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مدیریت و عملکرد مسئوالنه
در قبال جامعه

گزارشـ
دربــــــاره

مدیریــت پایــدار و مســئوالنه ســازمان مســتلزم حفــظ و توســعه
تعامالتــی شــفاف بــا ذی نفعــان کلیــدی اســت .در همیــن راســتا،
شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا نســبت بــه تدوین و انتشــار
نخســتین گــزارش عملکــرد پایــدار خــود اقــدام نمــوده اســت.
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بــازه زمانــی تدویــن گــزارش عملکــرد پایــدار شــرکت بهــره بــرداری
و تعمیراتــی مپنــا ،یــک ســاله تعریــف شــده و براســاس عملکــرد آن
در هــر ســال مالــی مــی باشــد .ســال مالــی شــرکت نیــز منطبــق بــا
یــک ســال در تقویــم هجری-شمســی اســت .گــزارش پیــشرو مرتبط
بــا مدیریــت و عملکــرد پایــدار و مســئوالنه ســازمان در ســال 1398
اســت .البتــه ،بــا توجــه بــه ایــنکه ایــن گــزارش نخســتین گــزارش
رســمی شــرکت در ایــن حــوزه مــی باشــد ،معرفــی برنامــه هــا و
عملکــرد ســازمان بــرای بــازه دو تــا ســه ســاله اخیــر در نظــر گرفتــه
شــده اســت؛ تــا مخاطــب محتوایــی معنــادار از پیشــینه و رونــد
فعالیــت هــای شــرکت در اختیــار داشــته باشــد .اطمینــان از اعتبــار و
صحــت اطالعــات ارائــه شــده در ایــن گــزارش بــا تکیه بــر ســاز و کارها
و کنتــرل هــای داخلــی شــرکت حاصــل شــده و ممیــزی خارجــی
بــرای ایــن گــزارش صــورت نگرفتــه اســت .بــا ایــن حــال ،در برخــی
از بخــش هــای گــزارش نظــرات ذینفعــان شــرکت دربــاره تجربــه
همــکاری و تعامــل بــا آن منعکــس شــده اســت.

گزارش عملکرد پایدار

جهــت تدویــن ایــن گــزارش ،از دســتورالعمل راهنمــای گــزارشدهــی
 GRIویرایــش  GRI Standards:2018اســتفاده شــده و جــدول
انطبــاق بــا الزامــات و معیارهــای آن در انتهــای ایــن گــزارش ارائــه
شــده اســت .گســتره ارائــه اطالعــات در ایــن گــزارش مرتبــط بــا
عملکــرد شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتی مپنــا اســت و در هر بخش
بــه طــور متناســب ســطح پوشــش اطالعــات مشــخص شــده انــد.

نســخه الکترونیکــی اولیــن گــزارش عملکــرد پایدار شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنا در
وب ســایت رســمی شــرکت بــه آدرس  https://mapnaom.comدر اختیــار عموم عالقمندان
اســت .هــمچنیــن ،مخاطبــان مــی تواننــد جهــت ارائــه نظــرات و پیشــنهادات خــود بــا
مدیریــت ارتباطــات و بــازار بــه آدرس پســت الکترونیکــی  info@mapnaom.comدر
ارتباط باشــند.
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البتــه ،شــایان ذکــر اســت کــه کلیــه تعامــات و
مــراودات تجــاری و غیرتجــاری شــرکت بــر پایــه
سیاســت هــا و اصــول اخــاق ســازمانی در شــرکت
بهــره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا پایــه گــذاری شــده و
دنبــال مــی شــوند .بــا نــگاه بــه مســیر طــی شــده،
مــی تــوان حرکــت شــرکت بهــره بــرداری و تعمیراتــی
مپنــا را حرکتــی ارگانیــک و در حــال رشــد در ایفــای
مســئولیت هــای ســازمانی اش در جنبــه هــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و محیــط زیســتی دانســت.

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

مــا در شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا بــر این
باوریــم کــه مدیریــت پایــدار و مســوالنه ســازمان،
جــز از طریــق مدیریــت یکپارچــه تاثیــرات اقتصــادی،
اجتماعــی و محیــط زیســتی کســبوکارمــان حاصــل
نمــیشــود .در نتیجــه ،اهتمامــی جــدی برای توســعه
و بهبــود مســتمر برنامــه و فعالیــت هــای شــرکت در
حــوزه هــای مرتبــط بــا کارکنــان ،محیــط زیســت و
جامعــه در کنــار حــوزههــای اقتصــادی و تعامــات بــا
مشــتریان و شــرکای تجــاریمــان داریــم .لــزوم اتخاذ
ایــن رویکــرد زمانــی بیــش از پیــش نمایــان مــیگردد
کــه ارائــه خدمــات شــرکت در سرتاســر ایــران و حتــی
خــارج از کشــور ،آن را در تعامــل بــا طیــف گســترده
و متنوعــی از ذی نفعــان قــرار داده اســت .در چنیــن
بســتری ،مــا در تالشــیم کــه خلــق ارزش مشــترک
بــرای ســازمان خــود و ذینفعــانمــان را دنبــال کنیم.

گزارش عملکرد پایدار

مدیرعاملـ
پیـــــــام

پیـــــــام
در جنبــه اقتصــادی ،همــراه بــا ارائــه خدمــات بهــره بــرداری،
راه انــدازی ،تعمیــرات اساســی و تســت کارایــی ،کــه منجــر
بــه ارزشافزایــی اقتصــادی بــرای ذینفعــان مرتبــط مــی گــردد؛
شــرکت بهــره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا ارائــه خدماتــی
بــا تأثیــرات مثبــت اجتماعــی و محیــط زیســتی را نیــز در
دســتور کار خــود داشــته اســت .هــمچنیــن ،ایــن شــرکت از
طریــق ارائــه خـــدماتی باکیفیــت و تخصصــی ،در صیـــانت
از ســرمایه گــذاری هــای میلیــارد ریالــی و دالری ملــی و
خصوصــی در صنایــع نیــرو ،نفــت و گاز ،نقشــی مهــم و
مؤثــر ایفــا مــی کنــد.

مد
عا

پشــتیبانی از تامیــن و توزیــع مــداوم و یکنواخــت انــرژی
الکتریکــی کــه مــورد اســتفاده عمــده فعالیــتهــای صنعتــی
در کشــور اســت و کمــک بــه اطمینــان یافتــن از فعالیــت
بهــرهور و بــههنــگام شــرکت هــای فعــال در صنعــت نفــت و
گاز کــه محصوالتشــان خــوراک صنایــع مهــم و اصلــی کشــور
محســوب میشــوند؛ شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنا را
قــادر ســاخته اســت کــه در حفــظ گــردش چــرخهــای تولیــد
و صنعــت ســهیم باشــد .در نهایــت ،مــی تــوان بــه صــادرات
خدمــات فنی-مهندســی شــرکت بــه خــارج از کشــور بــهعنوان
یکــی از دســتاوردهای مهــم ملــی اشــاره داشــت.
در جنبــه کارکنــان ،حضــور نیــروی انســانی متخصــص ،نــوآور
و پویــا در شــرکت بهــره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،بــه عنــوان
یــک ســرمایه ســازمانی در نظــر گرفتــه مــی شــود .شایســته
ســاالری ،عــدم تبعیــض و بهــرهمنــدی از فرصــتهــای برابــر،
رویکردهــای اصلــی ســازمان در جــذب و اســتخدام ،ارتقــای
شــغلی ،آمــوزش و جبــران خدمــات کارکنــان هســتند .هــم
چنیــن ،شــرکت بهــره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا خــود را
متعهــد بــه حفــظ محیــط کاری ســالم و ایمــن بــرای کارکنــان
داشــته و در ایــن زمینــه بــه جنبــه هــای مختلــف ســامت
جســم و روان توجــه نشــان داده اســت .در نهایــت ،شــایان
ذکــر اســت کــه برنامــه هــا و اقدامــات مرتبــط بــا تعــادل کار
و زندگــی بــه اجــرا درآمــدهانــد تــا از حضــور بهــره ور و مولــد
در محیــط کار و حفــظ روابــط خانوادگــی شــاداب و معنــادار
بــرای کارکنــان اطمینــان حاصــل شــود.
در جنبــه محیط زیســتی ،شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتی مپنا
صیانــت از محیــط زیســت را بهعنوان مســئولیت خــود در قبال
نســلهــای کنونــی و آتــی مــیدانــد .ایــن رویکــرد مســئوالنه
منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه بــا اســتقرار سیســتم هــا و
اســتانداردهای مدیریــت محیــط زیســتی و تامیــن تجهیزات
و امکانــات الزم ،بــرای کاهــش آثــار نامطلــوب فعالیــتهــای
شــرکت بــر محیــط زیســت اقــدام گــردد .اگرچــه گســتره

اختیــارات و مســئولیت هــای شــرکت در ایــن حــوزه تحــت
تأثیــر نــوع قــرارداد و مســئولیتهــای متقابــل کارفرمایــان آن
قــرار مــیگیــرد؛ بــا ایــن حــال ،شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی
مپنــا در زمینــه مدیریــت آب و پســاب ،مدیریــت آالینــده هــای
هــوا ،مدیریــت پســماند و توســعه فضــای ســبز ،گام هــای
ارزشــمندی برداشــته اســت کــه در ایــن گــزارش بــدان اشــاره
شــده اســت.
در جنبــه جامعــه محلــی ،تعامل و مشــارکت شــرکت بهرهبــرداری
و تعمیراتــی مپنــا بــا جامعــه محلــی پیرامونــی ،بــا محوریــت
نیــروگاههــا ،کارگاههــا و پروژههای شــرکت شــکل گرفته اســت.
بدیــن معنــا کــه در هــر یــک از محــل هــای ارائــه خدمــات
شــرکت ،بــا ذی نفعــان کلیــدی جامعــه محلــی تعامــات
و همــکاری هــای مقتضــی بــرای مشــارکت در بــرآورده
نمــودن نیازهــای آن جامعــه ،حــل چالــش هــای موجــود و
توانمندســازی شــهروندان آن جامعــه صــورت گرفتــه اســت.
ایــن حمایــت هــا طیفــی از برنامــه هــا در حــوزه آمــوزش،
ســامت ،حفاظــت از محیــط زیســت ،همــکاری بــا مراکــز
علمی-دانشــگاهی ،امــور خیریــه و فرهنگــی را دربرمــی گیرند.
آنچــه کــه در ایــن موضــوع بــه عنــوان یــک نقطــه قــوت
ســازمانی مــی تــوان بــدان اشــاره کــرد ،حضــور و مشــارکت
داوطلبانــه کارکنــان شــرکت در سرتاســر کشــور در ایــن
فعالیــت هاســت؛ کــه خــود نشــان از وجــود یــک فرهنــگ
ســازمانی حامــی در حــوزه مســئولیت اجتماعــی در شــرکت
بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا دارد.

در پایــان ،تعهــد کلیــه مدیــران و کارکنــان ســازمان بــرای
برداشــتن گام هایــی هدفمنــد و مــداوم در مســیر مدیریــت
پایــدار و مســئوالنه کســب وکاران را بــه کلیــه ذی نفعــان
محتــرم اعــام مــی نمایــم .اولیــن گــزارش عملکــرد پایــدار
شــرکت بهــره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،منعکــس کننــده
همــت و بــاور تمامــی همــکاران در واحدهــای ســازمانی در
طــی شــدن ایــن مســیر اســت .باعــث افتخــار بنــده اســت
کــه ایــن گــزارش را بــه مخاطبــان گرامــی ارائــه کــرده و اعالم
مــی نمایــم کــه مشــتاقانه نظــرات ،پیشــنهادات و انتقــادات
ایشــان را در تعمیــق و بهبــود برنامــههــای ســازمانی خــود در
مدیریــت پایــدار و مســئوالنه پذیــرا هســتیم.
محمدرضا شریفی
مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره

یر

مل

1

فصل اول
مــدیـریــت
مـسئـوالنـه و
اخالق مدارانـه
کـسـب و کـار

معرفی شرکت
ارکان اصلی مدیریت مسئوالنه
چشم انداز
مأموریت
ارزش پیشنهادی
ارزشهای سازمانی
مدیریت راهبردی مسئوالنه
رویکردهای مدیریتی
حاکمیت شرکتی
ماهیت حقوقی شرکت
نقش هیاتمدیره در راهبری مسئوالنه سازمان
مدیریت ذینفعان
تعهد به کسب و کار اخالق مدار
تقدیر ذینفعان کلیدی از دستاوردهای شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

ارکان اصلی مدیریت مسئوالنه

معـــــرفی شرکت

چشم انداز
ارائه خدمات انرژی در کالس جهانی تا سال 1404

شریک قابل اطمینان مشتری با ارائه راهکارهای جامع و قیمت رقابتی

ارزشهای سازمانی
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شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا از
زمــان تأســیس تاکنــون اجــرای بیــش از
 200پــروژه بــه ارزش بیــش از  17,000میلیارد
ریــال را در کارنامــه خــود دارد .هــمچنیــن ،بــا
دارا بــودن  4,059نفــر شــاغل تــا پایــان
ســال  1398در شــرکت ،از نظــر تعــداد
نیــروی انســانی بــزرگتریــن شــرکت در
گــروه مپنــا محســوب مــیشــود.

ارزش پیشنهادی

(مــن تــا مــا)

مشتری

نوآوری

(تمرکز بر مشتری)

تعالی

ایمنی

(تعالی سازمانی و نتیجه گرایی)

(ایمنی و دوستی با محیط زیست)

مسئولیت پذیری

اخالق

(پاسخگویی،کارتیمیوروحیهاشتراک)

(اخالق کسب و کار)

فرهنگ ما پشتیبان ارزش های ماست

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

دفتــر مرکــزی شــرکت بهــرهبــرداری و
تعمیراتــی مپنــا در کشــور ایــران و شــهر
تهــران قــرار داشــته و در سرتاســر ایــران و
چهــار کشــور در ســطح بیــنالمللی نســبت
بــه ارائــه خدمــات خــود در نیــروگاههــای
ســیکل ســاده ،ســیکل ترکیبــی و بخــاری،
مــزارع بــادی ،واحدهــای نفــت و گاز و
واحدهــای تولیــد پراکنــده اقــدام مــیکند.

شــرکت خدمــات فنــی و مهندســی ارائهدهنــده ســبد گســترده خدمــات حــوزه انــرژی بــه منظــور
حفــظ داراییهــای مشــتریان

گزارش عملکرد پایدار

شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا
بــهمنظــور ارائــه خدمــات بهــرهبــرداری و
نگهــداری ،راهانــدازی ،تعمیــرات اساســی
و تســت کارایــی در حــوزه نیروفعالیــت
مــیکنــد .ایــن شــرکت بــهعنــوان یکــی از
زیرمجموعــههــای گــروه مپنــا و بــا هــدف
تکمیــل زنجیــره طراحــی ،ســاخت ،نصــب،
راه انــدازی ،بهــره بــرداری و تعمیــرات
نیــروگاههــای احــداث شــده توســط گــروه
مپنــا در ســال  1382تأســیس شــد.

مأموریت

ارکان اصلی مدیریت مسئوالنه

مدیریت راهبردی مسئوالنه
مدیریــت پایــدار و مســئوالنه ســازمان مســتلزم وجــود رویکردهــا و چارچــوب هــای راهبردی پشــتیبان در مســیر
مدیریــت یکپارچــه تأثیــرات اقتصــادی ،اجتماعــی و محیــط زیســتی فعالیــت هــای کســب و کار اســت .شــرکت
بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا در تــاش بــوده اســت کــه در ایــن مســیر راهبردهــا و اهــداف راهبــردی مرتبــط را
بــه گونــه ای تدویــن نمایــد کــه خلــق ارزش مشــترک بــرای شــرکت و ذی نفعــان کلیــدی آن حاصــل شــود.

بــه منظــور اطمینــان از وجــود بســترها و ســازوکارهای الزم در ســازمان بــرای ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی،
هــدف راهبــردی «توســعه مســئولیت های اجتماعــی در بســتر فرایندهــای ســازمانی» در منظر فرایندها در نقشــه
اســتراتژی شــرکت تعییــن شــده اســت .در واقــع ،بــه منظــور توســعه مســئولیتهــای اجتماعــی با هــدف ارتقای
جایــگاه شــرکت نــزد مشــتریان و جامعــه ،مــی بایســت تمامــی فرایندهــای ســازمانی با رویکــرد مســئولیت های
اجتماعــی و افزایــش آگاهــی ســازمان از مســئولیتهــای اجتماعــی بازنگــری و توســعه یابند.
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• ورود به بازار بهره برداری سایر
تکنولوژیها

• دارای زیرساخت و فرآیندهای در کالس
جهانی

• آغاز به کار شرکت

• مأموریت بهره بردا ری از نیروگاههای
 IPمپنا

• فعالیت گسترده در بازار تعمیرات

• سازمان یکپارچه و چابک و استراتژی
محور

• ورورد محدود به بازارهای خارجی

حرکت به سمت بودن در کالس جهانی

در کالس جهانی

برنامهریزی استراتژیک

رشد محدود

• توسعه زیرساختها به منظور پشتیبانی از چابکی و یکپارچگی

• تخصص و مهارت در بهره برداری
از نیروگاه های ساخت مپنا

• نفوذ و توسعه هدفمند بازارهای جدید

• فعالیت محدود در بازار تعمیرات

• همسویی تمامی فعالیتهای سازمان با اهداف و استراتژیها

• ورود محدود به بازار نیروگاه های
غیر  IPمپنا

• توسعه نظاممند فعالیتهای عملیاتی و پشتیبانی در راستای
افزایش کیفت

نقشه راه شرکت بهره برداری
و تعمیراتی مپنا تا سال 1404

نبود استراتژی

4

1400

2

1396

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

• ورورد به بازار نفت و گاز

• حضور فعال در بازارهای خارجی هدف

گزارش عملکرد پایدار

1404

1382

ارکان اصلی مدیریت مسئوالنه

حاکمیت شرکتی

رویکردهایمدیریتی

ماهیت حقوقی شرکت

شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا در تــاش اســت کــه حرکــت در مســیر مدیریــت پایــدار و
مســئوالنه ســازمان را بــه جریانــی دائمــی در ســازمان خــود تبدیل کنــد .در نتیجــه ،به منظــور جاری
شــدن ایــن رویکــرد در فعالیــتهــای واحدهــای مختلــف ســازمان ،خــطمشــیهــا ،سیســتمهای
مدیریتــی ،اســتانداردها و دســتورالعملهــای راهنمــای مختلفــی را تدویــن و جــاری کرده اســت.

شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا در  26بهمــن  1382بــهعنــوان شــرکت ســهامی خــاص و زیرمجموعــه گروه
مپنــا ثبــت شــد .موضــوع فعالیــت شــرکت طبــق مــاده  5اساســنامه عبارتســت از مدیریــت و اجــرای عملیــات
بهــره بــرداری و نگهــداری (تعمیــرات) نیــروگاه هــا و تأسیســات صنعتــی و خطــوط و پســت هــای انتقــال نیــرو
از مرحلــه مطالعــه و تجهیــز و بهــره بــرداری ،انجــام تعمیــرات دوره ای و اساســی و ادامــه بهــره بــرداری تــا نهایتــا
پایــان عمــر نیــروگاه بــه صــورت کامــل یــا بخــش هایــی از آن ،بــا اعمــال کنتــرل هــای الزم و هــم چنیــن کلیــه
فعالیــت هــای تجــاری کــه بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه تحقــق اهــداف شــرکت منجــر مــی شــود.

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

10

0/001667

1,000,000

شرکت مهندسی و ساخت
توربین مپنا (توگا)

شرکت مهندسی و ساخت
پره توربین مپنا (پرتو)

شرکت مهندسی و ساخت

1

0/000167

1

0/000167

100,000

عباس علی آبادی

1

0/000167

100,000

جــمــع

600,000

100

60,000,000,000

بویلر و تجهیزات مپنا
و برق و کنترل مپنا

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18000:2007

0/001667

100,000

شرکت مهندسی و ساخت

سیستم مدیریت محیطزیستی ISO 14001:2004

10

1,000,000

اطالعات سهام داران و ارزش سهام آن ها در دو سال مالی  1397و 1398

19

از طــرف دیگــر ،مــیتــوان بــه مهــمتریــن اســتانداردهای اســتقرار یافتــه در شــرکت بهــرهبــرداری و
تعمیراتــی مپنــا در جنبــههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی اشــاره کــرد:

شرکت گروه مپنا

599,977

99/996167

59,997,700,700

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

همچنیــن ،بــه طــور کامــل تعهــدات و مســائل مهــم مطــرح در حــوزه منابــع انســانی تبییــن
شــدهانــد کــه از آن جملــه عبارتنــد از :ایمنــی و بهداشــت شــغلی ،توانمندســازی و ارتقــای مســتمر
دانــش و مهــارت کارکنــان ،تأمیــن رفــاه ایشــان و تــاش بــرای حفــظ ســامت جســمی ،روحــی و
روانــی کارکنــان.

نـام سهـام دار

تـعداد سهـام

درصـد مالکیـت

ارزش  -ریـال
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خــطمشــی سیســتم یکپارچــه مدیریــت شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا تبییــن کننــده
مهــمتریــن مســائل مطــرح در جنبــههــای اقتصــادی ،جامعــه ،کارکنــان و محیط زیســت اســت که
شــرکت خــود را متعهــد بــه آنهــا مــیدانــد .در ایــن خــطمشــی ،شــرکت پایبنــدی کامــل خــود
بــه تعهداتــش در قبــال مشــتریان را اعــام کــرده اســت .در جنبــه محیــط زیســت ،بهبــود مســتمر
فرایندهــا و رعایــت قوانیــن ،الزامــات و اســتانداردهای مرتبــط زیســت محیطــی بــهمنظــور حــذف
یــا کاهــش و کنتــرل آالینــدههــای محیــط زیســت مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.

نقش هیأتمدیره در راهبری مسئوالنه سازمان

در چنیــن جایگاهــی ،هیــأت مدیــره شــرکت بــا تصویــب برنامــههــای راهبــردی و عملیاتــی از یــک ســو و تأییــد
خــط مشــی هــای رســمی ســازمان جهــت ابــاغ توســط مدیرعامــل در شــرکت ،از مدیریــت یکپارچــه تأثیــرات
اقتصــادی ،اجتماعــی و محیــط زیســتی کســب و کار شــرکت بهــره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا اطمینــان حاصــل
مــی نمایــد.

دبیــر هیأتمدیــره نســبت بــه برگــزاری جلســات هیــأت مدیــره ،تنظیــم صــورت مذاکــرات و مصوبــات
هیأتمدیــره ،ابــاغ و پیگیــری مصوبــات و تهیــه گــزارش از اجــرای مصوبــات هیأتمدیــره نیــز اقــدام مــی کنــد.

معرفی هیأت مدیره در سال 1397

معرفی هیأت مدیره در سال 1398
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هیــأت مدیــره شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا هدایــتکننــده حرکــت ســازمان در مســیر مدیریــت پایدار
و مســئوالنه آن اســت .اعضــای هیــات مدیــره بــه نمایندگــی از ســهام داران شــرکت و در مجمــع عمومــی عــادی
انتخــاب می شــود.

هیأتمدیــره شــرکت بهــره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،در ســال  1397تعــداد  12جلســه و در ســال  1398تعــداد 15
جلســه را برگــزار کــرد .مســئولیت هماهنگــی و برگــزاری جلســات هیاتمدیــره بــا دبیــر هیأتمدیــره اســت؛ کــه
دارای ســمت معــاون مالــی و اقتصــادی در شــرکت مــیباشــد.

محمدرضا شریفی

شرکت گروه مپنا

مدیرعامل و نایب رییس

عضو موظف

محمدرضا شریفی

شرکت گروه مپنا

مدیرعامل و نایب رییس

عضو موظف

عضو هیأت مدیره

عضو غیرموظف

محمدرضا قاسمی

عضو هیأت مدیره

عضو غیرموظف

عضو هیأت مدیره

عضو غیرموظف

محمدرضا شاکری

شرکت مهندسی و ساخت

عضو هیأت مدیره

عضو غیرموظف

عضو هیأت مدیره

عضو غیرموظف

غالمحسین سمندگانی

شرکت مهندسی و ساخت

عضو هیأت مدیره

عضو غیرموظف

محمد بهمن پور

چنگیز میربهاء

ابوافضل عسگری

برق و کنترل مپنا

شرکت مهندسی و ساخت
توربین مپنا (توگا)

شرکت مهندسی و ساخت
پره توربین مپنا (پرتو)

شرکت مهندسی و ساخت
بویلر و تجهیزات مپنا

هیأت مدیره

پره توربین مپنا (پرتو)

شرکت مهندسی و ساخت
برق و کنترل مپنا

بویلر و تجهیزات مپنا

توربین مپنا

هیأت مدیره
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محمدرضا روشنی مقدم

شرکت مهندسی و ساخت

رییس هیأت مدیره

عضو غیرموظف

چنگیز میربهاء

شرکت مهندسی و ساخت

رییس هیأت مدیره

عضو غیرموظف

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

نام و نام خانوادگی

به نمایندگی از

سمت

نوع عضویت

نام و نام خانوادگی

به نمایندگی از

سمت

نوع عضویت

مدیریت ذینفعان

ذینفعگرایــی یکــی از ارکان اصلــی مدیریــت پایــدار و مســئوالنه ســازمان اســت .ایــن موضــوع در شــرکت
بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا اهمیــت دو چنــدان دارد؛ چــرا کــه در گســتره جغرافیایــی وســیعی کــه شــرکت
در آن بــه ارائــه خدمــات خــود میپــردازد ،ناگزیــر اســت کــه تعامــات و ارتباطــات مختلفــی را بــا گروههــای
ذینفــع ،ذینفــوذ و بهرهمنــد متفــاوت ایجــاد نمایــد .در نتیجــه ،هدفمندســازی منابع مالــی ،انســانی و غیرمالی
شــرکت در تعامــات و مشــارکتهایش بــا ذینفعــان کلیــدی ،بایســتی در راســتای خلــق ارزش مشــترک باشــد.
مطالعــات و بررسـیهای صــورت گرفتــه بــرای شناســایی و اولویتبنــدی ذینفعــان کلیــدی شــرکت منجــر بــه
تعییــن هفــت گــروه اصلــی شــد کــه عبارتنــد از:

شرکاء

نهادهای حاکمیتی و سیاست گذار

کارکنان

جامعه

گروه مپنا

بــا توجــه بــه گســتردگی و حجــم بــاالی اطالعــات،
تحلیلهــا و دســتهبندیهای موجــود در تجزیــه و
تحلیــل ذینفعــان ،معرفــی هــر یــک از گروههــای
اصلــی ،شــیوههای برقــراری ارتبــاط ،انتظــارات
تعییــن شــده و رویکردهــای تعامــل بــا آنهــا ،در
هــر یــک از فصــول آتــی ایــن گــزارش بهصــورت
مجــزا و مرتبــط بــا موضــوع آن فصــل ارائــه
میگــردد .بدیــن ترتیــب میتــوان بــه صــورت
یکپارچهتــر و معنادارتــر چگونگــی لحــاظ شــدن
رویکــرد ذینفعگرایــی در هــر یــک از جنبههــای
اصلــی فعالیــت ســازمان را نیــز تشــریح کــرد.

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

سهام داران

در نهایــت ،بــا انجــام تحلیلهــای مرتبــط بــا
تعییــن میــزان قــدرت و میــزان عالقــه بــرای هــر
یــک از زیرگروههــای اصلــی ،رویکــرد تعامــل
شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا بــا آنهــا بــا
ترســیم ماتریــس قــدرت /منفعــت ،در چهــار دســته
اصلــی تعییــن شــد کــه عبارتنــد از :ارتبــاط و تعامل
مســتمر ،تــاش بــرای راضــی نگهداشــتن و جلــب
حمایــت ،اطالعرســانی مناســب و تحــت نظــارت
قــرار دادن .نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل
ذینفعــان بهعنــوان یکــی از ورودیهــای اصلــی
در رونــد تعییــن چشــمانداز و مأموریــت شــرکت
از یــک ســو و برنامهریــزی راهبــردی و عملیاتــی
ســازمان از ســوی دیگــر ،مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت.
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مشتریان

ســپس در هــر یــک از ایــن گروههــای اصلــی،
زیرگروههــا تعییــن شــده و واحدهــای مســئول
بــرای شناســایی انتظــارات و پیگیــری ارتباطــات
تعییــن شــدند .در گام بعــدی ،انتظــارات آنهــا از
روشهــای مختلفــی ماننــد نظرســنجی ،مصاحبــه،
جلســات حضــوری ،مکاتبــات فیمابیــن ،بررســی
گزارشــات رســمی ،ابالغیههــا و دســتورالعملها
تعییــن شــدند.

تعهد به کسب و کار اخالق مدار

اخــاق حرفـهای بــه مســئولیتهای اخالقــی افــراد و ســازمان در قبــال محیــط مســتقیم و غیرمســتقیم آنهــا
مرتبــط میشــود .یکــی از مهمتریــن اصــول مســئولیتپذیری اجتماعــی ،تعهــد هــر کس ـبوکاری بــه رعایــت
اخالقیــات در کلیــه مــراودات تجــاری و غیرتجــاریاش اســت .در نتیجــه ،الزم اســت کــه شــرکتها در چارچوبــی
اخالقمــدار ،شــفاف و مــدون ،تعامــات خــود را بــا ذینفعانشــان تنظیــم کننــد.
شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا بــه عنــوان عضــوی از گــروه مپنــا ،تابــع اصــول و چارچوبهــای تبییــن
شــده در مدیریــت اخالقمدارانــه ســازمان در گــروه مپنــا بــوده و خــود را نســبت بــه عمــل کــردن بــه آنهــا در
کلیــه جنبههــای فعالیــتاش متعهــد میدانــد.

در همین راستا ،سازمان تعهد کامل خود را به اصول اخالقی زیر اعالم نموده است:

رازداری ،امانتداری و حفظ حریم خصوصـی

صـداقت و درستکـاری در مـقـام اندیشـه و عمـل

انتقادپذیری ،پاسخگویی و مسئولیتپذیری

پیشبینیپذیری نسبت به صاحبان حق و ذینفعان

رعایت تقوی و پارسایی در جنبههای فردی و اجتماعی

تعهد حرفهای و وفاداری سازمانی

حسن سلوک و مواجهه صادقانه ،صمیمی ،صریح و احترام اصیل و متقابل
انصاف و پایبندی به عدالت در دوگونه توزیعی و رویـهای
خیرخواهی و پرهیز از هرگونه داد و ستد ناروا و غیراخالقی
قدردانی و پرهیز از ناچیز انگاری خدمات و تالش دیگـران
همچنیــن ،منشــور اخالقــی گــروه مپنــا شــامل خطمش ـیهای اخالقــی در قبــال مشــتریان و مصرفکننــدگان،
منابــع انســانی ،رقبــا ،شــهروندان و منافــع ملــی ،تأمینکننــدگان و پیمانــکاران ،محیــط زیســت ،شــرکتهای
گــروه و ســتاد گــروه مپنــا میشــود .در ادامــه رویکــرد اصلــی تبییــن شــده در هــر یــک از ایــن خطمش ـیها
معرفــی شــده و مخاطبــان میتواننــد شــرح کامــل منشــور اخالقــی گــروه مپنــا را در وبســایت رســمی ایــن
شــرکت مطالعــه نماینــد.

خطمشی اخالقی گروه مپنا در قبال منابع انسانی:
اعضــای گــروه مپنــا ،پیوســتگی معنــوی دارنــد .رعایــت حقــوق همــه کســانی کــه بــا مــا همــکاری میکننــد،
صــرف نظــر از نحــوه ارتبــاط ســازمانی و جایــگاه حرفـهای ایشــان ،اصــل راهبــردی در نظــام اخالقــی مپنا اســت.
خطمشی اخالقی گروه مپنا در قبال رقبا:
رقبــا همچــون شــریکان مــا در صنعــت هســتند و توســعه حرف ـهای و پیشــرفت جامعــه در گــروه همــکاری و
رقابــت ســالم و اخالقــی بــا آنــان اســت .بــر پایبنــدی بــه رعایــت حقــوق رقبــا بــه عنــوان ضامــن ســامت در
رقابــت ،همســوگند میشــویم.
خطمشی اخالقی گروه مپنا در قبال شهروندان و منافع ملی:
گــروه مپنــا بــه عنــوان شــهروند مســئولیتپذیر ،بــر تعهــدات اجتماعــی خــود در قبــال همســایهها ،شــهروندان و
م
منافــع ملــی تأکیــد دارد .پیشــرفت ایــران اســامی و توســعه پایــدار جامعــه ،هــدف فعالیــت حرفـهای و ترســی 
کننــده فعالیتهــای اجتماعــی مــا اســت.
خطمشی اخالقی گروه مپنا در قبال تأمینکنندگان و پیمانکاران:
همــکاری افــراد و ســازمانهایی را کــه بــه نحــوی مــا را در تولیــد و عرضــه کاال و ارائــه خدمــات یــاری میکننــد،
ارج مینهیــم .تعامــل ســازنده بــا تأمینکننــدگان را در گــرو پایبنــدی بــه حقــوق آنــان میدانیــم.
خطمشی اخالقی گروه مپنا در حفظ محیط زیست:
منابــع طبیعــی ،نعمــت الهــی بــرای زیســت بهتــر بشــر هســتند .خداونــد را شــکر میگزاریــم کــه ســایر مخلوقات
را مســخر انســانها کــرد .بــر مبنــای نگــرش اســامی ،محیــط زیســت آیینــه تماشــای جلــوه جمــال الهــی
اســت .منابعــی کــه امــروز در دســت مــا اســت ،بــه همــه نس ـلها متعلــق اســت .بــا آگاهــی بــر تأثیــر ژرف
فعالیتهــای حرفـهای خــود بــر محیــط زیســت بـ ه ویــژه جنبههــای انســانی آن ،بــر حفــظ محیــط زیســت در
همــه ابعــاد تأکیــد میورزیــم.

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

نظم ،آراستگی فردی و محیطی

قانونپذیری و پایبنـدی به مقررات و آییننامههـا

مشــتری و مصرفکننــده ،مهمتریــن صاحــب حــق در کســب و کار مــا هســتند .هــدف همــه همــکاران ،تأمیــن
رضایــت و حقــوق مشــتریان اســت .بــا پایبنــدی بــه مســئولیتهای اخالقــی ســازمان ،نســبت بــه رعایــت همه
حقــوق مــادی و معنــوی آنــان در همــه شــئون حرفـهای ،همســوگند میشــویم.
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ســند جامــع اخالقــی گــروه مپنــا ،بیانیــه رســمی و فراگیــر اخالقــی ســازمان اســت کــه خطمش ـیهای اخــاق
ســازمانی و عهدنامههــای اخالقــی را در گــروه مپنــا مشــخص کــرده اســت .ایــن ســند بــه عنــوان قطــب نمــای
حرکــت در چارچــوب اخــاق حرفـهای در شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا نیــز محســوب میشــود .در ایــن
چارچــوب ،اصــول اخالقــی ســازمان ،منشــور اخالقــی ،عهدنامــه اخالقــی ،ارزشهــای ســازمانی و کدهــای رفتــاری
مــورد تاییــد ســازمان تشــریح شــده اســت.

خطمشی اخالقی گروه مپنا در قبال مشتریان و مصرفکنندگان:

تعهد به کسب و کار اخالق مدار
اصول سند جامع اخالقی گروه مپنا
حسن سلوک و مواجهه صادقانه ،صمیمی ،صریح و احترام اصیل و متقابل
انصاف و پایبندی به عدالت در دو گونه توزیعی و رویهای

ارزشهـای گـروه مـپـنـا

خیرخواهی و پرهیز از هرگونه دادوستد ناروا و غیر اخالقی
قانونپذیری و پایبندی به مقررات و آیین نامهها
رازداری ،امانتداری و حفظ حریم خصوصی

مـ

انتقادپذیری ،پاسخگویی و مسئولیتپذیری

نظم ،آراستگی فردی و محیطی

ـشتری

تعهد حرفهای و وفاداری سازمانی

(تـمرکز بر مشتـری)

صداقت و درستکاری در مقام اندیشه و عمل

خ سب
قک
خال
(ا

قدردانی و پرهیز از ناچیزانگاری خدمات و تالش دیگران

ا

رعایت تقوی و پارسایی در جنبههای فردی و اجتماعی

الق
ـ

کار)
و

نـ
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پیشبینیپذیری نسبت به صاحبان حق و ذینفعان
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وستی با محیط زیست)
دوستی
(ایمنی و دوس

یـمـنـی

مدیران

کارکنان

مشاوران

پیمانکاران و تأمینکنندگان گروه مپنا

اصول
اصــل ابــراز :مــا همیشــه وقتــی متوجــه شــدیم کــه رفتــاری در گــروه برخــاف
کدهاســت ،بــه کارشناســان  EVCگــزارش میکنیــم.
اصــل عــدم انتقــام :هرگــز از کســانی کــه تخلــف از کدهــا را گــزارش میکننــد،
حتــی اگــر علیــه مــا بــوده باشــد ،انتقــام نمیگیریــم.
اصــل سیســتمی :مســئولیت ایــن کدهــا به عهــده همــه کارکنــان در همه ســطوح
اســت و همــه مــا کل گــروه مپنــا را بــه عنــوان سیســتمی فــرض
میکنیــم کــه همگــی در برابــر آن مســئولیم.
فواید
بیان شفاف انتظارات و رفع ابهامات
تعریف رفتار مطلوب و کمک به انطباق
ارائه بایدها و نبایدها و ایجاد فرصت موفقیت در گروه مپنا

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

کـدهـای
رفـتـاری
گروه مپنا

مخاطبان

تعهد به کسب و کار اخالق مدار

1398/12/11

نظــر بــه اهمیــت بــاالی مدیریــت اخالقمدارانــه کســب و کار در گــروه مپنــا ،تأکیــد
بــر نهادینهســازی ارزشهــای اخالقــی ســازمان در فرهنــگ ســازمانی و لــزوم عمــل بــه
کدهــای رفتــاری تعییــن شــده در تمامــی فعالیتهــا و ارتباطــات کارکنــان در درون و
بیــرون از ســازمان ،کمیتــه راهبــری ارزشهــای اخالقــی ( )EVCدر ســاختار ســازمانی گروه
مپنــا و کلیــه شــرکتهای تابعــه تعریــف شــد .در همیــن راســتا ،کمیتــه راهبــری  EVCدر
شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا فعــال اســت .ســپس ،رابطيــن فرهنگــی از كليــه
واحدهــای ســتادی و نيروگاهــی تعییــن و معرفــی شــدند؛ تــا بتــوان مشــارکت جمعــی
را در برنامههــا و اقدامــات مرتبــط بــا نهادینهســازی اخــاق ســازمانی جلــب نمــود.
همچنیــن ،شــرح وظايــف رابطيــن و مروجيــن فرهنگــی نیــز تعریــف گردیــد .در کنــار این
مــوارد ،آییننامــه رفتــاری نیــز در ســازمان تدویــن و ابــاغ شــده اســت کــه دربرگیرنــده
جنبههــای انضباطــی و تشــویقی میباشــد .متناســب بــا جاریســازی ایــن آییننامــه،
کمیتــه رفتــاری (انضباطــی و تشــویقی) نیــز در شــرکت تشــکیل شــده اســت و بــه موارد
مرتبــط رســیدگی مینمایــد .در مجمــوع ،کارکنــان میتواننــد گزارشــات داوطلبانــه خــود
را هــم دربــاره رفتارهــا و اقدامــات مثبــت و همســو بــا اصــول و ارزشهــای اخالقــی در
ســازمان و هــم دربــاره هرگونــه تخلــف احتمالــی و تخطــی از ایــن اصــول ،بــه کارشــناس
 EVCو کمیتــه رفتــاری ارائــه نماینــد.

«تقدیــر و تشــکر فرمانــدار شهرســتان بهبهــان از عملکــرد شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتی مپنــا بهدلیــل بهکارگیری
جوانــان بومــی منطقــه و آمــوزش و تبدیــل آنــان بــه نیــروی متخصــص و همچنیــن برقــراری ارتبــاط موثــر و
صمیمــی بــا مجموعــه مدیریت شــهری»
1398/06/31

1398/03/01
«تقدیــر معــاون اســتاندار خراســان رضــوی و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نیشــابور از عملکــرد مدیریــت شــرکت
بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا»

«اعطــای لــوح تقدیــر بــه شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا  -نیــروگاه ســیکل ترکیبــی پرهســر ،از طــرف
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان گیــان ،بهعنــوان کارفرمــای نمونــه اســتان گیــان در ارتبــاط بــا خــوش
حســابی در بیــن کارفرماهــای اســتان»

برنامههــا و اقدامــات مختلفــی بــرای آمــوزش و فرهنگســازی اخــاق ســازمانی بهطــور
مســتمر در شــرکت بــه اجــرا درآمدنــد کــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
تهیــه كتــاب كدهــای رفتــاری و ســند جامــع اخالقــی؛ تکثیــر آن در ســطح كل شــركت
بالــغ بــر  2,000جلــد و ارســال فايلهــای الكترونيكــی كتــاب كدهــای رفتــاری و ســند
جامــع اخالقــی بــر روی شــبكه داخلــی نيروگاههــا.

1397/11/17
«تقدیــر معــاون محتــرم وزیــر نیرو در امــور بــرق و انــرژی از آقای مهندس شــریفی مدیرعامــل شــرکت بهرهبرداری
و تعمیراتــی مپنــا؛ بــه واســطه تــاش و زحمــات دس ـتاندرکاران پــروژه بخــار نیــروگاه ســیکل ترکیبــی پرنــد
جهــت ســنکرون و بــه مــدار آمــدن واحــد دوم بخــار ایــن نیــروگاه در زمــان پیــک مصــرف تابســتان 1397؛ کــه با
وجــود مشــکالت مالــی و نیــاز شــدید شــبکه بــرق کشــور صــورت پذیرفــت»

برگــزاری دورههــا و کارگاههــای آموزشــی در دفتــر مرکــزی و نیروگاههــا و برگــزاری
جلســات متعــدد بــرای معرفــی فعالیتهــای فرهنگــی.
اســتفاده از ابزارهــا و بســترهای ارتباطــی مجــازی و فیزیکــی بــرای اطالعرســانی
عمومــی اســناد و بیانیههــای رســمی ســازمان ،انتشــار مســتندت آموزشــی و فرهنگــی
شــامل فیلــم ،عکــس و پوســتر.
برگــزاری برنامههــای جمعــی بهمنظــور جلــب مشــارکت کارکنــان ماننــد خوانــش
گروهــی کتــاب کدهــای رفتــاری بــه روش مکتبخانــهای؛ برگــزاری گردهمآیــی
رابطیــن فرهنگــی بهعنــوان نماینــدگان نیروگاههــا و دفتــر مرکــزی؛ و تهیــه و انتشــار
فیلمهــای کوتــاه توســط خــود همــکاران.

1397/08/05
«ارائــه نامــه تقدیــر و حســن انجــام کار ســازمان انرژ یهــای نــو در کشــور جمهــوری آذربایجــان بــه شــرکت
بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا بابــت انجــام پــروژه راهانــدازی مجــدد توربینهــای بــادی ســایت قبوســتان»
1397/04/17
«تقدیر شرکت تولید نیروی برق یزد از اجرای تعمیرات اساسی در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد»

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

1397/11/23
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«تقدیــر معــاون محتــرم وزیــر نیــرو از شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا در خصــوص حفــظ آمادگــی تولیــد
واحدهــای نیروگاهــی بــا وجــود شــرایط تحریــم و کمبودهــا و محدودیتهــای متعــدد بــه لحــاظ تأمیــن نیــاز
مصــرف شــبکه سراســری»

"

"

تقدیر ذی نفعان کلیدی از دستاوردهای شرکت بهره برداری
و تعمیراتی مپنا

2

فصل دوم
مــدیـریــت
و عـمـلـکــرد
مـسـئـوالنـه
اقــتـصـادی

رویکردهای اصلی مدیریت مسئولیت های اقتصادی
خدمات و مشتریان شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
ارائه خدمات با تأثیرات مثبت اجتماعی
تولید هم زمان برق و آب
ارائه خدمات با تأثیرات مثبت محیط زیستی
بهره برداری از مزارع بادی
بهره برداری از نیروگاه های سیکل ترکیبی
ارزش آفرینی اقتصادی توسط شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
عملکرد مالی
سهیم بودن در توسعه اقتصادی کشور

رویکردهای اصلی مدیریت مسئولیتهای اقتصادی

گروه اصلی ذی نفع

ارائــه خدمــات بهرهبــرداری ،راهانــدازی ،تعمیــرات اساســی و تســت کارایــی در صنایــع
نیــرو ،نفــت و گاز در داخــل و خــارج از کشــور ،شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا را
بــه نامــی معتبــر و قابــل اطمینــان در صنعــت تبدیــل کــرده اســت .ایــن خدمــات بــا تکیــه
بــر دانــش تخصصــی و اســتانداردهای روز دنیــا و بــا اســتفاده از پیشــرفتهترین تجهیــزات و
دســتگاههای الزم ارائــه میشــوند.

تعامــات و ارتباطــات بــا ذینفعــان کلیــدی بــرای شناســایی انتظــارت ایشــان از روشهای
مختلفــی ماننــد برگــزاری جلســات مشــترک ،نظرســنجیها ،حضــور در نمایشــگاهها،
ارتباطــات تلفنــی ،مکاتبــات ســازمانی ،ابالغیههــا و بررســی قوانیــن و مقــررات صورت
میگیــرد .در ادامــه مهمتریــن اطالعــات ذینفعــان کلیــدی شــرکت در حــوزه
مســئولیتهای اقتصــادی ارائــه میگردنــد.

نیروگا ههای تابع وزارت نیرو

ارائه خدمات باکیفیت

مشتریان درون گروه مپنا

ارائه قیمت رقابتی

مشتریان تابع وزارت نفت

انجام کار در ک 
مترین زمان و باالترین کیفیت

صنایع بزرگ

بخش خصوصی

مشتریان خارجی

تأمین ب هموقع منابع ،تجهیزات ،قطعات و نیروی انسانی
رعایت الزامات ایمنی و بهداشت

مانداز و راهبردها
ننام هها ،تحقق چش 
رعايت آیی 
تحقق سود مورد انتظار

سهام داران

شرکت گروه مپنا

تهيه به موقع گزار 
شهای مديريتی
تقسيم به موقع سود

ثبت به موقع صورتجلسات مجمع

صیانــت از ســرمایه ســهامداران و ســرمایهگذاری ملــی و خصوصــیای کــه کارفرمایــان در صنعــت
خــود داشــتهاند ،یکــی از مهمتریــن مســئولیتهای اقتصــادی شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا
محســوب میگــردد.
شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،ایفــای مســئولیتهای اقتصــادی خــود را در تعامــل بــا
ذینفعــان کلیــدی ایــن حــوزه پیــش میبــرد .مشــتریان ،ســهامداران ،شــرکاء ،نهادهــای حاکمیتــی
و سیاســتگذار و گــروه مپنــا ،دســتههای اصلــی ذینفعــان در ایــن حــوزه هســتند .بــا تجزیــه
و تحلیلهــای صــورت گرفتــه و داشــتن ارتباطاتــی مســتمر بــا آنهــا ،شــرکت توانســته اســت
کــه نیازهــا و انتظــارات متقابــل را شناســایی نمایــد و آنهــا را در برنامههــا و اقدامــات خــود
لحــاظ نمایــد.

شاخه های اصلی ذینفعان هر گروه

تأمین کنندگان کاال  /خدمات

شرکاء

نهادهــای حاکمیتی
و سیاســتگذار

شرکای تکنولوژی و دانش فنی  /بازار

مافزایی در گروه مپنا
ه

رعایت مفاد قرارداد

پرداخت به موقع

همکاری در پروژ ههای مشترک برای ارتقای محصول و

مؤسسات علمی ،پژوهشی و مشاوره ای

تبادل دانش

مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه

حفظ برند و منفعت مالی طرفین

مجلس

لها و ابالغي هها
رعايت قوانين ،دستورالعم 

قوه قضاییه

آمادگی نيروگا هها در زمان پيك و زما 
نهای مورد نياز

دولت و نهادهای دولتی

شبكه ،همكاری مؤثر با ديسپاچينگ ملی

لها و ابالغي هها
ننام هها ،دستورالعم 
رعايت آیی 

شها
ارائه به موقع گزار 

یهای سطح كالن گروه در سطح
یسازی استراتژ 
جار 

گروه مپنا

شها و معاون 
بخ 
تهای مپنا

یها
شركت و ارائه بازخورد از اجرای استراتژ 

انجام امور مالی و اقتصادی مرتبط با تعامالت درون گروه
پاسخ سريع و مؤثر به نيازهای فنی بخش

مهای مدیریتی
استقرار استانداردها و سیست 
و فنی-تخصصی

گزارش عملکرد پایدار  33شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا عمــل بــه مســئولیتهای اقتصــادی خــود
را بهعنــوان مســئولیتی مهــم کــه در قبــال ذینفعــان کلیــدیاش دارد ،بهمنظــور
ارائــه خدماتــی باکیفیــت و تخصصــی از یــک ســو و ارزشافزایــی اقتصــادی در
زنجیــره ارزش شــرکت از ســوی دیگــر ،دنبــال میکنــد.

مشتری

انتظارات اصلی

خدمات و مشتریان شرکت بهرهبرداری و تعمیراتی مپنا

خدمــات شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا در حوزههــای مختلفــی تعریــف شــدهاند
تــا پوشــشدهنده نیازهــای مشــتریان و کارفرمایــان باشــد .ایــن خدمــات در دســته
خدمــات بســیار تخصصــی صنعتــی محســوب میشــوند کــه ارائــه آنهــا بــا کیفیــت بــاال
و در ســطح اســتانداردهای روز بینالمللــی ،شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا را بــه
یکــی از معتبرینتریــن و قابــل اطمینانتریــن شــرکتها و نامهــای تجــاری در صنعــت
تبدیــل کــرده اســت.

فعالیتهای اصلی در حوزه بهرهبرداری را میتوان چنین برشمرد:
دســتورالعملهای مربــوط بــه بهرهبــرداری از نیروگاههــا و شــبکه بــرق در شــرایط
عــادی و شــرایط اضطــراری

آمادهســازی گزارشهــای عملیاتــی و تعییــن انحــراف از ارزشهــای طبیعــی و شناســایی
رونــد تغییــرات غیرمعمول
همچنین ،فعالیتهای حوزه نگهداری عبارتند از:
تمرکــز بــر نگهــداری و تعمیــرات تجهیــزات بــرای حداکثــر قابلیــت اطمینــان و در
دسترســی بــودن
روشهـای نگهـداری و تعمیـر:
نگهداری و تعمیر پیشگیرانه
تعمیرات قابل پیشبینی
تعمیرات اضطراری

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

کنترل پارامترهای عملیات تجهیزات در  24ساعت

گزارش عملکرد پایدار 35

بهرهبــرداری و نگهــداری از نیروگاههــا یکــی از خدمــات شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی
مپنــا اســت؛ کــه بــرای اطمینــان از عملکــرد بهینــه ،حفــظ و تقویــت ظرفیــت واحدهــا
توســط نیــروی انســانی توانمنــد انجــام میشــود.

اردبیل

خدمات و مشتریان شرکت بهرهبرداری و تعمیراتی مپنا

پرهسر

شیروان
شاهرود

ارائــه خدمــات راهانــدازی ،یکــی دیگــر از حوزههــای فعالیــت شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا اســت .ایــن
شــرکت بــا راهانــدازی  236واحــد نیروگاهــی شــامل  160واحــد گازی بــزرگ 35 ،واحــد بخــار ســیکل ترکیبــی،
چهــار واحــد  HRSGو نــه واحــد  ، MGT30یــک واحــد  22 ،MGT40واحــد بــادی ،چهــار واحــد آب شــیرینکن
و یــک واحــد پاالیشــگاه در داخــل کشــور ،دو بلــوک ســیکل ترکيبــی در کشــور ســوريه و هشــت واحــد گازی در
کشــور عــراق مطابــق بــا دســتورالعملها و اســتانداردهای بينالمللــی ،يكــی از بــا تجربهتريــن و توانمندتريــن
شــرکتها در زمينــه راهانــدازی نيروگاههــا در کشــور و منطقــه میباشــد.
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علی آباد

فردوسی

کهنوج

 27,591مگاوات

بهشهر

کهک
سنندج

سمنان

زاهدان

آمار خدمات راه اندازی در سال  1397و 1398

نوشهر

آقکند

ارومیه

فاز 13
بندر عباس

قبوستان

پرهسر

شیروان

کهک
علی آباد

دســته ســوم از خدمــات شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،خدمــات مرتبــط بــا تعمیــرات اساســی اســت.
ایــن شــرکت بــا تکيــه بــر دانــش فنــی و بهرهگیــری افــراد متخصــص و بــا تجربــه و بــا همــکاری ســازندگان
اصلــی تجهیــزات نيروگاهــی ،مفتخــر اســت تــا تعميــرات اساســی را در حداقــل زمــان اســتاندارد بينالمللــی و
بــا باالتريــن کيفيــت مطابــق بــا دســتورالعملهای شــرکت ســازنده بــه انجــام رســاند .از جملــه افتخــارات ايــن
شــرکت میتــوان بــه انجــام تعمیــرات بیــش از  140واحــد گازی ،ســیکل ترکیبــی و بخــار تــا پایــان ســال 1398
اشــاره کــرد.
آمار خدمات تعمیرات اساسی در سال  1397و 1398
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تولید همزمان برق و آب
امــروزه ،انــرژی راهبردیتریــن نیــاز بشــر اســت و تأمیــن آن بــه یکــی از نگرانیهــای همیشــگی
کشــورها تبدیــل گشــته اســت .بــا نــگاه بــه وضعیــت رو بــه اتمــام منابــع انــرژی فســیلی از یــک
ســو و تأثیــرات مخــرب ایــن نــوع از انــرژی بــر محیــط زیســت از ســوی دیگــر ،اهمیــت و ضــرورت
بهینهســازی روشهــای تولیــد انــرژی و تبدیــل ســوختهای فســیلی بــه آن بــه روشــنی نمایــان
میشــود .بــرق ،بهعنــوان یکــی از انــواع انرژیهــای تبدیلــی ،نقشــی حیاتــی در ســبد انــرژی هــر
کشــور بــر عهــده داشــته و حجم عظیمــی از آن در سراســر جهــان ،از طریق تبدیل ســوختهای فســیلی
تأمیــن میشــود .در ایــران ،بیــش از  ۸۰درصــد از انــرژی الکتریکــی مصرفــی ،توســط توربینهــای گاز و
بخــار نیروگاههــای حرارتــی تولیــد میشــود .بنابرایــن بهدلیــل محدودیــت منابــع ســوخت فســیلی،
لــزوم کنتــرل قیمــت تمــام شــده انــرژی ،کاهــش اثــرات تبدیــل و مصــرف انــرژی بــر محیــط زیســت،
کاهــش اتــاف و ارتقــای راندمــان در تولیــد بــرق بــه روش حرارتــی ضــرورت و اهمیــت باالیــی بــه
خــود میگیــرد .افزایــش راندمــان ،بــه روشهــای مختلفــی انجــام میشــود .در کنــار بهبــود طراحــی
تجهیــزات ،دو راهــکار دیگــر در صنعــت بــرق روز دنیــا بــکار گرفتــه میشــود کــه عبارتنــد از:
استفاده مجدد از پسماند انرژی حرارتی یا «تولید همزمان چند نوع انرژی»
انتقال مراکز تولید به نزدیکی محل مصرف یا «تولید پراکنده»

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

در نهایــت ،خدمــات تســت کارایــی نیــز در زمــره دســتههای اصلــی خدماتــی اســت کــه شــرکت بهرهبــرداری و
تعمیراتــی مپنــا بــه مشــتریان خــود ارائــه میکنــد .در فراينــد طراحــی ،ســاخت تجهيــزات ،نصــب و راهانــدازی
پروژههــای نيروگاهــی ،اندازهگيــری ظرفیــت و تســت کارايــی تجهيــزات بــر اســاس اســتانداردهای تعريف شــده،
بهعنــوان آزمايــش صحــت و دقــت انجــام کليــه فرايندهــا در زنجيــره ارزش ســازندگان نیــروگاه میباشــد .در
ايــن راســتا ،شــرکت بهرهبــرداری و تعميراتــی مپنــا طــی چنديــن ســال کســب تجربــه و دانــش از همــکاری
بــا پيمانــکاران بينالمللــی ،بــا بهرهگیــری از دانــش پرســنل مجــرب و متخصــص خــود و همچنيــن اســتفاده
از تجهيــزات و نرمافزارهــای بــهروز ،بــا آمادگــی کامــل کارايــی تجهيــزات و سيســتمهای نيروگاههــای گازی و
ســيکل ترکيبــی را بهصــورت مجــزا و همچنيــن بهصــورت مجموعــه ( )Over allاندازهگيــری کــرده و گزارشــات
مربوطــه را بــا تأييديــه مؤسســات بينالمللــی بــه کارفرمــا ارائــه میکنــد.
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بیتردیــد خدمــات شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا
در توســعه پایــدار کشــور ســهیم هســتند .ایــن خدمــات ،هــم
دارای ارزشافــزوده اقتصــادی مســتقیم بــوده و هــم بهطــور
غیرمســتقیم بــر توســعه اجتماعــی مؤثــر هســتند .بــا ایــن
حــال ،ارائــه برخــی از حوزههــای خدماتــی شــرکت ایــن امــکان
را فراهــم مینماینــد کــه بهطــور مســتقیم نیازهــای اساســی
جامعــه پیرامونــی محــل فعالیــت نیروگاههــا ،کارگاههــا و
پروژههــای شــرکت بــرآورده شــده و ارزشافزایــی اقتصــادی
و اجتماعــی بهطــور توأمــان ایجــاد شــود .در ایــن بخــش از
گــزارش بــه معرفــی خدمــات شــرکت در نیــروگاه قشــم کــه در
محــور ارائــه خدمــات مســئوالنه بــا تأثیــرات مثبــت اجتماعــی
جــای میگیــرد ،پرداختــه میشــود.

"

خدمات و مشتریان شرکت بهرهبرداری و تعمیراتی مپنا

در همیــن راســتا ،شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،در ســبد خدمــات بهرهبــرداری خــود در نیــروگاه قشــم،
نســبت بــه تولیــد همزمــان بــرق و آب اقــدام میکنــد .از آنجایــی کــه در طــرح تولیــد همزمــان ،بخــار تولیــدی
بویلــر کــه حاصــل بازیافــت انــرژی گازهــای خروجــی توربیــن اســت در اختیــار میباشــد؛ در ایــن نیــروگاه از
آبشــیرینکن حرارتــی (تبخیــری) بــرای شــیرین کــردن آب دریــا و تولیــد آب شــیرین بــرای اســتفاده ســاکنین
جزیــره قشــم اقــدام میشــود .نيــروگاه توليــد همزمــان بــرق و آب قشــم در جزیــره قشــم در اســتان هرمــزگان
بــا ظرفیــت  50مــگاوات بــرق و  18,000متــر مکعــب آب در روز نیــاز ســاکنان بزرگتریــن جزیــره ایــران را بــرآورده
میکنــد .ایــن نیــروگاه بــا ســرمایهگذاری گــروه مپنــا بــه روش ســاخت ،تملیــک و بهرهبــرداری در شــمال جزیــرۀ
ـاص هزینــه  ۶۵میلیــون یــورو احــداث شــده و بــه بهرهبــرداری
قشــم و در فاصلــه  ۷۵۰متــری از دریــا و بــا اختصـ ِ
رســیده اســت .بــا راهانــدازی بخــش آب ایــن نیــروگاه ،بــرای نخســتین بــار مــردم روســتاهای قشــم کــه حــدود
 70درصــد از جمعیــت ایــن جزیــره را تشــکیل میدهنــد ،بــه آب شــرب دسترســی مییابنــد .از ویژگیهــای ایــن
پــروژه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

"

همانطــور کــه در قســمت قبــل بــدان اشــاره شــد ،ســهیم بودن
خدمــات شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا در توســعه
پایــدار کشــور ،عــاوه بــر تأثیــرات مثبــت اقتصــادی دارای
تأثیــرات مثبــت اجتماعــی و محیــط زیســتی نیــز میباشــد .در
ایــن قســمت از گزارش بــه معرفی خدماتــی در شــرکت پرداخته
میشــود کــه مســتقیما دارای تأثیــرات مثبــت محیــط زیســتی
هستند .
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اولیــن واحــد تولیــد همزمــان بــرق و آب بــا ظرفیــت تولیــد  50مــگاوات بــرق و  18,000مترمکعب آب شــیرین
در روز در گــروه مپنا
اولین قرارداد آب شرب تولیدی با شرکت آب و فاضالب در گروه مپنا
اخذ گواهینامه  Energy Globeاز انجمن مدیریت سبز اروپا
ینامه برترین واحد تولیدی در منطقه آزاد قشم
اخذ گواه 
اولین مولد تولید برق در جزیره قشم
اخذ اولین تأییدیه راندمان از توانیر به میزان  53.8در واحدهای  CHPدر گروه مپنا
فـروش آب بهصورت مستقیم به مصرفکـننده
اجرای سیستم ترکیب آب محصول خروجی  MEDبا آب دریا
احداث اولین واحد تولید آب بستهبندی گروه مپنا

بهرهبرداری از مزارع بادی
توســعه و گســترش انرژ یهــای تجدیدپذیــر موجــب كمــك بــه تحقــق اهــداف توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی
و زیســت محیطــی شــده و از عوامــل اساســی در رســیدن بــه توســعه پایــدار در هــر كشــوری محســوب
میشــود .اســتفاده از انرژ یهــای تجدیدپذیــر از جملــه «انــرژی بــادی ،خورشــیدی و زمیــن گرمایــی»
میتوانــد باعــث كاهــش وابســتگی بــه منابــع فســیلی و كاهــش انتشــار گازهــای آالینــدهشــود .از دیگــر
مزایــای انرژ یهــای تجدیدپذیــر میتــوان بــه فراوانــی و قابــل اعتمــاد بــودن ،ممانعــت از تولیــد آالیندههــا،
افزایــش امنیــت عرضــه انــرژی و افزایــش دسترســی بــه منابــع انــرژی پایــدار و مطمئــن بــرای تولیــد پراکنده
بــه منظــور بهرهبــرداری در مناطــق روســتایی و كمتــر توســعه یافتــه ،كاهــش میــزان گرمایــش جهانــی ،رشــد
اقتصــادی ،ایجــاد اشــتغال در مناطــق محــروم ،افزایــش میــزان درآمــد ســرانه و حفاظــت محیــط زیســت در
تمــام زمینههــا اشــاره نمــود .در ضمــن بــا در نظــر گرفتــن شــرایط کنونــی آب ،عــدم مصــرف آب در ایــن نــوع
نیروگاههــا در مقایســه بــا نیروگاههــای حرارتــی قابــل تامــل اســت.

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

اولین واحد تولید پراکنده مپنا با ظرفیت دو واحد  25مگاواتی
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گــروه مپنــا بــه عنــوان مجموعـهای کــه دارای نقــش اساســی در تأمیــن بــرق کشــور
اســت ،در ســالهای اخیــر در راســتای تأمیــن انــرژی ،پاســخگویی بــه مســئولیت
اجتماعــی و نیــز توســعه ســبد کســب و کار ،بــر آن شــد تــا تولیــد بــرق و حــرارت از
انرژیهــای پــاک را در دســتور کار خــود قــرار دهــد .مپنــا بــر ایــن اســاس تمامــی
تــوان و اعتبــار خــود را در راســتای تأمیــن مالــی ،انتقــال دانــش و ســاخت تجهیــزات
بــهکار گرفــت تــا پروژههــای انرژیهــای تجدیدپذیــر ،بعــد تــازهای بگیرنــد.

شــایان ذکــر اســت کــه براســاس ارزیابیهــای صــورت گرفتــه توســط ســازمان ملــل
متحــد ،یــک ســال کارکــرد یــک نیــروگاه بــادی  100مگاواتــی دارای تأثیــرات مثبــت
محیــط زیســتی زیــر اســت:
عدم مصرف  90میلیون لیتر گازوئیل در سال
عدم مصرف  2,520هزار مترمکعب آب در سال
عدم تولید  250هزار تن گاز دیاکسید کربن در سال
معادل کاشت  50میلیون اصله درخت

• عدم مصرف یک میلیارد متر مکعب گاز
• عدم مصرف یک میلیارد لیتر گازوییل

شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا تــا پایــان ســال ،1398
بهرهبــرداری از  28نیــروگاه ســیکل ترکیبــی را در سرتاســر کشــور و
همچنیــن یــک نیــروگاه را در کشــور عــراق بــر عهــده داشــته اســت.
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در قــدم بعــدی ،نیــروگاه بــادی آقکنــد در اســتان آذربایجــان شــرقی بــه ظرفیــت 50
مــگاوات در ســال  1398توســط شــرکت گــروه مپنــا احــداث شــد .مســئولیت کامــل
مدیریــت و عملیــات بهرهبــرداری و نگهــداری ایــن نیــروگاه نیــز بــا قــراردادی  20ســال
بــه شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا محــول شــده اســت .نیــروگاه بــادی آقکنــد
دارای  22واحــد بــادی اســت.

نیــروگاه ســیکل ترکیبــی ،نیروگاهــی اســت کــه شــامل تعــدادی
توربیــن گاز و توربیــن بخــار میشــود .در ایــن نــوع نیــروگاه ،بــا
اســتفاده از بویلــر بازیــاب ،از حــرارت موجــود در گازهــای خروجــی از
توربینهــای گاز ،بــرای تولیــد بخــار آب مــورد نیــاز در توربینهــای
بخــار اســتفاده میشــود .اگــر توربیــن گاز بهصــورت ســیکل ترکیبــی
نباشــد ،گازهــای خروجــی آن کــه میتواننــد تــا  ۶۰۰درجــه ســانتیگراد
دمــا داشــته باشــند ،مســتقیما وارد هــوا شــده و انــرژی باقیمانــده
در آنهــا هــدر م ـیرود .در حالــی کــه در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی ،از
ایــن انــرژی اســتفاده میشــود و بویلــر توربیــن بخــار بــدون نیــاز
بــه ســوخت ،بخــار آب تولیــد میکنــد .بنابرایــن ،بــا اســتفاده از ایــن
روش ،راندمــان (بــازده) ســیکل افزایــش مییابــد .نیروگاههــای
ســیکل ترکیبــی راهحلــی بســیار کارآمــد ،انعطافپذیــر ،قابــل اعتمــاد،
مقــرون بــه صرفــه و ســازگار بــا محیــط زیســت بــرای تولیــد بــرق
اســت .نیــروگاه ســیکل ترکیبــی در واقــع ترکیبــی از توربیــن بخــار و
توربیــن گازی میباشــد بــه نحــوی کــه ژنراتــور توربیــن گازی بــرق را
تولیــد میکنــد ،در عیــن حــال انــرژی حرارتــی تلــف شــده از توربیــن
گاز (توســط محصــوالت احتــراق) بــرای تولیــد بخــار مــورد نیــاز
توربیــن بخــار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــه ایــن طریــق بــرق
اضافــی تولیــد میشــود .بــا ترکیــب کــردن ایــن دو ســیکل بهــرهوری
فعالیــت نیــروگاه افزایــش پیــدا میکنــد .ذکــر ایــن نکــــــــته حائــز
اهمیــت میباشــد کــه براســاس ارزیابیهــای صــورت گرفتــه ،یــک
ســال کارکــرد یــک واحــد ســیکل ترکیبــی  160مگاواتــی در شــرایطی
کــه واحــد در  80درصــد بــار نامــی میباشــد ،دارای تأثیــرات مثبــت
محیــط زیســتی زیــر اســت:
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در قــدم اول ،بزرگتریــن نیــروگاه بــادی ایــران بــه ظرفیــت  100مــگاوات در کهــک
اســتان قزویــن توســط شــرکت گــروه مپنــا در ســال  1392احــداث شــد .هــم اکنــون،
شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا طــی قــراردادی  20ســاله مســئولیت کامــل
مدیریــت و عملیــات بهرهبــرداری و نگهــداری نیــروگاه بــادی کهــک را بــر عهــده دارد.
ایــن نیــروگاه دارای  22واحــد بــادی اســت؛ کــه بــه دلیــل محدودیتهــای شــبکه،
تنهــا  55مــگاوات از حداکثــر میــزان ظرفیــت ایــن نیــروگاه در حــال بهرهبرداری اســت.

بهره برداری از نیروگاههای سیکل ترکیبی

ارزشآفرینی اقتصادی توسط شرکت بهرهبرداری
و تعمیراتی مپنا

عملکرد مالی
شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا همــه ســاله بــا برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ،عملکــرد خــود را در
شــاخصها و محورهــای مختلــف مدیریــت کس ـبکار گــزارش میکنــد .ایجــاد ارزشافــزوده مثبــت اقتصــادی
بــرای ســهامداران ،یکــی از مســئولیتهای شــرکت اســت کــه همــواره بــا تــاش بــرای توســعه بــازار ،بهبــود
مســتمر عملکــرد و حفــظ ســامت مالــی فعالیتهایــش ،آن را دنبــال میکنــد.

فعالیتهــای شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا
در زنجیــرهای از تعامــات و همکار یهــای این شــرکت

عنوان 		

1397

1398

بــا ذینفعــان کلیــدیاش تعریــف شــده و جــاری
ارزشافــزوده اقتصــادی خلــق شــده و میــان

قیمت تمام شده

5,139,328

8,256,956

فروش خالص

5,456,731

8,693,816

سود خالص

264,382

509,801

جمع داراییها

3,995,900

5,580,352

حقوق صاحبان سهام

717,108

1,200,471

سود واقعی هر سهم ()EOS

0/44

0/85

ذینفعــان مختلــف توزیــع میگــردد .از طــرف دیگــر،
فعالیتهــای شــرکت در توســعه اقتصــادی کشــور
بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم ســهیم هســتند.

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

هســتند .در ایــن زنجیــره تعامــات و مشــارکتها،

سرمایه شرکت

60,000

60,000

گزارش عملکرد پایدار 45

خالصه عملکرد مالی (مقادیر به میلیون ریال)

ارزشآفرینی اقتصادی توسط شرکت بهرهبرداری
و تعمیراتی مپنا
سهیم بودن در توسعه اقتصادی کشور
شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا بــا ارائــه خدمــات بهرهبــرداری،
راهانــدازی ،تعمیــرات اساســی و تســت کارایــی در صنعــت انــرژی در
کشــور بــه عنــوان یــک شــریک قابــل اطمینــان بــرای ســایر فعــاالن
ایــن صنعــت شــناخته شــده اســت؛ کــه در حفــظ و ارتقــای ارزش
ســرمایهگذاریهای میلیــارد ریالــی و دالری ملــی و بخــش خصوصــی
در ایــن صنعــت در کنــار ایشــان اســت.

در نهایــت ،شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا بــا بهرهمنــدی
از نیــروی انســانی متخصــص ،دانــش فنــی روز دنیــا و تجهیــزات و
نرمافزارهــای الزم ،توانســته اســت کــه گســتره ارائــه خدمــات خــود را
فراتــر از مرزهــای کشــور بــرده و در چهــار کشــور آذربایجــان ،پاکســتان،
ســوریه و عــراق طرحهــای مختلفــی را بــه اجــرا درآورد .ایــن دســتاورد
مهــم در راســتای سیاســتهای توســعه اقتصــادی کشــور از طریــق
صــادرات خدمــات فنی-مهندســی بــوده و منجــر بــه افزایــش درآمدهای
ارزی کشــور شــده اســت.

رومیله

عراق

راه اندازی  6واحد بادی

1397

 1,032مگاوات

اتمام

آذربایجان

تعمیرات واحد بادی

1397

 207مگاوات

اتمام

رومیله

عراق

بهره برداری

1396

 1,032مگاوات

در حال انجام

گودو

پاکستان

تعمیرات اساسی

1394

 150مگاوات

اتمام

الحیدریه

عراق

بهره برداری

1394

 62 1مگاوات

اتمام

جندر

سوریه

راه اندازی  1واحد گازی

1393

 160مگاوات

اتمام

نجف

عراق

راه اندازی  1واحد گازی

1393

 162مگاوات

اتمام

جندر

سوریه

راه اندازی  2واحد گازی

1391

 324مگاوات

اتمام

الصدر

عراق

راه اندازی  2واحد گازی

1389

 324مگاوات

اتمام

تشرین

سوریه

راه اندازی  2واحد گازی

1388

 324مگاوات

اتمام

تشرین

سوریه

راه اندازی  1واحد گازی

1388

 160مگاوات

اتمام

قبوستان
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همچنیــن ،خدمــات شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا در حــوزه
صنعــت نفــت و گاز نیــز منجــر بــه تــداوم فعالیتهــای صنعتــی
مشــتریان /کارفرمایــان شــرکت متناســب بــا برنامههــای تولیــد و
بهــرهوری مــورد انتظــار ایشــان گردیــده اســت .محصــوالت ایــن
شــرکتها ،بهعنــوان خــوراک و مــواد اولیــه در صنایــع دیگــر بــهکار
بــرده میشــوند؛ کــه عرضــه بهموقــع ،مقــرون بهصرفــه و باکیفیــت
آنهــا بســیار حائــز اهمیــت اســت .در نتیجــه ،وجــود قابلیــت اطمینان
بــه کیفیــت و چگونگــی ارائــه خدمــات شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی
مپنــا توســط ایــن دســته از مشــتریان نیــز باعــث شــده اســت کــه
شــرکت نقشــی مؤثــر در پشــتیبانی از گــردش چرخهای تولیــد و صنعت
در کشــور داشــته باشــد.

نام نیروگاه

کشور

موضوع

زمان قرارداد

ظرفیت نامی

وضعیت پروژه

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

از طــرف دیگــر ،خدمــات شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا در حوزه
صنعــت نیــرو (فعالیــت نیروگاههــا) ،عرضــه پایــدار یکــی از حیاتیتریــن
نیازهــای کشــور یعنــی انــرژی الکتریکــی را تضمیــن میکنــد .ایــن
انــرژی هــم در زندگــی روزمــره تمــام شــهرندان در سرتاســر کشــور و هــم
در عمــده فعالیتهــای تولیــدی و صنعتــی در صنایــع مختلــف کاربــرد
دارد .خدمــات شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا بــرای عرضــه
مــداوم و باثبــات انــرژی الکتریکــی ،در رونــق اقتصــادی کشــور ســهیم
بــوده اســت.

فعالیت های شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
در خارج از کشور

3

فصل سوم
مــدیـریــت
و عـمـلـکــرد
مـسـئـوالنـه
منابع انســانی

رویکردهای اصلی مدیریت منابع انسانی
اشتغال مولد و شایسته ساالر
مدیریت عملکرد و جبران خدمات کارکنان
شرایط کاری شایسته ساالر ،منعطف و عاری از تبعیض
آموزش و توانمندسازی کارکنان
ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و محیط کار
تعامالت نیروی انسانی در سازمان

رویکردهـای اصلی مدیریت منابع انسانی

شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،منابــع انســانی را بهعنــوان ســرمایه و مزیــت رقابتــی پایــدار در
ســازمان لحــاظ کــرده و توانمندســازی و توســعه ایشــان را یــک عامــل حیاتــی بــرای بقــا ،رشــد ،رقابت
و برتــری در ســطح ملــی و بینالمللــی میدانــد.

گـروه اصلـی
ذی نـفـع

اختيارات و آزادی عمل

رویکــرد ســازمان بــرای داشــتن منابــع انســانی شایســته محــور ،بــا تدویــن اســتراتژیهای حــوزه
مدیریــت منابــع انســانی و بــر بســتر یکپارچهســازی فرایندهــای منابــع انســانی ،از هــدف ســازمان
بــرای کار در کالس جهانــی حمایــت میکنــد .در همیــن راســتا ،اســتراتژیهای مدیریــت منابــع
انســانی شــرکت عبارتنــد از:
برنامهریــزی حــوزه منابع انســانی بر مبنــای نیــاز و بازارهای جدیــد (آمادگی برای بینالمللی شــدن)

جهت گيری روشن و نويدبخش

کارکنان

فرهنگ مشارکتی (تقویت رویکرد کار تیمی)

کارکنان ستاد

حقوق و مزايا و پاداش عادالنه و شفافيت

کارکنان صف ثابت

فرصتهای پيشرفت

کارکنان صف پروژه ای

توانمندسازی و آموزش اثربخش

کارکنان پیمانی

ارتباطات مستمر

کارگروه منابع انسانی

کمیته جذب

کمیته عالی آموزش

کمیته آموزش نیروگاهها

کمیته انضباطی و رفتاری

کمیته رفاهیات

شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،رویکــرد ذینفعگرایــی را در مدیریــت مســئوالنه حــوزه منابــع
انســانی جــاری ســاخته اســت .کارکنــان ،نهادهــای حاکمیتــی و سیاسـتگذار و گــروه مپنــا ،ســه گــروه
اصلــی ذینفــع در ایــن حــوزه هســتند .بــا تجزیــه و تحلیلهــای صــورت گرفتــه و حفــظ تعامالتــی
مســتمر بــا آنهــا ،شــرکت توانســته اســت کــه نیازهــا و انتظــارات متقابــل را شناســایی نمایــد و آنها
را در برنامههــا و اقدامــات خــود لحــاظ نمایــد.
تعامــات و ارتباطــات بــا ذینفعــان کلیــدی بــرای شناســایی انتظــارت ایشــان از روشهــای مختلفــی
ماننــد برگــزاری جلســات مشــترک ،نظرســنجیها ،حضــور در نمایشــگاهها ،ارتباطــات تلفنــی ،مکاتبات
ســازمانی ،ابالغیههــا و بررســی قوانیــن و مقــررات صــورت میگیــرد .در ادامــه مهمتریــن اطالعــات
ذینفعــان کلیــدی شــرکت در حــوزه مســئولیتپذیری در قبــال کارکنــان ارائــه میگردنــد.

پروژه ها

نهادهایحاکمیتی

و سیاست گذار

دولت و نهادهای دولتی

(وزارت تعاون ،رفاه و رفاه اجتماعی)

رعايت قوانين ،دستورالعمل ها و ابالغيه ها

رعايت آیین نامه ها ،دستورالعمل ها و
ابالغيهها

گروه مپنا

بخش ها و معاونت های مپنا
(معاونت منابع انسانی و
معاونت سیستم ها و اطالعات)

ارائه به موقع گزارش ها
استقرار استانداردهای مدیریتی در حوزه
ایمنی و بهداشت شغلی

رعایت الزامات HSE
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اهمیــت بــاالی حــوزه منابعانســانی و لــزوم تصمیمگیــری و اقــدام یکپارچــه و مشــترک در ســازمان در
ایــن زمینــه ،منجــر بــه تشــکیل و فعالیــت کارگروههــا و کمیتههــای مختلفــی در شــرکت شــده اســت
کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:

تخصيص نفرات بر اساس بومی بودن به

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا عضــوی از گــروه مپنــا میباشــد ،در
حــوزه مدیریــت منابــع انســانی نیــز سیاس ـتها و ابالغیههــای هلدینــگ مــورد توجــه قــرار گرفتــه
و همسوســازی فراینــدی الزم صــورت میپذیــرد .همچنیــن ،شــرکت خــود را متعهــد میدانــد کــه
کلیــه قوانیــن و الزامــات قانونــی کشــور را در امــور کارکنــان بهطــور کامــل رعایــت نمایــد؛ کــه از آن
جملــه میتــوان بــه لحــاظ کــردن قوانیــن کار و تأمیــن اجتماعــی در آییننامههــا و دســتورالعملهای
مرتبــط بــا اســتخدام ،جبــران خدمــات ،رفاهیــات و ایمنــی و بهداشــت شــغلی اشــاره نمــود.

امنيت شغلی
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بهرهوری سرمایههای انسانی

شاخه هـای اصلـی
ذی نفعـان هر گـروه

انـتظـارات اصـلـی

اشتغال مـولد و شایسته ساالر

مراحل اصلی در فرایند جذب و استخدام شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

تبندی متقاضیان
• اولوی 

• معرفی متقاضیان به مصاحبه تخصصی

• تکمیل پرس 
شنامه همکاری توسط فرد متقاضی

شهای
فراخوان عمومی از رو 
مختلف (مانند روزنامه ها،

وب سایت شرکت و غیره)

واحد
امور کارکنان

جذب از نیروی انسانی شاغل در گروه مپنا
ارتباط با دانشگاهها و مراكز آموزشی

• مصاحبه مقدماتی با متقاضیان

موسسات كاريابی و سایتهای كاريابی

• انتخاب متقاضیان واجد شرایط

جراید کثیراالنتشار

کمیته
جذب

هیأت مدیره شرکت
• امتیازدهی به متقاظیان در قالب فرم جذب

واحد
امور کارکنان

• معرفی متقاضیان دارای صالحیت
به کمیته جذب

بخش فرصت های شغلی در وب سایت رسمی شرکت
فراینــد جــذب و اســتخدام در شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا
بــر طبــق رونــدی سیســتماتیک و مشــخص تعریــف شــده و بــه اجرا
درمیآیــد .ایــن فراینــد از مراحــل مختلفــی تشــکیل شــده اســت
کــه همگــی در راســتای تحقــق هــدف شایســته محــوری در حضــور
نیــروی انســانی در شــرکت تعریــف شــدهاند.

گروه
مصاحبه
تخصصی

• ارزیابی فرد توسط کمیته متشکل از معاونین و

شهای پزشکی
• انجام آزمای 
• تأیید سالمت همکاران

• استعالم مدرک تحصیلی
• دریافت مدرک عدم سوءپیشینه کیفری
• معرفی به واحد آموزش

واحد
آموزش

• برگزاری دوره آموزشی
بدو استخدام
• جامع هپذیری کارکنان
جدیداالستخدام
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واحد
امور کارکنان

• انتخاب واجدین شرایط بر حسب دانشگاه،
جنسیت ،معدل و شرایط متقاضیان

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

یکــی از اهــداف راهبــردی شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا،
بهبــود نظــام شایســتهگزینی بــر مبنــای تــداوم عدالــت ســازمانی
اســت .رویکــرد شــرکت در ایــن مهــم بــر پایــه ضابطهمــداری مطلــق
و پرهیــز از رابطهمــداری قــرار دارد .بهمنظــور ایجــاد فرصتهــای
برابــر بــرای متقاضیــان ،تأمیــن ســرمایه انســانی بــر اســاس مــدل
شایســتگی بومــی شــرکت صــورت میگیــرد .در ایــن چهارچــوب
از یــک ســو بــر تطبیــق ویژگیهــای فــرد بــا ارزشهــای بنیادیــن
و فرهنــگ غنــی گــروه مپنــا توجــه شــده و از ســوی دیگــر ســطح
دانــش و هــوش متقاضیــان بــا اســتفاده از فرمهــای ارزیابــی
براســاس معیارهــای مبتنــی بــر تجزیــه و تحلیــل مشــاغل و
شایســتگیهای عمومــی و تخصصــی انجــام میشــود .بــه منظــور
ایجــاد فرصتهــای برابــر بــرای متقاضیــان ،شــرکت از روشهــای
متعــددی بــرای جــذب نیــروی انســانی بهــره میگیرد کــه عبارتنــد از:

• تشکیل بانک متقاضیان

اشتغال مـولد و شایسته ساالر

تعداد کل کارکنان شرکت

پرســنل قــراردادی :در این نوع اســتخدام ،قرارداد پرســنل و دریافت
حقــوق ،کارانــه و مزایــای رفاهــی ایشــان ب هطــور مســتقیم بــا
شــرکت بهر هبــرداری و تعمیراتــی مپنــا م 
یباشــد.

پرســنل پکیــج :به ایــن نوع پرســنل حداقــل حقوق مصــوب وزارت
یگیرد.
کار تعلــق م 

مذکر

3,941

%97/1

2,523

%96/6

مؤنث

118

%2/9

88

%3/4

4,059

جمع کل

تعداد کل کارکنان شرکت به تفکیک جنسیت 1398

شــایان ذکــر اســت کــه در راســتای عمــل بــه قوانیــن کار و تأمیــن
اجتماعــی در کشــور و بــه منظــور رعایت حقــوق کارکنــان در محیط کار
در تمامــی طر 
حهــای داخلــی و خارجــی شــرکت ،جــذب و ب هکارگیــری
نتــر از ســن قانونــی ممنــوع اســت .ه 
افــراد پایی 
مچنیــن ،اضافــه
کاری افــراد در تمــام ســطوح در شــرکت اجبــاری نبــوده و جبــران
خدمــات مرتبط بــا اضافــه کاری همکاران براســاس دســتورالعم 
لهای
ســازمانی موجــود صــورت م 
یگیــرد.

% 2/9

% 97/1

مؤنث

مذکر

2,611

تعداد کل کارکنان شرکت به تفکیک جنسیت 1397

% 3/4

% 96/6

مؤنث

مذکر

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

پرســنل تأمیــن نیــرو :نیــروی انســانی تأمیــن شــده در این دســته،
تهای پیمانــکار تأمیــن نیــرو
در لیســت حقــوق و دســتمزد شــرک 
قــرار دارنــد .ه 
مچنیــن ،بــه پرســنل تأمیــن نیــرو بعضــی از مزایــای
رفاهــی نســبت بــه پرســنل قــراردادی تعلــق نم 
یگیــرد.

تعداد

درصد به کل

تعداد

درصد به کل
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تهــا و خدمــات شــرکت بهر هبــرداری و
بــا توجــه بــه ماهیــت فعالی 
تعمیراتــی مپنــا ،تأمیــن نیــروی انســانی و عقــد قــرارداد با ایشــان در
ســه دســته اصلــی جــای م 
یگیــرد:

1398

جنسیت

1397

اشتغال مـولد و شایسته ساالر

تعداد کارکنان به تفکیک سمت های سازمانی

تعداد کارکنان به تفکیک نوع استخدام
2454

346

1622

662

629
13

قراردادی

1101

314/5

ساعتی

خدمات جانبی

1392

845

1398

کارشناس

1079

211

تعداد کارکنان به تفکیک سطح تحصیالت

مدیر میانی سطح 2

330
% 54

% 50

82

مدیر میانی سطح 1

112

26
% 12
%5

% 14

% 16

% 16

% 14

% 14

%6

زیر دیپلم

38
% 0/1

دیپلم

لیسانس

فوق دیپلم
1397

1398

فوق لیسانس

مدیر ارشد

دکترا

% 0/1

1400

1200

1000

800
1397

600
1398

400

200

0

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

1397

تأمین نیرو

تکنسین  -کارمند
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404

950

26

رده های کارگری

مدیریت عملکرد و جبران خدمات کارکنان

اشتغال مـولد و شایسته ساالر

تعداد کارکنان به تفکیک سن (سال)

سن

درصد به کل

تعداد

30 - 40

2,330

%57

40 - 50

847

%21

50 +

166

%4

8

فرایند مدیریت عملکرد در شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
20 - 30

فرم ثبت وقایع حساس و
اعالم رسمی اجرای فرآیند

345

10 - 20

چک لیست های ارزیابی
و خودارزیابی

فرم ارزیابی تیمی

کارنامه عملکرد

0 - 10

3706

4000

فرم بازخورد

3000

2000

1000

0

توزیع نرمال

جمع بندی امتیازات

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

تعداد کارکنان به تفکیک سابقه کار (سال)
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20 - 30

716

%18

یکــی از بســترهای اصلــی توســعه مســیر شــغلی بالنــده و توانمندســاز
بــرای نیــروی انســانی هــر شــرکتی ،انجــام ارزیابــی عملکــرد کارکنــان،
ارائــه بازخوردهــای الزم بــرای ارتقــای عملکــرد فــردی و ســازمانی ایشــان
و بهرهگیــری از آن بــرای ارتقــای شــغلی اســت .در شــرکت بهرهبــرداری
و تعمیراتــی مپنــا ،مدیریــت عملکــرد بــا اســتفاده از رویکــرد ارزیابــی 360
درجــه و بهطــور ســاالنه اجــرا میشــود .در ابتــدای ایــن فراینــد ،فرمهــای
ارزیابــی فــردی و تیمــی بــرای کلیــه کارکنــان شــرکت ارســال میگــردد .بــر
اســاس نمرههــای ارزیابــی مدیــران و خــود ارزیابــی کارکنــان ،کارنامههــای
عملکــردی هــر یــک از کارکنــان شــرکت در اختیــار مدیــران آنهــا قــرار
میگیــرد .در نهایــت ،جلســه ارائــه بازخــورد بــه کارکنــان بــا حضــور مدیــران
مربوطــه و متخصصــان امــر برگــزار میشــود .در ایــن جلســه ،بــا ارائــه
کارنامــه عملکــردی بــه ایشــان ،نســب بــه واکاوی جنبههــای مختلفــی کــه
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و مشــخص کــردن اقدامــات الزم بــرای توســعه و
ارتقــای فــردی و ســازمانی هــر یــک از کارکنــان ،اقــدام میگــردد.

مدیریت عملکرد و جبران خدمات کارکنان

خدمــات رفاهــی جانبــی دربرگیرنــده انــواع
تســهیالتی هســتند کــه شــرکت بــرای
کارکنــان خــود فراهــم میکنــد .از جملــه
مهمتریــن تســهیالتی کــه در ســالهای
اخیــر بــه نیــروی انســانی ارائــه شــده اســت
عبارتنــد از :اعطــای وام قرضالحســنه ،ارائــه
خدمــات پزشــکی در محل کار ،پوشــش بیمه
تکمیلــی درمــان ،پرداخــت کمــک هزینــه
ســفر و تخصیــص بودجــه ورزشــی در قالــب
کارت الکترونیکــی ورزشــی.
همچنیــن ،بــه منظــور افزایــش نشــاط
ســازمانی و ایجــاد ارتباطــی عمیقتــر بــا
کارکنــان هدایــای مناســبتی در موقعیتهــای
مختلــف بــه ایشــان ارائــه میشــود ،ماننــد
هدیــه ازدواج ،هدیــه روز زن و مــرد ،هدیــه
بــه فرزنــدان کارکنــان و هدیــه روز تولــد
کارکنــان.

(مقادیر به میلیون ریال)

		
عــنــوان

1397

1398

مجموع حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان

248,0620

4,223,059

کل مالیات حقوق و دستمزد

123,496

155,539

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

501,760

724,270

61

بــه طــور کلــی نظــام جبــران خدمــات در
شــرکت از ســه بخــش اصلــی تشــکیل شــده
اســت کــه عبارتنــد از :پرداختهــای ثابــت،
پرداختهــای متغیــر مبتنــی بــر عملکــرد و
خدمــات رفاهــی جانبی .شــرکت بهرهبــرداری
و تعمیراتــی مپنــا ضمــن پرداخــت حقــوق و
مزایــای رقابتــی ،بــرای بهبــود کیفیــت زندگی
همــکاران خــود و خانــواده ایشــان اهمیــت
فراوانــی قائــل اســت .همچنیــن ،شــرکت از
طریــق طراحــی و پیادهســازی نظــام کارانــه

پرداختهــای متغیــر مبتنــی بــر عملکــرد
شــامل پرداخــت کارانــه در شــش مرحلــه در
هــر ســال و پرداخــت پــاداش بهــرهوری در
انتهــای هــر ســال میشــود.

شاخص های منتخب جبران خدمات کارکنان

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا
از حضــور نیــروی انســانی متخصصــی
بهرهمنــد اســت کــه متعهــد بــه تحقــق
مأموریــت و چشــمانداز شــرکت بــوده و
ارزشهــای ســازمانی را ســرلوحه عملکــرد
خــود قــرار میدهنــد .یکــی از معیارهــای
مهــم در حفــظ و نگهداشــت نیروی انســانی،
تدویــن نظــام جبــران خدمــات متناســب بــا
راهبردهــای توســعه منابع انســانی اســت؛ تا
بتــوان هــم از توســعه فعالیتهــای ســازمان
در راســتای نیــل بــه راهبردها و اهــداف کالن
آن حمایــت کــرد و هــم انتظــارات کارکنــان
را بــه صــورت رضایتبخشــی مدیریــت و
بــرآورده نمــود.

پرداختهــای ثابــت دربرگیرنــده حقــوق
پایــه ،ایــاب و ذهــاب ،هزینــه خــوار و بــار،
حــق اوالد ،حــق ماموریــت ،پاداشهــای
مناســبتی ،کمــک هزینــه ســفر ،حــق
بیمههــای مرتبــط بــا بهداشــت و درمــان
بازنشســتگی میشــوند.
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از طــرف دیگــر ،یکپارچگــی فرایندهــای
مدیریــت منابــع انســانی در شــرکت و توجــه
بــه لــزوم حمایــت از توســعه و پیشــرفت
شــغلی کارکنــان منجــر بــه ایــن شــده اســت
کــه نتایــج ارزیابــی عملکــرد نیــروی انســانی
در ترفیــع و ارتقــای ایشــان و انتصابــات
ســازمانی لحــاظ گــردد .از طــرف دیگــر ،یکــی
از عوامــل انتخــاب کارمنــد نمونــه کــه در
انتهــای هــر ســال انجــام میشــود ،امتیــازات
ارزیابــی عملکــرد کارکنــان اســت.

و پــاداش براســاس اهــداف و برنامههــای
عملکــردی ناشــی از راهبردهــای خــود،
رویکــرد جبــران خدمــات مبتنــی بــر عدالــت
کاری را نیــز مدنظــر دارد .نتایــج اقدامــات
صــورت گرفتــه ،موجــب اثربخشــی نظــام
جبــران خدمــات همــکاران بــوده اســت.

شرایط کاری شایسته ساالر ،منعطف و عاری از تبعیض

شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا در راســتای عمــل بــه ارزشهــای ســازمانی و اصــول تبییــن شــده در ســند
جامــع اخالقــی گــروه مپنــا ،همــوراه در تــاش اســت کــه شــرایط کاری را بــرای کارکنــان فراهــم نمایند کــه مبتنی
بــر شایستهســاالری و عــدم تبعیــض باشــد.
تعهــد مســتمر بــه ایــن موضــوع باعــث شــده اســت کــه کارکنــان نتایــج و تاثیــرات تالشهــا و دســتاوردهای
خــود در ســازمان را در توســعه مســیر شــغلی خــود ببینــد و رضایــت ایشــان از حضــور در شــرکت و ســهیم بــودن
در تحقــق اهــداف ســازمانی افزایــش یابــد .از جملــه مــواردی کــه میتــوان بهعنــوان مصادیقــی از عملکــرد
مبتنــی بــر وجــود فرصتهــای برابــر و عــدم تبعیــض بــدان اشــاره کــرد عبارتنــد از:
استفاده از کانون ارزیابی جهت انتخاب کارکنان در سطوح مختلف سازمانی
استفاده از آزمون کتبی استخدامی منطقهای برای جذب افراد بومی در جوامع محل فعالیت شرکت
وجود دستورالعمل مدون و شفاف حقوق و مزایا

محدود کردن ساعات اضافهکار و تعطیلی پنجشنبهها
اجرای برنامههای دورکاری
ارائه انواع مرخصی شامل :تولد فرزندان ،ازدواج و فوت بستگان
برگزاری انواع برنامههای فرهنگی و هنری برای کارکنان و خانواده ایشان
استفاده از مشاور خانواده برای کمک به همکاران برای داشتن زندگی بهتر
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی ســبک زندگــی ،تــابآوری و ارتباط مؤثر بــرای همه همــکاران در کلیــه نیروگاهها
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وجود کمیتههای جذب چندین مرحلهای برای استخدام افراد

یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا بهمنظــور ارتقــای کیفیــت شــرایط کاری
پرســنل بــدان پرداختــه اســت ،بحــث تعــادل کار و زندگــی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه نــگاه بــه حضــور کارکنان
در شــرکت بهعنــوان یــک ســرمایه و همــکاری بلندمــدت اســت؛ الزم اســت کــه تــا حــد ممکــن از وجــود تعــادل
در جنبههــای مختلــف کار و زندگــی شــخصی ایشــان اطمینــان حاصــل نمــود .در ایــن صــورت میتــوان از
یــک طــرف بهــرهوری و پویایــی کارکنــان در محیــط کار را حفــظ نمــود و از طــرف دیگــر حضــور ایشــان در جمــع
خانــواده و دوستانشــان بــا شــادابی و بــدون اســترسهای شــغلی باشــد .در همیــن راســتا ،اقدامــات زیــر در
شــرکت بــه اجــرا درآمدهانــد:

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

آموزش و توانمندسازی کارکنان

توســعه ای مــی دانــد؛ در نتیجــه ،آمــوزش و توانمندســازی منابــع انســانی بــه عنــوان

یکــی از اســتراتژی هــای اصلــی ســازمان تعریــف شــده اســت .ســاالنه بالغ بــر 101,000

نفــر ســاعت آمــوزش بــه صــورت عمومــی ،تخصصــی و مدیریتــی در دفتــر مرکــزی و

"

نیــروگاه هــای تحــت پوشــش برگــزار مــی شــود .اهــداف آموزشــی و ســرانه آموزشــی
هــر یــک از کارکنــان ،در ابتــدای هــر ســال در کمیتــه عالــی آمــوزش تصویــب شــده
و اطــاع رســانی مــی گــردد.

مرحلــه برنامهریــزی آموزشــی بــا هــدف تعییــن اهــداف و جزئیــات
دوره آموزشــی ،شــامل محتــوا ،انتخــاب مؤسســه آموزشــی ،مــدرس،
برنامــه زمانبنــدی ،محــل برگــزاری ،روش آمــوزش ،الزامــات،
امکانــات ،روش اثربخشــی و تجهیــزات مــورد نیــاز آموزش میباشــد؛
کــه در طــرح درس تدویــن میشــود .ســپس ،اجــرای آموزشــی در
راســتای برنامهریــزی آموزشــی و بــا هــدف تعییــن روالهــا و ارائــه
پشــتیبانی جهــت تــدارک فرصتهــای یادگیــری بــرای کارکنــان
شــرکت صــورت میگیــرد.
در نهایــت ،اثربخشــی آموزشــی بر اســاس مــدل پاتریک و با اســتفاده
از فرمهــای مربوطــه انجــام میشــود .ســنجش میــزان اثربخشــی
آمــوزش ،پــس از اجــرای برنامههــای آموزشــی انجــام شــده و هــدف
از انجــام آن عبارتســت از :ارزشــیابی دورههــای آموزشــی ،شناســایی
نقــاط قابــل بهبــود و قــوت دورههــای آموزشــی برگــزار شــده ،پایــش
برنامههــای آموزشــی فعلــی و بهبــود برنامههــای آتــی.

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

"

شــرکت توســعه و بهــره بــرداری مپنــا ،آمــوزش نیــروی انســانی را یــک ســرمایه

در ابتــدای فراینــد آمــوزش ،نیازســنجی آموزشــی بــر اســاس
تجزیــه و تحلیــل شــغل انجــام میگیــرد .همچنیــن متناســب بــا
نیازمندیهــای دیگــر شــرکت از جملــه الزامــات گــروه مپنــا ،الزامــات
قانونــی ،الزامــات کارفرمــا در قراردادهــا ،الزامات اســتراتژیک ســازمان
و واحدهــای ســازمانی ،دورههــای آموزشــی شناســایی میگردنــد.
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فراینــد آمــوزش شــرکت توســعه و بهرهبــرداری مپنــا بــا رویکــرد
اســتاندارد سیســتم مدیریــت آمــوزش  ISO 10015کــه شــامل
نيازســنجی ،برنامهریــزی ،اجــرا و ســنجش اثربخشــی آمــوزش
کارکنــان میباشــد ،منطبــق بــر اســتراتژ یهای منابــع انســانی
تدویــن شــده اســت .سیســتم مدیریــت آمــوزش در قالــب روش
اجرایــی در ســازمان جــاری بــوده و مســئولین آمــوزش شــامل
کارشناســان آمــوزش در ســتاد مرکــزی و همچنیــن نیروگاههــا
مســئولیت برنامهریــزی و اجــرای امــور آمــوزش را بــر عهــده دارنــد.
جهــت توانمندســازی ،یکپارچگــی اهــداف و هماهنگــی فراینــد
آمــوزش ،گردهمآیــی مســئوالن آمــوزش بهصــورت ســاالنه برگــزار
میگــردد.

آموزش و توانمندسازی کارکنان

روشهــای آموزشــی مختلفــی در شــرکت توســعه و بهرهبــرداری مپنــا مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد؛
تــا بتــوان از بــرآورده نمــودن نیازهــای مختلــف نیــروی انســانی شــرکت بــه شــیوههای متنــوع و بــا
اثرگــذاری مختلــف ،اطمینــان حاصــل کــرد .برخــی از ایــن روشهــای آموزشــی عبارتنــد از:

درصد سرانه دوره های برگزار شده براساس سطوح سازمانی

مدیریتی % 3

برگزاری دورههای آموزشی حضوری و مجازی مدیران

مدیریتی % 2

آموزش تخصصی گروههای شغلی
حضور در نمایشگاهها
برگزاری نشستهای کتابخوانی یا مقالهخوانی

کارشناسی

حضور در همایشها و سمینارها

% 50

% 45

% 44

برگزاری کالسهای مجازی و حضوری کارکنان
برگزاری کالسهای عمومی برای کارکنان و خانواده ایشان

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

تکنسینی % 7

سرانه بودجه آموزش

تکنسینی % 9

(مقادیر به ریال)

1398

1397
9,333,396

درصد سرانه بر اساس نوع دوره های برگزار شده

10,733,405
بدون استخدام % 28

بدون استخدام % 15

سرانه ساعت آموزشی
		
عــنــوان

1397

1398

دورههای تخصصی پیش بینی شده

60

62

دورههای تخصصی کسب شده

66

56

تخصصی
% 43

سـال
1397
عمومی
% 29

تخصصی
% 46

سـال
1398
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% 40

سـال
1397

مشترک

کارشناسی

سـال
1398

مشترک

عمومی
% 39

آموزش و توانمندسازی کارکنان

برگــزاری دورههــای آموزشــی بــدو اســتخدام و

در نهایــت میتــوان بــه حضــور و مشــارکت همــکاران

جامعهپذیــری ،یکــی از رویکردهــای اصلــی شــرکت در

در حــوزه آمــوزش بهعنــوان مــدرس داخلــی اشــاره

زمــان اســتخدام گروهــی یــا مــوردی نیــروی انســانی

کــرد .بیتردیــد حفــظ دانــش کســب شــده و

اســت .دورههــای آموزشــی بــدو اســتخدام شــامل

بــه اشــترا کگذاری آن توســط کارکنــان بــه

 450ســاعت آمــوزش مشــتمل بــر  400ســاعت

آموزشهــای تخصصــی و 50

همــکاران خــود در ســازمان ،عــاوه بــر اینکه

ســاعت

بســتر معنــاداری برای مشــارکت ســازمانی

آموزشهــای عمومــی (آشــنایی بــا ســازمان،

و تعمیــق دانــش و مهــارت کســب شــده

ایمنــی در محیــط کار و غیــره) میباشــد؛
کــه بهصــورت نظــری و عملــی برگــزاری

میشــوند .برگــزاری آموزشهــای بــدو

اســتخدام و جامعهپذیــری در مــدت زمــان

حــدود دو مــاه صــورت میگیــرد .در حیــن

مدرس داخلی

مدرس بیرون سازمانی

%49

%51

برخــی از همــکاران مــد نظــر قــرار گرفتــه و

تعمیراتــی مپنــا ،وجــود لیســت

ایــن راســتا ،تمامــی آموزشهــای بــدو

کــه از آن جملــه میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره

اســتخدام توســط مدرســان داخلــی در قالــب

کــرد:

تهیــه ســرفصلهای مــورد نیــاز آموزشــی

برگــزاری آموزشهــای مجــازی بــرای همــکاران

طراحــی و در قالــب کالسهــا و جزوههــای

کارگاههــای راهانــدازی ،بــه دلیــل عــدم امــکان شــرکت

آموزشــی ارائــه میشــود.

در دورههــای حضــوری

برگــزاری آموزشهــای تخصصــی بــرای گروههــای

تدویــن کتــاب و مقــاالت پژوهشــی مرتبــط بــا حــوزه کار

خبــره در شــرکت بهرهبــرداری و

مربوطــه ،بهصــورت بــه اجــرا درآمــد .در

یادگیــری مناســبی بــرای آنهــا فراهــم شــود

ارائــه خدمــات پژوهشــی بــه همــکاران محقــق بــرای

بــا عنایــت بــه وجــود متخصصیــن

گرفتــه و از ابتــدا بــا تهیــه دســتورالعمل

شــغلی ایشــان ،فرصتهــای آمــوزش و

در حیــن کار

انســانی میگــردد.

مدرســین داخلــی مــورد توجــه قــرار

تــاش میشــود کــه متناســب بــا شــرایط

فنــی و تخصصــی ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت

در توانمندســازی و آمــوزش منابــع

مقایسه بهکارگیری مدرسان
درون سازمانی

و برون سازمانی در دورههای برگزار شده

سـال 1398

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

خدمــت نیــز ،نیازهــای خــاص آموزشــی

ســرمایههای مــادی و معنــوی ســازمان
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راهبردهــا ،کدهــای رفتــاری ،ارتباطــات،

فراهــم میکنــد ،منجــر بــه حفــظ

ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و محیط کار
بــا تکیــه بــر ایــن بــاور کــه نیــروی انســانی در شــرکت توســعه و بهرهبــرداری
مپنــا یــک ســرمایه ارزشــمند اســت؛ فراهم کــردن شــرایط کاری ایمــن و حفظ
بهداشــت شــغلی کارکنــان در محیــط کار یکــی از مســئولیتهای اصلــی
شــرکت محســوب میشــود .پرداختــن بــه ایــن مســئولیت خطیــر عــاوه
بــر اینکــه صیانــت از ســرمایههای ســازمانی را محقــق مینمایــد؛ باعــث
تــدوام فعالیــت مولــد هــر فــرد در جامعــه به عنــوان یــک ســرمایه اجتماعی-
اقتصــادی میگــردد.

افزایش ایمنی و سالمت محصوالت /خدمات
حداقل کردن خطرات محیط کار
رعایــت قوانیــن و مقــررات ملــی و محلــی مرتبــط بــا  HSEدر ســطح گروه
و پیمانکاران
تعالی سیستمهای مدیریت HSE
به حداقل رساندن حوادث شغلی (انسانی و تجهیزاتی)
به صفر رساندن حوادث منجر به فوت
حفظ و ارتقای سالمت کارکنان
کاهش عوامل زیانآور محیط کار
بــه منظــور اطمینــان از حرکــت سیســتماتیک و هدفمنــد ســازمان در حــوزه

کمیته شرایط اضطراری
مدیریــت شــرکت توســعه و بهرهبــرداری مپنــا و مدیریــت شــرکت مپنــا
(بهعنــوان شــرکت مــادر در گــروه مپنــا) ،بــر پایــش و کنتــرل مســتمر
شــاخصهای بهداشــت ،ایمنــی و محیــط زیســت تاکیــد بســیار دارنــد.
در نتیجــه گزارشــات  HSEبهصــورت فصلــی و ســاالنه تنظیــم شــده و بــه
ایشــان ارائــه میگــردد .همچنیــن ،ایــن گزارشــات بــا کارفرمایــان شــرکت در
طرحهــای مختلــف جــاری نیــز مطــرح میگــردد.
در پیگیــری و اجــرای برنامههــا و اقدامــات در حــوزه ایمنــی و بهداشــت
شــغلی در شــرکت توســعه و بهرهبــرداری مپنــا ،میتــوان بــه مهمتریــن
مــوارد چنیــن اشــاره کــرد:
عدم وجود حادثه منجر به فوت در شرکت تاکنون
انتخـاب به عنـوان شـرکت برتر در حـوزه  HSEدر گـروه مپنـا در سـالهـای
 1391و 1396
ارزیابی مستمر ریسکهای بهداشت ،ایمنی و محیط زیست به روش HCMS
استقـرار سیستم مـدیریت  HSEو تدویـن فـرایند و دستورالعمـلهـای
جامع و بهروز
وجود مکانیزم بررسی و کنترل شبه حوادث
وجود سیستم اعالم و اطفای حریق متناسب با خطرات هر ناحیه
انجام ممیزی ،تست و بازرسی دورهای مستمر در حوزه ایمنی
اخذ گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار
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ارتقای برند سازمان در حوزه HSE

کمیته ارزیابی ریسک
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افزایش رضایت کارکنان از محیط کار

کمیته بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ()HSE

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

راهبــرد اصلی شــرکت توســعه و بهرهبــرداری مپنــا در زمینه ایمنی و بهداشــت
شــغلی از یــک ســو بــر نهادینــه کــردن و بهبــود سیاســت پیشگیرانــه در
ایمنــی و بهداشــت تمرکــز داشــته و از ســوی دیگر به توســعه متــوازن آگاهی،
درک و دانــش ایمنــی و بهداشــت شــغلی میپــردازد .اتخــاذ چنیــن رویکــردی
نشــان دهنــده ایــن واقعیــت اســت کــه ارتقــای تجهیــزات و سیســتمها در
حــوزه ایمنــی و بهداشــت شــغلی ،در کنــار بهبــود فرهنــگ و عملکــرد نیــروی
انســانی در ســازمان منجــر بــه دســتیابی بــه نتایــج و تأثیــرات مدنظــر در
زمینــه ایمنــی و بهداشــت شــغلی میگــردد .در همیــن راســتا ،اهــداف اصلــی
کــه شــرکت توســعه و بهرهبــرداری مپنــا حــوزه ایمنــی و بهداشــت شــغلی
دنبــال میکنــد عبارتنــد از:

ایمنــی و بهداشــت شــغلی ،اســتاندارد  OHSAS18001بهعنــوان چارچوبــی
معتبــر و مناســب بــرای مدیریــت و ارزیابــی ایمنــی و بهداشــت حرفـهای در
شــرکت توســعه و بهرهبــرداری مپنــا اســتقرار یافتــه اســت .بــا توجــه بــه
اهمیــت و لــزوم توجــه و اقــدام یکپارچــه در ســازمان در زمینــه ایمنــی و
بهداشــت شــغلی ،مشــارکت کارکنــان در تعریف و اجــرای برنامههــا و اقدامات
الزم از طریــق فعالیــت کمیتههــای مرتبــط پیگیــری میشــود .کمیتههایــی
کــه هماکنــون در ســطح شــرکت فعالیــت دارنــد عبارتنــد از:

ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و محیط کار

اندازهگیری عوامل زیان آور محیط کار به صورت ساالنه
انجــام معاینــات ادواری و بــدو اســتخدام جهت پایش
ســامت همکاران
تأمیــن و خریــد امکانــات و تجهیــزات ایمنــی فــردی و
ســازمانی
تأمیــن و خریــد امکانــات درمانــی ماننــد آمبوالنــس و
تجهیــزات پزشــکی دارویــی در نیروگاههــا

انتخــاب بهعنــوان خانــه بهداشــت برتــر کشــور در
نیروگاههای فردوســی ،گناوه و چادرملو در چند ســال اخیر
بــا تکیــه بــر راهبــرد توســعه متــوازن آگاهــی ،درک و
دانــش ایمنــی و بهداشــت شــغلی در شــرکت ،برنامههــای
آموزشــی و فرهنگســازی متعــددی در ایــن حــوزه بــه
اجــرا درمیآینــد .در همیــن راســتا ،دســتورالعمل جامــع
آموزشهــای  HSEتدویــن و ابــاغ شــده اســت .در
نتیجــه ،نیازســنجی آموزشــی مطابق بــا این دســتورالعمل
بــه صــورت ســاالنه صــورت میگیــرد و دورههای آموزشــی
عمومــی و تخصصــی در ســطوح مختلــف در ســتاد،
پروژههــا و نیروگاههــا اجــرا میشــوند .همچنیــن،
مســتندات آموزشــی متنــی ،صوتــی و تصویــری مختلفــی
در موضوعــات  ،HSEدر پورتــال داخلــی شــرکت بــرای
بهرهبــرداری مســتقیم همــکاران ارائــه میشــود.
شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا نســبت بــه حفــظ
و ارتقــای ســامت جســم و روان کارکنــان در محیــط کار
توجــه داشــته و در تــاش اســت کــه بــا حمایت از ایشــان
در ایــن زمینــه ،بســتر زندگــی فــردی و شــغلی ســالمتر و
پرنشــاطتر را بــرای ایشــان فراهــم آورد.

همچنیــن ،خدمــات مشــاوره حضــوری در چندین جلســه
در ســال ،بــه همــکاران دفتــر مرکــزی ارائــه گردیــد .در
ســال  ،1398ارائــه خدمــات مشــاوره در موضوع تــابآوری
در شــرایط بحــران مــورد توجــه قــرار گرفــت .در ایــن
موضــوع نیــز کارگاههــای آموزشــی در محــل دفتــر مرکــزی
و نیروگاههــای شــرکت (شــامل چادرملــو ،پرنــد ،نیشــابور
و پرهســر) برگــزار شــدند .در ایــن موضــوع ،خدمــات
مشــاوره حضــوری نیــز در چندیــن نوبــت در ســال بــه
مدیــران و کارکنــان در محــل دفتــر مرکــزی ارائــه گردیــد.
در راســتای حفــظ و ارتقــای ســامت جســمی کارکنــان،
ســاعات ورزش و تســهیالت مالــی خدمــات ورزشــی بــرای
کلیــه کارکنــان در ســتاد ،پروژههــا و نیروگاههــا در نظــر
گرفتــه شــده اســت .تخصیــص بودجــه ورزشــی فــردی به
هــر همــکار در قالــب کارت الکترونیکی ورزشــی ،تخصیص
امکانــات ورزشــی بــرای همــکاران ســتاد مثــل اســتخر،
بدنســازی و زمیــن فوتبــال صــورت میگیــرد .از طــرف
دیگــر ،در برخــی از نیروگاههــا فضــا و امکانــات ورزشــی
بــرای اســتفاده همــکاران نیــز فراهــم شــده اســت.
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راهاندازی سیستم گـــزارشدهی کـــارت گـــزارش خطـر
و هـمچنیـن اپلیکیشن کـارتگـزارش خطـر در نیروگاه
زواره

بــه منظــور حفــظ بهداشــت و ســامت روان کارکنــان،
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی مرتبــط بــا مهارتهــای
ســامت روان و ارائــه خدمــات مشــاوره روانشناســی در
شــرکت ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ســال ،1397
ارائــه خدمــات مشــاوره در موضــوع ارتباطــات مؤثــر
ســازمانی مــورد توجــه قــرار گرفــت .در نتیجــه ،کارگاههای
آموزشــی مرتبــط در در محــل دفتــر مرکــزی و نیروگاههــای
شــرکت (شــامل فــارس ،جنــوب اصفهــان ،فردوســی ،پرند،
کهــک ،عســلویه ،بهبهــان و قشــم) برگــزار شــدند.

تعامالت نیروی انسانی در سازمان

در ایــن راســتا ،مدیرعامــل و معــاون منابعانســانی شــرکت نیــز بهصــورت
دورهای جلســات و بازدیدهــای حضــوری خــود از نیروگاههــا را دارنــد؛ تــا از
نزدیــک بــا حوزههــای عملیاتــی شــرکت و کارکنــان شــاغل در آنهــا در ارتباط
باشــند .عــاوه بــر ایــن جلســات عمومــی ،ارتبــاط میــان کارکنــان و مدیــران
در ســازمان از طریــق ارســال پســت الکترونیکــی ،حضــور در کمیتههــا و
درخواســت دیدارهــای خصوصــی امکانپذیــر اســت .اطالعرســانی عمومــی
در ســازمان نیــز از طریــق شــیوههای مختلفــی ماننــد اینترانــت شــرکت،
نشــریات الکترونیکــی ،تابلوهــای اعالنــات الکترونیکــی و تلویزیونهــای
نصــب شــده در مکانهــای مختلــف صــورت میگیــرد .بدیــن ترتیــب،
اطمینــان حاصــل میشــود کــه کارکنــان بــه موقــع از ابالغیههــا ،مصوبــات و
اخبــار ســازمانی اطــاع پیــدا میکننــد.

کمیته بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ()HSE

کمیته ارزیابی ریسک

			
کمیته تعمیرات اساسی

کمیته تخصیص

				
کمیته شرایط اضطراری

کارگروه منابع انسانی

					
کمیسیون معامالت

کمیته عالی آموزش

						
کمیته جذب

کمیته انضباطی و رفتاری

				
کمیته آموزش نیروگاهها

کمیته انرژی

					
کمیته رفاهیات

کمیته رویدادها
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یکــی از نقــاط قــوت ســازمانی در شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا،
ارتباطــات نزدیــک و بیواســطه میــان کارکنــان و مدیــران اســت .جلســات
مســتمر ماهانــه هــم در ســتاد و هــم در نیروگاههــا میــان کارکنــان و مدیــران
برگــزار میشــود؛ تــا عــاوه بــر بررســی و تبــادل نظــر دربــاره فعالیتهــا و
پیشــرفت برنامههــای شــرکت ،نظــرات ،پیشــنهادات و انتقــادات کارکنــان نیز
بهصــورت مســتقیم مطــرح شــده و مــورد توجــه جمعــی کارکنــان و مدیــران
ســازمان قــرار گیرنــد.

یکــی دیگــر از بســترهای ســازمانی بــرای تعامــات چنــد جانبــه میــان کارکنــان و حفــظ
پویایــی ســازمانی ،فعالیــت کمیتههــا و کارگروههاســت .بــا توجــه بــه اینکــه
تصمیمگیــری و اجــرای برنامههــا و اقدامــات در برخــی حوزههــا نیازمنــد همفکــری،
مشــارکت و تعهــد جمعــی اســت ،کمیتههــا و کارگروههــای درون ســازمانی در ســطوح
مختلــف فعــال هســتند .اعضــای کمیتههــا و کارگروهــا بــه انتخــاب مدیــران و یــا بــه
درخواســت کارکنــان بــرای فعالیــت داوطلبانــه ،در آن عضویــت پیــدا میکننــد .ارتباطــات
و تعامــات اعضــای ایــن کمیتههــا گشــوده و پذیراســت؛ بهطــوری کــه اعضــا فــارغ از
ســمت سازمانیشــان ،بــه بیــان نظــرات کارشناســی تخصصــی و مشــارکت در پیشــبرد
اهــداف کمیته/کارگــروه میپردازنــد .نمون ـهای از کمیتههــای فعــال در شــرکت عبارتنــد از:
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حضــور نیــروی انســانی متخصــص در شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا
در راســتای تحقــق راهبردهــای ســازمانی و همســو بــا ارزشهــای آن اســت.
در نتیجــه ،ارتباطــات و تعامــات کارکنــان در درون ســازمان بهمنظــور تعمیــق
فرهنــگ ســازمانی نــوآور و بهــرهور ،افزایــش مشــارکت در پیشــبرد امــور و
تبــادل دانــش و تجربیــات کاری ،از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

4

فصلچهارم
مــدیـریـــت

و عـمـلـکــــرد
مـسـئـوالنــه

محیط زیســتی

رویکردهای اصلی مدیریت محیط زیست
مدیریت آب و پساب
مدیریت آالینده های هوا
مدیریت پسماند
مشارکت در حفاظت از محیط زیست

رویکردهای اصلی مدیریت محیط زیست

مهای طبیعــی،
محیــط زیســت و اکوسیســت 

مهای
هعنــوان بســتر اصلــی توســعه سیســت 
ب

اجتماعــی و اقتصادی هســتند .شــرکت بهر هبرداری

و تعمیراتــی مپنــا ،صیانــت از محیــط زیســت

یاش
تهــای صنعتــ 
و مدیریــت تأثیــرات فعالی 
بــر محیــط زیســت را مســئولیتی مهــم بــر عهــده

یدانــد.
تمامــی ارکان و واحدهــای ســازمان م 

گروه اصلی ذینفع

بهر هبــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،تبییــن کننــده

رویکــرد یکپارچــه ســازمان در جنب ههــای مختلــف

متریــن محورهــای
فعالیــت آن اســت .یکــی از مه 

طمشــی ،توجــه و عمــل
مــورد اشــاره در ایــن خ 

تهای محیــط زیســتی شــرکت
بــه مســئولی 

دهــا و رعایــت
از طریــق بهبــود مســتمر فراین 

قوانیــن ،الزامات و اســتانداردهای زیســت محیطی
ب همنظــور حــذف ،کاهــش و کنتــرل آالیندهــای
یباشــد.
محیــط زیســت م 

مشتری

شاخههای اصلی ذینفعان هر گروه
نیروگاههای تابع وزارت نیرو
مشتریان درون گروه مپنا
مشتریان تابع وزارت نفت
صنایع بزرگ
بخش خصوصی

انتظارات اصلی

رعایت مقررات و الزامات محیط زیستی

استقرار استانداردها و سیستمهای
مدیریت محیط زیست

مشتریان خارجی

نهادهای حاکمیتی
و سیاستگذار
جامعه

گروه مپنا

دولت و نهادهای دولتی

(سازمان محیط محیط زیست)

همسایگان

بخشها و معاونتهای مپنا
مها و اطالعات)
(معاونت سیست 

رعایت مقررات و الزامات محیط زیستی
رعایت مالحظات محیط زیستی
استقرار استانداردهای ایزو در حوزه محیط
زیست و دریافت گواهینامههای مربوطه

انجام به موقع ممیزیهای الزم برای
نگهداری و تمدید گواهینامهها
رعایت الزامات HSE
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خ 
طمشــی سیســتم یکپارچــه مدیریــت شــرکت
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شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،رویکــرد ذینفعگرایــی را در ایفــای مســئولیتهای محیــط زیســتی
ســازمان خــود جــاری ســاخته اســت .مشــتریان ،نهادهــای حاکمیتــی و سیاســتگذار ،جامعــه و گــروه مپنــا ،چهار
گــروه اصلــی ذینفــع در ایــن حــوزه هســتند .بــا تجزیــه و تحلیلهــای صــورت گرفتــه و حفــظ تعامالتی مســتمر
بــا آنهــا ،شــرکت توانســته اســت کــه نیازهــا و انتظــارات متقابــل را شناســایی نمایــد و آنهــا را در برنامههــا
و اقدامــات خــود لحــاظ نمایــد .تعامــات و ارتباطــات بــا ذینفعــان کلیــدی بــرای شناســایی انتظــارات ایشــان
از روشهــای مختلفــی ماننــد برگــزاری جلســات مشــترک ،نظرســنجیها ،حضــور در نمایشــگاهها ،ارتباطــات
تلفنــی ،مکاتبــات ســازمانی ،ابالغیههــا و بررســی قوانیــن و مقــررات صــورت میگیــرد .در ادامــه مهمتریــن
اطالعــات ذینفعــان کلیــدی شــرکت در حــوزه مســئولیتپذیری در قبــال محیــط زیســت ارائــه میگردنــد.

"

"

سیســتم مدیریــت محیــط زیســتی در شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا بــر اســاس اســتاندارد مدیریــت
زیســت محیطــی  ISO140001توســعه یافتــه اســت .در نتیجــه ،آییننامههــا و دســتورالعملهای مرتبــط
تدویــن شــده و در کلیــه نیروگاههــا ،کارگاههــا یــا پروژههایــی کــه خدمــات شــرکت در آنهــا جــاری اســت،
اجرایــی شــدهاند .انطبــاق بــا اســتانداردهای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه عنــوان یکــی از ذینفعــان
کلیــدی شــرکت در ایــن حــوزه ،همــواره مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن ،رعایــت قوانیــن کشــور
در موضوعــات توزیــع عادالنــه آب ،مدیریــت پســماند ،هــوای پــاک و حفاظــت از خــاک نیــز در ارائــه خدمــات
شــرکت بــه مشــتریانش و مدیریــت فعالیتهــای صنعتــی در نیروگاههــا و کارگاههــا مدنظــر قــرار میگیرنــد .در
نتیجــه ایــن تعهــد و اهتمــام مــداوم ،شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا تاکنــون مشــمول هیچگونــه جرایــم
محیــط زیســتی و آالیندگــی نشــده اســت.

شاخص مصرف آب خام صنعتی در نیروگاه های سیکل ترکیبی

مدیریت آب و پساب

میزان آب مصرفی فضای سبز (متر مکعب)  /وسعت فضای سبز (هکتار)
300

161.5

180

165

150

137.8

آب بــه عنــوان یــک منبــع و ســرمایه مشــترک در تمامــی جوامع مورد توجه اســت .شــرکت
بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا نیــز متناســب بــا انــواع خدماتــی کــه ارائــه میکنــد ،ناگزیــر
از اســتفاده از آب در نیروگاههــا ،کارگاههــا و پروژههــای خــود میباشــد .البتــه در ایــن
میــان الزم اســت بــه نکتــه حائــز اهمیتــی اشــاره کــرد کــه تأمیــن آب بــر عهــده کارفرمایان
شــرکت بــوده و مدیریــت منابــع تأمیــن آب و سیســتم توزیــع آن در حیطــه اختیــارات
شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا نمیباشــد.
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توســعه و نگهــداری فضــای ســبز نیروگاههــا در تعهــدات مالــک نیــروگاه (کارفرمــا)
میباشــد .بــا ایــن حــال ،پیشــنهادات مختلفــی بــرای کاشــت و نگهــداری گونههــای
گیاهــی بومــی و بــا نیــاز آبــی کــم و اســتفاده از سیســتم آبیــاری قطــرهای بــرای
آبیــاری فضــای ســبز نیروگاههــا ارائــه شــده اســت .اجــرای ایــن پیشــنهادات در برخــی
نیروگاههــا ،در کاهــش مصــرف آب بســیار موثــر بــوده اســت.

پرند

جهرم سمنگان

75

اســتفاده مجــدد از پســاب کلیــن دریــن کــه بهطــور عمــده شــامل پســابهای بلــودان
بویلــر اســت ،در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت .ایــن طــرح در اکثــر نیروگاههای ســیکل
ترکیبــی اجــرا شــده اســت یــا در تعــداد معــدودی نیــز در حــال آمادهســازی بــرای
اجراست.

گناوه

زواره

پرهسر

گناوه کازرون

133

در برخــی از نیروگاههــا نشــتیهای آب از شــبکه انتقــال آب زیرزمینــی شناســایی و رفــع
شــده است.
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شــاخصهای کمــی از مصــارف آب تعریــف شــده و گزارشگیــری بهصــورت ماهانــه
انجــام میشــود .رونــد تغییــرات مصــرف آب در ماههــای مختلــف کنتــرل شــده و در
صــورت وجــود تغییــرات محســوس ،علــت آن بررســی میگــردد .در نهایــت ،اقدامــات
اصالحــی در دســتور کار قــرار میگیــرد؛ کــه در اغلــب مــوارد منجــر بــه کاهــش مصــرف
آب شــده اســت.
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اگرچــه میــزان اختیــارات و گســتره مســئولیتهای شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا
در موضــوع مدیریــت آب و پســاب متناســب بــا نــوع قــرارداد بــا کارفرمایان متغییر اســت؛
بــا ایــن حــال ،شــرکت همــواره در تــاش اســت کــه اقدامــات الزم را بــرای بهینهســازی
و کاهــش مصــرف آب در محــل نیروگاههــا و کارگاههــای خــود تعریــف کــرده و بــه اجــرا
درآورد .از جملــه مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه عبارتنــد از:

43

65

72.8
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مصــرف آب در نیروگاههــای شــرکت در ســه دســته آب خــام صنعتــی ،آب خــام فضای ســبز
و آب بهداشــتی طبقهبنــدی میگــردد .میــزان مصــرف آب خــام صنعتــی بــه ازای میــزان
تولیــد بــرق اســت .آب خــام مــورد اســتفاده بــرای آبیــاری فضــای ســبز نیــز متناســب بــا
وســعت فضــای ســبز در هــر یــک از نیروگاههــا میباشــد.

در برخــی نیروگاههــا ،پســابهای تصفیــه شــده بهداشــتی بــا رعایــت الزامــات و
اســتانداردهای زیســت محیطــی بــرای آبیــاری فضــای ســبز نیــروگاه مــورد اســتفاده
مجــدد قــرار میگیرنــد.
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مدیریت آب و پساب

مدیریــت پســابها در نیروگاههایــی کــه شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا خدمــات خــود را در آنهــا
ارائــه مینمایــد ،بــا انطبــاق کامــل بــا اســتانداردها و الزامــات زیســت محیطــی صــورت میگیــرد.
دســتههای اصلــی پســاب عبارتنــد از :پســاب بهداشــتی ،پســاب صنعتــی و شــیمیایی ،پســاب
روغنــی و پســاب تمیــز .امکانــات و تجهیــزات مختلفــی در نیروگاههــا وجــود دارنــد کــه مدیریــت
پســاب بــا اســتفاده از آنهــا صــورت میگیــرد؛ کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
نت پیت خنثیسازی برای خنثیسازی پسابهای صنعتی و شیمیایی.

سیستم جدا کنندههای آب و روغن جهت تصفیه پسابهای روغنی و هیدروکربنی.

استخرهای تبخیر با کف نفوذ ناپذیر و عایق جهت نگهداری و تبخیر پسابهای شیمیایی.
مدیریــت پســاب در نیروگاههــا براســاس نــوع پســاب متفــاوت اســت.
بــا بهکارگیــری امکانــات و تجهیــزات تعبیــه شــده و بهمنظــور
رعایــت اســتانداردها و الزامــات زیســت محیطــی ،اصلیتریــن
شــیوههای مدیریــت پســاب بدیــن شــرح میباشــند:
پســابهای بهداشــتی توســط سیســتم تصفیــه فاضــاب
مــورد تصفیــه میشــوند .ســپس ،بــا رعایــت اســتانداردهای
زیســت محیطــی و بــا توجــه بــه زیرســاختهای موجــود بــه
بیــرون نیــروگاه هدایــت شــده یــا بــه مصــارف آب فضــای ســبز
نیــروگاه میرســد.

پســابهای صنعتــی و شــیمیایی کــه بــرای محیــط زیســت دارای
آلودگــی هســتند ،بــر اســاس قوانیــن و اســتانداردهای مربوطــه ابتــدا
خنثیســازی شــده و ســپس بــه اســتخرهای تبخیــری نیــروگاه کــه بــا الیــه
ژئوممبــران عایــق شــدهاند ،تخلیــه میشــود.

پســابهای روغنــی کــه حامــل مــواد هیدروکربنــی هســتند ،توســط سیســتمهای جــدا کننــده آب و روغــن
تصفیــه میشــوند .بخــش روغــن آنهــا بهطــور مجــزا جمــعآوری میگــردد؛ و در صــورت امــکان بازیافــت
شــده و یــا امحــا میشــود .بخــش آبــی آنهــا نیــز اغلــب توســط شــبکه جم ـعآوری آبهــای ســطحی بــه
بیــرون نیــروگاه هدایــت میشــود.

پســابهای ناشــی از بلــودان بویلــر و ســایر پســابهای تمیــز ،وارد کلیــن دریــن شــده و مجــددا بــرای
تولیــد بــرق مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.

مدیریــت میــزان انتشــاز گازهــای آالینــده هــوا ،بــا اســتفاده از سیســتمها و
تجهیــزات پایــش آنالیــن و غیــر آنالیــن ،بهطــور مســتمر انجــام میشــود .در
برخــی نیروگاههــای زیرمجموعــه سیســتم پایــش آنالیــن دود وجــود دارد؛ کــه
بهطــور مســتمر میــزان آالیندههــای خروجــی از دودکشهــا (ماننــد  NOxو )CO
را اندازهگیــری کــرده و نتایــج بهطــور آنالیــن بــه اداره محیــط زیســت در هــر
اســتان ارســال میشــود .همچنیــن ،براســاس آییننامــه خــود اظهــاری در پایــش
آلودگــی محیــط زیســت کــه از طــرف ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ابالغ شــده
اســت ،پارامترهــای آالیندگــی دود خروجــی از دودکــش بهصــورت فصلــی از طــرف
آزمایشــگاههای معتمــد محیــط زیســت مــورد پایــش و ارزیابــی قــرار میگیــرد.
شــایان ذکــر اســت کــه نصــب و راهنــدازی سیســتمها و تجهیــزات الزم بــرای پایــش
انتشــار گازهــای آالینــده هــوا در تعهــدات کارفرمــا /مالک نیــروگاه بــوده و بهرهبــرداری
از آنهــا بــا شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا اســت.
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پکیج تصفیه فاضالب بهداشتی برای تصفیه فاضالبهای بهداشتی.

انتشــار گازهــای آالینــده هــوا در نیروگاههــا عمدتــا ناشــی از نــوع ســوخت مــورد
اســتفاده اســت .ســوخت اصلــی مــورد اســتفاده در نیروگاههــا ،گاز طبیعــی اســت.
بــا ایــن حــال ،در زمــان افــت فشــار یــا عــدم تأمیــن گاز طبیعــی ،گازوییــل بهعنــوان
ســوخت جایگزیــن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .شــایان ذکــر اســت کــه تأمیــن
ســوخت در نیروگاههــا در تعهــد کارفرمــا یــا وزارت نفــت اســت .از طــرف دیگــر ،نــوع
تجهیــزات موجــود در نیروگاههــا بهعنــوان عامــل بعــدی مؤثــر بــر میــزان انتشــار
گازهــای آالینــده هــوا مطــرح اســت .تأمیــن تجهیــزات نیــز در نیروگاههــا بــر عهــده
کارفرمــا /مالــک نیــروگاه اســت .در نتیجــه ،شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا
اختیــار و مســئولیت مســتقیم بــر مدیریــت دو عامــل نامبــرده قبلــی را نــدارد .بــا
ایــن حــال ،علیرغــم عــدم مســئولیت مســتقیم شــرکت در ایــن حــوزه ،اندازهگیــری
مســتمر میــزان آالیندههــای خروجــی از دودکشهــا انجــام شــده و تحلیــل نتایــج
حاصــل شــده بــا کارفرمــا بــرای پیشــنهاد راهکارهــای بهبــود صــورت میگیــرد .مــورد
آخــر کــه در میــزان انتشــار گازهــای گلخان ـهای از نیروگاههــا موثــر اســت ،راندمــان
فعالیــت نیــروگاه اســت؛ بدیــن صــورت کــه بــا افزایــش راندمــان نیــروگاه ،میــزان
انتشــار گازهــای گلخانــهای کاهــش مییابــد .در ایــن مــورد الزم بــه ذکــر اســت
کــه مقــدار نــرخ انتشــار گازهــای گلخان ـهای در نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی بســیار
کمتــر از نیروگاههــای گازی اســت .شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا در تــاش
اســت کــه بــا مدیریــت موثــر نیروگاههــا ،رونــد کاهشــی انتشــار گازهــای گلخانـهای
از نیروگاههــا را حفــظ نمایــد.

مدیریت پسماند

مدیریت آالیندههای هوا

مقدار متوسط  NOXخروجی از دودکش

متوسط میزان  NOXدود خروجی بر اساس نتایج پایش خوداظهاری (میلیگرم بر متر مکعب)
مقدار استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای سوخت گازی  300و برای گازوئیل ( 200میلیگرم بر متر مکعب) میباشد

180

124
100

29

50

27
15

16

کازرون بهبهان گناوه

32

53

63

37

90
79

50

38

182

179

175

172

201

100

200

168

152

150

48
41

24.6

100

80.5

50

32

 BOOچادرملو فارس سمنگان اصفهان زواره

فردوسی پرهسر سنندج

سال 1397

قشم

پرند

نیشابور آبادان

0

سال 1398

نـــــیـــــروگــــــاه هــــــای ســــیــــکــــــل تـــرکــــیــــبــــینـــــیـــــروگــــــاه هــــــای گـــــازی
کازرون چادرملو زواره

آبادان پرهسر سنندج سمنگان بهبهان نیشابور پرند

جهرم

گناوه

 LNGمتمرکز هرمز اصفهان فارس

 BOOفردوسی

0
100
200
300

466

452
420
431
461
475
450
448
454
464 460
472 468
484

400
473 462
510 489
515 527

476
477

500

567

571
649

656

664

625
694

638
750

مقدار متوسط برای نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی در کشور به ترتیب  780و  500کیلوگرم در مگاوات ساعت میباشد

شاخص نرخ انتشار کربن

نرخ انتشار کربن (کیلوگرم در مگاوات ساعت)

600
650
699

700 684

721

800

جهــت مدیریــت پســماندها ،ابتــدا انــواع پســماندها شناســایی شــده و در گروههــای اصلی
پســماند عــادی ،صنعتــی ،کشــاورزی ،عفونــی و ویــژه یــا خطرنــاک قــرار میگیرنــد .ســپس
هــر یــک بــر اســاس نــوع مــواد اولیــه (ماننــد شیشــه ،فلــز ،پالســتیک و غیــره) از مبــدا
تفکیــک شــده و در محــل مناســب دپــو میگــردد .ســرانجام پســماندهای تفکیــک و دپــو
شــده بــه مراکــز ذیصــاح جهــت بازیافــت یــا امحــا تحویــل داده میشــوند .شــیوههای
اصلــی مدیریــت پســماند و مقادیــر آنهــا در شــرکت عبارتنــد از:
پســماندهای عــادی از طریــق پیمانــکاران معتمــد ســازمان پســماند شــهرداری در هــر
شــهر یــا اســتان ،بــه محــل مجــاز منتقــل میشــوند .ســرانه پســماند عــادی براســاس گــرم
بــر نفــر روز تعریــف شــده اســت .در ادامــه ،نمــودار مقادیــر ایــن شــاخص در نیروگاههــای
مختلــف ارائــه شــده اســت.
پســماندهای عفونــی تولیــد شــده ،در بهــداری نیروگاههــا داخــل جعبههــای ایمــن قــرار
گرفتــه و پــس از پــر شــدن جهــت امحــا تحویــل مراکــز بهداشــت یا بیمارســتان شهرســتان
مربوطــه میشــوند .مقادیــر ایــن نــوع پســماندها بســیار ناچیــز بــوده و بهطــور متوســط
در هــر نیــروگاه حــدود  10گــرم بــرای هــر نفــر در ســال اســت.
پســماندهای صنعتــی و ویــژه بــه مراکــز مجاز ســازمان حفاظــت محیط زیســت تحویل
داده مــی شــوند .نــوع و مقــدار پســماندهای صنعتــی و ویــژه در هــر نیــروگاه بهصــورت
شــش ماهــه ثبــت و گــزارش میگــردد .بــا ایــن حــال ،مقادیــر موجــود بــه دلیــل تنــوع و
پراکندگــی ،در ایــن گــزارش ارائــه نشــدهاند.

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

سال 1396

85

54
26

101

192

199

250
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49

جهرم

95

35
36

96

122

151

300

مدیــرت پســماند در شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا از طریــق تدویــن و ابــاغ
«دســتورالعمل مدیریــت پســماند» ،در کلیــه نیروگاههــا ،کارگاه و پروژههــای شــرکت
اجرایــی میشــود .در ایــن مــورد الزم بــه ذکــر اســت کــه فراهــم کــردن زیرســاختهای
مناســب مدیریــت پســماند بــر عهــده کارفرمایــان /مالــکان نیروگاههــا میباشــد .در ایــن
رابطــه ،شــرکت بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا تعامــل مســتمری بــا کارفرمایــان داشــته و
اجــرای بهبودهــای الزم را مطــرح مینمایــد .در ادامــه ســازوکارهای جــاری در مدیریــت
پســماند و برنامههــا و اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه توســط شــرکت بهرهبــرداری
و تعمیراتــی مپنــا معرفــی میشــوند.

مشارکت در حفاظت از محیط زیست

مدیریت پسماند

شاخص پسماندهای عادی در نیروگا هها
سرانه تولید پسماند عادی (گرم در روز)

سرانه تولید پسماند عادی در کشور به طور متوسط  660گرم در شبانه روز است که با احتساب  8ساعت کاری ،حد  320گرم بهعنوان معیار مقایسهای در نظر گرفته میشود
1000

1000
889

600
585

410
578

270

239.5
214
120.2

160

158

183

529

600

453

400

256

324
217

304

475

245

200

100
50

قشم

کازرون
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LNG

پرند

پرهسر

نیشابور سمنگان

فارس

زواره

گناوه

سنندج اصفهان فردوسی

0

مدیریــت پســماند در شــرکت از طریــق تعریــف و اجــرای برنامههــا و اقدامــات مســتمر دنبــال میگــردد؛ کــه
برخــی از نمونــه مــوارد اجــرا شــده بدیــن شــرح میباشــد:
تفکیک از مبدا پسماندهای خشک (مانند پالستیک ،فلزات ،شیشه و غیره) از پسماندهای تر
اســتفاده مجــدد از برخــی پســماندها ماننــد روغنهــای مســتعمل ،فومهــای منقضــی شــده و سرشــاخههای
هــرس شــده فضــای ســبز جهــت انجــام مانورهــای آتشنشــانی
انتقال پسماندهای قابل بازیافت مثل روغنهای مستعمل ،کاغذ ،ضایعات فلزی و غیره به مراکز بازیافت ذیصالح و
انجام مکاتبات الزم با اداره محیط زیست (از طریق ثبت در سامانه مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست)
حذف بطریهای آب آشامیدنی و جایگزینی آن با سیستم آب سرد کن در اغلب نیروگاهها ،پروژهها و ستاد
برگزاری دورههای آموزشی و نصب پوسترهای مربوطه جهت آشنایی پرسنل با اهمیت کاهش تولید پسماند
اســتفاده از سیســتمهای نرمافــزاری مختلــف بــرای امــور اداری و آمــوزش شــامل اتوماســیون اداری ،نرمافزارهای
آمــوزش و غیره.

روز ملــی هــوای پــاک در تاریــخ  29دی مــاه هــر ســال در تقویــم هجــری شمســی ،یکــی از
مناســبتهای مهــم ملــی محیــط زیســتی اســت کــه بــا هــدف فرهنگســازی و جلــب مشــارکت
عمومــی بــرای کاهــش آلودگــی هــوا مــورد توجــه عمــوم جامعــه قــرار میگیــرد .در شــرکت
بهرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا نیــز در ایــن مناســبت ،برنامههــای مختلفــی در نیروگاههــای
مختلــف بــه اجــرا در میآینــد .در مجمــوع میتــوان بــه اقدامــات زیــر کــه در روز ملــی هــوای
پــاک در نیروگاههــای شــرکت در ســطح کشــور صــورت گرفتهانــد اشــاره کــرد:
برگزاری برنامه پیادهروی جمعی با حضور کارکنان و خانواده ایشان
برگزاری برنامه پا کسازی طبیعت با حضور کارکنان و خانواده ایشان
انتشار پوستر ،بنر ،کتابچه ،عکس و فیلمهای آموزشی در سطح نیروگاهها
برگزاری نمایشگاه گل و گیاه
برگزاری مسابقه نقاشی و کاردستی برای فرزندان کارکنان با موضوع روز هوای پاک
برگزاری مسابقات محیط زیستی در میان کارکنان

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

207

180

167
105

194

200

543

680
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342

650

800

در کنــار توســعه سیســتمها و امکانــات و تجهیــزات الزم در مدیریــت محیــط زیســتی در شــرکت،
همــواره بــه ایــن موضــوع مهــم توجــه شــده اســت کــه اقدامــات آموزشــی ،فرهنگســازی و
آگاهســازی تاثیــر بســیار زیــادی بــر جلــب مشــارکت و حمایــت همگانــی در حفاظــت از محیــط
زیســت توســط کارکنــان شــرکت داشــته اســت .در همیــن راســتا ،در ابتــدای هــر ســال ،تقویــم
زیســت محیطــی بــا تعییــن رویدادهــا و مناســبتهای مهــم (ماننــد روز هــوای پــاک ،روز جهانــی
محیــط زیســت ،روز درختــکاری و غیــره) تنظیــم میگــردد .براســاس ایــن تقویــم ،برنامههــا و
اقدامــات مختلفــی متناســب بــا موضــوع هــر رویــداد یــا مناســبت تعریــف و اجــرا میشــوند
کــه از آن جملــه میتــوان بــه اطالعرســانی عمومــی بــا انتشــار محتــوای متنــوع عکــس ،فیلــم
و پوســتر ،انجــام فعالیتهــای جمعــی ،برگــزاری مســابقات کارکنــان و خانــواده ایشــان و غیــره،
اشــاره کــرد .در ادامــه بــه عنــوان نمونــه بــه معرفــی برنامههــا و اقدامــات صــورت گرفتــه در
ســالهای  1397و  1398در روز ملــی هــوای پــاک پرداختــه میشــود.

مشارکت در حفاظت از محیط زیست
درصد وسعت فضای سبز به کل وسعت نیروگاهها
بر اساس قانون هوای پاک حداقل 10درصد وسعت کل نیروگاه باید به فضای سبز اختصاص یابد

100
70

80
60

23

بــا بررســیها و هماهنگیهــای صــورت گرفتــه بــرای
توســعه فضــای ســبز ،کاشــت گیاهــان مناســب بــا اقلیــم
هــر منطقــه و بــا مصــرف پاییــن آب مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت .از طــرف دیگــر ،سیســتم آبیــاری فضای ســبز
از سیســتم ســنتی به سیســتم آبیــاری قطــرهای تغییــر داده
شــده اســت.
بــه منظــور تأمیــن آب مــورد نیــاز بــرای آبیــاری فضــای
ســبز ،در صــورت امــکان از پســماند بهداشــتی تصفیه شــده
در نیروگاههــا کــه دارای شــرایط بهداشــتی مــورد تأییــد
باشــد ،اســتفاده میشــود.

جهرم کازرون سمنگان بهبهان LNG

قشم چادرملو متمرکز

پرند

فارس

گناوه آبادان سنندج زواره

11
پرهسر  BOOاصفهان فردوسی نیشابور

0

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

ایــن امــر بــه دلیــل توجــه و حمایــت مشــترک شــرکت و
کارفرمایــان در حفاظــت از محیــط زیســت و فراهــم کــردن
فضایــی بــا نشــاط و پــر طــراوت در محیــط کار اســت.

2

1.2
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گزارش عملکرد پایدار 89

توســعه فضــای ســبز در ســطح نیروگاههــا ،موضــوع بعــدی
اســت کــه میتــوان در زمینــه مشــارکت در حفاظــت از
محیــط زیســت بــه آن اشــاره کــرد .اگرچــه براســاس قانون
حفاظــت از محیــط زیســت ،حداقــل  10درصــد از فضــای
نیروگاههــا را بایســتی بــه فضــای ســبز اختصــاص داد؛ امــا
در اکثــر نیروگاههــا در سرتاســر کشــور ،میــزان فضــای ســبز
از ایــن میــزان حداقلــی باالتــر اســت.

4

27

19

20

25

26

28

40

5

فصل پنجم
مــدیـریـــت

و عـمـلـکــــرد
مـسـئـوالنــه

در قبــال جامعه

مدیریت مسئوالنه تعامالت با جامعه
مشارکت در توسعه عدالت آموزشی
ارتقای سالمت و بهداشت عمومی
مشارکت در حفاظت از محیط زیست
پشتیبانی از ارائه خدمات عمومی
همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی  -پژوهشی
امور خیریه و بشردوستانه
امور فرهنگی و مذهبی

مدیریت مسئوالنه تعامالت با جامعه
بــا ایــن حــال ،از نظــر محورهــای اصلــی در مشــارکت بــا جامعــه ،مــیتــوان فعالیــتهــا و برنامــههــای اجــرا
شــده را در دســتههــای زیــر جــای داد:
ارتقای سالمت و بهداشت عمومی

مشارکت در توسعه عدالت آموزشی

پشتیبانی از ارائه خدمات عمومی

مشارکت در حفاظت از محیط زیست

همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی پژهشی

امور خیریه و بشردوستانه

امور فرهنگی و مذهبی

شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،رویکــرد ذینفــعگرایــی را در ایفــای مســئولیتهــای خــود در تعامــل بــا
جامعــه جــاری ســاخته اســت .نهادهــای حاکمیتــی و سیاســتگــذار و جامعــه ،دو گــروه اصلــی ذینفــع در ایــن
حــوزه هســتند .بــا تجزیــه و تحلیــلهــای صــورت گرفتــه و حفــظ تعامالتــی مســتمر بــا آنها ،شــرکت توانســته
اســت کــه نیازهــا و انتظــارات متقابــل را شناســایی نمایــد و آنهــا را در برنامــههــا و اقدامــات خود لحــاظ نماید.

نهادهای حاکمیتی
و سیاستگذار

بیت رهبری

بومی گزينی

سازمانها و نهادهای

اشتغالزايی

منطقهای

كمك به اقتصاد مناطق دارای نيروگاه
مشارکت در همایشها و نشستهای تخصصی
تبادل دانش و تجارت در صنعت
شركت در جلسات هيات مديره ،پرداخت حق عضويت

نهادهای غیردولتی

جامعه

دانشگاهها و مؤسسات
علمی و صنعتی
همسایگان

جذب كارآموز و برگزاری بازديد دانشجويان از نيروگاهها
استفاده از امكانات كارگاهی نيروگاهها و ارائه آموزش
به كارجويان
جذب كارآموزان مراكز فنی و حرفهای در مناطق دارای نیروگاه
حفظ حريم همسايگان
رعايت مالحظات زيست محيطی
همكاریهای متقابل با نمایندگان جامعه پیرامونی

در ایــن فصــل از گــزارش عملکــرد پایــدار و مســئولیت اجتماعــی شــرکت بهــره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا ،بــه
معرفــی برنامــههــا و اقداماتــی کــه در مشــارکت و تعامــل بــا جوامــع پیرامونــی توســط نیــروگاههــای شــرکت به
اجــرا درآمــده انــد ،پرداختــه مــی شــود.
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گروه اصلی ذینفع

شاخههای اصلی
ذینفعان هر گروه

انتظارات اصلی

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

شرکت
بهــرهبــرداری و تعمیراتــی
مپنــا بــاور دارد کــه در ایفــای
مســئولیت هــای خــود بــهعنــوان یــک
شــهروند شــرکتی خــوب ،در کنــار تأثیرگــذاری
مثبــت در ســطح ملــی بــر ارتقــای کیفیــت زندگــی
شــهروندان بــا ارائــه خدماتــی بــا کیفیــت و مســئوالنه،
بایســتی تعامــل و مشــارکت مؤثــر و مســتمر بــا جوامــع
محلــی کــه در پیرامــون محــل فعالیــت نیــروگاههــا ،کارگاهها
و پــروژههــای خــود قــرار دارنــد را دنبــال نمایــد .بــا توجــه
بــه ایــنکــه نیــروگاههــای شــرکت در سرتاســر کشــور
مشــغول بــه فعالیــت هســتند؛ محورهــا و موضوعاتی
کــه تعامــات آنهــا بــا جامعــه محلی را تشــکیل
مــیدهنــد ،متناســب بــا نیازهــا ،چالــشها
و انتظــارت هــر جامعــه تعریــف
میشوند.

تعامــات و ارتباطــات بــا ذینفعــان کلیــدی بــرای شناســایی انتظــارت ایشــان از روشهــای مختلفــی ماننــد
برگــزاری جلســات مشــترک ،نظرســنجیهــا ،حضــور در نمایشــگاههــا ،ارتباطــات تلفنــی ،مکاتبــات ســازمانی،
ابالغیــههــا و بررســی قوانیــن و مقــررات صــورت مــیگیــرد .در ادامــه مهــمتریــن اطالعــات ذینفعــان کلیــدی
شــرکت در حــوزه مســئولیتتپذیــری در قبــال جامعــه ارائــه مــیگردنــد.

مشارکت در توسعه عدالت آموزشی

در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بهبهــان ،همــکاری بــا اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان جهــت تأمیــن
ملزومــات تحصیــل دانــشآمــوزان و ایجــاد فضــای مناســب آموزشــی بــرای ایشــان دنبــال شــده
اســت .اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه باعــث تقویــت روحیــه دانــش آمــوزان ،کســب
رضایــت مســئولین شــهری و روســتاها و تقدیــر مجمــع خیریــن مدرســهســاز شهرســتان از نیــروگاه
گردیــد .اهــم حمایــتهــای صــورت گرفتــه در زمینــه ارتقــای شــرایط تحصیــل دانــشآمــوزان در
منطقــه عبارتنــد از:

"

مشــارکت در بازســازی و تجهیز دبســتان شــهید نعمت اللهی روســتای چرگلــی در مجــاورت نیروگاه

نیــروی انســانی توانمنــد ســرمایههــای هــر جامعــهای

ســازمانی کــه محــل کار و اشــتغال نخبــگان کشــور اســت،

قــدر و جایــگاه چنیــن ســرمایه اجتماعــی را بیــش از هــر
مجموعــه دیگــری مــیدانــد .در نتیجــه ،مشــارکت بــرای

ارتقــای عدالــت آموزشــی در جوامــع پیرامونــی نیــروگاههــا،

فعالیــتهــای جامعــه محــور در شــرکت بهــرهبــرداری و

توســعه مپنــا محســوب مــیشــود .در ایــن بخــش از

"

گــزارش ،بــه معرفــی برنامــههــا و اقدامــات صــورت گرفتــه

در نیــروگاههــا در سرتاســر کشــور در محــور توســعه عدالت

آموزشــی پرداختــه مــیشــود .شــایان ذکــر اســت کــه

ترتیــب ارائــه اطالعــات براســاس حــروف الفبــا در اســامی
نیــروگاههــا تنظیــم شــده اســت.

تهیــه و توزیــع نوشــت افــزار بــرای دانــشآمــوزان ســاکن روســتاهای هــمجــوار نیــروگاه بــه
تعــداد  100بســته در ســال  1397و بــه تعــداد  120بســته در ســال 1398

در نیــروگاه گازی جنــوب اصفهــان بــهمنظــور کمــک بــه سیســتم آموزشــی ،رنــگآمیــزی مدرســه
راهنمایــی در شــهر طالخونچــه کــه در مجــاورت نیــروگاه قــرار دارد ،صــورت گرفــت .نکتــه حائــز
اهمیــت در ایــن اقــدام ،انجــام کاری رنــگآمیــزی دیوارهــا ،درب و پنجره مدرســه توســط کارکنان
نیــروگاه اســت .ایــن همــکاری بــه عنــوان اقدامــی داوطلبانــه از ســوی کارکنــان صــورت گرفــت و
نشــان دهنــده احســاس تعلــق ایشــان بــه جامعــه محــل فعالیــت ســازمان اســت.
در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی زواره ،بــهمنظــور حمایــت تحصیلــی از دانــشآمــوزان نیازمنــد ،بــا
ســازمان بهزیســتی شــهر زواره تعامــل گردیــد .در ایــن راســتا ،کمکهــای نقــدی کارکنــان نیروگاه
جمــعآوری شــده و بســتههــای لــوازمالتحریــر خریــداری شــدند .ســپس ،بــا تأییــد ســازمان
بهزیســتی ،بســتههــای لــوازمالتحریــر بــه کــودکان تحــت حمایــت دو موسســه نگهــداری از
کــودکان بــیسرپرســت اهــدا شــدند .ایــن برنامــه در ســالهــای  1397و  1398در چنــد نوبــت
مختلــف بــه اجــرا در آمــد.
در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی گنــاوه ،تعمیــر و تجهیــز مــدارس مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت تــا
دانــشآمــوزان بتواننــد در محیــط آموزشــی مناســب و ایمــن بــه تحصیــل بپردازنــد .در ایــن
مــورد ،در ســالهــای  1397و  1398کمــک بــه دبســتان شــهید حمــزه بیژنــی روســتای پــوزگاه و
هنرســتان فنــی و حرفــهای نیایــش شــهر شــبانکاره انجــام شــد؛ کــه اقدامــات صــورت گرفتــه بــه
تفکیــک عبارتنــد از:
کمــک بــه آمــوزش و پــرورش شــهر شــبانکاره جهــت تعمیــر سیســتم آبرســانی ،نصــب پــرده
جهــت کالسهــا ،انجــام رنــگآمیــزی ســطوح داخلــی دیوارهــای کالسهــای آموزشــی و
تأمیــن یــک دســتگاه فتوکپــی ،در هنرســتان دخترانــه نیایــش شــهر شــبانکاره

تکمیــل یکــی از ســاختمانهــای دبســتان شــهید حمــزه بیژنــی در روســتای پــوزگاه شــامل
اجــرای نــازک کاری ،تعبیــه درب ،رنــگآمیــزی ،بــرقکشــی و تأمیــن سیســتم سرمایشــی

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

کارگاههــا و پــروژههــای شــرکت یکــی از محورهــای اصلــی

برچیــدن کل گــچکاری دیوارهــا و ســقف و گــچکاری و ســفید کاری مجــدد آنهــا ،تهیــه و
نصــب شیشــه جهــت دربهــا و پنجــرههــای مدرســه و رنــگ آمیــزی دربهــا و پنجــرههــا در
ســال 1398
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هســتند .شــرکت بهــرهبــرداری و توســعه مپنــا بــهعنــوان

اجــرای ایــزوگام ســقف مدرســه و ســاخت و نصــب جاکولــری جهــت پنجــره کالس مدرســه در
ســال 1397

ارتقای سالمت و بهداشت عمومی

ایــن همــکاری و توجــه مســتمر بــه حفــظ ســامت و ایمنــی ســاکنین منطقــه،
همــواره مــورد توجــه و تقدیــر جامعــه محلــی قــرار گرفتــه اســت .شــهر چــاه مبــارک
و روســتاهای اطــراف نیــروگاه تــا شــعاع هفــت کیلومتــر از هــر طــرف نیــروگاه ،تحت
پوشــش خدمــات امــداد و نجــات نیــروگاه در شــرایط اضطــراری هســتند و در ایــن
رابطــه تفاهــمنامــههــای الزم بــا نهادهــا و ســازمانهــای عمومــی و دولتــی منعقــد
شــده اســت .اقــدام دیگــری کــه توســط ایــن نیــروگاه در راســتای مشــارکت
در ســامت عمومــی انجــام شــد ،همــکاری بــا ســازمان انتقــال خــون اســتان
هرمــزگان بــرای اهــدای خون توســط پرســنل در ســال  1397بود .بدیــن ترتیب،
بــا کمــک بــه بانــک خــون کشــور ،در حفــظ ســامتی و ارائــه خدمــات درمانی
بــه بیمــاران کمــک مــیگــردد.
در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی فــارس ،آمــوزش همگانی بــرای افزایــش آگاهی
عمــوم جامعــه در مســائل مرتبــط بــا ایمنــی و آتــشســوزی مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .در همیــن راســتا ،در روز هفتم مهــر مــاه  1398مصادف
بــا روز ملــی ایمنــی و آتــشنشــانی ،همــکاران ایمنــی و آتشنشــانی
نیــروگاه نســبت بــه برگــزاری مانور اطفــای حریــق در مدرســه راهنمایی
شــهید اســفندیاری روســتای دهــک از توابــع شــیراز اقــدام نمودند.
ایــن پــروژه بــا هــدف افزایــش دانش ایمنــی و محافظــت از جــان در
مواقــع بــروز حــوادث بــه خصــوص رخــداد آتشســوزی در مــدارس

هــمچنیــن ،باتوجــه بــه وجــود همکارانی متخصص بــا دانــش و مهــارتهــای روز در
واحــد ایمنــی و آتــشنشــانی نیــروگاه ،برگــزاری کارگاههــای آموزشــی در همایــشها
و نشســتهــای در موضوعــات مرتبــط بــا ایمنــی و مدیریــت بحــران بــرای مقامات،
مدیــران و کارشناســان ســازمانهــا و دســتگاههــای اجرایــی ،عملیاتــی و خدماتــی در
منطقــه صــورت گرفتــه اســت .به عنــوان نمونه مــیتوان بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی
مدیریــت بحــران بــه مناســبت روز ملــی ایمنــی و آتــشنشــانی بــه دعــوت ســازمان
آتــشنشــانی شهرســتان کازرون (در دو ســال  1397و  )1398و برگــزاری کارگاه آموزشــی
مدیریــت بحــران در خطــوط ریلــی بــه دعــوت فرمانــداری شهرســتان پاســارگاد (در
ســال  )1398اشــاره کــرد.
در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی گنــاوه ،همــکاری و تعامــل نزدیکی با ســازمان هــال احمر
شهرســتان بــرای برگــزاری مانوارهــای مشــترک و انجام عملیــات امداد و نجــات وجود
دارد .در نتیجــه در راســتای حفــظ شــرایطی ایمــن در جامعــه و حفاظــت از ســامت
شــهروندان ،در ســال هــای  1397و  1398اقدامــات زیــر توســط تیــم آتــش نشــانی
نیــروگاه انجام شــدند:
اطفای حریق یکی از لنج های صفاری در خور گناوه
اطفای حریق کارخانه آسفالت در محور برازجان گناوه
امدادرســانی بــه تریلــر حامــل گاز بوتــان کــه در محــور گنــاوه برازجان دچــار حادثه
گردیــده بود

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی عســلویه ،بــا بررســی چالــشهــا و نیازهــای اجتماعــی در
منطقــه ،همــکاری در اطفــای حریــق جادهای و آتشســوزیها در شــهرها و روســتاهای
هــمجــوار مدنظــر قــرار گرفتــه اســت .در ایــن اقــدام مهــم کــه از ســال 1387تاکنــون
بــه اجــرا درمــیآیــد ،واحــد ایمنــی و آتــشنشــانی نیــروگاه بــه دفعــات در اطفــای
حریــق منــازل و باغــات و امدادرســانی در حــوادث آتشســوزی جــادهای در روســتاها و
شــهرهای هــمجــوار حاضــر شــده اســت.
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حفــظ ســامت عمــوم مــردم در جامعــه ،یــک مســئولیت مشــترک اســت .بــا توجــه بــه ایــنکــه
ســازمانهــای مختلــف دولتــی ،عمومــی و خصوصــی در حــوزه ســامت و بهداشــت عمومــی جامعــه
فعالیــت دارنــد؛ شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنــا بــا تکیــه بــر قابلیــتهــای ســازمانی خــود در ایــن
زمینــه حضــور یافتــه اســت .در نتیجــه ،حــوزه ایمنــی و مواجــه با وقایــع طبیعی بــا مشــارکت کارکنان
متخصــص شــرکت در واحدهــای ایمنــی و آتــشنشــانی نیــروگاههــا بــه عنــوان یک حــوزه اصلی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .شــایان ذکــر اســت کــه یکــی از اقدامــات مهــم و مشــترک
نیــروگاههــا در ایــن حــوزه ،عقــد تفاهــم نامــههــای همــکاری بــا نهادهــا و ســازمانهــای
عمومــی و دولتــی در جامعــه محــل فعالیــت خــود ،بــرای ارائــه خدمــات مرتبــط بــا
بهــداری ،آتــشنشــانی و مدیریــت بحــران و بالیــای طبیعــی اســت .در ایــن بخــش از
گــزارش ،بــه معرفــی برنامــههــا و اقدامــات صورت گرفتــه در نیــروگاهها در محــور ارتقای
ســامت و بهداشــت عمومــی پرداختــه مــیشــود .شــایان ذکــر اســت کــه ترتیــب ارائه
اطالعــات براســاس حــروف الفبــا در اســامی نیــروگاههــا تنظیــم شــده اســت.

انجــام گردیــد .همــکاران ایمنی و آتشنشــانی نیــروگاه ضمن
برگــزاری مانــور آموزشــی اطفــای حریــق ،دانــش آمــوزان را
بــا مســائل ایمنــی ،مبانــی اطفــای حریــق و نحــوه کار بــا
خامــوش کنندههــا آشــنا کردنــد .ایــن همــکاری بــه عنــوان
اقدامــی داوطلبانــه از ســوی کارکنــان صــورت گرفــت؛ که بــه نوبه
خــود بســیار ارزشــمند مــیباشــد .در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی
کازرون ،بــه مناســب روز ملــی ایمنــی در برابــر زلزلــه در مــدارس
(هشــتم آذر مــاه هــر ســال) ،بــا همــکاری نهادهــا و ســازمان های
مســئول در شــهر ،بــه دانــش آمــوزان در رده هــای مختلــف
مهــد کــودک ،پیش دبســتانی ،دبســتان و متوســطه ،آمــوزشهای
عملــی آمادگــی در برابــر زلزلــه ارائــه گردیــد .در ایــن برنامــه کــه از اول الــی پانزدهــم آذر
 1398بــه اجــرا درآمــد ،آمــوزشهــای الزم در مــدارس مقاطــع دبســتان و متوســطه به
صــورت حضــوری و نمایــش فیلــم و در مقاطــه مهــد کــودک و پیــش دبســتانی از
طریــق قصــهســرایی و بــازی انجــام شــدند .هــمچنيــن در ادامــه بــا بررســی آســيب
پذيــریهــای ســاختمانهــای مــدارس و نصــب تابلوهــای راهنما ،مــكانهــای امن و
غيرامــن مشــخص شــدند؛ تــا دانــش آمــوزان بتواننــد بــه راحتی محل هــای پنــاه گيری
را شناســايی و اقــدام بــه حفــظ جــان در زمــان وقــوع زلزلــه كننــد.

ارتقای سالمت و بهداشت عمومی
در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی نیشــابور ،همــکاری مؤثــری میــان این نیــروگاه و ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنی

در نتیجــه ،ایــن ســازمان نســبت بــه تخلیــه تانکــر فــوم توســط پمــپ کــفکــش ،انتقــال بــه منبــع آتشنشــانی و

در ســال  ،1397بــا تأییــد مدیریــت ارشــد نیــروگاه ،فــومهــای مــازاد ذخیــره شــده در نیــروگاه ،به ســازمان آتشنشــانی و

اجتماعــی خــود ،ســازمان آتــشنشــانی و خدمــات ایمنــی نیشــابور نیــز نســبت بــه آمــوزش پرســنل نیــروگاه و ارائه

نیشــابور وجــود دارد .ایــن همــکاری براســاس بهــرهمنــدی از توانمنــدیهــای و امکانات طرفین شــکل گرفته اســت.

خدمــات ایمنــی نیشــابور اهــدا گردیــد تــا بــهعنــوان یکــی از اقالم مهــم در اطفــای حریق مــورد اســتفاده قــرار گیرند.

نهایتــا الیروبــی ،شستشــو و تحویــل تانکرهــا اقدام نمــود .در راســتای تقدیــر از عملکرد نیــروگاه در ایفای مســئولیت

خدمــات مشــاورهای مختلــف در حــوزههــای ایمنــی و آتــشنشــانی اقــدام کــرد.
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مشارکت در حفاظت از محیط زیست

در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی زواره ،توجــه بــه حفاظــت از
محیــط زیســت و اقــدام در ایــن زمینــه بــه عنــوان یــک
فرهنــگ مشــترک ســازمانی ،هــر ســال بــا برگــزاری
برنامــههــای مختلــف در روز جهانــی محیــط زیســت دنبال
مــیشــود .در ایــن مناســبت مهــم محیطــی زیســتی ،بــا
ارائــه آمــوزشهــای همگانــی محیــط زیســتی بــه کارکنان
نیــروگاه ،برنامه پاکســازی محوطــه داخلی و فضــای اطراف
نیــروگاه از زبالــههــای غیرقابــل بازیافــت اجــرا مــیشــود.
در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی ســنندج ،در راســتای توســعه و
اســتقرار سیســتم مدیریــت ســبز ،برنامــههــا و اقدامــات
مختلفــی بــرای فرهنــگســازی عمومــی محیــط زیســتی
و مشــارکت فعــال بــا جامعــه پیرامونــی بــرای حفاظــت از
محیــط زیســت بــه اجــرا درآمــده اســت.

بهــرهگیــری مجــدد از سرشــاخه هــا و ضایعــات فضــای
ســبز بــا توزیــع ضایعــات فضــای ســبز نیــروگاه بیــن افراد
متقاضــی روســتاهای قلیــان و خلیچیــان کــه روســتاهای
مجاور نیــروگاه هســتند.
همــکاری گــروه کوهنوردی نیــروگاه بــا هیــات کوهنوردی
اســتان کردســتان در زمینــه برنامــههای زیســت محیطی
شا مل :
پاکسازیمحیطزیست
بذرپاشی و کاشت نهال
اطفای حریق کوهپایهها
در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی عســلویه ،تــاش مــیشــود کــه
حفاظــت از محیــط زیســت در جامعــه پیرامونــی بــهعنــوان
یــک فرهنــگ ســازمانی تقویــت شــود .در نتیجــه ،هر ســاله
در روز جهانــی زمیــن پــاک ،بــه مناســبت گرامــیداشــت این
روز و فرهنــگســازی میــان کارکنــان و عمــوم جامعــه ،اقــدام
بــه پاکســازی ســواحل نایبنــد و تبــن و یــا محیط نیــروگاه با
مشــارکت کارکنــان مــیشــود.
در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی کازرون ،در پاســخ بــه فراخــوان
فرمانــداری ویــژه کازرون بــرای همــکاری ســازمانهــا و
تیــمهــای عملیاتــی متخصــص در عملیــات اطفــای حریــق
جنــگلهــای زاگــرس در کوههــای اطــراف شهرســتان کازرون
در مــرداد  ،1398تیــم عملیاتــی واحــد ایمنــی و آتــشنشــانی
در مدیریــت ایــن بحــران طبیعــی یــاری رســاندند.
كمــك بــه اطفــای حريــق هرچــه ســريعتــر جنــگلهــا،
جلوگیــری از نابودی ســرمایههــای طبیعی ،كاهــش آاليندگی
زيســت محيطــی ناشــی از ســوختن چــوب ،كمــك بــه حفظ
حيــات جانــداران و گونــههــای زيســتی و كاهــش اســتفاده
از ادوات اطفايــی از طريــق مديريــت مؤثــر منابــع انســاني و
هدايــت نيروهــا ،از جملــه تأثیــرات مهم مشــارکت همــکاران
نیــروگاه کازرون در ایــن عملیــات بــود.

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی چادرملــو ،بــهمنظــور ترویــج
فرهنــگ حفاظــت از محیــط زیســت و ارائــه آمــوزشهــای
همگانــی در ایــن زمینــه ،هــر ســال در روز جهانــی
محیــط زیســت و روز ملــی هــوای پــاک ،طــرح جمــعآوری
زبالــهها و پســماندهای خشــک از محوطه داخلــی و اطراف
نیــروگاه بــا حضــور کلیــه پرســنل بــه اجــرا در مــی آیــد.
انجــام مســتمر ایــن برنامه ،هــم در میــان کارکنــان و هم در
میــان جامعــه محلــی دارای انعــکاس مثبــت بــوده اســت.

از جمله مهمترین موارد در این محور عبارتند از:
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محیــط زیســت یــک ســرمایه مشــترک بــرای تمامــی
نســلهاســت .اهتمــام بــه حفاظــت از محیــط زیســت
نیــز یــک مســئولیت مشــترک بــرای بخــشهــای مختلف
جامعــه شــامل بخــش خصوصــی ،عمــوم مــردم،
ســازمانهــای دولتــی و ارگانهــای نظارتــی مــیباشــد.
شــرح فعالیــتهای شــرکت بهــرهبــرداری و تعمیراتــی مپنا
بــرای مدیریــت آثــار فعالیــتهــای صنعتــی شــرکت بــر
محیــط زیســت ،در فصــل چهــارم ایــن گــزارش ارائــه شــده
اســت .در این قســمت ،بــه معرفــی اقداماتــی داوطلبانه در
تعامــل با جامعــه پیرامونی که بــر حفاظت از محیط زیســت و
طبیعــت محل فعالیت شــرکت تأثیرگــذار بوده انــد پرداخته
مــیشــود .شــایان ذکــر اســت کــه ترتیــب ارائــه اطالعــات
براســاس حــروف الفبــا در اســامی نیــروگاههــا تنظیم شــده
اســت.

مشارکت در حفاظت از محیط زیست

در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی گنــاوه ،حفاظــت از محیــط زیســت بــا برگــزاری برنامــههــا و
اقدامــات مختلفــی در درون و بیــرون از ســازمان دنبــال مــیشــود .مهــمتریــن برنامــههــا و
اقدامــات نیــروگاه در ایــن محــور کــه در ســال  1398در تعامــل بــا جامعــه پیرامونــی صــورت
گرفتــه اســت عبارتنــد از:

پشتیبانی از ارائه خدمات عمومی

ســازمانهــای دولتــی و عمومــی و نهادهــای حکومتــی مســئولیت
اصلــی در توســعه زیرســاختهــا و ارائــه خدمــات عمومــی در هــر

بــه مناســبت روز جهانــی محیــط زیســت ،برنامــه حــرا کاری در کنــار دریا توســط کارکنان
نیــروگاه گنــاوه انجام شــد

حمایــت بخــش خصوصــی از ایــن ســازمانهــا و نهادهــا بــه

بــه منظــور فرهنــگســازی عمومــی حفاظــت از طبیعــت و ارائــه آمــوزشهــای عمومــی
محیــط زیســتی 150 ،عــدد بســتههــای آموزشــی در خصــوص محیــط زیســت تهیــه
شــده و بــه دانــش آمــوزان مقاطــع دبســتان و متوســط در مناطــق هــمجــوار نیــروگاه
اهــدا شــد
در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی نیشــابور ،حفاظــت از محیــط زیســت از طریق اجــرای اقدامات
متعــدد در فصــول مختلــف ســال و بــا توجــه بــه شــرایط و نیازمندهــای طبیعــی دنبــال
مــیشــود .مهــمتریــن برنامــههــا و اقدامــات نیــروگاه در ایــن محــور در ســالهــای  1397و
 1398عبارتنــد از:
ایجاد آبشــخور جهت اســتفاده حیوانات در محیط طبیعی پیرامونی در فصول گرم ســال
جمعآوری زبالهها و پاکسازی محیط طبیعی پیرامونی
جمعآوری خاشاک به منظور جلوگیری از ایجاد حریق احتمالی در فصول گرم
توســعه فضــای ســبز بــا کاشــت درختــان مقــاوم در برابــر کــم آبــی هماننــد ســنجد،
عنــاب ،زیتــون تلــخ ،نــارون
توسعه فضای سبز با کشت گلهای فصلی
مبارزه با آفات نباتی بهصورت مکانیزه

جامعــهای را بــر عهــده دارنــد .بــا ایــن حــال ،در برخــی مــوارد

منظــور ایفــای بهتــر و مؤثرتــر وظایــف و مســئولیتهایشــان

صــورت مــیگیــرد .در ایــن زمینــه نیــز شــرکت بهــرهبــرداری و

تعمیراتــی مپنــا از طریــق نیــروگاههــای خــود کــه در سرتاســر

کشــور فعالیــت دارنــد ،مســاعدتهــا و حمایــتهــای ممکــن از

فعالیــت های ســازمانهای دولتــی و عمومــی و نهادهای حکومتی

در هــر منطقــه را انجــام مــی دهــد .در ادامــه بــه معرفــی برنامــهها و

اقدامــات صــورت گرفتــه در نیــروگاههــا در محــور پشــتیبانی از ارائه
خدمــات عمومــی در جامعــه پرداختــه مــیشــود.
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بــه مناســبت روز جهانــی زمیــن پــاک ،پرســنل نیــروگاه گنــاوه اقــدام بــه جمــعآوری
زبالــههــای جــاده ورودی نیــروگاه نمودنــد

پشتیبانی از ارائه خدمات عمومی

شــایان ذکــر اســت کــه ترتیــب ارائــه
اطالعــات براســاس حــروف الفبــا در اســامی
نیــروگاههــا تنظیــم شــده اســت.

در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی جهــرم ،بــا جلــب
حمایــت نیــروگاه و کارکنــان آن ،در احــداث
و ســاخت مســجد الزهــرا (س) در روســتای
حاجــیآباد کــه در نزدیکی نیــروگاه قــرار دارد،
مشــارکت شــد .ایــن مشــارکت براســاس
یــک تعامــل و خواســت دو جانبــه هــم
از ســوی کارکنــان نیــروگاه و هــم از ســوی
جامعــه محلــی شــکل گرفتــه و اجرایی شــد.
در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی کازرون ،بــه یــک
مشــکل مشــترک میــان نیــروگاه و جامعــه
پیرامونــی پرداختــه شــد؛ کــه عبارتســت از
عــدم وجــود دیــد کافــی بــرای راننــدگان در
ســه راه جــاده اصلــی بــه نیــروگاه در ســاعات
عــدم وجــود روشــنایی مناســب روز .ســه راه
منســوب بــه ســه راه نصيرآبــاد كــه مســير
ورودی بــه جــاده نيــروگاه نيــز مــیباشــد،
محــل اتصــال مســتقيم ســه روســتای مجاور
نيــروگاه ،راه اصلــی نيــروگاه و هــمچنيــن راه
مواصالتی ســاير روســتاهای دهســتان بليان
اســت؛ کــه شــاهد ترافيك زيــادی اســت .اين
ســه راه بعضــا محل تجمــع و انتظــار همكاران
يــا افــراد محلــی اســت تــا خودروهــای مــورد
نظــر فــرا رســيده و جابجــا شــوند .بــا ايــن
حــال بارهــا در ايــن ســه راه ،تصادفــات منجر

در نیــروگاه بــادی کهــک ،بهبــود شــرایط
زندگــی اهالــی روســتای کهــک همــواره مورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .در واقــع ،یکــی از
راههــای ارتباطــی روســتائیان نامناســب بــود
کــه زمــان بارندگــی و بــرف امــکان تــردد بــه
ســختی انجــام مــیگرفــت .عــاوه بــر ایــن،
در طــول همیــن مســیر یــک پــل بــر روی
کانــال آب وجــود داشــت کــه بدلیــل عــرض
کــم و نداشــتن حفــاظ ،عبــور از آن بــا خطــر
همــراه بــود .در ســال  ،1398نیــروگاه کهــک
نســبت بــه ترمیــم جــاده روســتایی و عریض
و ایمــنســازی پــل اقــدام نمــود.
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در نیــروگاه گازی جنــوب اصفهــان ،بنــا بــه
درخواســت کالنتــری شــهر طالخونچــه ،در
انجــام تعمیرات ســاختمان و محوطــه کالنتری
همــکاری شــد .هــم چنیــن ،بــرقکشــی و
نصــب پروژکتــور در محوطــه اطــراف کالنتــری
نیــز صــورت گرفــت .شــایان ذکــر اســت کــه
ایــن کالنتــری بــه عنــوان واحــد پشــتیبان
حفاظت فیزیکــی نیروگاه در منطقه محســوب
مــیشــود.

بــه فــوت و خســارت رخ داده بــود .نیــروگاه
کازرون ابتــکار عمــل را بــرای حل این مشــکل
بــه دســت گرفــت و بــا جلــب همکاری ســایر
نهادهــای دخیــل در ایــن موضوع ،نســبت به
نصــب بــرج نــور در ایــن ســه راهی و روشــن
شــدن معبــر اقــدام گردیــد .بدیــن منظــور
ابتــدا بــا طراحــی موقعيــت و اســتانداردهای
الزم از طــرف شــركت توزيــع بــرق ،مجــوز الزم
دريافــت شــد .ســپس ،بــا هماهنگــی اداره
راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای ،ضمــن
ايمــنســازی مســير ،بــا حضــور پيمانــكاران
نصــاب بــرج و نصــب ترانــس و ادوات برقی،
يــك عــدد بــرج نــوری ،يــك دســتگاه ترانس
كاهنــده  20كيلــو بــه  400ولــت ،پايــه و تابلو،
پروژكتــور ،كابــلهــا و ســایر تجهیــزات الزم
نصــب شــده و ايــن ســه راه روشــنایی الزم
را كســب كــرد .خوشــبختانه تصادفــات منجر
بــه فــوت در ايــن ســه راه صفــر شــده و
افزايــش ايمنــی و امنيــت را در پــی داشــته
اســت.

همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی  -پژوهشی

دانشــگاه هــا و مراکــز علمی-پژوهشــی تربیــت کننــده نیــروی هــای انســانی متخصصــی هســتند کــه ســرمایه
جامعــه صنعتــی و تولیــدی کشــور محســوب مــی شــوند .در نتیجــه تعامــل میــان صنعــت و دانشــگاه مــیتــوان
زمینــه ســاز کســب دانــش و مهــارتهــای علمی-کاربــردی در ایشــان شــده و بســتر اولیــه را بــرای ورود بــه
بازارهــای آتــی کار و اشــتغال فراهــم نمایــد .در مجمــوع مــی تــوان تعامــات میــان شــرکت بهــرهبــرداری
و تعمیراتــی مپنــا بــا جامعــه علمــی کشــور را در دســتههــای اصلــی فرصــتهــای کارآمــوزی و کارورزی،

بازدیــدهــای آموزشــی تیــمهــای دانشــجویی و دانــشآمــوزی قــرار داد .در ایــن بخــش از گــزارش ،بــه
معرفــی برنامــههــا و اقدامــات صــورت گرفتــه در نیــروگاههــا در محــور همــکاری بــا دانشــگاههــا و مراکــز
علمــی  -پژوهشــی پرداختــه مــیشــود .شــایان ذکــر اســت کــه ترتیــب ارائــه اطالعــات براســاس حــروف
الفبــا در اســامی نیــروگاههــا تنظیــم شــده اســت.
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همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی  -پژوهشی
عنوان نیروگاه  /برنامهها و اقدامات صورت گرفته
نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

• بازدید دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه آزاد در سه گروه  30نفره در سال 1397

• پذیرش کارآموز از رشتههای تحصیلی دانشگاهی مختلف

• بازدید دانشجویان رشته برق دانشگاه آزاد در دو گروه  30نفره در سال 1398

• برگزاری بازدیدهای علمی گروههای دانشجویی و دانشآموزی

• بازدید دانشجویان دانشگاه خاتم االنبیاء در سال 1398
• پذیرش کارآموزان و کارورزان معرفی شده از سوی دانشگاههای شهرستان بهصورت مستمر
نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
• پذیرش کارآموز از رشته¬های تحصیلی مختلف

• برگزاری بازدیدهای علمی -آموزشی بنا به درخواست سازمانها ،دانشگاهها و مراکز علمی
نیروگاه گازی فردوسی
• پذیــرش کارآمــوز از رشــتههــای دانشــگاهی مرتبــط بــه تعــداد  2نفــر (مجموعــا  380ســاعت آموزش)
در ســال  1397و  3نفــر (مجموعــا  570ســاعت آمــوزش) در ســال 1398

• پذیرش کارآموز از رشتههای تحصیلی دانشگاهی مختلف

نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
• عقد تفاهمنامه با دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان در خصوص همکاری آموزشی و پژوهشی
• پذیــرش و آمــوزش کارآمــوزان در رشــتههــای فنــی (مهندســی بــرق ،مهندســی مکانیــک ،مهندســی صنایــع و
مهندســی شــیمی)؛ بــهطــور میانگیــن هــر ســال  20دانشــجو بــا میانگیــن  200ســاعت کارآمــوزی بــرای هــر یــک
از آنهــا
• پذیرش و آموزش بیش از  150دانشجو از سال  1391تا 1398

• بازدید گروههای مختلف دانشجویی و دانشآموزی از نیروگاه
• پذیرش کارآموز از رشتههای تحصیلی دانشگاهی مختلف
نیروگاه بادی کهک
• انجام ساالنه  30بازدید توسط گروههای دانشآموزی ،دانشجویی و علمی از نیروگاه
نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه

• برگزاری بازدیدهای علمی دانشجویی و دانشآموزی

• پذیرش  15نفر کارآموز در سال  1397و  15نفر کارآموز در سال 1398

• برگــزاری ســمینارهای فنــی  -تخصصــی توســط پرســنل بــا تجربــه نیــروگاه بــرای دانشــجویان در دانشــگاه
کردســتان

• برگــزاری بازدیدهــای علمــی؛ بــه تعــداد  95نفــر بازدیــد کننــده در ســال  1397و بــه تعــداد  164نفــر
بازدیــد کننــده در ســال 1398

نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

• پذیــرش  17کارآمــوز در ســال  1397و  12کارآمــوز در ســال  1398در رشــتههــای بــرق ،مکانیــک و ابزاردقیــق از
دانشــگاههــای هــمجــوار

• بازدید گروههای مختلف دانشجویی و دانشآموزی از نیروگاه

• برگــزاری بازدیدهــای علمی-آموزشــی دانــشآمــوزی بازدیــد از مــدارس در مقاطــع ابتدایــی و متوســطه اول
روســتاهای هــمجــوار و مــدارس در مقطــع متوســطه شهرســتانهــای پارســیان و المــرد در ســالهــای مختلــف
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• راهاندازی دفتر هماهنگی با دانشگاه خواجه نصیر طوسی در نیروگاه

• برگــزاری بازدیدهــای علمــی دانشــجویی از رشــتههــای بــرق و مکانیــک بــه تعــداد  3دوره در ســال
 1397و بــه تعــداد  4دوره در ســال 1398؛ کــه در هــر بازدیــد دو گــروه  15نفــره حضــور داشــتند
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• بازدید گروههای مختلف دانشجویی و دانشآموزی از نیروگاه

نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو

امور خیریه و بشردوستانه

بهبهان

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان
• تحــت پوشــش گرفتــن حــدود  20کــودک بــیسرپرســت تحــت حمایــت
بهزیســتی شهرســتان بهبــان توســط پرســنل نیــروگاه
• انجــام کمــک مالــی بالعــوض در ســال 1398بــه کمیتــه امــداد بــه مبلــغ 20
میلیــون ریــال
• انجــام کمــک مالــی بالعــوض در هنــگام وقــوع ســیل در شهرســتان بهبهــان به
مبلــغ  30میلیــون ریال

• تحــت پوشــش قــرار گرفتــن تعــدادی از دانــشآمــوزان بــیبضائــت تحــت
پوشــش کمیتــه امــداد فالورجــان توســط پرســنل
• اهــدای البســه بــه کمیتــه امداد شهرســتان فالورجان توســط پرســنل نیــروگاه و
خانــواده ایشــان ،بــرای توزیــع میــان خانــوادههــای بــی بضائــت تحت پوشــش
کمیتــه امداد

فردوسی

نیروگاه گازی فردوسی
• جمع آوری و ارسال کمکهای نقدی به سیلزدگان لرستان در سال 1398
• جمــعآوری و ارائــه کمــکهــای بــرای کمــک هزینــه درمــان ،معیشــت ،پوشــاک
دانــشآمــوزان و خانــوادههــای نیازمنــد ،تهیــه جهیزیــه و لــوازمالتحریــر
• جمــعآوری و تخصیــص بیــش از  227میلیــون ریــال کمــکهــای نقــدی در ســال
 1397و  331میلیــون ریــال کمــکهــای نقــدی در ســال  1398بــه کمــکهــا و
حمایــتهــای خیریــه و انســاندوســتانه
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• تهیــه بســتههــای لــوازمالتحریــر بــرای  72دانــشآمــوز بــیبضائــت تحــت
پوشــش کمیتــه امــداد فالورجــان ،بــا کمــک مشــترک پرســنل و نیــروگاه
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نیروگاه گازی جنوب اصفهان
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در هــر جامعــهای توجــه
بــه مصائــب و مشــکالت
انســانی بــه عنــوان ارزشــی
واال شــمرده مــی شــود.
توجــه بــه امــور خیریــه و
بشردوســتانه بــرای کمــک
بــه اقشــار بــیبضائــت
جامعــه و همراهــی بــرای
ارتقــای کیفیــت زندگــی
آن هــا ،یکــی از مــواردی
اســت کــه عمومــا بخــش
خصوصی نیز در آن مشارکت
مــی نمایــد .در ادامــه بــه
معرفــی برنامــــه هــــا و
اقدامــات صــورت گرفتــه
در نیــروگاه هــا در محــور
مشــارکت در امــور خیریــه
و بشردوســتانه پرداختــه
مــی شــود.

• کمــکهــای مالــی بالعــوض که توســط پرســنل نیــروگاه جمــعآوری و بــهصورت
ماهیانــه بــه نیازمنــدان اهــدا مــیگردد

امور خیریه و بشردوستانه

چادرملو

نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو

سنندج

• کمــک بــه مؤسســه حمایــت از کــودکان مبتــا به ســرطان بــا جمــعآوری کمــکهای
نقدی پرســنل نیــروگاه

• در طــول ســالهــای فعالیــت صنــدوق خیریــه نیــروگاه بــه بیــش از  100خانــواده
کــم بضاعــت در زمینــه تهیــه مخــارج درمانــی ،کمــک هزینــه تحصیلی ،کمــک هزینه
ازدواج و حمایــت از ایتــام و کــودکان بــد سرپرســت کمــکرســانی شــده اســت

• کمــک بــه ســرای ســالمندان مجــد اردکان از طریــق جمــعآوری کمــکهــای نقــدی
پرســنل نیروگاه

کازرون

• مشــارکت داوطلبانــه کارشــناس مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل نیــروگاه در
امدادرســانی بــه مناطــق و شــهروندان آســیبدیــده از ســیالب در شــهر شــوش در
فروردیــن 1398

• همــکاری بــا مؤسســات خیــره در شهرســتان ربــاط کریــم و پرند ،موسســه حمایت
از کــودکان مبتــا بــه ســرطان و مؤسســه هســتمت؛ از طریــق اهــدای کمــکهــای
نقــدی و غیــر نقــدی بــه آنهــا

گناوه
زواره

نیروگاه سیکل ترکیبی زواره
• ارائــه دو وعــده غــذای گــرم در هفتــه بــه خانــه ســالمندان شــهر زواره بــهطــور
مســتمر در ســالهــای  1397و 1398

نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
• مقــارن بــا مــاه مبــارک رمضــان ســال  ،1398همــکاران نیــروگاه بــا مشــارکت در
طــرح ایتــام و محســنین کمیتــه امــداد ،تعــدادی از کــودکان بــدون سرپرســت را
تحــت پوشــش مالــی قــرار دادنــد
• در طــرح انفــاق در ســال  ،1398ســبدهای غذایــی خریــداری شــده توســط نیــروگاه
ســیکل ترکیبــی گنــاوه ،تحویــل کمیتــه امــداد گردیــد تــا از این طریــق خانــوادههای
مســتمند ،ارزاق دریافــت نمایند
• در ســالهــای اخیــر  35فرزنــد بــدون سرپرســت تحــت حمایــت کمیتــه امــداد،
توســط  28نفــر از پرســنل تحــت پوشــش مالــی قــرار گرفتنــد

عسلویه

نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه
• جمــع آوری و ارســال کمــک هــای نقــدی بــه زلزلــهزدگان کرمانشــاه و ســیل
خــرم آبــاد در ســال 1398

• کمــکهــای مقتضی به مرکز بهداشــت شهرســتان گنــاوه در ســال  1398صــورت گرفت
• تأمیــن غــذای نهــار مرکــز اورژانــس جــادهای چهــار روســتایی بــه صــورت روزانــه
انجــام مــیشــود

• ارائــه یــک وعــده غذای گرم (ناهار) به پرســنل اورژانس مســتقر در شــهر چاه مبارک
شایان ذکر است که ترتیب ارائه اطالعات براساس حروف الفبا در اسامی نیروگاهها تنظیم شده است
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پرند

نیروگاه سیکل ترکیبی پرند

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

امور فرهنگی و مذهبی
توســعه پایــدار هــر جامعــه ای از جنبــههــای مختلفــی تشــکیل شــده اســت کــه یکــی از آنهــا،
جنبــههــای فرهنگــی و مذهبــی مــیباشــد .پرداختــن بــه امــور فرهنگــی و مذهبــی مــی تــوان بــه
ارتقــای ســامت روان و ســامت اجتماعــی در آن جامعــه کمــک کــرده و ســرمایههــای اجتماعــی
را تقویــت کنــد .در ایــن قســمت از گــزارش ،بــه معرفــی برنامــههــا و اقدامــات صــورت گرفتــه
در نیــروگاههــا در محــور مشــارکت در امــور فرهنگــی و مذهبــی پرداختــه میشــود .شــایان
ذکــر اســت کــه ترتیــب ارائــه اطالعــات براســاس حــروف الفبــا در اســامی نیــروگاههــا
تنظیــم شــده اســت.

همــکاری در برپایــی موکــب در مســیر زائریــن در مجــاورت جاده
نیــروگاه ،ایــام اربعین ســال 1397

همــکاری در بزرگداشــت یــادواره شــهدا در تعامــل بــا
بخشــداری تشــان کــه نیــروگاه در ایــن بخــش واقــع شــده
اســت
طبــخ و توزیــع غــذا در مناســبتهــای مختلــف فرهنگــی-
مذهبــی بــه ارگانهــای مربوطــه در شهرســتان
آمــادهســازی ســاختمانها و مســجد نیــروگاه در ایــام محرم
بــرای برگــزاری آییــنها و مراســم عــزاداری
در نیــروگاه گازی جنــوب اصفهــان ،توجــه بــه امــور فرهنگــی
در جامعــه محلــی بــا رویکــرد تقویــت فرهنــگ کتــابخوانــی و
توجــه بــه تحصیــل علــم و دانــش شــکل گرفتــه اســت .در ایــن
راســتا ،در ســال  1398نیــروگاه جنــوب اصفهــان در همــکاری با کمیته
امــداد شهرســتان فالورجــان ،نســبت بــه تشــویق دانــشآمــوزان
ممتــاز تحــت پوشــش ایــن مجموعــه اقــدام نمــود .بدیــن منظــور 50
دانــشآمــوز برتــر از طــرف کمیتــه امــداد معرفــی و بــا اهــدای لــوح تقدیــر
و کارت هدیــه از ایشــان تقدیــر شــد .بازخوردهــای دریافــت شــده گــواه ایــن امر
هســتند کــه ایــن اقــدام نیــروگاه باعــث افزایــش انگیــزه و تــاش مضائــف تحصیلــی
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در اختیــار گذاشــتن پرســنل بســیجی مشــغول بــهکار در
نیــروگاه بــه ارگانهــای برگــزار کننــده امور مذهبــی و فرهنگی
در مناســبتهــای مختلــف

در نـیروگـــاه سیکـــل ترکیبــی کـــازرون ،از
بهمــن مــاه ســال  ١٣٩5بــا تشكيـــل
بـــانك بـــزرگ كـتـــاب شـامـــل
كـتـابهـای كـتـابخـانه ٣,٠٠٠
جـلــــدی نيـروگـــاه و نيــز
كتــابهــای شــخصی
اهدایــی ،در راســتای
گســترش فـــرهنگ
كتابخوانــی و نيــز
ارتـــقای سـطـــح
دانــش و آگاهیهای
اجتماعــی ،پویــش
بــزرگ «مــن كتاب
مــی خوانــم» بــا
امانــت كتــاب بــه
عالقمنــدان توســط
روابــط عمومــی نيــروگاه
آغــاز بــهكار نمــود .ايــن
پویــش بــا شــعار «كتــاب از
مــا ،خوانــدن از شــما» ،ابتــدا در
ســطح نيــروگاه بــه تبليــغ و جــذب عالقمندان
بــه كتابخوانــی پرداخــت؛ کــه از همــان گام نخســت بــا اســتقبال قابــل
توجهــی از همــكاران مواجــه گرديــد .ســپس ،با گســترش فعاليت آن بــه خارج
از نيــروگاه بــه ســطح شهرســتان و روســتاهای هــمجــوار نیــز كشــيده شــد؛ کــه
بازتــاب خوبــی نيــز تــا كنــون داشــته اســت .ايــن فعاليــت بــا تحويــل كتــاب درب
منــزل يــا محــل كار بيــن اقشــار مختلــف مــردم و در ســاعات غيــراداری و بــهصــورت
كامــا رايــگان انجــام مــیگيــرد.
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در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بهبهــان ،بــهمنظــور انجــام حســن وظیفــه شــرعی در
بخــش فرهنگــی و مذهبــی ،همــه ســاله اقدامــات و برنامــههایــی بــهصــورت
مشــترک بــا جامعــه محلــی پیرامونــی نیــروگاه انجــام مــیشــوند .همــکاری
نیــروگاه بهبهــان بــا فرمانــداری شهرســتان بهبهــان ،ســازمان مقاومــت
بســیج شهرســتان بهبهــان و دهیــاریهــای روســتاهای مجــاور در
برنامــههــای فرهنگــی و مذهبــی شــکل گرفتــه اســت؛ کــه در ادامــه به
برخــی از مهــمتریــن آنهــا اشــاره مــیشــود:

در میــان ایــن دانــشآمــوزان گردیــده اســت .اقــدام دیگــری کــه
توســط نیــروگاه جنــوب اصفهــان در محــور امــور فرهنگــی بــه
اجــرا درآمــده اســت ،کمــک بــه تجهیــز کتابخانــه عمومــی در
محلــه قهنویــه در شهرســتان مبارکــه اســت .هــدف از ایــن
کار ،ترویــج فرهنــگ کتــابخوانــی در جامعــه محلــی و
کمــک بــه تقویــت فعالیــتهــای کتابخانــه عمومی
محلــه قهنویــه بــوده اســت .ایــن اقــدام در
ســال  1398بــا تامیــن میــز ،صندلــی
و قفســه کتــاب بــرای ایــن کتابخانــه
انجــام شــد.

6

فصل ششم
جــدول انطبــاق
بــا دســتورالعمل
راهــنــمـــای
گزارش دهی GRI

ویرایش GRI Standards: 2018

شماره معیار

سطح گزارش دهی

عنوان معیار

شماره صفحه

شماره معیار

استانداردهای عمومی

عنوان معیار

سطح گزارش دهی

شماره صفحه

مشارکت با ذی نفعان

 :102ارائه اطالعات عمومی
پروفایل سازمانی

102-2

فعالیت ها ،نام تجاری،
محصوالت و خدمات

کامل

34-38 ،19 ،14

102-3

مکان دفتر مرکزی

کامل

 ،14پشت جلد

102-4

محل فعالیت سازمان

کامل

14

102-5

نوع مالکیت و ساختار
حقوقی

کامل

19

102-6

بازارهای محل فعالیت

کامل

34-38

102-7

اندازه سازمان

کامل

47 ،45 ،14

102-8

اطالعات کارکنان

کامل

58-55

102-14

بیانیه مدیریت ارشد

کامل

8-11

102-15

تأثیرات ،ریسکها
و فرصتها

نسبی

78-79 ،50 ،16-17

اخالقیات و یکپارچگی
102-16

ارزشها،اصول،استانداردها
و نظام نامههای رفتاری

کامل

24-28

102-17

سازوکارهای موجود برای
راهنمایی یا اعالم مسائل اخالقی

نسبی

28

حاکمیت شرکتی

102-43

رویکرد نسبت به مشارکت
ذینفعان

کامل

23

102-44

موضوعات و دغدغه های
اصلی شناسایی شده

کامل

93 ،79 ،51 ،33

اقدامات و سوابق گزارش دهی
102-45

تعیین شمول بنگاهها در
صورتهای مالی تلفیقی

کامل

6

102-46

تعیین محتوا و حدود
گزارشدهی

کامل

6

102-50

بازه زمانی گزارش

کامل

6

102-51

زمان انتشار آخرین گزارش

کامل

6

102-52

دوره های گزارش دهی

کامل

6

102-53

واحد مسئول در
ارتباط با گزارش

کامل

7

102-55

جدولانطباقبادستورالعمل
راهنمای گزارشدهیGRI

کامل

116

102-56

ممیزی شخص ثالث

کامل

6

ﺗأثیرات اقتصادی
 :201عملکرد اقتصادی
201-1

102-18

ساختار نظام راهبری
سازمانی

نسبی

74-75 ،20-21

102-22

ترکیب ﻫﯿأﺕ مدیره
و کمیتههای آن

نسبی

20-21

102-23

رییس ﻫﯿأﺕ مدیره

نسبی

20-21

102-26

نقش هیأت مدیره در تعیین
اهداف ارزشها و راهبردها

نسبی

20

201-3

ارزش اقتصادی مستقیم
خلق و توزیع شده
حقوق و مزایای
بازنشستگی

کامل
نسبی

45
61

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

راهبردها

102-42

شناسایی و انتخاب
ذینفعان

کامل

22-23
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102-1

نام سازمان

کامل

14

102-40

فهرست گروههای ذینفع

کامل

22

شماره معیار

سطح گزارش دهی

عنوان معیار

شماره صفحه

شماره معیار

 :203تأثیرات اقتصادی غیرمستقیم

سطح گزارش دهی

عنوان معیار

شماره صفحه

 :306پساب و پسماند

203-1

مشارکت در ارائه خدمات
عمومیوتوسعهزیرساختها

کامل

94-105 ،39-40

306-2

پسماند برحسب نوع و
شیوه دفع

نسبی

85-86

203-2

ﺗﺄثیرات مهم اقتصادی
غیرمستقیم

کامل

46-47 ،29

306-4

جابجاییپسماندهای
خطرناک

نسبی

85

ﺗأثیرات زیست محیطی

 :307انطباق با قوانین محیط زیستی

 :302انرژی
302-4

کاهش در میزان انرژی بر
بودن محصوالت و خدمات

307-1
نسبی

41-43

عدم انطباق با قوانین و
الزامات محیط زیستی

کامل

79

ﺗأثیرات اجتماعی
 :401استخدام

 :303آب و پساب

303-3

برداشت آب

نسبی

80

303-4

تخلیه آب

نسبی

82

303-5

مصرف آب

نسبی

81

401-1

استخدام جدید و چرخش
شغلی کارکنان

کامل

54-58

401-3

مرخصی والدین برای
تولد فرزند

نسبی

63

 :403ایمنی و بهداشت شغلی

 :305انتشار انواع گازها

سیستم مدیریت ایمنی
و بهداشت شغلی

کامل

70-71

403-2

شناسایی خطر ،مدیریت
ریسک و رسیدگی به حوادث

نسبی

71

403-3

خدمات بهداشت شغلی

نسبی

71-72

403-4

مشارکت ،مشورت و
ارتباط با کارکنان در حوزه
ایمنی و بهداشت شغلی

نسبی

71

103-1

تشریح مسائل دارای
اهمیت و حدود آن

نسبی

85 ،83

403-5

آموزش کارکنان در حوزه
ایمنی و بهداشت شغلی

نسبی

72

103-2

رویکرد مدیریتی و اجزای آن

نسبی

85

403-6

ترویج سالمت کارکنان

نسبی

72-73

306-1

تخلیه آب

نسبی

82

کارکنان تحت پوشش
سیستم مدیریت ایمنی
و بهداشت شغلی

کامل

103-1

تشریح مسائل دارای
اهمیت و حدود آن

کامل

83

305-4

شدت انتشار گازهای
گلخانهای

نسبی

84

305-7

انتشار انواع گازهای آالینده
هوا به خصوص  NOXو SOX

نسبی

84

 :306پساب و پسماند

403-1

403-8

کلیه کارکنان تحت پوشش
سیستم مدیریت ایمنی
و بهداشت هستند
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303-2

مدیریت تأثیرات مرتبط
با تخلیه آب

نسبی

82

103-2

رویکرد مدیریتی و اجزای آن

کامل

52-53
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303-1

چگونگی لحاظ کردن آب
بهعنوان منبعی مشترک

نسبی

80

103-1

تشریح مسائل دارای
اهمیت و حدود آن

نسبی

50

شماره معیار

عنوان معیار

سطح گزارش دهی

شماره صفحه

شماره معیار

 :404توانمندسازی و آموزش

سطح گزارش دهی

عنوان معیار

شماره صفحه

 :408کار کودک

103-2

رویکرد مدیریتی و اجزای آن

نسبی

65 ،59

103-3

ارزیابی رویکرد مدیریتی

نسبی

65 ،59

404-1

سرانه آموزش پرسنل

کامل

66-67

404-2

برنامههای ارتقای مهارت
کارکنان و برنامه های
تدوام مسیر شغلی

کامل

66-69

404-3

ارزیابی عملکرد و توسعه
مسیر شغلی

نسبی

59-60

408-1

 :409کار اجباری یا اضافی
409-1

 :405تنوع و فرصت های برابر
103-1

تشریح مسائل دارای
اهمیت و حدود آن

نسبی

62

405-1

تنوع در ﻫﯿأﺕ مدیره
و کارکنان

کامل

55-58 ،20-21

405-2

نسبت حقوق پایه و جبران
خدمات زنان به مردان

کامل

برابر است

کامل

54

سایتهای تولیدی و
تأمینکنندگانی که تحت
ریسک جدی کار اجباری
یا اضافی هستند

کامل

54

 :413جوامع محلی
103-1

تشریح مسائل دارای
اهمیت و حدود آن

نسبی

413-1

سایتهای عملیاتی دارای
مشارکت با جامعه محلی،
ارزیابی تأثیرات و
برنامههای توسعه

نسبی

92-93

94-115
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103-1

تشریح مسائل دارای
اهمیت و حدود آن

نسبی

64 ،59

سایتهای تولیدی و
تأمینکنندگانی که تحت
ریسک جدی کار
کودک هستند

مـدیریت ارتبـاطـات و بـازار
با ما در تماس باشید ...
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