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درباره این گزارش

بزرگ تریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  مپنـا  تعمیراتـی  و  بهره بـرداری  شـرکت 
شـرکت های بهره بـرداری کشـور در حـوزه نیـرو و نفـت و گاز از بدو تأسـیس 
همـواره در تـالش بـوده اسـت کـه ضمـن حفـظ دارایی هـای مشـتریان و 
افزایـش سـودآوری، در جهـت ایجـاد محیـط کار ایمـن بـرای کارکنـان، 
انجـام فعالیت هـا و فرآیندهای دوسـت دار محیط زیسـت و داشـتن منش و 
عملکـرد مبتنـی بـر مسـئولیت پذیری اجتماعی، اخـالق تجاری، نـوآوری و 
تعالـی گام بـردارد. بـر ایـن اسـاس، این شـرکت کوشـش کـرده اسـت که به 
عنـوان یک شـهروند مسـئولیت پذیر با بهره گیـری از ارزش های سـازمانی و 
خـط مشـی های اخالقی خود اسـتراتژی ها و اقدامات خـود را برنامه ریزی و 
اجـرا نمـوده و عملکـرد خـود را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیسـت 

محیطـی ارتقـاء دهد. 
در همیـن راسـتا، شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا اطالع رسـانی و 
ارائـه عملکـرد خـود در حوزه هـای اقتصـادی، اجتماعی و زیسـت محیطی 
بـه ذینفعـان را یـک تعهـد می دانـد. بدیـن منظـور، شـرکت برنامه ریـزی 
نمـوده اسـت کـه هـر سـاله گزارشـی را در مـورد عملکـرد در حـوزه پایـداری 
بـه ذینفعـان ارائـه نمایـد. بر همیـن اسـاس، اولین گـزارش پایداری شـرکت 
در سـال 1399 بـا عنـوان »گزارش عملکرد پایدار« منتشـر گردید. در سـال 
1400 دومیـن گـزارش شـرکت بـا عنـوان »گـزارش پایـداری« منتشـر شـد 

و  »گـزارش پایـداری سـال 1401« سـومین گـزارش شـرکت بهره بـرداری و 
تعمیراتـی مپنـا در ایـن زمینـه اسـت.  در این گزارش تالش شـده اسـت که 
عملکـرد، اقدامـات و فعالیت های شـرکت بر اسـاس موضوعـات بااهمیت 
زیسـت  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  حـوزه  سـه  در  و   )Material Issues(
محیطـی ارائـه گردنـد. ایـن گـزارش مطابق بـا اسـتانداردهایGRI  تنظیم 
و تدویـن شـده اسـت و در مـورد موضوعـات بـا اهمیـت سـازمان بـا توجه به 
رویکـرد Core گـزارش می دهـد. شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا بـا 
ارائـه و انتشـار هـر سـاله ایـن گـزارش تـالش دارد کـه عـالوه بـر ایجـاد پل 
ارتباطـی بـا ذینفعـان بـه آنهـا کمـک نماید کـه عملکرد ایـن شـرکت را مورد 
بررسـی و قضاوت قرار دهند و در نتیجه تصمیمات بهتری بگیرند و نظرات 
و دیدگاه هـای خـود را راحت تـر بیان نماینـد. بنابرایـن، بازخوردهای ذینفعان 
در ایـن زمینـه می توانـد به عنـوان چراغ راه شـرکت بـرای حرکت درسـت در 

مسـیر پایـداری و مسـئولیت پذیری اجتماعی باشـد. 
این گزارش از طریق وبسـایت رسـمی شـرکت منتشـر شـده و قابل بارگیری 
خواهـد بـود. بدیهـی اسـت ذینفعـان شـرکت در صـورت تمایـل می تواننـد 
بازخوردهـا و نظـرات خـود در مـورد ایـن گـزارش را از طریـق کانال هـای 

ارتباطـی معرفـی شـده در انتهـای گـزارش ارائـه دهنـد. 
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مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره

محمدرضا شریفی

شـرکت بهره برداري و تعمیراتي مپنا در سـال 1382 با هدف تکمیل زنجیرۀ 
تأمیـن گـروه مپنا شـامل طراحي، سـاخت، نصـب، راه انـدازي، بهره برداري 
و تعمیـرات نیروگاه هـاي احداثی تأسـیس شـده و در ادامه فعالیت خـود را با 
ارائـه خدمـات نیروگاهی به سـایر نیروگاه های کشـور در بخـش خصوصی و 
دولتـی و همچنیـن نیروگاه هـای واقـع در کشـورهایی مانند عراق، سـوریه، 
پاکسـتان و آذربایجـان گسـترش داده اسـت. این شـرکت در حـال حاضر به 
عنوان یک شـرکت پیشـرو و موفق داخلی در صدد حضور فعال در بازارهاي 
خارجـي بـا اولویـت بازارهاي منطقه خاورمیانه و شـمال آفریقا اسـت. واضح 
اسـت که این حجم از فعالیت ها و همچنین گسـتره و پراکندگی جغرافیایی 
عملیـات شـرکت، ذینفعان مختلفـی از ملیت ها، قومیت هـا و فرهنگ های 
گوناگونـی را تحـت تأثیر قرار می دهـد. از طرفی، تحقق چشـم اندازی که ما 
بـرای خـود در شـرکت تعریـف کرده ایـم، یعنـی »ارائـه دهنده خدمـات حوزه 
انـرژی در کالس جهانـی تـا سـال 1404«، مسـتلزم ایـن اسـت کـه توجـه 
ویـژه ای بـه ذینفعان مـان داشـته باشـیم کـه در پروژه هـای مختلـف درگیـر 
شـده و می شـوند.  بـا توجه به ماهیت فعالیت هـا و خدماتی که شـرکت ارائه 
می دهـد و پروژه هـای بزرگـی کـه در مناطـق مختلـف چـه در داخل کشـور 
و چـه در بیـرون از مرزهـای آن بـه اجـرا در مـی آورد، ذینفعـان مـا انتظـارات 
مختلفـی بـه ویـژه به لحاظ شـرایط اقتصـادی این مناطـق از شـرکت دارند. 
عـالوه بـر ایـن، بـا بررسـی و مطالعـه گزارشـات اخیـر مؤسسـات مشـاوره 
جهانـی مانند مکنزی، آخریـن ویرایش های الگوها و اسـتانداردهای معتبر 
بین المللـی ماننـد الگـوی تعالـی سـازمانیEFQM  و اسـتاندارد مدیریـت 
پـروژه PMBOK و همچنیـن، تصمیم گیری هـای جهانـی در نشسـت ها 
و ابتـکارات مهـم ماننـد نشسـت اقلیمـی گالسـکو 2021 )کاپ 26( در 
می یابیـم کـه ذینفعان و تعامل با آنهـا به عنوان یک رکن اساسـی از اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت. بنابرایـن، توجـه بـه ذینفعـان و نیازهـا و انتظـارات 
آنهـا در حوزه هـای مختلـف اقتصـادی، اجتماعی و زیسـت محیطی، دلیل 
مـا بـرای انتخـاب عنـوان »چـرا ذینفعـان؟« بـرای این نوشـتار را مشـخص 

می کند. 
بـر اسـاس ایـن دیـدگاه و بـا توجـه به نقـش شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی 
مپنـا در کشـور بـه عنـوان یـک شـهروند مسـئول و حمایتگـر بـرای تـداوم 
جریـان تأمیـن و توزیـع انـرژی الکتریکـی بـرای جامعـه و همچنیـن صنایع 
مهم و اسـتراتژیک کشـور مانند نفت و گاز؛ ما خود را متعهد به تأمین نیازها 
و انتظـارات ذینفعـان و حفـظ گـردش چرخهـای تولیـد و صنعـت می دانیم. 
گاه هسـتیم کـه رویکردهـا و برنامه های  عـالوه بـر ایـن، مـا از این موضوع آ
اثربخـش و هوشـمندانه شـرکت در حوزه های زیسـت محیطـی، اجتماعی 
و حکمرانـی )ESG(  می تواننـد راهگشـا باشـند. بـه منظـور رسـیدن به این 
هـدف، شـرکت تمامـی تـوان خـود در حوزه هـای یـاد شـده را بـه کار گرفتـه 
اسـت و  تمامـی کارکنـان نیز نهایت تالش خـود را به کار بسـته اند تا بتوانیم 

از خـود اثـری مثبـت در جوامعـی بگذاریـم کـه در آنها فعالیت هـا و عملیات 
خـود را انجـام می دهیم. 

مـا در جهـت دسـتیابی بـه هـدف »اثرگـذاری و راهبـری اجتماعـی« کـه در 
نقشـه راه مسـئولیت اجتماعـی شـرکت تعییـن شـده اسـت، بـرای کارکنان 
خـود در عرصه هـای عملیاتـی و سـتادی بـه عنوان سـرمایه های ارزشـمند 
سـازمانی اهمیـت ویـژه قائل هسـتیم و سـالمت و ایمنـی آنهـا را در اولویت 
قـرار می دهیـم. بدیـن منظـور اقدامـات و رویکردهـای متنوعـی را بـه کار 
بسـته ایم تـا عـالوه بـر بهبـود و ارتقـای ایمنـی کارکنـان در محیـط کار، 
سـالمتی و کیفیـت زندگـی آنهـا در داخـل و بیـرون از سـازمان را افزایـش 
دهیـم و موجبـات رضایـت آنهـا را فراهـم نماییم. مـا به منظور تأمیـن نیازها 
و انتظـارات ذینفعانمـان تالش نموده ایم که سـرمایه های انسـانی شایسـته 
مـورد نیـاز خـود را از جوامـع محلـی در گسـتره جغرافیایـی فعالیـت شـرکت 
تأمیـن کنیـم و نسـبت بـه ارتقای مسـتمر مهـارت و دانش آنها بکوشـیم. ما 
همچنیـن، سـعی نموده ایـم کـه الگـوی حکمرانـی شـرکتی مطلـوب برای 
صنعـت کشـور باشـیم و در ایـن راسـتا از کدهـای رفتاری و خط  مشـی های 

اخالقـی تعریـف شـده در سـطح گـروه مپنـا بهـره برده ایم. 
شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنا در سـال های اخیر توانسـته  اسـت که 
کسـب و کار خـود را در حـوزه صنایـع انرژی و نفت و گاز توسـعه داده و رشـد 
دهـد، ولـی در ایـن مسـیر توسـعه پایـدار کشـور و همچنیـن سـایر مناطق و 
حوزه هـای فعالیـت خـود را فراموش نکرده  اسـت و در راسـتای انتظارات به 
حـق ذینفعـان، با جدیت کوشـیده  اسـت کـه اثـرات اقتصـادی، اجتماعی و 

زیسـت محیطی خـود را پایش نمـوده و کنتـرل نماید. 
در آخـر بایـد بیـان کنیـم کـه گزارشـی کـه پیـش روی شـما اسـت در صـدد 
آن اسـت که پاسـخی مناسـب به انتظارات ذینفعان در حوزه اطالع رسـانی 
شـفاف عملکرد شـرکت در حـوزه پایداری بدهـد و عالوه بر روایت گوشـه ای 
از زحمـات کارکنـان در جهـت اثرگـذاری و راهبـری اجتماعـی، رویکردهـا، 
اقدامـات و دسـتاوردهای شـرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنـا در حوزه های 

زیسـت محیطـی، اجتماعـی و حکمرانـی را ارائه دهد.

چرا ذینفعان؟
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بخش برق

نیروگاهـی  پروژه هـای  مدیریـت  تأسـیس »شـرکت  بـا  مپنـا  گـروه 
ایـران« یـا بـه اختصـار »مپنا« در سـال 13۷2 خورشـیدی و توسـط 
وزارت نیـروی جمهـوری اسـالمی ایـران شـکل گرفـت و اکنـون 
دارای بیش از 40 شـرکت زیرمجموعه اسـت. شـرکت بهره برداری 

و تعمیراتـی مپنـا یکـی از شـرکت های با اهمیـت زیرمجموعه گروه 
مپنـا اسـت کـه ارائـه دهنـده خدمـات جامـع فنـی و مهندسـی در 

حـوزه انـرژی و نفـت و گاز اسـت. 

بخش سرویس

بخش پروژه های 
سرمایه گذاری

بخش حمل و نقل 
ریلی

بخش نفت و گاز

سایر

احداث و توسعه نیروگاه های مپنا 
)توسعه1(

نصب نیروموننکو ایران

احداث و توسعه نیروگاه های سیکل 
ترکیبی مپنا )توسعه2(

احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا 
)توسعه 3(

نصب نیروموننکو ایران

مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی 
البرز توربین )O&M( بهره برداری و تعمیراتی مپنا

مهندسی و ساخت
 لوکوموتیو مپنا

تعمیرات و توسعه 
فناوری های ریلی مپنابهره برداری ریلی مپنا احداث و توسعه ریلی مپنا

حفاری مپنا نور کیشنیر پارستوسعه نفت و گاز مپنا

مجتمع پتروشیمی پارسیان مپنا

سرمایه گذاری 
کارکنان گروه مپنا

مهندسی و ساخت 
توربین مپنا )توگا(

مهندسی و ساخت 
ژنراتور مپنا )پارس(

مهندسی و ساخت 
تجهیزات سپاهان مپنا

مهندسی و ساخت برق 
و کنترل مپنا  )مکو(

مهندسی و ساخت 
بویلر و تجهیزات مپنا

بازرگانی خودباوران پارس انرژی شاهد
افق آسیا

مهندسی موادکاران 
مهندسی و ساخت پره توسعه نوین آب مپناآلمینیوم المهدیجاهد نوآور

توربین مپنا )پرتو(

توسعه بهداشت و  مپنا بین الملل
سالمت مپنا

مشاوره مدیریت مپنا

گروه مپنا در یک نگاه

نیروگاه جنوب 
اصفهان

تولید برق
عسلویه مپنا

تولید  برق 
پره سر مپنا

تولید برق غرب 
کارون مپنا

تولید آب و برق 
قشم مپنا

تولید برق
گناوه مپنا

تولید برق
توس مپنا

نیروگاه گازی فارس 
-شعبه ایران

تولید انرژی های 
تجدیدپذیر مپنا

تولید نیروی برق 
پرند مپنا

تولید نیروی برق 
سنندج مپنا

توسعه ناوگان ریلی مپناحمل و نقل چند وجهی مپنا

مشاوران انرژی تهران



7

گزارش پایداری شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

نیمرخ شرکت

نام شرکت: 
شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

تاریخ تأسیس:
26 بهمن ماه 1382

زمینه فعالیت:
ارائه خدمات جامع فنی و مهندسی در حوزه انرژی

خدمات اصلی:
بهره بــرداری، راه انــدازی، تعمیــرات و تســت کارایــی 

نیــروگاه و پاالیشــگاه

مدیرعامل:
محمدرضا شریفی

تعداد کارکنان:
5904 نفر

دفتر مرکزی:
تهران، بلوار میرداماد، خیابان دکتر مصدق )نفت شمالی(، 

خیابان یکم، پالک 4

وب سایت:
www.mapnaom.com
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مأموریت

چشم انداز

ارزش پیشنهادی

کدهای رفتاری

ارزش های سازمان

شــرکت خدمــات فنــی و مهندســی ارائه دهنــده ســبد گســترده خدمــات حــوزه 
انــرژی بــه منظــور حفــظ دارایی هــای مشــتریان

ارائه خدمات انرژی در کالس جهانی تا سال 1404

شریک قابل اطمینان مشتری با ارائه راهکارهای جامع و قیمت رقابتی

تأمین کنندگان و 
پیمانکاران

مشتری

تمرکز بر مشتری

منافع ملی و رقباکارکنانمشتری
شهروندان

ستاد و شرکت های سهامدارانمحیط زیست
گروه مپنا

تعالینوآوری

تعالی سازمانی و 
نتیجه گرایی

ایمنی

ایمنی و دوستی با 
محیط زیست

مسئولیت پذیری

پاسخگویی، کار تیمی
و روحیه اشتراک دانش

اخالق

اخالق کسب وکار

فــرهنــگ مــا پشتیبــان ارزش هــای ماســت

مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــا مـــــــــــــــــا

ارکان جهت ساز شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
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بهره بـرداری از 34 نیـروگاه در داخـل کشـور بـا ثبـت رکـورد آمادگـی تولیـد 111،900 
گیـگاوات سـاعت

راه اندازی 33 % از ظرفیت نصب شده کل کشور تا پایان سال 1400

انجام 226 واحد تعمیرات تا پایان سال 1400 )واحد گازی، بخار و سیکل ترکیبی(

انعقاد قراردادهای بهره برداری و تعمیرات اساسی پاالیشگاه هفتم و دهم 

انعقاد قراردادهای بهره برداری و راه اندازی نیروگاه های هنگام و گل گهر

شاخص های مالی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

139813991400واحدشاخص
8,69412,47727,135میلیارد ریالدرآمدهای عملیاتی

724,2701,117,2462,057,566میلیون ریالبدهی های غیرجاری
3,656,8337,121,71810,934,003میلیون ریالبدهی های جاری

4,381,1038,238,96412,991,569میلیون ریالکل بدهی ها
5,217,1829,223,03014,978,890میلیون ریالدارایی های جاری

363,169537,959907,976میلیون ریالدارایی های غیرجاری
5,580,3519,760,98915,886,866میلیون ریالکل دارایی ها

عملکرد شرکت تا پایان سال 1400
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ی نیروگاهی 
داغ  واحدها

راه اندازی واحدهای نیروگاهی 

با مولدهای انرژی متنوع در 

گستره جغرافیایی

راه اندازی واحدهای تولید 
همزمان آب و برق

تست کارایی واحدهای 

ت آموزشینیروگاهی
ارائه خدما

ی
ش

ت آموز
ارائه خدما

 و 
پ

ت-آ
تار
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ت ا
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ر پایه ت

IC ب
APS  سازی

پیاده 

OPERCOM

خدمات نظارت بر اجرا 

و نگهداری تجهیزات

نگهداریخدمات تعمیرات و 

خدمات بهره برداری

10
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سنندج

آقکند

پره سر

کهک
بهشهر

نیشابور
فردوسی

پرنیان

پرند

زواره

تهران

جنوب اصفهان

آریان(زنجان٢)

هشتگرد

علی آباد

خورشیدی
کهک

اندیمشک لور

اندیمشک تنگوان

غرب کارون

مورچه خورت

سرو

حافظ
کازرون

LNG ایران

جهرم
سمنگان

عسلویه

هرمز

پتروشیمی
دماوند

قشم

ایسین هنگام سراوان

گناوه

آبادان

رمیله

بهبهان

نوشهر

اردبیل

قبوستان

ارومیه

الصدر

تشرین

عراق ایران

دریای خزر
س

خلیــج فــار

افغانستان

پاکستان

سوریه

ترکیه
آذربایجان

جندر

نجف
الحیدریه

کرمانشاه

منتظر قائم

خرم آباد

زنجان

شیروان

قائن

زاهدان

کهنوج
هرمزگان

ایرانشهر

گودو

موبایل پرند

کاشان

یزد فراب

یزد
یزد خورشیدی

گل گهر

ماهشهر

اندیمشک

فجر٢

خرمشهر

پاالیشگاه
بیدبلند

پارس
جنوبی

بندرعباس
کیش

چابهار

فاز ١٣

دماوند عسولیه

یزد تابان

علی آباد

شاهرود

سمنان

پاالیشگاه نفت تبریز

دریای عمان

گستره جغرافیایی خدمات و فعالیت های شرکت )سال 1400(  

ارائه خدمات انرژی در کالس جهانی 

پروژه های در حال بهره برداریراهنما:  پروژه های تعمیراتیپروژه های راه اندازی شدهدفتر مرکزی

1344
پاالیشگاه نیروگاه دفتر مرکزی

11
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1388

1393
تا

1394 

1383

13961397

1404

1400

سیر تطور شرکت

V94.2  بهره برداری واحدهای

- ورود به حوزه تعمیرات 
V94.2اساسی واحدهای
- ورود به حوزه راه اندازی 
واحدهای خارج از کشور

- شروع بهره برداری واحدهای بادی
- ورود به حوزه تعمیرات اساسی 

واحدهای خارج از کشور

- ورود به حوزه بهره برداری 
 GE واحدهای

- ثبت رکورد 15 روز برای 
تعمیرات اساسی 

 - ورود به راه اندازی حوزه نفت 
و گاز

- بهره برداری واحدهای موبایل

نفوذ و توسعه هدفمند 
بازارهای جدید

- حضور فعال در بازارهای 
خارجی هدف

- افزایش ظرفیت بهره برداری 
به بیش از 30% ظرفیت شبکه 

برق کشور

ورود به بازار بهره برداری سایر 
صنایع

گذشته و آینده شرکت
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- رعایت قانون تجارت، قوانین 
کار، الزامات محیط زیست، 
سازمان مالیات و دارایی و 

تأمین اجتماعی
- دریافت استانداردهای ایمنی و 

زیست محیطی

- تعیین ساختار جامع CSR )تعریف 
آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ...(

- شناسایی فرآیندها و فعالیت های مهم 
 CSR سازمان و آغاز بازنگری بر اساس رویکرد

- تدوین الگوی حاکمیتی سازمان
- تعریف برنامه ارتباطات سازمان با کلیه 

ذینفعان

CSR تعریف کمیته -
- طرح انفاق

- فعالیت های پراکنده در 
خصوص جوامع محلی

 1396
و پیش از آن

1397
خیرخواه 
شرکتی

ایجاد 
ساختار 

CSR

تغییر 
فرآیندهای 

سازمانی

اثرگذاری 
و راهبری 
اجتماعی

تطابقی

1398

1400

1404

- جاری سازی رویکرد CSR در تمامی 
فرآیندها و فعالیت های سازمانی

- ایجاد رویکرد GRC در نظام مدیریت 
سازمان

- تهیه گزارش های پایداری بر اساس 
GRI استانداردهای

- راهبری اجتماعی در حوزه 
انرژی در سطح الگوی 

منطقه ای
CSR: Corporate Social Responsibility
GRC: Governance, Risk management, Complience 

نقشه راه مسئولیت اجتماعی
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اهداف و برنامه های حوزه مسئولیت اجتماعی

139914001401گام های اجراییموضوع

حاکمیت سازمانی 
)تعیین ساختار  فرآیندهای 

تصمیم گیری و مدیریت 
ریسک(

GRC ایجاد سند الگوی حاکمیتی سازمان با رویکرد■■
CSR تهیه آیین نامه کمیته■

CSR تهیه گزارش■
■تهیه منشور اخالقی شرکت

■■تهیه برنامه آموزشی )آشنایی عمومی، قوانین و مقررات و ...(
تهیه برنامه ارتباطات شرکت )Communication Plan( )کلیه ذینفعان 

■از جمله رسانه ها(

■انتشار اخبار در رسانه ها و مدیریت کانال های ارتباطی
تطابق نظام ها و رویه های سازمان با رویکردهای GRC، الزامات 

■قانونی داخلی و کشورهای هدف و شرکت مادر

GRC بررسی نظام مدیریت ریسک با رویکرد■■

کارکنان و روابط بین 
فردی )حقوق و اصول 

اساسی در کار و رسیدگی و 
حل شکایات ذینفعان(

بررسی سیاست ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های منابع انسانی 
با رویکرد CSR و تهیه گزارش عدم انطباق و بازنگری آنها )بازنگری  

رویه دستمزد کارکنان در جهت ایجاد عدالت درون سازمانی و تدوین 
دستورالعمل حقوق و دستمزد با تایید وزارت کار(

■■

پایش عدالت سازمانی )پرسشنامه عدالت سازمانی( )تطابق با 
■■پرسشنامه رضایت کارکنان بررسی دوره ای سال 1401(

تهیه فرآیند رسیدگی به شکایات ذینفعان و در صورت لزوم تغییرات 
■■ساختار )درصورت لزوم انجام شد(

شیوه های کار )روابط کار، 
اشتغال، توسعه و آموزش، 

ایمنی و بهداشت(

■■پایش امنیت شغلی کارکنان
■برنامه  بازاریابی برای توسعه اشتغال

■■بازنگری دستورالعمل های مسیر پیشرفت شغلی و آموزش
مدیریت ریسک های خطرات روانی اجتماعی محیط کار/پایش 

■سالمت روان کارکنان

ISO 45001 پیاده سازی استاندارد ایمنی و بهداشت■

محیط زیست )جلوگیری 
از آلودگی و استفاده پایدار 

از منابع(

تهیه چک لیست بازدیدهای دوره ای آیتم های زیست محیطی 
■■نیروگاه

ISO 14001 به روزرسانی استاندارد زیست محیطی■
روابط با مشتری )شیوه های 

قراردادی منصفانه و 
دسترسی به خدمات 

ضروری(

■■بازنگری قراردادها با هدف شفاف سازی مفاد قرارداد

■■تهیه گزارش خدمات خارج از قرارداد )فعلی و مطلوب(

مشارکت با جامعه 
محلی و توسعه آن

بررسی آیین نامه/دستورالعمل/فرآیند جذب/ کارآموزی )فرهنگ 
■■سازی و استقرار کامل فرایندهای جذب در سامانه ATS سازمان(

شناسایی تأمین کنندگان محلی، شناسایی بسته های کاری قابل برون 
■■سپاری به جامعه محلی

شناسایی چالش های قابل حل در قالب پروژه های دانشگاهی و 
■■تعریف پروژه دانشگاهی
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بـه منظـور تدویـن گـزارش پایـداری شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا، 
تحلیـل اهمیـت )Materiality Analysis( در ابتدا با تشـکیل مخزن 
موضوعـات بـر اسـاس ورودی هـا و بازخوردهایـی کـه از نظـام مشـارکت 
ذینفعـان )Stakeholder Engagement( دریافـت می شـوند، آغاز 

می گـردد. سـپس موضوعـات گـردآوری شـده از تحلیـل نیازهـا و انتظـارات 
 Material( ذینفعـان اولویت بندی شـده و موضوعات کلیدی و با اهمیـت
Issues( اسـتخراج می گردنـد. در نهایـت پـس از تأئیـد موضوعات فرمت 

و نـوع گـزارش پایـداری انتخـاب و تصویب شـده و گزارش تدویـن می گردد. 

شناسایی 
موضوعات و 

تشکیل مخزن 
موضوعات

ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــارات ذینفع ــا و انتظ ــایی نیازه ــا شناس ــات ب ــزن موضوع ــکیل مخ تش
 CRM، SRM ،رویکردهــای مختلــف ماننــد نظرســنجی ها، جلســات، مکاتبــات، تلفــن و ایمیــل
شــبکه های اجتماعــی، بازدیدهــا و ...، بهینــه کاوی از شــرکت های برتــر در صنعــت مشــابه و 

همچنیــن، اســتانداردها و ابتــکارات بین المللــی

اولویت بندی 
موضوعات 
و شناسایی 
موضوعات 

بااهمیت

ارزیابی، تصویب 
و تأئید نهایی 
موضوعات با 

اهمیت

تصمیم گیری 
در مورد نوع و 
فرمت گزارش

ــب و کار  ــر روی کس ــر ب ــزان تأثی ــاس می ــر اس ــده ب ــایی ش ــات شناس ــدی موضوع اولویت بن
شــرکت و میــزان اهمیــت بــرای ذینفعــان

ارائــه موضوعــات بــه کمیتــه یــا کارگــروه مربوطــه، ارزیابــی موضوعــات و نهایی ســازی، تأئیــد 
موضوعــات بــا اهمیــت و تدویــن ماتریــس اهمیــت

تصمیم گیری در مورد نوع و فرمت گزارش و تهیه گزارش حول موضوعات با اهمیت

بـه منظـور ایجاد مخـزن موضوعات بـه عنـوان گام اول در تحلیـل اهمیت، 
نیازهـا و انتظـارات گـردآوری شـده و اولویت بنـدی شـده ذینفعان سـازمان به 
عنـوان ورودی اول مـورد بررسـی قـرار گرفـت. همچنیـن، شـرکت های برتر 
جهانـی فعـال در حوزه مشـابه بـه منظور شناسـایی موضوعـات بااهمیت در 
صنعـت مورد بهینه کاوی قرار گرفـت. عالوه بر این، اسـتانداردها و ابتکارات 

بین المللـی )ماننـد GRI و SDG( به منظور شناسـایی موضوعات مرتبط با 
آنها مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به این ورودی ها مخزنی با 39 موضوع 
تشـکیل شد. سـپس موضوعات مخزن با توجه به معیارهای »اهمیت برای 
ذینفعـان« و »تأثیـر بر روی کسـب و کار شـرکت« اولویت بندی شـدند. از بین 
موضوعـات، 6 موضـوع به عنـوان موضوعات بااهمیت مشـخص گردیدند.

تحلیل اهمیت
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ایمنی و سالمت کارکنان 

 مدیریت تأثیرات
محیطیزیست 

آب و تغییرات 
هوایی

یتعادل کار و زندگ اخالقیمدیریت 

د مدیریت پسمان
و پساب

بازیافت

رسیدگی به شکایات 
ذینفعان

توسعه و آموزش 
کارکنان

حمایت از جامعه و 
کمک داوطلبانه

رعایت قوانین، 
مقررات و الزامات

مشارکت  در 
توسعه جامعه

عملکرد اقتصادي

تعهد و احترام 
نسبت به 

جامعه محلی

 مصرف انرژي ومدیریت 
 استفاده از انرژي پاك و

تجدیدپذیر

اقدامات داوطلبانه 
کارکنان

مدیریت 
زنجیره تأمین

تعامل و ارتباط
اناثربخش با ذینفع 

و گزارش دهی اطالع رسانی 
موقعشفاف و به 

رشد مشترك
 مدیریت ریسک

رشد و کسب و کار 
جدید

 مصرف و تولید
مسئوالنه

دمبارزه با فسا

جذب و استخدام 
نیروهاي بومی و 

محلی

و  حفظ فضاي سبز
تنوع زیستی 

تی بهبود وضعیت معیش
و رفاهی کارکنان امدیریت کرون

بهبود نظام 
ارتباطات و 

تعامالت داخلی

حضور در 
بازارهاي خارجی

پیشرفت 
فناوري هاي 

انرژي

مدیریت سوخت
مدیریت آب

ه و رفتار منصفان
فرصت برابر رضایت مشتري

نوآوري

حکمرانی 
شرکتی مطلوب

نرضایت کارکنا

خدماتکیفیت 

ماتریس اهمیت شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

بـا توجـه بـه تحلیـل اهمیـت انجـام شـده، موضوعـات بااهمیت شـرکت  در 
جـدول زیـر فهرسـت شـده اند. همانظـور کـه در ایـن جـدول هـم مشـخص 
شـده اسـت، »ایمنی و سـالمت کارکنـان« مهم ترین موضوع تعییـن گردید. 
ایـن موضـوع بـا توجه به شـیوع ویروس کرونا در دو سـال اخیر تأثیر بسـیاری 
بـر کسـب و کار شـرکت و همچنیـن از اهمیـت ویـژه ای بـرای ذینفعـان )بـه 
ویـژه کارکنـان( برخـوردار اسـت. عـالوه بـر ایـن، ایمنـی یکـی از ارزش های 

مـا و اولویـت مـا در انجـام فعالیت هـای سـازمان و وظایـف کارکنـان اسـت. 
بنابرایـن، انتخـاب ایـن موضوع به عنـوان مضـوع بااهمیـت دارای باالترین 
اولویـت نشـان دهنـده تعهد مـا در این زمینه اسـت. الزم به ذکر اسـت که در 
گـزارش پایـداری سـال 1401 با توجه به تغییر نکـردن اولویت ها،موضوعات 

با اهمیـت تغییـری نکرده اند. 

موضوع با اهمیتاولویت
ایمنی و سالمت کارکنان1

رضایت مشتریان2
رضایت کارکنان3

تعامل و ارتباط اثربخش با ذینفعان4

حکمرانی شرکتی مطلوب5

رشد و کسب و کار جدید6

 تتأثیر بر کسب وکار شرک

ن
عا

نف
ی 

ی ذ
برا

ت 
می

اه
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ما در شــرکت بهره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا به منظور دستیابی به هدف 
»اثرگـذاری و راهبـری اجتماعـی« در حـوزه انـرژی در سـطح منطقـه، توجه 
ویـژه ای بـه ذینفعان به عنوان یکـی از ارکان اصلی کسـب و کار خود داریم.  
ایـن امر مسـتلزم توسـعه ارتباطات و تعامالت سـازنده بـا گروه های مختلف 

ذینفع در گسـتره وسـیع جغرافیایی حوزه عملکردی ماست. به همین دلیل، 
تـالش می کنیـم برنامه ریـزی توسـعه ارتباطـات و اهداف مان را در راسـتای 
خلـق ارزش های  مشـترک با ذینفعـان کلیدی مان بنا کنیـم. فرآیند مدیریت 

ذینفعان در شـرکت مـا به صورت زیر اسـت:

شناسایی 
ذینفعان

اولویت بندی 
ذینفعان و 

تعیین ذینفعان 
کلیدی

شناسایی و 
اولویت بندی 

نیازها و انتظارات 
ذینفعان کلیدی

تعیین 
رویکردهای 
ارتباطی و 
تعاملی با 
ذینفعان

نظرسنجی از 
ذینفعان

بازنگری، بهبود و 
تعریف اقدامات 

اصالحی

تدوین
 چشم انداز و 
مأموریت و 
برنامه ریزی 
راهبردی و 

عملیاتی

فرآیند مدیریت ذینفعان

مدیریت ذینفعان
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در قـدم اول ذینفعـان سـازمان شناسـایی می شـوند. سـپس، بـر اسـاس 
معیارهای مانند »میـــزان قـــدرت« و »میــزان عالقـــه« گروه های ذینفع 
اولویت بنـدی شـده و ذینفعان کلیدی سـازمان مشـخص می گردنـد. بر این 
 )Stakeholder Map( اسـاس، طبـق ایـن رویکـرد، ماتریـس ذینفعـان
ترسـیم شـده و  بـرای هـر یـک از گروه های ذینفـع کلیدی و زیرگروه هـــای 
مربوطه، رویکـــرد تعامـــلی شــرکت بــا آنهــا معین می گردد. رویکردهای 

تعامـل بـا ذینفع در شـرکت  بهره بـــرداری و تعمیراتـــی مپنـــا عبارتنــد از: 
ارتبــاط و تعامـل مســتمر، تــالش بــرای راضــی نگـه داشــتن و جلــب 
حمایــت، اطالع رســانی مناســب و تحــت نظــارت قــرار دادن. بر اساس 
تحلیل هـا و اولویت بندی هـای انجـام شـده گروه هـای ذینفـع کلیـدی ما به 

صـورت زیر هسـتند:

مشتریان

سهامداران

شرکاء

نهادهای 
حاکمیتی و 
سیاستگذار

جامعهکارکنان

گروه مپنا

همچنیـن، بـه منظور شناسـایی نیازهـا، انتظـارات و خواسـته های ذینفعان 
و نیـز، تعریـف اقدامـات و رویکردهـای تعاملی بـا آنها، واحدهـــای مرتبط و 
مســـئول در سازمان تعیین می گردند. در گام بعـــدی، نیازها و انتظـــارات 
ذینفعان با استفاده از روش هــای مختلفـ ماننــد نظرســنجی، مصاحبــه، 
جلســات حضــوری، حضور در نمایشگاه ها، مکاتبــات، بررســی گزارشــات 
رســـمی، ابالغیه هـــا و دســـتورالعمل ها شناسـایی شـده و اولویت بنـدی 

می گردنـد. 
نتایـــج حاصـــل از تجزیـــه و تحلیـــل ذینفعـــان و همچنیـن، نیازهـا و 
انتظارات شناسایی و اولویت بندی شده به عنـــوان یکـــی از ورودی هـــای 
اصلـــی در فرآیندهای تدوین بیانیه های چشـــم انداز و مأموریــت شــرکت 
از یـــک ســـو و  برنامه ریـــزی راهبــردی و عملیاتــی ســـازمان از ســوی 

دیگـــر، مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرند. عالوه بر این، با توجه به نیازها 
و انتظارت ذینفعان کلیدی و همچنین رویکردهای تعاملی مشـخص شـده 
در نقشـه ذینفعان، رویکردها و اقدامات تعاملی و ارتباطی با آنها تعیین شـده 

و اجـرا می گردنـد.
گاهی از اثربخشـی رویکردهـای تعاملـی و ارتباطی  همچنیـن، بـه منظـور آ
گاهـی از نظـرات و دیدگاه هـای ذینفعـان در ایـن زمینـه، نظرسـنجی از  و آ
طریق پرسشـنامه و جلسـات رو در رو برای مشـتریان هر شش ماه یک بار و 
بـرای سـایر ذینفعان سـالی یک بار انجـام می گیرد. ما در این نظرسـنجی ها 
میـزان رضایـت ذینفعـان را سـنجیده و حوزه هایی که میـزان رضایت در حد 
مطلـوب نیسـت  را شناسـایی کـرده و اقدامـات بهبـود و اصالحـی تعریـف 

می گردنـد.

ذینفعان کلیدی شرکت  
بهره برداری و تعمیراتی مپنا 
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اقدام اصالحی

تعریـف و اجرای اقدامات اصالحی مناسـب تا رسـیدن به سـطح ایـده آل در 
کسـب رضایـت ذینفعـان، از اولویت هـای سـازمان ماسـت و در صورتـی که 
میـزان رضایتمنـدی یا روند افزایـش رضایتمندی در هـر دوره از حد مطلوب 
مـورد انتظـار شـده کمتـر باشـد، اقدامـات اصالحـی الزم توسـط واحدهای 

مربوطـه تعریف و اجـرا می گردند. همچنین، اثربخشـی اقدامات اصالحی 
انجام شـده در هر دوره، در ارزیابی نیمسـال بعد برای مشـتریان و سـال بعد 

برای سـایر ذینفعان مشـخص خواهد شـد.

رسیدگی به شکایت های ذینفعان

تمامـی درخواسـت ها و ادعاهـای کتبـی و شـفاهی )مـوارد شـفاهی توسـط 
مخاطـب مربوطـه مکتـوب می شـود( کـه از طـرف ذینفعـان بـه شـرکت ما 
اعالم شـده و نشـان دهنده نوعی عدم رضایت اسـت، شـکایت تلقی شده و 
مطابـق بـا مقررات مربوطه مورد رسـیدگی قـرار می گیرد. بـه همین منظور، 
کانال هایـی بـرای دریافـت شـکایت ذینفعـان تعییـن و تعریـف شـده  اند کـه 
عبارتند از  وب سـایت شـرکت، پست الکترونیک عمومی شرکت، صفحات 
شـبکه های اجتماعـی شـرکت، سـامانه مرکـز تمـاس،  پرسشـنامه ارزیابـی 

رضایـت ذینفعان، جلسـات نیمه سـاخت یافتـه، دریافت شـکایات از طریق 
گـروه مپنـا.  همچنیـن، در صورت دریافت شـکایت از ذینفعان، مسـتندات 
مربوطـه )در صـورت کافـی بـودن( بـه معاونـت/ مدیریـت مربوطـه ارسـال 
می گـردد. عـالوه بـر ایـن، نتایـج جمـع آوری شـده از بخش هـای مختلـف 
سـازمان در ایـن ارتباط را پس از تحلیل و جمع بنـدی در قالب گزارش جامع 
ارزیابـی شـکایات بـه همـراه درس آموخته های کسـب شـده، هر شـش ماه 

یکبـار بـه مدیریـت ارشـد اطالع رسـانی می گردد.
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حکمرانی شرکتی
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حکمرانی شرکتی
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گـزارش پـایـداری  شـرکـت بهـره بـرداری و تعمیـراتـی مپنـا
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مـا در راسـتای چشـم انداز خـود مبنـی بـر »ارائـه خدمـات حـوزه انـرژی در 
کالس جهانی تا سـال 1404« و همچنین، با هدف ایجاد ارزش بلند مدت 
بـرای سـهامداران و در عین حال پشـتیبانی از حقـوق و منافع ذینفعان مان، 
یـک سـاختار حکمرانی شـرکتی ایجاد نموده ایـم. با توجه به این چشـم انداز 
و همچنیـن هـدف مذکـور، در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا فرآیند 

از طریـق سـاختارهای کمیته هـای  و حکمرانـی شـرکتی  تصمیم گیـری 
اجرائـی و عالـی انجـام می گیـردو در واقـع در ایـن سـاختار عـالوه بـر هیأت 
مدیره شـرکت، کمیته های اجرائی )کمیته های موقت شـرکت( و همچنین 
کمیته هـای عالـی )کمیته های دائم شـرکت( نقش اساسـی را در حوزه اخذ 

تصمیم هـای سـازمانی بر عهـده دارند. 

نیاز به تأئید، تصویب یا 
رد موضوعی

مدیریت/معاونت 
مربوطه

کمیته های اجرائی
 )کمیته های موقت شرکت(

کمیته های عالی
تصمیم گیری نهایی)کمیته های دائم شرکت(
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آیا نیاز به 
اطالعات و 

مشارکت دیگر 
واحدها یا تجزیه و 
تحلیل فراواحدی 

وجود دارد؟

بله

خیر

تجزیه و تحلیل 
اولیه انجام 

می شود، اما مجوز 
تصمیم گیری وجود 

ندارد

فرآیند تصمیم گیری مؤثر با بهره گیری از تشکیل کمیته های اجرایی و عالی

حکمرانی شرکتی

گـزارش پـایـداری  شـرکـت بهـره بـرداری و تعمیـراتـی مپنـا
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ترکیب سهامداران

میزان سهمواحدشاخص
99/167966درصدگروه مپنا

0/001667درصدمهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(
0/001667درصدمهندسی و ساخت پره توربین مپنا )پرتو(
0/000167درصدمهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
0/000167درصدمهندسی و ساخت برق کنترل مپنا )مکو(

کمیته های اجرایی )موقت(

وضعیت مالکیت قانونی شرکت

بـا توجـه بـه اینکـه تصمیم گیـری و اجـرای برنامه هـا و اقدامـات در برخـی 
حوزه هـا نیازمنـد همفکـری، مشـارکت و تعهـد جمعـی اسـت، کمیته هـا و 
کارگروه هـای درون سـازمانی در سـطوح مختلـف فعـال هسـتند. اعضـای 
کمیته هـا و کارگروه هـا بـه انتخـاب مدیران و یا به درخواسـت کارکنـان برای 
فعالیـت داوطلبانـه، مشـخص می شـوند. ارتباطـات و تعامـالت اعضـای 
ایـن کمیته هـا گشـوده و پذیراسـت؛ بـه  طـوری کـه اعضـا فـارغ از سـمت 
سازمانی شـان، به بیان نظرات کارشناسـی تخصصی و مشـارکت در پیشبرد 
اهـداف کمیته/کارگروه می پردازند. نمونه ای از کمیته های فعال در شـرکت 

از: عبارتند 
 	 )HSE( کمیته بهداشت، ایمنی و محیط زیست
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 نیروگاه ها 	 
کمیته انرژی	 
کمیته رفاهیات 	 
کمیته رویدادها	 

شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی مپنـا در 26 بهمن 1382 به عنوان شـرکت 
سـهامی خـاص و زیرمجموعـه گـروه مپنـا ثبـت شـد. موضـوع فعالیـت 
شـرکت طبـق مـاده 5 اساسـنامه عبارتسـت از مدیریـت و اجـرای عملیـات 
و  تأسیسـات صنعتـی  و  نیروگاه هـا  )تعمیـرات(  نگهـداری  و  بهره بـرداری 
خطـوط و پسـت های انتقال نیـرو از مرحله مطالعه و تجهیـز و بهره برداری، 

انجـام تعمیـرات دوره ای و اساسـی و ادامـه بهره بـرداری تا نهایتـا پایان عمر 
نیـروگاه بـه صورت کامـل یا بخش هایـی از آن، با اعمال کنترل هـای الزم و 
هـم چنیـن کلیه فعالیت های تجاری که به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم به 

تحقـق اهـداف شـرکت منجر می شـود.

هیأت مدیره شرکت
هیـأت مدیره شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی مپنا باالتریـن نهاد حاکمیتی 
سـازمان بـوده و هدایـت کننـده سـازمان در جهـت خلـق ارزش پایـدار برای 
سـهامداران و همچنین پشـتیبانی از حقوق و منافع ذینفعان به عنوان یک 
شـهروند مسـئول اسـت.  اعضـای هیات مدیره بـه نمایندگی از سـهامداران 
شـرکت و در مجمـع عمومی عادی انتخاب می شـوند. در چنین جایگاهی، 

هیـأت مدیره شـرکت به عنـوان باالترین نهاد حاکمیتی سـازمان با تصویب 
برنامه هـای راهبـردی و عملیاتی از یک سـو و تأیید خط مشـی های رسـمی 
سـازمان جهـت ابـالغ توسـط مدیرعامـل در شـرکت، از مدیریـت یکپارچـه 
شـرکت  کار  و  کسـب  زیسـتی  محیـط  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  تأثیـرات 

بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا اطمینـان حاصل مـی نماید.
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اعضای هیأت مدیره

نوع عضویتنمایندهسمتنام

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا رئیس هیات مدیرهچنگیز میربهاء
غیر موظف)پرتو(

سید محمدرضا شریفی
مدیر عامل و نایب 

رئیس هیات مدیره
موظفشرکت گروه مپنا

شرکت مهندسی و ساخت بویلر تجهیزات عضو هیات مدیرهغالمحسین سمندگانی
غیر موظفمپنا

شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل عضو هیات مدیرهابوالفضل عسگری
غیر موظفمپنا )مکو(

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا عضو هیات مدیرهمجید احمدی
غیر موظف)توگا(

ساختار سازمانی شرکت بهره برداری و تعميراتی مپنا

مدیرعامل

مشاوران

مدير ارتباطات 
و بازار

مدير 
دفتر 

مدير عامل
وهيات
مديره

مدير
 پيگيری های

ويژه

معاون
 تعميرات

معاون 
مهندسي و
پشتيبانی

 فنی

معاون
منابع انسانی

معاون
بازرگانی

معاون 
مالی و 

اقتصادی

معاون 
سيستم ها و
برنامه ريزی 

راهبردی

مدير 
حسابرسی

داخلی

مدير
حقوقی و ادعا

مدیران 
نیروگاه ها

معاون 
اجرایی نفت 

و گاز

معاون 
اجرایی/مدیران 

پروژه ها



گزارش پایداری شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

26

 ISO 31000 شـرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا با اسـتفاده از اسـتاندارد
 )ERM( نظـام مدیریـت ریسـک ،COSO و چارچـوب مدیریـت ریسـک
خود را طراحی نموده و ریسـک های اسـتراتژیک، مالی، عملیاتی و تطبیق 
را از طریـق کمیته هـای موقـت اجرایـی )ماننـد کمیتـه ارزیابـی ریسـک( 
و همچنیـن، بـا مشـارکت مدیـران و رهبـران شـرکت شناسـایی، ارزیابـی و 
و فرصت هـا در حوزه هـای  ریسـک ها  بدیـن منظـور،  مدیریـت می کنـد. 
اسـتراتژیک، مالی، عملیاتـی و تطبیق در کارگروه هـا و کمیته های مربوطه 

شناسـایی، ارزیابـی و اولویت بنـدی شـده و نتایـج حاصله بررسـی و بازنگری 
اثربخـش ریسـک ها و فرصت هـا،  می شـود. همچنیـن، بـرای مدیریـت 
اقدامـات الزم شناسـایی و اجـرا شـده و نتایـج بـه صـورت منظـم پایـش 
می شـوند. عالوه بر این، در راسـتای مدیریت اثربخش ریسـک در شـرکت، 
نظامنامه مدیریت ریسـک بر اسـاس چارچوب COSO 2017 در شرکت 

در حـال تدوین اسـت.

نظام مدیریت ریسک شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

حوزه ها و 
دسته بندی های 

ریسک

شناسایی ریسک 

تحلیل و 
اولویت بندی 

ریسک 
پایش و بازنگری

پاسخ به ریسک  ارزیابی ریسک 

ریسک های مالیریسک های استراتژیک

ریسک های تطبیقریسک های عملیاتی

گام های
مدیریت ریسک

مدیریت ریسک
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مدیریـت و اداره اخالق مدارانـه کسـب و کار یکـی از اصلی ترین رویکردهای 
مـا در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی مپنا اسـت. رویکـرد اخالق مدارانه در 
مدیریـت کسـب و کار بـه طـور عمیقی ریشـه در فرهنگ سـازمانی شـرکت 
دارد و مـا تـالش می کنیـم کـه بـا تکیـه بر ایـن رویکـرد و فرهنگ سـازمانی 
هـم از بـروز رفتارهـای غیراخالقی جلوگیری کنیم و هـم رفتارهای اخالقی 
و درسـت را در مواجهـه بـا ذینفعان ترویج کنیم. بر همین اسـاس، ما تالش 
می کنیـم در چارچوبـی اخالق مـدار، شـفاف و مـدون، تعامـالت خـود را بـا 

ذینفعان مـان تنظیم کنیم.
مـا بـه عنـوان عضـوی از گـروه مپنـا، در مدیریـت اخالقـی کسـب و کار از 
اصـول و چارچوب هـای تبییـن شـده در مدیریـت گـروه مپنـا در ایـن حـوزه 

پیـروی می کنیـم و خـود را نسـبت بـه اجـرای ایـن اصـول رفتـاری تدویـن 
شـده در همـه جنبه هـای فعالیتـی شـرکت متعهـد می دانیـم. »سـند جامع 
اخالقـی گـروه مپنـا«، بیانیـه رسـمی و فراگیـر اخالقـی سـازمان اسـت که 
خـط مشـی های اخالقـی و اصـول رفتـاری را در گـروه مپنا مشـخص کرده 
اسـت. ایـن سـند بـه عنـوان چـراغ راه حرکـت در چارچوب اخـالق حرفه ای 
در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا به منظـور هدایت سـازمان و افراد 
در جهـت مدیریـت اخالق مدارانـه کسـب و کار اسـتفاده می گـردد. در ایـن 
چارچـوب، اصـول اخالقی سـازمان، منشـور اخالقـی، عهدنامـه اخالقی، 
ارزش هـای سـازمانی و کدهـای رفتـاری مـورد تایید سـازمان تشـریح شـده 

است.

ساختار مدیریت اخالقی در شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

ارزش های سازمانی )من تا ما(

خط مشی های اخالقی

اصول سند جامع اخالقی گروه مپنا

کدهای رفتاری

) EVC( کمیته راهبری ارزش های اخالقی

ارزش ها فرهنگاخالق

EVC: Ethics, Values and Culture

مدیریت اخالقی در شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
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اصول
سند جامع اخالقی گروه مپنا

• حسن سلوک و مواجهه صادقانه، صمیمی، صریح و احترام اصیل و متقابل
• انصاف و پای بندی به عدالت در دوگونه توزیعی و رویه ای

• خیرخواهی و پرهیز از هرگونه داد و ستد ناروا و غیراخالقی
• قانون پذیری و پای بندی به مقررات و آیین نامه ها

• رازداری، امانتداری و حفظ حریم خصوصی
• انتقادپذیری، پاسخگویی و مسئولیت پذیری

• نظم، آراستگی فردی و محیطی
• تعهد حرفه ای و وفاداری سازمانی

• صداقت و درستکاری در مقام اندیشه و عمل
• پیش بینی پذیری نسبت به صاحبان حق و ذی نفعان

• قدردانی و پرهیز از ناچیز انگاری خدمات و تالش دیگران
• رعایت تقوی و پارسایی در جنبه های فردی و اجتماعی

بـا توجـه به اهمیت باالی مدیریت اخالق مدارانه کسـب و کار در گروه مپنا، 
تأکیـد بـر نهادینه سـازی ارزش هـای اخالقـی در فرهنـگ سـازمانی و لزوم 
عمـل بـه کدهای رفتـاری در تمامی فعالیت هـا و ارتباطات افـراد در درون و 
بیرون از سـازمان، کمیته راهبری ارزش های اخالقی )EVC ( در سـاختار 
سـازمانی گروه مپنا و کلیه شـرکت های تابعه تعریف شـده اسـت. در همین 
راسـتا، کمیتـه راهبـری EVC در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنا نیز 
تشـکیل شـده اسـت. همچنیـن، بـه منظور جـاری سـازی و نهادینه سـازی 
خط مشـی های اخالقی وکدهـای رفتاری و عالوه بر آن افزایش مشـارکت 
جمعـی افـراد در ایـن امـر رابطیـن و مروجیـن فرهنگـی از کلیـه واحدهـای 

سـتادی و نیروگاهـی تعیین و معرفی شـده اند.

به همین منظور، شـرح وظایف رابطین و مروجین فرهنگی تعریف شـده و 
همچنیـن، آیین نامـه رفتـاری نیز در سـازمان تدوین و ابالغ شـده اسـت که 
دربرگیرنده جنبه های انضباطی و تشـویقی به منظور جاری سـازی کدهای 
رفتـاری و اخالقـی اسـت. متناسـب بـا جاری سـازی ایـن آیین نامـه، کمیته 
رفتـاری )انضباطـی و تشـویقی( نیـز در شـرکت تشـکیل شـده اسـت و بـه 
مـوارد مرتبـط رسـیدگی می نماید. در مجمـوع، کارکنان می توانند گزارشـات 
داوطلبانـه خـود را هـم دربـاره رفتارهـا و اقدامـات مثبت و همسـو بـا اصول 
و ارزش هـای اخالقـی در سـازمان و هـم دربـاره هرگونـه تخلـف احتمالی و 
تخطـی از ایـن اصول، بـه کارشناسـان EVC و کمیته رفتـاری ارائه نمایند.

جاری سازی کدهای رفتاری در شرکت
بـه منظـور توسـعه فرهنـگ سـازمانی و نهادینـه سـازی و جـاری سـازی 
ارزش هـای سـازمانی و کدهـای رفتاری، از سـه رویکرد اساسـی در شـرکت 

بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا اسـتفاده می گـردد:
تبلیغات، اطالع رسانی و آموزش	 
نهادینه سازی اخالق سازمانی	 
درونی سـازی ارزش هـا )ارزش هـای مـن تا ما: مشـتری، نـوآوری، تعالی، 	 

ایمنی، مسـئولیت پذیـری و اخالق(
در اجرای این رویکردها از ابزارها و اقدامات زیر استفاده شده است: 	 
تکثیر کتاب کدهای رفتاری و سـند جامع اخالقی در سـطح کل شـرکت 	 

بالغ بـر 2000 جلد

ارسـال فایل هـای الکترونیکـی کتـاب کدهـای رفتـاری و سـند جامـع 	 
اخالقـی بـر روی شـبکه داخلـی سـازمان و سـایت های عملیاتـی

درج کدهـای رفتـاری در تابلـوی اعالنـات، میـز مدیـران، سـالن غـذا 	 
خـوری، سـالن جلسـات و سـالن آمـوزش در کل شـرکت

برگـزاری جلسـات بـا واحدهـا در سـازمان )سـایت های عملیاتی( جهت 	 
معرفـی فعالیت هـای فرهنگی

کل 	  در  خانـه ای  مکتـب  روش  بـه  رفتـاری  کدهـای  کتـاب  خوانـش 
شـرکت واحدهـای 

ایجـاد فضـای مجـازی جهـت ارسـال مطالب، تصاویـر، فیلم و اشـتراك 	 
مفاهیـم فرهنگـی و دریافـت نظـرات و پیشـنهادات و اظهار نظـر همکاران
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مشارکت در تهیه ویژه نامه فرهنگی گروه مپنا	 
برگـزاری گردهمایـی رابطیـن فرهنگی به عنـوان نمایندگان سـایت های 	 

عملیاتـی و پروژه هـا در سـطح کشـور و نماینـدگان دفتر مرکزی
تقویم مناسبت های ساالنه	 
تهیه خبرنامه	 
اطالع رسانی در وبسایت	 
نصـب بنرهـای تبلیغاتـی، درج در مانیتورهـای داخل آسانسـور و سـالن 	 

غذاخوری

ارسال پیامك گروهی	 
عمومـی 	  اقـالم  و  مناسـبتی  هدایـای  روی  بـر  رفتـاری  کدهـای  درج 

نیروگاه هـا و  سـتاد  در  لیـوان(  کاغـذی،  )دسـتمال 
تعریف ساختار  EVC در ستاد و شرکت ها	 
تشکیل کمیته راهبری EVC در سطح شرکت	 
معرفی رابطین فرهنگی از کلیه واحدهای ستادی و نیروگاهی	 
تهیه شرح وظایف رابطین و مروجین فرهنگی	 
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خلق ارزش برای مشتریان
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خلق ارزش برای مشتریان
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گـزارش پـایـداری  شـرکـت بهـره بـرداری و تعمیـراتـی مپنـا
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مـا همـواره تـالش می نماییـم تا بـا ارائـه خدمـات جهـان تـراز در حوزه های 
مختلـف بـرای مشـتریان مان در سـطح داخلـی و بین المللـی ارزش پایـدار 
ایجاد نماییم. تنوع و کیفیت باالی خدمات ما که در سـطح اسـتانداردهای 

روز بین المللی اسـت، شـرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا را تبدیل به یکی 
از معتبرتریـن و قابـل اطمینان ترین شـرکت ها و نام های تجـاری در صنعت 

انـرژی تبدیل کرده اسـت. 

مجموع پروژه های
در حال بهره برداری تا پایان سال

تعداد واحد 
بهره برداری شده تا پایان سال

تست کاراییتعمیراتراه اندازی بهره برداری

34

181

تعداد واحدهای
راه اندازی شده تا پایان سال

ظرفیت نامی
 تا پایان سال

سهم بازار داخلی
 راه اندازی

274

  30612
مگاوات

%33

تعداد واحدهای تعمیراتی
در سال 1400

بهترین رکورد 
تعمیرات اساسی

تعداد واحدهای
تعمیراتی تاکنون

52

 15
روز

 226
واحد

گازی

بخاری

11

4

خدمات شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا )سال 1400(
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وضعیت خدمات بهره برداری

1397139813991400واحدشاخص
137145202181عددواحد های بهره بردای شده

بهره برداری

برنامه ریزی و اجرای کامل عملیات بهره برداری در نیروگاه ها و پاالیشـگاه ها 
بـا اسـتفاده از توان تخصصی کارکنان شـرکت از اصلی ترین خدماتی اسـت 

که شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی مپنـا ارائه می دهد. 

بهره بـرداری و نگهـداری نیروگا ه هـا یکـی از خدمـات شـرکت بهره بـرداری و 
تعمیراتـی مپنا اسـت؛ که بـرای اطمینـان از عملکرد بهینه، حفـظ و ارتقای 

ظرفیـت نیروگاه هـا توسـط نیـروی انسـانی توانمند انجام می شـود.

فعالیت های اصلی در حوزه بهره برداری

راهبری و بهره برداری از نیروگاه با رعایت الزامات شرکت سازنده به منظور دستیابی به حداکثر قابلیت اطمینان و دسترسی پذیری	 
ارائه گزارش های مستمر عملیاتی	 
کنترل و پایش 24×7 تجهیزات و دارایی ها	 
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وضعیت خدمات راه اندازی

1397139813991400واحدشاخص
27,59128,9002944530612مگاواتظرفیت نامی

184208242274عددتعداد واحد راه اندازی شده
31/82323533درصدسهم بازار داخلی راه اندازی

راه اندازی

شـرکت  فعالیـت  حوزه هـای  از  دیگـر  یکـی  راه انـدازی،  خدمـات  ارائـه 
بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا اسـت. ایـن شـرکت بـا راه انـدازی 2۷4 واحـد 
نیروگاهـی شـامل 151 واحـد گازی بـزرگ، 39 واحـد بخار سـیکل ترکیبی، 
 ،MGT40 واحـد  یـک   ،MGT30 واحـد   10 و   HRSG واحـد  چهـار 
50 واحـد بـادی، چهـار واحـد آب شـیرین کن و یـک واحـد پاالیشـگاه در 

داخـل کشـور و یک بلوک سـیکل ترکیبـی و 13 واحـد گازی در کشـورهای 
همسـایه مطابـق با دسـتورالعمل ها و اسـتانداردهای بین المللی، یکـی از با 
تجربه ترین و توانمندترین شـرکت ها در زمینه راه اندازی نیروگاه ها در کشـور 

و منطقـه اسـت.
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وضعیت خدمات تست کارایی

1397139813991400نوع نیروگاهواحدشاخص

عددانجام تست کارایی
3524بخاری

1212511گازی
1517715مجموع

وضعیت خدمات تعمیرات

1397139813991400واحدشاخص
44394252عددپروژه های تعمیراتی

نگهداری و تعمیرات

تعمیراتـی  و  بهره بـرداری  از خدمـات شـرکت  یکـی  نیروگا ه هـا  نگهـداری 
مپنـا اسـت؛ کـه بـرای اطمینـان از عملکرد بهینـه، حفظ و ارتقـای ظرفیت 

نیروگاه هـا توسـط نیـروی انسـانی توانمنـد انجـام می شـود.
از دیگـر خدمـات شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا، خدمـات مرتبـط با 
تعمیـرات اساسـی اسـت. ایـن شـرکت بـا تکیه بـر دانـش فنـی و بهره گیری 
افـراد متخصـص و بـا تجربـه و بـا همـکاری سـازندگان اصلـی تجهیـزات 

نیروگاهـی، مفتخـر اسـت تا تعمیـرات اساسـی را در حداقل زمان اسـتاندارد 
بین المللی و با باالترین کیفیت مطابق با دسـتورالعمل های شـرکت سازنده 
بـه انجـام رسـاند. از جمله افتخارات این شـرکت می توان بـه انجام تعمیرات 
226 واحـد گازی، سـیکل ترکیبـی و بخـار تـا پایان سـال 1400 اشـاره کرد.

فعالیت های اصلی در حوزه نگهداری و 
تعمیرات

انجام تعمیرات برنامه ریزی شده، پیشگیرانه و ... به منظور اطمینان از کمترین خروج از مدار و افزایش سودآوری 	 
تمرکز بر نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای حداکثر قابلیت اطمینان و در دسترسی بودن	 

تست کارایی

خدمات تسـت کارایی در زمره دسـته های اصلی خدماتی اسـت که شـرکت 
بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا بـه مشـتریان خـود ارائـه می دهـد. در فرآینـد 
طراحـی، سـاخت تجهیـزات، نصـب و راه انـدازی پروژه هـای نیروگاهـی، 
اندازه گیـری ظرفیـت و تسـت کارایـی تجهیـزات بـر اسـاس اسـتانداردهای 
تعریـف شـده، بـه  عنـوان آزمایـش صحت و دقـت انجـام کلیـه فرایندها در 
زنجیـره ارزش سـازندگان نیـروگاه اسـت. در ایـن راسـتا، شـرکت بهره برداری 
و  تعمیراتـی مپنـا طـی چندیـن سـال کسـب تجربـه و دانش از همـکاری با 

پیمانـکاران بین المللـی، با بهره گیری از دانش پرسـنل مجرب و متخصص 
خـود و همچنیـن اسـتفاده از تجهیـزات و نرم افزارهـای بـه روز، بـا آمادگـی 
سـیکل  و  گازی  نیروگاه هـای  سیسـتم های  و  تجهیـزات  کارایـی  کامـل 
 )Over all( ترکیبـی را بـه  صـورت مجزا و همچنیـن به صـورت مجموعـه
اندازه گیـری کـرده و گزارشـات مربوطه را با تأییدیه مؤسسـات بین المللی به 

کارفرمـا ارائـه می کند.
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نفت و گاز

از دیگـر خدماتـی کـه شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا ارائـه می دهد، 
خدمـات در حـوزه نفـت و گاز اسـت. خدمـات ارائـه شـده به پاالیشـگاه ها در 

حـوزه تعمیـرات و نگهـداری در سـال 1400 بـه شـرح زیر هسـتند:

برنامه ریزی و اجرای کامل 	 
عملیات بهره برداری از واحدهای 

فرآیندی و یوتیلیتی
مدیریت، برنامه ریزی و اجرای 	 

کامل عملیات نگهداشت و HSE در 
تمام واحدهای پروسس و یوتیلیتی 

و جانبی
 	ICT
انجام خدمات مستمر و موردی 	 

بازرسی فنی 
مدیریـت و برنامـه ریـزی و اجرای 	 

عملیات پشـتیبانی عمومی
مدیریت یکپارچه خدمات پیمان	 

پاالیشگاه دهم – فاز 19

مدیریت و راهبری و سرپرستی 	 
تخصص ها و نیروی اجرایی

برنامه ریزی و کنترل و اجرای امور	 
اجرای سیستم مکانیزه نگهداری 	 

)CMMS( و تعمیرات

پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

مدیریت و اجرای نگهداری و 	 
تعمیرات پاالیشگاه

پاالیشگاه نفت تبریز

37

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات	 

پاالیشگاه هفتم – فاز 17 و 18
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در راسـتای خلـق ارزش مشـترک، شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا 
پروژه هـا و خدماتـی را در دسـت اجـرا دارد کـه عـالوه بـر سـودآوری و خلـق 
ارزش بـرای شـرکت و سـهامداران، بـرای جوامع محلی نیز منفعـت و ارزش 
ایجاد می کنند. نیروگاه قشـم از جمله خدمات شـرکت در حـوزه بهره برداری 
اسـت کـه عـالوه بر تولید بـرق، به تولیـد آب برای اسـتفاده سـاکنین جزیره 
قشـم می پـردازد.  در ایـن نیـروگاه، همزمان بـا تولید برق، با اسـتفاده از بخار 
تولیـدی بویلـر، حاصـل از بازیافـت انـرژی گازهـای خروجـی توربیـن و آب 
شـیرین کن حرارتـی )تبخیـری(، آب دریا تبخیـر و مجدد تقطیر می شـود تا 
آب پـاک و گـوارا بـرای مصرف سـاکنین جزیـره تامین گردد. »شـرکت تولید 
آب و بـرق قشـم مپنـا« بـا هـدف احـداث، توسـعه و بهره بـرداری از نیـروگاه 
تولید همزمان برق و آب قشـم در جزیره قشـم در اسـتان هرمزگان تاسیس 
شـد تـا 50 مـگاوات بـرق و 18000 متـر مکعـب آب در روز را بـه سـاکنان 
بزرگ تریـن جزیـره ایـران اهدا کنـد. این نیروگاه بـا سـرمایه گذاری گروه مپنا 

به روش سـاخت، تملیک و بهره برداری در شـمال جزیرۀ قشـم و در فاصله 
۷50 متـری از دریـا و بـا اختصاِص هزینه 65 میلیون یورو احداث شـده و به 

بهره بـرداری رسـیده اسـت. ایـن پـروژه دارای ویژگی هـای زیر اسـت:
اولین واحد تولید پراکنده مپنا با ظرفیت دو واحد 25 مگاواتی	 
اولیـن واحـد تولیـد همزمـان برق و آب بـا ظرفیت تولید 50 مـگاوات برق 	 

و 18,000 مترمکعـب آب شـیرین در روز در گـروه مپنا
اولین قرارداد آب شرب تولیدی با شرکت آب و فاضالب در گروه مپنا	 
دریافت گواهینامه Energy Globe از انجمن مدیریت سبز اروپا	 
دریافت گواهینامه برترین واحد تولیدی در منطقه آزاد قشم	 
اولین مولد تولید برق در جزیره قشم	 
 	 CHP اخـذ  اولین تأییدیه راندمان از توانیر به میـزان 53.8 در واحدهای

در گروه مپنا
احداث اولین واحد تولید آب بسته بندی گروه مپنا	 

سرمایه گذاری در حوزه های جدید: باتلینگ
)آب آشامیدنی بسته بندی شده(

براسـاس مطالعـات توجیـه پذیـری فنـی اقتصـادی و امـکان سـنجی 
بـازار در منطقـه علـی الخصـوص  اسـتان هرمـزگان، اجـرای پـروژه 
تولیـد بطـری و بسـته بندی آب در جزیره قشـم و در جـوار مجتمع تولید 
همزمان برق و آب قشـم مپنا انجام و پس از بررسـی های کارشناسـی 
و طـی فرایندهـای الزم توسـط مدیریت ارشـد گـروه مـورد تصویب قرار 
گرفـت. ظرفیـت تولیـد این پـروژه ١٠ هزار بطری در سـاعت اسـت که 

حـدود ٢٠٠ متـر مکعـب از آب تولیـدی مجتمـع تولید همزمـان برق و 
آب قشـم را در روز مصـرف خواهـد نمـود، ایـن کارخانـه در سـوله ای به 
مسـاحت 2 هـزار متـر مربع سـاخته شـده  و محصوالت آن بـه صورت 
بسـته های 6 عـددی و 12 عـددی از بطـری هـای یک و نیـم لیتری و 

نیـم لیتـری در بـازار بندرعباس و قشـم توزیـع می گردد.

خلق ارزش مشترک
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گـروه مپنـا، یکـی از بازیگـران اصلـی حـوزه تأمیـن بـرق کشـور در راسـتای 
مسـئولیت های اجتماعـی خود و بـرای کاهـش گازهای گلخانـه ای، حفظ 
منابـع تجدیـد ناپذیر برای نسـل های آتی و همچنین توسـعه سـبد کسـب و 
کار، تولیـد بـرق از منابـع تجدیدپذیـر  را در دسـتور کار خـود قرار داده اسـت. 
بـه همیـن منظـور، نخسـت، بزرگ تریـن نیـروگاه بـادی ایـران بـه ظرفیـت 
55 مـگاوات در کهـک اسـتان قزویـن توسـط شـرکت گـروه مپنـا در سـال 
1392 احـداث شـد. هـم اکنـون، شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی مپنا طی 
قـراردادی 20 سـاله مسـئولیت کامـل مدیریـت و عملیـات بهره بـرداری و 
نگهـداری ایـن نیروگاه را بر عهـده دارد. ایـن نیـروگاه دارای 22 توربین 2/5 

مگاواتـی بادی اسـت.
در گام بعـدی، نیـروگاه بـادی آقکند در اسـتان آذربایجان شـرقی به ظرفیت 
50 مگاوات در سـال 1398 توسـط شرکت گروه مپنا احداث شد. مسئولیت 
کامـل مدیریـت و عملیـات بهره بـرداری و نگهـداری ایـن نیـروگاه نیـز بـا 
قـراردادی 20 سـال بـه شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا محول شـده 
اسـت. نیروگاه بادی آقکند دارای 20 توربین بادی اسـت که هر یک دارای 

ظرفیـت 2/5 مگاوات هسـتند.

شـایان ذکر اسـت کـه براسـاس ارزیابی های صورت گرفته توسـط سـازمان 
ملـل متحـد، یـک سـال کارکـرد یـک نیـروگاه بـادی 100 مگاواتـی دارای 

تأثیـرات مثبـت محیط زیسـتی زیر اسـت: 

عدم مصرف 90 میلیون لیتر گازوئیل در سال

عدم مصرف 2,520 هزار مترمکعب آب در سال

عدم تولید 250 هزار تن گاز دی اکسید کربن در سال

معادل کاشت 50 میلیون اصله درخت

تولید انرژی پاک وتجدیدپذیر
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مزارع بادی از آذربایجان تا خراسان

مزرعۀ بادی کهک در اسـتان قزوین و حوالی تاکسـتان با نصب 22 توربین 
بـادی، از وزش بـاد ایـن منطقه  55 مـگاوات برق تولید می کنـد. این مزرعه 
بـادی می توانـد بـرق 11 هزار منزل مسـکونی را تامین کنـد. در ایران، یکی 
از قطب هـای تولیـد انـرژی از بـاد در اسـتان قزویـن قـرار دارد؛ نقطـه ای در 
20 کیلومتـری شـهر قزویـن کـه کهـک نـام دارد و  بسـتر “بـاد ِمـه” اسـت؛ 
بادی که در اثر نفوذ سیسـتم های پرفشـار از شـمال و شـمال غربی از گردنه 
منجیـل وارد منطقـه قاقـازان و کهـک می شـود و بـه صـورت قیفی شـکل 

دشـت قزویـن را فـرا می گیرد.
بـا توجـه بـه ظرفیـِت عظیـم ایـن مولفـۀ طبیعـی در منطقه کهک، شـرکت 
مپنـا توربین هایـی را تولیـد و در ایـن محـدوده نصب کرده اسـت. تجهیزات 

عظیم الجثـه ای کـه در سـرعت بـاد 3  الـی 25 متـر بـر ثانیـه بـرق تولیـد 
می کننـد و بـا دارا بـودن برج هـای 85 متـری و همچنین، پره های سـه گانه 
50 متـری ، نسـل جدیـدی از توربین هـای بـادی را بـه نمایـش گذاشـته و  

“مزرعـه بـادی کهـک” را ایجـاد کرده انـد.
شـرکت تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر مپنا بـه احـداث مزرعۀ بـادی کهک 
بسـنده نکـرده اسـت و اکنـون پروژه هـای مهم دیگـری را نیز در دسـتور کار 
خـود دارد.  در حـال حاضـر پروژه میل نادر با تعـداد 20 توربین و ظرفیت 50 
مگاوات فعال اسـت. همچنین، نیروگاه بادی “آقکند” در اسـتان آذربایجان 
شـرقی، حومـه میانـه، از دیگـر پروژه هـای مهـم مپنـا بـه شـمار مـی رود که 

تولیـد 50 مـگاوات بـرق از این طریق عملیاتی می شـود.

گزارش پایداری شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
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نیروگاه های  سیکل ترکیبی؛ راه کاری برای تولید برق پاک و کم هزینه

طـرح تبدیل »نیروگاه های گازی به سـیکل ترکیبی« از ابتدای سـال 1390 
بـه منظـور افزایـش راندمـان نیروگاه هـا، مقـرون بـه صرفه تـر شـدن تولیـد 
بـرق و از همـه مهم تـر کاهـش مصـرف سـوخت و کاهـش انتشـار گازهای 
آالینده اتمسـفر توسـط گروه مپنا کلید خورده اسـت. این طرح تبدیل، یکی 
از مهم تریـن و موفق تریـن طرح هـای نیروگاهـی اسـت کـه عالوه بـر تولید 
بـرق پـاک و کـم هزینه به توسـعه پایـدار جامعـه و حفظ منابع طبیعـی برای 

آینـدگان کمک شـایانی نموده اسـت.
کارآمدتریـن  از  ترکیبـی،  سـیکل  بـه  سـاده  سـیکل  نیروگاه هـای  تبدیـل 
روش هـای بهبـود راندمـان نیروگاه هـای حرارتی در کشـور به شـمار می رود. 

بـا اجـرای ایـن طـرح، راندمـان ایـن واحدهـا بـه میـزان چشـم گیری ارتقـاء 
می یابـد و باعـث مصرف بهینه سـوخت می شـود. برای مثـال، با قـرار دادن 
یـک توربیـن بخـار 160 مگاواتی در امتـداد دو توربیـن گازی 159 مگاواتی 
و تشـکیل یـک بلـوک کامل سـیکل ترکیبی، بـدون نیاز به مصرف سـوخت 
اضافـی و از محـل حـرارت بازیافت شـده در سـیکل اول تولید بـرق، راندمان 
نیـروگاه از حـدود 34 درصـد بـه نزدیـک 50 درصـد افزایـش خواهـد یافـت. 
همچنیـن، بـا وجود اینکه در نگاه نخسـت هزینه های احـداث نیروگاه های 
سـیکل ترکیبـی و زمـان احـداث آن در مقایسـه بـا نیروگاه هـای سـیکل 
سـاده گازی افزون تـر بـه نظـر می رسـد، امـا در آینـده،  نیروگاه های سـیکل 
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ترکیبـی بـه خاطر راندمـان و ضریب بهره بـرداری باالتر، توان تولید بیشـتر و 
آالیندگـی کمتـر، این هزینه ها را جبران کرده و دسـتاوردهای بهتری از نظر 

اقتصـادی و زیسـت محیطی بـه ارمغان خواهـد آورد.
 از منظر اقتصادی، اجرای طرح های بهبود راندمان نیروگاه ها، مزیت مهم 
دیگـری نیـز دارد. از آن جـا که تجهیـزات اصلی نیروگاهی کشـورمان تقریبًا 
بـه صـورت کامل بومـی شـده و توربین بخـار، بویلـر، ژنراتور، سیسـتم های 
بـرق و کنترل، احداث تأسیسـات و نصب تجهیزات، بهره بـرداری، خدمات 
و قطعـات آن در بلندمـدت، بـه طور کامل در داخل تأمین و انجام می شـود، 
اجـرای ایـن طرح هـا می توانـد رونق اقتصادی بـرای شـرکت های دخیل در 
صنعت برق و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشـور را در پی داشـته باشـد.
آمـار و ارقـام سـال 1398 نشـان می دهـد کـه از ۷9.459 میلیـارد کیلـووات 
سـاعت انـرژی تولیدی، حـدود 41.94 میلیارد کیلووات سـاعت آن با تبدیل 
واحدهای گازی به سـیکل ترکیبی و بدون اسـتفاده از سـوخت اضافی تولید 

شـده و نزدیـک بـه 11 میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی شـده اسـت.
بـا اجـرای طرح های تبدیل نیروگاه های گازی سـاده به نوع سـیکل ترکیبی 
در اینـده، سـاالنه 12 میلیـارد متـر مکعـب دیگـر در مصـرف سـاالنه گاز 
صرفه جویـی خواهـد شـد، راندمان ظرفیـت نیروگاه های حرارتی بـه بیش از 
42 درصـد خواهد رسـید و از انتشـار حدود 43 میلیون تـن گاز گلخانه ای در 

سـال جلوگیری می شـود.
بر اسـاس برآوردها، حدود 36 درصد گاز  تولیدی کشـور توسـط نیروگاه های 
حرارتـی مصـرف می شـود، بنابرایـن هر چه بـا گاِز موجـوِد در اختیـار و بدون 
افزایـش مصـرف سـوخت نسـبت بـه سـال 1398 تـوان تولیـدی نیروگاه هـا 
افزایش یابد و مازاد گاز تولیدی صادر شـود، ارزش اقتصادی بیشـتری برای 

کشـور خلق خواهد شـد.

سیکل ترکیبی %73/96

گازی %25/64

تجدیدپذیر و تولید پراکنده %0/4

سهم نوع 
نیروگاه ها در 
تولید شرکت
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شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنا به طـور منظم رضایت مشـتریان خود 
را بـر اسـاس اسـتاندارد ISO 10004 پایـش و اندازه گیـری می نمایـد. بدین 
منظـور، میـزان رضایـت کارفرمایـان در مراحـل مختلـف اجـرای پـروژه و با 

تنـاوب زمانـی دو بـار در سـال از طریـق پرسشـنامه های کمـی و برگـزاری 
جلسـات حضـوری مـورد  ارزیابـی قـرار می گیرد.

ارزیابی کيفی رضایت مشتریان

ارزیابـی کیفـی رضایـت مشـتریان از طریـق برگـزاری جلسـه ارزیابـی نیمـه 
سـاخت یافتـه از طرف مدیریـت ارتباطات و بـازار با مدیران سـازمان کارفرما 
به طور منظم و اولویت بندی براسـاس نتایج بدسـت آمده از ارزیابی، صورت 
مـی گیـرد. از طریـق این جلسـات عالوه بر پرسـش درخصوص مـوارد مهم 

عملکـردی، آن دسـته از سـواالت پرسشـنامه های ارزیابـی رضایتمندی که 
پـس از بررسـی اولیـه نیـاز بـه بسـط و تفسـیر دارد نیـز مـورد بحث و بررسـی 

قرار مـی گیرد.

کـرده و اقدامـات اصالحـی اثربخـش را تعریـف و اجـرا می کننـد. اقدامات 
اصالحـی در این زمینه توسـط معاونت های مربوطـه و واحدهای عملیاتی 

مـوزد بررسـی قـرار گرفته و توسـط واحدهـای عملیاتی اجرا می شـوند. 

اقدامات اصالحی

هـدف شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا رسـیدن بـه باالتریـن میـزان 
رضایت ذینفعان و به ویژه مشـتریان اسـت و در این راستا اقدامات اصالحی 
مناسـب در شـرکت و واحدهای عملیاتی مرتبط با آن انجام می پذیرد.  بدین 
منظـور، در صورتـی کـه میـزان رضایـت مشـتری یـا رونـد افزایـش رضایـت 
مشـتری در هر دوره در حد انتظار نباشـد، واحدهای متولی دالیل را بررسـی 

رضایت مشتریان
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ارائه بازخورد به مشتریان

نتایـج بررسـی رضایـت مشـتریان )بـا اسـتفاده از پرسشـنامه و مصاحبـه( و 
اقدامـات صـورت گرفته و رویکردها به صـورت بازخورد به اطالع کارفرمایان 

می رسـد.

شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا بـه منظـور ارائـه خدمـات باکیفیـت، 
نوآورانـه و جهان تـراز و همچنین در راسـتای مسـئولیت های اجتماعی خود 

اقـدام بـه همکاری هـای ارزش افـزا با دانشـگاه ها و مراکز علمـی می نماید. 
در زیـر نمونـه ای از ایـن همکاری هـا را مشـاهده می نمایید. 

همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی

دانشگاه جهرم
تهیه برخی از ترکیبات با سـاختار نانو و بررسـی کاربرد آنها برای اسـتفاده در سـامانه هیبریدی الکتریکی 

)سیسـتم باتری های DC نیروگاه(
هـدف از ایـن پـروژه که در سـال های 1398 و 1399 انجام شـده اسـت، تهیه نانـو کامپوزیت های هادی 
بـرای جایگزینـی در الکتـرود باتری هـای نیـروگاه کـه موجب کاهش مشـکالت سینسـتیکی انتقـال بار 
در آنهـا می شـود و بـاال بـردن راندمـان بـود. ایـن طـرح با همکاری بیـن شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی 
مپنـا، نیـروگاه جهرم و دانشـگاه جهرم اجرا شـد.  در این راسـتا، ابتدا تهیه مواد الکتروفعـال به روش های 

شـیمیایی، سـنتز سـونو شیمیایی و الکتروشیمیایی انجام شـد. پس از تهیه مواد تست های شناسـایی سـاختار، پایداری و اندازه گیری سایز ذرات بر 
روی آن ها انجام شـده و سـپس مواد تهیه شـده به عنوان مواد الکتروفعال در سیسـتم ذخیره کننده انرژی اسـتفاده گردیدند و تسـت های کارآیی 

نیز انجـام گرفت. 
دانشگاه خواجه نصیر طوسی 

بـا همـکاری دانشـگاه خواجـه نصیـر طوسـی در یکـی از نیروگاه های شـرکت، واقـع در منطقه پرنـد، دفتر 
همـکاری مشـترک احـداث شـده تـا بتـوان بـا تعامـالت موثـر از ظرفیت هـای یکدیگر بهـره برد بـه عبارت 

دیگـر مفهـوم ارتبـاط بـا صنعـت کـه در دانشـگاه ها مطـرح اسـت را به شـکل عملیاتی اجـر نمود.

میزان مشارکت مشتریان در نظرسنجی ها )درصد(

1397139813991400
67585154

میزان رضایتمندی مشتریان )درصد(

1397139813991400
83858489

همکاری های ارزش افزا
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مدیریت زنجیره تأمین
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تأمین کنندگان یکی از شـرکای مهم تجاری شرکت بهره برداری و تعمیراتی 
مپنا هسـتند. این شـرکت همواره در جهت توسعه یک زنجیره تأمین چابک 
و ایجـاد یـک رابطـه برد-بـرد و ارزش افزا بـرای هر دو طرف تـالش نموده و 
از  سـامانه مدیریـت ارتبـاط بـا تأمیـن کننـدگان )SRM( بـه عنـوان یکی از 
درگاه هـای ارتباطـی با تأمین کنندگان و همچنین، ابزاری مهم در راسـتای 
ارزیابی و رتبه بندی آنها اسـتفاده می نماید. سـامانه مدیریت تامین کنندگان 
بـه صـورت یکپارچه در سـطح گـروه مپنا اسـت.  حـدود ۷000 تامین کننده 

در این سـامانه ثبت شـده اسـت و حـدود 1400 تامین کننـده ارزیابی و تایید 
مشـروط و نهایـی شـده اند. تامین کنندگان شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی 
مپنا به سـه دسـته عادی، مهم و اسـتراتژیک تقسـیم می شـوند که شـامل 
گروه هـای مختلفـی مانند سـازندگان، ارائه دهنـدگان خدمـات، پیمانکاران 
اجرایـی و ... هسـتند.  در ایـن  شـرکت  تامیـن کنندگان مهم و اسـتراتژیک 
جهت عقد تفاهم نامه یا عقد قرارداد در راسـتای پایداری و کاهش ریسـک 
تامین قطعات شناسـایی می گردند که فهرسـت آنها در حال تکمیل اسـت. 

هدف استراتژیک

دسته بندی 
تأمین کنندگان

حوزه فعالیت 
تأمین کنندگان

توسعه زنجیره تامین چابک

ارزیابی تأمین کنندگان

تأمین کنندگان عادی

سازندگان

مشاوران

تأمین کنندگان مهم

خدمات

بیمه

تأمین کنندگان استراتژیک

حمل و نقل

فروشندگان

در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا با توجـه به نیازمندی هـای تعریف 
شـده، شناسـایی تأمیـن کننـدگان از طریق روش هـای زیر انجـام می گیرد:

1. مراجعه مستقیم تأمین کننده
2. معرفی از طریق کارفرمایان، معاونت ها یا شرکت های گروه

3. جستجوی اینترنتی
4.  آشنایی با شرکت ها از طریق سمینارها، کنفرانس ها و ...

پـس از شناسـایی تأمیـن کننـده، بـا توجه به دسترسـی بـه سـامانه مدیریت 
ارتبـاط بـا تأمیـن کننـدگان یـا SRM مپنـا، از دو روش بـرای جمـع آوری 

اطالعـات و ارزیابـی تأمیـن کننـدگان اسـتفاده می گـردد:
 SRM 1. در صورت امکان دسترسی، از طریق سامانه

ارزیابی اولیه:
پـس از دریافـت درخواسـت تأمیـن کننـده بـرای حضـور در لیسـت تأمیـن 
کننـدگان شـرکت، ضمـن هماهنگـی بـا تأمیـن کننـده نـام وی در سـامانه 
سـامانه مدیریـت ارتبـاط بـا تأمیـن کننـدگان مپنـا )SRM( ثبـت می گردد. 

ارزیابی تأمین کنندگان
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پـس از ثبـت نـام با توجـه به نوع فعالیـت و زمینه کاری تأمین کننده نسـبت 
به برگزاری جلسـه با حضور کارشناسـان فنی اقدام می شـود. در صورتی که 
نیـاز به خدمات/ محصوالت تأمین کننده تایید شـود، نام کاربـری و گذرواژه 

بـرای تأمین کننده صـادر می گردد.
ارزیابی نهایی:

تامین کننده پس از دریافت نام کاربری و گذرواژه  سامانه SRM اطالعات 
و مشـخصات خـود را در سـامانه ثبت می کنـد. اطالعات و مسـتندات ثبت 
شـده تأمیـن کننـدگان در سـامانه SRM بررسـی و کنتـرل می گـردد. بعـد 
از ایـن مرحلـه، تأمیـن کننـده مـورد ارزیابـی عمومی قـرار می گیرد و سـپس 
تیـم ارزیابـی برای بررسـی تأمیـن کننده تشـکیل می گردد. نتیجه بررسـی و 

ارزیابـی تأمیـن کننده در سـامانه SRM با توجه به نوع و حـوزه فعالیت وی، 
ثبت می شـود.

 SRM 2. در صورت نبود امکان دسترسـی به سـامانه
از طریق فرم هـای ویژه

پـس از دریافـت درخواسـت همـکاری شـرکت ها و پـس از بررسـی اولیـه 
خدمـات و محصـوالت تامیـن کننـده بـا مشـارکت واحدهـای مربوطـه  در 
صورتـی کـه نیـاز بـه محصـوالت وخدمـات آن شـرکت باشـد، تیـم ارزیابـی 
تأمیـن کننده تشـکیل می گـردد. در این مرحلـه، ارزیابـی از طریق کمیته ای 
بـا حداقـل سـه عضو بـه فراخـور موضـوع ارزیابـی و بـا اسـتفاده از فرم های 

ویـژه تعریـف شـده، انجـام می شـود.

در هـر کـدام از روش هـای ارزیابی تأمین کنندگان، معیارهایی بـرای ارزیابی 
تعریـف شـده اند کـه بـه هـر یـک از تأمیـن کننـدگان پـس از تأییـد اولیـه بـر 
اسـاس آنهـا امتیازدهـی می شـود. باتوجـه بـه سـوابق جمـع آوری شـده و 
مسـتندات، هـر معیـار ارزیابـی می تواند یکـی از حالت هـای خیلی ضعیف، 

ضعیـف، متوسـط، خـوب یـا عالـی را بـه خـود اختصـاص دهـد. باالتریـن 
میـزان امتیـاز عـدد 100 در نظـر گرفته شـده اسـت، بـر این اسـاس، تأمین 
کنندگانـی که امتیاز بیشـتر از ۷0 را کسـب نمایند به عنـوان تأمین کنندگان 
معتبـر شـناخته و بـرای ادامه همکاری با شـرکت مورد تأئید قـرار می گیرند. 

برخی از معیارهای ارزیابی 
تأمین کنندگان

گواهینامه های سیستم یکپارچه )IMS(مديريت و نيروی انسانی

وضعیت مالی و وضعیت اعتباری اخذ 
گواهینامه HSEضمانتنامه بانکی

وجود و کیفیت HSE PLAN پروژهبرنامه ريزی و مديريت پروژه

IT  توانمندی ها در حوزهHSE وضعيت

وضعيت محیط كاریدانش فنی و تکنولوژی

تامين مواد اوليهسوابق کاری مرتبط

همانطور که مشـاهده می گردد، معیارهای حوزه ایمنی، بهداشـت و محیط 
زیسـت یکـی از مهم تریـن گروه های معیاری بـرای ارزیابـی تأمین کنندگان 
شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا هسـتند. عـالوه بـر ایـن،  در انتخاب 
پیمانـکاران اجرایـی معیـاری بـرای امتیازدهـی به وضعیت عملکرد زیسـت 
محیطـی آنـان و همچنیـن داشـتن  برنامـه زیسـت محیطی در نظـر گرفته 
می شـود.  بـه عبارت دیگر، شـرکت از تامین کنندگانی به ویـژه در حوزه ارائه 

خدمـات زیسـت محیطـی،  اسـتفاده  می نمایـد کـه اسـتانداردهای زیسـت 
محیطـی مربوطـه را دارا بـوده و مـورد تاییـد و ذی صـالح سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت باشـند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در حـال حاضـر، از 459 
پیمانکار شناسـایی شـده، 228 پیمانکار اجرایی با در نظر گرفتن معیارهای 

زیسـت محیطـی بررسـی و تایید شـده اند. 

معیارهای ارزیابی تأمین کنندگان
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یکـی از جنبه هـای پایـداری و مدیریـت کسـب و کار پایـدار، محیـط زیسـت 
اسـت. همچنیـن، »دوسـتی با محیط زیسـت« یکـی از ارزش های شـرکت 
بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا اسـت. این موضـوع به اضافه رویکرد شـرکت 
در جهت مدیریت پایدار کسـب و کار برای تبدیل شـدن به یک شـرکت ارائه 
دهنـده خدمـات جهـان تـراز در حـوزه انرژی، باعث شـده اسـت که شـرکت 
بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا اهمیـت زیـادی بـه محیط زیسـت و حفاظت 
از آن بـه عنـوان یـک سـرمایه جهانی و بشـری بدهـد. از طرفـی دیگر، خط 
مشـی سیسـتم یکپارچـه مدیریـت شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا، 
تبییـن کننـده رویکـرد یکپارچـه سـازمان در جنبه های مختلـف فعالیت آن 
اسـت. یکـی از مهم تریـن محورهـای مـورد اشـاره در این خط مشـی، توجه 
و عمل به مسـئولیت های زیسـت محیطی شـرکت از طریق بهبود مسـتمر 
فرآیندهـا و رعایـت قوانیـن، الزامـات و اسـتانداردهای زیسـت محیطـی بـه 

منظـور حـذف، کاهـش و کنتـرل آالیندهای محیط زیسـت اسـت.
در واقـع، بـه منظـور مشـارکت در توسـعه پایـدار، حفـظ محیـط زیسـت و 
منابـع طبیعـی بـرای جوامـع امـروز و نسـل های آینـده یکـی از تعهدهای ما 
بـه جامعـه ای اسـت کـه ما بـه عنـوان یک عضـو و شـهروند مسـئول در آن 
مشغول فعالیت هستیم. به منظور دستیابی به این اهداف، ایجاد و استقرار 
سـاختارها و سیسـتم های مدیریت زیسـت محیطـی می تواند بسـیار مهم و 
موثر باشـد و موجب بهبود عملکرد زیسـت محیطی شـرکت نیزگردد. بدین 

منظور، »برنامه مدیریت زیسـت محیطی« یا  EMP در شـرکت بهره برداری 
و تعمیراتـی مپنـا و سـایت های عملیاتـی آن بـر اسـاس اسـتاندارد مدیریـت 
زیسـت محیطی ISO 14001 تدوین و ایجاد شـده است که عملیات پایش، 
نظـارت و گزارش گیری هـای مـورد نیـاز و راهکارهـای اصالحـی در حـوزه 
زیسـت محیطـی را مدیریـت می کنـد. در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی 
مپنـا، هزینـه اقدامـات مـورد نیاز بـرای حفاظت از محیط زیسـت بـه عنوان 
جـزء جدایی ناپذیـری از هزینـه اجـرای پروژه هـا و در مراحـل مختلـف پروژه 
در نظـر گرفتـه می شـود. شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا بـا اسـتقرار 
سیسـتم مدیریـت زیسـت محیطـی گام مثبـت و موثـری در جهـت بهبـود 
مسـتمر فرآیندها و فعالیت های سـازمان برداشـته اسـت. در این راستا انواع 
آالینده هـای زیسـت محیطـی حاصـل از فعالیت هـای شـرکت اندازه گیری 
گردیـده و در صـورت مغایـرت بـا معیارها و اسـتانداردهای زیسـت محیطی، 
راهکارهـای کنترلـی و اقدامـات اصالحـی الزم بـرای کاهـش دامنـه اثرات 
زیسـت محیطـی شـرکت و فعالیت هایـش اندیشـیده و اجـرا می گردنـد. در 
ایـن راسـتا، شناسـایی تاثیـرات متقابـل فعالیت هـا، تجهیـزات و خدمات بر 
روی محیطزیسـت )جنبه هـای زیسـت محیطـی( و ارزیابی آنها مـورد توجه 
شـرکت مـا قـرار دارد. اجـزای اصلـی سیسـتم مدیریـت زیسـت محیطـی 
شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی مپنا و رویکردهای مرتبـط آنها در نمودار زیر 

نشـان داده شـده اند و ایـن اجـزاء در ادامـه تشـریح می گردنـد. 

)EMP( برنامه مدیریت محیط زیست

 ISO 14001 استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی

تحویل گیری تجهیزات و زیرساخت ها 
مانند تحلیلگر دود، پکیج تصفیه 

فاضالب و ... بر اساس استانداردها

شناسایی ریسک/فرصت، جنبه های 
زیست محیطی و ثبت در سامانه 

HCMS شرکت

شناسایی منابع آالینده
و مصرف منابع

بررسی نتایج با معیارها پایش و اندازه گیری
آموزش و مشارکت نظارت و بازرسیو استانداردها

مردمی

• تحلیل گازهای آالینده
• تحلیل پساب

• پایش مصارف آب
• پایش فضای سبز
• مصرف سم و کود

• مدیریت پسماند
• بازیافت

• سرانه آموزش
• نرخ انتشار کربن

• استاندارد سازمان 
حفاظت محیط زیست
• سرانه تولید پسماند 

کشور
• سرانه مصرف آب 

بهداشتی کشور
• سایر استانداردهای 

 EPA، بین المللی مانند
WHO و ...

• بازدیدهای دوره ای 
• پیگیری اقدامات اصالحی

• ارزیابی اثربخشی گزارشات 
بعد از اقدامات اصالحی

• بررسی فرم عدم 
HSE انطباق های

• آموزش عمومی
• آموزش تخصصی

• تقویم زیست محیطی
• برگزاری مانورهای محیط 

زیستی 
• همکاری با سمن های 

زیست محیطی
• مسئولیت های اجتماعی 

)CSR(

گـزارش پـایـداری  شـرکـت بهـره بـرداری و تعمیـراتـی مپنـا
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مصرف سوخت نیروگاه ها

1397139813991400واحدشاخص
295,652,5562,837,083,5323,291,424,2703,137,795,984لیترگازوئیل

14,075,448,48215,666,915,47119,922,563,88319,863,937,373.66مترمکعبگاز

انرژی خالص تولیدی نیروگاه ها

1397139813991400واحدشاخص
60,681,72071,134,78889,145,10788,144,161مگاوات-ساعتانرژی خالص تولیدی نیروگاه ها

جهـت کاهـش اثـرات زیسـت محیطـی فعالیت هـای خدماتـی شـرکت و 
همچنیـن جلوگیـری از بروز حـوادث در حوزه های عملیاتی وسـتادی، کلیه 
ریسـک ها، اثـرات و جنبه هـای زیسـت محیطـی بـر اسـاس دسـتورالعمل 
»مدیریـت ریسـک« شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا  و همچنیـن، 
 ،HCMS رویکـرد »فرآینـد مدیریـت خطـرات و اثـرات آنهـا« یا بـه اختصـار

شناسـایی و ارزیابـی می شـوند.  بدیـن منظـور، جنبه ها و پیامدهای زیسـت 
محیطـی بـر اسـاس دسـتورالعمل مدیریـت ریسـک شناسـایی شـده و در 
فرم هـای مربطه در سـامانه تحـت وب HCMS ثبت می گردند. همچنین، 
اقدامات کنترلی و پیشـگیرانه برای هر کدام از جنبه ها و پیامدهای زیسـت 

محیطـی شناسـایی شـده در ایـن سـامانه تعریـف و ثبت می شـود.

مصـرف بهینـه انـرژی و مدیریـت آن همـواره یکـی از دغدغه هـای اصلـی 
در جهـت دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار در جوامـع امـروزی به حسـاب می آید. 
در حـوزه نیروگاهـی و صنعـت تولیـد انـرژی تبدیـل نیروگاه ها به نوع سـیکل 
ترکیبـی عـالوه بر کاهش مصرف سـوخت و انـرژی، میزان انتشـار گازهای 
گلخانـه ای را بـه میـزان قابـل توجهی کاهـش می دهـد. الزم به ذکر اسـت 

کـه بخشـی از نیروگاه هـای مـورد بهره بـرداری توسـط شـرکت بهره بـرداری 
و تعمیراتـی مپنـا از نـوع سـیکل ترکیبـی هسـتند. همچنیـن ورود گـروه 
مپنـا و شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا در عرصـه انرژی هـای پـاک و 
تجدیدپذیـر ماننـد نیروگاه هـای بـادی گام مهمی در جهـت کاهش مصرف 

انـرژی در واحدهـای عملیاتی اسـت.  

ریسک ها، اثرات و جنبه های زیست محیطی

مدیریت مصرف انرژی

انرژی مصرفی کلی نیروگاه ها

1397139813991400واحدشاخص
1,203,8891,384,7521,375,307---مگاوات-ساعتانرژی مصرفی کلی نیروگاه ها
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آب خام برداشتی

1397139813991400واحدشاخص
1825623227300022294943205695مترمکعبآب خام برداشتی

آب دمین مصرفی

1397139813991400واحدشاخص
845000167224013714411714000مترمکعبآب دمین مصرفی

آب سرویس 

1397139813991400واحدشاخص
215840327540273014292721مترمکعبآب سرویس 

آب یـک عنصـر ضروری بـرای ادامه حیات جوامع بشـری و صنایع مختلف 
بـه ویـژه در مناطـق گـرم و خشـکی مانند کشـور ایران اسـت. بدیهی اسـت 
کـه در ایـن شـرایط که به دلیـل تغییرات آب و هوایی، دسـتیابی به منابع آبی 
قابـل اسـتحصال هـر روز دشـوارتر می گـردد، اهمیـت مدیریت مصـرف این 
عنصـر حیاتـی بـه ویـژه در صنایع بیش از پیش اسـت. شـرکت بهره بـرداری 
گاهـی کامـل از اهمیـت این موضـوع، به عنـوان یک  و تعمیراتـی مپنـا بـا آ
شـهروند مسـئول در راسـتای مسـئولیت های اجتماعی و همچنین رویکرد 
شـهروندی شـرکتی خـود توجـه ویـژه ای بـه مدیریـت مصـرف آب در ارائـه 
خدمـات خـود در حوزه انرژی دارد. این شـرکت با توجه به خدمات گوناگونی 
کـه در حـوزه انـرژی ارائـه می  دهـد، ناگزیـر از اسـتفاده از آب در نیروگاه هـا، 
کارگاه هـا و پروژه هـای خـود اسـت. هـر چنـد کـه باید اشـاره نمود کـه تأمین 
آب بـر عهـده کارفرمایان شـرکت بوده و مدیریت منابع تأمین آب و سیسـتم 

توزیـع آن در حیطـه اختیارات شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی مپنا نیسـت، 
امـا بـه دقـت میـزان مصـرف آب در حوزه های عملیاتـی خود را مـورد پایش 

می دهیم. قـرار 
آب مورد نیاز نیروگاه های شـرکت معموال  از منابعی مانند چاه – آب شـهری 
تأمیـن می گردنـد کـه ارائـه آن  و کنتـرل و پایـش میـزان مصرف آن توسـط 
سـازمان آب و فاضـالب مرتبـط در مناطـق عملیاتـی مـا انجـام می گیـرد. 
البتـه بـا توجـه بـه تغییـرات آب و هوایـی رخ داده در منطقـه فـالت ایـران و 
خشکسـالی های متوالـی برخـی از منابـع تأمیـن آب در نیروگاه هـا ماننـد 
چاه هـای آب دچـار کـم آبی شـده و حتی بی آب شـده اند. به طـور کلی، آب 
مصرفی در نیروگاه های شـرکت به سـه دسـته آب خام برداشـتی، آب دمین 

مصرفـی و آب سـرویس طبقه بنـدی می گـردد. 

بنابراین با توجه مطالب بیان شـده، آب یک مسـئله مهم برای ادامه کسـب 
و کار بـه حسـاب می آیـد. همانطـور کـه عنوان شـد گرچـه میـزان اختیارات 
و گسـتره مسـئولیت های شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا در موضوع 
مدیریـت آب و پسـاب بـر اسـاس نـوع قـراردادی کـه بـا کارفرمایـان منعقـد 

می گـردد، متغیـر اسـت؛ بـا ایـن حـال، مـا همـواره در تالشـیم کـه اقدامات 
بـرای بهینه سـازی و کاهـش مصـرف آب در محـل  و رویکردهـای الزم 
نیروگاه هـا و کارگاه هـای خود را تعریف کـرده و اجرا کنیم. از جمله مهم ترین 

اقدامـات انجـام شـده در این زمینـه عبارتند از:

مدیریت آب
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• تعریـف شـاخص های کمـی از مصـارف آب و گزارش گیـری 
به صـورت ماهانـه: بدین منظـور رونـد تغییـرات مصـرف آب در ماه های 
مختلـف کنتـرل شـده و در صـورت وجـود تغییـرات محسـوس، علـت آن 
بررسـی می گردد. در نهایت، اقدامات اصالحی در دسـتور کار قرار می گیرد؛ 
کـه در اغلـب مـوارد ایـن اقدامـات منجر به کاهش مصرف آب شـده اسـت.

• شناسایی و رفع نشتی های آب از شبکه انتقال آب زیرزمینی 
در برخی از نیروگاه ها 

• اسـتفاده مجدد از پسـاب کلین درین که به  طور عمده شـامل 
پسـاب های بلـودان بویلـر اسـت: ایـن طـرح در اکثـر نیروگاه هـای 
سـیکل ترکیبی اجرا شـده اسـت و در تعداد معدودی نیز در حال آماده سازی 

برای اجراسـت.
• توسـعه و نگهـداری فضـای سـبز نیروگاه هـا: البتـه ایـن امـر در 
تعهـدات مالـک نیروگاه )کارفرما( اسـت. با این حال، پیشـنهادات مختلفی 
بـرای کاشـت و نگهـداری گونه هـای گیاهـی بومـی و بـا نیـاز آبـی کـم و 
اسـتفاده از سیسـتم آبیـاری قطـره ای بـرای آبیـاری فضـای سـبز نیروگاه ها 
ارائـه شـده اسـت. اجـرای این پیشـنهادات در برخـی نیروگاه هـا، در کاهش 

مصـرف آب بسـیار موثـر بوده اسـت.
• اسـتفاده دوبـاره از پسـاب های تصفیـه شـده بهداشـتی بـا 
رعایت الزامات و اسـتانداردهای زیسـت محیطی بـرای آبیاری 

فضـای سـبز در برخـی نیروگاه هـا

الزم بـه ذکـر اسـت کـه افزایـش میانگیـن مصـرف آب خام فضای سـبز در سـال 1398 بـه دلیل اضافه شـده نیروگاه های قدیمـی به مجموعه بوده اسـت کـه دارای نشـتی آب بوده اند و با 
اقدامـات موثـر ایـن شـرکت در سـال 1399 مصـارف آب فضـای سـبز کاهـش یافته اسـت. عالوه بر این، همانطور که مشـاهده می شـود از سـال 1398 تا سـال 1400 مصـرف آب فضای 

سـبز روند نزولی داشـته است.

افزایـش مقادیـر در سـال های 1399 و 1400 بـه دلیـل شـیوع ویـروس کوویـد-19 و بـه دنبـال آن، افزایش مصـارف آب بوده اسـت که پیش بینی می شـود با اتمام این همه گیـری، مقادیر 
یابد. کاهش 

میانگین مصرف آب خام فضای سبز

1397139813991400واحدشاخص
3250430037003500مترمکعب/هکتارآب خام فضای سبز

متوسط سرانه مصرف آب بهداشتی به ازای هر نفر

1397139813991400واحدشاخص
133115150150لیتر/نفرسرانه مصرف آب بهداشتی
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مدیریـت پسـاب  در نیروگاه هایـی کـه شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا 
خدمـات خـود را در آ نهـا ارائـه می نمایـد، بـا انطبـاق کامـل با اسـتانداردها و 
الزامـات زیسـت محیطی صورت می گیـرد. انواع عمده پسـاب در نیروگاه ها 
عبارتند از: پسـاب بهداشـتی، پسـاب صنعتی و شـیمیایی، پسـاب روغنی و 
پسـاب تمیز. در نیروگاه هـا از رویکردها، امکانات و تجهیزات مختلفی برای 

مدیریـت پسـاب اسـتفاده می گـردد؛ که مهم تریـن آنها عبارتنـد از:
  پکیج تصفیه فاضالب برای تصفیه فاضالب های بهداشتی.	 
و 	  صنعتـی  پسـاب های  خنثی سـازی  بـرای  خنثی سـازی  پیـت  نـت 

شـیمیایی.
سیسـتم جـدا کننده هـای آب و روغـن جهت تصفیه پسـاب های روغنی 	 

و هیدروکربنی.
اسـتخرهای تبخیـری بـا کـف نفـوذ ناپذیـر و عایـق جهـت نگهـداری و 	 

تبخیـر پسـاب های شـیمیایی.
مدیریـت پسـاب در نیروگاه هـا براسـاس نـوع پسـاب متفـاوت اسـت. بـا بـه  
کارگیـری امکانـات و تجهیـزات تعبیه شـده و به  منظور رعایت اسـتانداردها 
و الزامات زیسـت محیطی، اصلی ترین شـیوه های مدیریت پسـاب عبارتند 

از:

پسـاب های بهداشـتی توسـط »سیسـتم تصفیـه فاضـالب« تصفیـه 
می شـوند. سـپس، بـا رعایـت اسـتانداردهای زیسـت محیطـی و بـا توجـه 
بـه زیرسـاخت های موجـود بـه بیرون نیـروگاه هدایت شـده یـا بـرای آبیاری 

فضـای سـبز نیـروگاه مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد.
پسـاب های صنعتـی و شـیمیایی که آالینده محیط زیسـت هسـتند، 
براسـاس قوانین و اسـتانداردهای مربوطه ابتدا خنثی سـازی شـده و سپس 
به اسـتخرهای تبخیری نیـروگاه که با الیه ژئوممبران عایق شـده اند منتقل 
شـده و در بازه های زمانی مختلف و براسـاس نیاز، الیروبی صورت گرفته و 
لجن هـای تولیـدی مطابق با قوانین مدیریت پسـماند کشـور دفع می شـود.
توسـط  مـواد هیدروکربنـی هسـتند،  حامـل  کـه  پسـاب های روغنـی 
سیسـتم های جـدا کننـده آب و روغـن تصفیـه می شـوند. روغن این پسـاب 
بـه طـور مجـزا جمـع آوری شـده؛ و در صـورت امـکان بازیافـت شـده و یـا 
امحـا می شـود. آب این پسـاب نیز اغلب توسـط شـبکه جمـع آوری آب های 
سـطحی بـه بیـرون نیـروگاه هدایـت می شـود. پسـاب های ناشـی از بلودان 
بویلر و سـایر پسـاب های تمیز، وارد کلین درین شـده و دوباره در فرآیند تولید 

بـرق مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند.

مدیریت پساب
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یکـی از مسـائل مهم در حـوزه ارائه خدمت شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی 
مپنـا در صنعـت انـرژی، انتشـار گازهـای گلخانـه ای و ردپـای کربن اسـت. 
بدیـن منظور گازهای گلخانه ای منتشـر شـده در اثـر فعالیت های عملیاتی 
شـرکت به دقت مورد پایش قرار گرفته و از تحت کنترل بودن میزان انتشـار 

آنهـا طبق اسـتانداردهای ملـی و بین المللی اطمینان حاصـل می گردد. 
میـزان انتشـار گازهای گلخانه ای به طـور عمده با راندمـان نیروگاه ها و نوع 
سـوخت مصرفـی آنهـا ارتبـاط مسـتقیم دارد. سـوخت اصلی مورد اسـتفاده 
در نیروگاه هـای مرتبـط با شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی مپنـا، گاز طبیعی 
اسـت. بـا ایـن حـال، در زمان افت فشـار یا عـدم امکان تأمیـن گاز طبیعی، 
گازوییـل بـه  عنـوان سـوخت جایگزیـن مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. البته 
تأمیـن سـوخت در نیروگاه هـا در تعهـد کارفرمـا یـا وزارت نفـت جمهـوری 
اسـالمی ایران اسـت. از طرف دیگر، نوع تجهیزات موجود و مورد اسـتفاده 
در نیروگاه هـا بـه عنـوان عامـل بعـدی مؤثـر در انتشـار گازهـای آالینـده هوا 
مطـرح اسـت. تأمیـن تجهیزات نیـز در نیروگاه هـا بر عهـده کارفرما/ مالک 
نیـروگاه اسـت. در نتیجـه، شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا اختیـار و 
مسـئولیت مسـتقیم بـر مدیریت ایـن دو عامـل ندارد. بـا این حـال، علیرغم 
عدم مسـئولیت مسـتقیم شـرکت در این حـوزه، اندازه گیری مسـتمر میزان 
آالینده هـای خروجـی از دودکش هـا انجـام شـده و تحلیـل نتایـج حاصـل 
شـده بـا کارفرمـا بـرای پیشـنهاد راهکارهـای بهبـود بـه اشـتراک گـذارده 
می شـود. عـالوه بـر ایـن، همانطور کـه عنوان شـد راندمان فعالیـت نیروگاه  
نیـز بـر میـزان انتشـار گازهـای گلخانه ای موثر اسـت و بـا افزایـش راندمان 

نیـروگاه، میـزان انتشـار گازهای گلخانه ای کاهش می یابد. در همین راسـتا 
بایـد عنـوان نمود که مقدار نرخ انتشـار گازهـای گلخانـه ای در نیروگاه های 
سـیکل ترکیبی بسـیار کمتر از نیروگاه های گازی اسـت. هر چند مسـئولیت 
وضعیـت راندمـان نیروگاه هـا، تجهیـزات مـورد اسـتفاده و همچنیـن نـوع 
سـوخت مصرفـی نیروگاه هـا بـر عهـده مالکیـن نیروگاه هاسـت و از حـوزه 
اختیـارات شـرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا خارج اسـت، اما این شـرکت 
در راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی خـود و همچنیـن در جهت رسـیدن 
بـه افـق »راهبـری اجتماعـی در حـوزه انرژی در سـطح الگـوی منطقه ای« 
همـواره تـالش می نمایـد که با مدیریـت موثر نیروگاه ها، نقشـی پـر رنگ در 

رونـد کاهشـی انتشـار گازهـای گلخانـه ای از نیروگاه ها ایفـا نماید.
گاز  می گردنـد،  منتشـر  نیروگاه هـا  در  کـه  گلخانـه ای  گازهـای  عمـده  از 
CO2 خروجـی از دودکش هاسـت. مقـدار متوسـط گاز CO2 تولیـدی در 

نیروگاه هـای سـیکل ترکیبـی حـدود 460 کیلوگرم بـر مگاوات تولیـدی و در 
نیروگاه هـای گازی حـدود 660 کیلوگـرم بـر مـگاوات تولیـدی اسـت کـه بـا 
تبدیـل نیروگاه های گازی به سـیکل ترکیبـی و افزایش راندمـان آنها به طور 
قابـل توجهـی میزان انتشـار گازهای گلخانـه ای کاهش می یابـد. به عنوان 
مثـال، نـرخ انتشـار دی اکسـید کربـن در نیـروگاه پرنـد در سـال 1396 کـه 
نـوع نیـروگاه گازی بـود، در حـدود 660 کیلوگـرم بـر مگاوات سـاعت بود که 
بـا تبدیـل ایـن نیـروگاه به نوع سـیکل ترکیبـی، این مقـدار به حـدود کمتر از 

450 کیلوگـرم بـر مـگاوات سـاعت کاهـش یافت.

انتشار گازهای گلخانه ای
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مـا در گـروه بـزرگ مپنـا تـالش می کنیـم کـه توجـه ویـژه و درسـتی بـه 
موضوعات زیسـت محیطی داشـته و به منظور کاهش ریسـک های ایمنی 
و بهداشـتی و اثرات و جنبه های زیسـت محیطی، به حداقل میزان ممکن 
بیشـترین کوشـش خـود را داشـته باشـیم. در این راسـتا نکات زیـر از خطی 

مشـی HSE گـروه مپنـا را همـواره در نظـر داریم:
  مدیریت پسماند و مصرف بهینه منابع و انرژی	 
کاهـش و در صـورت امکان اجتنـاب از برون ریز و خروجی هـای زیان آور 	 

برای محیط زیسـت
در 	  پیشـرو  سـازمان های  فعالیت هـای  از  بـرداری  الگـو  و  مشـارکت 

محیطـی زیسـت  موضوعـات 

تالش در جهت آرمان توسعه پایدار بر پایه موضوعات زیست محیطی	 
کاهـش عوامـل بالقـوه آسیب رسـان و تأثیـرات مخـرب زیسـت محیطی 	 

طرح هـای جدیـد و توسـعه ای/ خدمـات و محصـوالت بـه حداقـل میـزان 
ممکن

شـرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا به منظور مدیریت پسـماند در سـازمان 
و واحدهـای عملیاتـی خـود اقداماتـی را بـر اسـاس دسـتورالعمل »مدیریت 
پسـماند« انجـام می دهـد. اقدامـات اصلـی در جهـت مدیریـت پسـماند در 
شـرکت شـامل کاهش تولید پسـماند، اسـتفاده مجدد، بازیافت و در نهایت 

امحا آنها هسـتند. 

استفاده 
امحاءبازیافتمجدد کاهش تولید 

پسماند

رویکردهای مدیریت پسماند در شرکت  بهره برداری و تعمیراتی مپنا

مراحل اجرایی مدیریت پسماند در نیروگاه ها

شناسایی 
انواع پسماند

تفکیک و 
دسته بندی 

پسماند

تعیین محل 
نگهداری موقت 
و انتقال پسماند 

به آن

انتقال 
پسماند از 

محل موقت 
به خارج از 
محیط کار

الزم بـه ذکـر اسـت کـه متوسـط میـزان سـرانه پسـماند عـادی در اغلـب 
نیروگاه هـا طـی دو سـال اخیـر همـواره کمتـر از 300 گـرم در روز بوده اسـت 

که با توجه به متوسـط سـرانه کشـوری 660 گرم در روز، در محدوده متعارف 
قـرار دارد.

مدیریت پسماند
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انواع پسماندهای تولیدی

بـه طـور کلـی پسـماندهای تولیـدی در واحدهـای عملیاتـی شـرکت بـه 
می گردنـد: تقسـیم  زیـر  دسـته های 

 پسماندهای عادی	 
پسماندهای صنعتی و ویژه	 
پسماندهای عفونی 	 

پسـماندهای عـادی بعـد از تفکیـک در واحـد عملیاتـی، از طریـق عقـد 
قـرارداد بـا پیمانـکاران ذیصـالح شـهرداری یـا بخشـداری اسـتان مربوطـه 
بـه اماکـن مجـاز در نظـر گرفتـه شـده توسـط شـهرداری ها ارسـال و دفـع 

می شـوند.

پسـماندهای صنعتـی و ویـژه پـس از تفکیـک در مبـدا، بـه محـل در 
نظـر گرفتـه شـده جهـت دپو موقت ارسـال شـده )داخـل واحـد عملیاتی( و 
سـپس مشـخصات کمی و کیفی آنها ابتدا در سـایت الکترونیکی سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت ثبـت شـده و در گام بعدی بـا توجه به نوع پسـماند 
در درجـه اول بـه پیمانـکاران بازیافـت و در صـورت عـدم قابلیـت بازیافت به 
پیمانـکاران امحـاء که از طـرف ادارات محیط زیسـت مورد تایید قـرار دارند، 

ارسـال می شـود. 
جعبه هـای  در  دارنـد  را  کمـی  مقادیـر  نیزکـه  عفونـی  پسـماندهای 
مخصـوص و ایمـن )safety box( جمع آوری شـده و به مراکز بهداشـت و 

درمـان جهـت امحـاء ارسـال می شـوند. 

انواع پسماند و رویکردهای مدیریت آن

رویکردها و روش های مدیریت پسماندمثالشرحنوع پسماند

عادی

کاغذ، شیشه، پالستیکقابل بازیافت

• جمع  آوری پسماندهای تفکیکی تولید شده از ساختمان ها
• بازگرداندن کاغذهای یک رو سفید جهت چک پرینت

• جمع اوری از سطح نیروگاه و انتقال به محل مشخص شده 
)دور از آب و رطوبت(

• فروش دوره ای جهت بازیافت

غذای باقی مانده غذاخوری، نخاله های ساختمانیغیر قابل بازیافت

• جمع آوری پسماندهای تولید شده از ساختمان ها
• انتقــال روزانــه بــه محــل دپــو موقــت و تحویــل بــه 
ــخص  ــای مش ــن در محل ه ــرای دف ــالح ب ــکاران ذیص پیمان
شــده توســط شــهرداری یــا ســازمان حفاشــت محیــط زیســت

کلیه زباله های عفونی مربوط به بهداری مانند غیر قابل بازیافتعفونی
سرنگ، سرسوزن و ...

• جمع آوری پسماندهای تفکیکی تولید شده از ساختمان ها به 
خصوص بهداری و انتقال آنها به پیمانکاران ذیصالح جهت دفع 

و امحاء

کشاورزی
ضایعات فضای سبز مانند شاخه و برگ گیاهانقابل بازیافت

• جمع  آوری پسماندهای تفکیکی تولید شده از محوطه فضای 
سبز و استفاده از بخشی از آنها به عنوان کود برگ و تحویل 

بخشی دیگر به پیمانکاران ذیصالح مربوطه 

سموم کشاورزی منقضی شدهغیر قابل بازیافت
• جمع  آوری پسماندهای تفکیکی تولید شده و تحویل به 

پیمانکاران ذیصالح

قابل بازیافتصنعتی

• انواع روغن های ضایعاتی )روغن های مورد 
استفاده در توربین، کمپرسور، هیدرولیک، ترانس 

و پمپ ها(
• لجن های حاصل از الیروبی مخازن سوخت

• ضایعات فلزی
• ضایعات پالستیکی
• کابل های ضایعاتی

• تجهیزات مکانیکی معیوب و غیرقابل استفاده 
)والو، پمپ و ...(

• تجهیزات الکترونیکی/ ابزار دقیقی غیرقابل 
استفاده )الکتروموتور، بریکر، انواع کلید و ...(

• بردهای الکترونیکی سیستم های کنترل یا رایانه ای
• عایق های حرارتی مثل پشم سنگ

• مواد شیمیایی غیرقابل مصرف برای نیروگاه

• قراردادن ضایعات به صورت تفکیک شده در محل نگهداری 
موقت

• دمونتاژ، تفکیک و استفاده مجدد از اجزای سالم اقالم غیرقابل 
تعمیر

• ثبت وضعیت کمی و کیفی پسماندها در پایگاه اینترنتی جامع 
محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست

• انتقال به بیرون نیروگاه جهت بازیافت اصولی از طریق 
شرکت های ذیصالح سازمان حفاظت محیط زیست یا عودت به 

شرکت سازنده



61

گزارش پایداری شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

انواع پسماند و رویکردهای مدیریت آن-ادامه

رویکردها و روش های مدیریت پسماندمثالشرحنوع پسماند

غیر قابل بازیافتصنعتی

• پارچه های آغشته به روغن، گازوئیل و ...
• دستکش ها و ماسک های مصرف شده

• المپ های روشنایی سوخته
• باطری های الکترونیکی

• لوح های فشرده CD و DVDهای خراب
• کاغذ فیلترهای استفاده شده

• گردآوری ضایعات از سطل های زباله
•  ثبــت وضعیــت کمــی و کیفــی پســماندها در پایــگاه اینترنتی 

جامــع محیــط زیســت ســازمان حفاظــت محیط زیســت
• انتقــال ضایعــات از محــل نگهــداری موقــت بــه خــارج 
ــالح ــکاران ذیص ــا پیمان ــرار داد ب ــد ق ــاس عق ــر اس ــروگاه ب نی

بازیافت پسماندهای الکترونیکی

مسـئولیت های  راسـتای  در  مپنـا  تعمیراتـی  و  بهره بـرداری  شـرکت 
اجتماعـی خـود و همچنیـن در ادامه رویکردهای خـود در حوزه مدیریت 
پسـماند، با شـرکت »رینـو« که دارای مجـوز از سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت اسـت، مکاتبـات الزم را بـه عمـل آورده کـه کلیـه پسـماندهای 
الکترونیکـی مانند کابل ها، سـیم، باتـری و ... را پس از جمع آوری جهت 
بازیافـت و جلوگیـری از اتـالف منابـع به آن شـرکت )رینو( ارسـال نماید.     

سایر اقدامات و رویکردهای مدیریت پسماند

• تفکیـک از مبـدا پسـماندهای خشـک )ماننـد پالسـتیک، فلـزات، 
شیشـه و غیـره( از پسـماندهای تـر

• اسـتفاده مجـدد از برخی پسـماندها که قابلیت اسـتفاده مجـدد دارند، 
ماننـد روغن هـای مسـتعمل، فوم هـای منقضی شـده و سرشـاخه های 

هـرس شـده فضای سـبز جهت انجـام مانورهای آتشنشـانی
• انتقـال پسـماندهای قابـل بازیافت مثل روغن های مسـتعمل، کاغذ، 
ضایعـات فلـزی و غیـره بـه مراکـز بازیافـت ذیصـالح و انجـام مکاتبات 
الزم بـا اداره محیـط زیسـت )از طریـق ثبت در سـامانه مدیریت پسـماند 

سـازمان حفاظت محیط زیسـت(
• حذف بطری های آب آشـامیدنی و جایگزینی آن با سیسـتم آب سـرد 

کـن در اغلـب نیروگاه ها، پروژه ها و سـتاد
• برگـزاری دوره هـای آموزشـی و نصـب پوسـترهای مربوطـه جهـت 

آشـنایی پرسـنل بـا اهمیـت کاهـش تولیـد پسـماند
بـرای امـور اداری و  • اسـتفاده از سیسـتم های نرم افـزاری مختلـف 

و غیـره. آمـوزش  نرم افزارهـای  اداری،  اتوماسـیون  آمـوزش شـامل 
•  اجـرای طـرح پایلـوت تولیـد کمپوسـت از پسـماندهای تـر در نیروگاه 

ن  بهبها
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براسـاس الزامـات قانونـی سـازمان محیـط زیسـت، آنالیـز کیفـی از منابـع 
آالینـده خروجـی از نیروگاه هـا از قبیـل گازهـای خروجـی و پسـاب ها در 
بازه هـای زمانی سـه ماهه )فصلـی(، انجام می شـود. شـاخص ترین پارامتر 
آالینـده در نیروگاه هـا مربوط بـه NOx موجود در گازهای خروجی اسـت که 
آنالیز آنها توسـط آزمایشـگاه های معتمد محیط زیسـت انجام شـده و نتایج 
بـا اسـتانداردهای موجـود مقایسـه می شـود و سـپس برای سـازمان محیط 
زیسـت ارسـال می گـردد. بر اسـاس ایـن نتایـج، مقادیـر NOx خروجی طی 
چهـار سـال اخیـر در شـرایط اسـتفاده از سـوخت گاز همـواره کمتـر از حـد 
مجـاز 300 میلـی گـرم بـر متـر مکعـب بوده اسـت. بـا توجه بـه ابـالغ لزوم 
انجام پایش خوداظهاری خاک توسـط سـازمان حفاظت محیط زیسـت در 
زمسـتان 1400 )بـه صـورت سـاالنه(،  برنامه انجـام پایش خـاک نیز برای 

سـال 1401 در واحدهـای عملیاتـی اضافه شـده اسـت.

بـر اسـاس الزامـات قانونـی 10 درصد از وسـعت هـر واحد صنعتـی از قبیل 
نیروگاه هـا بایسـتی به فضای سـبز تخصیص یابد. توسـعه و احـداث فضای 
سـبز در اختیـار کارفرمایـان و مالکین نیروگاه هاسـت، ولی نگهـداری از آنها 
بـا شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا اسـت. با توجـه به اهمیت مسـئله 
مدیریـت مصـرف آب در توسـعه و نگهـداری از فضـای سـبز، در همیـن 
راسـتا کاشـت گیاهـان مناسـب بـا اقلیـم هر منطقـه و بـا مصـرف پایین آب 

مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. از طـرف دیگر، سیسـتم آبیاری فضای سـبز 
از سیسـتم سـنتی بـه سیسـتم آبیـاری قطـره ای تغییـر داده شـده اسـت. 
همچنیـن، بـه منظور تأمیـن آب مورد نیـاز برای آبیاری فضای سـبز، در هر 
کـدام از نیروگاه هـا که امکان آن وجود دارد از پسـاب تصفیه شـده که دارای 

شـرایط بهداشـتی مورد تأیید اسـت، اسـتفاده می شـود.

پایش و خوداظهاری آالینده ها

نگهداری از فضای سبز
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دریافت تندیس صنعت سبز

بـر اسـاس فراخـوان سـاالنه سـازمان محیـط زیسـت بـرای شـرکت صنایع 
در فرآینـد انتخـاب صنعت سـبز )شـرکت در فراخـوان اختیـاری و داوطلبانه 
اسـت(، شـرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا از سـال 139۷ تا 1400 موفق 
به دریافت تندیس صنعت سـبز در سـطح ملی شـده اسـت. نیروگاه زواره در 
سـال های 139۷ تا 1398، نیروگاه فارس در سـال 1398، نیروگاه گناوه در 
سـال 1399 و نیروگاه بهبهان در سـال 1400 موفق به دریافت این تندیس 
شـده اند. عالوه بر این، نیروگاه سـنندج  نیز در سـال 1399 و نیروگاه جهرم 
در سـال 1400 در سـطح اسـتانی موفق به دریافت لوح تقدیر از اداره محیط 
زیسـت برای عملکرد مناسـب زیسـت محیطی شده اسـت. قابل ذکر است 
هر سـاله در سـطح کشـور فقـط دو نیروگاه در سـطح ملی موفق بـه دریافت 
تندیـس صنعت سـبز می شـوند کـه یکی از آنها هر سـاله مربوط به شـرکت 

بهره بـرداری و تعمیراتی مپنا بوده اسـت.
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نیروگاه پرند

نصب و  بهره برداری از آناالیزر دود جهت پایش آنالین از آالینده های دود خروجی از دودکش ها 	 
تالش در جهت در مدار بودن واحدهای نیروگاهی با سوخت گاز و  مد پرمیکس )Permix Mode( به منظور آالیندگی کمتر 	 
نصب و بهره برداری از پکیج تصفیه فاضالب بهداشتی، سیستم های تصفیه پساب های شیمیایی، روغنی و استخرهای تبخیری  	 
ایجـاد واحـد HSE در تمـام واحدهـای عملیاتـی و جـذب کارشـناس محیط زیسـت در راسـتای بهبود فرآیندهای زیسـت محیطـی در دفتر 	 

سـتاد مرکـزی و برخی واحدهـای عملیاتی 
انعقاد قرارداد با اداره پسماند شهرستان مربوطه به منظور دفن زباله های عادی نیروگاه	 
اجرای سیسـتم اتوماسـیون اداری در جهت کاهش مصرف کاغذ، ممنوعیت اسـتفاده از پالسـتیک در کانتین و اسـتفاده از لیوان کاغذی و 	 

اسـتفاده از فضای مجازی در جهـت درج اطالعیه های نیروگاهی و ...
توسـعه و نگهـداری از فضـای سـبز مطابـق با الزام قانونـی )10 درصد وسـعت واحد عملیاتی( و کاشـت گونه های گیاهی بومـی و مقاوم به 	 

شـرایط کم آبی 
کنترل نشتی های احتمالی آب در الین های مختلف به صورت دوره ای توسط گروه های بهره برداری و تعمیرات	 
انجام آبیاری فضای سبز در شب توسط پیمانکار مربوطه به منظور کاهش تبخیر سطحی   	 
پایش مصرف آب نیروگاه   	 
استفاده از شیرهای دارای حسگر الکترونیکی در روشویی ها در برخی نیروگاه ها   	 
احداث تصفیه خانه جهت استفاده از پساب شهر پرند جهت تولید آب دمین در نیروگاه پرند   	 
امکان سنجی و استفاده از پساب های تولیدی در آبیاری فضای سبز نیروگاه با رعایت مالحظات زیست محیطی	 

نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه

اجـرای برنامه هایـی در راسـتای ارتقـا دانش زیسـت محیطی و فرهنگ سـازی کارکنـان از قبیل پاکسـازی محوطه اطراف نیروگاه، مسـابقه 	 
نقاشـی مرتبط با مسـایل زیسـت محیطی برای فرزندان پرسـنل، تهیه و به اشـتراک گذاری فایل های آموزشـی و ... در مناسـبت های تقویمی 

ماننـد روز جهانی محیط زیسـت، روز ملی هوای پـاک و ... 
نصب چندین ولو ایزوله در مسیرهای طوالنی آب شرب برای پیدا کردن سریعتر نشتی های احتمالی در نیروگاه زواره  	 

برخی اقدامات مهم زیست محیطی در واحدهای عملیاتی شرکت
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نیروگاه سنندج

کاهش مصرف آب خام نیروگاه از طریق:	 
اجرای طرح برگشت Clean Drain  به مخازن آب خام تصفیه خانه 	 
 	Blow Down بویلرها و ولوهای  Deaerator Vent کاهش هدررفت آب از طریق تنظیم
 	Condensate Polishing Plant راه اندازی سیستم

عقد قرارداد دفن پسماند با شهرداری سنندج	 
جایگزینی المپ های حاوی جیوه با المپ هایLED کم مصرف و فاقد جیوه 	 
ایجاد کارگروه های تخصصی در کمیته مدیریت انرژی جهت صرفه جویی و مصرف بهینه	 
استفاده مجدد از سرشاخه ها و ضایعات فضای سبز با توزیع آنها بین افراد متقاضی روستاهای مجاور نیروگاه 	 
برگزاری مستمر و مطابق برنامه مانورهای زیست محیطی )نشتی های احتمالی مخزن سوخت و ...(	 
همـکاری گـروه کوهنـوردی نیـروگاه سـیکل ترکیبـی سـنندج بـا هیئت کوهنـوردی اسـتان کردسـتان به منظـور اجـرای برنامه های زیسـت 	 

محیطـی شـامل پاکسـازی محیط زیسـت، بذرپاشـی و کاشـت نهـال و اطفـاء حریـق کوهپایه ها

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

نیروگاه نیشابور

ارسال پسماندهای صنعتی و ویژه به شرکت های دارای مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جهت بازیافت یا امحاء اصولی	 
حذف چمن باغچه ای و کاشت درختان اکالیپتوس و آکاسیا با مقاومت باال در شرایط کم آب به منظور کاهش مصرف آب در جهرم	 

اجرای طرح پایلوت برای کشت گیاهان دارویی در نیروگاه نیشابور	 
ایجاد آبشخورهای مختلف در بین درختان به منظور کمک به رفع نیاز آبی حیوانات در فصول گرم در نیشابور  	 
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جامعه
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شـرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا به عنوان عضوی از جامعه و همچنین 
به عنوان یک شـهروند شـرکتی مسـئول، خـود را مدیون جامعـه ای می داند 
کـه در آن تولـد یافتـه و رشـد کـرده اسـت. مـا در راسـتای افـق تعییـن شـده 
در حـوزه مسـئولیت های اجتماعی، یعنـی »اثرگـذاری و راهبری اجتماعی« 
و  زیسـت محیطی  اجتماعـی،  مختلـف  ابعـاد  در  کـه  می کنیـم  تـالش 
اقتصـادی جامعـه تأثیـر مثبـت از خـود بـه جا گذاشـته و بـا بهبـود و ارتقای 

عملکـرد اجتماعی، زیسـت محیطـی و اقتصادی مان، شـرکت بهره برداری 
و تعمیراتـی مپنـا را به عنـوان یک الگوی ملی و منطقـه ای در حوزه راهبری 
اجتماعـی معرفی کنیم. ما در این راسـتا اقدامـات و رویکردهای مختلفی را 
با شناسـایی نیازها و انتظارات ذینفعان و همچنین، بازخوردهای دریافتی از 
آنهـا اجـرا کـرده و در حـال اجـرا داریـم . این اقدامـات و رویکردهـا به صورت 

زیـر دسـته بندی می شـوند کـه کـه در ادامه بـه آنها اشـاره خواهیـم نمود. 

اثرگذاری و راهبری اجتماعی

مشارکت 
در توسعه 
اجتماعی 
و زیست 
محیطی 

جامعه

بهبود 
وضعیت 
ایمنی و 

بهداشتی 
جامعه

کمک های 
بشردوستانه 
و حمایت از 
سازمان های 

خیره و 
عام المنفعه

همکاری با 
دانشگاه ها 

و مراکز 
علمی-

تحقیقاتی

تعامل با 
سازمان ها 
و نهادها 

اقدامات 
داوطلبانه 

کارکنان

شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنا در راسـتای تعهدات و مسـئولیت های 
اجتماعـی خـود بـه عنـوان یـک شـهروند شـرکتی مسـئولیت پذیر بـر ایـن 
بـاور اسـت بایـد در رشـد و توسـعه جامعـه در حوزه های مختلـف اجتماعی، 

اقتصـادی و زیسـت محیطـی و زیرسـاخت های مربوطـه مشـارکت فعـال 
داشـته باشـد.  بدیـن منظـور اقدامـات زیر در ایـن حـوزه برنامه ریـزی و اجرا 

شـده اند: 

توسعه اجتماعی )فرهنگی، ورزشی و مذهبی(

نیروگاه نیشابور:
برگـزاری همایـش فرماندهـان بسـیج پایگاه هـای بسـیج شهرسـتان در 	 

مجموعه آمفی تئاتر نیروگاه و برنامه ریزی و سـازماندهی بسـیجیان نیروگاه 
جهت پاسداشـت هفته بسـیج

برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبت های مختلف	 
آذین بنـدی، نصـب پرچم، بنر و اسـتند برای مناسـبت های مختلف ملی 	 

و مذهبی
نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه:

نصـب بنـر بـرای مناسـبت های مذهبـی، سـیاه پوش کـردن نیـروگاه در 	 
مـاه محـرم و صفر

برگـزاری مسـابقات قرآنـی جامعه کار و تالش اسـتان بوشـهر به صورت 	 
مجـازی به میزبانی نیـروگاه سـیکل ترکیبی گناوه

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان:
ارائه سـرویس ایاب و ذهاب جهت اعزام تیم کشـتی شهرسـتان بهبهان 	 

به مسابقات در شهرستان اندیمشک
تامین غذای ورزشـکاران حاضر در مسـابقات استانی فوتسال به میزبانی 	 

شهرستان بهبهان با همکاری فرمانداری 
نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم:

برگـزاری برنامه هـای ورزشـی و تشـکیل تیم هـای تخصصـی ورزشـی از 	 
قبیـل فوتسـال، والیبـال، پینگ پنـگ و تیرانـدازی و ...

نصـب پوسـتر و بنـر و توزیع شـرینی در ایـام میالد ائمه اطهار سـالم الله 	 
علیه

کمک هـای نقـدی و غیـر نقـدی بـرای سـاخت مسـجد الزهـرا )س( در 	 
روسـتای حاجـی آبـاد در نزدیکی نیروگاه و مسـجد امـام زاده خطیب عبداله 

روسـتای بابـا عـرب از توابع بخـش کردیان

مشارکت در توسعه اجتماعی و زیست محیطی جامعه
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توسعه زیست محیطی

نیروگاه نیشابور:
برگزاری مسـابقه نقاشـی با محوریت حفظ محیط زیسـت بـرای فرزندان 	 

همـکاران و اهدای هدیه بـه برگزیدگان
کاشـت درختان مثمر کم آب با هدف بهره مندی از فضای سـبز و توسـعه 	 

بوم زیست 
ظرفیت هـای 	  از  اسـتفاده  جهـت  در  دارویـی  گیاهـان  کاشـت  اجـرای 

نیـروگاه در  مختلـف 
احیاء سیستم های آبیاری جهت استفاده بهینه از منابع آبی موجود	 
جمـع آوری الشـبرگ های موجـود در فضـای سـبز بـرای جلوگیـری از 	 

حریـق احتمالـی در فصـول گـرم
اجـرای طـرح گسـترده هـرس درختـان جهـت کاهـش مصـرف آب و 	 

نگهداشـت هرچـه بهتـر فضـای سـبز
تفکیـک زباله هـای تولیـد شـده در جهت کمـک به حفظ محیط زیسـت 	 

و چرخـه بازیافت آن
انجـام پایش آنالین خروجـی دودکش جهت اطمینان از اسـتاندارد بودن 	 

مقادیر خروجی در راسـتای حفاظت از محیط زیسـت شهرستان
نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه:

کاهـش مصـرف کاغـذ بـا حذف چـک لیسـت های کاغـذی و راه انـدازی 	 
 PDA سیستم 

اطالع رسـانی و فرهنگ سـازی عمومـی در حوزه محیط زیسـت با نصب 	 
بروشـور و اطـالع رسـانی از طریق تابلو اعالنـات و فضای مجازی

برگزاری دوره آموزش محیط زیستی تغییرات آب و هوایی	 
پاکسـازی سـاحل گنـاوه بـا مشـارکت نیـروگاه، شـهرداری و اداره محیـط 	 

زیسـت بـه مناسـبت هفتـه محیط زیسـت 
نیروگاه عسلویه:

کنتـرل و پایـش خروجـی آالینده ها و عوامل تاثیرگذار بر محیط زیسـت از 	 
سـوی نیروگاه بـه صورت فصلی

اسـتفاده از آب دور ریـز تصفیـه خانـه آب بـرای آبیـاری بخشـی از فضای 	 
سـبز نیروگاه

نصـب و راه انـدازی سیسـتم آنالیـن پایش لحظـه ای توسـط آناالیزرهای 	 
نصب شـده در مسـیر خروجـی اگـزوز بویلرهـای 1و2 بخار

 	 Oil Separator مخـزن  سـرریز  تبخیـری  حوضچـه  طـرح  اجـرای 

آنلودینـگ جهـت جلوگیـری از احتمـال آلودگـی زیسـت محیطـی خـاک
تحویـل پسـماندهای عایـق پشـم سـنگ حاصـل از اجـرای پـروژه واحد 	 

بخـار بـه شـرکت های مـورد تاییـد سـازمان محیـط زیسـت جلوگیـری از 
آلودگـی محیـط زیسـت و اخـذ تائیدیـه از سـازمان محیـط زیسـت

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان:
کاشـت 8 هکتـار نخـل و نهـال از انـواع مرکبـات سـازگار بـا منطقـه در 	 

نیـروگاه و همچنیـن جنـگل کاری بـه وسـعت  50 هکتـار از انـواع درختان 
مقـاوم و سـازگار بـا منطقه

اجـرای طـرح کتاب سـبز با تأمیـن 153 عنـوان کتاب کـودک و نوجوان 	 
بـا مفاهیـم محیـط زیسـتی در مـدارس روسـتاهای مجـاور نیـروگاه کـه بـا 

HSE همـکاری واحـد
ساخت اتاق انباشت پسماند و زباله جهت روستای مجاور نیروگاه	 

نیروگاه سنندج:
برنامه درختکاری زاگرسانه )کاشت نهال بلوط( در خارج از نیروگاه	 
حفاظـت از گونـه جانـوری )تحویـل یـک عـدد پرنـده مصـدوم تیمـار در 	 

محوطـه نیـروگاه بـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت(
آمـوزش حفاظـت از محیط زیسـت بـه کـودکان دانش آمـوز در همایش 	 

بازدیـد از نیروگاه
نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم:

از 	  زیسـت  محیـط  آالینـده  پارامترهـای  کلیـه  کنتـرل  و  اندازه گیـری 
جملـه گازهـا و ذرات خروجـی از دودکش هـای واحدهـای گازی و بخـار و 
پارامترهای فیزیکی، شـیمیایی و بیولوژیکی پسـاب بهداشـتی و صنعتی و 

آب شـرب نیـروگاه بـه صـورت فصلـی
اسـتفاده از تکنولـوژی EDI جهـت تصفیـه آب در تصفیه خانـه بخار به 	 

عنوان اولیـن نیـروگاه در ایران
اقدامـات الزم جهـت بازگردانـدن آب ریجکت پـاس دو به حجم 14 متر 	 

مکعـب بر سـاعت با در نظـر گرفتن پارامترهای شـیمیایی آن به مخزن آب 
خـام بخش بخار

سـاخت پیت بـرای ایندیکیتور ولوهـای ایمنی جهت شناسـایی به موقع 	 
و سـریع جهت جلوگیری از نشـتی و هـدر رفت آب

اجـرای طرح اسـتفاده از آبهای دورریز جهت مصارف کشـاورزی با توجه 	 
به استاندارد آب های کشـاورزی ایران

اشتغال و حمایت از تولیدات داخلی

نیروگاه نیشابور:
جذب نیروی انسانی بومی در حوزه تعمیرات در راستای ایجاد اشتغال	 
از 	  اسـتفاده  همچنیـن  و  داخـل  سـاخت  قطعـات  حداکثـری  تامیـن 

اسـتعدادهای شهرسـتان در جهت حمایت از تولیدات داخلی و شرکت های 
بنیا ن دانـش 

نیروگاه عسلویه:
اولویـت قـراردادن اشـتغال سـاکنین اطـراف نیـروگاه در فرآینـد جـذب 	 

کارکنـان اصلـی و پیمانـکاران دسـت دوم
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نیروگاه نیشابور:
امضای تفاهم نامه با دانشـکده علوم پزشـکی در راسـتای ارتقاء سالمت 	 

کارکنـان و خانواده هـای آنان و همچنین برگزاری همایش های مشـترک
انجـام چندیـن بازدیـد گروه هـای رشـته ایمنـی و بهداشـت کار از طـرف 	 

دانشـگاه علـوم و پزشـکی و رشـته HSE مرکـز علمـی و کاربـردی خیـام 
نیشابور

توزیـع و ارائـه ماسـک و مایـع ضدعفونی میـان کارکنان نیـروگاه در طول 	 
سـال باتوجـه بـه ادامه داربودن شـرایط کرونایـی و لزوم رعایت هرچه بشـتر 

پروتکل های بهداشـتی
ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی بـه خانواده همکاران توسـط پزشـک 	 

نیـروگا ه )بـا توجـه به قـرارداد منعقد شـده(
همـکاری در انجـام واکسیناسـیون کرونـا همـکاران نیـروگاه و کارکنـان 	 

پسـت 400 کیلوولت و شـرکت نفت و رانندگان سـرویس های ایاب و ذهاب 
نیـروگاه در محـل نیروگاه

ارائـه آمـوزش ایمنـی، بهداشـتی و محیـط زیسـتی بـه بازدیدکننـدگان، 	 
کارآمـوزان و کارگـران فصلـی

انجـام مانـور مشـترک بـا تیـپ زرهـی 21 امـام رضـا )ع(، سـازمان آتـش 	 
نشـانی شهرسـتان نیشـابور جهت باال بردن سـطح آمادگی همکاران واحد 

ایمنی و آتشنشـانی
عالمـت گـذاری و نصـب عالئـم ایمنـی در مسـیر جـاده نیـروگاه جهـت 	 

افزایـش امنیـت جـاده ای
تهیه کپسـول های اکسـیژن جهت اسـتفاده بیماران کرونایی در منزل و 	 

کمـک رفـاه حال آنها و سـهولت گذرانـدن ایام بیماری
عیـادت از بیمـاران بسـتری توسـط واحـد درمـان و آمـاده سـازی کلیـه 	 

اقدامـات درمانـی جهـت رفـاه حـال خانـواده همـکاران
تقدیر و اهدا لوح به تعدادی از پزشـکان در روز پزشـک در راستای تکریم 	 

و پاسداشت زحمات آنها
پیگیـری امـور مربوط به درمان همکاران بازنشسـته با هـدف تکریم آنان 	 

و ارتقاء سـطح سالمت در جامعه
نیروگاه عسلویه:

تنظیـم تفاهمنامـه همـکاری بـا شـهرداری شـهر چـاه مبـارک جهـت 	 
شـده  اسـتخدام  تـازه  آتشنشـان های  آمـوزش 

کمـک بـه اطفای حریق منازل، باغات و جادها در شـهرها و روسـتاهای 	 
همجوار توسـط تیم آتشنشانی نیروگاه

تامین غذای کارکنان اورژانس شهر چاه مبارک	 
نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان:

تامیـن و توزیـع 3000 عدد ماسـک بین دانش آموزان روسـتاهای مجاور 	 
هنگام شروع سـال تحصیلی جدید

رنگ آمیزی درمانگاه روستای مجاور نیروگاه به متراژ 1200 متر مربع 	 
تامیـن نهـار و شـام پرسـنل اورژانـس جـاده ای در مجـاورت نیـروگاه بـه 	 

صـورت مسـتمر و روزانـه
امـداد بـه نفـرات گرفتـار در آتـش و اطفـاء حریـق منـزل مسـکونی در 	 

روسـتای مجـاور نیـروگاه

بهبود وضعیت ایمنی و بهداشتی جامعه
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نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان:
کمک مالی بالعوض به کمیته امداد زیدون	 
ارائـه سـرویس ایاب و ذهـاب جهت اعزام امدادگران شهرسـتان بهبهان 	 

جهت کمک رسـانی به زلزلـه زدگان اندیکا
اهدای کارت هدیه در مناسـبت های مختلف به مسـتمندان با همکاری 	 

فرمانداری شهرستان بهبهان

نیروگاه زواره:
تأمیـن غـذا بـه صـورت هفتگـی بـرای خانـه سـالمندان و کـودکان بـی 	 

سرپرسـت

کمک های بشردوستانه و حمایت از سازمان های خیره و عام المنفعه

نیروگاه نیشابور:
پذیـرش دانشـجویان و دانـش آمـوزان در نیـروگاه بـه عنـوان انجـام دوره 	 

کارآمـوزی جهـت افزایـش تـوان علمـی و عملـی آنان
تقدیـر و اهـدای هدایـا بـه پذیرفتـه شـدگان کنکـور در میـان فرزنـدان 	 

کارکنـان بـا هـدف افزایـش انگیـزه جهـت کسـب مـدارج عالیـه
نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه:

همکاری با دانشـگاه ها و مراکز علمی با هدف آشـنایی بازدیدکنندگان با 	 
محیـط کار و گـروه مپنا و همچنین گذراندن دوره هـای کارورزی و کارآموزی 

در نیروگاه
نیروگاه عسلویه:

پذیـرش بازدیدکننـدگان دانـش آمـوزی و دانشـجویی از مراکـز فنـی و 	 
نـور پیـام  آزاد اسـالمی، علمـی کاربـردی،  حرفـه ای، دانشـگاه های 

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان:
فراهم نمودن امکان بازدید دانشجویان از نیروگاه	 
دانشـگاه های 	  سـوی  از  شـده  معرفـی  کارورزان  و  کارآمـوزان  پذیـرش 

شهرسـتان و سـایر مراکـز آموزشـی بـه صـورت مسـتمر
نیروگاه زواره:

همـکاری در راسـتای ارتقـای سـطح کیفـی و کمـی دانش دانشـجویان 	 
بومـی منطقـه بـا دانشـگاه ها و برگـزاری بیـش از 1000 سـاعت کارآمـوزی 

بـرای دانشـجویان متقاضی
نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم:

همـکاری بـا دفتـر ارتباط بـا صنعـت نیروگاه هـا و تایید معرفـی نامه های 	 
کارآمـوزی توسـط نیروگاه و برنامه ریـزی برای طول مـدت کارآموزی با توجه 
بـه رشـته تحصیلـی و تکمیل فرم هـای دانشـگاه بـرای ارزیابی دانشـجو در 
طـول دوره و ثبـت نمره کار آموزی و ارسـال نامه پایان کارآموزی به دانشـگاه  

همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی-تحقیقاتی
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نیروگاه نیشابور:
پذیـرش مهمانـان صنعـت آب و بـرق کشـور در محـل مهمانسـراهای 	 

نیروگاه در جهت افزایش رفاه و کمک به صنعت گردشـگری در شهرسـتان
همکاری در جهت برگزاری میز خدمت توسـط سـازمان تامین اجتماعی 	 

شهرستان نیشابور در نیروگاه

تامیـن 	  از سـازمان  بازنشسـتگی همـکاران  بـه  امـور مربـوط  پیگیـری 
همـکاران حـال  رفـاه  اجتماعـی، جهـت 

بازدیـد سـازمان ها و ارگان های مختلـف از نیروگاه جهت افزایش سـطح 	 
گاهـی و نمایـش جلوه تالش شـبانه روزی کارکنـان در نیروگاه آ

1. www.mahak-charity.org
2. www.hastamet.com

تعامل و همکاری با سازمان ها و نهادها

نیروگاه نیشابور:
جمـع آوری زباله هـای بیـرون نیـروگاه توسـط کارکنـان در هفتـه محیـط 	 

زیسـت در جهـت تاکیـد بـر داشـتن محیطـی پـاک و سـالم
نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه:

پیاده روی به مناسبت روز جهانی زمین پاک توسط کارکنان	 
نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان:

گـردآوری کمک هـای مالی بالعوض به صورت ماهیانه توسـط کارکنان 	 
نیـروگاه و اهدا به نیازمندان

نیروگاه سنندج:
جمـع آوری زبالـه از طبیعـت )همایـش پاکسـازی در مسـیر منتهـی بـه 	 

روسـتای خلیچیانبـا همکاری کارکنان نیروگاه و مردم اهالی روسـتا با شـعار 
طبیعـت بـدون زباله زیباسـت(

نیروگاه زواره:
راسـتای 	  در  زبالـه  جمـع آوری  بـا  نیـروگاه  بیرونـی  محوطـه  پاکسـازی 

زیسـت محیـط  حفـظ  فرهنگ سـازی 

اقدامات داوطلبانه کارکنان
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کارکنان
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کارکنان
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تعداد کارکنان به تفکیک  جنسیت

کل کارکنانزنمرد

57771275904

تعداد کارکنان به تفکیک تحصیالت 

فوق دیپلم و 
کارشناسی کارشناسیپائینتر

کل کارکنانارشد و دکترا

275924217245904

مـا در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنا بر این باور هسـتیم کـه کارکنان 
سـرمایه های ارزشـمندی هسـتند کـه نقـش بسـیار پررنـگ و بااهمیتـی در 
رشـد، توسـعه و تعالـی سـازمان دارنـد. کارکنان ما در شـرکت، رکن اساسـی 
سـازمان در راسـتای تحقـق و دسـتیابی بـه چشـم انداز تعریـف شـده یعنـی 
»ارائـه دهنـده خدمـات حـوزه انـرژی در کالس جهانـی تـا سـال 1404« و 
همچنیـن اثرگـذاری و راهبـری اجتماعـی به عنـوان یک الگـوی مطرح در 
سطح منطقه در افق 1404 هستند. در واقع، مزیت رقابتی و موفقیت های 
شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی مپنـا در عرصه ارائه خدمـات در حوزه انرژی 

مرهـون  تـالش بی وقفـه، شـبانه روزی و فداکارانه کارکنان شـرکت در همه 
سـطوح عملیاتـی و سـتادی اسـت.  از ایـن رو، ما همـواره کوشـش کرده ایم 
تـا بـا رویکردهـای اثربخش مختلـف، کارکنان خـود را توسـعه داده، توانمند 
کـرده و ضمـن توجـه بـه ایمنـی، سـالمت و رفـاه آنهـا رضایـت آنهـا ارتقـاء 
دهیـم. در ایـن راسـتا مـا خـود را متعهـد می دانیـم کـه بـر اسـاس فرهنـگ 
سـازمانی و همچنیـن، ارزش های سـازمانی »مـن تا ما«، شـرایطی را ایجاد 
کنیـم که طبـق آن رابطه ای مسـتحکم و مبتنی بر احتـرام متقابل، کرامت 

انسـانی و در اوج رضایتمنـدی بـا کارکنانمـان ایجاد نماییم.

تعداد کارکنان به تفکیک سمت های سازمانی

کل کارکنانمدیر ارشدمدیر میانی سطح 1مدیر میانی سطح 2کارشناستکنسین-کارمندرده های کارگری

102728271456426127415904

تعداد کارکنان به تفکیک نوع استخدام

کل کارکنانخدمات جانبیساعتیقراردادیتأمین نیرو

4634662467335904

تعداد کارکنان به تفکیک رده سنی

کل کارکنان60 سال به باال46 تا 60 سال31 تا 45 سالتا 30 سال

10674152656295904

گـزارش پـایـداری  شـرکـت بهـره بـرداری و تعمیـراتـی مپنـا
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در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا ضـرورت و اهمیـت کارکنـان بـه 
عنـوان سـرمایه های سـازمان همواره مـورد توجه مدیران ارشـد قرار داشـته 
و مدیریـت منابـع انسـانی بـا رویکردهـای اسـتراتژیک و بلندمـدت همـراه 
بـوده اسـت. در همیـن راسـتا و بـه منظـور تبدیـل شـدن بـه یـک سـازمان 
ارائـه دهنـده خدمـات کالس جهانـی در حـوزه انـرژی، بـا اتخـاذ رویکردهـا 
و اسـتراتژی های اثربخـش بـه ویـژه در حـوزه منابـع انسـانی، بـا کمـک 

سـرمایه های ارزشـمند انسـانی خود گام برداشـته و خلق ارزش می کنیم. بر 
همیـن اسـاس، اسـتراتژی های مدیریـت منابـع انسـانی مـا عبارتنـد از:

• برنامه ریـزی حوزه منابع انسـانی بر مبنـای نیاز و بازارهـای جدید )آمادگی 
برای بین المللی شـدن(

• ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی
• توسعه فرهنگ مشارکتی )تقویت رویکرد کار تیمی(

چشم انداز

استراتژی های
منابع انسانی

حوزه های
عملکردی

ارائه خدمات انرژی در کالس جهانی تا سال 1404

چارچوب مدیریت منابع انسانی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا 

برنامه ریزی حوزه منابع 
انسانی بر مبنای نیاز و 
بازارهای جدید )آمادگی 
برای بین المللی شدن(

ارتقای بهره وری 
سرمایه های انسانی

توسعه فرهنگ 
مشارکتی )تقویت 
رویکرد کار تیمی(

جذب و 
استخدام

آموزش و 
توسعه

مدیریت 
عملکرد

جبران
خدمت 

ایمنی و 
بهداشت 
شغلی 

کارکنان و 
محیط کار

تعامالت و 
ارتباطات 

داخلی

کمیته
جذب

کمیته
عالی آموزش

کارگروه 
منابع انسانی

کمیته 
رفاهیات

کمیته 
آموزش 

نیروگاه ها

کمیته 
انضباطی و 

رفتاری

کارگروه ها و 
کمیته ها

کدهای رفتاری

کمیته
جذب

کمیته
عالی آموزش

کارگروه 
منابع انسانی

کمیته 
رفاهیات

کمیته 
آموزش 

نیروگاه ها

کمیته 
انضباطی و 

رفتاری

ارزش های 
سازمانی

رویکردها و استراتژی های مدیریت منابع انسانی
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ما به عنوان عضــوی از گــروه  مپنــا، در حــوزه مدیریــت منابــع انســانی 
فرآیندها و رویکردهای خود را همسو با سیاســـت ها و ابالغیه هـــای گروه 
تعریف، اجرا و برنامه ریزی می نماییم. ما همچنیـــن در راسـتای دسـتیابی 
بـه اهـداف تعییـن شـده در سـطح کالن و همچنیـن حـوزه منابـع انسـانی 
خــود را متعهــد می دانــیم کــه کلیــه قوانیــن و الزامــات قانونــی کشــور 

را در امـــور کارکنـــان به طـــور کامــل رعایــت نمایـیم؛ کـــه از آن جملـه 
می تـوان بـه لحـاظ کـردن قوانیـن کار و تأمیـن اجتماعـی در آیین نامه هـا و 
دسـتورالعمل های مرتبـط بـا اسـتخدام، جبـران خدمـات، رفاهیـات و ایمنـی 

و بهداشـت شـغلی اشـاره نمـود.

رویکـرد شـرکت یهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا در حـوزه جذب و اسـتخدام و 
همسـو بـا گـروه مپنا به گونه ای اسـت کـه همواره افـراد شایسـته را انتخاب 
و گزینـش نمـوده و در بـه کارگمـاری آنهـا اصـل شایسـته  سـاالری رعایـت 
نمایـد. همچنیـن، شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا فرآینـد جـذب و 
بکارگمـاری خـود را بـر اسـاس اصـول عدالـت اسـتخدامی و فرصت هـای 
برابر، توجه به تنوع قومیتی و جنسـیتی و تاکید بر شایسـتگی های عمومی 
و مدیریتـی اسـتوار نمـوده و اجـرا می کنـد. در ایـن راسـتا و طبـق اصـول یاد 
شـده، آزمون هـای گروهی تخصصی و  مصاحبه هـای رفتاری و تخصصی 
توسـط کمیتـه جـذب شـرکت برگـزار و اجـرا می گردنـد. الزم بـه ذکـر اسـت 
80% نیروی انسـانی مورد نیاز شـرکت بـا هدف برقراری عدالـت و برابری، از 

نیروهـای بومـی هر منطقـه  تامین می شـود.
و  بـرای همـه  برابـر  برمبنـای فرصت هـای  نظـام شایسـته گزینی  بهبـود 

عدالـت سـازمانی از اهـداف و برنامه هـای راهبـردی شـرکت بهره بـرداری و 
تعمیراتـی مپنـا که همواره دنبال می شـده اسـت. در این جهت مـا به عنوان 
یـک شـرکت معتبـر در عرصه ارائـه خدمات در حـوزه انرژی، همـواره تالش 
نموده ایـم بـه منظور شایسـته گزینی و همچنین شایسـته گمـاری ضوابط را 
بـه جـای روابـط ترجیح داده و حاکـم نماییم.  ما همچنین، بـه منظور ایجاد 
فرصت هـای برابـر بـرای متقاضیان، سـرمایه  انسـانی مـورد نیاز خـود را  بر 
اسـاس مدل شایسـتگی بومی شـرکت، با تمرکز ویژه بر تطبیق ویژگی های 
فـرد بـا ارزش های بنیادین و فرهنگ غنی گروه مپنا درکنار سـنجش سـطح 
دانـش و هـوش متقاضیـان و بر اسـاس ارزیابی از طریـق معیارهای مبتنی 
برتجزیـه و تحلیـل مشـاغل و شایسـتگی های عمومـی و تخصصـی تأمین 
نماییـم. بدیـن منظـور، شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا از روش هـا و 

رویکردهـای متعـددی بهـره می گیرد.

جذب از گروه 
مپنا

بخش 
فرصت های 

شغلی در وب 
سایت شرکت

درج آگهی 
در جراید 

کثیراالنتشار
مؤسسات 

کاریابی 
و  وب 

سایت های 
کاریابی

ارتباط با 
دانشگاه 
و مراکز 
آموزشی

رویکردهای جذب و استخدام

جذب و استخدام: شایسته گزینی و شایسته گماری
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استخدام در سال 1400 به تفکیک سایت ها و پروژه های عملیاتی

تعدادمحل خدمت
14پروژه بازسازی واحد 1 و 5 نیروگاه حلب

565پروژه بهره برداری نگهداری و تعمیرات پاالیشگاه دهم فاز 19 پارس جنوبی

935پروژه بهره برداری نگهداری و تعمیرات پاالیشگاه هفتم فاز 17 و 18 پارس جنوبی

59پروژه تعمیرات و نگهداری پاالیشگاه تبریز

3پروژه راه اندازی بخار نیروگاه غرب کارون

1پروژه راه اندازی بخش گازی نیروگاه خرم آباد

9پروژه راه اندازی فاز 3 نیروگاه رمیله

6پروژه راه اندازی مزرعه بادی میل نادر

19پروژه راه اندازی نیروگاه چابهار

5پروژه راه اندازی نیروگاه موبایل میانرود

5پروژه راه اندازی و بهره برداری بخش گازی و مشترکات نیروگاه زنجان 2

3پروژه راه اندازی واحد 1 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

4پروژه راه اندازی واحد 1 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن

1پروژه راه اندازی واحد 1 بخار نیروگاه فردوسی

1پروژه راه اندازی واحد 1 گازی نیروگاه هنگام

8پروژه راه اندازی واحد 2 بخار نیروگاه ارومیه

1پروژه راه اندازی واحد 3 بخار نیروگاه جهرم

192پروژه نگهداری و تعمیرات پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

8پروژه نگهداری و تعمیرات نیروگاه فوالد مبارکه

7دفتر مدیریت پروژه های نفت و گاز منطقه پارس جنوبی

10نیروگاه آب و برق قشم

15نیروگاه ایران ال ان جی )کنگان(

6نیروگاه بهبهان

14نیروگاه پتروشیمی دماوند

5نیروگاه پراکنده مورچه خورت )توکا فوالد(

64نیروگاه پرند 2

11نیروگاه پره سر

39نیروگاه جنوب اصفهان

14نیروگاه چادرملو

75نیروگاه سمنگان

1نیروگاه سنندج

46نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان 2

18نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

2نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن

15نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

55نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه

85نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان

16نیروگاه سیکل ترکیبی هنگام

34نیروگاه عسلویه

3نیروگاه عمار )سجزی(

29نیروگاه غرب کارون

52نیروگاه فارس

52نیروگاه فردوسی

6نیروگاه کهک

2نیروگاه موبایل اندیمشک )تنگوان(

2نیروگاه موبایل اندیمشک )لور(

4نیروگاه موبایل سراوان

110نیروگاه نیشابور

2631تعداد پرسنل استخدامی 
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استخدام در دفتر مرکزی به تفکیک واحد سازمانی در سال 1400 

تعدادواحد سازمانی
1مدیریت ارتباطات و بازار

3معاونت اجرایی پروژه  های نفت و گاز

4معاونت بازرگانی

10معاونت تعمیرات

4معاونت سیستم ها و برنامه ریزی راهبردی

5معاونت مالی و اقتصادی

6معاونت منابع انسانی

2معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی

35تعداد پرسنل استخدامی 

فرایند جذب و استخدام شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

• مصاحبه مقدماتی با 
متقاضیان

• انتخاب متقاضیان 
واجد شرایط

• معرفی متقاضیان 
دارای صالحیت به 

کمیته جذب

• تشکیل بانک متقاضیان
• اولویت بندی متقاضیان

بــه  متقاضیــان  معرفــی   •
تخصصــی مصاحبــه 

• انتخــاب واجدیــن شــرایط بــر 
حســب دانشــگاه، جنســیت، 
معــدل و شــرایط متقاضیــان

فراخوان عمومی از طریق 
روزنامه ها، وب سایت 

شرکت و ...

واحد امور 
کارکنان 

واحد امور 
کارکنان

گروه
مصاحبه
تخصصی

واحد
آموزش

واحد امور 
کارکنان

کمیته
جذب

• مصاحبه مقدماتی با 
متقاضیان

• انتخاب متقاضیان 
واجد شرایط

• معرفی متقاضیان 
دارای صالحیت به 

کمیته جذب

• انجام آزمایش های 
پزشکی

• تأیید سالمت همکاران
• استعالم مدرک 

تحصیلی
• دریافت مدرک عدم 
سوء پیشینه کیفری

• معرفی به واحد 
آموزش

• برگزاری دوره آموزشی 
بدو استخدام

• جامعه پذیری کارکنان 
جدیداالستخدام
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بـه منظـور رعایـت اصـول شایسـته گزینی، شایسـته گماری و عـدم تبعیض 
در انتخـاب و اسـتخدام افراد در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنا، رویه 
یکپارچـه ای شـامل برگـزاری آزمـون کتبی یـا مصاحبه تلفنی و حضـوری و 
دعـوت از افـراد جهـت حضـور در کمیتـه جـذب و سـنجش میـزان تطابـق 
توانایـی افـراد با شایسـتگی های مـورد نیاز طی می گـردد. عالوه بـر این، در 

ایـن فرآیند نـکات زیـر رعایـت می گردد:
• برگزاری آزمون متمرکز در محل نیروگاه ها و جذب افراد بومی

• اولویت قرار دادن جذب افراد بومی
• در نظـر گرفتـن بودجـه جهـت جذب و آمـوزش افراد تازه فـارغ التحصیل 

بومی

شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا  بر اسـاس ارزش ها و اصـول اخالقی 
خـود همـواره تـالش نمـوده اسـت کـه محیـط کاری منصفانـه ای را ایجـاد 
نمایـد. در ایـن محیط کار منصفانه کوشـش می شـود که فرصت هـای برابر 
در اختیـار همـگان بـرای اسـتخدام در شـرکت فراهم شـود، افراد شایسـته 
بـرای تصـدی پسـت ها و مشـاغل سـازمان انتخـاب شـده و بـه کار گمـارده 
شـوند و همچنین از تبعیض در هر شـکلی دوری شـود. ما از طریق محیط 
کار منصفانه در صدد این هسـتیم که محیط کاری را ایجاد کنیم که در آن 
کارکنان می توانند نتایج و تاثیرات تالش ها و دسـتاوردهای خود در سـازمان 
را در توسـعه مسـیر شـغلی خود مشـاهده کنند، از کار در شـرکت احسـاس 
رضایـت نمـوده و خـود را در تحقـق اهـداف و تعالی سـازمان سـهیم بدانند. 
شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا اقدامات مختلفـی را در جهت تحقق 

و ایجـاد محیـط کار منصفانـه انجام داده اسـت که برخی از آنهـا عبارتند از:  
• اسـتفاده از کانـون ارزیابـی جهـت انتخـاب کارکنـان در سـطوح مختلـف 

سازمانی
• وجود کمیته های جذب چندین مرحله ای برای استخدام افراد

• اسـتفاده از آزمون کتبی اسـتخدامی منطقه ای برای جذب افراد بومی در 
جوامع محل فعالیت شرکت

• وجود دستورالعمل مدون و شفاف حقوق و مزایا
پـروژه طبقه بنـدی  در سـال 1400  درونـی سـازمان  راسـتای عدالـت  در 
مشـاغل بـا مـدل هی گـروپ طـرح ریـزی شـد و مـورد تاییـد وزارت کار قرار 

گرفـت و دسـتمزد کارکنـان بـر اسـاس آن بازنگـری شـد.

کارکنان تامین 
نیرو

کارکنان 
پکیج کارکنان ساعتی

شـایان ذکـر اسـت کـه در راسـتای عمـل بـه قوانیـن کار و تأمیـن اجتماعی 
در کشـور و بـه منظـور رعایـت حقـوق کارکنـان در محیـط کار در تمامـی 
طرح هـای داخلـی و خارجـی شـرکت، جـذب و به کارگیـری افـراد پایینتر از 

سـن قانونـی ممنـوع اسـت. همچنین، اضافـه کاری افـراد در تمام سـطوح 
در شـرکت اجبـاری نبـوده و جبران خدمات مرتبط با اضافـه کاری همکاران 

براسـاس دسـتورالعمل های سـازمانی موجـود صـورت می گیـرد. 

کد 50- کدهای رفتاری گروه مپنا

در کلیـه فرآیندهـا و رویه هـای مرتبـط بـا کارکنـان )اعـم از اسـتخدام، ترفیع/تنـزل رتبـه، انتقـال، اخـراج، 
تعدیـل، حقـوق و مزایـا، اسـتفاده از امکانـات و ...( سیاسـت عـدم تبعیـض جنسـیتی، نـژادی، قومـی و 

مذهبـی را رعایـت می کنیـم. 

کارکنان قراردادی

دسته بندی نوع قرارداد کارکنان

محیط کار منصفانه



83

گزارش پایداری شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

آمـوزش و توانمندسـازی کارکنـان به عنوان یکـی از فرآیندهای اصلی منابع 
انسـانی به منظور توسـعه سـرمایه های انسـانی اسـت و جزء استراتژی های 
اصلـی سـازمان اسـت. در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنا، آمـوزش و 
توسـعه کارکنـان همـواره مـورد تاکیـد و حمایـت مدیران ارشـد سـازمان قرار 
دارد، زیـرا عـالوه بـر تأمیـن ایـن نیـاز مهـم در کارکنـان، سـازمان می توانـد 
بـه اهـداف متعالـی خـود در افق هـای تعریـف شـده و همچنیـن مزیـت 

رقابتـی مانـا و پایـدار دسـت یابـد. فرآینـد آموزش و توانمندسـازی در شـرکت 
بهره برداری و تعمیراتی مپنا منطبق بر اسـتاندارد ISO 10015 اسـت. عالوه 
بـر ایـن، ایـن فرآینـد بـا رویکرد کشـف و توسـعه اسـتعداد صـورت پذیرفته و 
شـامل زیر فرآیندهای نیازسـنجی، برنامه ریزی، اجرا و سـنجش اثربخشـی 

اسـت. آموزش 

فرآیند آموزش و توانمندسازی  کارکنان

کشف و توسعه استعداد

نیازسنجی 
آموزش

)تعریف نیازهای 
آموزشی(

برنامه ریزی 
آموزش

ارزیابی و 
سنجش 
اثربخشی 

آموزش
اجرای آموزش

 نیازسنجی آموزش
اولیـن و اساسـی ترین گام در تدویـن و اجـرای برنامـه آموزشـی، اجـرای 
صحیح و مبتنی بر واقعیت فرآیند نیازسـنجی اسـت. در شرکت بهره برداری 
و تعمیراتـی مپنـا سیسـتم مدیریت آمـوزش در قالـب روش اجرایـی آموزش 
در سـازمان جاری بوده و مسـئولین آموزش شـامل کارشناسـان آمـوزش در 
سـتاد و همچنیـن نیروگاه هـا مسـئولیت برنامه ریـزی و اجرای امـور آموزش 

را بـر عهـده دارند. 
نیازسـنجی آموزشـی بـر اسـاس تجزیـه و تحلیل شـغل انجـام می گیـرد. در 
شـرکت مـا بر اسـاس شـرح وظایـف و شایسـتگی های هـر پسـت نیازهای 

آموزشـی هـر پسـت در پروفایـل افـراد در نـرم افـزار آمـوزش قابل دسترسـی 
اسـت و در سـال آموزشـی که آغاز آن از مهر ماه است، از کارکنان درخواست 
می شـود کـه در موعـد زمانی تعیین شـده به نرم افـزار آمـوزش مراجعه کنند 
و درخواسـت و نیازهـای آموزشـی خـود را ثبت نمایند. همچنین متناسـب با 
نیازمندی هـای دیگـر شـرکت از جمله الزامات گـروه مپنا، الزامـات قانونی، 
الزامـات کارفرمـا در قراردادهـا، الزامـات اسـتراتژیک سـازمان و واحدهـای 

سـازمانی و ....، دوره هـای آموزشـی شناسـایی، تعریف و برگـزار می گردند.

آموزش و توانمندسازی کارکنان
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برنامه ریزی آموزش

هـدف مرحلـه برنامه ریـزی آموزش تعییـن اهـداف و جزئیات دوره آموزشـی 
اسـت. این مرحله شـامل تعیین محتوا، انتخاب موسسـه آموزشی، انتخاب 
مـدرس، تدویـن برنامـه زمان بنـدی، تعییـن محـل برگـزاری، تعییـن روش 
آمـوزش، الزامـات، امکانـات، روش اثربخشـی و تجهیزات مورد نیاز اسـت.

اجرای آموزش

اجـرای آمـوزش در راسـتای برنامه ریـزی آموزشـی و با هدف تعییـن روال ها 
و ارائـه پشـتیبانی جهـت فراهـم آوردن فرصت های یادگیری بـرای کارکنان 

شـرکت انجـام می گیرد.

ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزش

ارزیابی و سـنجش اثربخشـی آموزش بر اسـاس مدل پاتریک و با استفاده از 
نرم افـزار مربوطـه انجام می شـود. این مرحلـه به منظور ارزشـیابی دوره های 
آموزشـی و شناسـایی نقـاط قابـل بهبـود و قـوت دوره هـای آموزشـی برگـزار 
شـده و بـا هـدف پایـش برنامه هـای آموزشـی و بهبـود برنامه هـای آتی پس 

از اجـرا انجـام می گیرد.
یکی از نکات قابل توجه در سیسـتم آموزشـی شرکت بهره بردای و تعمیراتی 
مپنـا، تقویـت زبـان انگلیسـی بـرای کلیـه همـکاران بـا برگـزاری دوره های 

آموزشـی و اسـتفاده از کمک هزینه آموزشـی اسـت.

انواع آموزش ها

دسـته بندی برگـزاری آموزش ها با رویکرد جدید در سـال 1400 عبارتسـت 
از:

• آموزش های تخصصی
• آموزش های رفتاری

• آموزش های مدیریتی
• جامعه پذیری 

HSE آموزش های •
در رویکـرد جدیـد آموزش هـای رفتاری در دوسـطح تکنسـین و کارشناسـی 

جایگزیـن آموزش هـای عمومـی شـد تـا برنامه ریزی هـای آموزشـی بهتـر 
صـورت گیـرد و آموزش های مربـوط به آن به صورت اثربخش برگزار شـود. 
آموزش های تخصصی نیز در سـه سطح تکنسین، کارشناس و مدیر جهت 
انجـام وظایـف شـغلی انجـام می شـود.  همچنیـن، آموزش هـای مدیریتی 
جهـت توسـعه مهارت هـای رفتـاری و مدیریتـی مدیـران ارائـه می گردنـد. 
در نهایت،آموزش هـای HSE هـم بـرای تمامـی رده هـای سـازمان برگـزار 
می شـوند تـا از بـروز حـوادث پیشـگیری شـود و یـا آمادگی هـای الزم بـرای 

نحـوه مقابلـه با حـوادث ایجاد شـود.

تعداد و انواع دوره های برگزار شده بر اساس سطوح مختلف سازمانی

تکنسینکارشناسانمدیرانسطح

رفتاریتخصصیرفتاریتخصصیمدیریتیتخصصینوع دوره

203033152515تعداد دوره

سـتاد  و سـطح  سـال 1400  در  کـه  آموزشـی  دوره هـای  از  نمونـه  چنـد 
برگـزار شـده اند عبارتنـد از:  نقـش مدیـران در فرآینـد جـذب بـا رویکـرد 
شایسـته گزینی،کوچینگ بـرای مدیـران، مهـارت ارتباطی متمرکـز بر درک 

متقابـل تیـم، تربیـت ارزیاب مـدل جامع تعالی گـروه مپنا، وبینار چشـم انداز 
و تحلیـل اقتصاد ایران در 1401، سـیری در مفاهیـم مدیریت،مهارت های 

ارتباطـی و کنفرانـس ملـی نگهـداری و تعمیـرات .
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وضعیت آموزش های ارائه شده در سال 1400

52058
نفر-ساعت

8663
نفر-ساعت

آموزش برگزار شده در 
سطح ستاد 

آموزش در سه حیطه 
تخصصی، رفتاری، 

HSE مدیریتی و

آموزش برگزار شده در 
سطح شرکت

سرانه آموزش های برگزار شده به تفکیک نوع آموزش در سال 1400

آموزش های اجرا شده )ساعت(آموزش های پیش بینی شده )ساعت(

2027.6آموزش های تخصصی سطح مدیران
3059.1آموزش های مدیریتی

3336آموزش های تخصصی سطح کارشناسان
155.2آموزش های رفتاری سطح کارشناسان
258.6آموزش های تخصصی سطح تکنسین

155آموزش های رفتاری سطح تکنسین

همچنیـن دوره هـای جامعه پذیـری بـه صـورت مسـتمر بـرای کارکنـان تازه 
اسـتخدام شـده برگزار می گردند. این آموزش ها شـامل 450 ساعت آموزش 
)400 سـاعت آموزش تخصصی مربوطه و 50 سـاعت آموزش عمومی که 

شـامل آشنایی با ساختار سـازمان، ارتباطات، اسـتراتژی، کدهای رفتاری و 
آموزش هـای ایمنـی( اسـت و در مـدت زمان حدود سـه ماه ارائه می شـوند

دوره های جامعه پذیری برگزار شده در سال های 1399 و 1400

تعداد نفراتتاریخ برگزاریدوره جامعه پذیری

1399/03/0712اول
1399/06/195دوم
1399/11/187سوم

1400/03/013چهارم
1400/06/068پنجم
1400/12/078ششم

43 مجموع شرکت کنندگان
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انواع روش های آموزشی قابل ارائه در شرکت

آموزشی تخصصی گروه های شغلی برگزاری دوره های آموزشی حضوری و مجازی مدیران

برگزاری نشست های کتاب خوانی یا مقاله خوانی نمایشگاه ها 

کالس حضوری/ الکترونیکیهمایش ها/ سمینارها

کالس های عمومی برای کارکنان و خانواده ها

سایر اقدامات در حوزه آموزش و توسعه کارکنان

• ارائـه خدمـات پژوهشـی بـه کارکنـان پژوهشـگر بـرای تدویـن کتـاب و 
مقـاالت پژوهشـی مرتبـط بـا حوزه کار  شـامل کمـک هزینه چـاپ کتاب و 

حمایـت از مقاله هـا.
• اسـتفاده از روش هـای آموزشـی آنالیـن و مجـازی بـه دلیـل همه گیـری 
ویـروس کوویـد- 19 به منظور جلوگیـری از ایجاد وقفـه در آموزش کارکنان 

و فرهنگ سـازی اسـتفاده از بسـترهای آنالین در شـرکت 
• اسـتفاده از مدرسـین داخلـی بـه منظـور کاهـش هزینه هـای آموزشـی، 
حفـظ دانش کسـب شـده، بـه اشـتراک گـذاری دانـش و جلوگیـری از هدر 
رفـت سـرمایه و برگـزاری مجـدد دوره هـای آموزشـی. بـا توجـه بـه وجـود 

متخصصیـن خبـره در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا و همچنیـن 
وجـود فهرسـت مدرسـین داخلی،  تدریس توسـط مدرسـین داخلـی از ابتدا 
بـا تهیـه دسـتورالعمل، به صورتی نظام مند اجرا شـده و ادامه داشـته اسـت.  
در ایـن راسـتا، تمامـی آموزش های بدو اسـتخدام توسـط مدرسـان داخلی، 
بر اسـاس سـرفصل های مـورد نیاز، دوره آموزشـی طراحـی و در قالب جزوه 
ارائه می شـوند. همچنین، آموزش های برون سـازمانی و دانشگاهی، فنی، 
صنعتی نیز توسـط مدرسـین داخلی انجام می شـود. ضمن اینکه مدرسـین 
داخلـی در قراردادهـای آموزشـی که با شـرکت های دیگر بسـته می شـود به 

عنـوان مـدرس حضـور می یابند.

ارزیابی مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در پایان سال 1400

در پایـان سـال 1400 مدیریـت آمـوزش و توسـعه منابـع انسـانی بـا توجه به 
عملکـرد خـود در ایـن سـال اقـدام بـه ارزیابـی عملکـرد مدیریت آمـوزش از 
همـکاران دفتـر مرکـزی نمـود که در ایـن ارزیابـی ۷0 نفر از همـکاران دفتر 

مرکزی شـرکت کردند و نتایج آن به شـرح  زیر اسـت. ضمن این که در یک 
سـوال کلی پرسـیده شـده بـود چقـدر از عملکـرد مدیریـت آمـوزش رضایت 

داریـد کـه ارزیابـی به عمـل آمـده عـدد ۷.3 از 10 بود.

ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش در سال 1400
میزان رضایت )درصد(شاخص

72رضایت از نحوه نیازسنجی 
74سرعت پاسخگویی به نیازهای آموزشی

76رضایت از نحوه برگزاری 
74رضایت از سایر اقدامات

74کیفیت آموزش های جامعه پذیری
90نحوه برخورد همکاران آموزش

72.8فرهنگ سازی یادگیری
72تناسب آموزش ها با نیازها و مشکالت

64ایجاد عدالت آموزشی
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در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا، تـا قبـل از سـال 1399 مدیریـت 
عملکـرد بـا اسـتفاده از رویکـرد ارزیابـی 360 درجـه و بـه طـور سـاالنه اجـرا 
می شـد، اما در سـال 1399 این فرآیند ارزیابی و ارزیابی در دو سـطح فردی 
و تیمـی مـورد بازنگـری قـرار گرفـت و فرآینـد مدیریـت عملکـرد بـا هـدف 
بهبـود عملکـرد کارکنان در راسـتای افزایش بهره وری و دسـتیابی سـازمان 
بـه عملکـرد متعالـی بـر اسـاس مـدل کارت امتیـازی متـوازن )BSC( در 
سـه سـطح فـردی، گروهـی و سـازمانی طراحـی و تدویـن شـد. ایـن فرآیند 

در سـطح فردی شـامل چهـار گام هدف گـذاری، مربیگـری در طـول دوره، 
ارزیابـی عملکـرد و ارائـه بازخورد اسـت کـه در شـش دوره دو ماهـه در طول 
سـال اجـرا می گردد. ما در شـرکت بهره برداری و تعمیراتـی مپنا انتظار داریم 
کـه اجـرای این گام ها به ایجاد شـفافیت در انتظارات رفتـاری و عملکردی، 
ارتقـاء سـطح تعامـالت و گفتگـوی موثـر میـان کارکنـان و مدیـران، تبییـن 
نقـش کارکنـان در تحقق اسـتراتژی های سـازمان، شناسـایی نقـاط قوت و 

قابـل بهبـود، توسـعه و بهبود عملکـرد آنان منجر شـود. 

هدف گذاری

بازخوردارزیابی

مربی گری

چرخه فرآیند مدیریت عملکرد

در مطالعـه شـرکت هـای موفـق دنیـا و بررسـی شـاخص هایی کـه موجـب 
موفقیت آنها شـده اسـت در می یابیم مهم ترین عاملی که در این شـرکت ها 
بـه عنـوان عامل کلیدی موفقتیشـان را رقم زده اسـت »فرهنگ سـازمانی« 
آنها اسـت. قدرت آن ها از فرهنگ سـازمانی منحصر به فردشان سرچشمه 
می گیـرد. فرهنـگ، عاملـی نامشـهود در موفقیـت سـازمان ها اسـت کـه 
می تـوان گفـت از تمامـی عوامل مشـهود، پـر قدرت تـر و تاثیر گذارتر اسـت. 
تمامی شـرکت های پیشـرو، فرهنگ متمایز و خاص خود را ترویج داده اند و 
نقـش رهبران سـازمان بـه عنوان اصلی ترین عامل ایجاد و توسـعه فرهنگ 

سـازمانی بسیار مشـهود است. 
بـا توجـه بـه نقش و اهمیـت فرهنگ سـازمانی که بـه عنوان مزیـت رقابتی 
عامـل موفقیـت سـازمان هـا می باشـد، مدیریـت آمـوزش و توسـعه منابـع 

انسـانی بـا هـدف آشـنایی مدیـران بـا مفهـوم فرهنـگ سـازمانی، نقـش 
برجسـته آنهـا در ایجـاد و مدیریت فرهنگ سـازمانی در جهت کسـب نتایج 
و اثربخشـی سـازمان،اقدام بـه اجـرای آموزش هـای هفتگـی با عنـوان »با 
هـم بیاموزیـم بـا موضـوع فرهنـگ سـازمانی« در طـی 55 هفتـه، روزهای 
چهارشـنبه نمـود. نتیجـه ایـن اقـدام در کتابچـه ای گردآوری شـده اسـت تا 

همـواره در دسـترس همـکاران قرار داشـته باشـد.
شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا بـا پایبنـدی بـه ارزش های گـروه مپنا 
فرهنـگ خـود را پایه ریزی نموده اسـت. رهبران شـرکت بر این باور هسـتند 
کـه بـا رعایـت مباحـث فرهنگی و الگـو گیری از کدهـای رفتاری گـروه مپنا 
و احتـرام بـه ارزش هـا )مـن تا مـا( موجـب ایجاد فرهنگـی متمایـز و و قوی 

هستند.

فرهنگ سازمانی

مدیریت عملکرد کارکنان
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نتایـج مربـوط بـه اجـرای هـر دوره از فرآیند مدیریـت عملکـرد، ورودی الزم 
را بـرای سـایر فرآیندهـای سـازمان شـامل مسـیر پیشـرفت شـغلی و ارتقاء، 

آمـوزش، جبـران خدمـات و پرداخت مبتنی بر عملکرد فراهـم خواهد نمود.

فرآیند مدیریت عملکرد

جبران خدمات 
و پرداخت 
مبتنی بر 

عملکرد

آموزش 
و توسعه 

کارکنان

مسیر پیشرفت 
شغلی و ارتقاء

اطالعات حاصل از 
فرآیند مدیریت عملکرد 
در تصمیمات مربوط به 
تعیین مسیر شغلی او 
بر اساس دستورالعمل 
مسیر پیشرفت شغلی 
کارکنان اثرگذار خواهد 
بود. سطح عملکردی 

کارکنان بر اساس 
امتیاز عملکردی کسب 
شده در فرایند مدیریت 
عملکرد در پنج سطح 

)A,B,C,D,E( طبقه بندی 
می گردد.

نقاط قابل بهبود 
و نیازهای آموزشی 

شناسایی شده در فرآیند 
مدیریت عملکرد، به 
عنوان یکی از منابع 

ورودی فرآیند آموزش 
به منظور ارتقای سطح 

مهارت ها و عملکرد 
است.

در راستای ایجاد انگیزه 
در کارکنان به منظور 
دستیابی به عملکرد 
باال الزم است سطح 

عملکرد فرد با پرداخت 
متغیر صورت گرفته 
مرتبط باشد، از این رو 
امتیاز عملکردی فرد 

پس از ارزیابی عملکرد 
وی مبنای محاسبات 

پرداخت مبتنی بر 
عملکرد خواهد بود.

تمـام کارکنـان مسـتقر در دفتـر مرکـزی و واحدهـای عملیاتـی شـرکت 
بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا در دامنـه اجرای فرآینـد ارزیابی عملکـرد قرار 
دارنـد. ایـن فرآینـد به منظور سـهولت اجـرا و حفظ یکپارچگـی اطالعات در 
قالـب نرم افـزار مدیریـت عملکرد به صورت داخلی طراحی شـده و در سـال 

1400 همزمـان بـا ایجـاد اتصال به سیسـتم منابع انسـانی در گام نخسـت 
در معاونت هـای سـتادی و دو واحـد عملیاتی و سـپس در تمامی واحدهای 

عملیاتـی اجـرا می گردد.
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جبـران خدمـات یکـی از مهم تریـن معیارهـای انگیزشـی بـا هـدف فعالیت 
موثـر کارکنـان در سـازمان و اشـتیاق و تعهـد آنها بـه سـازمان و خدمتی که 
ارائـه می دهد محسـوب می شـود. البته یـک نظام جبران خدمـت نمی تواند 
بـدون در نظـر گرفتـن ماهیـت سـازمان و فرهنـگ و ارزش هایش اثربخش 
باشـد. بـه طور کلی نظام جبران خدمات در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی 
مپنـا دارای سـه بخـش اصلـی پرداخت هـای ثابـت، پرداخت هـای متغیـر 
مبتنـی بـر عملکـرد و خدمـات رفاهی جانبی اسـت. شـرکت بهره بـرداری و 

تعمیراتـی مپنـا عـالوه بـر پرداخـت حقـوق و مزایای رقابتـی، توجـه ویژه ای 
نیـز بـه بهبود کیفیـت زندگی کارکنان خـود و خانـواده  آنها دارد. مـا از طریق 
طراحـی و پیاده سـازی نظـام کارانـه و پاداش براسـاس اهـداف و برنامه های 
عملکـردی ناشـی از راهبردهـای خـود، رویکـرد جبـران خدمـات مبتنـی 
برعدالـت کاری را نیـز مدنظـر داریـم.  نتایـج اقدامـات صورت گرفتـه در این 

راسـتا، موجـب اثربخشـی نظام جبـران خدمات کارکنان شـده اسـت.

پرداخت های 
ثابت

حقــوق پایــه، ایــاب و ذهــاب، کمــک هزینــه خــوار و بــار، حــق اوالد، حــق مأموریــت، پاداش های 
مناســبتی، کمــک هزینــه ســفر، حــق بیمه هــای مربوط بــه بهداشــت و درمان بازنشســتگی

پرداخت های 
متغیر مبتنی بر 

عملکرد

اعطای وام و 
تسهیالت

کارانه در شش مرحله، پاداش بهره وری در پایان سال

اعطای وام قرض الحسنه

دسته بندی انواع پرداخت و جبران خدمت کارکنان

طرح ها و مزایا و خدمات کارکنان

طرح ها و مزایایی که در اختیار کارکنان سازمان قرار می گیرند در جدول زیر خالصه شده اند:

جدول رفاهیات

شرح خدمتعنوان خدمت
ارایه خدمات پزشکی در محل کاربهداشت و سالمت کارکنان

پوشش بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی درمانخدمات بیمه ای

پرداخت کمک هزینه سفرخدمات سفر

تخصیص بودجه ورزشی فردی به هر همکار در قالب کارت الکترونیکی ورزشیتمهیدات ورزشی

هدیه ازدواج، جشن سال تحصیلی جدید و هدایا به فرزندان همکاران، هدیه تولد همکاران، هدیه روز زن و مردهدایای مناسبتی

جبران خدمت کارکنان
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ارزش هـای  از  یکـی  مپنـا  تعمیراتـی  و  بهره بـرداری  »ایمنـی« در شـرکت 
سـازمانی اسـت. مـا عـالوه بـر ایـن معتقدیـم کـه کارکنـان و در حقیقیـت 
سـرمایه های انسـانی مـا، یـک امانـت الهـی نـزد سـازمان هسـتند و خـود 
را متعهـد می دانیـم کـه در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی خـود از آنهـا بـه 
بهترین شـکل محافظت نموده و شـرایط کاری ایمن و سـالمی را برایشـان 
فراهـم نماییـم. مـا در ایـن راسـتا، بـه دنبـال ایـن هسـتیم که سیاسـت ها و 
رویکردهای پیش گیرانه در ایمنی و بهداشـت را نهادینه کرده و بهبود دهیم 
گاهـی کارکنـان از مفاهیم، کارکردهـا و رویکردهای  و همـراه بـا آن درک و آ
ایمنی و بهداشـت شـغلی را ارتقاء و توسـعه دهیم. زیرا باور داریم که  ارتقای 
تجهیـزات و سیسـتم ها در حـوزه ایمنـی و بهداشـت شـغلی، در کنـار بهبود 
فرهنگ و عملکرد نیروی انسـانی در سـازمان منجر به دسـتیابی به نتایج و 
تأثیـرات مثبـت و ارزش افزا در این زمینه می گردد. در همین راسـتا، اهدافی 

را دنبـال می کنیـم که عبارتنـد از:
• افزایش رضایت کارکنان از محیط کار

HSE ارتقای برند سازمان در حوزه •
• افزایش ایمنی و سالمت محصوالت/ خدمات

• حداقل کردن خطرات محیط کار
• رعایـت قوانیـن و مقـررات ملـی و محلـی مرتبـط بـا HSE در سـطح گروه 

پیمانکاران و 
HSE تعالی سیستم های مدیریت •

• به حداقل رساندن حوادث شغلی )انسانی و تجهیزاتی(
• به صفر رساندن حوادث منجر به فوت

• حفظ و ارتقای سالمت کارکنان
• کاهش عوامل زیان آور محیط کار

در راسـتای همسـویی بـا اهداف کالن سـازمان و به ویژه گـروه مپنا و ایجاد 
یـک نظـام هدفمند در حوزه ایمنی و بهداشـت شـغلی، شـرکت بهره برداری 
و تعمیراتـی مپنـا نظـام ایمنـی و بهداشـت شـغلی خـود را بـر پایه اسـتاندارد 
ISO45001 بـه  عنـوان چارچوبـی معتبـر و مناسـب بـرای مدیریـت و ارزیابی 
ایمنی و بهداشـت حرفه ای تعریف و مسـتقر کرده اسـت. با توجه به اهمیت 
و لزوم توجه و اقدام یکپارچه در سـازمان در زمینه ایمنی و بهداشـت شغلی، 
کارکنـان در تعریـف و اجـرای برنامه ها و اقدامـات الزم از طریق کمیته های 

مرتبط مشـارکت می کنند.

کمیته های اجرایی در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی

کمیته بهداشت، ایمنی و 
)HSE( کمیته شرایط کمیته ارزیابی ریسکمحیط زیست

اضطراری

ایمنی و سالمت کارکنان
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1397139813991400شاخص

9,729,24911,137,16212,296,46517,060,053نفر ساعت کار

60,681,72077,461,56089,248,09091,642,527مگاوات ساعت تولیدی

1397139813991400شاخص

0/410/090/180.11ميزان تكرار حوادث

5/674/023/851.47ميزان روزهای از دست رفته

6/295/573/242.04نرخ رویداد

در راسـتای حفظ ایمنی و سـالمت کارکنان، رویکردهـا و اقدامات مختلفی 
در سـطح شـرکت و واحدهـای عملیاتـی آن تعریـف و اجـرا می گردنـد کـه 

برخـی از مهم تریـن آنها عبارتـد از:
ارزیابی مسـتمر ریسـک های بهداشـت، ایمنی و محیط زیسـت به روش 	 

HCMS
اسـتقرار سیسـتم مدیریـت HSE و تدویـن فرآینـد و دسـتورالعمل های 	 

جامـع و بـه روز
ایجاد  مکانیزم بررسـی و کنترل شـبه حوادث و انتشـار و اشتراک گذاری 	 

درس آمـوزی حـوادث در راسـتای مدیریت دانش و انتقال تجارب
ایجاد  سیستم اعالم و اطفای حریق متناسب با خطرات هر ناحیه	 
انجام ممیزی، تست و بازرسی دوره ای مستمر در حوزه ایمنی	 

اخذ گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار	 
اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به صورت ساالنه	 
انجام معاینات ادواری و بدو استخدام جهت پایش سالمت کارکنان	 
تأمین و خرید امکانات و تجهیزات ایمنی فردی و سازمانی	 
تأمیـن و خریـد امکانـات درمانـی ماننـد آمبوالنس و تجهیزات پزشـکی 	 

دارویـی در نیروگاه هـا
همچنیـن 	  و  خطـر  گـزارش  کارت  گزارش دهـی  سـامانه  راه انـدازی 

خطـر  گـزارش  کارت   اپلیکیشـن 
تسهیل انجام خدمات پزشکی از طریق پوشش بیمه تکمیلی	 
پایش سـالمت بهداشـت )دهان و دندان و ...( از طریق عقد تفاهم نامه 	 

با مراکز بهداشـتی و درمانی ذیصالح

نفر ساعت کار بدون حادثه منجر به فوت

کل مگاوات ساعت تولیدی 502,061,746 مگاوات

نفر ساعت بدون حادثه فوت 70,588,047 نفر-ساعت

بـا توجـه بـه افزایـش تعـداد کارکنـان و نیروگاه هـا از 21 نیـروگاه در سـال 
139۷بـه 34 نیـروگاه و 4 پاالیشـگاه درسـال 1400، رونـد شـاخص های 
کلیدی ایمنی غیرفعال نزولی بوده و نشـان از مدیریت صحیح ریسـک های 
ایمنـی و تحت کنترل بودن فعالیت ها و خطـرات و اثر بخش بودن اقدامات 
پیشـگیرانه و اصالحی مربوطه اسـت )بدون احتسـاب پروژه های راه اندازی 

اورهال(. و 

افزایـش نظـارت ها، بهبود تعامـالت، اجرای برنامه ممیـزی داخلی نیروگاه 
و  پشـتیبانی های انجام شـده و برگزاری جلسـات کمیته HSE با نیروگاه ها 
و پاالیشـگاه ها توسـط سـتاد و پیگیری رفع عدم انطباق آیتم های جلسـات 
در رونـد بهبـود و کاهـش آمار حوادث علـی رغم افزایش تعداد نفر-سـاعت 
کارکـرد کارکنـان و تعـداد نیروگاه هـا و پروژه هـای راه انـدازی، نفـت وگاز و 

اورهـال نقش موثری داشـته اسـت.
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مدیریت ریسک در حوزه ایمنی و بهداشت

ارزیابـی و مدیریـت ریسـک در حـوزه ایمنـی و بهداشـت شـغلی در شـرکت 
بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا بـر اسـاس دسـتورالعمل مدیریـت ریسـک و 
روش HCMS انجـام می گیرد. بدین منظور ریسـک های ایمنی بهداشـت 
ومحیط زیسـت سـازمان به شـکل منظم و دوره ای در کمیته ها شناسایی و 

بـه روز می شـوند. همچنین، بـه منظور ارزیابی و مدیریت ریسـک و خطرات 
در ایـن حـوزه سـامانه تحت وب »توتال سیسـتم« طراحی و راه اندازی شـده 
اسـت. ثبت و به روزرسـانی اطالعات در این حوزه در این سـامانه به صورت 

یکپارچـه از طریـق بخش هـای )ماژول هـای( مختلف انجام می شـود.

ماژول های مختلف سامانه توتال سیستم

بخش های مختلف سامانه توتال سیستم

ارزیابی ریسک
HCMS

شرایط اضطرار
ERP

تحلیل حوادث
TRI POD

مواد شیمیایی
MSDS

بـه منظـور گـردآوری و بررسـی مخاطـرات ایمنـی، شـبه حـوادث و حـوادث در یـک پایـگاه داده 
منسـجم و بررسـی علـل وقوع آنها، سـامانه و اپلیکیشـن تلفـن همـراه »کارت گـزارش خطر« در 
نیـروگاه سـیکل ترکیبـی زواره برنامه نویسـی و جهـت گزارش دهی کارکنان راه اندازی شـده اسـت.
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ارتقای آگاهی و آموزش در حوزه ایمنی و بهداشت

گاهی، درک و دانش  به منظور تحقق راهبرد تعریف شـده »توسـعه متوازن آ
کارکنان در حوزه ایمنی و بهداشـت شـغلی«، برنامه های آموزشـی مختلفی 
در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا و همچنیـن واحدهـای عملیاتـی 
گاهـی کارکنـان و همچنیـن فرهنـگ  وابسـته بـه آن بـه منظـور ارتقـای آ
سـازی در این حوزه تعریف و اجرا می شـوند. در همین راسـتا، یکی از اولین 
اقدامـات، تدویـن دسـتورالعمل جامـع آموزش هـای HSE اسـت که جهت 
اجـرا بـه کلیـه سـطوح و واحدهـای سـتادی و عملیاتـی ابالغ شـده اسـت. 

بـه منظـور آموزش اثربخش در حوزه ایمنی و بهداشـت شـغلی، نیازسـنجی 
آموزشـی مطابق با دسـتورالعمل مذکور به صورت سـاالنه صـورت می گیرد 
و دوره هـای آموزشـی عمومـی و تخصصـی در سـطوح مختلـف در سـتاد، 
پروژه هـا و نیروگاه هـا اجرا می شـوند. همچنین، مسـتندات آموزشـی متنی، 
صوتـی و تصویـری مختلفـی در بـا موضوعـات HSE، در پورتـال داخلـی 

شـرکت برای اسـتفاده کارکنـان ارائه می شـود.

ارتقای سالمت کارکنان

شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا خـود را نسـبت بـه حفـظ و ارتقـای 
سـالمت جسـم و روان کارکنانـش در محیـط کار متعهد می داند. مـا در این 
راسـتا تـالش می کنیـم که با حمایـت از کارکنان در این زمینه، بسـتر زندگی 
فردی و شـغلی سـالم تر و با نشـاطی را برایشـان فراهم آوریم. در این راسـتا 
اقدامـات و رویکردهـای گوناگونـی در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنا 

اجـرا شـده و می گردند:
• برگـزاری کارگا ه هـای آموزشـی مرتبط با مهارت های سـالمت روان و ارائه 

خدمات مشـاوره روانشناسی در شرکت
• ارائـه خدمـات مشـاوره در موضـوع ارتباطـات مؤثـر سـازمانی و برگـزاری 
کارگاه هـای آموزشـی مرتبـط در محـل دفتر مرکـزی و نیروگا ه های شـرکت 
)شـامل نیروگاه هـای فـارس، جنـوب اصفهـان، فردوسـی، پرنـد، کهـک، 

عسـلویه، بهبهـان و قشـم( در سـال 139۷
• ارائـه خدمـات مشـاوره حضـوری چنـد بـار در سـال بـه همـکاران دفتـر 

مرکـزی
• ارائـه خدمـات مشـاوره در زمینـه تـاب آوری در شـرایط بحـران و برگـزاری 
کارگاه هـای آموزشـی در محـل دفتر مرکزی و نیروگاه های شـرکت )شـامل 

نیروگاه هـای چادرملـو، پرنـد، نیشـابور و پره سـر( در سـال 1398 
• ارائـه خدمـات مشـاوره حضـوری در زمینـه تـاب آوری در چندیـن نوبت در 

سـال بـه  مدیـران و کارکنـان در محـل دفتـر مرکزی 
• تخصیـص زمـان مشـخص بـرای ورزش و تسـهیالت مالـی خدمـات 

ورزشـی بـرای کلیـه کارکنـان در پروژه هـا و نیروگاه هـا 
• تخصیـص بودجـه ورزشـی فـردی به هر یـک از کارکنـان در قالـب کارت 

الکترونیکی ورزشـی
• تخصیص امکانات ورزشـی برای کارکنان سـتاد مانند اسـتخر، بدنسـازی 

و زمین فوتبال 
• ایجـاد و تخصیـص فضـا و امکانـات ورزشـی بـرای اسـتفاده کارکنـان در 

برخـی از نیروگاه هـا 

•  پایـش و بررسـی هفتگـی آمـار اطالعات مربـوط به کرونا، اطالع رسـانی 
اقدامـات پیشـگیرانه برای جلوگیـری از ابتال به ویروس کرونـا به نیروگاه ها/
پاالیشـگاه ها/ پروژه هـا در قالـب نامـه و  همچنیـن تامیـن اقالم بهداشـتی 
مانند ماسـک و الکل و... برای کارکنان شـرکت و همچنین انجام اقدامات 
مشـارکتی در راسـتای پیشـگیری و کنتـرل کرونـا بـرای شـهروندان جامعـه 

)ماننـد توزیـع مواد ضدعفونی کننـده و ضدعفونی معابـر و ...(
نیروگاه هـای  در  ملـی  سـطح  در  برتـر  بهداشـت  خانـه  گواهـی  اخـذ   •
سنندج)سـال 1399(، گنـاوه )سـال 1398(، فردوسـی )سـال 1398( و 
در سـطح اسـتانی نیروگاه هـای فـارس )سـال 1399( و زواره )سـال 139۷( 
)بـر اسـاس ارزیابـی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی جمهوری 

اسـالمی ایـران(
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در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتـی مپنـا ارتباطـات و تعامـالت کارکنـان در 
درون سـازمان بـه منظـور نهادینه سـازی فرهنگ سـازمانی نـوآور و بهره ور، 
بـرآورده سـازی نیازهـای ارتباطی کارکنان، افزایش مشـارکت برای پیشـبرد 
امـور و تبادل و تسـهیم دانش و تجربیات کاری، از اهمیـت باالیی برخوردار 
اسـت. یکی از نقاط قوت در شـرکت بهر ه برداری و تعمیراتی مپنا، ارتباطات 
نزدیک و بی واسـطه میان کارکنان و مدیران اسـت. در این راسـتا، جلسـات 
مسـتمر هـم در سـتاد و هـم در نیروگاه هـا میـان کارکنـان و مدیـران برگـزار 
می شـود؛ تـا عـالوه بـر بررسـی و تبـادل نظـر دربـاره فعالیت هـا و پیشـرفت 
برنامه های شـرکت، نظرات، پیشـنهادات و انتقادات کارکنان نیز به  صورت 
مسـتقیم مطرح شـده و مـورد توجه جمعی کارکنـان و مدیران سـازمان قرار 
گیرنـد. همچنیـن، مدیرعامل و معاون منابع انسـانی شـرکت نیـز به صورت 

دوره ای جلسـات و بازدیدهـای حضـوری خـود از نیروگاه هـا را دارنـد؛ تـا از 
نزدیـک بـا حوزه هـای عملیاتـی شـرکت و کارکنان شـاغل در آنهـا در ارتباط 
باشـند. عـالوه بـر ایـن جلسـات عمومـی، ارتبـاط میـان کارکنـان و مدیران 
در سـازمان از طریـق ارسـال پسـت الکترونیکـی، حضـور در کمیته هـا و 
درخواسـت دیدارهای خصوصی امکان پذیر اسـت. اطالع رسانی عمومی در 
سـازمان نیز از طریق شـیوه های مختلفی مانند اینترانت شـرکت، نشـریات 
الکترونیکـی، تابلوهـای اعالنات الکترونیکی و نمایشـگرهای نصب شـده 
در مکان هـای مختلـف صـورت می گیـرد. بدیـن ترتیـب، اطمینـان حاصل 
می شـود کـه کارکنـان بـه موقـع از ابالغیه هـا، مصوبـات و اخبـار سـازمانی 

اطـالع پیـدا می کنند.

رویکردها و ابزارهای ارتباطی و اطالع رسانی کارکنان

جلسات مستمر در ستاد و در 
نیروگاه ها میان کارکنان و مدیران

اطالع رسانی عمومی از طریق اینترانت 
شرکت، نشریات الکترونیکی، تابلوهای 

اعالنات الکترونیکی، نمایشگرهای 
نصب شده در مکان های مختلف، 

سیستم پیامکی و شبکه های اجتماعی

جلسات و بازدیدهای حضوری مدیران 
ارشد ستاد از نیروگاه ها و پاالیشگاه ها

 گردهمایی های ساالنه و دورهمی های 
تخصصی همکاران و مدیران

ارتباط میان کارکنان و مدیران در 
سازمان از طریق ارسال پست 

الکترونیکی، حضور در کمیته ها و 
درخواست دیدارهای خصوصی

برگزاری ساالنه جشن فرزانگان)فرزندان 
و خانواده های کارکنان(

یکی دیگر از بسـترهای سـازمانی بـرای تعامالت چند جانبه میـان کارکنان 
و حفـظ پویایـی سـازمانی، فعالیـت کمیته هـا و کارگروه هاسـت. بـا توجـه به 
اینکـه تصمیم گیری و اجـرای برنامه ها و اقدامـات در برخی حوزه ها نیازمند 
همفکـری، مشـارکت و تعهد جمعی اسـت، کمیته هـا و کارگروه هـای درون 
سـازمانی در سـطوح مختلف فعال هسـتند. اعضـای کمیته هـا و کارگروها 
بـه انتخاب مدیران یا به درخواسـت کارکنان برای فعالیـت داوطلبانه، در آن 
عضویـت پیدا می کننـد. ارتباطات و تعامالت اعضای این کمیته ها گشـوده 
و پذیراسـت؛ بـه طـوری کـه اعضـا فـارغ از سـمت سازمانی شـان، بـه بیـان 
نظرات کارشناسـی تخصصی و مشـارکت در پیشبرد اهداف کمیته/کارگروه 

می پردازنـد. نمونـه ای از کمیته هـای فعال در شـرکت عبارتند از:
)HSE( کمیته بهداشت، ایمنی و محیط زیست •

• 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 نیروگاه ها
• کمیته انرژی

• کمیته رفاهیات
فعالیت هـا و کمیته هایـی در شـرکت بهره بـردای و واحدهـای عملیاتـی آن 

ارتباطات داخلی
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وجـود دارنـد کـه ارتباطـات کارکنـان تسـهیل می نمایند:
• کمیته های تخصصی در قالب کارگروه های مختلف

• ایجـاد بسـتر فضـای پاسـخگویی مدیـران ارشـد سـازمان طـی جلسـات 
منظم 

• اسـنفاده از ابزار پرسشـنامه سـبک رهبری، نظرسـنجی رضایت کارکنان 
مدیران از 

• استفاده از اینترانت برای اطالع رسانی ها ابالغیه ها و مصوبات

تعمیراتـی مپنـا نگـرش رضایـت کارکنـان کـه  و  بهره بـرداری  در شـرکت 
براسـاس الگوی هی گروپ )HayGroup( سـنجیده می شـود. بر اسـاس 
الگـوی سـنجش نگـرش )الگوی هی گـروپ( نظـرات کارکنان با اسـتفاده 
از 14 معیـار هـر دو سـال یـک بـار ارزیابی می شـود )معیارهای نظرسـنجی 
عبارتنـد از:  جهت گیری روشـن و نویدبخش، اعتمـاد به تیم رهبری، تمرکز 

بـر کیفیـت و مشـتری، توجـه، احتـرام و قدردانـی، فرصت هـای پیشـرفت، 
حقـوق، مزایـا و پاداش، تعلـق و تعهد، مدیریت عملکرد، اختیـارات و آزادی 
عمـل، دسترسـی به اطالعات و منابـع، آموزش، همکاری، فرآیند، شـیوه و 
شـرایط کار، توانمندی(. نتایج حاصل از این سـنجش بعد از تحلیل در قالب 

اقدامـات اصالحـی و پروژه هایـی تعریـف و اجرا می شـود. 

الگوی نظرسنجی بر اساس الگوی هی گروپ

جهت گیری روشن و نویدبخش
اعتماد به تیم رهبری

تمرکز بر کیفیت و مشتری
توجه، احترام و قدردانی

فرصت های پیشرفت
حقوق، مزایا و پاداش

مدیریت عملکرد
اختیار و آزادی عمل

دسترسی به اطالعات و منابع
آموزش

همکاری
فرآیند، شیوه و شرایط کاری

تعلق/تعهد کارکنان

توانمندسازی کارکنان

دستاوردهای مالی

رضایت مشتری

عملکرد مطلوب کارکنان

عوامل نظرسنجیاثربخشی کارکنان

نظرسنجی از کارکنان

نرخ مشارکت کارکنان در نظرسنجی )درصد(

139513971399
706370
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ماننـد  مختلـف  رویکردهـای  و  مکانیزم هـا  طریـق  از  کارکنـان  شـکایت 
نظرسـنجی و کانال هـای ارتباطـی ماننـد ایمیـل و پورتـال داخلـی دریافـت 
شـده و مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. همچنیـن بـا توجـه بـه تدویـن سـند 
جامـع اخالقـی گروه مپنا  و کدهای رفتاری و جاری سـازی آنها در سـازمان 
نظرخواهـی از کارکنـان و مدیـران در زمینـه مـوارد نقـض کدهـای رفتاری و 
گزارش دهی هـای مرتبـط از طریق بسـتر اینترانت مانند طراحـی کارت ها با 
پیـن کـد شـخصی برای حضور امـن و ناشـناس در نظر سـنجی ها  و ارجاع 

بـه مروجیـن فرهنگـی انجـام می گیرد.

مـا در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی مپنا به  منظور ارتقای کیفیت شـرایط 
کاری، تـالش نموده ایـم که تعـادل در کار و زندگی کارکنان را به شـیوه های 
گوناگـون و بـا انجـام اقدامـات مختلـف ایجـاد نماییـم. مـا بـه کارکنـان بـه 
عنـوان سـرمایه های ارزشـمند سـازمان بـاور داشـته و دیـدگاه مـا ایجاد یک 
رابطـه بلندمـدت همـکاری بـا آنان اسـت، لـذا برای تحقـق این امـر تالش 
می کنیـم کـه شـرایط کاری را بـه گونـه ای فراهـم کنیـم که تا حـد ممکن از 
وجـود تعـادل در جنبه های مختلف کار و زندگی شـخصی ایشـان اطمینان 
حاصـل نماییـم. در ایـن شـرایط از یک طرف بهـره وری و پویایـی کارکنان در 
محیـط کار حفـظ می گـردد و از طـرف دیگر حضور ایشـان در جمـع خانواده 
و دوستانشـان بـا شـادابی و بـدون اسـترس های شـغلی همراه خواهـد بود. 
بدیـن منظـور اقدامـات زیـر در شـرکت بهره بـرداری و تعمیراتی مپنا بـه اجرا 

درآمده انـد:
• محدود کردن ساعات اضافه کار و تعطیلی پنجشنبه ها

• اجرای برنامه های دورکاری
• ارائه انواع مرخصی شامل: تولد فرزندان، ازدواج و فوت بستگان

• برگـزاری انـواع برنامه هـای فرهنگـی و هنـری بـرای کارکنـان و خانـواده 
ایشان

• اسـتفاده از مشـاور خانـواده بـرای کمک به همکاران برای داشـتن زندگی 
بهتر

• برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی سـبک زندگـی، تـاب آوری و ارتبـاط مؤثـر 
بـرای همـه همـکاران در کلیـه نیروگاه هـا

رسیدگی به شکایات کارکنان

تعادل کار و زندگی

GRI پیوست: استانداردهای
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شماره صفحه/توضیحات عنوان GRI استانداردهای
استاندارد 102: اطالع رسانی عمومی )2016(

نیمرخ سازمانی

۷ ،6 نام سازمان 102-1
11 ،10 ،۷ فعالیت ها، برندها، محصوالت و خدمات 102-2

11 ،۷ موقعیت دفتر مرکزی 102-3
11 موقعیت عملیات و سایت های عملیاتی 102-4

24-25 مالکیت و فرم قانونی 102-5
11 بازارهای تحت پوشش 102-6

۷۷ ،9-11 ،۷ اندازه سازمان  102-۷

۷۷ ،۷ اطالعاتی در مورد کارمندان و سایر کارگران 102-8
49-50 زنجیره تامین 102-9

49-50 ،24-25 ،12-13 تغییرات قابل توجه در سازمان و زنجیره تأمین آن 102-10
92 ،54 ،26-2۷ اصول یا رویکرد احتیاطی و پیشگیرانه 102-11

13-14 ،3 ابتکارات بیرونی 102-12
عضویت در انجمن ها 102-13

استراتژی

5 بیانیه تصمیم گیرنده ارشد سازمان 102-14
92 ،26 ،12-14 اثرات، ریسک ها و فرصت های کلیدی  102-15

اخالق و درستی

2۷-29 ،8 ارزش ها، اصول، استانداردها و هنجارهای رفتار 102-16
94-96 ،2۷-29 ،1۷-19 مکانیسم هایی برای مشاوره و بیان دغدغه ها در مورد اخالق 102-1۷

حکمرانی

23-25 ساختار حکمرانی 102-18
23-25 تفویض اختیار 102-19
23-25 سطوح اجرایی مسئول در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 102-20

94-96 ،44-45 ،1۷-19 مشاوره ذینفعان در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 102-21
23-25 ترکیب باالترین نهاد نظام راهبردی بنگاه و کمیته های آن 102-22
23-25 رئیس باالترین نهاد حاکمیتی 102-23

23-25 ،6 فرآیند کاندید و انتخاب باالترین نهاد نظام راهبردی 102-24
23-25 تضاد منافع 102-25

23-25 ،6 نقش باالترین نهاد نظام راهبردی در تنظیم اهداف، ارزش ها و استراتژی 102-26
23-25 دانش و اطالعات باالترین نهاد نظام راهبردی بنگاه 102-2۷

25-23، گزارش ساالنه هیأت مدیره ارزیابی عملکرد باالترین نهاد نظام راهبردی بنگاه 102-28

23-25 شناسایی و مدیریت موضوعات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی 102-29

23-26 اثر بخشی فرآیندهای مدیریت ریسک 102-30
23-25 ،3 مرور یا بازنگری موضوعات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی 102-31
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شماره صفحه/توضیحات عنوان GRI استانداردهای
23-25 ،5 نقش باالترین نهاد حاکمیتی در گزارش دهی پایداری 102-32

94-96 ،44-45 ،1۷-19 انتقال مسائل بحرانی 102-33
15-16 میزان و ماهیت مسائل بحرانی 102-34

25-23، گزارش ساالنه هیأت مدیره سیاست های پاداش 102-35
89 فرآیند تعیین دستمزد 102-36

1۷-19 مشارکت ذینفعان در سیستم پاداش 102-3۷
ــنامه ها  ــن، بخش ــاس قوانی ــر اس ــالیانه ب ــتمزد س ــرخ دس ن
و دســتورالعمل های ابالغــی از ســوی مجلــس شــورای 
اســالمی و  وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، میــزان 
ــای  ــن رویکرده ــال و همچنی ــر س ــتمزد در ه ــل دس حداق

ســازمان تعییــن می گــردد.

نرخ دستمزد سالیانه 102-38

درصــد افزایــش دســتمزد ســالیانه بــر اســاس قوانیــن، 
ســوی  از  ابالغــی  دســتورالعمل های  و  بخشــنامه ها 
مجلــس شــورای اســالمی و  وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
و  ســال  هــر  در  دســتمزد  حداقــل  میــزان  اجتماعــی، 

می گــردد. تعییــن  ســازمان  رویکردهــای  همچنیــن 

درصد افزایش نرخ پرداختی دستمزد سالیانه 102-39

تعامل با ذینفعان

18 فهرست گروه های ذینفع  102-40
شــرکت بهره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا در ایــن زمینــه طبــق 
قوانیــن جمهــوری اســالمی ایــران شــامل قانــون اساســی و 
قوانیــن کار ابالغــی از ســوی مجلــس شــورای اســالمی و 

ــد. ــاه اجتماعــی عمــل می کن ــاون، کار و رف  وزارت تع
توافقات در زمینه چانه زنی دسته جمعی  102-41

1۷-19 شناسایی و انتخاب ذینفعان 102-42
94-96 ،44-45 ،1۷-19 رویکرد تعامل با ذینفعان  102-43

16 موضوعات کلیدی و دغدغه های شناسایی شده 102-44

رویه گزارش دهی

گزارش ساالنه هیأت مدیره مؤسسات دخیل در صورت های مالی 102-45

15-16 ،3 تعریف محتوای گزارش و مرزهای موضوعات  102-46

16 فهرست موضوعات با اهمیت 102-4۷

3 )درباره این گزارش( بازنگری اطالعات 102-48

3 )درباره این گزارش( تغییرات در گزارش  102-49

3 )درباره این گزارش( دوره های گزارش دهی 102-50

3 )درباره این گزارش( تاریخ آخرین گزارش دهی 102-51

3 )درباره این گزارش( چرخه گزارش دهی 102-52

104 نقاط تماس جهت پاسخ دهی به سواالت در مورد گزارش 102-53

3 )درباره این گزارش( GRI تنظیم گزارش بر اساس استاندارد 102-54

9۷-104 )GRI Index( GRI فهرست محتوایی 102-55

ضمانت های خارجی 102-56
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استاندارد 103: رویکرد مدیریتی )2016(

15-16 توضیح موضوعات با اهمیت )Material topics( و مرزهای آن 103-1

-54 ،49-50 ،44-45 ،26-2۷ ،23-24 ،12-19 ،8
95-96 ،92-93 ،8۷ ،83 ،81 ،۷8-۷9 ،69 ،59 ،53 رویکرد مدیریتی و اجزای آن 103-2

-54 ،49-50 ،44-45 ،26-2۷ ،23-24 ،12-19 ،8
95-96 ،92-93 ،8۷ ،83 ،81 ،۷8-۷9 ،69 ،59 ،53 ارزیابی رویکرد مدیریتی 103-3

استاندارد 200: اقتصادی

عملکرد اقتصادی )2016(

9 ارزش اقتصادی مستقیم تولید شده و توزیع شده 201-1
54 ،26 پیامدهای مالی و سایر ریسک ها و فرصت ها به علت تغییرات آب و هوایی 201-2

89 طرح های مزایا و بازنشستگی 201-3
موردی وجود ندارد کمک های مالی دریافت شده از دولت 201-4

حضور در بازار )2016(

تفاوت معناداری وجود ندارد )1:1( نسبت سطح دستمزد بر حسب جنسیت در مقایسه با حداقل دستمزد 202-1
۷9-81 نسبت مدیریت ارشد استخدام شده از جامعه محلی 202-2

تأثیرات غیرمستقیم اقتصادی )2016(

69-۷3 سرمایه گذاری بر روی زیرساخت ها و خدمات پشتیبانی شده 203-1
69-۷3 اثرات قابل توجه غیر مستقیم اقتصادی 203-2

رویه های تدارک و تأمین )2016(

49-50 نسبت هزینه های پرداختی به تامین کنندگان محلی 204-1

مبارزه با فساد )2016(

فســاد و ریســک های مرتبــط بــا آن بــرای شــرکت بهره بــرداری 
و تعمیراتــی مپنــا از اهمیــت زیــادی برخوردار اســت لــذا در این 
ــا  ــروه مپن ــاری گ ــای رفت ــه کده ــق مجموع ــرکت از طری ش
ــود  ــه داده می ش ــن زمین ــان در ای ــه کارکن ــای الزم ب آموزش ه
و همچنیــن ایــن موضــوع از طریــق رویکردهــای موجــود در 
واحدهــای مرتبــط ســازمان )ماننــد حراســت( و دســتگاه های 

قانونــی و نظارتــی کشــور پایــش و کنتــرل می شــود.

عملیات ارزیابی شده از نظر ریسک مرتبط با فساد 205-1

فســاد و ریســک های مرتبــط بــا آن بــرای شــرکت بهره بــرداری 
و تعمیراتــی مپنــا از اهمیــت زیــادی برخوردار اســت لــذا در این 
ــا  ــروه مپن ــاری گ ــای رفت ــه کده ــق مجموع ــرکت از طری ش
ــود  ــه داده می ش ــن زمین ــان در ای ــه کارکن ــای الزم ب آموزش ه
و همچنیــن ایــن موضــوع از طریــق رویکردهــای موجــود در 
واحدهــای مرتبــط ســازمان )ماننــد حراســت( و دســتگاه های 

قانونــی و نظارتــی کشــور پایــش و کنتــرل می شــود.

اطالع رسانی و آموزش در مورد سیاست ها و رویه های ضد فساد 205-2

موردی وجود ندارد رخدادهای فساد تأیید شده و اقدامات اتخاذ شده 205-3

رفتار ضد رقابتی )2016(

موردی وجود ندارد اقدامات قانونی برای رفتارهای ضد رقابتی و انحصار 206-1

مالیات )2019(

شــرکت بهره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا مالیــات خــود را 
بــر اســاس قوانیــن و مقــررات کشــور، وزارت اقتصــاد و 
ــد  ــت می کن ــی پرداخ ــور مالیات ــازمان ام ــی و س ــور دارای ام
ــا  ــق ب ــوب و در تطاب ــه در چارچ ــن زمین ــت ها در ای و سیاس

ایــن قوانیــن و مقــررات تعییــن می گردنــد.

رویکرد مالیات 20۷-1

شماره صفحه/توضیحات عنوان GRI استانداردهای
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23-26 سیستم حکمرانی، کنترل و مدیریت ریسک مالیات 20۷-2
15-19 مشارکت ذینفعان و مدیریت دغدغه های مرتبط با مالیات 20۷-3

پروژه هــای  در  مپنــا  تعمیراتــی  و  بهره بــرداری  شــرکت 
خــارج از کشــور خــود در زمینــه مالیــات بــر اســاس قوانیــن 
ــد.  ــل می کن ــد عم ــورهای مقص ــی کش ــادی و مالیات اقتص

گزارش کشور به کشور 20۷-4

استاندارد 300: زیست محیطی

مواد اولیه )2016(

54-56 حجم و وزن مواد اولیه مصرفی 301-1

54-56 مواد اولیه قابل بازیافت 301-2
مصداق ندارد محصوالت و مواد بسته بندی بازیافت شده 301-3

انرژی )2016(

54 مصرف انرژی داخلی بنگاه 302-1
اطالعــات قابــل محاســبه نیســت، زیــرا بــه عواملــی 
بســتگی دارد کــه در کنتــرل شــرکت نیســت و ایــن موضــوع 

فراتــر از مرزهــای گزارش دهــی ســازمان اســت.
مصرف انرژی خارجی بنگاه 302-2

54 شدت انرژی )شاخص بررسی کارایی مصرف انرژی(  302-3
54-56 ،42-43 کاهش مصرف انرژی 302-4
54-56 ،42-43 کاهش در ملزومات انرژی محصوالت و خدمات 302-5

آب و پساب )2018(

55-5۷ ،38 تعامالت با آب به عنوان یک منبع مشترک 303-1
55-5۷ ،38 مدیریت تأثیرات مرتبط با تخلیه آب 303-2
55-5۷ ،38 برداشت آب 303-3
55-5۷ ،38 تخلیه آب 303-4
55-5۷ ،38 مصرف آب 303-5

تنوع زیستی )2016(

63
استفاده یا مجاورت محل فعالیت در مناطق با ارزش تنوع زیستی باال یا 

مناطق حفاظت شده
304-1

63
تاثیرات قابل توجهی که فعالیت، محصوالت یا خدمات بنگاه بر تنوع زیستی 

می گذارد
304-2

63 محل فعالیت بنگاه، آیا جزو مناطق تحت مدیریت محیط زیست است 304-3

63
تعریف فعالیت و عملیات بنگاه با توجه به درنظر گرفتن گونه های زیستی در 

معرض خطر انقراض
304-4

انتشار گازها )2016(

62 ،58 انتشار مستقیم گازهای گلخانه ای 305-1
اطالعــات قابــل محاســبه نیســت، زیــرا بــه عواملــی 
بســتگی دارد کــه در کنتــرل شــرکت نیســت و ایــن موضــوع 

فراتــر از مرزهــای گزارش دهــی ســازمان اســت.
مصرف غیر مستقیم انرژی، منجر به انتشار گازهای گلخانه ای 305-2

54 مصرف مستقیم انرژی، منجر به انتشار گازهای گلخانه ای 305-3
62 ،58 شدت انتشار گازهای گلخانه ای 305-4

شماره صفحه/توضیحات عنوان GRI استانداردهای
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62 ،58 کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 305-5
62 ،58 انتشار ترکیبات مخرب الیه اوزون 305-6
62 ،58 انتشار اکسید نیتروژن، اکسید سولفور یا سایر ترکیبات 305-۷

پسماند )2020(

59-61 ،5۷ تولید پسماند و تأثیرات قابل توجه مرتبط با پسماند 306-1
59-61 ،5۷ مدیریت تأثیرات قابل توجه مرتبط با پسماند 306-2
59-61 ،5۷ پسماند تولید شده 306-3
59-61 ،5۷ پسماند امحاء نشده )در اثر بازیافت یا اقدامات در جهت کاهش مصرف منابع( 306-4
59-61 ،5۷ پسماند امحاء شده 306-5

همخوانی با قوانین زیست محیطی )2016(

موردی وجود ندارد عدم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی 30۷-1

ارزیابی زیست محیطی تأمین کننده )2016(

49-50 تامین کنندگان جدید که مورد ارزیابی معیارهای زیست محیطی قرار می گیرند 308-1
49-50 اثرات منفی فعالیت های تامین کنندگان بر محیط زیست 308-2

استاندارد 400: اجتماعی

اشتغال )2016(

۷9-82 استخدام کارکنان جدید و نرخ گردش کارکنان 401-1
89 ،82 مزایای ارائه شده به کارکنان تمام وقت که شامل کارکنان نیمه وقت نمی شود 401-2

89 مرخصی به والدین 401-3

روابط کارگر/مدیریت )2016(

ــه  ــی ک ــرات عملیات ــاد تغیی ــرای ایج ــم ب ــورت تصمی در ص
ممکــن اســت بــر روی ذینفعــان )بــه ویــژه کارکنــان( 
تأثیــر داشــته باشــد،موضوع و مراتــب از طریــق رویکردهــا 
ــان(   ــژه کارکن ــه وی ــان )ب ــه ذینفع ــی ب ــای ارتباط و کانال ه
ایــن  برنامه ریزی هــای الزم در  اطــالع رســانی شــده و 

زمینــه انجــام می گیــرد.

حداقل زمان اعالم تغییرات به کارکنان، جهت اعمال رویه های تغییر یافته 402-1

ایمنی و بهداشت شغلی )2018(

90-91 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 403-1
92 شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و بررسی رویداد 403-2

93 ،90-91 خدمات بهداشت شغلی 403-3

92-93
مشارکت کارکنان، مشاوره به آنها و اطالع رسانی به آنان در مورد ایمنی و 

بهداشت شغلی
403-4

93 آموزش به کارکنان در مورد ایمنی و بهداشت شغلی 403-5
93 ارتقای سالمت کارکنان 403-6

90-92
پیشگیری از و کاهش اثرات ایمنی و بهداشت شغلی که به طور مستقیم با 

روابط کسب و کار مرتبط است
403-۷

90-92 کارکنان تحت پوشش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 403-8
90-92 آسیب های مرتبط با کار 403-9
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90-92 بیماری  مرتبط با کار 403-10

آموزش )2016(

83-8۷ میانگین ساعت آموزش در سال به ازای هر یک از کارکنان 404-1
83-8۷ برنامه های ارتقاء و انتقال مهارت های کارکنان 404-2
8۷-88 درصدی از کارکنان که به طور منظم عملکردشان ارتقاء می یابد و ارزیابی آن 404-3

گوناگونی و فرصت برابر )2016(

۷۷-82 گوناگونی با توجه به نظام راهبردی بنگاه 405-1
تفاوت معناداری  وجود ندارد. نرخ حقوق پایه و دستمزد زنان نسبت به مردان 405-2

عدم تبعیض )2016(

موردی وجود ندارد رویدادهای ناشی از تبعیض و اقدامات اصالحاتی در جهت آن 406-1

آزادی انجمن ها و چانه زنی دسته جمعی )2016(

موردی وجود ندارد
عملیات و تأمین کنندگانی که در آنها ممکن است حق آزادی انجمن یا 

چانه زنی دسته جمعی در خطر باشد
40۷-1

کار کودکان )2016(

موردی وجود ندارد اقدامات و عملیات در جهت حوادث ناشی از کار کودکان 408-1

کار اجباری )2016(

موردی وجود ندارد
عملیات و تأمین کنندگانی که در معرض ریسک قابل توجه موارد استفاده اجباری از 

نیروی کار هستند 
409-1

رویه های حراست )2016(

موردی وجود ندارد پرسنل حراست آموزش دیده در جهت حمایت از حقوق بشر  410-1

حقوق مردمان بومی )2016(

موردی وجود ندارد وقایع نقض حقوق مردمان بومی 411-1

ارزیابی حقوق بشر )2016(

موردی وجود ندارد
اقداماتی که با موضوع رعایت حقوق انسانی و ارزیابی تاثیرات اقدامات حقوق 

بشری انجام شده است
412-1

موردی وجود ندارد آموزش کارکنان در مورد رویه ها و سیاست های حقوق بشر 412-2

موردی وجود ندارد
توافقات و قراردادهای سرمایه گذاری قابل توجه که شامل مقررات حقوق 

بشری می شود
412-3

جوامع محلی )2016(

69-۷3 عملیات با مشارکت جامعه محلی، ارزیابی تأثیر و برنامه های توسعه 413-1
موردی وجود ندارد عملیات با تأثیر واقعی و بالقوه قابل توجه منفی بر روی جامعه محلی 413-2

ارزیابی اجتماعی تأمین کننده )2016(

49-50 تامین کنندگان جدیدی که بوسیله معیارهای اجتماعی انتخاب شده اند 414-1
49-50 تاثیرات منفی اجتماعی در زنجیره تامین و اقدامات پیرو آن 414-2

سیاست عمومی )2016(

ــی  ــرداری و تعمیرات ــرکت بهره ب ــور ش ــن کش ــاس قوانی ــر اس ب
مپنــا مجــاز بــه مشــارکت سیاســی نیســت و لــذا ایــن موضــوع 

مصــداق نــدارد.
مشارکت سیاسی  415-1
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بهداشت و ایمنی مشتری )2016(

92 ،26 ارزیابی اثرات بهداشت و ایمنی محصوالت و خدمات 416-1
موردی وجود ندارد موارد عدم تطابق مرتبط با اثرات ایمنی و بهداشتی محصوالت و خدمات 416-2

بازاریابی و برچسب زنی )2016(

19 الزامات مرتبط با اطالعات محصوالت و خدمات و برچسب زنی 41۷-1
موردی وجود ندارد موارد عدم تطابق مرتبط با اطالعات محصوالت و خدمات و برچسب زنی 41۷-2
موردی وجود ندارد موارد عدم تطابق مرتبط با ارتباطات بازاریابی 41۷-3

حریم خصوصی مشتری )2016(

موردی وجود ندارد شکایات تایید شده در زمینه نقض قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی و 
داده های مشتریان 418-1

همخوانی با قوانین اجتماعی-اقتصادی )2016(

موردی وجود ندارد عدم تطابق با قوانین و مقررات در حوزه اجتماعی و اقتصادی 419-1
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