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 ؿشکت پتشٍؿیوی ساصی اسکبى رْت ػبص

 بسوِ تعالی
 لال االهام صادق )ع(: العاهل علی غير بصيرُ والسائر علی غير طريك فال تسيدُ سرعِ السير اال بعداً 

هی وٌد، سرعت عول هی وٌد، چَى رّرٍي است وِ در بيراِّ حروت )برًاهِ( وسی وِ بدٍى بيٌش ٍ بصيرت 

 رفتٌش جس دٍرتر افتادى از همصد حاصلی برايش ًدارد.

 

 

 

  شرکت پتروشیمی رازی ارکان جهت سازسند 

 (و منشور اخالقی ارزشهای سازمانی، )مأموریت، چشم انداز 

 (ًْايی)ٍيرايش 
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 ؿشکت پتشٍؿیوی ساصی اسکبى رْت ػبص

 همدهِ:

ثَدُ کِ ّوَاسُ یکی اص اػبػی تشیي اقذاهبت دس ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیک تذٍیي ٍ تؼییي اسکبى رْت ػبص ؿشکتْب 

. اسکبى رْت ػبص دس ٍاقغ، فلؼفِ ٍرَدی ؿشکت چشاؽ ساٌّوبی اػتشاتظی ّب ٍ اقذاهبت ؿشکت هی ثبؿذ

ثب دسک ایي هْن یکی اص ْب( سا ثِ تصَیش هی کـذ. )هأهَسیت( ٍ هغلَثیتْب ٍ اًتظبسات اص ؿشکت )چـن اًذاص ٍ اسصؿ

فؼبلیتْبی اػبػی دس پشٍطُ ثبصًگشی اػتشاتظی ّبی ؿشکت پتشٍؿیوی ساصی، ثبصًگشی ٍ تذٍیي اسکبى رْت ػبص 

ثشای ایي کبس اثتذا پشػـٌبهِ ای تٌظین ٍ ػپغ ثیي اػضبی کویتِ ساّجشی ٍ کویتِ ؿشکت ساصی دس ًظش گشفتِ ؿذ. 

ثب کبسؿٌبػی ًیض اػضبی کویتِ  کویتِ ساّجشی ٍ  تؼبهلی اػضبی رلؼبتعی غ گشدیذ؛ ثؼذ اص آى تَصی کبسؿٌبػی

یکذیگش ثِ ثحج ٍ تجبدل ًظش پشداختٌذ. روغ ثٌذی پبػخ ػَاالت پشػـٌبهِ هزکَس )ثِ تفکیک ػَاالت( دس 

ٍ اص ؿشکتْبی پتشٍؿیوی تشاصیبثی ثب ثشخی  ثش اػبعگضاسؽ پیَػت اسائِ گشدیذُ اػت. روغ ثٌذی ًْبیی پبػخ ّب 

 اقتضبئبت ؿشکت ساصی صَست گشفت کِ ًتبیذ آى دس اداهِ اسائِ هی گشدد. 

 ارواى جْت ساز شروت پترٍشيوی رازي 
 بياًيِ هأهَريت شروت پترٍشيوی رازي .7

ًخؼتیي ، خَد ػَدآٍسیدس ساػتبی پتشٍؿیوی ساصی ثِ ػٌَاى یکی اص قذیوی تشیي ؿشکت ّبی پتشٍؿیوی دس ایشاى 

هی داًذ کِ اص هحصَالت ایي  تبهیي ًیبصّبی کـبٍسصاى ٍ ٍاحذّبی پبییي دػتی داخلی ٍ خبسریٍظیفِ خَد سا 

 ؿشکت اػتفبدُ هی کٌٌذ. دس ایي ساػتب هحصَالتی کِ دس حبل حبضش ثِ ثبصاس ػشضِ هی ؿًَذ ػجبستٌذ اص:

 یبیی ٍ صبدسات ثِ خبسد اص کـَسالف( آهًَیبک ثِ هٌظَس تبهیي خَساک ٍاحذّبی تَلیذی کَدّبی ؿیو

 ة( کَدّبی اٍسُ ٍ دی آهًَیَم فؼفبت

 د( اػیذ فؼفشیک ٍ اػیذ ػَلفَسیک ثِ هٌظَس تبهیي ًیبصّبی ٍاحذّبی پبییي دػتی

 د( گَگشد گشاًَل رْت تبهیي ًیبص ٍاحذّبی پبییي دػتی ٍ صبدسات ثِ خبسد کـَس

حفظ ٍ تَػؼِ ػَدآٍسی ؿشکت، پتشٍؿیوی ساصی ًؼجت  ّوشاػتب ثب تغییشات ؿشایظ هحیظ کؼت ٍ کبس ٍ ضشٍست

اقذام  هتٌَع ػبصی ثبصاسّبی ّذف صبدساتیٍ ًیض   هتٌَع ػبصی ٍ تَػؼِ ػجذ فؼبلیتْبی خَد دس عَل صًزیشُ اسصؽثِ 

، اتکبء ثِ ػشهبیِ اًؼبًی هتخصص، هتؼْذ ٍ ًَآٍسپتشٍؿیوی ساصی خَد سا هتؼْذ هی داًذ ثب ّوچٌیي،  ًوَدُ اػت.

رلت هـبسکت حذاکخشی ؿشکبء، ٍ ًیض سٍؿْبی ًَیي هذیشیتی ، گیشی اص في آٍسی ّبی هٌبػت ٍ ثِ سٍص ثْشُ

تأهیي حذاکخشی ًیبصّب ٍ اًتظبسات ٍ  صیبًت اص هحیظ صیؼتدس ساػتبی پیوبًکبساى ٍ هـبٍسیي هتخصص ٍ ثبتزشثِ 

ػؼِ پبیذاس هٌغقِ ٍ صٌبیغ پتشٍؿیوی ًقـی فؼبل دس تَآًبى تالؽ ًوَدُ ٍ اص ایي سّگزس  ری ًفؼبى ٍ سضبیتوٌذی

  کـَس ایفبء ًوبیذ.
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 ؿشکت پتشٍؿیوی ساصی اسکبى رْت ػبص

 بياًيِ چشن اًداز شروت پترٍشيوی رازي .2

ػبصهبًی خَاّذ  ،خبسری )هٌغقِ خبٍسهیبًِ(دس قیبع ثب سقجبی ّزشی ؿوؼی  4141ؿشکت پتشٍؿیوی ساصی دس افق 

 ثَد: 

هٌافع خلك ايدار در پ، ادگيرًدُ ٍ ًَآٍري، در ًيرٍي اًساًی ْرُ ٍرب، شتري هداره، َدآٍرس

 «هحيط زيست ٍ تَسعِ پايدار حافظٍ  ٍستدارد، استراتژيه شرواء ٍ تأهيي وٌٌدگاى هشترن با

 سَدآٍر:

 ثْشُ ثشداسی کبهل اص ظشفیت تَلیذ 

 ثْشُ ٍسی فشٍؽ( فشٍؽًؼجت ثِ  ػَدآٍس( 

 ًقذیٌگی ثْیٌِ ػشهبیِ گزاسی ٍ هذیشیت سؿذ  

 هشتري هدار:

 ثب هـتشیبى  ٍ هـبسکت دس تؼبهل ثْجَد 

 )افضایؾ اسصؽ هـتشی )افضایؾ دسآهذ حبصل اص ّش هـتشی 

  ثبلقَُ دس ثبصاسّبی رذیذ اػتشاتظیک رزة حذاکخشی هـتشیبى 

 خلق اسصؽ ثلٌذهذت ثشای هـتشیبى 

 بْرُ ٍر در ًيرٍي اًساًی:

  سضبیتوٌذی هـبسکت ٍ دسگیشػبصیسؿذ ٍ 

  تَاًوٌذػبصی سؿذ 

  سؿذ ًؼجت تَلیذ ثِ ًیشٍی اًؼبًی 

 يادگيرًدُ ٍ ًَآٍر:

 ثِ سٍص آٍسی فٌبٍسی ٍ تزْیضات هَسد ًیبص 

 دس یبدگیشی، هذیشیت داًؾ ٍ ًَآٍسی  سؿذ 

 

 :استراتژيهتاهيي وٌٌدگاى  با شرواء ٍ هشترن هٌافعخلك پايدار در 

  ؿشکبء ٍ تبهیي کٌٌذگبى اػتشاتظیک یاشثایزبد اسصؽ ثلٌذهذت 

  ؿشکبء ٍ تبهیي کٌٌذگبى اػتشاتظیک رذیذ رزة 

  تبهیي کٌٌذگبى اػتشاتظیکحذاقل ًوَدى سیؼک 
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 ؿشکت پتشٍؿیوی ساصی اسکبى رْت ػبص

 هحيط زيست ٍ تَسعِ پايدار:ٍ حافظ  دٍستدار

 اػتبًذاسدّبی صیؼت هحیغی ٍ کبّؾ آالیٌذُ ّب سػبیت سؿذ  

   ایفبی ًقؾ هؼئَلیت ّبی ارتوبػی سؿذ 

 هذیشیت ثْشُ ٍسی اًشطی، آة ٍ ػبیش هٌبثغ  سؿذ 

 ٍ هٌشَر اخاللی ارزشْاي سازهاًی .9

 ثش ایي ثبٍسین کِ: ثب تَکل ثش خذای یکتب، هب دس هزوَػِ ؿشکت پتشٍؿیوی ساصی 

؛ لزا رْت حفظ ٍ ثبالثشدى ؿشکت هی ثبؿذاػتوبد ػْبهذاساى ثِ هذیشاى ٍ کبسکٌبى ثضسگتشیي ػشهبیِ ارتوبػی  -

 اػتوبد آًبى حذاکخش تالؽ خَد سا ثِ کبس هی ثشین. 

ثٌبثشایي ثیـتشیي کَؿؾ خَد سا ثشای تبهیي سضبیت آًبى ثِ کبس  . اقؼی ؿشکت ساصی، هـتشیبى هب ّؼتٌذسئیغ ٍ -

 هی ثشین. 

 اًگیضؽ ،لزا حذاکخش تالؽ خَد سا ثشای تَاًوٌذػبصی. هی ثبؿٌذ هبهْوتشیي ػشهبیِ ػبصهبًی  ،کبسکٌبى ؿشکت -

 آًبى ثِ کبس هی ثشین.  ٍ ثْشُ ٍسی

؛ اص ایٌشٍ ثش ًْبدیٌِ کشدى ًظن ٍ اًضجبط دس ّوِ ربی ؿشکت ایوٌی ٍ ثْشُ ٍسی هی ثبؿذًظن ٍ اًضجبط، ضبهي  -

 تأکیذ هی ٍسصین. 

تالؽ  ٍ سٍحیِ کبس روؼی سا دس خَد تقَیت کشدُ ؛ لزاخشد روؼی احشثخـی ثیـتشی ًؼجت ثِ خشد فشدی داسد -

 تشریح هی دّین.   آًبى ٍ کَؿؾ روؼی کبسکٌبى سا ثش فؼبلیتْبی فشدی

؛ ثٌبثشایي ایزبد هٌبفغ هی ثبؿذ خلق هٌبفغ هـتشک ثب ری ًفؼبى کلیذی الصهِ دػتیبثی ثِ هَفقیت پبیذاس ؿشکت -

 کبس خَیؾ قشاس هی دّین.  ِهـتشک ثب ری ًفؼبى کلیذی سا ّوَاسُ ػشلَح

ی هلی ٍ ، اص ایٌشٍ ثش سػبیت قَاًیي صیؼت هحیغی ٍ اػتبًذاسدّبهٌبثغ عجیؼی ٍ خذادادی هیشاث آیٌذگبى ثَدُ -

 رْبًی پبفـبسی ًوَدُ ٍ خَد سا هتؼْذ ثِ ارشای آًبى هی داًین.  

؛ اص ایٌشٍ ّوَاسُ ثش ؿفبفیت، هؼئَلیتْبی ارتوبػی، سػبیت قبًَى ٍ هشدم ٍ ربهؼِ ٍلی ًؼوت هب ّؼتٌذ -

 . ٍسصینپبػخگَیی اصشاس هی 

خَد سا هتؼْذ هی دس ثشخَسد ٍ تؼبهل ثب ری ًفؼبى، رْت ًْبدیٌِ ػبصی اسصؿْبی ػبصهبًی ّوچٌیي ؿشکت ساصی 

ػشلَحِ کبس خَیؾ  ّوَاسُسا  ػذالت ٍ حفظ کشاهت اًؼبًی، احتشام هتقبثلاػتوبد ٍ ، صذاقت، ؿفبفیتداًذ کِ 

 قشاس دّذ. 
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 هٌشَر اخاللی هجوَعِ شروت پترٍشيوی رازي -7شىل 

 شروت رازي در برخَرد ٍ تعاهل با ذي ًفعاى: )هٌشَر اخاللی( ارزشْاي اخاللی

 گـَدگی •

 احتشام هتقبثل  •

 ؿفبفیت  •

 صذاقت ٍ اػتوبد  •

 ٍ هٌضلت ارتوبػی اًؼبًیکشاهت  •

 ؼئَلیت ارتوبػیتؼْذ ٍ ه  •

 قبًًَوذاسی ٍ پبػخگَیی  •

 

 
 
 

 سْاهداراى

 ؿفبفیت،  

 اػتوبد صذاقت،

 هشترياى

احتشام هتقبثل،گـَدگی،   

ؿفبفیت، صذاقت ٍ اػتوبد   

:واروٌاى  

، ٍ اػتوبد صذاقت ،ػذالت ؿفبفیت،  

ٍ هٌضلت ارتوبػی کشاهت اًؼبًی  

:شرواء ٍ تأهيي وٌٌدگاى  

 ؿفبفیت، صذاقت ٍ اػتوبد

 :جاهعِ

 قبًًَوذاسی ٍ پبػخگَیی ،(هؼئَلیت ارتوبػی)ؿفبفیت، تؼْذ


