ناخالص دیتول شیافزا و یاقتصاد رشد کشور، جنوب سواحل محروم مناطق از تیمحروم رفع

زیر ساختارهای  دانش های تخصصی در زمینه های مختلف و استفاده از توانمندی های بومی به عنوان مسئول در ایجاد بستر ها و بکارگیری از

پایدار، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی ذینفعان با استقرار توسعه فعالیت های صنعتی و اقتصادی در راستای توجه به توسعه 

 نظام مدیریت یکپارچه اهداف زیر را  به عنوان خط مشی خود انتخاب و در راستای تحقق این اهداف تالش خواهد نمود:

 .توسعه سرمایه گذاری در صنایع انرژی بر1

 توسعه اشتغال و تقویت اقتصاد محلی.2

 امنیت منابع انسانیبه ایمنی، سالمت و ارج نهادن  .3

 .بهبود فرآیندهای مهندسی و تامین زیرساخت مناسب 4

 توسعه پایانه دریایی و گمرک جهت افزایش تولید صادرات محور  .۵

 افزایش تعهد به مدیریت زیست محیطی از طریق توجه به الزامات قانونی محیط زیستی.6

 بهبود مستمر مدیریت با به کارگیری ابزارهای بهره وری و توسعه آموزش های مهارت محور .7

از طریق سیستم های مدیریتی نوین، فن آوری های جدید، حفظ،  ،ت الزامات قانونی و سایر الزاماتمدیریت ارشد سازمان ضمن تعهد بر رعای

ایستگی های کارکنان و همچنین کاهش خطرات و ریسک های ایمنی و بهداشت توسعه و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی، ارتقاء ش

حرفه ای بدنبال افزایش چابکی و قابلیت های سازمانی می باشد. در این راستا اینجانب ضمن تاکید بر ایجاد، افزایش فرصت های یادگیری 

 ی کلیه کارکنان را خواستارم.و مشارکت و حسن اجرای موارد یاد شده در تمامی مراحل و سطوح شرکت، همکار
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