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ش��رکت پتروش��یمی فجر در منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی 
واق��ع در بندرامام خمینی )ره( قرار دارد. مأموریت این ش��رکت 
تأمی��ن یوتیلیتی م��ورد نیاز صنایع پتروش��یمی منطقه اس��ت، 
عمده ی فعالیت های این ش��رکت عبارتند از: تولید برق و بخار، 
تصفی��ه آب های صنعت��ی و تصفیه پس��اب های صنعتی، تفکیک 

هوا و تولید اکسیژن و نیتروژن. 
این ش��رکت ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی های جدی��د در واحدهای 
نی��روگاه و پ��روژه بازیافت آب اس��مز معکوس، مص��رف انرژی 
را کاه��ش داده و تاثی��رات بر محیط زیس��ت را به حداقل ممکن 
رسانده است. به عالوه، با احداث دو واحد تصفیه پساب صنعتی 
بزرگ، پس��ابهای صنعتی ش��رکتهای مس��تقر در منطق��ه ویژه را 
تصفی��ه نم��وده و آب بازیافت ش��ده حاص��ل از تصفیه را صرف 

آبیاری فضای سبز منطقه می نماید. 
م��ا با افزای��ش ظرفیت های تولی��د و عملیات خ��ود نقش مؤثری 
را در توس��عه اقتصادی و اجتماعی منطق��ه ایفا نمودیم و اکنون 
مصمم به حضور در بازارهای انرژی کشورهای منطقه هستیم تا 

سهم خود را در بازار هدف افزایش دهیم. 
ش��رکت پتروش��یمی فجر با توجه به اس��تراتژی های توس��عه ای 
خ��ود، جهت رعایت اس��تانداردهای مس��ئولیت اجتماعی از هیچ 
تالش��ی فروگذار نمی کند. ما خود را با تعیین راهکارهای روشن 

برای پیش��رفت جامعه و رعای��ت الزامات محیط زیس��تی متعهد 
می دانیم. 

این ش��رکت به خوبی آگاه است که عملیات آن در محیط زیست 
اطراف چه تأثیری دارد. 

م��ا برای تحکیم اعتماد بین مش��تریان، جامع��ه پیرامون، تأمین 
کنن��دگان، س��هامداران و کارکنان با صداقت و ش��فافیت تالش 

می کنیم. 
س��عی در خدمت رس��انی هر چه بیش��تر به مردم منطقه، ایجاد 
فض��ای گفتگ��وی اجتماع��ی، جلوگی��ری از جرم ه��ای اقتصادی و 
اجتماع��ی، جلوگیری از کار اجب��اری، رعایت حقوق مصرف کننده 
و رعای��ت عدالت بی��ن کارکنان ب��ا احترام به اق��وام و نژادهای 

گوناگون سرلوحه کارماست. 
خ��ود را متعه��د به رعایت قان��ون کار و رعای��ت قوانین ایمنی و 

بهداشت درباره عموم کارکنان شرکت می دانیم. 
م��ا ب��ا برنامه ریزی، نظارت و بهبود مس��تمر، خ��ود و کارکنان را 
برای مس��ئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مسئوالنه در تمامی 
فرآیند ه��ا آماده نموده و بر پایبندی ب��ه رعایت مفاد آن همت 

می گماریم. 
علیرضا شمیم
مدیر عامل

بیانیه مسئولیت اجتماعی



■ معرفی
ش��رکت پتروش��یمی فج��ر  در س��ال 1377 با هدف 
تامی��ن یوتیلیتی مورد نیازش��رکتهای  منطقه ویژه 
اقتصادی پتروش��یمی واقع در بندر امام درس��ایت 
4 تاسیس ش��د و به عنوان اولین شرکت یوتیلیتی 
متمرکز در کش��ور در س��ال  1381 ب��ه بهره برداری 
رس��ید. با گس��ترش ش��رکت ها و افزای��ش اجرای 
طرح های ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی در سایت 
2 و 3، ش��رکت پتروش��یمی فج��ر به منظ��ور تامین 
یوتیلیت��ی طرح های جدی��د، اقدام به اج��رای طرح 

توسعه فجر در سایت 2 نمود. 
از جمله محصوالت شرکت پتروشیمی فجر می توان 
به برق، بخار، آب  RO، آب DM، آب آتش نش��انی، 

آب س��رویس، آب بهداش��تی، هوای اب��زار دقیق، 
ه��وای س��رویس، اکس��یژن، ازت و تصفیه پس��اب 

اشاره کرد.
■ چشم انداز شرکت پتروشیمی فجر

حض��ور در بازار انرژی کش��ورهای منطقه به منظور 
تحق��ق افزایش س��ود، پای��داری تولی��د و رضایت 

ذینفعان در افق 1397
■ بیانیه ماموریت شرکت پتروشیمی فجر

ش��رکت پتروش��یمی فج��ر از  س��ال 1382 تاکن��ون 
تامین یوتیلیتی ش��رکتهای مس��تقر در منطقه ویژه 
اقتص��ادی بندر امام خمینی را ب��ه عهده دارد . در 
این مس��یر به منظور افزایش سود آوری و رضایت 
ذینفعان جهت کسب س��هم بیشتری از بازار هدف، 

نس��بت به فروش ب��رق مازاد بر مصرف ش��رکتهای 
مس��تقر در منطق��ه وی��ژه به کش��ورهای همس��ایه  

اقدام می نماید.
■ ارزش های اخالقی شرکت پتروشیمی فجر

● رضایتمندی ذینفعان
● مسئولیت پذیری و آینده نگری کارکنان

● شفافیت در ارائه گزارشات
● رشد و خالقیت

■ اهداف کالن استراتژی شرکت پتروشیمی فجر
● ایجاد سودآوری پایدار

● افزایش رضایتمندی مشتریان
● بهبود زنجیره تولید

● توسعه، تعهد و ارتقای مدیریت دانش سازمانی



■ معرفی واحدهای عملیاتی

واحدهای تولید برق و بخار ناحیه 1 و2:    
ای��ن  واحده��ا  ش��امل 5 دس��تگاه توربی��ن گازی 
آلس��توم مدل EV-11N2  دو دس��تگاه توربین گازی 
GE مدل  DLN 9 FRAME در ناحیه یک و 4 دستگاه 
توربین گازی مپنا مدل V94 در ناحیه 2 و 6 دستگاه 

HRSG  و 4 دستگاه بویلر کمکی  است.

واحد های نیروگاه ناحیه 1 و2: 

واحد محصول ردیف 
ظرفیت 
اسمی 
ناحیه1 

ظرفیت 
اسمی 

ناحیه 2 

ظرفیت 
عملیاتی 
ناحیه 1 

ظرفیت 
عملیاتی 
ناحیه 2 

جمع کل 
ظرفیت 
عملیاتی 

MW 835 660 438 360 798 برق 1 

Ton/hr 948 840 625 630 1255 بخار 2 

نیروگاه در ناحیه 1 تحت لیسانس شرکت آلستوم و در ناحیه 2 تحت لیسانس 
شرکت مپنا است.



با دارا بودن یک واحد پایلوت تصفیه پساب صنعتی، امکان استفاده  رایگان 
عموم متخصصین کش��ور و تحقیق ب��ر روی فرایندهای تصفیه پس��اب امکان 

پذیر است.  

گزارش مسئولیت اجتماعی پتروشیمی فجر به جامعه . 7

واحدهای تصفیه پساب 1و 2  : 
جمع کل ناحیه 2 ناحیه 1 واحد محصول ردیف 

 1 Low TDS پساب m3/hr 460 520 980
 2 High TDS پساب m3/hr 70 25 95
Kg/hr 4000 0 4000 کوره زباله سوز 4 
Kg/hr 1500 0 1500 کوره جامد سوز 5 

 VATECH شرکتهای  لیسانس  تحت  ترتیب  به  دو  و  یک  پساب  تصفیه  واحد 
WABAG و شرکت شفاب هستند.



واحدهای تفکیك هوا ناحیه 1 و 2:   
 R جمع کل ناحیه 2 ناحیه 1 واحد محصول
Nm3/hr 27000 24000 51000 نیتروژن گازی1 
Ton/hr 1/3 3/2 4/5 نیتروژن مایع 2 
Nm3/hr 28500 12000 40500 اکسیژن گازی3 
Ton/hr 4/2 0 4/2 اکسیژن مایع4 
Ton/hr 37/0 0 37/0 آرگون مایع5 
Nm3/hr 15500 18000 33500 هوای ابزار دقیق 6 
Nm3/hr 36000 30000 66000 هوای سرویس 7 

 AIR LIQUIDو  AIR PRODUCTواحد هوا در ناحیه یک تحت لیسانس شرکتهای
و در ناحیه 2 تحت لیسانس شرکت LINDE است. 



واحد های تصفیه آب ناحیه 1 و2: 
 R جمع کل ناحیه 2 ناحیه 1 واحد محصول
m3/hr 7000 9800 16800 آب زالل1 

 2 DM آب m3/hr 1960 1560 3520

 4 RO آب m3/hr 5070 5460 10530
m3/hr 250 125 375 آب بهداشتی5 
m3/hr 400 640 1040 آب سرویس 6 
m3/hr 7000 7000 14000 آب آتش نشانی7 

واحد آب ناحیه یک تحت لیسانس شرکت VATECH WABAG  و در ناحیه 2 تحت 
لیسانس شرکت اندیشه زالل است.



■ معرفی واحدهای عملیاتی
● واحد خطوط ارتباطی: 

این واحد مس��ئولیت بهره برداری و نگهداری خطوط 
انتقال محصوالت یوتیلیت��ی در مجتمع فجر و خطوط 

پساب منطقه  به تمام مجتمع های فعال منطقه ویژه 
را ب��ر عه��ده دارد و عالوه ب��ر این،مس��ولیت اجرای 
دس��تورالعمل ش��ماره 1010132 ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی را در خصوص خطوط خ��وراک و محصول 

مجتمع ها برعهده دارد.  وسعت عملیاتی واحد خطوط 
ارتباطی افزون بر 2700 هکتار می باشد و بیش از 74 
نوع س��یال اعم از ش��یمیایی و سرویسهای جانبی به 

طول تقریبی 900 کیلومتر می باشد.

10. گزارش مسئولیت اجتماعی پتروشیمی فجر به جامعه 



◄ عکس هوایی مش��تریان ش��رکت پتروش��یمی 
فجر واقع در منطقه ی ویژه اقتصادی پتروشیمی 

بندر امام خمینی )ره(

 ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت
 1 پتروشیمی مارون 14 پتروشیمی تخت جمشید 

 2 پتروشیمی رازی 15 شیمی بافت
 3 پتروشیمی بوعلی سینا BIPC( 16(شرکت آب نیرو

 4 پتروشیمی تندگویان 17 سازمان منطقه ویژه
18 شیمی تکس آریا  5 پتروشیمی خوزستان
 6 پتروشیمی فن آوران 19 پتروشیمی باختر
 7 پتروشیمی امیرکبیر 20 پتروشیمی رجال

 8 پتروشیمی کارون 21 پژوهش و فن آوری
 9 پتروشیمی اروند 22 اکسیر شیمی

 10 پتروشیمی غدیر 23 شرکت صنعتی پوشش لوله ماهشهر
 11 شهید رسولی 24 شرکت صنعتی لوله سازی ماهشهر
 12 شرکت صنعتی نوید زرشیمی 25 شرکت صنایع بسته بندی پتروپک

 13 اداره بندر امام خمینی 26 شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

مشتریان شرکت پتروشیمی فجر: 

گزارش مسئولیت اجتماعی پتروشیمی فجر به جامعه . 11



◄ بی��ش از 80 درصد  کل نیروها، بومی اس��تان 
خوزستان بوده که این تعداد هم شامل بخش های 
کارگری و هم شامل  نیروهای بخش های مدیریتی 

و کارشناسی است.

 نیروهای
 پیمانکاری

 قرارداد مدت
 موقت

 قرارداد مدت
 معین

 کارکنان
 رسمی

630 193 137 288 

کل کارکنان شاغل:      1248 نفر 

■ منابع انسانی
کارکن��ان ه��ر س��ازمانی اصلی ترین مناب��ع و مهمترین 

سرمایه های آن سازمان هستند.
شرکت پتروشیمی فجر دارای کارکنانی با توان،  استعداد 
و مهارت باالست که توانسته اند راهبری این صنعت مهم 

را با خود اتکایی و خودکفایی به پیش برند.

ت��الش مدیریت ارش��د س��ازمان، بر توس��عه ش��غلی و 
مهارت ه��ای تخصصی کارکنان و مدیران خود اس��ت. با 
نگاه��ی به افق آینده، تربیت مدی��ران توانا و کارکنان 
ماهر برای آینده منطقه و استان در برنامه های شرکت 

پیاده سازی شده است.

12. گزارش مسئولیت اجتماعی پتروشیمی فجر به جامعه 



عملک��رد زیس��ت محیط��ی و نقش این ش��رکت در 
تصفیه آالینده ها

● تصفیه پساب
تصفیه پس��اب های صنعتی و بهداشتی 15 مجتمع 
پتروش��یمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی 
ب��ه ص��ورت متمرک��ز ب��ا روش ه��ای بیولوژیک��ی، 
در واحده��ای تصفی��ه پس��اب این  ش��رکت انجام 

می گیرد.
ع��دم تصفیه این پس��اب ها آلودگی و آس��یب به 

محیط زیست را به دنبال خواهد داشت. 
به عالوه، از آب حاصل از  پس��اب تصفیه شده در 
آبیاری فضای سبز منطقه ویژه استفاده می شود؛ 
ب��ا ای��ن کار ب��ه می��زان 65 درص��د از مصرف آب 
برای آبیاری  فضای س��بز 89 هکتاری منطقه ویژه 
اقتصادی پتروش��یمی اس��تفاده بهینه ش��ده و در 

برداشت رودخانه ای آب صرفه جویی می شود.
 

● پایش ها
کلیه خروجی های هوا و پساب به صورت مستمر و 
مطابق مقررات محیط زیست توسط آزمایشگاه های 
معتم��د س��ازمان محیط زیس��ت م��ورد پایش قرار 
می گی��رد ت��ا از مطابقت کام��ل با  اس��تانداردهای 

سازمان محیط زیست اطمینان حاصل شود.



در س��الهای اخی��ر ب��ا توجه ب��ه توس��عه صنایع و 
کارخانه ه��ا، مش��کالت مرب��وط به آلودگ��ی محیط 
زیس��ت افزایش یافته است. آلودگی های موجود 
در آب ع��الوه بر اینکه باعث انتش��ار بس��یاری از 
بیماری ها می شود، سالمت و کیفیت منابع محدود 
آب تمی��ز را نیز تحت تاثیر ق��رار داده و در بلند 
م��دت صدمات زیاد و جبران ناپذیری را بر پیکره 
توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد می سازد. 
اما با اس��تفاده از روشهای مناسب تصفیه پساب، 
نه تنها می توان بهداش��ت جامعه را بهبود بخشید 
بلک��ه از طری��ق بازیاف��ت پس��اب تصفیه ش��ده و 
اس��تفاده مجدد از آن، بخصوص در کش��ورهایی 
که ب��ا کمبود آب مواجه هس��تند، می توان میزان 

بهره وری از منابع طبیعی را ارتقا داد. 
این ش��رکت به عنوان یوتیلیتی متمرکز، مسئول 
دریافت تمامی پس��ابهای مجتمع های پتروش��یمی 
منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی ماهشهر است. 
در همین راس��تا مرکز پژوهش و توس��عه شرکت 
پتروشیمی فجر در راستای اهداف استراتژیک و 
همچنین حفظ محیط زیست، طراحی و اجرای پایلوت 
چند منظوره زیست محیط واحدهای تصفیه پساب 
را در دو فاز )فاز طراحی و فاز اجرا( در دستور کار 

خود قرار داد. 
در صنای��ع نف��ت یک��ی از گام های اساس��ی جهت 
دستیابی به تکنولوژی مربوط به واحدهای تصفیه 
بیولوژیک��ی پس��اب، اس��تفاده از واحدهای نیمه 
صنعت��ی ی��ا پایلوت اس��ت. علیرغم پیش��رفتهای 
چشم گیر اخیر در زمینه های مرتبط با مدل سازی 

فرایندهای تصفیه، گلوگاه اصلی در هنگام توسعه 
و بومی سازی دانش فنی اغلب فرایند ها، طراحی و 
بکارگرفتن واحدهای پایلوت است. این موضوع به 
ویژه در فرایندهای بیولوژیکی اهمیت بیش��تری 
دارد زیرا ماهیت مبتنی بر تجربه و پیچیدگی های 
ناش��ناخته مربوط به مکانیزم واکنش های تصفیه 
بیولوژیک��ی مانن��د ویژگ��ی میکروارگانیس��م ها، 
مسائل مربوط به پدیده های انتقال )هیدرولیکی، 
انتقال جرم( و... موجب شده است که توسعه یک 
مدل ریاض��ی کامال دقیق امکانپذیر نباش��د و لذا 
اح��داث پایلوت و انجام مطالع��ات میدانی در این 

موارد اجتناب ناپذیر است. 
در این پایلوت می توان تمام پس��اب های صنعتی 
و همچنین پس��ابهای بهداشتی را در سیستم های 
پیش��رفته تصفیه پس��اب مورد بررس��ی و آنالیز 
قرار داد. همچنین تمام مجتمع های پتروشیمی که 
به نوعی پس��اب صنعتی تولید می کنند می توانند 
از این پایلوت جهت ارزیابی و آنالیز پساب مورد 

نظر استفاده کنند.   
در پایل��وت چن��د منظوره تصفیه پس��اب ش��رکت 
پتروش��یمی فجر پنج فراین��د بیولوژیکی تصفیه 
پس��اب به ص��ورت یکپارچ��ه در یک واح��د پیاده 
سازی ش��ده است. بدین معنی که فرایندهایی که 
طب��ق معمول هر کدام باید در یک پایلوت ارزیابی 
شوند، با در نظرگرفتن تمامی جنبه های فنی و ابعاد 
نظری، در یک پایلوت یکپارچه سازی شده اند. این 
طرح به طور چش��م گیری باع��ث کاهش هزینه های 
ساخت و احداث و نیز فضای مورد نیاز شده است. 

ظرفیت این پایلوت یک متر مکعب بر ساعت است 
و در زمینی به مس��احت 224متر مربع اجرا ش��ده 

است. 
بهینه کردن شرایط عملیاتی موجود، بررسی امکان 
افزایش ظرفیت واحدهای تصفیه پس��اب، تعیین 
ش��رایط عملیاتی مناس��ب جهت بررس��ی پسابهای 
جدید، تاثیر اس��تفاده از مواد شیمیایی جدید در 
راندمان تصفیه پساب، بررس��ی امکان تغییرات 
در سیس��تم های فعل��ی جه��ت پذیرش پس��ابهای 
جدید، ایجاد بس��تر مناس��ب جهت انج��ام کارهای 
تحقیقاتی و پژوهشی و بررسی سیستم های جدید 
تصفیه پس��اب از جمله اهداف این طرح به شمار 

می روند. 
دانش فنی یکپارچه س��ازی 5 واحد تصفیه پساب 
بیولوژیک��ی در یک پایلوت اولی��ن جنبه نوآوری 
ای��ن طرح اس��ت. همچنین تس��ت و بهینه س��ازی 
مواد ش��یمیایی س��اخت داخل، کاهش چش��مگیر 
هزینه ه��ای اح��داث پایل��وت جهت دس��تیابی به 
تکنولوژی و بهینه سازی فرایند از دیگر جنبه های 

نوآورانه این پایلوت است. 
این واح��د نیمه صنعتی توانایی تبدیل به واحدی 
صنعتی را نیز داراس��ت. این ی��ک دانش فنی به 
ش��مار می رود که به راحتی قابل ب��ه کارگیری در 
بخش های دیگر است. با هدف کمک به بخش های 
ش��رکت  کش��ور،  صنعت��ی  و  پژوهش��ی  علم��ی، 
پتروش��یمی فجر آمادگ��ی خود را برای اس��تفاده 
تحقیقات��ی ای��ن پایل��وت ب��ه تمام��ی متخصصین 

تصفیه پساب به صورت رایگان اعالم می نماید.

به منظور حفاظت از محیط زیست،

راه اندازی بزرگ ترین پایلوت تصفیه پساب
 صنعــت نفت كـــشور در پتروشیمی فجـــر







■ خدمات و فعالیت های عام المنفعه
پتروش��یمی فجر در آبادانی ش��هرها و روس��تاها نقش 
موث��ری دارد؛ این ش��رکت از طریق ش��ورای راهبردی 
مدیران منطقه  در جهت تاسیس زیر ساخت های شهری 
و روس��تایی از جمله مش��ارکت در احداث جاده، مسجد، 
پارک، مدرسه، تجهیزات و تاسیسات برق و سایر خدمات 
عام المنفعه اقدام می نماید. کمک های ساالنه از طریق 
شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی های منطقه 
تصویب شده و با مشارکت پتروشیمی فجر مبالغ مصوب، 
به مسئولین و ادارات شهرستان برای هزینه در مصارف 
یاد ش��ده تقدیم می شود. میزان کمک های تقدیمی به  

شهرستان ساالنه افزایش می یابد.

■ ارتباط با جامعه
این شرکت  با تاکید بر  پاسخ گویی و مسئولیت پذیری، 
به روش های زیر  با مردم  و مس��ئولین شهرس��تان در 

ارتباط است:
◄ ارتب��اط مکت��وب، تلفن��ی و حض��وری با مس��ئولین 
شهرستان به عنوان نمایندگان جامعه و  تشکیل جلسات  

مختلف و تبادل نظر با مسئولین
◄ اطالع رسانی فعالیت ها، رویدادها و اخبار و گزارش 

به مردم  از طریق وبسایت سازمانی
◄ هماهنگی بازدید های مردمی و صنوف مختلف جامعه 
از مجتمع های صنعتی  به پیش��نهاد  بازدیدکنندگان و 

براساس برنامه.
ضمن��ا ای��ن ش��رکت ب��ا معرف��ی منطق��ه ب��ه بازدی��د 
کنندگان)مدیران، کارشناس��ان، دانش��جویان، اصناف 
مختل��ف(، مهمان��ان داخل��ی و خارجی، نق��ش مثبتی در 
معرفی شهرس��تان و افزایش شهرت منطقه ماهشهر و 

بندرامام )ره( ایفا می کند.
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■ سایر خدمات:
1- درآمد مستقیم حدود 6000 نفر از خانواده های کارکنان پتروشیمی فجر از  ناحیه فعالیت و تولید شرکت و استفاده 

غیر مستقیم بیش از 18000 نفر از این فعالیت ،به عنوان افتخاری ماندگار برای این صنعت قلمداد می شود.
2- توس��عه اقتصادی شهرس��تان در نتیجه  عقد قرارداد های خرید،تامین و دریافت خدمات از پیمانکاران  بومی، 

شرکت های محلی و  بازار شهرستان .
3- ارتباط با مراکز دانشگاهی شهرستان.

4-  کمک و همیاری کارکنان به بخشی از نیازمندان جامعه.
5- گ��ردش مال��ی زیاد ناش��ی از فعالیت این صنعت  در شهرس��تان و در نتیجه توس��عه آبادان��ی و رونق اقتصادی 

شهرستان.
6- تصفیه پساب های صنعتی و فاضالب های بهداشتی  مجتمع های پتروشیمی.

7- آموزش و مهارت آموزی به  بخشی از جوانان از طریق کارآموزی، کار ورزی و اشتغال با هماهنگی و معرفی از سوی دانشگاه ها 
و ادارات و سازمان های ذیربط.

8- به منظور توس��عه فرهنگ حمایت از محیط زیست، در س��ال 1392 کارگروه دیده بان حفاظت محیط زیست توسط 
کارکنان شرکت تشکیل شده است.

مهمترین اهداف این کارگروه خودجوش، بیان دغدغه های محیط زیس��تی در سطح شرکت، آموزش به عالقمندان و 
تالش برای پیدا کردن راه حل های علمی جدید برای بازیافت مواد است.

18. گزارش مسئولیت اجتماعی پتروشیمی فجر به جامعه 





ج���وای���ز، 
تقدیرنامه ها 
و گواهی های

 اخذ شده

تقدیرنامه برق منطقه ای استان خوزستان

واحد صنعتی دوستدار محیط زیست � تقدیرنامه 
سازمان حفاظت محیط زیست سال 1388

گواهی نامه  4 ستاره جشنواره تعالی 
صنایع پتروشیمی کشور سال 1392

گواهینامه استانداردهای مدیریت کیفیت، 
انرژی، ایمنی، بهداشت، محیط زیست

گواهینامه سطح 3 تعهد سبز
جایزه مدیریت سبز ایران

گواهی شرکت برتر ایمنی 
در سال 1387

لوح سپاس 
کمیته امداد امام خمینی )ره(

لوح سپاس فرماندار 
شهرستان بندر ماهشهر

تندیس بلورین مدیریت پروژه از انجمن 
بین المللیIPMA سال 1390 

لوح سپاس ناحیه مقاومت بسیج ماهشهر

واحد صنعتی برگزیده سبز سال 1388تندیس کارگاه های برتر ایمنی سال 1387
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