معرفی گروه مپنا
محمد منصوری

ؿشوت ٔپٙا ،یه تٍٙا ٜالتلادی ایشا٘ی داسای ٌٛاٞیٙأٞٝاى ISO/TS ،OHSAS 18001: 2007 ،ISO 14001: 2004
 ISO 9001: 2008 ٚ 29001:2007اػت و ٝتٕٞ ٝشا 33 ٜؿشوت صیشٔجٕٛػ ٝخٛد ،تحت ِٛای ٌشٔ ٜٚپٙا دس صٔیٝٙ
تٛػؼ ٚ ٝػاخت ٘یشٌٚاٞ ٜای حشاستی تلٛست پیٕا٘ىاس اجشایی وّیذ دس دػت ( ٚ )EPCػشٔایٌٝزاسی خلٛكی (ٚ )IPP
ٕٞچٙیٗ پشٚطٜٞاى ٘فت ٌ ٚاص  ٚسیّى فؼاِیت ٔیوٙذ.
اص آغاص تأػیغ دس ػاَ ٌ ، 1371شٔ ٜٚپٙا تا ٟٔٙذػی ،ػاخت تجٟیضات  ٚاحذاث ٘ضدیه تٍٔ 500555 ٝاٚات پشٚطٞ ٜای
٘یشٌٚاٞی دس لاِة پشٚطٞ ٜای خاتٕ ٝیافت ،ٝدس دػت احذاث  ٚآتی خٛد و٘ ٝضدیه ت 86 ٝدسكذ اص ظشفیت ٘لة ؿذٜ
٘یشٌٚاٞ ٜای وـٛس سا تـىیُ ٔی دٙٞذ ٔـاسوت داؿت ٝاػتٔ .جٕٛع اسصؽ لشاسدادی پشٚطٞ ٜای ٌشٔ ٜٚپٙا دس ػ ٝحٛصٜ
٘یش٘ ،ٚفت ٌ ٚاص  ٚسیّی ت ٝتیؾ اص ٔ 17یّیاسد یٛس ٚتاِغ ٔی ؿٛد.
اص ػٛی دیٍش ٌشٔ ٜٚپٙا ت ٝػٛٙاٖ ػشٔایٌٝزاس پشٚطٞ ٜای ٘یشٌٚاٞی خلٛكی ( ٓٞ ، )IPPاو ٖٛٙچٙذیٗ پشٚط ٜخلٛكی سا دس
چاسچٛب سٚؿٟای ػاخت ،تٟش ٜتشداسی ٚ ٚاٌزاسی ( ٚ )BOTػاخت ،تّٕیه  ٚتٟشٜتشداسی ( )BOOتا ظشفیت حذٚد 7555
ٍٔاٚات  ٚاسصؽ تیؾ اص ٔ 0.5یّیاسد یٛس ٚدس دػت الذاْ داسدٕٞ .چٙیٗ ٌشٔ ٜٚپٙا تٟٙا ػاص٘ذ ٜوّی ٝتجٟیضات اكّی ٘یشٌٚاٜٞای
حشاستی ،اص جّٕ ٝتٛستیٗٞای ٌاص  ٚتخاس ،تجٟیضات جا٘ثی تٛستیٗ ،پش ٜتٛستیٗ ،ط٘شاتٛس ،تٛیّشٞای تاصیاب حشاستی ( ،)HRSGتٛیّشٞای
ٔؼِٕٛی  ٚتجٟیضات جا٘ثی آٟ٘ا تحت ِیؼا٘غ ؿشوتٟای ٔؼتثش جٟا٘ی دس ایشاٖ ٔیتاؿذ.
ٌشٔ ٜٚپٙا اِٚیٗ  ٚتضسٌتشیٗ پیٕا٘ىاس ػٕٔٛی ٘یشٌٚاٞی دس خاٚسٔیا٘ ٚ ٝغشب آػیا ،اِٚیٗ  ٚتضسٌتشیٗ ػاص٘ذ ٜوّی ٝتجٟیضات اكّی
٘یشٌٚاٞی دس ٔٙاعك فٛق  ٚاِٚیٗ  ٚتضسٌتشیٗ ػشٔایٌٝزاس عشحٟای ٘یشٌٚاٞی خلٛكی دس وـٛس ٔحؼٛب ٔیؿٛد .ػال ٜٚتش آٖ دس
ع َٛػاِٟای فؼاِیت  ٚدس پاػخ ت ٝسؿذ  ٚتٛػؼ ٝتاصاس تشق  ٚتٙٔ ٝظٛس حٕایت اص پشٚطٜٞای ٘یشٌٚاٞی خلٛكیٌ ،شٔ ٜٚپٙا اسائٝ
«خذٔات پغ اص فشٚؽ» « ٚتؼٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی» ٘یشٌٚاٜٞا سا ٘یض دس ػثذ ٔحلٛالت  ٚخذٔات خٛد اسائٔ ٝیٕ٘ایذ.
دس ساػتای پیـثشد اٞذاف اػتشاتظیه  ٚتٙٔ ٝظٛس تىاسٌیشی ظشفیتٞای ٔٛجٛد ٔ ٚضیتٞای ٘ؼثی ٔتؼذدٌ ،شٔ ٜٚپٙا دس
حاَ حاضش د ٚحٛص ٜوؼة  ٚواس دیٍش ٘یض ٔـغ َٛت ٝفؼاِیت اػت:
.1

اجشای عشحٟای ٘فت ٌ ٚاص اص جّٕ ٝتٛػؼٔ ٝیادیٗ ،احذاث  ٚتٛػؼ ٝپاالیـٍا ،ٜتأػیؼات ؿیشیٗػاصی  ٚخغٛط
ا٘تماَ ٌاص ،تاػیؼات جا٘ثی تشق  ٚتخاس (یٛتیّیتی) ٛٔ ٚاسد ٔـات ٝدس تش٘أ ٝایٗ ٌش ٜٚلشاس داسد.

.0

ػاخت ِٛوٛٔٛتیٞٛای تاسی ٔ ٚؼافشی  ٚتجٟیضات جا٘ثی آٟ٘ا تا ٕٞىاسی تٍٙات ًٙؿشوتٟای ٔؼتثش تیٗإِّّی ٚ
اجشای پشٚطٜٞای حُٕ ٘ ٚمُ سیّی تٙٔ ٝظٛس ایجاد جٟؾ دس ظشفیتٞای وـٛس دس ایٗ حٛص ٜاص دیٍش ػشكٞٝای
فؼاِیت ٌشٔ ٜٚیتاؿذ.

ٔپٙا دس عی ػاِٟای فؼاِیت خٛد تا تىی ٝتش تجاسب ٘ ٚیشٚی ٔتخلق دس صٔی ٝٙاجشای عشحٟای ٘یشٌٚاٞی ،ػال ٜٚتش تأٔیٗ تخؾ
اػظٓ ٘یاص تشق وـٛس ،جٟت پیـثشد اٞذاف والٖ كٙؼت تشق  ٚتٛػؼ ٝكادسات ٔحلٛالت غیش ٘فتی ،پاػخٍٛیی ت ٝتماضای تشق دس

تاصاسٞای تیٗإِّّی دس لاِة ػاخت  ٚاجشای پشٚطٞ ٜای ٘یشٌٚاٞی تلٛست  IP ٚ EPC ،EPسا دس دػتٛس واس خٛد لشاس داد ٜاػت .دس
ٕٞیٗ ساػتا؛ ٘فٛر ،تٛػؼ ٚ ٝتثثیت فؼاِیتٟای خٛد دس تاصاسٞای ٞذف خاسج اص وـٛس سا تش٘أٝسیضی ٕ٘ٛد ٚ ٜتاوٛٔ ٖٛٙفك ت ٝحضٛس
پشسً٘ دس تاصاسٞای جٟا٘ی  ٚوؼة حجٓ كادساتی تیؾ اص ٍٔ 1655اٚات پشٚط٘ ٜیشٌٚاٞی ت ٝوـٛسٞای ٔختّف ٔٙغم ٝاص جّٕٝ
ػٕاٖ ،ػشاق ،ػٛسیِ ،ٝثٙاٖ  .... ٚؿذ ٜاػت.
دس چـٓا٘ذاصی چٙیٗ ٌؼتشد ٜاص ػشكٞٝای وؼة  ٚواسٔ ،پٙا تا حضٛس دس تاصاس ػشٔای( ٝتٛسع اٚساق تٟاداس) اٞشْٞای جذیذی جٟت
تجٟیض ٔٙاتغ ٔاِی ٔ ٚـاسوت تخؾ خلٛكی دس پشت ٛاٞذاف ؿشوت پیؾتیٙی ٕ٘ٛد ٜاػت .وؼة سضایت فشاٌیش ٔـتشیاٖ تا اجشای
ٔؼتٕش تش٘أٞٝای استمای خذٔات ٔ ٚحلٛالت ،سٚیىشد ٘ٛیٗ تاصاسیاتی ٌشٔ ٜٚپٙا ت ٝػٛٙاٖ یه ػاصٔاٖ پٛیای ٔتٕایض دسػشك ٝسلاتتی
أشٚص اػت.
تاريخچه گروه مپنا
تا لثُ اص تـىیُ ؿشوت ٔپٙا ،وّی ٝپشٚطٞ ٜای ٘یشٌٚاٞی وـٛس ت ٝعشیك وّیذ دس دػت تٛػظ ؿشوتٟای خاسجی اجشا  ٚتحٛیُ
تٟشٜتشداس ٔیٌشدیذ؛ أا تا ؿىُ ٌیشی  ٚتىأُ ٔپٙا ،ایٗ ؿشوت تٛا٘ؼت تا ٌزس اص ٔشاحُ صیش ،فضای ٘ٛیٙی سا دس فؼاِیتٟای
كٙؼتی وـٛس ایجاد ٕ٘ایذ :
ٔشحّ ٝاَٚ
ا٘جاْ ػّٕیات ٟٔٙذػی  ٚعشاحی ،تأٔیٗ تجٟیضات ٘یشٌٚا ٜاص خاسج  ٚا٘جاْ ػّٕیات اجشایی  ٚتأٔیٗ تجٟیضات جٙثی دس داخُ
وـٛس ا٘جاْ پزیشفت.

ٔشحّ ٝدْٚ
ا٘جاْ فؼاِیتٞای ٟٔٙذػی  ٚعشاحی دس داخُ وـٛسِ ،یىٗ تجٟیضات اكّی ؿأُ تٛستیٗ ،ط٘شاتٛس  ٚػیؼتٕٟای وٙتشَ اص
خاسج اص وـٛس تأٔیٗ ٌشدیذ .ػّٕیات اجشایی  ٚتأٔیٗ تجٟیضات غیشاكّی تا تٟشٌٜیشی اص تٛاٖ داخّی ا٘جاْ ؿذ.

ٔشحّ ٝػْٛ
تأٔیٗ تجٟیضات اكّی ؿأُ تٛستیٗ ،ط٘شاتٛس ،ػیؼتٕٟای وٙتشَ  ٚتجٟیضات جا٘ثی ٕٞچٙیٗ فؼاِیتٞای عشاحیٟٙٔ ،ذػی ٚ
اجشا دس داخُ وـٛس ت ٝا٘جاْ سػیذ.

ٔشحّ ٝچٟاسْ
.1

عشاحی  ٚػاخت داخُ وّی ٝتجٟیضات اكّی ٘یشٌٚاٞی اص جّٕ ٝتٛستیٗ ،ط٘شاتٛس ،ػیؼتٓٞای وٙتشَ
 ٚغیشٜ

.2

ػشٔایٌٝزاسی ٔؼتمیٓ دس احذاث ٘یشٌٚاٜٞای تشق تا اػتفاد ٜاص ا٘ٛاع سٚؿٟای ػاخت ،تٟشٜتشداسی ٚ
ٚاٌزاسی )(BOT؛ ػاخت ،تٟشٜتشداسی ٔ ٚاِىیت ) ٚ (BOOجّة ٔـاسوت ػشٔایٌٝزاساٖ خاسجی
ت ٝایٗ ٔٙظٛس

.3

پیٕا٘ىاس ػٕٔٛی ٘یشٌٚاٜٞای ٌاصی ،تخاسی  ٚػیىُ تشویثی دس چاسچٛب ا٘ٛاع سٚؽ ٞای
لشاسدادی ( اص جّٕ ٚ EPC ،EP ٝغیش)ٜ

 .4پیٕا٘ىاس ػٕٔٛی پشٚطٜٞای یٛتیّیتی كٙؼتی ٘ظیش ػاخت تأػیؼات جا٘ثی تشق  ٚتخاس )(Utility
 .5اسائ ٝخذٔات پغ اص فشٚؽ  ٚتؼٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی  ٚتٟشٜتشداسی

ٔشحّ ٝپٙجٓ
دس حاَ حاضش ٔپٙا دس حاَ ٚسٚد ت ٝػشكٞٝای صیش ٔیتاؿذ:
 .1ػاخت ِٛوٛٔٛتیٞٛای ٔؼافشی  ٚتاسی  ٚت ٝعٛس وّی كٙایغ سیّی

 .2ػشك٘ ٝفتٌ ،اص  ٚپتشٚؿیٕی دس تخؾ Process

ارزشهای گروه مپنا
 دسػتی ،كذالت  ٚپایثٙذی ت ٝتؼٟذات
 تالؽ  ٚوٛؿؾ ٔجذا٘ ٝدس جٟت سؿذ  ٚتؼاِی فشدی  ٚػاصٔا٘ی
ٔ ـتشی ٔحٛسی
 خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی
 تؼٟذ ت ٝایٕٙی  ٚحفظ ٔحیظ صیؼت
 واس ٌشٞٚی ٕٞشا ٜتا خٛدتاٚسی
چشمانداز گروه مپنا
ٌشٔ ٜٚپٙا ٔجٕٛػ ٝای اػت ٔؼتثش دس ػغح جٟا٘ی  ٚستث ٝا َٚدس ٔٙغم ٝخاٚسٔیا٘ ٚ ٝغشب آػیا دس كٙایغ تِٛیذ تشق ،حُٕ ٚ
٘مُ سیّی ٘ ٚفت ٌ ٚاص
مأموريت گروه مپنا
 -1تٛػؼ ٝلاتّیتٟا  ٚتٛا٘اییٟای ػاصٔا٘یٔ ،ذیشیتی  ٚاجشایی دس صٔی ٝٙاجشای پشٚطٜٞای تخـٟای ٘یش٘ ،ٚفت ٌ ٚاص  ٚحُٕ ٚ
٘مُ سیّی
 -0افضایؾ أىاٖ سلاتت پزیشی دس تخؾ ٘یش ٚاص عشیك واٞؾ لیٕت تٕاْ ؿذ ، ٜتٟثٛد تٟشٜٚسی  ٚویفیت  ٚایجاد لاتّیتٟا ٚ
پتا٘ؼیّٟای ٔٙاػة دس تخؾ ٘فت ٌ ٚاص  ٚحُٕ ٘ ٚمُ سیّی

 - 3ایجاد  ٚتٛػؼ ٝدا٘ؾ عشاحی ٟٙٔ ٚذػی  ٚتىِٛٛٙطی اجشا دس تخـٟای ٘یش٘ ،ٚفت ٌ ٚاص  ٚحُٕ ٘ ٚمُ سیّی ٚا٘تماَ دا٘ؾ
فٙی سٚص جٟاٖ
 - 4ایجاد  ٚتٛػؼ ٝتىِٛٛٙطی عشاحی  ٚػاخت تجٟیضات اكّی ٘یشٌٚاٟٞای حشاستی ،تادی ،خٛسؿیذی ،تجٟیضات وّیذی ٚ
اكّی دس تخؾ ٘فت ٌ ٚاص ِٛ ٚوٛٔٛتیٞٛای اِىتشیىی  ٚدیضَ  ٚلغاسٞای ؿٟشی  ٚتیٗ ؿٟشی ٔ ٚتش ٚدس وـٛس
 - 5افضایؾ ٔیضاٖ ػاخت داخُ تجٟیضات ٘یشٌٚاٞی٘ ،فت ٌ ٚاص  ٚسیّی
ٔ - 6ـاسوت دس جزب ػشٔایٌٝزاسی  ٚتأیٗ ٔٙاتغ ٔاِی پشٚطٜٞا دس تخـٟای ٘یش٘ ،ٚفت ٌ ٚاص  ٚحُٕ ٘ ٚمُ سیّی
 -7ایجاد ٌ ٚؼتشؽ خذٔات تٟش ٜتشداسی ٍٟ٘ ٚذاسی (  ) O&Mدس تخـٟای ریشتظ
 - 8ایجاد ٌ ٚؼتشؽ خذٔات پغ اص فشٚؽ دس تخـٟای ریشتظ
ٔ - 9ذیشیت  ٚاجشای پشٚطٜٞا دس تخؾ ٘یش ٚدس ػغح ّٔی  ٚفشأّی  ٚدس تخـٟای ٘فت ٌ ٚاص  ٚحُٕ ٘ ٚمُ سیّی دس ػغح
ّٔی ٔغاتك تا اػتا٘ذاسدٞای جٟا٘ی  ٚتٛػؼ ٝػ ٟٓتاصاس دس ٞش تخؾ
 - 15تٛػؼ ٝتٛا٘ایی پیٕا٘ىاساٖ داخّی دس اجشای پشٚطٞ ٜا دس تخـٟای ٘یش٘ ،ٚفت ٌ ٚاص  ٚحُٕ ٘ ٚمُ سیّی  ٚاػتفاد ٜاص
أىا٘ات تاِم ٜٛوـٛس جٟت ؿىٛفا ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ا  ٚاستماء تىِٛٛٙطی اجشایی پیٕا٘ىاساٖ
ساختار سازمانی گروه مپنا

خط مشی گروه مپنا
ؿشوت ٔپٙا تا تشخٛسداسی اص ٔٙاتغ ا٘ؼا٘ی آٔٛصؽ دیذٔ ٚ ٜجشب ،دس لاِة یه ٔؤػؼ ٝالتلادی تا تىی ٝتش ؿؼاس تٙیادی
خٛد (ٔپٙإ٘ ،اد خٛدتاٚسی) ج ٟت ایجاد ظشفیتٟای كٙؼتی دس كٙایغ صیشتٙایی تشای تِٛیذ ا٘شطی  ٚتِٛیذ تجٟیضات حُٕ ٚ
٘مُ سیّی تا ٞذف استماء ػغح ص٘ذٌی  ٚسفا ٜجأؼ ٚ ٝتا سػایت اك َٛفٙی ،ویفی  ٚالتلادی فؼاِیت وـشد ٚ ٜدس ساػتـای
اجـشای ػیؼتٓ ٔذیـشیـت یىپـاسچـ ٝتــش ٔثـٙـای اػتـا٘ـذاسدٞـای ٚ ISO 14001:2004، ISO 9001:2000
 ، OHSAS 18001:1999سئٛع خظ ٔـی خٛد سا دس جٟت تثذیُ ؿذٖ تٔ ٝجٕٛػ ٝای ٔؼتثش دس ػغح جٟا٘ی  ٚستثٝ
ا َٚدس ٔٙغم ٝخاٚس ٔیا٘ ٚ ٝغشب آػیا دس كٙایغ تِٛیذ تشق ،حُٕ ٘ ٚمُ سیّی ٘ ٚفت ٌ ٚاص تش اػاع ٔحٛسٞای صیش اػتٛاس
ػاخت ٚ ٝخٛد سا ٔتؼٟذ ت ٝاجشای اثش تخؾ آٖ ٔی دا٘ذ:
-1

تٛػؼ ٝلاتّیتٟا  ٚتٛا٘اییٟای ػاصٔا٘یٔ ،ذیشیتی  ٚاجشایی دس صٔی ٝٙاجشای پشٚطٞ ٜای تخـٟای ٘یش٘ ،ٚفت ٌ ٚاص ٚ
حُٕ ٘ ٚمُ سیّی

-0

افضایؾ أىاٖ سلاتت پزیشی دس تخؾ ٘یش ٚاص عشیك واٞؾ لیٕت تٕاْ ؿذ ٚ ٜتٟثٛد تٟشٚ ٜسی  ٚویفیتٕٞ ،چٙیٗ
ایجاد لاتّیتٟا  ٚپتا٘ؼیّٟای ٔٙاػة دس تخؾ ٘فت ٌ ٚاص  ٚحُٕ ٘ ٚمُ سیّی

-3

ایجاد  ٚتٛػؼ ٝدا٘ؾ عشاحی ٟٙٔ ٚذػی  ٚتىِٛٛٙطی اجشا  ٚػاخت تجٟیضات اكّی دس تخـٟای ٘یش٘ ،ٚفت ٌ ٚاص ٚ
حُٕ ٘ ٚمُ سیّی  ٚا٘تماَ دا٘ؾ فٙی سٚص جٟاٖ

-4

افضایؾ ٔیضاٖ ػاخت داخُ تجٟیضات ٘یشٌٚاٞی٘ ،فت ٌ ٚاص  ٚسیّی

-5

ٔـاسوت دس جزب ػشٔایٌ ٝزاسی  ٚتأیٗ ٔٙاتغ ٔاِی پشٚطٞ ٜا دس تخـٟای ٘یش٘ ،ٚفت ٌ ٚاص  ٚحُٕ ٘ ٚمُ سیّی

-6

ایجاد ٌ ٚؼتشؽ خذٔات پغ اص فشٚؽ  ٚتٟش ٜتشداسی ٍٟ٘ ٚذاسی ( )O&Mدس تخـٟای ریشتظ

-7

ٔذیشیت  ٚاجشای پشٚطٞ ٜا دس تخؾ ٘یش ٚدس ػغح ّٔی  ٚفشأّی  ٚدس تخـٟای ٘فت ٌ ٚاص  ٚحُٕ ٘ ٚمُ سیّی دس
ػغح ّٔی ٔغاتك تا اػتا٘ذاسدٞای جٟا٘ی  ٚتٛػؼ ٝػ ٟٓتاصاس دس ٞش تخؾ

-8

تٛػؼ ٝتٛا٘ایی پیٕا٘ىاساٖ داخّی دس اجشای پشٚطٞ ٜا دس تخـٟای ٘یش٘ ،ٚفت ٌ ٚاص  ٚحُٕ ٘ ٚمُ سیّی  ٚاػتفاد ٜاص
أىا٘ات تاِم ٜٛوـٛس جٟت ؿىٛفا ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ا  ٚاستماء تىِٛٛٙطی اجشایی پیٕا٘ىاساٖ

-9

تٟثٛد فشآیٙذٞای ٔٙاتغ ا٘ؼا٘ی ٔثتٙی تش ؿایؼت ٝػاالسی دس ساػتای تحمك ٔأٛسیت ،چـٓ ا٘ذاص  ٚاٞذاف تّٙذ
ٔذت ػاصٔاٖ  ٚایجاد ٕٞؼٛیی اػتشاتضیه تیٗ اٞذاف ػاصٔاٖ  ٚواسوٙاٖ

 -15پشٚسؽ ػشٔایٞ ٝای ا٘ؼا٘ی اص عشیك تجٟیض ٔذیشاٖ  ٚواسوٙاٖ ت ٝؿایؼتٍی ٞای ٔٛسد ٘یاص ،ایجاد فشكتٟای تشاتش
یادٌیشی  ٚتٛػؼ٘ ٚ ٝیض ایجاد صٔیٞ ٝٙای ٔـاسوت  ٚاستثاعات تا وّی ٝری ٘فؼاٖ
 -11افضایؾ سضایت ٔـتشی ،استماء ویفیت  ٚتٟثٛد ٔؼتٕش ػیؼتٓ ٔذیشیت یىپاسچ ٝاص عشیك ؿٙاػایی ،اجشا  ٚوٙتشَ
فشآیٙذٞا  ٚتؼییٗ اٞذاف ٔٙاػة ػاصٔا٘ی
ٌ -10ؼتشؽ فش ًٙٞویفیت  ٚاستماء ٔؼتٕش ػغح آٌاٞی ری ٘فؼاٖ ؿشوت اص اِضأات ،اػتا٘ذاسدٞا ٔ ٚمشسات ٔشتثظ تا
ػّٕیات ػاصٔاٖ تٚ ٝاػغ ٝآٔٛصؽٔ ،ـاٚس ٚ ٜجّؼات تٛجیٟی
-13

تٟشٌ ٜیشی واسا  ٚاثشتخؾ اص ٔٙاتغ اص لثیُ ٔٛاد ،ػٛخت  ٚا٘شطی  ٚآب  ٚپشٞیض اص اػتفاد٘ ٜأٙاػة  ٚیا اتالف
آٟ٘ا

 -14پیـٍیشی اص آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت اص عشیك ؿٙاػایی ،پایؾ ٞ ٚذف ٌزاسی تشای جٙثٞ ٝای تاسص صیؼت ٔحیغی
ٔغاتك تا اِضأات  ٚلٛا٘یٗ ػاصٔاٟ٘ای ریشتظ

 -15حفظ ػالٔت سٚحی  ٚجؼٕی واسوٙاٖ اص عشیك ؿٙاػایی ،اسصیاتی ،پایؾ ٞ ٚذفٌزاسی ٔخاعشات ؿغّی دس جٟت
واٞؾ سیؼه ٔغاتك تا لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ػاصٔاٟ٘ای ریشتظ
دسن  ٚاجشای ایٗ خظ ٔـی  ٚاػتمشاس ػیؼتٓ ٔذیشیت یىپاسچ ٝتؼٟذٕٞ ٜىاساٖ  ٚپایؾ ٌ ٚضاسؽ آٖ تؼٟذٕ٘ ٜایٙذٜ
ٔذیشیت ٔیتاؿذ .دس ایٗ ساػتا تا تىی ٝتش اسصؿٟای تٙیادی حاوٓ تش سٚاتظ ؿشوت ؿأُ:
 دسػتی ،كذالت  ٚپایثٙذی ت ٝتؼٟذات
 تالؽ  ٚوٛؿؾ ٔجذا٘ ٝدس جٟت سؿذ  ٚتؼاِی فشدی  ٚػاصٔا٘ی
ٔ ـتشی ٔحٛسی
 خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی
 تؼٟذ ت ٝایٕٙی  ٚحفظ ٔحیظ صیؼت
 واس ٌشٞٚی ٕٞشا ٜتا خٛدتاٚسی
ایٙجا٘ة اجشا ،واسآیی  ٚاثش تخـی خظ ٔـی  ٚػیؼتٓ ٔذیشیت یىپاسچ ٝسا دس فٛاكُ صٔا٘ی ٔؼیٗ اص عشیك ػیؼتٓ
تاصٍ٘شی ٔذیشیت پایؾ ٔیٕ٘ایٓ.
ایٕٙی ،تٟذاؿت ٔ ٚحیظ صیؼت
ٌشٔ ٜٚپٙا تا تشخٛسداسی اص تٛاٖ تاال دس ػاخت  ٚتٟش ٜتشداسی اص پشٚطٞ ٜای ػغح ا َٚوـٛس ،دس ساػتای حفظ  ٚاػتالی ػغح
ػالٔت پشػ ُٙخٛد  ٚپیٕا٘ىاساٖ ٘ ٚیض دس جٟت دػتیاتی ت ٝاػتا٘ذاسد ٞای ّٔی  ٚتیٗ إِّّی دس خلٛف ایٕٙی ،تٟذاؿت ٚ
ٔحیظ صیؼت ،الذاْ ت ٝایجاد ٚاحذ  HSEاص اٚاخش ػاَ  1381ت ٝؿىُ سػٕی  ٚػاصٔاٖ دٞی ؿذٕٛ٘ ٜد ٜاػت  ٚتٕشوض خٛد
سا ػال ٜٚتش اجشای دلیك  ٚتا ویفیت پشٚطٞ ٜا  ٚتِٛیذ تجٟیضات ،تش حفظ ٔٙاتغ ا٘ؼا٘ی  ٚاػتفاد ٜاص حذاوثش سا٘ذٔاٖ ٕٔىٗ ٘ ٚیض
تاال تشدٖ ػغح اػتا٘ذاسد ػّٕىشد خٛد لشاس داد.
أشٚص پغ اص ٌزؿت تیؾ اص  7ػاَ اص ؿشٚع فؼاِیت ٚاحذ  HSEدس ٌشٔ ٜٚپٙا ایٗ ٔجٕٛػ ٝؿأُ ٘ 65فش اص ٔتخللیٙی تا
ٌشایـٟای تٟذاؿت حشف ٝایی ،ایٕٙی كٙؼتیٔ ،حیظ صیؼت  HSE ٚتٕٞ ٝشا ٜػٛاتمی دسخـاٖ دس پشٚطٞ ٜا  ٚؿشوتٟای تضسي
ٔی تاؿذ.
دس عی ایٗ ٔذت تش٘أٞ ٝای صیش ت ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ  ٚؿاخق تشیٗ فؼاِیت ٞای ایٗ ٔجٕٛػ ٝاجشا ٌشدیذ ٚ ٜیا دس حاَ اجشا
ٔی تاؿذ:
-1

اسصیاتی خغشات تا سٚؽ ٞای PHA – JHA – FMEA – HAZOP

-2

ػٙجؾ ٔیضاٖ آٔادٌی ٚاوٙؾ دس ؿشایظ اضغشاس ت ٝؿىُ وٕی

-3

تذٚیٗ ،اجشا  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی ؿاخق ٞای فؼاَ  ٚتیٙاتیٙی

-4

اجشای ػیؼتٓ پاػپٛست  ٚواست ٛٞؿٕٙذ HSE

-5

تذٚیٗ تا٘ه اعالػاتی ٌ MSDSشٔ ٜٚپٙا

-6

تذٚیٗ  ٚاجشای ٔذَ اٞذاف اػتشاتظیه ٌ HSEشٔ ٜٚپٙا تش اػاع ٔذَ SWOT

-7

اسصیاتی ٔؼتمُ ٌ HSEش ٜٚتش اػاع ٘ظأٙأٔ ٚ ٝذَ تؼاِی HSE

-8

تذٚیٗ ٚاجشای ٔغاِؼات  COST – BENEFITتش اػاع اسصیاتی خغشات

-9

اسصیاتی ٞضی ٝٙحٛادث جذی  ٚاكّی دس ٌشٜٚ

 -11ػاسض ٝیاتی ٚضغ ٔٛجٛد تا اػتا٘ذاسد  HSE –MSػاصٔاٖ OGP
 -11تذٚیٗ ٘ظأٙأٌ HSE ٝشٔ ٜٚپٙا ت ٝؿىُ یىپاسچٔ ٚ ٝمشسات آٖ
 -12تیٕاس یاتی تیٕاساٖ ؿغّی دس ٌشٔ ٜٚپٙا
ٕٞا٘غٛس و ٝدس ٌشٔ ٜٚپٙا ٕ٘اد خٛدتاٚسی ت ٝػٛٙاٖ ؿاخق اكّی ایٗ ٌش ٜٚدس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػتٔ ،جٕٛػٌ HSE ٝشٔ ٜٚپٙا
٘یض تش ایٗ تاٚس اػت و ٝداسای پتا٘ؼیُ دػتیاتی  ٚاستماء ت ٝػغح ا HSE َٚدس ایشاٖ ٔی تاؿذ ٔ ٚا لٛیاً دس تالؽ تشای سػیذٖ
ت ٝآٖ ٞؼتیٓ.

