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رويکرد سبز در 
مديريت عملکرد 
شرکت پيگير  

شروین اردالن  

قائم مقام مدیر عامل   

و مدیر کشتارگاه

تاريخچه پيگير
بصورت سهامي خاص و توسط بخش 1355اين شركت  در سال ل ر ر ش1355اين ب و و ص ي ه ور ب

خصوصي تاسيس شده كه در فاز اوليه شامل واحدهاي پرورش مرغ مادر 
و توليد جوجه يكروزه بود ولي اكنون اين شركت بعنوان اولين زنجيره 

توليد گوشت مرغ خصوصي دركشور   مي باشد كه تمامي زنجيره توليد 
را تحت مديريتي  يكپارچه سازماندهي و كنترل  مي نمايد نيروي 
انساني شاغل در اين شركت  با احتساب واحدهاي اقماري بالغ بر  

اكثر واحدهاي توليدي و مشاركتي شركت در استان . نفر ميباشد775
.كيلومترمربع  واقع ميباشند 2500گلستان در محدوده اي مساحت 
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 سال توانسته به تمامي ذينفعان خود را به  38اين شركت در طول
ثابت نموده كه هيچگاه به دنبال منافع گذرا و لحظه اي نبوده و از هيچ 

تالشي براي ارتقا همگون خود و ساير ذينفعان خود دريغ نورزيده و 
نخواهد ورزيد و توليد محصول سالم و با كيفيت در كنار حداقل آسيب 
رساني به محيط زيست و منابع دراختيار براي نيل به توسعه پايدار از  

ك ا ا ل .اولويتهاي اين شركت بوده و هستا

سايت كشتارگاه  
صنعتي طيور

سايت فارمهاي 
گوشتي

سايت توليد جوجه 
سايت فارمهاي مادريكروزه

دانشكده علمي و 
كاربردي

واحد كشتار و  فرآوري

واحد بسته بندي و 
انجماد

واحد قطعه بندي 

    1فارم  

2فارم   

 3فارم  

4فارم 

1دانسازي پلت 

1سالن  

    2سالن  

توليد پودر جوجه

1فارم   

     2فارم  

3فارم   

فارم نسترن

فارم نرگس

فارم تحقيقاتي

واحد توليد پودر 
گوشت

2پلت  دانسازي

واحد دان سازي

فارم نيلوفر
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مدل توسعه پايدار شركت سامسونگ



5/12/2014

5

مدل توسعه پايدار شركت پيگير

ببسی

رویکرد های سبز شرکت
این رویکردها در سه فاز اجرایی گردید

آ برگزاری کالسهای  (فاز اول آموزش و تغيير نگرش کارکنان به انرژی و مسایل زیست محيطی

)آموزشی ،برگزاری مسابقات راهکارهای کاهش مصرف انرژی

ایجاد کارگروه ،جمع (فاز دوم کاهش مصرف سرانه مواد اوليه ، انرژی ، زایدات و پسماندها

)آوری و حالجی داده ها ، هدف گذاری 

 فاز سوم استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و یافتن راهکار برای استفاده از ضایعات و پسماندها

مطالعه و امکان سنجی استفاده از انرژیهای نو ، مشاوره گرفتن از شرکتهای (در چرخه توليد

)صاحب نام
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نتایج اوليه
سيستم از گيری بهره با کاغذ مصرف چشمگير کاهش  کاهش چشمگير مصرف کاغذ با بهره گيری از سيستم

برگ  4( حسابداری همکاران سستم و ارزیابی عملکرد آن الین

)پاکت 87برگ و  365بجای 

 کاهش مصرف برق با کاهش توقفات خط ،تغيير المپهای رشته

ای به ال ای دی،کاهش گلوگاهها  رسيدن به پانزده درصد 

کاهش مصرف سرانه در مصرف آب ، برق و گاز

ایجاد یک مجتمع کشاورزی چند منظوره در سایت کشتارگاه
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اقماري واحدهاي

فراوری کودمرغ مادرمرغ گوشتی دارو و 
واکسن

Pet  foodترابریداروسازی

سيف داروايمن تك

آرين طيور

آزادتپه
پارس 
استرآباد

گوهر طيور

ن و

پارس طيور 

ياشار  مرغ

پيگير ترابر

سيمين جوجه

مرغ و ماهي آمن دژ

فراوری و قطع بندی

هيركان طيور 

رادكان طيور

پارس ماكيان

بهپرور

آرین سيمين بال

واحد کشتارگاه صنعتی طيور  
 این واحد از زیر مجموعه های شرکت مادر بوده و

نقش لکوموتيو کل زنجيره را بازی ميکند و زحمات 
همگان در این واحد نمود پيدا مينماید با هدفگذاری 

 92صحيحی که از پنج سال پيش آغاز شد در سال 
نياز مرغ زنده خود را از % 97این واحد توانست 

درون زنجيره و با کيفيت دلخواه تهيه نماید و جایگاه 
خود را بعنوان تامين کننده اصلی شرکت کاله ، 

هایپر استار ، هایپر سان ،سامانه اوا و آیدا پروتيين 
.  حفظ نماید 
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معضالت کشتارگاه

 توليد بيش از سيصد و پنجاه متر مکعب آب تصفيه

شده حاصل از فرایند کشتار 

 بوی حاصل از پخت روزانه بيست تن زایدات مرغی

شامل خون ،پر ،کله و امعاء و احشای آن

 سر قيچی ها و ضایعات متنوع لوازم بسته بندی

آالت و منابع انسانیحاصل ضعف عملکرد ماشين 

اجرای پروژه های سبز در کشتارگاه پيگير

 استفاده از زمين سنگالخی ضلع شمالی کشتارگاه برای
اجرای این پروژه

 متر مکعب آب خروجی تصفيه خانه برای  350استفاده از
احيای زمين فوق

استفاده از آب کشتارگاه برای پرورش ماهی اکواریومی
 ایجاد سایت گلخانه و نهالستان و کمربند سبز و دریاچه

ماهی و باغ بوتانيک
 استفاده از نایلونهای تاریخ گذشته و بال استفاده برای

کاشت نهالهای گلدانی 
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استفاده از کود مرغداریهای شرکت برای احيای زمين
 استفاده از کود حاصل از بستر های لجن خشک کن در

گلخانه ها 
 استفاده از تفاله چای آشپزخانه کشتارگاه برای بستر

کاشت سوزنی برگ 
استفاده از شانه تخم مرغ دسته دوم برای بذرکاری

 استفاده از درختان هميشه سبز بعنوان کمربند سبز
هوا فيلتراسيون برای فيلتراسيون هوابرای

استفاده از حرارت حاصل از خنک کردن سيستم بوسوز
در گرمایش گلخانه ها
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کشتارگاه 
صنعتی طيور آشپزخانه   

مرکزی

دیاگرام  ارتباط واحدها

مجتمع چند منظوره

آب 
نایلون
کود
حرارت

  شانه
تخم  
مرغ 
کود

قارچ و صيفی جات

 چوب

کارگاه 
توليد 
پوشال

فارم 
گوشتی و 
جوجه کشی
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خروجيهای طرح

  استفاده از چوب حاصل از زراعت چوب برای استفاده در کارگاه
ازی هشت400شال ال از ک ت متر مکعب از سال هشتم  400پوشال سازی

  هزار عدد 64توليد ساليانه گل شاخه بریده
  هزار عدد 232توليد نهالهای باغی و پارکی و آپارتمانی
  تن 8توليد ساليانه ميوه های خوراکی
  تن   39توليد ساليانه صيفی جات
 عدد 80000توليد ساليانه ماهی قرمز و زینتی
ای دکمه قارچ ساليانه تن80توليد تن80توليد ساليانه قارچ دکمه ای
جلوگيری از هدر رفت آب در فصول سرد و بارانی
کاهش اعتراضات مردمی بابت پساب و بوی پخت ضایعات


