


گــزارش پایــداری ســال 1396 بــه نــام »ارزش آفرینــی بــرای همــگان: 
ــاخت  ــی و س ــرکت مهندس ــزارش ش ــن گ ــه« اولی ــردی 360 درج رویک
بویلــر و تجهیــزات مپنــا در حــوزه مســئولیت اجتماعــی اســت کــه بــر اســاس اســتاندارد 
GRI 2016  و در ســطح الزامــات جامــع )Comprehensive( آمــاده شــده اســت. 

ــزارش در  ــاخص های گ ــدول ش ــزارش، در ج ــر گ ــورد نظ ــاخص های م ــه ش مجموع
پیوســت موجــود اســت. بــرای ایــن گــزارش الزامــی وجــود نداشــته و بــدون شــرکت در 
ارزیابی هــا و ضمانت هــای بیرونــی بــه صــورت داوطلبانــه تهیــه شــده اســت و جهــت 
دسترســی عمومــی در صفحــه مسئـــولیت اجتماعـــی وب ســایت شــرکت مپنـــا بویلــر 

)www.Mapnabe.com( در دســــــترس هــــمگان قـــــرار مـــــی گیرد. 

ــر  ــز ب ــا تمرک ــزارش ب ــر گ ــود و ه ــه می ش ــاانه ارائ ــورت دو س ــه ص ــزارش ب ــن گ ای
ــه  ــی ب ــر، در دوره گزارش ده ــا بویل ــی  مپن ــئولیت اجتماع ــتراتژیک در مس ــای اس حوزه ه
بیــان دســتاوردها و تغییــرات صــورت گرفتــه در آن دوره نســبت بــه دوره قبــل می پــردازد. 
گــزارش حاضــر رویکردهــای اتخــاذ شــده شــرکت در قبــال مســئولیت اجتماعــی در دوره 
زمانــی ســال 1394 تــا 1396 را ارائــه می دهــد. ســال 1394 اولیــن ســال فعالیــت نظام منــد 
ــه  ــوده اســت کــه در ایــن ســال نســبت ب مســئولیت اجتماعــی در شــرکت مپنــا بویلــر ب
ــردی  ــاد رویک ــت ایج ــی جه ــئولیت اجتماع ــتراتژیک مس ــه اس ــا و نقش ــن راهبرده تدوی
ــی  ــگاه ارزش آفرین ــد ن ــر چن ــد. ه ــدام ش ــگان  اق ــرای هم ــی ب ــه ارزش آفرین ــیع تر ب وس
ــوده  ــران شــرکت ب ــت مدی ــورد توجــه و حمای ــوارد م ــان همــواره از م ــه ذینفع ــرای کلی ب
اســت امــا در دو ســال اخیــر نظام منــدی و دیــدگاه اســتراتژیک و راهبــردی بــه ذینفعــان 
و ارزش هایــی کــه بــرای آنــان می آفرینــد در حــوزه تمرکــز شــرکت قــرار داشــته کــه در 

ایــن گــزارش بــه آن پرداختــه شــده اســت. 
در فصــول اولیــه ایــن گــزارش بــه معرفــی مپنــا بویلــر و تشــریح رونــد راهبــردی طــی 
شــده در ایجــاد نظام منــدی رویکــرد مســئولیت اجتماعــی در ایــن شــرکت پرداختــه 
و در ادامــه در هــر فصــل بــر یکــی از ارزش هــای مرتبــط بــا ذینفعــان و رویکردهــا 
ــدار،  ــعه پای ــداف توس ــا اه ــط ب ــال آن ارزش، مرتب ــه در قب ــات صــورت گرفت و اقدام
ــاس  ــر اس ــزارش ب ــن گ ــدی ای ــخه بع ــت. نس ــده اس ــه ش ــط ارائ ــات مرتب توضیح
فعالیت هــای مــورد تمرکــز شــرکت در حــوزه مســئولیت اجتماعــی بــرای دوره ســال 

ــه خواهــد شــد.  ــا 1398 در ســه ماهــه چهــارم ســال 98 ارائ 1396 ت
ــزارش  ــن گ ــورد ای ــنهاد در م ــا پیش ــاد ی ــوال، انتق ــه س ــتن هرگون ــورت داش در ص
تلفــن  یــا شــماره    CSR@Mapnabe.com ایمیــل  از طریــق  می توانیــد 

فرماییــد.  اقــدام   +982127583304

درباره این گزارش

ارزش آفرینی بـــــــرای همگان:
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بســیار خرســندم کــه افتخــار رونمایــی از اولیــن گــزارش مســئولیت های اجتماعــی شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا را دارم کــه 
ــا چالش هــای زیســت محیطــی و اجتماعــی  ــه کســب و کار اخاق مــدار و مســئوانه اســت. امــروزه در کشــور م ــا ب مظهــری از باورهــای عمیــق م
ــدل شــده اســت کــه حــل آنهــا  ــه معضــات بزرگــی ب ــاد ب ــی و آســیب های اجتماعــی چــون فقــر و اعتی ــع آب ــود مناب همچــون آلودگــی هــوا، کمب
نیازمنــد برخــورد مســئوانه ی همگانــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه همچــون شــهروندان، کســب و کارهــا نیــز موظفنــد بــا رفتــاری مســئوانه و بــه 
عنــوان عضــوی از جامعــه اقــدام بــه کنتــرل اثــرات منفــی خــود بــر جامعــه و محیــط زیســت نماینــد و در جهــت رشــد و توســعه اقتصــادی، اجتماعــی 

و زیســت محیطــی پایــدار گام بردارنــد.

همانطــور کــه تاریــخ چنــد دهــه توســعه نشــان داده اســت، تاثیــر کســب و کارهــا بــر جوامــع و محیــط زندگــی افــراد اثــرات بســیار عظیم تــری نســبت بــه 
تاثیــرات فــردی ایجــاد می نمایــد، بنابرایــن مســئولیت کســب و کارهــا در مقایســه بــا گذشــته ســنگین تر شــده اســت. عــاوه بــر آن ســازمان ها و کســب 
و کارهــا می تواننــد بــه طــور چشــم گیری بــر رفتــار فــردی کارکنــان خــود بــه عنــوان اعضــای جامعــه نیــز تاثیرگــذار باشــند. از ایــن رو ارائــه گــــزارش 
ــه جلــو در جهــت ایــن رفتــار مســئوانه دانســت. گزارشــــی کــه به ســمع و نظــر  مســئولیت های اجتماعــی ســازمان ها را می تــوان گامــی مهــم و رو ب

همــگان می رســد تــا بااتریــن نمــاد ســازمان جهــت پاســخگویی در برابــر عمــوم باشــد و خــود را در برابــر آنهــا مســئول احســاس کنــد.

بیانیه مدیر عامل
شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا از جملــه ســازمان هایی اســت کــه بــه واســطه محصــول اصلــی خــود یعنــی بویلرهــای نیروگاهــی 
ــد  ــن محصــوات جدی ــرق از حــرارت و دود خروجــی توربین هــای نیروگاهــی و کاهــش انتشــار گازهــای خروجــی از آن و همچنی ــرژی ب ــد ان و تولی
ــط  ــت و محی ــر روی طبیع ــی و حساســیت زا ب ــرات چشــم گیر منف ــا وجــود نداشــتن اث ــع ســبز محســوب می شــود و ب خــود در حــوزه آب جــزء صنای
زیســت، نگاهــی فراتــر بــه موضــوع مســئولیت های اجتماعــی خــود دارد. شــرکت مپنــا بویلــر در حالــی قــدم در ایــن مســیر گــذارده اســت کــه بــاور 
دارد نــه تنهــا پایبنــدی بــه الزامــات و تعهــدات اخاقــی وظیفــه ای مهــم اســت، بلکــه عمــل اخاقــی و صادقانــه بــه عنــوان بزرگتریــن ســرمایه گذاری 
محســوب می شــود کــه در بلندمــدت بــا ایجــاد تصویــر مثبــت قابــل اعتمــاد از ســازمان، افزایــش ســودآوری را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت. شــرکت 
مپنــا بویلــر از زمــان تاســیس خــود تــا کنــون همــواره تــاش نمــوده اســت کــه دیــدگاه گســترده ای در ایجــاد منفعــت بــرای کلیــه ذینفعــان خــود 
ــه طــور سیســتماتیک  ــد مســئولیت اجتماعــی در فعالیت هــای خــود ب ــری نظام من ــه کارگی ــه از ســال 1394 و طراحــی و ب داشــته باشــد، تاشــی ک
وارد فــاز دیگــری شــد تــا شــرکت بتوانــد بــه مســئولیت اجتماعــی خــود رویکــردی اســتراتژیک داشــته باشــد و بتوانــد ایــن مقولــه مهــم کســب و کار 

ــرار دهــد.  ــن خــود ق امــروز را نصب العی

ــه مســئولیت  ــان اســت کــه در آن ســعی شــده اســت رویکــرد اســتراتژیک ســازمان ب ــرای همــه ذینفع ــی ب ــن گــزارش ارزش آفرین ــی ای ــه اصل زمین
اجتماعــی و ارزش آفرینــی بــرای ذینفعــان را تشــریح نمایــد. هــر چنــد در چنیــن راهــی در مراحــل اولیــه قــرار داریــم امــا امیدواریــم بــا هوشــمندی و 
رویکــرد خــود اصاحــی بتوانیــم هــر ســاله بــه بهبودهــای مســتمر در ایــن زمینــه دســت یابیــم و در گفتمــان آغــاز شــده خــود، توامــان بــا عمــل، در 

کنــار یکدیگــر فردایــی بهتــر از امــروز را بــرای همــگان رقــم بزنیــم.                                                    
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نیمرخ شرکت
مهندســی و ســاخت 
بویلــر و تجهیــزات مپنا

فصل اول
اهداف توسعه پایدار
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روند تحقیق و توسعه ادامه پیدا کرد تا جایی که جایگاه اصلی شرکت مپنا 
هم اکنون در وضعیت زیر قرار دارد:

• اولین و بزرگترین پیمانکار عمومی نیروگاهی در خاورمیانه و غرب آسیا
•  اولین و بزرگترین سازنده کلیه تجهیزات اصلی نیروگاهی  در ایران

• اولین و بزرگترین سرمایه گذار ایرانی طرح های نیروگاهی خصوصی در کشور
• پیمانکار عمومی پروژه های باادست و میان دست در صنعت نفت و گاز

•  سازنده تجهیزات کلیدی مورد نیاز در صنعت نفت و گاز

•  سازنده لوکوموتیو و مجری پروژه های مختلف حمل و نقل ریلی در کشور

شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا کــه بــه 
اختصــار مپنــا بویلــر نامیــده می شــود، از زیــر مجموعه هــای 
ــادی  ــگ اقتص ــک هلدین ــا ی ــروه مپن ــت. گ ــا اس ــروه مپن گ
ــه  ــرکت زیرمجموع ــراه 41 ش ــه هم ــه ب ــت ک ــی اس ایران
خــود، تحــت عنــوان “شــرکت گــروه مپنــا” در زمینــه 
ــن اجــرای  ــی، همچنی توســعه و ســاخت نیروگاه هــای حرارت
ــزات  ــی و تجهی ــل ریل ــل و نق ــت و گاز، حم ــای نف پروژه ه
ــد در  ــی کلی ــکار اجرای ــورت پیمان ــه ص ــکی ب ــرفته پزش پیش
دســت )EPC( و ســرمایه گذاری خصوصــی )IPP( در ســطح 

ــد. ــت می کن ــه فعالی ــران و منطق ــازار ای ب
گــروه مپنــا از آغــاز تأســیس در ســال 1371، اجــرای نزدیــک 
بــه یکصــد اَبَــر پــروژه بــه ارزش بیــش از 30 میلیــارد 
ــر  ــاوه ب ــت. ع ــوده اس ــت نم ــود ثب ــه خ ــورو را در کارنام ی
آن، 60 محصــول گوناگــون و 85 نــوع خدمــات مختلــف 
شــکل گیری  می کنــد.  عرضــه  خــود  مشــتریان  بــه  را 
ــای  ــت پروژه ه ــرکت مدیری ــیس »ش ــا تأس ــا، ب ــروه مپن گ
ــا« در ســال 1372  ــه اختصــار »مپن ــا ب ــران« ی نیروگاهــی ای
ــران  ــروی جمهــوری اســامی ای شمســی و توســط وزارت نی
ــور  ــی ام ــا، تمام ــرکت مپن ــیس ش ــش از تأس ــد. پی ــاز ش آغ
ــط  ــران، توس ــی ای ــای حرارت ــای نیروگاه ه ــی پروژه ه اجرای
ــت  ــن جه ــه همی ــد و ب ــام می ش ــی انج ــرکت های خارج ش
ایــن شــرکت بــا هــدف افزایــش اتــکا بــه توانمنــدی داخلــی 
و بــا شــعار »مپنــا نمــاد خــود بــاوری« تاســیس شــد کــه در 
ــی  ــای نیروگاه ــی پروژه ه ــکاری عموم ــوان  پیمان ــدا به عن ابت

ــرد.   ــل می ک ــت عم ــد در دس ــورت کلی ــه ص ب

شرکت گروه مپنا و 
شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

حوزه های اصلی کسب و کار مپنا

گروه مپنا به دنبال تجربیات اجراي نیروگاه شهید رجایي و به عنوان یک پیمانکار عمومي
 در مرداد ماه 1372 تأسیس شد.

تاریخچه تاسیس گروه مپنا

• طراحي، مهندسي و تامين تجهيزات اصلي نيروگاهي از خارج
• عمليات اجرايي و تامين تجهيزات جانبي از داخل

• مهندسي و اجرا و ساخت تجهيزات غير اصلي در داخل
• تامين تجهيزات اصلي از خارج

طراحي،   فعاليت هاي  كليه  انجام  اصلي،  تجهيزات  ساخت   •
مهندسي و اجرا نيروگاهي در داخل

• سرمايه گذاري مستقيم در احداث نيروگاه
• حضور در پروژه هاي صنعتي و يوتيليتی

• ارائه خدمات پس از فروش و نگهداري و بهره برداري

• ورود به عرصه نفت و گاز )ساخت برخی از تجهيزات اصلی(
• ورود به عرصه حمل و نقل ريلی )ساخت لوكوموتيو و اجرای پروژه(

• ورود به بازارهای بين المللی

• تمركز بر تحقيق و توسعه و طراحی محصول،
• توســعه فعاليت هــای نفــت و گاز و حضــور در پروژه هــای 

پاايشــگاهی پــارس جنوبــی و حفــاری اكتشــافی

ــت و  ــن نف ــه و اجــرای توســعه ميادي ــاز مطالع ــه ف • ورود ب
گاز، تاميــن دكل حفــاری دريايــی، تاميــن خدمــات فنــی حفــاری

• ورود به عرصه تامين تجهيزات پزشکی

1011



شــرکت های زیــر مجموعــه ایــن گــروه بــه شــرح زیــر اســت کــه ماموریــت آنهــا از جملــه شــرکت مپنــا بویلــر تکمیــل زنجیــره ارزش 
فعالیت هــای هلدینــگ اســت.  

شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا کــه بــه 
ــا  ــال 1378 ب ــود، در س ــده می ش ــر خوان ــا بویل ــار مپن اختص
هــدف توســعه صنایــع انــرژی کشــور در حــوزه بویلــر توســط 
ــا تاســیس شــد. شــرکت طــی ســال های  شــرکت گــروه مپن
اولیــه فعالیــت خــود چهــار پــروژه ســاخت بویلرهــای بازیافــت 
حرارتــی و صنعتــی را بــا مشــارکت شــرکت های صاحــب نــام 
بین المللــی ماننــد Hanjung ،CCT و Si Fang اجــرا کــرد 
کــه رضایــت کارفرمایــان در صنعــت نیــروگاه و پتروشــیمی را 
ــه همــراه داشــت. در پــی ایــن موفقیت هــا، در ســال 1382  ب
بــا مشــارکت کنسرســیومی بــه  همــراه شــرکت دوســان کــره 
جنوبــی توانســت قــرارداد طراحــی و ســاخت 44 دســتگاه بویلر 
ــرای نیروگاه هــای متعــدد در  بازیافــت حرارتــی )HRSG( را ب
ــاوری و  ــال فن ــا انتق ــاخته و ب ــود س ــور از آن خ ــطح کش س
ــه پشــتوانه ای معتبــر  دریافــت لیســانس از شــرکت دوســان ب
بــرای طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی بویلرهــای 
بازیافــت حرارتــی در زنجیــره تولیــد انــرژی الکتریکــی کشــور 

تبدیــل شــود.

ــرای  ــرکت ب ــتراتژی های ش ــتای اس ــال 1389 در راس  از س
ــزات  ــت ســاخت تجهی ــن و ایجــاد ظرفی ــره تامی ــود زنجی بهب
بویلــر، ظرفیــت کامــل شــرکت مهندســی و ســاخت تجهیــزات 
ــه  ــزات ب ــر و تجهی ــاخت بویل ــه س ــب کارخان ــا را در قال مپن
ــی در  ــل قبول ــرد قاب ــر عملک ــا بویل ــرکت مپن ــت. ش کار گرف
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــته اس ــر داش ــوات بویل ــه محص زمین
ــدی  ــه رتبه بن ــدام ب ــه اق ــوی ک ــر مک ک ــه معتب ــار مجل آم
ــال 1396  ــار س ــد در آم ــر می نمای ــت بویل ــرکت ها در صنع ش
ــه  ــر رتب ــر را از نظ ــا بویل ــرکت ها، مپن ــدی ش ــود در رتبه بن خ
تکنولــوژی در بویلرهــای بازیافــت حرارتــی در رتبــه هفتــم و 
از لحــاظ ســازندگان در رتبــه دوم قــرار داده اســت. همچنیــن 
ــای  ــه بازاره ــه ورود ب ــدام ب ــر اق ــال های اخی ــرکت  در س ش
جدیــد نمــوده کــه مهمتریــن آنهــا صنعــت آب اســت کــه بــر 
اســاس نیازهــای کشــور در ایــن زمینــه بــه آن ورود و قصــد 
ــذار در  ــران تاثیرگ ــی از بازیگ ــه یک ــی ب ــال های آت دارد در س

ــدل شــود.  ایــن صنعــت ب

مپنا بویلر در یک نگاه

تاسيس شركت مسبا اجرای پروژه ها با محدوده ساخت

• انتقال دانش HRSG و ايجاد هسته طراحی و مهندسی
HRSG تجهيز برای اجرای ابر پروژه44 واحد •

• تمركز بر هسته های مديريت پروژه و نظارت بر ساخت

ــای  ــن بويلر ه ــی و تامي ــت طراح ــش ظرفي ــر افزاي ــز ب • تمرك
بازيافــت نيروگاهــی در قالــب طرح هــای نيــام و 40 بويلــر

• تمركــز بــر هســته های مديريــت پــروژه )چنــد پــروژه ای شــدن 
شــركت( و تاميــن )افزايــش محــدوده تاميــن در پروژه هــا(

ادغام با شركت تجهيزات مپنا• ورود به عرصه توليد تجهيزات اصلی بويلر و نيروگاه از طريق 
• افزايش خدمات و روابط با مشتريان• ورود به عرصه تحقيق و توسعه و ايجاد توان طراحی محصوات جديد• توسعه سبد محصول

مخازن تحت فشار و مبدل ها• ورود به عرصه مهندسی و توليد تجهيزات ثابت نفت و گاز همچون 

آب نيروگاهی )WTP(• ورود به عرصه مهندسی و توليد تجهيزات تصفيه 
 )شامل EDI, SWRO, BWR, MED, UF, ZLD...(• تکميل سبد محصوات صنعت آب

مدیران عامل مپنا بویلر

سیر تطور شرکت مپنا بویلر

مهندس سید مرتضی تهانی
)سرپرست شرکت درحال تاسیس(، 1378

مهندس محمدعلی برهان دیانی
اسفند 1378- دی 1380

مهندس جواد امینیان
 بهمن 1380- شهریور 1383

مهندس محمدنبی فرجی
خرداد 1386- خرداد 1389

مهندس عبدالمجید رجبی
مهر 1383- اردیبهشت 1386

 تیر 1389 تاکنون

بخش برق

شرکت احداث و توسعه 
نیروگاه های مپنا

شرکت احداث و توسعه 
نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا
شرکت احداث و توسعه 

پروژه های ویژه مپنا
شرکت مهندسین مشاور 

موننکو ایران

شرکت نصب نیرو

شرکت مهندسی و ساخت
لوکوموتیو  مپنا

شرکت احداث و توسعه 
ریلی مپنا

شرکت تعمیرات و توسعه
بهره برداری ریلی مپنا

بخش حمل و نقل

شرکت توسعه نفت و 
گاز مپنا

شرکت نیر پارس

شرکت مشاوران انرژی تهران

شرکت حفاری مپنا
نور کیش

بخش نفت و گاز

شرکت سرمایه گذاری
کارکنان گروه مپنا

شرکت مپنا بین الملل

شرکت مشاوره مدیریت مپنا

شرکت توسعه بهداشت
و سامت مپنا

مؤسسه مپفن

سایر

شرکت مهندسی و ساخت
توربین مپنا

شرکت مهندسی و ساخت
ژنراتور  مپنا

شرکت مهندسی و ساخت
پره توربین مپنا

شرکت مهندسی و ساخت
بویلر و تجهیزات مپنا

شرکت مهندسی ساخت
برق و کنترل مپنا

شرکت مهندسی و ساخت 
تجهیزات سپاهان

شرکت موارد کاران

شرکت مهندسی و پشتیبانی 
البرز  توربین

شرکت بهره برداری و 
تعمیراتی مپنا

بخش تولید

شرکت نیروگاه جنوب 
اصفهان

شرکت تولید برق
گناوه مپنا

شرکت تولید برق توس مپنا

شرکت تولید برق عسلویه مپنا

شرکت نیروگاه فارس

شرکت نیروگاه پره سر

شرکت تولید برق
غرب کارون مپنا

شرکت تولید برق پرند مپنا

شرکت تولید برق 
سنندج مپنا

شرکت تولید آب و برق 
قشم مپنا

شرکت تولید انرژی های 
تجدید پذیر مپنا

بخش پروژه های
سرمایه گذاری
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منظر ارکان جهت ساز مپنا بویلر  

منشور پایداری مپنا بویلر

ماموریت

چشم انداز

ارزش ها )من تا ما(

مــا بــه عنــوان یکــی از شــرکت های گــروه مپنــا در راســتای خلــق ارزش پایــدار بــرای مشــتریان، ســهامداران و ســایر 
ذی نفعــان از طریــق طراحــی، تامیــن، ســاخت، نصــب، راه انــدازی، تامیــن مالــی، ارائــه خدمــات و مدیریــت پــروژه در 

زمینــه انــواع بویلــر و تجهیــزات نیروگاهــی، نفــت، گاز، پتروشــیمی و ســایر صنایــع ایفــای نقــش می نماییــم.

رهبر صنعت بویلر ایران، توانمند در طراحی و ساخت تجهیزات و شناخته شده در بازارهای بین   المللی تا سال 1400

مشتری )تمرکز بر مشتری(
نوآوری

تعالی )تعالی سازمانی و نتیجه گرایی(
ایمنی )ایمنی و دوستی با محیط زیست(

مسئولیت پذیری )کار تیمی، مسئولیت پذیری و روحیه اشتراک دانش(
اخاق )اخاق کسب و کار(

1. کارخانه: 
کرج، کیلومتر12 اتوبان کرج-قزوین، بلوارکاوش

ــع ســالن  ــر مرب ــه 35000 مت ــک ب ــار و نزدی ــه مســاحت 10 هکت ــی ب شــامل زمین
ــاخت،  ــازی و س ــد آماده س ــوط فراین ــین آات و خط ــه ماش ــز ب ــیده مجه سرپوش

ــاژ. ــوش و مونت ــای ج ــوط فراینده ــین کاری، خط ــد ماش ــوط فراین خط

2. دفتر تهران:
 تهران، خیابان نلسون ماندا، خیابان گلخانه، شماره 7

شامل 4500 متر مربع زیربنای مفید

3. مجتمع الهیه:
ــه  ــر، مجتمــع الهی ــان شــرکت دلپذی ــان بیســت، خیاب ــه، خیاب کــرج، کمالشــهر، رضوانی

شــرکت مپنــا بویلــر
شامل زمینی به مساحت 22 هکتار و 27000 مترمربع سالن سرپوشیده 

ساختار سازمانی شرکت 

منظر دفاتر و سایت ها
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نام پــــــروژه مشخصـــــــــات پـــــــــــروژهنوع پروژه
شـــــــــرح كاركارفــــــرما

 سایت ها و پروژه های عملیاتی فعال

نام پــــــروژه مشخصـــــــــات پـــــــــــروژهنوع پروژه
شـــــــــرح كاركارفــــــرما

طراحي، تامين و ساخت 2 واحد بويلر  بازيافت حرارتی
وزن تجهيزات ساختنی: 3980 تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    241.2 t/h          520 oC        90 bar.a

LP Steam     32.4 t/h          230 oC        8.5 bar.a

طراحي، تامين و ساخت 6 واحد بويلر  بازيافت حرارتی
وزن تجهيزات ساختنی: 13077 تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    241.2 t/h          520 oC        90 bar.a

طراحــي، تاميــن و ســاخت 2 واحــد بويلــر  بازيافــت حرارتــی 3 
تــن   4270 ســاختنی:  تجهيــزات  فشــارهوزن 

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    180 t/h          532 oC        103.5 bar.a

IP  Steam    48 t/h          532 oC        32 bar.a
LP  Steam    28.4 t/h          234 oC        4.7 bar.a

طراحي، تامين و ساخت 6 واحد بويلر  بازيافت حرارتی
تجهيزات ساختنی: 13140  تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    241.2 t/h          520 oC        90 bar.a

LP  Steam    32.4 t/h          230 oC        8.5 bar.a

طراحي، تامين و ساخت 6 واحد بويلر  بازيافت حرارتی
تجهيزات ساختنی: 13090  تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    241.2 t/h          520 oC        90 bar.a

LP  Steam    32.4 t/h          230 oC        8.5 bar.a

طراحي، تامين ، ساخت، نصب و راه اندازی 4 واحد بويلر  پکيج
تجهيزات ساختنی: 2040  تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    140 t/h          420 oC        43 bar.a

طراحي، تامين ، ساخت، نصب و راه اندازی 1 واحد بويلر  بازيافت حرارتی
تجهيزات ساختنی: 2100  تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    200 t/h          467 oC        64 bar.a

F طراحي، تامين و ساخت 2 واحد بويلر  بازيافت حرارتی كاس
 تجهيزات ساختنی: 7240  تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
 HP Steam    340.2 t/h          541 oC        118 bar.a

IP Steam     38 t/h          540 oC        31 bar.a

LP Steam    30.7 t/h          365 oC        9 bar.a

نیروگاه سیکل ترکیبی
 شهید احمد کاظمی 
) گل گهر سیرجان(

نیروگاه سیکل ترکیبی پرند

نیروگاه سیکل ترکیبی
 غرب کارون

نیروگاه سیکل ترکیبی
 فردوسی

نیروگاه سیکل ترکیبی
عسلویه

پتروپاایش کنگان

فواد مبارکه

نیروگاه سیکل ترکیبی هنگام

نیروگاه

نیروگاه

نیروگاه

نیروگاه

نیروگاه

نفت و گاز

فواد

نیروگاه

شركت معدنی  وصنعتی  گل گهر

شركت توليد برق مپنا پرند

شركت مهندسی و توسعه نفت ايران

شركت برق مپنا توس

شركت برق مپنا عسلويه

شركت پتروپاايش كنگان

شركت فواد مباركه

شركت هلدينگ 
نيروگاه های حرارتی

طراحي، تامين و ساخت 2 واحد بويلر  بازيافت حرارتی
وزن تجهيزات ساختنی: 3970 تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    241.2 t/h          520 oC        90 bar.a

LP Steam     32.4 t/h          230 oC        8.5 bar.a

طراحي، تامين و ساخت 6 واحد بويلر  بازيافت حرارتی
وزن تجهيزات ساختنی: 13190 تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    241.2 t/h          520 oC        90 bar.a

LP Steam     32.4 t/h          230 oC        8.5 bar.a

طراحي، تامين و ساخت 4 واحد بويلر  بازيافت حرارتی
وزن تجهيزات ساختنی: 6540 تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    241.2 t/h          520 oC        90 bar.a

LP Steam     32.4 t/h          230 oC        8.5 bar.a

F طراحي، تامين و ساخت 3 واحد بويلر  بازيافت حرارتی كاس
تجهيزات ساختنی: 10817  تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    219.7 t/h         560 oC         140 bar.a

IP  Steam    49.2 t/h          560 oC           34 bar.a
LP  Steam    40.7 t/h          235 oC        4.97 bar.a

طراحــی، مهندســی، تاميــن و ســاخت  آب شــيرين كــن با ظرفيــت 35000 
مترمکعب در شــبانه روز

طراحي، تامين و ساخت 12 واحد بويلر  بازيافت حرارتی
تجهيزات ساختنی: 26154  تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    241.2 t/h          520 oC        90 bar.a

طراحي، تامين و ساخت 2 واحد بويلر  بازيافت حرارتی
تجهيزات ساختنی: 4359  تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    241.2 t/h          520 oC        90 bar.a

LP  Steam    32.4 t/h          230 oC        8.5 bar.a

طراحي، تامين و ساخت 2 واحد بويلر  بازيافت حرارتی
تجهيزات ساختنی: 3970  تن

مشخصات فنی هر بويلر : 
HP Steam    345 t/h          430 oC        45 bar.a

نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

نیروگاه سیکل ترکیبی سبان

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله

نیروگاه سیکل ترکیبی
 چابهار

برق و بخار مکران

نیروگاه سیکل ترکیبی
 رودشور

مجتمع تولید آب بوشهر

نیروگاه

نیروگاه

نیروگاه

نیروگاه

نیروگاه

پتروشیمی

نیروگاه

آب

شركت سبانوين

شركت برق اميد سبان

شركت تدبير سازان سرآمد

شركت شامارا

شركت توليد نيرو جنوب شرق صبا

شركت آب نيروی مکران

شركت توليد برق و انرژی امير كبير

شركت آب و فاضاب )آبفا( بوشهر

سایت فعال

سایت فعال

سایت فعال

سایت فعال

سایت فعال

سایت فعال

سایت فعال

سایت فعال

پروژه فعالپروژه فعال

پروژه فعال

پروژه فعال

پروژه فعال

پروژه فعال

پروژه فعال پروژه فعال

ــی  ــا شــركت منعقــد شــده ول ــد از پروژه هايــی كــه قــرارداد آنهــا ب عبارتن
هنــوز شــركت فعاليــت خــود را در آنهــا آغــاز نکــرده اســت.

ــا در  ــرای آنه ــت اج ــركت جه ــای ش ــه نيروه ــی ك ــد از پروژه هاي  عبارتن
ــتند. ــتقر هس ــور مس ــايت های مذك س

سایت فعال
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سایت های عملیاتی که شرکت در آنها فعال بوده است:

صنایع اصلی که شرکت در آنها فعال است: 

HRSG بویلرهاي بازیافت حرارتي
Industrial  بویلرهاي واترتیوب صنعتي

Convenional بویلرهاي نیروگاه هاي بخاري
CHP  بویلرهاي تولید همزمان برق و بخار

Shell & Tube انواع مبدل های
هوا زدا

مخازن تحت فشار و برج تقطیر
آب شیرین کن، سیستم های تصفیه آب

بویلر زباله سوز

تعمیرات اساسی بویلر
خدمات مدیریت پروژه

خدمات آزمایشگاهي متالورژی و کالیبراسیون
نظارت بر نصب و راه اندازی

ارتقاء و توسعه واحدهای تولید بخار
انجام بازرسی های دوره ای

تأمین مواد و تجهیزات )در حوزه بویلر(
تأمین لوازم یدکی )در حوزه بویلر(

پشتیبانی از محصول در قالب قراردادهای خدماتی بلندمدت
عارضه یابی عیوب بویلر و تعمیرات دوره ای و موردی بویلر 

ارائه آموزش های تخصصی در زمینه بویلر و تجهیزات جانبی
مشاوره های مهندسی و انجام تحلیل عیوب

منظر خدمات منظر محصوات 
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انواع پروژه  ها

)HRSG( پروژه های بویلر بازیافت

)Industrial( پروژه های بویلر واترتیوب

)Convenional( پروژه های بویلر

)Water packages( پروژه های آب

 )CHP ،پروژه های نیروگاهی )بویلر بازیافت، بویلر بخار
پروژه های پتروشیمی )بویلرهای واترتیوب(

پروژه های نفت و گاز )مخزن، مبدل حرارتی، روغن زدا، برج تقطیر، تانک ذخیره(
)ROپروژه های آب )پلنت تصفیه آب صنعتی و شهری، آب شیرین کن به روش

147 دستگاه بویلر بازیافت حرارتی
43 پروژه در حوزه های نیروگاه، نفت، گاز و پتروشیمی  

39904 تن بخار در ساعت

40 دستگاه بویلرواترتیوب صنعتی
11پروژه در حوزه های نیروگاه، نفت، گاز و پتروشیمی  

6240 تن بخار برساعت

 Convenional2دستگاه بویلر
1پروژه در حوزه نیروگاه
2080تن بخار برساعت

یک پروژه آب شرین کن به روش SWRO با ظرفیت 35000 متر مکعب در روز
یک پروژه WTP در حوزه نیروگاه به روش RO+CEDI با ظرفیت 33 متر مکعب در ساعت

بازار هدف داخلی

 بازار هدف خارجی 

بخش PG مپنا )شامل توسعه 1 و 2 و 3(
بخش O&G مپنا )شامل نیرپارس(

شرکت های بخش تولید مپنا )توگا، پارس و ...(
بخش IP مپنا

شرکت های تولید برق )نیروگاه ها(
شرکت های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت های GC غیر مپنایی
شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های تولید فواد
سایر شرکت های صنایع معدنی )تولید آهن، مس، سیمان و ...(

سازمان شهرداری ها
سازمان آبفا
برق حرارتی

عراق 
سوریه

بازار های هدف شرکت به شرح زیر است: 
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منظر گواهینامه های شرکت 
 ISO9001:2008 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد 

 ISO14001:2004 گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد 
 OHSAS 18001:2007 گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد 

 ISO/IEC 27001:2005 گواهینامه سیستم مدیریت 
 ISO 17025 گواهینامه تایید صاحیت آزمایشگاه 

گواهینامه تایید صاحیت ایمنی

منظر تقدیرنامه های شرکت 
 تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی

تندیس سیمین صنعت سبز کشور
 رتبه اول و تندیس زرین کارگاه ایمن برتر کشور به دلیل عملکرد در حوزه ایمنی

 تندیس و لوح تقدیر کارگر نخبه سال 95 از دست ریاست محترم جمهوری )دکتر مهدی شهابی( 
 تندیس سیمین در جایزه ملی پروژه برتر ایران در پروژه های فازهای 15 و 16 پارس جنوبی 

 لوح کارفرمای نمونه صنایع استان البرز )عبدالمجید رجبی( 
OHSAS۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ و ISO۹۰۰۱:۲۰۰۸، ISO۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ گواهینامه های 

 )ISO۱۷۰۲۵( گواهینامه تایید صاحیت آزمایشگاه 
 ISO۲۷۰۰۱ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطاعات 
 لوح سپاس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا( 

 تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد فنی و مهندسی نمونه 
 تندیس برتر چهارمین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی کرمان 
 تندیس اولین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب در سال 

 لوح تقدیر حامی برتر در سی و نهمین همایش شیمی نیروگاه در اصفهان 
 گواهینامه آزمون مهارت )Proiciency Test( در زمینه آزمون های ضربه و سختی سنجی 

 تندیس جایزه ملی صنعت و معدن 
 رتبه زرین در طرح رتبه بندی کارت های بازرگانی 
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شرکای تجاری و همکاری های خارجی

Sulzer شرکت
طراحی و ساخت انواع پمپ های صنعتی، 

نیروگاهی، نفت و گاز و ...
Tubos شرکت

ساخت انواع لوله و تیوب 

شرکت AST  )ایتالیا(
طراحی وساخت انواع شیرهای اطمینان 

)Safety Valve(

شرکت Veolia )فرانسه(:
 طراحی تجهیزات آب شیرین کن

شرکت Doosan )کره جنوبی(: 
انتقال دانش فنی طراحی و ساخت بویلرهای 

بازیافت حرارتی نیروگاهی کاس E تایپ افقی

شرکت  hylux  )سنگاپور(
طراحی تجهیزات آب شیرین کن

شرکت  Tenaris )ایتالیا(
ساخت انواع لوله و تیوب

شرکت CNIM  )فرانسه(
طراحی بویلر زباله سوز

شرکت مکی )ایتالیا(
طراحی بویلر صنعتی

شرکت CMI )بلژیک(
بویلرهــای  طراحــی  فنــی  دانــش  انتقــال 
بازیافــت کاس F و H و مهندســی و ارتقــا در 

ســرویس پروژه هــای 

منظر کارکنان

  مجموع نیروی انسانی : 1228 نفر

نمودار نیروی انسانی
 به تفکیک کل سابقه کار

نمودار نیروی انسانی
 به تفکیک میران تحصیات
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منظر مالی

شرکت گروه مپنا
شرکت نیرپارس

شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا)توگا(

% 61.72
% 32.49
% 5.79

آخرین وضعیت سهامداران

نسبت سهامنام سهامداران

1057 سرمایه  )میلیارد ریال(- 1396

760 سود خالص  )میلیارد ریال(- 1396

1514 سود ناخالص  )میلیارد ریال(- 1396

نگاهی کلی به عملکرد سازمان

درصد رضایت کارکنان-66/511396

درصد رضایت جامعه از سازمان-1396 68/5

درآمد های عملیاتی )میلیارد ریال(-60381396

میزان رضایت تامین کنندگان )درصد(-58/661395

میلیون ریالرضایت کلی مشتریان )درصد(- 811396
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راهبری 
مسئولیت
اجتماعی

فصل دوم

در دهه های آینده، موفق ترین شرکت ها آنهایی خواهند بود که پایداری را با کسب و کارهای کلیدی خود پیوند دهند.

جیم اوون- مدیرعامل کاترپیار
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مدیریــت راهبــردی در شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و 
تجهیــزات مپنــا

 شــرکت مپنــا بویلــر از زمــان تاســیس خــود تاکنــون 
برنامه ریــزی کان را همــواره مــد نظــر داشــته و کلیــه 
فعالیت هــای خــود را در ایــن راســتا هماهنــگ  نمــوده 
ــا روش  ــت ت ــوده اس ــاش ب ــواره در ت ــن هم ــت. همچنی اس
ــد  ــه دارد. واح ــه روز نگ ــطح کان ب ــود را در س ــت خ مدیری
برنامه ریــزی اســتراتژیک بــه عنــوان زیــر مجموعــه معاونــت 
ــرای  ــزی و اج ــئول برنامه ری ــتم ها، مس ــزی و سیس برنامه ری
ــت موضــوع  ــل اهمی ــه دلی ــازمان اســت. ب ــتراتژی های س اس
مدیریــت اســتراتژیک در شــرکت، کمیتــه ای بــا عنــوان کمیتــه 
ــن  ــا ای ــط ب ــات مرتب ــتراتژیک موضوع ــت اس ــری مدیری راهب
ــه  ــراف از برنام ــال انح ــد و در قب ــری می نمای ــوزه را راهب ح

پیشینه برنامه ریزی و اجرای استراتژی در شرکت به طور خاصه به صورت زیر است: 

• استقرار فرایند مدیریت استراتژیک )بر اساس مدل دیوید(، تدوین و اباغ ویرایش اول برنامه استراتژیک
QPR-BSC ایجاد داشبوردهای مدیریتی استراتژیک با نرم افزار •

• اجرای برنامه های استراتژیک 
)نظیر تملک شرکت تجهیزات مپنا در راستای استراتژی های افزایش ظرفیت و ادغام عمودی پس رو، ایجاد واحد تحقیق و توسعه(

• بازنگری اساسی برنامه استراتژیک با توجه به تغییرات شرایط محیطی )نظیر توقف پروژه های توسعه کشور در حوزه نیروگاه، 
تغییر سیاست های بازاریابی گروه، افزایش قابلیت ساخت تجهیزات( و اباغ ویرایش دوم برنامه استراتژیک

• همکاری با شرکت پاادیوم در اجرای پروژه بازنگری استراتژی های گروه مپنا و ویرایش جزیی نقشه استراتژی شرکت به 

منظور همسویی با استراتژی گروه و اباغ ویرایش سوم برنامه استراتژیک
• اجرای برنامه های استراتژیک )مانند استقرار SAP، پروژه های توسعه محصول، برنامه های توسعه خدمات، ایجاد معاونت فروش 

و توسعه بازار، توسعه فعالیت های بازاریابی و فروش(
SFO و ارزیابی ساانه آمادگی استراتژیک شرکت با مدل OSM تشکیل واحد مستقل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد •

• بازنگری فرایند مدیریت استراتژیک بر اساس فرایند جامع کاپان- نورتون )شکل 2ج-1(
• تثبیت رویکرد بازنگری ساانه برنامه استراتژیک و اباغ برنامه های افق سه ساله

 • اجرای برنامه های استراتژیک )مانند استقرار استاندارد PMBOK، طراحي و استقرار ساختار و فرایندهاي بازاریابي و فروش، پروژه های 
توسعه محصول برای کاهش شکاف تکنولوژی محصوات فعلی و ایجاد محصول جدید، پروژه استقرار فرایند مدیریت تکنولوژی (

• استقرار رویکردهای برنامه ریزی سناریو و مدیریت ریسک اهداف استراتژیک
• توسعه فعالیت های افزایش آگاهی استراتژیک کارکنان نظیر برگزاری همایش و مسابقه

• استقرار رویکرد تدوین برنامه استراتژیک وظیفه ای
• تدوین استراتژی های پشتیبان در حوزه های بازاریابی و فروش، تکنولوژی، تامین، منابع انسانی، دانش و ...

• تعمیق برنامه ریزی سناریو
Qlik View بهبود داشبوردهای مدیریتی استراتژیک با نرم افزار •

ــام  ــتراتژیک انج ــاخص های اس ــی ش ــیله ارزیاب ــه وس ــه ب ک
ــه مدیرعامــل ســازمان پاســخگو اســت. اعضــای  می شــود، ب
ایــن کمیتــه، مدیرعامــل، کلیــه معاونیــن و مدیــران بافصــل 
ــزی  ــر برنامه ری ــازمان و مدی ــد س ــران ارش ــوان مدی ــه عن ب
ــای  ــه ماموریت ه ــود ک ــامل می ش ــازمان را ش ــتراتژیک س اس

ــد:  ــری می نماین ــر را پیگی زی

• تعیین سیاست ها و اهداف کان شرکت
• بازنگری استراتژی سطح کسب  و کار

• کنترل تحقق اهداف و برنامه های استراتژیک سطح کسب و کار
• تصویب استراتژی  های وظیفه ای

1387 - 88

1389 - 91

1392 - 93

1394 - 96

در حــال حاضــر شــرکت مپنــا بویلــر جهــت راهبــری اســتراتژیک خــود  از الگــوی نورتــون و کاپــان در مدیریــت اســتراتژیک اســتفاده 
و بــر ایــن اســاس مراحــل زیــر را پیگیــری می کنــد.  ایــن مراحــل در غالــب نظــام مدیریــت اســتراتژیک شــرکت اجرایــی می شــود:

1. تدوین استراتژی: 
در این مرحله، به تدوین یا بازنگری استراتژی های شرکت اقدام می شود. گام های انجام آن به قرار زیر است: 

• تحلیل انتظارات ذینفعان    
ذي  نفعــان افــراد، گروه هــا یــا ســازمان هایي هســتند کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم ســهم یــا منفعتــي در ســازمان دارنــد، زیــرا یــا بــر 
ســازمان تاثیــر مي گذارنــد و یــا از آن تاثیــر مي پذیرنــد. بررســی نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان در مپنــا بویلــر مراحــل زیــر را شــامل می شــود: 

• امتیاز دهی به عوامل قدرت
 و عاقه مندی

• تعین استراتزی برخورد
) stakeholder map (

• شناسایی نیازها و انتظارات
• امتیازدهی به نیازها و انتظارات
• تعین نیازها و انتظارات کلیدی

گروه هــای ذینفعــان ســازمانی بــه صــورت زیــر اســت کــه هــر یــک ممکــن اســت دارای زیــر گروه هــای مخصــوص بــه خــود باشــد. 
پــس از شناســایی گروه هــای ذینفعــان، نیازهــا و انتظــارات آنهــا شناســایی شــده و انتظــارات کلیــدی دســته بنــدی می شــود. در فرآینــد 
شناســایي و اولویت بنــدي خواســته ها و انتظــارات ذي نفعــان، بازخوردهــاي دریافتــي از  آنهــا، نظرســنجي هاي انجــام شــده از برخــي از 

آنهــا و تجــارب حاصلــه از تعامــات روزمــره بــا ذي نفعــان، مــورد توجــه  قــرار می گیــرد.
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•   ماموریت، چشم انداز و ارزش ها:
در ایــن مرحلــه ارکان جهــت ســاز شــرکت بــر اســاس انتظــارات کلیــدی ذی نفعــان و آینــده مــورد نظــر شــرکت بــا اجمــاع نظــر 

مدیــران ارشــد در کمیتــه مدیریــت اســتراتژیک تدویــن و بازنگــری می شــود. 

• تحلیل محیط کان، محیط صنعت و محیط درونی: 
ــه و کلیــدی محیط هــای کان، صنعــت  ــن تحلیل هــا جهــت شناســایی فرصت هــا و تهدیدهــا و قــوت و ضعف  هــای پای در ای

و محیــط درونــی شــرکت مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

• تدوین استراتژی:
ــه می شــود.  ــب نقشــه کان اســتراتژی های شــرکت ارائ ــه و در قال پــس از تحلیل هــای محیطــی اســتراتژی های شــرکت تهی

نقشــه اســتراتژیک حــوزه کان شــرکت در افــق 95 تــا 97 بــه صــورت زیــر اســت:

2. ترجمه، همسوسازی و اجرای استراتژی: 
ــازمان  ــف س ــای مختل ــرای بخش ه ــازمان ب ــه ای س ــتراتژی های وظیف ــرکت، اس ــه کان ش ــتراتژی ها و نقش ــن اس ــس از تدوی پ
ــت  ــرد جه ــدی عملک ــاخص های کلی ــس از آن ش ــود. پ ــراء می ش ــزی و اج ــراء برنامه ری ــت اج ــدام جه ــای اق ــن و برنامه ه تدوی
ارزیابــی برنامه هــا تدویــن  و هــر ســاله ســنجیده می شــود و بــه ایــن ترتیــب اجــرای اســتراتژی ها مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد. 
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شــده در راســتای رســیدن بــه شــهروند ســازمانی مســئول قــدم 
ــردارد.  ب

در ایــن جهــت شــرکت مپنــا بویلــر ارکان جهت ســاز مســئولیت 
ــن  ــود را در ای ــتراتژی های کان خ ــداف و اس ــی و اه اجتماع
ــن  ــرکت تدوی ــاری ش ــتراتژی های تج ــا اس ــتا ب ــوزه همراس ح
می نمایــد. شــرکت جهــت پیاده ســازی و اجرایــی نمــودن ایــن 
ــازمان،  ــتراتژیک س ــای اس ــرای برنامه ه ــرد اج ــداف از رویک اه
ــب  ــان و در قال ــون- کاپ ــازی نورت ــرد کارت امتی ــی رویک یعن
نظــام مدیریــت فرایندهــای شــرکت اســتفاده می نمایــد. 
ــه  ــر ب ــا بویل ــی مپن ــئولیت اجتماع ــده مس ــن ش ــوی تدوی الگ

ــر اســت:  صــورت زی

ــران و  ــه رهب ــورد توج ــات م ــی از موضوع ــئولیت اجتماع مس
ــزات  ــر و تجهی ــان در شــرکت مهندســی و ســاخت بویل کارکن
مپنــا اســت. شــرکت همــواره خــود را در قبــال کلیــه ذینفعــان 
ــت در  ــرده اس ــعی ک ــته و س ــئول دانس ــه مس ــون جامع همچ
ــن شــرکت، نظامــی  ــردارد. ای ــدم  ب ــن مســئولیت ق راه ادای ای
ــا  ــود  ب ــی خ ــئولیت اجتماع ــذاری مس ــت پایه گ ــع در جه جام
ــری  ــی و الگوگی ــر بین الملل ــتانداردهای معتب ــری از اس بهره گی
ــا  ــرکت مپن ــت. ش ــوده اس ــف نم ــر تعری ــرکت های برت از ش
ــالت  ــداف و رس ــالیانه اه ــاری، س ــداف تج ــار اه ــر در کن بویل
ــرار  ــر ق ــد نظ ــف و م ــز تعری ــود را نی ــی خ ــئولیت اجتماع مس
ــن  ــوی تدوی ــاس الگ ــر اس ــاش دارد ب ــرکت ت ــد. ش می ده

ــرکت  ــی ش ــئولیت اجتماع ــاز مس ــدا ارکان جهت س ــتماتیک ابت ــن روش سیس ــاس ای ــر اس ب
ــاد اســناد باادســتی همچــون منشــور  براســاس مــواردی چــون ارکان جهت ســاز ســازمان، مف
پایــداری و بهینــه کاوی تدویــن شــد. ســپس ذینفعــان کلیــدی شناســایی و نیازهــا و انتظــارات 
آنــان در قالــب موضوعــات بــا اهمیــت از طریــق چارچــوب GRI، بهینــه کاوی، تحلیــل محیطــی 
و بررســی موضوعــات اســتخراج شــده و بــه  وســیله حامیــان ذینفعــان بــر اســاس دو شــاخص 
 Materiality اهمیــت موضــوع بــرای ذینفــع و اهمیــت موضــوع بــرای ســازمان در ماتریــس
ــه  ــی و مجموع ــئولیت های اجتماع ــتراتژی های مس ــه و اس ــه، نقش ــد. در ادام ــدی ش اولویت بن
برنامه هــای عملیاتــی مرتبــط بــا آن تدویــن  و در نقشــه مســئولیت اجتماعــی ســازمان قــرار  داده 

شــده و اجــرای آنهــا از ابتــدای ســال 95 در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 

روش تدوین اهداف، استراتژی ها و برنامه های مسئولیت اجتماعی

تدوین ارکان جهت ساز  
 مسئولیت اجتماعی
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 ...های کلیدی عملکرد و  ها، اهداف، اقدامات اجرایی، شاخص تعیین استراتژی

P1 

P2 

P3 

 ها استراتژی

 اهداف استراتژیک

 اقدامات اجرایی
KPIچارچوب  هاGRI 

 ارزیابی و بازنگری
 GRIچارچوب 

داخلی و بیرونی بر اساس  ممیزی های
 :استانداردهای مانند

ISO 14001 ،ISO 18001 ،AA 1000 
 ...و 

 GRIچارچوب  گزارش دهی

Materiality 

Assessment 
تعیین  

اولویت های 
 استراتژیک

ــاق هــر چــه بیشــتر  ــه چنیــن چشــم اندازی از طریــق انطب دســتیابی ب
ــن  ــتمر در ای ــود مس ــتاندارد GRI و بهب ــا اس ــازمان ب ــای س فعالیت ه
زمینــه و گزارش   دهــی فعالیت هــا در مقاطــع زمانــی دو ســاله مــد نظــر 

شــرکت قــرار دارد. 

GRI ارائه گزارش مسئولیت اجتماعي با تضمین سازمان

تدوین مدل مسئولیت اجتماعي سازمان

ارائه اولین گزارش مسئولیت اجتماعي سازمان

ارائه گزارش مسئولیت اجتماعي با تضمین ملي

ارائه گزارش مسئولیت اجتماعي با تضمین ملي و جزء 10 شرکت برتر

ارائه گزارش مسئولیت اجتماعي با تضمین ملي و جزء 5 شرکت برتر

شناخته شدن به عنوان الگو در زمینه مسئولیت اجتماعي در میان 
سازمان هاي ایراني تا سال 1404

ارکان جهت ساز مسئولیت اجتماعی شرکت

پاسخگویی اجتماعی
پویای اقتصادی

و پایداری محیط زیست
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1402

1400

1398

1396

1394

3435



موضوعــات را در مــورد ذینفعــان مختلــف بیــان مــی دارد، قــرار 
ــان در  ــا ذی نفع ــط ب ــداری مرتب ــن موضوعــات پای ــرد. ای می گی
جلســاتی بــا حضــور حامیــان ذینفعــان اولویت بنــدی می شــود. 
ایــن حامیــان بــه گونــه ای انتخــاب شــده اند کــه هــم شــناخت 
کافــی از موضوعــات بــا اهمیــت بــرای شــرکت و هــم  تجربــه 
کار بــا ذینفعــان را داشــته باشــند. از ایــن رو در جلســات برگــزار 
شــده اهمیــت موضوعــات بــرای شــرکت و هــر یــک از ذینفعان 
مشــخص می شــود و پــس از آن موضوعاتــی کــه بــرای هــردو 
ــای  ــوان اولویت ه ــه عن ــد ب ــوردار باش ــی برخ ــت باای از اولوی

ــود.   ــناخته می ش ــی ش ــئولیت اجتماع ــتراتژیک در مس اس

در جهــت تعریــف اهــداف و اســتراتژی های کان در موضــوع 
مســئولیت اجتماعــی بر اســاس الگــوی یــاد شــده، پــس 
اجتماعــی،  و چشــم انداز مســئولیت  ماموریــت  تدویــن  از 
 GRI ــه کاوی و چارچــوب اســتاندارد ــر اســاس بهین شــرکت ب
ــات  ــک موضوع ــه بان ــه تهی ــدام ب و بررســی های محیطــی اق
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــان می نمای ــر ذینفع ــورد نظ ــف م مختل
گروه هــای ذینفعــان ســازمانی کــه در الگــوی مدیریــت 
ــده و  ــتخراج ش ــده اند، اس ــایی ش ــرکت شناس ــتراتژیک ش اس
موضوعــات پایــداری مرتبــط بــا آنهــا اولویت بنــدی می شــود و 
در ماتریــس اهمیــت )Materiality Matrix(، کــه  اهمیت 

شناسایی موضوعات کلیدی

بــه ایــن طریــق اولویت هــــای اســــتراتژیک شـــرکت مهندســــی و ســـاخت بویلــر و تجهیـــزات مپنا به 
ــر اســت:  صــورت زی

در رویکــرد مدیریــت اســتراتژیک شــرکت کــه مســئولیت اجتماعــی نیــز جهــت جاری ســازی و پایــش اقدامــات خــود از بســتر آن 
اســتفاده می نمایــد، تدویــن نقشــه اســتراتژی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. در همیــن جهت بــا بررســی ذینفعــان و موضوعات 
اســتراتژیک مــورد نظــر آنهــا و ایجــاد ارتبــاط میــان ایــن مــوارد نقشــه اســتراتژی مســئولیت اجتماعــی ســازمان بــه شــرح زیــر  

ــت:  ــه شده اس تهی

تدوین نقشه استراتژیک مسئولیت اجتماعی
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جهــت دســتیابی بــه اهــداف اســتراتژیک فــوق در زمینــه مســئولیت اجتماعــی بــه تناســب هــر یــک از آنهــا اقدامــات و برنامه هایــی 
تعریــف شــده اســت. ایــن برنامه هــا و همچنیــن ارتبــاط آنهــا بــا اولویت هــای اســتراتژیک و اســتراتژی ها بــه صــورت زیــر اســت:

آگاهی بخشی، اطاع رسانی و
)M1(فرهنگ سازی جامع 

)M2(رشد مشترک

امکانات و شرایط
)M3(محیط ایمن 

مدیریت اثرات زیست محیطی 
)M4(محصوات و فرآیندها

درستی کسب و کار و 
)M5(کرامت انسانی

کار داوطلبانه در راستای
)M6(توسعه جامعه 

)M7(پویایی اقتصادی

S1  توسعه رسانه ها و سامانه های ارتباطی

S2    توسعه ارتباطات و خلق ارزش مشترک با ذینفعان

S3   تقویت  نظـام انگیزشی مسئولیت اجتماعی

 S2  توسعه ارتباطات و خلق ارزش مشترک با ذینفعان

 S4   ارتقای بهداشت و ایمنی محیط کار

 S5   کاهش تاثیرات زیست محیطی

S6  ارتقاء درستی کسب و کار وکرامت انسانی

 S7  توسعه اقدامات داوطلبانه جامعه محور
 S8   تقویت جنبه های مسئوانه در فعالیت های اقتصادی سازمان

A1  پایش و بازنگری سامانه های ارتباطی •
A2  اجرای پروژه ارتباطات جامع •

A3   تدوین سند ترفیع/ ترویج بازاریابی •
 A4  توسعه، پیاده سازی و مدیریت نظام گزارش دهی مسئولیت اجتماعی •

A5     تدوین نظام انگیزشی مسئولیت اجتماعی •
• تدوین اقدامات مشترک با ذینفعان در قالب پروژه ارتباطات 

A6  و اجرایی نمودن آن
• ارجاع به ایمنی

• ارجاع به محیط زیست
 A7  تدوین سند شفافیت سازمانی و اجرای آن •

 A8  ترویج کدهای راهبری اخاق •
A9  تدوین روش های رسیدگی به شکایات •

• شناسایی و اجرایی نمودن  فرصت های بهبود جهت اقدامات داوطلبانه 
A10    با رویکرد بازاریابی اجتماعی

A11  تدوین سند پیوست مسئولیت اجتماعی در فعالیت های سازمانی •

اقداماستراتژی مرتبط با موضوعاولویت های استراتژیک

ــترهای  ــاخت ها و بس ــد زیرس ــان ش ــه بی ــه ک ــاس آنچ ــر اس ــی ب ــئولیت اجتماع ــتراتژی های مس ــرای اس ــت اج ــرکت در جه ش
مناســب را در شــرکت فراهــم آورده و فرآیندهایــی را در شــرکت پایه گــذاری و تقویــت می کنــد. همچنیــن اقداماتــی را در ســازمان 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــا منج ــا و فعالیت ه ــاخت ها و فرآینده ــن زیرس ــه ای ــد. مجموع ــف می نمای ــداف تعری ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ب

ــود. ــر مشــاهده نم ــه صــورت زی ــوان ب ــه می ت ــود ک ــازمان می ش ــان س ــرای ذینفع ــت دار ب ــه اولوی ــای پنج گان ارزش ه

اســتراتژی های  درگیــر  شــرکت  در  مختلفــی  بخش هــای 
مســئولیت اجتماعــی هســتند. بــه همیــن دلیــل مســئولیت 
ــان و  ــی ذینفع ــه عال ــده کمیت ــر عه ــرکت ب ــازی آن در ش پیاده س
مســئولیت اجتماعــی اســت. ایــن کمیتــه وظیفــه سیاســت گذاری و 
ــوزه  ــای ح ــتراتژی ها و برنامه ه ــرای اس ــن و اج ــر تدوی نظــارت ب
ــزارش  ــد گ ــن و تایی ــی آنهــا و تدوی مســئولیت اجتماعــی و ارزیاب

ــده دارد.  ــر عه ــی را ب ــئولیت اجتماع مس

ایــن کمیتــه واحدهــای وظیفــه ای مختلــف در شــرکت را در 
ــد  ــر می نمای ــات و برنامه هــای مســئولیت اجتماعــی درگی موضوع
کــه اصلی تریــن ایــن واحدهــا عبارتنــد از: روابــط عمومــی متولــی 
مســئولیت اجتماعــی و مســئول برنامه ریــزی کان آن و همچنیــن 
ــان،  ــه ذینفع ــا کلی ــش ب ــل اثربخ ــه تعام ــن در زمین ارزش آفری
رضایــت اجتماعــی جامعــه و قانون مــداری شــرکتی اســت، 
ــئول  ــوان مس ــه عن ــی ب ــانی و مال ــع انس ــت مناب ــن معاون همچنی
اصلــی در حــوزه افزایــش کیفیــت زندگــی کارکنــان و رفــاه آنــان و 
ــی،  ــزی و سیســتم ها کــه واحــد ایمن ــت برنامه ری ــن معاون همچنی
بهداشــت و محیــط زیســت در درون آن ارزش هــای اصلــی 
ــن  ــی و همچنی ــود ایمن ــق بهب ــی از طری ــت زندگ ــش کیفی افزای
می نماینــد.  نمایندگــی  را  جامعــه  زیســت محیطی  رضایــت 
واحد هــای وظیفــه ای اصلــی درگیــر در موضــوع مســئولیت 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــازمانی ب ــودار س ــی در نم اجتماع

ساختارهای مسئولیت اجتماعی
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ــت در  ــن نهــاد مدیری ــوان بااتری ــه عن ــان و مســئولیت اجتماعــی ب ــی ذینفع ــه عال اعضــای کمیت
حــوزه مســئولیت اجتماعــی، توســط مدیــر روابــط عمومــی بــه عنــوان متولــی مســئولیت اجتماعــی 
و بــا مشــورت مشــاورین ایــن حــوزه پیشــنهاد و بــا تصویــب مدیــر عامــل تعییــن می شــود. افــراد 

حاضــر در ایــن کمیتــه و نقــش آنــان بــه صــورت زیــر اســت: 

مدیر روابط عمومی

معاونت برنامه  ریزی و سیستم ها

معاونت منابع انسانی و مالی
)مدیریت منابع انسانی(

معاونت فروش و توسعه بازار

معاونت طراحی و توسعه محصول

معاونت تامین

صاحب فرآیند مسئولیت اجتماعی، دبیر کمیته و متولی آن در سازمان، حامی جامعه و پاسخگو در قبال تاثیرات
 اجتماعی و زیست محیطی سازمان

نماینده مدیر عامل و پشتیبان استراتژیک بحث مسئولیت اجتماعی و سیاستگذاری کان
 در حوزه مسئولیت اجتماعی )به نمایندگی از مدیر عامل(

حامی کارکنان در امور رفاهی، آموزش، حقوق قانونی، تعادل کار و زندگی و برابری و رفع تبعیض 
و پاسخگو در قبال آنان

حامی مشتریان در امور فروش، حقوق قانونی و پایبندی به اصول بازاریابی منصفانه

پاسخگو به مشتریان و جامعه در قبال تاثیرات محصوات بر آنان

حامی تامین کنندگان در امور برخورد عادانه و شفاف و پاسخگو در قبال آنان

نقش عضو در کمیتهسمت عضو

کمیته محتوای کانال های ارتباطی

کمیته مپنا اکو

کمیته مدیریت و نظارت بر نظرسنجی های سازمان

کمیته رضایت ذینفعان و قانون مداری سازمان

HSE کمیته

EVC کمیته

برنامه ریزی و تهیه محتوای کانال های ارتباطی شرکت از واحدهای سازمانی و انتشار آنها در جهت جلب رضایت 
ذینفعان و شفافیت سازمانی بر عهده این کمیته است. این کمیته زیرکمیته مسئولیت اجتماعی خواهد بود.  

جلب مشارکت داوطلبانه همکاران، خانواده ها، جامعه مپنا جهت انجام امور داوطلبانه و فرهنگ سازی الگوهای 
رفتاری در حوزه اجتماعی و زیست محیطی در جهت مسئولیت اجتماعی سازمان

نظرسنجی و افکارسنجی از کلیه ذینفعان در جهت پایش رضایت آنان 

این کمیته مسئولیت بررسی رضایت ذینفعان و بررسی و رسیدگی به شکایات آنان 
و قانون مداری سازمانی را بر عهده دارد. 

تعیین و تدوین سیاست های راهبردی HSE و مدیریت مصرف انرژی و ارائه راهکارهایی جهت اصاح و بهبود 
شرایط ایمنی، بهداشت و سامت در شرکت

ترویج و تعمیق ارزش ها، اخاق و فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان

شرح ماموریت و نقش آن در مسئولیت اجتماعینام کمیته

ــزی کان  ــئولیت برنامه ری ــه مس ــی ک ــئولیت اجتماع ــان و مس ــی ذینفع ــه عال ــر کمیت ــاوه ب ع
ــای  ــبرد برنامه ه ــز در پیش ــری نی ــای دیگ ــت کمیته ه ــی را دارا اس ــئولیت اجتماع ــوزه مس در ح
مســئولیت اجتماعــی در ســازمان موثرنــد کــه بــه عنــوان زیــر مجموعــه کمیتــه مســئولیت اجتماعی 

ــت:  ــر اس ــورت زی ــه ص ــا ب ــن کمیته ه ــر ای ــرح مختص ــام و ش ــد. ن ــت می نماین فعالی

کلیــه مســائل و موضوعــات کلیــدی کــه در قالــب اســتراتژی و برنامــه در آمــده اســت، توســط ســاختارهای مذکــور پیگیــری 
می شــود. در صورتــی کــه مســاله بحرانــی و خــارج از مســائل شــناخته شــده در حــوزه مســئولیت اجتماعــی در زیــر کمیته هــا 
روی دهــد، مســاله بــه کمیتــه مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان بااتریــن نهــاد راهبــری مســئولیت اجتماعــی ســازمان ارجــاع و 

ایــن نهــاد تصمیمــات و راهکارهــای متناســب را جهــت همــوار نمــودن آن اتخــاذ می نمایــد. 

  

ــی  ــت بررس ــده، جه ــف ش ــاختارهای تعری ــب س ــا در قال ــرای آنه ــا و اج ــن برنامه ه ــس از تدوی پ
اثربخشــی پیاده ســازی ایــن برنامه هــا شــاخص هایی تدویــن و بــه طــور ســاانه ســنجیده می شــود 
ــن  ــر از ای ــی دیگ ــت و برخ ــده اس ــاره ش ــزارش اش ــول گ ــاخص ها در ط ــن ش ــدادی از ای ــه تع ب

ــت:  ــل اس ــه مقاب ــرار صفح ــه ق ــاخص ها ب ش

ارزیابی رویکردهای مسئولیت اجتماعی
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تعداد  کل بازدیدها از شرکت
تعداد شکایت هاي قانوني تعداد اخبار منتشره در رسانه ها

از سازمان در مراجع قانوني

درصد تحقق برنامه ها

درصد موضوعات شفاف شده 
تعداد کارکنان مشارکت نموده در فعالیت های سازمان

در فعالیت های داوطلبانه

ECI -عدم انطباق زیست محیطیجو HSE )درصد(
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تعامـــل 
اثربخــش 
با ذینفعان 

فصل سوم
اهداف توسعه پایدار

ما در حال گذر از زنجیره فرماندهی به شبکه های ارتباطی، از رقابت به مشارکت،
 از بازارها به شبکه ها، از سهام داران به ذینفعان و از سودآوری به پایداری هستیم.

          آنودا جودیث              
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 ســازمان بــه عنــوان یــک نهــاد اجتماعــي نیازمنــد ارتباطــات اســت و ارتباطــات مؤثــر بــا ذینفعــان و درک انگیزه هــاي 
ارتباطــي آنــان عامــل مؤثــري در توفیــق  و دســتیابي بــه اهــداف طراحــي شــده آن ســازمان بــه شــمار مــی رود . برقراری 
ارتباطــات و ایجــاد تعامــات مناســب بــا کلیــه ذینفعــان از مهمتریــن انتظــارات  آنــان اســت کــه در مســئولیت اجتماعــی 
شــرکت مپنــا بویلــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد. در ایــن راســتا شــرکت ســعی نمــوده اســت روشــی نظام منــد جهــت 

ارتبــاط بــا ذینفعــان خــود داشــته باشــد. 

ــم  ــان فراه ــه ذینفع ــا کلی ــش ب ــل اثربخ ــاد تعام ــت ایج ــبی را جه ــاختار های مناس ــاخت ها و س ــرکت زیرس  ش
ــاد  ــس از ایج ــد. پ ــت نمای ــات را مدیری ــن تعام ــا ای ــط ب ــای مرتب ــد فرآینده ــاس آن بتوان ــر اس ــا ب ــت ت آورده اس
زیرســاخت های ازم، فرآینــد مدیریــت ارتباطــی در قالــب چرخــه PDCA اقــدام بــه برنامه ریــزی، اجــراء، پایــش و 

ــد.   ــتم می نمای ــن سیس ــود ای بهب

نظام مندی مدیریت کانال های ارتباطی مپنا بویلر به صورت زیر انجام شده است:

اولیــن ارزش ایجــاد شــده از مســئولیت اجتماعــی ســازمان، تعامــل اثربخــش 
بــا کلیــه ذینفعــان اســت.

مدیریت نظام مند ارتباط با ذینفعان

هــر نظــام ســازمانی بــرای آنکــه بتوانــد بــه طــور مناســبی فعالیــت کنــد نیازمنــد زیرســاخت هایی اســت 
کــه بایــد پیــش از هرگونــه اجــرای برنامــه، اقــدام بــه تقویــت ایــن زیرســاخت ها نماید. شــرکت مهندســی 
و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا بــه خوبــی ایــن ســاختارها را در درون خــود بــه وجــود آورده اســت. انواع 

ایــن زیرســاخت ها را می تــوان بــه شــرح زیــر دانســت: 

فرآیندهــای  ســازمانی:  فرآیندهــای   -1-1
ــت  ــازمان ها اس ــل در س ــع عم ــه مرج ــازمانی ک س
ــه  ــرای ارتباطــات ب یکــی از زیرســاخت های مهــم ب
ــد  ــه تعامــات نظام من ــه کلی ــی رود چــرا ک شــمار م
بــر اســاس نظــام فرآیندهــا شــکل می گیرنــد. 
مپنــا بویلــر نیــز نظــام فرآیندهــای مدونــی دارد کــه 
ــری از  ــا الگوگی ــرکت و ب ــای ش ــاس نیازه ــر اس ب
مدل هــای مدیریــت فرآیندهــا همچــون APQC بــه 
ــرکت ها  ــا در ش ــام فرآینده ــردازد. نظ ــت می پ فعالی
ــر اســاس فرآیندهــای  ــا ب ــه اتصــال واحده ــدام ب اق
ــت  ــی جه ــق عامل ــن طری ــد و از ای ــط می کن مرتب
ــذاری  ــا تاثیرگ ــان اســت. ام ــد کارکن ــل نظام من تعام
فرآیندهــا تنهــا محــدود بــه کارکنــان نبــوده و انــواع 
دســته فرآیندهــای ســازمان کــه در جــدول زیــر نیــز 
ــر  ــان ســازمان تاثی ــر ذینفع ــل مشــاهده اســت ب قاب
ــان را  ــر ذینفع ــا ب ــر فرآینده ــوان تاثی ــه می ت دارد ک

ــود.  ــاهده نم ــر مش ــورت زی ــه ص ب

1- زیرساخت های مدیریت کانال های ارتباطی

دریافت استراتژی های گروه، امکان سنجی تامین اعتبارات، توانایی تکنولوژیک تامین کنندگان
تعامل با شرکا جهت کسب سهم بازار، پاسخگویی به نیاز بازار و مشتریان

تناسب تکنولوژیک با سایر محصوات گروه، الزامات ملی و مشتری،
قوانین و مقررات ملی و بین المللی، تایید کیفی قطعات و تجهیزات از مشتری

الزامات گروه مپنا، اخذ تایید کیفی از مشتری
الزامات گروه مپنا، اخذ تایید کیفی از مشتری

الزامات گروه، اخذ تایید از مشتری، تامین محلی قطعات و خدمات سوپروایزری
کانون ارزیابی گروه

تامین اعتبارات
تعامات آموزشی با گروه، نظرسنجی از جامعه، الزامات محیط زیستی 

الزامات ملی و بین المللی، مشتری، شرکا، محیط زیست
مجوزهای دولتی، قوانین امنیت اطاعات

به روزآوری قوانین و مقررات، تبادل دانش و اطاعات
دریافت و پرداخت وجوه، تامین بودجه، بودجه بندی

مدیریت استراتژی ها
بازاریابی و فروش محصوات و خدمات
طراحی و توسعه
تامین
تولید
مدیریت پروژه
نصب، راه اندازی و تحویل
توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی
مدیریت زیرساخت ها و دارایی ها
HSE EN

مدیریت  وتوسعه قابلیت های کسب وکار
مدیریت فناوری اطاعات
مدیریت روابط بیرونی
مدیریت منابع مالی

گروه مپنا
جامعه

محیط زیست
دولت

بانک ها و موسسات مالی
تامین کنندگان 

سهامداران و شرکا
مشتریان
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1-2-کانال ها و سامانه های ارتباطی: 
کانال ها و سامانه های ارتباطی سخت افزارهای 

ارتباطی سازمان  محسوب می شوند که بر اساس آنها 
ارتباطات سازمانی شکل می گیرد. شرکت مهندسی 
و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا کانال های ارتباطی 

مختلفی را جهت ارتباط با کلیه ذینفعان خود مدیریت 
می نماید که انواع این کانال ها به شرح زیر است:

Outlook .1
2. پورتال

3. دسکتاپ
4. پیامک

9. وب سایت
10. بنر و استند

11. خبرنامه مپنا
12. کاتالوگ و بروشور

13. کانال اجتماعی شرکت
14. گروه اجتماعی مدیر عامل

15.دیدار حضوری با مدیر عامل
16.ایمیل های تماس ذینفعان خارجی

17.کانال های اجتماعی سایت های پروژه

1-3-ساختارهای ارتباطی: 
ــکل  ــازمانی ش ــای س ــا و فعالیت ه ــه فرآینده کلی
گرفتــه در یــک ســازمان نیازمنــد ســاختارهایی 
بــرای مدیریــت و برنامه ریــزی مناســب آنهــا اســت. 
از آنجــا کــه ارتباطــات ســازمانی امــری فراگیــر در 
کل شــرکت  بــه شــمار مــی رود ســاختارهای مرتبط 
بــا مدیریــت ارتباطــات در شــرکت مهندســی و 
ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا بــه صــورت کمیتــه  
ــدگان  ــی از نماین ــا ترکیب ــوا، ب ــه محت ــت. کمیت اس
واحد هــای مختلــف ســازمان، محتــوای مــورد 
نیــاز کانال هــای ارتباطــی را فراهــم مــی آورد و 
در مــورد برنامه ریــزی و اصاحــات مــورد نیــاز 
می کنــد.  تصمیم گیــری  ارتباطــی  کانال هــای 
ــان و قانون مــداری ســازمان  ــه رضایــت ذینفع کمیت
نیــز نیازهــای ارتباطــی ذینفعــان را شناســایی کــرده، 
ــی  ــورد بررس ــا را م ــا آنه ــی ب ــای ارتباط عارضه ه
ــت  ــی را جه ــای مختلف ــرار داده و برنامه ریزی ه ق

ــد.  ــام می ده ــود آن انج بهب

ــا  ــب ب ــی متناس ــزی، اقدامات ــاز برنامه ری ــرد. در ف ــکل می گی ــی ش ــوزه ارتباط ــای ح ــه برنامه ریزی ه ــن مرحل در ای
ــط،  ــال موجــود نیازهــای ارتباطــی مرتب ــرای هــر کان ــر آن ب ــف می شــود. عــاوه ب ــود تعری نیازهــای ارتباطــی و بهب
موضوعــات کانــال، مخاطبــان و مســئوان آن مشــخص می شــود. همچنیــن بــرای هــر کانــال تقویــم ســاانه ای در 
جهــت ارتباطــات مــورد نیــاز آن و بــه منظــور بــه روز رســانی منظــم اطاعــات شــکل می گیــرد. انــواع نیازهــای ارتباطی 
ــای  ــای ارتباطــی موجــود ممکــن اســت برنامه ریزی ه ــر اســاس نیازه ــه ب ــر اســت ک ــه صــورت زی ــر ب ــا بویل در مپن

مختلفــی در حــوزه ارتباطــی انجــام شــود. 

2- فاز برنامه ریزی 

5- فاز اقدام اصاحی 4- فاز ارزیابی3- فاز اجرا

        مصادیق انواع ارتباطات سازمانی

1- کارکنان  

در ایــن مرحلــه اقدامــات تعریــف شــده 
جهــت ایجــاد و بهبــود کانال هــای ارتباطــی 
ــزی شــده، پیاده ســازی  و تعامــات برنامه ری
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــای م ــن پیام ه و همچنی
و  تولیــد  ســازمانی  کانال هــای  انــواع 
کانال هــای  از  برخــی  می شــود.  ارســال 
ــد از  ــال 1396 عبارتن ــده س ــزی ش برنامه ری
ــن و ... ــتریان، لینکدی ــی مش ــال اجتماع کان

در ایــن مرحلــه ارتباطــات ســازمانی بــه 
ــی  ــده و کارای ــی ش ــاانه عارضه یاب ــور س ط
نقــاط  و  ســنجیده  ارتباطــی  کانال هــای 
ضعــف سیســتم ارتباطــی شــرکت شناســایی 
ایــن  مصداق هــای  از  برخــی  می شــود. 

ــت:  ــر اس ــورت زی ــه ص ــی ب ارزیاب

در ایــن مرحلــه اقدامــات اصاحــی کــه بــه 
دنبــال ارزیابــی کانال هــا و عارضه یابــی 
ارتباطــات تدویــن شــده اســت، انجــام 
اســت  ممکــن  آن  اثــر  بــر  و  می شــود 
کانال حــذف، اضافــه و یــا اصاحاتــی در 
فرآیندهــای  و  دســتورالعمل ها  خصــوص 

ــود.  ــام ش ــط انج مرتب

شــرکت بــر اســاس نظــام ارتباطــی ذکــر شــده تاکنــون ارتباطــات مختلفــی را بــا ذینفعــان خــود شــکل داده اســت کــه مصادیقــی از برخــی از 
ایــن ارتباطــات و تعامــات بــه شــرح زیــر اســت: 

شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا در ســاختار خــود 8 ســطح ارتباطــی را در نظــر گرفتــه اســت کــه نیازهــای ارتباطــی در 
ایــن ســطوح بررســی و برنامه هــای متناســب بــر اســاس مــدل ارتباطــی ســازمان پیاده ســازی می شــود. ایــن ســطوح بــه شــرح زیــر اســت: 

89 43/0345/5962/3579/8363/5161/0348/8263/1950/21
93/76 60/1741/8248/8988/170/3460/453/8260/3154/83 36/8940/7640/3845/96

89 64/6
4852

85/2
63/0756/3854/6661/2454
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مپنــا بویلــر ضمــن تدویــن ســند ارتباطــات جامــع بر اســاس ســطوح فــوق نیازهــای ارتباطــی کارکنان خــود را شناســایی 
نمــوده و بــه منظــور رفــع ایــن نیازهــا، کانال هــای ارتباطــی مختلفــی را در داخــل شــرکت طرح ریــزی و ایجــاد نمــوده 

اســت برخــی از نیازهــای ارتباطــی و کانال هــای ارتباطــی متناســب بــا آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:  

ــز از توســعه ارتباطــات و مدیریــت مشــارکتی در کلیــه ســطوح اســتقبال می کننــد و همــواره در  ــر نی ــران مپنابویل رهب
دســترس کارکنــان قــرار داشــته و بــا رغبــت و خوش رویــي بــه خواســته هاي آنــان توجــه می نماینــد و در حــد امکانــات 
شــرکت و مقــررات پاســخ گوي آنهــا هســتند. ســهولت دسترســی و تعامــل بــا رهبــران شــرکت همــواره مــورد تاکیــد 

بــوده و تابــع شــرایط ویــژه ای نیســت.

ماقات حضوري کارکنان با مدیر عامل و معاونین• 
حضور مدیرعامل و معاونین در واحدهای سازمانی، اماکن عمومي )رستوران، نمازخانه و...( و مناسبت ها• 
 •Outlook مکاتبه آزاد بین کارکنان و رهبران از طریق
کانال اجتماعی ارتباط با مدیر عامل• 
جلسات عمومي مدیرعامل با کارکنان بصورت فصلی و مناسبت های ملی و مذهبی• 
جلسات معاونین و مدیران با کارکنان )نظیر صبحانه های کاری( صندوق ارتباط مستقیم با مدیرعامل • 
همایش های تخصصی با حضور رهبران و کارکنان همراه با پرسش و پاسخ• 

انتقال نظرات و مشکات
به مدیریت سازمان

ارتباطات کاری و دریافت و ارسال
 مکاتبات داخلی و بیرونی

اطاع از کارکرد و امور پرسنلی 
و سوابق آموزشی شخصی

دریافت اطاعات بیرونی و
 اطاع رسانی به بیرون از سازمان

انتقال استراتژی ها، اهداف، برنامه ها
شرایط کسب و کار و سیستم های مدیریتی

اطاع از مدارک و مستندات
مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها

اطاع از اخبـــار داخلـــی، 
پروژه هـــا و بازدیدهــا  

انتــــقال نظـــرات و
برداشـــــت های کارکنان

انتقال دانش و ارتقای
ســــطح علمـــــی

دو طرفه

دو طرفه

دو طرفه

باا به پایین

باا به پایین

باا به پایین

باا به پایین

دو طرفه 

دو طرفه

ارتباط با مدیرعامل  و مدیران ارشد )ماقات حضوری
با مدیرعامل- صندوق ارتباطی و گروه اجتماعی 

مدیرعامل(

تهیه تقویم برگزاری نشست های دیدار
 کارکنان با مدیرعامل و سایر مدیران ارشد

جلسات ماقات حضوری با مدیرعامل
 گروه اجتماعی مدیرعامل

Out Look ارتقای دوره ای نرم افزار

ارتقای نرم افزار دیدگاه و تغییر نرم افزار آموزش

پروژه به روزرسانی وب سایت شرکت و
 ایجاد چارچوب نظام مند برای حفظ و بروزرسانی آن

برگزاری گردهمایی های درون معاونتی در قالب 
صبحانه های کاری با تمرکز بر اهداف واحدی  

اطاع رسانی قوانین و آیین نامه های اداری 
 از طریق تاار گفتمان

ایجاد درگاه اطاع رسانی بازدیدهای شرکت، در پورتال

بازنگری پرسشنامه ها
تاارگفتمان

فرآیندهای مکانیزه تعریف شدهنرم افزار پرسنلی دیدگاه و نرم افزار آموزش ایده

)P11( روش اجرایی انجام مکاتبات

مدیریت سایت و کانال اجتماعی وب سایت-کانال اجتماعی
از طریق واحد روابط عمومی

پورتال

نظرسنجي از کارکنان

نشریات )گاهنامه بویلر، خبرنامه مپنا، بروشور(

تابلوهاي اطاع رساني- پورتال- استند 
 Video wall- پورتال

پورتال- گردهمایي فصلی و ساانه و مناسبتی مانند روز 
HSE  و روز کارگر و برگزاری جلسات صبحانه کاری

اجرای گردهمایی های فصلی 
مدیریت عامل با کارکنان 

پورتال- مستندات یکپارچه

مدیریت از طریق واحد روابط عمومی

چاپ مقاات علمی درخبرنامه مپنا 

تهیه تقویم نظرسنجی از کارکنان
پرسشنامه نظرسنجی مصوب

OUTLOOK/ E-mail

کانال های ارتباطینیاز ارتباطی شناسایی شده

برخی از رویکردهای ارتباط دوسویه با کارکنان

بهبودهای ایجاد شده در کانالمصادیق نظام مندینوع ارتباط

تعامل با گروه های کارفرمایی با حضور 
در مجامع و گردهمایی ها

تعامل در جهت آشنایی با مشخصات و 
سوابق و محصوات و خدمات فعلی شرکت

مراجعه به سایت مشتریان، 
معرفی توانمندی های شرکت 
و بررسی مشکات تجهیزات

نیاز به آشنایی با 
توانمندی های شرکت 

تعیین کانال ها و روال بازرسی 
و تحویل محصوات

اطاع رسانی و آگاهی بخشی

شفاف سازی فنی و بازرگانی
 در مرحله مناقصه

معرفی مدیر پروژه و کانال های
 ارتباطی به کارفرما

فعالیت های مرتبط با پروژه
)معرفی هماهنگ کنندگان طراحی، تامین، ساخت، نصب و برنامه ریزی

  ارسال گزارش های منظم برنامه-ریزی و کنترل پروژه
جلسات در محل کارفرما(

دسترسی به اطاعات مربوط به تاریخچه شرکت، 
لیست و مشخصات پروژه های خاتمه یافته و جاری، 

اطاعات تماس با شرکت، محصوات و خدمات

عضویت در انجمن های صنفی
 )اپک، ستصا، استصنا و ...(، 

اتاق های بازرگانی و ...

از سال 82 ایجاد و در سال هایوب سایت
 92 و 96 به صورت کلی بازنگری شد.

شرکت در نمایشگاه ها

بازدید موردی از سایت مشتریان

برگزاری بازدیدهای مشتریان و کارفرمایان

Clariicaion Meeing

Pre Inspecion Meeing

Kick of meeing

مکاتبات رسمی، تلفنی و ایمیلی
Coordinaion meeing 

شبکه های اجتماعی و پیام کوتاه

از بدو تاسیس/  ایجاد کانال ایمیل سال 87/ ایجاد 
Coordinaing meeing

سال 88/ معرفی نمایندگان به کارفرما

سال 88: ایجاد جلسات

سال 96

از بدو تاسیس

از بدو تاسیس/  از سال 89 تدوین رویه 
فعالیت های آغازین پروژه

از بدو تاسیس

از سال 90/  به صورت هدفمند بنا به درخواست 
مشتری و یا نیاز شرکت

از سال 89/  ایجاد مکانیزم های بازدید 
و تشریفات، امکانات سمعی و بصری، 

بهبود فایل های پرزنت و ...

کوتاه مدت/ بلند مدت

کوتاه مدت

کوتاه مدت

کوتاه مدت

کوتاه مدت

معاونت فروش و توسعه بازار

معاونت فروش و توسعه بازار

پیشنهاد فنی/ فروش

فروش / پروژه

مدیر پروژه

مدیر کنترل کیفیت/ پروژه

روابط عمومی/  فروش و توسعه بازار

مدیر تحقیق و توسعه بازار

از  سال92/  بررسی های صورت پذیرفته 
به منظور لغو/ تمدید عضویت

بلند مدت

بلند مدت

بلند مدت

تحقیق و توسعه بازار

روابط عمومی/ تحقیق و توسعه بازار

کوتاه مدت/ بلند مدتکانال های ارتباطینیازهای ارتباطی مسئولسال ایجاد و بهبودهای انجام شده

2- مشتریان 
بــر اســاس الگــوی کلــی ارتباطــات شــرکت مپنــا بویلــر بــا توجــه بــه لــزوم برقــراری ارتباطــات اثربخــش بــا مشــتریان، متناســب بــا نیازهــاي 
ــا و  ــن روش ه ــددی در ای ــف بهبودهــای متع ــددی شناســایی و ایجــاد شــده اســت و طــی ســال های مختل ــا، کانال هــای متع ارتباطــی آنه
ــای ســرعت  ــق نظرســنجی از مشــتریان )مولفه ه ــای ارتباطــی، از طری ــن کانال ه ــه اســت. اثربخشــی ای ــای ارتباطــی شــکل گرفت کانال ه
و دقــت پاســخگویي بــه نماینــدگان مشــتري( ارزیابــی می شــود. انــواع کانال هــای ارتباطــی شــرکت بــا مشــتریان بــه صــورت زیــر اســت: 

معرفی توانمندی های شرکت در راستای 
پاسخ به نیاز مشتری

شرکت در همایش های مشترک
 با مشتریان و بهره برداران

کوتاه مدت/ بلند مدتاز سال 90

کوتاه مدت/ بلند مدت

کوتاه مدت/ بلند مدت

معاونت فروش و معاونت طراحی
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تامین کننــدگان یکــی دیگــر از ذینفعــان کلیــدی 
هســتند کــه شــرکت از طریــق کانال هــای 
ــت و  ــاط اس ــا در ارتب ــا آنه ــف ب ــی مختل ارتباط
بــر اســاس اســتراتژی برخــورد، رویکردهــا و 
ابزارهــای مختلفــی بــرای ارتبــاط بــا آنهــا در نظر 

می گیــرد.

شرکای توسعه بازار
پیمانکاران کلیدی داخلی ساخت 

سازندگان کلیدی داخلی  مواد و تجهیزات 
پیمانکاران خارجی ساخت و نصب

فروشندگان خارجی مواد و تجهیزات
بانک های طرف معامله

سازندگان خارجی تجهیزات
سازندگان خارجی مواد

تأمین کنندگان خارجی لیسانس و خدمات مهندسی
تأمین کنندگان خدمات مشاوره و عمومی

تأمین کنندگان خدمات حمل و نقل
تأمین کنندگان خدمات ترخیص

شرکتهای گروه مپنا
پیمانکاران داخلی ساخت و نصب

فروشندگان داخلی مواد و تجهیزات
سازندگان داخلی تجهیزات

سازندگان داخلی مواد
پیمانکاران تولید

تأمین کنندگان داخلی خدمات مهندسی

زیر گروه ذی نفعان
)تامین کنندگان و شرکاء(

مکاتبه

جلسه
بازدید از محل شرکاء

و تامین کنندگان
دعوت برای بازدید از شرکت

ش
دعوت در همای

3- تامین کنندگان 
ــه  ــا جامع ــاط ب ــت ارتب ــر جه ــا بویل ــرکت مپن ش
ــاد  ــر ایج ــدول زی ــرح ج ــه ش ــی را ب کانال های

ــت:  ــوده اس نم

آشنایی با فعالیت های شرکت 

کنترل اثرات فعالیت شرکت بر همسایگان
کنترل اثرات زیست محیطی- اجتماعی و تاش جهت بهبود 

محیط زیست پایدار با سازمان های مرتبط 
تعامل عمومی با دانشگاه ها

تعامل تخصصی با دانشگاه ها

اطاع رسانی فعالیت های شرکت در راستای جامعه 

تعامات با نخبگان 

            آشنایی نخبگان با توانمندی های شرکت

درخواست بازدید سازمان ها و جوامع محلی از شرکت 

آشنایی خانواده پرسنل با شرکت و توجه به آنان

وب سایت 

جلسه دوره ای

جلسه دوره ای

برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها

جلسات

وب سایت-رسانه های محلی
گزارش مسئولیت اجتماعی

تلفن و ایمیل سازمانی

بازدید از شرکت و جلسات مشورتی

تلفن  و ایمیل سازمانی

نشریه سازمانی
روابط عمومی92بازدید از شرکت

از بدو تاسیس

سال 94

سال 94

از بدو تاسیس

از بدو تاسیس

94

از بدو تاسیس

از بدو تاسیس

90

روابط عمومی

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی 

مدیر روابط عمومی 

معاونت طراحی و توسعه محصول

روابط عمومی

منابع انسانی

روابط عمومی

فروش و توسعه بازار/ روابط عمومی

مسئولسال ایجاد و بهبودهای انجام شدهکانال های ارتباطینیازهای ارتباطی

4- جامعه 
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ــی و  ــادی، اجتماع ــات اقتص ــا موضوع ــود ب ــای خ ــه در فرآینده ــت ک ــدد آن اس ــواره درص ــر هم ــرکت مپنابویل  ش
ــا آنهــا  ــن ب ــرد و ارزش آفری ــرد- ب ــق تعامــات ب ــن طری ــد شــده و از ای ــان بهره من زیســت محیطی از مشــارکت ذینفع

ــل مشــاهده اســت:  ــر قاب ــن رویکــرد در جــدول زی ــرای ای ــق اج ــد. برخــی از مصادی ایجــاد نمای

شــرکت در حــوزه ارزیابــی ارتباطــات و تعامــات خــود اقــدام بــه انجــام ارزیابی هــای گوناگونــی می کنــد کــه بــه شــرح 
ــت: زیر اس

رضایت سنجی ذینفعانارزیابی کانال های ارتباطی

عارضه یابی ارتباطات سازمانی

پیمانکاران کارخانه

مشتریان

جامعه

کارکنان 

سازمان های محلی

تامین کنندگان

تامین کنندگان فناوري

اقتصادی

اقتصادی

اقتصادی

زیست محیطی- اجتماعی

زیست محیطی- اجتماعی

اقتصادی

اقتصادی

نظام پیشنهادها

جلب مشارکت مشتریان
 در طراحي و بهبود محصوات

همکاري پژوهشي با دانشگاه ها
 و مراکز علمي و تحقیقاتي

برگزاری کمپین های داوطلبانه 

برگزاری کمپین های داوطلبانه 
تهیه خبر از کمپین های داوطلبانه

بومي سازي و ساخت داخل
 قطعات و تجهیزات

طراحي و توسعه 
محصوات جدید

ارایه پیشنهادها و ایده هاي خاقانه نظیرنصب پریز برق بر روی دستگاه های جوش، استفاده از الکترودهای نیمه کاره 
برای تک زنی، جایگزینی طلق ضد جرقه و قابل شستشو به جای شیشه ماسک جوشکاری

Purge در پروژه ایران ال  ان جی، حذف مرحله Dumping line طرح نیام، حذف مخزن و شیر کنترل
 در راه اندازی بویلرها که باعث کوتاه شدن زمان راه اندازی می شود.

،325MW همکاري با دانشگاه تهران برای شبیه سازی کوره بویلر واتر تیوب و کوره بویلر زغال سوز نیروگاه
 همکاري با موسسه پژوهشي مپفن برای شناسایی عیوب بویلر نیروگاه بخار شازند، همکاری با پژوهشگاه صنعت نفت

SRU برای ساخت پایلوت 

پاکسازی بلوار کاوش/ کاشت درختان در روز درختکاری/ جمع آوری کمک های مالی 

حضور نیروهای سازمان انتقال خون جهت خون گیری از کارکنان داوطلب
همکاری با هال احمر و آتش نشانی جهت آموزش های امدادی به کارکنان و برگزاری مانورها

نشر خبر کمپین پاکسازی طبیعت
نشر خبر کاشت درختان در روز درختکاری

استفاده از ایده  ها و توان تامین کنندگان داخلي براي بومي سازي ساخت داخل )مانند Mist Extractor با شرکت 
یورو اسات پارس، Spray Valve با شرکت فرایند بخار، RDLI با شرکت کیان تجهیز اسپادانا و سامان انرژی(

مشارکت با شرکت  هاي Doosan، Macchi،IPS، CMI، NEM و ... برای توسعه محصوات جدید 
)مانند HRSG پشت توربین های کاس E، Fو H، بویلرهای پکیج، بویلرهای CONVENTIONAL نیروگاه های بخاری(

برخي از مصادیق اجراي رویکردنام رویکردنوع ارتباطنام ذینفع 

        تعامل و مشارکت  ذینفعان در فرآیندهای سازمان 

 ارزیابی ارتباط و تعامات و اقدامات اصاحی

ارزیابــی ارتباطات و تعامـــات

در ایــن گــزارش هــر ســاله میــزان رضایــت از کانال هــای ارتباطــی ســازمان بــه طــور کلــی و میــزان اســتفاده و 
ــه  ــرد. کانال هایــی کــه شــاخص های آنهــا ب ــرار می گی ــه مــورد بررســی ق ــه صــورت جداگان اثربخشــی آن هــا ب

اهــداف تعییــن شــده دســت نیابــد بازبینــی شــده و بــرای آنــان اقدامــات اصاحــی تعریــف می شــود. 

در ایــن نــوع ارزیابــی ارتباطــی بــا همــکاری نماینــدگان کلیــه واحد هــا عارضه هــای ارتباطــی ســازمان شناســایی 
و اولویت بنــدی شــده و اقدامــات اصاحــی ازم بــرای رفــع ایــن عارضه هــا تعریــف و اجرایــی می شــود. شــکل 

زیــر برخــی از ایــن عارضه هــا و اقدامــات اصاحــی متناســب را نمایــش می دهــد. 

1- ارزیابی کانال های ارتباطی

2- عارضه یابی ارتباطات سازمان

64 63/7 59/5 59/5 58 57
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میزان رضایت کانال های ارتباطی

بازنگری فرآیندها از نگاه 
ارتباطی

نظام مندی هم اندیشی ها 
و اتاق های فکر سازمانی

پیاده سازی برنامه جامع 
ارتباط با ذینفعان

تعریف مکانیزم تسهیل 
ارتباطات سازمانی مبتنی بر 

کارت های تعامل

نظام مندی مدیریت 
کانال های ارتباطی و 
تشکیل کمیته محتوا

پایه گذاری کانال های 
ارتباطی مخصوص همکاران 

سایت در نرم افزارهای 
ارتباطی

                                 ضعف اطاع رسانی سیستماتیک و  فرآیندی

                ضعف اطاع رسانی مناسب برای گروه های مختلف              

ضعف اطاع رسانی نظام مند و چابک در کانال های ارتباطی     

                                 ضعف اطاع رسانی مدون با گروه مپنا

                                                                  وجود تعصب واحدی

ضعف هم اندیشی نظام مند     

     ضعف تسهیم و بهره برداری نظامند از دانش داخلی و بین سازمانی

     ضعف در برنامه ریزی دقیق ارتباطی به تناسب هر ذینفع 

ضعف تعامل با همکاران سایت های پروژه ها

انتقال نظرات، مشکات و
پیشنهادها

اقدامات و تعامات خارجی

تذکر و یادآوریگزارش دهی

هم اندیشیاطاع رسانی

درخواست ها و 
پاسخ ها

برنامه ریزی و
تصمیم گیری مشترک

پایش مداوم کیفیت 
پیام های کانال های ارتباطی
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66/51 رضایت کل کارکنان از سازمان

81 متوسط رضایت مشتریان

88/33 تمایل به ماندگاری در سازمان

81 متوسط رضایت مشتریان از کیفیت

57/1 رضایت از امور رفاهی 

78 متوسط رضایت مشتریان از زمان تحویل

56/2 رضایت از ورزش

83 رضایت از پاسخگویی مطلوب و به موقع به نیازهای کارفرما

58/66 میزان رضایت تامین کنندگان )سال95(

54/2 رضایت از امور درمانی

85 رضایت از پاسخگویی به شکایات کارفرما

72/70 میانگین درصد امتیاز ارزیابی تامین کنندگان

نتایج 1396مولفه های نظرسنجی
کارکنان

مشتریان

تأمین کنندگان

رضایت از سازمان68/4

عدالت و ایجاد فرصت های برابر64/2

احترام به نسل آینده و مردم79/02

شهروند مسئولیت پذیر، پاسخگو و خدمتگذار مردم70/89

تصویر در افکار عمومی75/44

پیامدهای اجتماعی72/07

رعایت ارزش های اخاقی75/78

قانون مداری و تبعیت از قانون77/27

بازتاب در رسانه ها61/11

پیامد های زیست محیطی70/27

پیامدهای محیط کار و چرخه عمرمحصول47/06

رعایت منافع ملی و شان و اقتدار کشور80/95

شفافیت و پاسخگویی71/67

حمایت از بنیادهای خیریه و سمن ها74/59

تاثیر بر اقتصاد محلی76/67

نتایج 1396مولفه های نظرسنجی
جامعه
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کیفیـت
زنـــدگی
کارکنـان 

فصل چهارم
اهداف توسعه پایدار

کارکنانی که باور دارند مدیریت، پیش از نیروی کار، به آنها به عنوان یک انسان می نگرد 
نیرو هایی بهره ورتر و راضی تری خواهند بود و 
کارکنان راضی به معنای مشتریان راضی است. 

 مانه مالکهی
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     خط مشی اخاقی گروه مپنا در قبال منابع انسانی

پایبنــدی بــه انصــاف و عدالــت توزیعــی و رویــه ای در همــه • 
شــئون حرفــه ای و پرهیــز از هرگونــه تبعیــض در مواجــه بــا 
همــه منابــع انســانی را موجــب خوشــنودی پــروردگار جهانیان 
ــا،  ــی در تصمیم گیری ه ــه اله ــه وظیف ــه منزل ــم و ب می دانی
مقــررات، اعطــای فرصت هــا و نظام هــای حرفــه ای بــر 

ــم.  ــد می کنی ــت تاکی ــت عدال رعای
ــانی •  ــت انس ــل و کرام ــرام اصی ــظ احت ــلوک و حف ــن س حس

ــه  ــر هم ــم ب ــل حاک ــرایط کاری، اص ــر ش ــکاران، در ه هم
رفتارهــا و مقــررات اســت. محیــط کســب و کار را بــه 
گونــه  ای مدیریــت می کنیــم تــا احســاس ارزشــمندی، هدیــه 

ــد. ــکاران می باش ــه هم ــازمان ب ــگی س همیش
اطاع یابــی نســبت بــه هرآنچــه بــا حقــوق مــادی و معنــوی • 

ــت و  ــانی اس ــع انس ــق مناب ــت، ح ــاط اس ــکاران در ارتب هم
ــه  ــل، وظیف ــق و کام ــع، دقی ــه موق ــفاف، ب ــانی ش اطاع رس

اخاقــی ســازمان اســت. 
ــزد •  ــی ن ــت اله ــا، امان ــرار آنه ــع و اس ــانی، مناف ــع انس مناب

ــی  ــه اخاق ــت داری و رازداری، وظیف ــتند و امان ــازمان هس س
ــت.  ماس

پیشرفت علمی و ارتقای حرفه ای، حق منابع انســـانی است با • 
ایجاد فرصت های برابر آموزشی، راه را برای ارتقاء شغلی هـمه 

 همکاران، فراهم می آوریم. در مپنا راه پیشـــرفت بر کسی
 بسته نیست. 

حمایــت از امنیــت شــغلی، آســایش و شــادابی روحــی و تعالــی • 
معنــوی همــکاران، مــرام اخاقــی ماســت. 

رعایــت حریــم خصوصــی همــکاران و حمایــت سیســتمی از • 
ــان خصلــت ســازمانی مــا اســت.  حریــم خصوصــی آن

ــات از •  ــارات و امکان ــئولیت ها، اختی ــن مس ــب بی ــت تناس رعای
ــه اســت.  ــق انصــاف در حرف ــن مصادی بارزتری

مواجــه صادقانــه و صریــح بــا کارکنــان و پاســخگویی بــه آنان، • 
توجــه و اهمیــت دادن بــه دیــدگاه کارکنــان را ازمــه ماندگاری 

و پایــداری گــروه بــزرگ و صمیمــی مپنــا می دانیــم.
برخــورداری از حقــوق عادانــه و متناســب بــا بــازار کار، حــق • 

کارکنــان اســت و مــا خــود را متعهد بــه تامین امنیت معیشــتی 
کارکنــان در جهــت ارتقــای آن در همــه ســطوح می دانیــم. 

قدردانــی از حســن همــکاری کارکنــان، آگاهــی بخشــی و دادن • 
فرصــت تغییــر رفتــار بــرای همکارانی کــه در فعالیــت حرفه ای 
و رفتــار خــود کوتاهــی دارنــد، دو مبنــای اخاقــی نظــام جامــع 

پــاداش و تنبیــه اســت. 
تصحیــح و تســهیل ارتبــاط منابــع انســانی بــا مدیــران و ترویج • 

الگــوی رفتــار ارتباطــی مبتنــی بــر اقتــدار و تــوام بــا صمیمیت 
ــت.  وظیفه ماس

ــازمان  ــی س ــئولیت اجتماع ــده از مس ــاد ش ــن ارزش ایج دومی
ــت. ــان اس ــی کارکن ــت زندگ کیفی

نمایه کارکنان 

تعداد کل کارکنان: 1228

بر حسب جنسیتدرصد کارکنان 

مرد بومی

غیر بومی

کارخانه
)مجتمع هلجرد(

مجتمع الهیه سایت های عملیاتی
دفتر تهران

زن

%90 %66

%34

%67/4

%7 %9/1
%16/5

%10

بر حسب منطقــهدرصد کارکنان بر حسب بومی بودندرصد کارکنان

درصد کارکنان بر حسب رده سازمانی

%1
مـــدیر ارشـــد

تکنسین/ کاردان%11/1

16/9%کارمند%5/5 اپراتور فنی / کارگر فنی

% 10/1 کارگــر

7/6%مدیر میانی%5 رئیس

%5/5 مسئول/ سرپرست کارشناش%37/3
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ــا  ــاش دارد ت ــود دانســته و ت ــوان ســرمایه انســانی خ ــه عن ــان را ب ــا کارکن ــزات مپن ــر و تجهی شــرکت مهندســی و ســاخت بویل
کیفیــت زندگــی شــخصی آنــان را فراتــر از زندگــی کاری شــان  بهبــود بخشــد. در ایــن راســتا، شــرکت در جهــت بهبــود امنیــت، 
رفــاه، ســامت، بهداشــت و تعــادل کار و زندگــی و افزایــش آگاهــی و رفتــار کارکنــان و هــر آنچــه بتوانــد بــه بهبــود کیفیــت زندگــی 
آنــان منجــر شــود تــا حــد تــوان اقــدام و از رویکردهــای مختلفــی اســتفاده می نمایــد. شــرکت در زمینــه منابــع انســانی خــود نقشــه 

اســتراتژی وظیفــه ای بــه شــرح زیــر تدویــن نمــوده اســت. 

در راســتای مدیریــت نظام منــد منابــع انســانی دســتورالعمل ها، آیین نامه هــا و روش هــای اجرایــی متعــددی تدویــن و اجرایــی شــده 
اســت کــه لیســتی از آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:  

رویکرد استراتژیک به منابع انسانی

HR-
OSM

ان
نفع

ی 
ذ

لي
داخ

ی 
دها

آين
فر

تعالي عملیاتيپشتیباني استراتژيک
تعامات و مشارکتها

ش
ارز

کارايي

پیشنهاد ارزش برای ذی نفعان

زها
دسا

نمن
توا

اثربخشي

ال افزایش اثربخشی کان
های ارتباط با کارکنان

افزایش اثربخشی
نظام جبران خدمات

کارکنان
بهبود مدیریت 
عملکرد کارکنان

گیزهکارکنان شایسته و با ان

افزایش بهره وری  
کارکنان شرکت

افزایش اثربخشی برنامه های
مدیریت منابع انسانی

افزایش کارایی برنامه های
مدیریت منابع انسانی

افزایش آمادگی 
کارکنان مشاغل 

استراتژیک
بهبود نگهداشت

کارکنان

همسوسازی 
ا فرهنگ سازمانی ب

استراتژی

ی توسعه شایستگ
مدیریتی و رهبری

توزیع عادانه
رهبران مورد اعتمادفرصت هاو منابع احترام و قدردانی

    کارکنانمدیران

ارتقای سطح مشارکت و
ارتباطات کارکنان

افزایش آمادگی 
یکارکنان منابع انسان

چه توسعه سیستم های یکپار
یبان اطاعاتی، عملیاتی و پشت

ی منابع انسانتصمیم گیری 

در  بهبود مدیریت تغییر
پروژه های منابع انسانی

توسعه  نظام 
کار راهه شغلی

مدیریت اثربخش 
دانش حوزه مدیریت 

منابع انسانی
بان استراتژی های پشتی

منابع انسانی

دستورالعمل ها

روش اجرایی

آیین نامه

تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان- جامعه پذیری- جذب کارآموز- پرداخت هزینه های درمانی
 صدور گواهی و کارت ویزیت-  جابجایی کارکنان- حقوق و دستمزد

اجرای نظر سنجی های حوزه مدیریت منابع انسانی - مدیریت عملکرد

جذب و استخدام- آموزش- پیشنهادات 

ارتقاء-  پایان همکاری- حضور و غیاب  -  ماموریت- نظام انگیزش و قدردانی از کارکنان
  امور رفاهی کارکنان-  ایاب و ذهاب 

نام مستندات نظام مندینوع مستندات نظام مندی

رویکــرد جبــران خدمــات کارکنــان در مپنابویلــر بــر  اســاس مدل  هــای نویــن حقــوق و دســتمزد و بــا بهره گیــری از تجــارب و همســو 
بــا سیاســت های گــروه مپنــا طراحــی شــده اســت. همچنیــن نظــام ترفیــع کارکنــان بــر اســاس نتایــج ســنجش نگــرش و مطابــق 

برنامــه اســتراتژیک منابــع انســانی بــا اســتفاده از مــدل MERCER تنظیــم می شــود.  

نظــام جبــران خدمــت در مپنــا بویلر در راســتای 
و  توســعه  جــذب،  برنامه ریــزی،  مأموریــت 
نگهداشــت کارکنــان و همســو بــا سیاســت های 
گــروه مپنــا در هــر دو بخــش مالــی و غیر مالــی 
و متناســب  بــا نیازهــای انگیزشــی کارکنــان، در 
ــزی  ــی ، برنامه ری ــی طراح ــرفصل های متنوع س
ــوان  ــتمزد بعن ــوق و دس ــود. حق ــرا می ش و اج
یکــی از ارکان مهــم جبــران خدمــت در شــرکت 
مپنــا بویلــر بــا الهـــــام از الگــــوی 3P کــه 3 

بخــــش پرداخت برای شـــغل
 )Person( پرداخــت برای فــرد ،)Posiion( 
 )Performance( و پرداخــت بــرای عملکــرد
ــت. در  ــه اس ــورت گرفت ــود، ص ــامل می ش را ش
ایــن رویکــرد در بخــش شــغل، تجزیــه و تحلیل 
ــرح  ــای ط ــری از مؤلفه ه ــا بهره گی ــاغل ب مش

 MERCER ــدل ــاغل و م ــدی مش طبقه بن
ــه کاری،  ــوارد تجرب ــردی م ــش ف و... در بخ
تحصیــات و... و نهایتــاً در بخــش عملکــرد 
اعطــاء رتبــه فــردی بر اســاس امتیــازات 
ارزیابــی عملکــرد و امتیاز ســطح کلیــدی، در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنیــن مســیر 
پیشــرفت شــغلی کارکنــان )ارتقــاء حرفــه ای( 
ــه  ــورت یکپارچ ــتا و بص ــن راس ــز در همی نی
ــان،  ــرد کارکن ــت عملک ــتم مدیری ــا سیس ب
نظــام پیشــنهادها و تعهــد ســازمانی طراحــی 
و در قالــب آئین نامــه ارتقــاء و روش اجرایــی 
جهــت  و  تدویــن  قدردانــی  و  انگیــزش 
ــتم  ــتندات سیس ــق مس ــازی از طری شفاف س
ــی  ــات هم اندیش ــه و جلس ــت یکپارچ مدیری

بــه اطــاع کارکنــان رســیده اســت. 

نظام جبران خدمت
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مپنــا بویلــر بــر اســاس دســتورالعمل تدویــن شــده بــرای انگیــزش و قدردانــی، انــواع پــاداش مــورد 
نظــر خــود بــرای کارکنــان را تشــریح نمــوده اســت کــه اهــم ایــن مــوارد  مطابــق جــدول زیر اســت: 

عقد قراردادهای جدید 
و اجرای پروژه ها

پروژه های بهبود و استراتژی

انتخاب همکاران برتر
و کارگر نمونه

انگیزش کارکنان کلیدی

مزایای مسیر پیشرفت شغلی

کلیه کارکنان

تیم پروژه

کارکنان برتر  

کارکنان کلیدی

رده های شغلی 
کارشناسی و کاردانی

در صورت عقد قرارداد جدید مربوط به بازارها و محصوات نوین و همچنین اجرای 
پروژه های شرکت در بازه های پیشرفت مختلف پاداش هایی بر حسب درصد به کارکنان 

تعلق می گیرد.

در این نوع پاداش برای تعریف و اجرای پروژه های بهبود و استراتژی در سطح سازمان با 
توجه به ارزش آفرینی پروژه برای سازمان مبلغی به عنوان پاداش پرداخت می شود.

در این نوع پاداش هر ساله بر اساس شاخص های تعریف شده همکاران برتر در حوزه های 
مختلف انتخاب شده و مورد تقدیر قرار می گیرند. این حوزه ها شامل نفرات برتر در نظام 

پیشنهادات، آموزش، فرهنگ سازمانی، HSE، نظام های کیفیت، خاقیت سازمانی، 
ارتباطات و مسئولیت اجتماعی است. همچنین هر ساله بر اساس شاخص های تعریف شده 

کارگران برتر در بخش تولید شناسایی و مورد تقدیر قرار می گیرند.

جهت بهبود نگهداشت و انگیزش، مزایایی جهت استفاده برای کارکنان کلیدی به عنوان 
کارکنانی که اثرگذاری بیشتری بر اهداف سازمانی دارند، تخصیص داده می شود. 

کارکنان در رده های شغلی کارشناسی و کاردانی پس از طی مسیر پیشرفت شغلی از 
مزایای پیش بینی شده ای برخوردار می  شوند.

دامنه پوششقدردانی ها و پاداش ها توضیحات 
انواع قدردانی ها و پاداش ها در مپنا بویلر

ــی، در  ــئولیت اجتماع ــای مس ــه رفتاره ــت ارائ ــان در جه ــزه  کارکن ــش انگی ــور افزای ــه منظ ب
دســتورالعمل مذکــور مــوردی بــه نــام شــهروند ســازمانی مســئول در بخــش کارکنــان برتــر دیــده 
شــده اســت کــه در ایــن مــورد رفتارهــای مســئوانه کارکنــان مــد نظــر قــرار خواهــد گرفــت و از 

ــر می شــود. ــه طــور ســاانه تقدی ــد ب ــط را دارن ــه رفتارهــای مرتب ــرادی ک اف

نمایندگان و رابطین اجرایی 
ممیزان داخلی

مسابقات سازمانی

پاداش موردی و واحدی
 )انجام فعالیت  های ویژه(

پاداش پایان سال 

پاداش مجمع عمومی

نمایندگان و رابطین اجرایی

نفرات برتر مسابقات

کلیه کارکنان

کلیه کارکنان

کلیه کارکنان

نمایندگان و رابطین اجرایی کارکنانی هستند که عاوه بر وظایف پست شغلی خود اقدام به 
همکاری با کمیته ها و حوزه های سیستمی در سایر واحد ها می کنند که جهت ایجاد انگیزه 

در آنان از ایشان به طور سالیانه قدردانی می شود.  

در راستای ایجاد انگیزه برای بهبود مشارکت کارکنان در مسابقات فرهنگی، ورزشی و 
سیستمی از نفرات برتر تقدیر می شود.

در این نوع پاداش ها مطابق دستورالعمل هایی که در حوزه های تخصصی تدوین شده است 
پاداش هایی به افراد تعلق می گیرد. در پاداش های موردی نیز بر اساس در عملکرد ویژه 

کارکنان به درخواست مدیران پاداش هایی تعلق می  گیرد. 

این پاداش در سراسر گروه مپنا در پایان هر سال بر اساس ارزیابی عملکرد واحد ها به 
کارکنان پرداخت می شود. 

این پاداش به صورت ساانه و پس از برگزاری مجمع عمومی با نظر هیئت مدیره تصویب 
و جهت پرداخت به شرکت اباغ می شود.

دامنه پوششقدردانی ها و پاداش ها توضیحات 
انواع قدردانی ها و پاداش ها در مپنا بویلر

مــا در گــروه مپنــا نــوع پاداش هــا را عادانــه و متناســب بــا 
ــر  ــم و ب ــم می کنی ــراد تنظی ــردی از اف ــارات عملک ــا و انتظ تفاوت ه

پاداش هــای دوره ای و نوبتــی تأکیــد نداریــم.

کد اخاقی شماره 161:
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ــه منظــور افزایــش مطلوبیــت ســبد جبــران خدمــات و رضایــت  دســتمزد و پاداش هــای کارکنــان، ب
کارکنــان، کمیتــه ای بــه عنــوان کمیتــه کار و خانــواده، امــور رفاهــی مرتبــط بــا کارکنــان را پیگیــری 

می نمایــد. ماموریــت ایــن کمیتــه بــه شــرح زیــر اســت: 

تصمیم گیری در راستای اجرای سیاست های رفاهی• 
تخصیص بودجه رفاهی اباغی مپنا به مجموع سبد های رفاهی • 
تعیین انواع اقام رفاهی برای کارکنان• 

ــا پوشــش تمامــی ســطوح ســازمانی کــه براســاس تصمیم گیــری کمیتــه مذکــور،  ســبد رفاهیــات ب
طراحــی و اجــرا شــده اســت بــه صــورت زیــر اســت: 

ــارک  ــاه مب ــد م ــی مانن ــد کاا: شــرکت در مناســبت های مختلف ــی و خری ــبدهای رفاه 1. س
رمضــان، عیــد نــوروز، ســال تحصیلــی جدیــد و ... اقــدام بــه ارائــه ســبدهای کااهــای رفاهــی خانــوار 
شــامل ســبدهای بهداشــتي، فرهنگــي، تحصیلــی و تشــویقی جهــت اســتفاده کارکنــان و خانــواده آنان 
می نماینــد. همچنیــن در مناســبت های مختلفــی ماننــد اعیــاد، روز کارگــر و ســالروز تاســیس شــرکت 

نســبت بــه شــارژ کارت اعتبــاری کارکنــان جهــت خریــد کاا اقــدام می شــود. 
ــاب  ــه منظــور راحتــی کلیــه پرســنل، ســرویس های ای ــاب و ذهــاب: شــرکت ب 2. خدمــات ای
ــار ایشــان قــرار می دهــد.  ــه و مــوردی در اختی ــه طــور روزان و ذهابــی را جهــت جابجایــی پرســنل ب
ــان  ــح پرســنل و خانواده هــای آن ــاه و تفری ــه منظــور افزایــش رف ــا: شــرکت ب 3. کمــک هزینه ه
اقــدام بــه تخصیــص کمــک هزینــه ســفر و رســتوران بــه کارکنــان نمــوده اســت. همچنیــن کمــک 
هزینه هــای ورزشــی نیــز بــا هــدف افزایــش ســامتی کارکنــان و خانواده هــای ایشــان، بــه پرســنل 

ــود.  ــص داده می ش تخصی
ــد  ــه عق ــدام ب ــنل اق ــتفاده پرس ــت اس ــرکت جه ــی: ش ــز ورزش ــا مراک ــرارداد ب ــد ق 4. عق
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــان نم ــتفاده کارکن ــت اس ــی جه ــز ورزش ــا مراک ــددی ب ــای متع قرارداده
ــس و شــنا در شــرکت تشــکیل شــده اســت  ــال، تنی ــم فوتســال، والیب ــد تی ــددی مانن تیم هــای متع
کــه بــا حمایت هــای انجــام شــده در مســابقات مختلــف نیــز شــرکت می نماینــد کــه قــادر بــه اخــذ 

ــده اند.  ــی ش ــه محل ــابقات جامع ــز در مس ــی نی مقام های

رفاه کارکنان و ارج نهادن به آنان

فوتسال

والیبال

تنیس روی میز

کوهنوردی

1394

1394

1394

1394

1395

1395

1396

1396

مقام قهرمانی مسابقات فوتسال گروه مپنا
مقام چهارم مسابقات فوتسال لیگ کارگری استان البرز

مقام قهرمانی مسابقات فوتسال لیگ کارگری و کارمندی ساوجاغ
مقام چهارم مسابقات فوتسال لیگ کارگری استان البرز

مقام قهرمانی مسابقات فوتسال لیگ کارگری و کارمندی هشتگرد
مقام نایب قهرمانی مسابقات فوتسال لیگ کارگری استان البرز

رتبه پنجم مسابقات لیگ والیبال گروه مپنا
مقام سوم مسابقات لیگ والیبال گروه مپنا

رتبه چهارم مسابقات لیگ تنیس روی میز گروه مپنا
مقام قهرمانی مسابقات لیگ تنیس روی میز گروه مپنا

صعود به قله 4100 متری شاه کرم طالقان

عنوان کسب شدهرشته ورزشی سال 

5. تعاونــی مســکن و صنــدوق وام: مپنــا بویلــر جهــت رفاه 
کارکنــان اقــدام بــه ایجــاد تعاونــی مســکن و صنــدوق وام نمــوده 
اســت و کمیتــه ای بــه نــام کمیتــه وام اقــدام بــه بررســی تقاضــای 

ــد. ــان می نمای ــه آن ــذاری وام ب ــدی واگ ــان و اولویت بن کارکن
ــیس  ــز تاس ــی از مراک ــان: یک ــرف کارکن ــی مص 6 . تعاون
شــده جهــت رفــاه کارکنــان تعاونــی مصــرف شــرکت اســت. در 
ــوب و  ــت مطل ــا کیفی ــی ب ــای مصرف ــواع کااه ــی ان ــن تعاون ای
ــد  ــازار عرضــه می شــود و در صــورت خری ــر از ب قیمت هــای کمت
از ایــن تعاونــی مبلــغ آن از حقــوق آتــی کارکنــان کســر خواهــد 

شــد. 
7. امــکان خریــد اقســاطی لــوازم خانگــی: شــرکت مپنا 
بویلــر جهــت خریــد برخــی از لــوازم خانگــی مــورد نیــاز کارکنــان 
ــام  ــروش برندهــای خوش ن ــا مراکــز ف ــرارداد ب ــد ق ــه عق ــدام ب اق
ــه  ــدام ب ــاط اق ــورت اقس ــه ص ــد ب ــان بتوانن ــا کارکن ــد ت می نمای

خریــد کااهــای اساســی مــورد نیــاز خــود نماینــد. 
8 . بیمــه تامیــن اجتماعــی و تکمیلــی خدمــات 
ــی  ــود ســامتی و پوشــش درمان ــت بهب ــی: شــرکت جه درمان
کارکنــان خــود اقــدام بــه بیمــه نمــودن آنــان در قالــب بیمــه تامین 
اجتماعــی و بیمــه تکمیلــی درمــان بــا پرداخــت 70% حــق بیمــه 
ــه  ــن بیم ــد. ای ــان می کن ــواده آن ــان و خان ــرای کارکن ــی ب تکمیل
تکمیلــی کلیــه خدمــات درمانــی ســرپایی و بیمارســتانی را با کســر 

ــد. ــت می نمای ــیز پرداخ فرانش

ــه  ــاا ب ــگاه از ب ــان( ن ــران و کارکن ــط مدی ــان )رواب ــا در روابطم م
ــرای مســائل  ــم و ب ــرام می گذاری ــان احت ــه کارکن ــم، ب ــن نداری پایی
کارکنــان )اعــم از رفاهــی، شــغلی، آموزشــی و ...( اهمیــت قائلیــم.

کد اخاقی شماره 153:
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مپنــا بویلــر بــر اســاس دســتورالعمل تدوین 
ــواع  ــی، ان ــزش و قدردان ــرای انگی ــده ب ش
پــاداش مــورد نظــر خــود بــرای کارکنــان را 
تشــریح نمــوده اســت کــه اهــم این مــوارد  

مطابــق جــدول زیــر اســت: 

شــرکت بــا هــدف ایجــاد شــرایط عادانــه 
و فرصــت برابــر اســتخدام، اقــدام بــه 
ایجــاد وحــدت رویــه و طراحــي و اســتقرار 
بکارگیــری  و  جــذب  اجرایــی  روش 
ــاس  ــوده و آن را براس ــانی نم ــروی انس نی
ــده در  ــب ش ــارب کس ــتراتژی ها و تج اس
مقاطــع مختلــف بازنگــری نمــوده اســت. 
اســتخدام  کانال هــای  گســترش  بــا 
در  آگهــی  درج  )نظیــر  کارمند یابــی  و 
ســایت های  بــه  مراجعــه  نشــریات، 
ــی  ــت اطاعات ــی( از ران تخصصــی کاریاب
ــود  ــری می ش ــتخدام جلوگی ــه اس در زمین
ــز  ــا پرهی ــرکت ب ــورت ش ــن ص ــه ای و ب
)ماننــد  تبعیض آمیــز  اقدامــات  از 
و  جنســیت  در  تمایــز  قومیت گرایــی، 
مذهــب(، حداکثــر تــاش خــود را در 
ــته   ــراد شایس ــه اف ــت انتخــاب عادان جه

به کار می گیرد. 

حقوق، دستمزد و مزایا )میلیارد ریال(

امنیت شغلی )درصد(

سرانه خدمات رفاهی در سال)میلیون ریال(

رضایت از تسهیات و خدمات واحد رفاهی )درصد(

سرانه آموزش )ساعت(

سرانه بودجه کمک هزینه ورزشی )میلیون ریال(

مزایای پایان خدمت )میلیارد ریال(

سرانه غیبت ساانه پرسنل )روز(

سرانه بودجه کمک هزینه سفر )میلیون ریال(

هزینه های بیمه کارکنان )میلیارد ریال(

1395

1066
68

1396

25/13
0/72
54/46
55/8
7/5
18
38/22
71

863
59
27/6
0/81
58/31
55/8
5
27/69
12/7
59

توســعه دانــش و توانمندســازی کارکنــان بــه روش هــای مختلــف از مــواردی اســت کــه همــواره مــد نظــر شــرکت مپنــا بویلــر بــوده 
اســت. شــرکت بــرای کلیــه پســت های ســازمانی خــود پروفایــل شایســتگی تدویــن کــرده و ســعی می نمایــد کارکنــان را جهــت 
دســتیابی بــه شایســتگی های مــد نظــر در پســت خــود توانمنــد ســازد. بــر اســاس ایــن مــدل، شایســتگی  کارکنــان بــا اســتفاده از 
برنامه هــای توســعه ای افزایــش می یابــد و اثربخشــی ایــن رویکــرد از طریــق مولفــه قابلیــت پرسشــنامه ســنجش نگــرش کارکنــان 
و عملکــرد دوره ای کارکنــان ارزیابــی می شــود. اثربخشــی رویکردهــای فــوق بــرای کارکنــان از طریــق ارزیابــی عملکــرد دوره ای 

ــود.  ــام می ش انج

توسعه کارراهه شغلی و جانشین پروری• 
یکــی از رویکردهــای توانمندســازی کارکنــان توســعه کارراهــه شــغلی اســت. مپنــا بویلــر در راســتای توســعه توانمنــدی کارکنــان 
اقــدام بــه توســعه کارراهــه شــغلی نمــوده اســت. در ایــن کارراهــه، مســیر حرکــت حرفــه ای بــرای کلیــه کارکنــان فراهــم شــده 
اســت. کارکنــان شــرکت، در خــال طــی نمــودن کارراهــه خــود، در هــر پســت جهــت اکتســاب پســت بعــدی  بــر اســاس دیــدگاه 

ــوند.  ــد می ش ــرکت توانمن ــین پروری در ش جانش

آموزش کارکنان • 
رویکــرد دیگــر در توانمندســازی کارکنــان، آمــوزش آنــان اســت. شــرکت هــدف از آمــوزش را دســتیابی کارکنــان بــه رشــد معنــوی، 
مهارت هــا و توانمندی هــای مــورد نیــاز بــرای آنــان می دانــد. در ایــن راســتا شــرکت اقــدام بــه نیازســنجی آموزشــی، برنامه ریــزی 
و اجــراء و ســنجش اثربخشــی آن می نمایــد. مدیــران واحدهــا بــا توجــه بــه اهــداف و اســتراتژی های تعریــف شــده و بــا برگــزاری 

جلســات درون واحــدی بــا کارکنــان، اقــدام بــه شناســایی نیازهــای آموزشــی آنــان می نماینــد. 
ــر اســاس  ــه ب ــوده ک ــری ب ــد جامعه پذی ــان، اجــرای فراین ــه رشــد توانمندی هــای کارکن رویکــرد آموزشــی دیگــر شــرکت در زمین
دســتورالعمل  جامعه پذیــری کارکنــان جدید الــورود و آمــوزش بــدو اســتخدام، بــا برگــزاری دوره هــاي توجیهــي و آشناســازي کارکنــان 
ــر در  ــا بویل ــگاه مپن ــا و جای ــروه مپن ــي گ ــد از: معرف ــرفصل های آن عبارتن ــه س ــود ک ــزار مي ش ــرکت برگ ــا ش ــتخدام ب ــازه اس ت
گــروه،  نمــودار ســازماني شــرکت،  مــدل کســب و کار ســازمان، مدل هــا و فعالیت هــای مســئولیت اجتماعــی ســازمان،  آشــنایی بــا 
فرآیندهــاي شــرکت،  آشــنایی بــا مباحــث ایمنــي و بهداشــت شــغلی، رفاهــی، سیســتم های منابــع انســانی و برگــزاری تــور بازدیــد 

ــایت ها. ــد و س ــط تولی از خ

توانمندسازی و توسعه دانش کارکنان

عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده، شــرکت بــه منظــور رشــد معنــوی 
و توســعه مهارت هــای فــردی، اقــدام بــه برگــزاری ســمینارهای 
ــطح  ــای س ــدف ارتق ــا ه ــامت روان ب ــوان س ــا عن ــی ب آموزش
ــن واحــد  ــه پرســنل نمــوده اســت. همچنی ســامت روحــی کلی
ــه تعریــف  ــدام ب ــا هــدف ارتقــای مهــارت پرســنل اق آمــوزش ب
دوره هــای عمومــی از قبیــل هــوش هیجانــی، مدیریــت اســترس، 
ــه تفکیــک  ــف و ب مهارت هــای ارتباطــی و... در ســال های مختل

ســطوح مختلــف ســازمانی نمــوده اســت. 

سرانه ساانه آموزش
 25.13ساعت

آموزش های مرتبط با رفتار 
سازمانی و کدهای اخاقی، 
رابطین و مروجین فرهنگی

آموزش داخلی

آموزش خارجی

ویژه مدیران ارشد و میانی

ویژه مسئولین دفاتر

در قالب دوره های جامعه پذیری برای همکاران 
جدیدااستخدام

EVC دوره

CMI آموزش شرکت

512 نفر-ساعت

36 نفر-ساعت

50 نفر-ساعت

31085 نفر-ساعت

4080 نفر-ساعت

توضیحاتنوع آموزش نفر- ساعت دوره 
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مدیریت مشارکتی و استفاده از نظرات• 
یکــی دیگــر از مــوارد موثــر در توانمندســازی کارکنــان شــرکت مپنــا بویلــر رویکردهــای مدیریــت مشــارکتی و اســتفاده از نظــرات 
ــت.  ــان اس ــا کارکن ــط ب ــای مرتب ــتراتژی ها و رویه ه ــداف و اس ــانی اه ــری و اطاع رس ــا تصمیم گی ــط ب ــور مرتب ــان در ام کارکن
ــداف  ــا و اه ــن ماموریت ه ــا تعیی ــه در شــرکت ب ــی اســت ک ــای کاری مختلف ــت مشــارکتی کمیته ه ــای مدیری یکــی از مظهره
ــا توجــه بــه نقش هــا، پســت های ســازمانی و  مشــخص تعریــف شــده و اعضــای ایــن کمیته هــا از ســطوح مختلــف ســازمانی ب
مهارت هــای فــردی انتخــاب شــده اند. تعــداد کمیته هــای مذکــور بــه40 کمیتــه فعــال می رســد و در حــدود 25  نفــر از اعضــای 

ســازمان در ایــن کمیته هــا درگیــر هســتند. 
عــاوه بــر آن مپنــا بویلــر از طــرق مختلفــی اقــدام بــه اســتفاده از نظــرات کارکنــان در اداره ســازمان می نمایــد. نظــام پیشــنهادات 
ــا هــدف توســعه فرهنــگ مشــارکت  ــر ب ــا بویل ســازمان یکــی از نظام هــای مشــارکت کارکنــان در امــور شــرکت اســت. در مپن
ــه  ــام کلی ــن نظ ــت. در ای ــده اس ــازی ش ــنهادها پیاده س ــع پیش ــام جام ــرد نظ ــان، رویک ــوآوری درکارکن ــت و ن ــاد خاقی و ایج
پیشــنهادات کارکنــان دربــاره کلیــه امــور ســازمان اخــذ و بررســی و عــاوه بــر اجــرای پیشــنهادات ارزش آفریــن ســازمان، پــاداش  
متناســب بــا پیشــنهاد نیــز بــه کارکنــان پرداخــت می شــود. یکــی دیگــر از مــوارد جلــب مشــارکت کارکنــان در اداره امــور شــرکت، 
ــف  ــش، نظــام ارتباطــات و... در واحدهــای مختل ــت دان ــد نظــام فرآیندهــا، مدیری ــدگان نظام هــای ســازمانی مانن انتخــاب نماین
ســازمان هســتند کــه کارکنــان می تواننــد نظــرات خــود را در مــورد نظام هــای مذکــور بــا آنــان در میــان گذارنــد تــا ایــن نظــرات 

ــران نظام هــا منتقــل شــود.  ــه مدی ب
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 در میان  گذاردن جهت گیری استراتژیک سازمان با کارکنان• 
 مپنــا بویلــر جهــت حصــول اطمینــان از انتقــال و درک ارزش هــا، ماموریــت، چشــم انداز و اهــداف توســط کارکنــان، از رویکردهــا 
و اقدامــات متعــددی اســتفاده می نمایــد. اهــم رویکردهــاي درمیــان گذاشــتن ارکان جهت ســاز ســازمان بــه صــورت زیــر اســت: 

1. برگــزاري جلســات عمومــي: شــامل جلســات مدیرعامــل و کارکنــان در ابتــدای هــر ســال، همایــش ســاانه مدیریــت 
ــران و  ــا مدی ــه پرســنل شــرکت، برگــزاری جلســات مختلــف معاونیــن ب ــا کلی ــی مدیرعامــل ب اســتراتژیک، همایــش فصل

ــازمانی و  ... ــی س ــه تعال ــای کاری، کمیت ــر صبحانه ه ــان نظی کارکن
ــکتاپ  ــي، دس ــال داخل ــایت، پورت ــق وب  س ــاني از طری ــامل اطاع رس ــر ICT: ش ــی ب ــانی مبتن ــای اطاع رس 2. درگاه ه

ــک ــال پیام ــا و ارس کامپیوتره
ــوگ شــرکت و  ــر و بروشــور، کاتال ــو، بن ــووال، تابل ــق ویدی ــاني از طری ــری: شــامل اطاع رس ــی و تصوی ــای صوت 3. ابزاره

گاهنامــه مپنــا بویلــر
4. آمــوزش: شــامل آموزش هــای برنامه ریــزي اســتراتژیک و تعالــي ســازماني در کلیــه ســطوح ســازمان و نیــز آموزش هــای 

ــدو اســتخدام کارکنان ب
5. ابزارهای تشویقی: شامل برگزاري مسابقات آگاهی های استراتژیک کارکنان و سیستم مدیریت عملکرد کارکنان

6. جلســات حضــوری مدیریــت عامــل بــا کارکنــان: شــامل جلســات هفتگــی مدیرعامــل بــا پرســنل که براســاس درخواســت 
ــود. ــزی می ش ــان برنامه ری کارکن

ــان و اقدامــات  ــع انســانی جهــت بررســی نظــرات کارکن ــا حضــور مدیرمناب ــان: جلســاتی کــه ب 7. جلســات صــدای کارکن
ــود. ــزار می ش ــا آن برگ ــط ب ــده مرتب ــزی ش برنامه ری

ــر از  ــه تقدی ــدام ب ــرف بازنشســتگی، اق ــان در ش ــه کارکن ــادن ب ــگ و ارج نه ــازي، ایجــاد فرهن ــتاي آماده س ــر در راس ــا بویل مپن
ــد.  ــان می نمای ــارب ایش ــتفاده از تج ــوي و اس ــادي و معن ــورت م ــه ص ــتگان ب بازنشس

اهــم ایــن مزایــا عبارتنــد از: برگــزاری مراســم تجلیــل از بازنشســتگان ســازمان بصــورت ســاانه بــا حضــور مدیــر عامــل، مدیــران 
ــکاران  ــات هم ــش و تجربی ــال دان ــه منظــور انتق ــن ب ــه ایشــان. همچنی ــا ب ــداء هدای ــکاران و ســایر بازنشســتگان و اه ارشــد، هم
بازنشســته، در صــورت لــزوم و در قالــب قراردادهــای کوتــاه مــدت، نســبت بــه حضــور همــکاران بازنشســته جهــت برگــزاری آمــوزش 

یــا انتقــال تجربیــات ایشــان بــه ســایر کارکنــان حــوزه مربوطــه، اقــدام می شــود.

نظام بازنشستگي
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یکــی از مــوارد مــورد نظــر شــرکت در راســتای بهبــود کیفیــت زندگــی کارکنــان ایجــاد تعــادل کار و زندگــی اســت در ایــن راســتا 
شــرکت اقــدام بــه انجــام مــوارد زیــر نمــوده اســت:  

محدود نمودن سقف ساعات اضافه کاری ها و تعطیلی روز پنج شنبه به منظور افزایش حضور کارکنان در جمع خانواده• 
اهدای کارت رستوران به کارکنان جهت استفاده اعضای خانواده• 
برگزاری برنامه های فرهنگی و تفریحی و گلگشت ها برای سفر کارکنان و خانواده های آنان  • 
بازدید خانواده های کارکنان از فعالیت های شرکت• 
مراسم ها و جشن های پایان سال و آغاز سال تحصیلی با حضور خانواده ها • 
ارائه خدمات ورزشی مخصوص فرزندان کارکنان • 
تخصیص صفحه ای در خبرنامه شرکت به خانواده های کارکنان جهت آگاهی بخشی کارکنان و خانواده ها• 
برگزاری مسابقات و اهدای جوایز مخصوص خانواده های کارکنان• 
هدایای ازدواج • 
تخصیص مرخصی به کارکنان در مراسمات خانوادگی همچون ازدواج، تولد فرزند و بیماری و فوت بستگان • 
تغییر شیفت کاری پرسنل انتظامات از 24-24 به 24-12 • 
در نظر گرفتن شناوری در ساعت کاری پرسنل دفتر تهران • 
پرداخت کمک هزینه سفر مشروط به ثبت مرخصی و انجام سفر با خانواده• 

شــرکت بــرای جلــب مشــارکت کارکنــان و اســتفاده از نظــرات آنهــا در تدویــن و بهبــود برنامه هــای مرتبــط بــا کارکنــان، از رویکردهــای 
متعــددی نظیــر نظر ســنجی از کارکنــان، تشــکیل کمیته هــای مرتبــط در حوزه هــای مختلــف ماننــد جــذب و اســتخدام، رفــاه، آمــوزش، 
نظــام پیشــنهادها بهــره گرفتــه اســت تــا بــا مشــارکت افــراد بیشــتری از انحصــار در تصمیم گیری هــا جلوگیــری شــود. بخــش عمــده ای 
از برنامه هــای کارکنــان )نظیــر تدویــن اســتراتژی منابــع انســانی و حقــوق و دســتمزد(، از نمایندگانــی از واحدهــای ســازمانی در قالــب 
ــای  ــوزش، کمیته ه ــه آم ــه انضباطــی، کمیت ــط کار، کمیت ــاه و رواب ــه رف ــن، کمیت ــد شــورای معاونی ــای کاری مانن ــا گروه ه ــا ی کمیته ه

ــد. ــای جــذب و ... مشــارکت دارن نظام پیشــنهادها، کمیته ه

ــان  ــورد کارکن ــف در م ــای مختل ــه اصــاح رویکرده ــدام ب ــان، اق ــای حاصــل از نظرســنجی های کارکن ــر اســاس بازخورده شــرکت ب
ماننــد حقــوق و دســتمزد، اموررفاهــی، فرآیندهــای مرتبــط بــا منابــع انســانی و ... می نمایــد و بــه ایــن طریــق از نظــرات کارکنــان خــود 

بهره منــد می شــود. 

آمار افرادی که در سال 1396 از مرخصی والدین استفاده نموده اند و بازگشت به کار آنها پس از مرخصی به شرح زیر است:

اطمینان از توازن مسئوانه کار و زندگی کارکنان

مشارکت دادن کارکنان در برنامه های مرتبط با آنان 

ازدواج

تولد فرزند

فوت والدین و بستگان نزدیک
بیماری بستگان

تولد فرزند
فوت فرزند

بازگشت بکار

سنجش نگرش کارکنان
نظرسنجی حوزه رفاه

همایش ها و جلسات داخلی مپنا بویلر
 HSE نظرسنجی حوزه پشتیبانی و

مصاحبه خروج پرسنل
برگزاری جلسات هم اندیشی با معاونت های سازمان

جلسات صدای کارکنان

3 روز
6 ماه
3 روز
3روز

بنابر تشخیص مدیران

26
1
27

کلیه کارکنان 
کارکنان- خانم ها
کارکنان- آقایان
کلیه کارکنان
کلیه کارکنان

5
0
5

تدوین استراتژی ها و برنامه های بهبود فرایندهای منابع انسانی
افزایش تنوع، کیفیت و تسهیات

اصاح و بهبود فرایندهای منابع انسانی
اصاح و بهبود فرایندهای HSE و پشتیبانی

بازخور به مدیران و اعمال اصاحات ازم در فرایندهای منابع انسانی
نیازسنجی برنامه های منابع انسانی

افزایش اثر بخشی برنامه های بهبود

نوع مرخصی

عنوان

شیوه نظرسنجی/ اخذ بازخورد

مشموان

زن

کاربرد نتایج بازخوردها

میزان مرخصی

مرد

برخی روش های اخذ بازخور

حفــظ ایمنــی، ســامت و بهداشــت کارکنــان از اولویت هــای مهــم شــرکت مپنــا بویلــر محســوب می شــود. شــرکت بــا توجــه بــه 
ماهیــت فعالیت هــای پــروژه ای و تولیــدی خــود، از ابتــدای تاســیس بــرای حفــظ و ارتقــای ســطح ایمنــی و ســامت محیــط کار 
ــتانداردهای OHSAS18001 و  ــتا اس ــن راس ــوده اســت. شــرکت در ای ــرا نم ــف و اج ــددی را تعری ــای متع ــان، رویکرده و کارکن
ISO14001 را در قالــب فرایندهــای HSE مســتقر نمــوده و تاکنــون موفــق بــه نگهــداری و بهبــود سیســتم ها شــده اســت. شــرکت 

بــا نگاهــی اســتراتژیک بــه بحــث ایمنــی اقــدام بــه تدویــن نقشــه وظیفــه ای ایمنــی و اتصــال آن بــه نقشــه مســئولیت اجتماعــی 
شــرکت نمــوده اســت تــا در نظــام مدیریــت اســتراتژیک بتوانــد اقدامــات مرتبــط بــا ایمنــی را اجــراء و پیگیــری نمایــد. مپنــا بویلــر 
در جهــت نهادینه ســازی بحــث ایمنــی و بهداشــت در شــرکت اقــدام بــه فرهنگ ســازی و ایجــاد آگاهــی در کارکنــان و همچنیــن 

ایجــاد نظام هــای انگیزشــی مرتبــط نمــوده اســت. 

ارتقای بهداشت و ایمنی محیط کار

تعالی عملیاتی

پیشنهاد ارزش براي ذینفعان

اثربخشی

توسعه تعامات و مشارکت ها

کارآیی اثربخشی
مدیریت بهینه 

HSEهزینه های 
HSEبهبود عملکرد 

مدیریت اثرات
زیست محیطی

کاهش خسارات 
ناشی از حوادث

تعامل اثر بخش با ذینفعان  دوست دار محیط زیستقانون مداریمحیط کار ایمن و سالم

بهبود سیستم 
بهبود مدیریت تغییرکنترل عملیات

HSEارتقای استانداردهای 

فع
ذین

لی
داخ

ي 
دها

آین
فر

ش
ارز

زها
دسا

نمن
توا

HSEتوسعه فرهنگ 
ارتقای تجهیزات

HSEموثر بر 

افزایش آمادگی  
HSEکارکنان 

ارتقای الزام آوری و مسئولیت 
HSEفراگیر در حوزه

ارتقای سطح 
سامت کارکنان

کاهش حوادث ناشی از  
بی نظمی در محیط کار
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واحــد HSE بــه عنــوان یــک واحــد وظیفــه ای در شــرکت مپنــا بویلــر اقــدام بــه پیگیــری امــور مرتبــط بــا ایمنــی، بهداشــت و 
محیــط زیســت می نمایــد. عــاوه بــر آن، بــه علــت اهمیــت موضــوع، کمیتــه  HSE امــور مرتبــط بــا ایمنــی، بهداشــت و محیــط 
ــا حضــور نماینــدگان  ــه طــور فراوظیفــه ای ب ــکاران شــرکت ب زیســت را در بخــش تولیــد و ســایت های عملیاتــی نصــب و پیمان
از واحدهــای مرتبــط و همچنیــن نماینــده کارگــری پیگیــری می نمایــد. ایــن کمیتــه متشــکل از مدیــران و متخصصــان ایمنــی 
و بهداشــت و محیــط زیســت بــوده و بــه علــت اهمیــت موضــوع مدیرعامــل یــا نماینــده وی نیــز در ایــن کمیتــه عضــو هســتند. 

ماموریــت ایــن کمیتــه بــه شــرح زیــر اســت: 

تعیین و تدوین سیاست های راهبردی HSE و مدیریت مصرف انرژی• 
ارائه راهکارهایی جهت اصاح و بهبود شرایط ایمنی، سامت، محیط زیست، انرژی و آراستگی در شرکت • 
بررسی رویدادها و مشکات مهم HSE، مدیریت انرژی و نظام آراستگی • 

تیــم واکنــش در شــرایط اضطــراری نیــز از دیگــر ســاختارهای فراوظیفــه ای اســت کــه از نماینــدگان واحدهــای مختلــف تشــکیل 
و جهــت مقابلــه بــا حــوادث و شــرایط ویــژه تعریــف شــده اســت. 

تیم واکنش در شرایط اضطراری: این تیم به منظور مقابله با خطرات و بحران های طبیعی فعالیت کرده و از سامت کارکنان 
در مواقع بروز خطرات صیانت می کند. این تیم که دارای نمایندگانی از کلیه واحد های شرکت است اهداف زیر را پیگیری می نمایند: 

جلوگیری از وقوع شرایط اضطراری تا حد امکان •   
شناسایی ریسک های موجود در زمینه حوادث و آمادگی در برابر مواجه با آنها •   
کاهش خسارات جانی و مالی احتمالی به شرکت •   
افزایش آمادگی اعضای تیم مدیریت بحران در زمان وقوع شرایط اضطراری •   
افزایش آگاهی پرسنل سازمان در خصوص آمادگی در شرایط اضطراری   •   

HSE راهبری

کمیتــه راهبــری 5S : یکــی از نظام هــای مرتبــط بــا بهداشــت محیــط در مپنــا بویلــر، نظــام آراســتگی 5S اســت. 5S نظامــی 
مدیریتــی اســت کــه بــا هــدف کاهــش جنبه هــا و پیامدهــای عملیــات از طریــق حــذف اتاف هــا، کاهــش ضایعــات و... بــه صــورت 
نظام منــد و بــا پیــروی از برنامــه زمانبنــدی و بــر اســاس نیــاز واحدهــای مختلــف شــرکت از طریــق تدویــن مســتندات مربوطــه، 
فرهنگ ســازی گســترده، تشــکیل گروه هــای کاری، انجــام ممیــزی، تعریــف و اجــرای پروژه هــا و اقدامــات اصاحــی و پیشــگیرانه 
طرح ریــزی و جاری ســازی شــده اســت. پیاده ســازی ایــن نظــام گامــی در جهــت ایجــاد محیطــی آراســته جهــت بهبــود بهداشــت 

و ســامت کارکنــان اســت. برخــی از فعالیت هــای ایــن نظــام در ایــن راســتا بــه شــرح زیــر اســت: 

تعریف خط مشی های استاندارد آراستگی محیط کار در فضاهای تولیدی و اداری • 
 آگاهی بخشی به کارکنان و تعریف بسته های انگیزشی مرتبط جهت پیاده سازی نظام آراستگی • 
تعریف پوشش استاندارد برای کلیه کارکنان و پیمانکاران سازمان • 
 •)Tea Room( احداث فضاهای مخصوص استراحت کارکنان در خط تولید
ساماندهی اقام خطوط تولید با ساخت پالت در رنگهای مختلف • 
استانداردسازی شیوه امحای اسناد• 
مدیریت اقام ضایعاتی در شرکت• 
کنترل تجهیزات خطوط تولید با نصب برچسب• 
نظارت بر تجهیزات و مباحث مربوط به نظافت جهت افزایش ضریب ساماندهی محیط کار• 
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ــامت  ــت و س ــی، بهداش ــت ایمن ــه در جه ــواردی ک ــی از م برخ
ــورت  ــه ص ــود ب ــام می ش ــی انج ــت ایمن ــط مدیری ــان توس کارکن

ــر اســت:  زی

1. پیاده سازی اصول ارگونومی در شرکت
یکــی از رویکردهــای  اجرایــی جهــت شناســایی بیماری هــای شــغلی 
و پیشــگیری از بــروز آنهــا بــه منظــور  کســب ســامت و رضایــت 
ــی و  ــرکت، »ارزیاب ــتراتژیک ش ــداف اس ــتای اه ــکاران، در راس هم
اصــاح موقعیت هــای کاری« اســت. ارگونومــی مشــارکتی بــا 
ــتگاه های  ــایی ایس ــس از شناس ــاز و پ ــای کاری آغ ــکیل تیم ه تش
شــغلی، ارزیابــی و مدیریــت ریســک آنهــا، مطابــق بــا ماهیــت هــر 
ــا پیشــگیرانه ای  ــه ای اصاحــی ی شــغل، طرح هــای مناســب مداخل
را درقالــب طرح هــای مهندســی و مدیریتــی ارائــه نمــوده اســت. در 
فــاز اول، فرآینــد ســاخت هــارپ بــا طراحــی صندلــی جوشــکاران و 

ســپس بــا ســاخت پلتفــرم آزمایشــی اصــاح شــد. 

2. معاینات بدو استخدام و ادواری
ــت  ــا ظرفی ــغل ب ــوع ش ــب ن ــان از تناس ــول اطمین ــت حص جه
فیزیکــی و جســمی افــراد، قبــل از شــروع بــه کار، افــراد متقاضــی 
ــرات  ــه کار نف ــدو اســتخدام را انجــام داده و شــروع ب ــات ب معاین

ــه بررســی و تاییــد ســامت ایشــان اســت. منــوط ب

ــطح  ــای س ــظ و ارتق ــت حف ــز جه ــات ادواری نی ــه معاین  برنام
ــای  ــروز بیماری ه ــگیری از ب ــانی و پیش ــروی انس ــامت نی س
شــغلی بــه صــورت ســالیانه انجــام و اثربخشــی آن نیــز با مقایســه 

ــرل می شــود.  ــل کنت ــج ســال قب ــا نتای ــج کســب شــده ب نتای

3. نظارت بر وعده های غذایی شرکت جهت حفظ سامت 
یکــی از مــواردی کــه در جهــت ســامتی کارکنــان تحــت نظــارت شــرکت قــرار دارد، شــاخص ســامت متابولیکــی کارکنــان اســت 
ــود.  ــز می ش ــنجیده و آنالی ــرکت، س ــان ش ــی کارکن ــبک زندگ ــه و س ــی از تغذی ــی ناش ــات متابولیک ــن انحراف ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ک
مشــاوران تغذیــه شــرکت بــر نــوع و چیدمــان غــذا و مــوارد همــراه آن نظــارت داشــته و بــا کنتــرل نــوع و نحــوه طبــخ غــذا در جهــت 
بهبــود شــاخص های ســامتی متابولیکــی می کوشــند. ایــن مشــاوران همچنیــن در صــورت نیــاز بــرای کارکنــان رژیم هــای غذایــی 

ــد.  ــه می نماین مناســب تهی

4.بهداشت و درمان
شــرکت مپنــا بویلــر در جهــت حفــظ ســامت کارکنــان در برابــر بیماری هــا اقــدام بــه پرداخــت حــق بیمــه عمومــی تامیــن اجتماعــی 
بــرای آنــان می نمایــد و عــاوه بــر آن بــر اســاس قانــون ســازمانی خــود کلیــه کارکنــان را تحــت پوشــش تکمیلــی درمانــی قــرار 
داده اســت و نیمــی از هزینه هــای ایــن بیمــه را متقبــل شــده و نیــم دیگــر را خــود کارکنــان پرداخــت می نماینــد. همچنیــن جهــت 
درمــان بیماری هــا و حــوادث حیــن کار واحــد بهــداری و پزشــک مســتقر در شــرکت وجــود دارد کــه در صــورت نیــاز کلیــه کارکنــان 
می تواننــد از خدمــات آن اســتفاده نماینــد. همچنیــن شــرکت دارای یــک دســتگاه آمبوانــس جهــت ارســال بیمــاران اورژانســی بــه 

برخی از نتایج مرتبط با کیفیت زندگی کارکنان -  آمار 1396مراکــز درمانــی در مــوارد خــاص اســت. 

طراحی و ساخت سکوهای کار در ارتفاع در سالن تولید مخازن 
سفارش گذاری و خرید دستگاه برش پاسما CNC و حذف دستگاه برش 

افزایش تعداد هواکش های محوری، سقفی و دیواری در سالن تولید 
ساخت درب های تردد نفر و اصاح درب ها جهت خروج اضطراری موثر نفرات 

اصاح کوره و نصب تجهیزات ایمنی جهت افزایش دمای کار با آن تا 1200 درجه سانتی گراد 
بررسی و ارتقاء سیستم ارتینگ کارخانه و کارگاه فینینگ و فرمینگ و اخذ گواهی سامت آن 

توسعه فرهنگ HSE با تدوین جزوات آموزشی HSE مشاغلو برگزاری آزمون های ادواری اثر بخشی 
سفارش گذاری و نصب برچسب های جاذب تشعشعات UV و IR برای تمامی کانکس های ستادی تولید 

انجام پروژه بهبود و اصاح ایستگاه ها و پوسچرهای مجموعه تولید 
نصب سیستم اعام و اطفاء حریق در اتاق برق و باتری و پیگیری راه اندازی سیستم اطفاء حریق اتاق UPS و سرور

نصب و راه اندازی سیستم فیلترشنی جهت ارتقاء کیفیت آب خروجی تصفیه خانه

ارتقای ایمنی کارکنان و کاهش ریسک سقوط
کاهش آلودگی هوا جهت ارتقای سامت کارکنان 

کاهش آلودگی هوا و حفظ سامت کارکنان 
ارتقای سطح ایمنی و بهبود خروج اضطراری 

افزایش ضریب ایمنی عملیات نورد گرم 
کاهش احتمال بروز حادثه برق گرفتگی 

افزایش آگاهی و تغییر باور و نگرش کارکنان 
کاهش میزان تماس نفرات با تشعشعات زیان آور 
پیشگیری از بیماری اسکلتی عضانی کارکنان 

آمادگی جهت اطفاء حریق 
ارتقاء کیفیت آب خروجی تصفیه خانه

نتایجشرح فعالیت ها
برخی از مصادیق اجرای رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

نـــرخ تکرار
حـــــوادث
)LTC(

0.296.69%75.89%17.05

روزهـــای کاری
از دســـت رفته

)LWD(

شاخــــص
سامــــت
متابــولیک

نــرخ رفتارهای
نا ایمــــــــن

)B.B.S(

863 میلیارد ریالحقوق، دستمزد و مزایای پرداختی

68 میلیون ریالسرانه خدمات رفاهی در سال 

25/13 ساعتسرانه آموزش

0/72 روزسرانه غیبت ساانه پرسنل 

54/46 %امنیت شغلی

55/8 %رضایت از تسهیات و خدمات واحد رفاهی 

57/67 %ایمنی، سامت و شرایط محیط کار

71 میلیارد ریالهزینه های بیمه کارکنان

پرتونگاری
 )رادیوگرافی صنعتی(

خطرات ناشی از تشعشعات 
رادیو گرافی

انجام رادیوگرافی در اتاق مخصوص رادیوگرافی به صورت 24 ساعته - انجام رادیوگرافی
 در شیفت شب در زمان تعطیلی بخش تولید- تعیین منطقه ممنوعه و منطقه تحت کنترل
 - در اختیار قرار دادن یک دستگاه دزیمتر به انتظامات جهت چک کردن تشعشعات حاصل

 از رادیوگرافی در زمان گشت زنی - اطاع رسانی از طریق ایمیل به همکاران مرتبط
ساخت چهارپایه و سکوهای ایمن برای قسمت جوش و مونتاژ ، تحویل کاه و 

کمربند به همکاران محترم نت )جهت تعمیر و بازرسی جرثقیل ها( 
تهیه و خرید ملحقات استاندارد باربرداری

 )زنجیر، سیم بکسل، شگل و....( - آموزش اپراتوری جرثقیل - بازرسی و اخذ 
گواهینامه سامت جرثقیل ها و لیفتراک 

تهیه ماسک فیلتر دار، آموزش های ازم به همکاران در زمینه بیماری های 
شغلی و استفاده از وسایل حفاظت فردی و...، افزایش سهمیه لباس کار نسبت 

به مشاغل دیگر
تهیه دستکش های عایق برق، استفاده از تجهیزات استاندارد و به روز

 )فیوز، کلید و...( -  اخذ گواهی سامت سیستم ارت کارخانه

اجبار به استفاده از حفاظ دستگاه، آموزش سنگ زنی

نصب چشمی بر روی دستگاه، آموزش های ازم

حادثه در این زمینه ثبت شده است.

حادثه در این زمینه ثبت شده است.

حادثه برق گرفتگی برای برق کار ثبت نشده است

هر ساله تست اسپیرومتری به عمل می آید.

قبًا حادثه سقوط از ارتفاع از روی مخازن ثبت شده است 
خوشبختانه پس از تحویل چهارپایه ها و سکوهای ایمن گزارش 

سقوط ثبت نشده است.

حادثه انسانی در  زمینه پارگی ملحقات باربرداری ثبت نشده است.

اقدامات مفید بوده و تاکنون در این 
زمینه حادثه ای ثبت نشده است.

خطر سقوط از ارتفاع

- خطر برخورد بار و تجهیزات 
به پرسنل در زمان حمل

- خطر سقوط اشیاء
- خطر برخورد بار و تجهیزات 

به پرسنل در زمان حمل
- خطر سقوط اشیاء

خطر برق گرفتگی

- خطر جراحت بدنی 
- خطر پرتاب براده

خطر جراحت بدنی

کار در ارتفاع )جوشکاری،
 نت جرثقیل، مونتاژ و...(

باربرداری و جابه جایی
 قطعات

رنگ و نقاشی

تکنسین برق

سنگ زن

اپراتور گیوتین

توضیحات اقدامات صورت گرفتهریسک های مرتبطشغل
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رضایت 
زیست  محیطی 

و اجتماعی 
جامعه 
فصل پنجم

اهداف توسعه پایدار

اگر واقعا فکر می کنید اهمیت محیط زیست کمتر از اقتصاد است سعی کنید 
نفستان را حبس کنید و پول هایتان را بشمارید. پس بیایید درست مصرف کنیم!
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حفاظــت از محیــط زیســت و مشــارکت در فعالیت هــای زیســت محیطی 
ــاه  ــاد رف ــتای ایج ــت در راس ــده و فعالی ــل های آین ــع نس ــظ مناف و حف
بــرای جامعــه از اصــول مهــم مــورد تاکیــد در مپنــا بویلر اســت. شــرکت 
ــت  ــق مدیری ــت محیطی را از طری ــای زیس ــود در حوزه ه ــات خ الزام
ــا آن از  ــط ب ــای مرتب ــت و کمیته ه ــط زیس ــی و محی ــت، ایمن بهداش
جملــه کمیتــه HSE و زیــر مجموعه هــای آن پیگیــری می نمایــد. 
ــاه  ــت و رف ــط زیس ــوزه محی ــازمان در ح ــه س ــای داوطلبان فعالیت ه
اجتماعــی نیــز در قالــب فعالیت هــای کمیتــه مپنــا اکــو انجــام می شــود. 
آنگونــه کــه پیــش از ایــن نیــز مطــرح شــد ماموریــت ایــن کمیتــه جلب 
مشــارکت داوطلبانــه همــکاران، خانواده هــا، جامعــه مپنــا جهــت انجــام 
امــور داوطلبانــه و فرهنگ ســازی الگوهــای رفتــاری در حــوزه اجتماعــی 

و زیســت محیطی در جهــت مســئولیت اجتماعــی ســازمان اســت. 

و  مــدون  از تاش هــای  عبارتســت  کارکنــان  داوطلبانــه  اقدامــات  برنامــه 
ــان در  ــازی کارکن ــزه و توانمندس ــاد انگی ــرای ایج ــازمان ب ــده س ــزی ش برنامه ری

ــا.  ــری آنه ــق رهب ــه از طری ــه جامع ــانی ب ــت خدمت رس جه
ایــن برنامــه یکــی از برنامه هــای مرتبــط بــا مســئولیت اجتماعــی ســازمان اســت 

کــه مزایــای متعــددی دارد:
 بهبود برند سازمان از طریق ایفای نقش زیست محیطی و اجتماعی در جامعه• 
تقویت آگاهی و فرهنگ مسئولیت اجتماعی از طریق درگیر نمودن عملی افراد در فعالیت ها• 
بهبود رضایت زیست محیطی و اجتماعی جامعه از طریق انجام فعالیت های داوطلبانه• 
تقویت رضایت درونی کارکنان از طریق ارائه کمک داوطلبانه به دیگران• 
بهبود کیفیت زندگی کارکنان نیازمند از طریق دریافت کمک های داوطلبانه• 

کمیته مپنا اکو جهت هدایت فعالیت های داوطلبانه شرکت مدلی را به شرح زیر تدوین و پیاده سازی می نماید.

این مدل دارای سه سطح زیر است: 

• ارزش های مورد انتظار از برنامه های داوطلبانه 
• زیرساخت های مورد نیاز برای فعالیت های داوطلبانه 

)PDCA( مراحل پیاده سازی بر اساس چرخه •

ــئولیت  ــده از مس ــاد ش ــومین ارزش ایج س
اجتماعــی ســازمان رضایــت زیســت محیطی 

و اجتماعــی جامعــه اســت.

• شناسایی و اولویت بندی ارزش های سازمان
• جستجو و اولویت بندی موضوعات داوطلبانه

• شناسایی داوطلبان و توانمندی آنان
• تنظیم تقویم و برنامه فصلی

• شناسایی و اولویت بندی ارزش های سازمان

P - کان

• بازنگری زیرساخت ها
• بازنگری برنامه های انگیزشی

• بازنگری مدل فعالیت های داوطلبانه

A
• آماده سازی اقام

• اطاع رسانی اقدام/ کمپین
• بررسی عوامل و رفتارها

• تنظیم بودجه
• زمان بندی و پیاده   سازی

• انتشار در کانال های ارتباطی شرکت و رسانه ها
• تهیه گزارش و ارائه به مپنا اکو

• ایجاد سیاست های سازمانی

D

• تدوین پیام و شعارهای تبلیغاتی
• بررسی عوامل و رفتارها

• تنظیم بودجه 
• تخصیص نیروهای داوطلب

• برنامه ریزی تهیه اقام مورد نیاز

P - کمپین

• ارزیابی کمپین های اجرا شده
• بررسی چالش ها

C

اقدامات 
داوطلبانه
مپنا بویلر

ساختار سازمانی

تقویت رضایت درونی 

کارکنان

ت زیست محیطی
رضای

و اجتماعی جامعه
بهبود برند سازمانی
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زندگ

آگاهی و
توانمندی
کارکنان

منابع مالیسیستم انگیزشی

سیستم
جمع آوری
پیشنهادات

و توانمندی ها مدل اقدامات داوطلبانه مپنا بویلر
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ــا  ــن ارزش ه ــه دســت آورد. ای ــود ب ــه خ ــای داوطلبان ــق فعالیت ه ــعی دارد از طری ــر س ــا بویل ــرکت مپن ــه ش ــی ک عبارتســت از ارزش های
ــا ارزش هــای مســئولیت اجتماعــی شــرکت در نقشــه اســتراتژیک مســئولیت اجتماعــی اســت. شــرکت پیشــنهاد فعالیت هــای  ــق ب منطب
داوطلبانــه خــود را بــر اســاس ایــن ارزش هــا ارزیابــی کــرده و فعالیت هایــی کــه بــرای ســازمان ارزش بیشــتری داشــته باشــد در اولویــت 

ــر اســت:  ــه صــورت زی ــرار می دهــد. ایــن ارزش هــای مــورد انتظــار ب ق

ــه  ــام داوطلبان ــای نظ ــرای فعالیت ه ــه ب ــت ک ــی اس ــه عوامل مجموع
ســازمان مــورد نیــاز و ازم اســت. ایــن عوامــل بــه صــورت زیر اســت: 

• ســاختارهای ســازمانی مناســب: یکــی از مــوارد مــورد نیاز 
ــاختار  ــه س ــه، تعبی ــای داوطلبان ــام فعالیت ه ــازی نظ ــرای پیاده س ب
ــت.  ــر اس ــورد نظ ــام م ــت نظ ــرای هدای ــازمان ب ــب در س مناس
ــا  ــرکت مپن ــو در ش ــا اک ــی و مپن ــئولیت اجتماع ــای مس کمیته ه
ــای  ــت فعالیت ه ــه هدای ــدام ب ــه اق ــتند ک ــاختارهایی هس ــر س بویل

ــد.  ــازمان می نماین ــه س داوطلبان
آنجــا  از  فرهنگ ســازی:  و  کارکنــان  توانمنــدی   •
کــه توانمنــدی کارکنــان یکــی از پیش نیازهــای فعالیت هــای 
ــن  ــم در ای ــاخت های مه ــی از زیرس ــرکت اســت، یک ــه ش داوطلبان
نظــام تلقــی می شــود. از ایــن رو مپنــا بویلــر در تــاش اســت کــه 
ــن  ــف ای ــای مختل ــرکت در فعالیت ه ــا و ش ــک آموزش ه ــه کم ب

توانمندی هــا را افزایــش دهــد.  

شــرکت  داوطلبانــه  فعالیت هــای  انگیزشــی:  سیســتم   •
ــواردی را  ــود م ــی خ ــتم انگیزش ــوزه سیس ــد در ح ــر بای ــا بویل مپن
جهــت ایجــاد انگیــزش در کارکنــان مرتبــط بــا فعالیت هــای 
داوطلبانــه فراهــم آورد لــذا در دســتورالعملی رفتارهــای مرتبــط بــا 

مســئولیت اجتماعــی را شناســایی و جهــت ارائــه پــاداش بــه آنــان 
ــه  برنامه ریزی هــای ازم را صــورت داده اســت. رفتارهــای داوطلبان
نیــز از رفتارهایــی اســت کــه در محــدوده ایــن دســتورالعمل 

ــت.  ــده اس ــده ش گنجانی

• کمیته و سیستم پیشنهادات مرتبط با مسئولیت اجتماعی: 
ــتری  ــه، بس ــای داوطلبان ــام فعالیت ه ــاخت های نظ ــی از زیرس یک
ــه  ــا کمپین هــای داوطلبان ــط ب جهــت جمــع آوری پیشــنهادات مرتب
اعــان  پــی  پیشــنهادات در  ایــن  اســت.  کارکنــان شــرکت 
ــع آوری  ــرکت جم ــنهادات ش ــام پیش ــق نظ ــی از طری فراخوان های
ــورد انتظــار  ــر اســاس ارزش هــای م ــی ب ــس از ارزیاب می شــود و پ

جهــت اجرایــی شــدن انتخــاب و برنامه ریــزی می شــوند.  

ــی  ــع مال ــه: مناب ــای داوطلبان ــی فعالیت ه ــع مال • مناب
ــه اســت.  ــاز کمپین هــای داوطلبان بخشــی دیگــر از بســتر مــورد نی
بخشــی از ایــن منابــع مالــی از جملــه کمک هــای مالــی- اجتماعــی 
ــرکت  ــق ش ــر از طری ــش  دیگ ــب و بخ ــان داوطل ــق کارکن از طری
فعالیت هــای  بــه  گرفتــه  تخصیــص  حمایتــی  بودجه هــای  و 

ــود.  ــن می ش ــی تامی ــئولیت اجتماع مس

1. ارزش های مورد انتظار از برنامه های داوطلبانه:

2.  زیرساخت های مورد نیاز برای فعالیت های داوطلبانه :

بهبود
 برند سازمانی

تقویت 
رضایت درونی

کارکنان 

رضایت زیست محیطی
 و اجتماعی جامعه

کیفیت مطلوب
زندگی کارکنان

تقویت آگاهی و فرهنگ 
مسئولیت اجتماعی

این گام دارای چهار مرحله است که در هر مرحله مواردی پیگیری و انجام می شود. 

- برنامه ریزی ساانه: 
در این مرحله موارد زیر انجام می شود: 

1. شناسایی و اولویت بندی ارزش های سازمانی فعالیت های داوطلبانه 
2. جستجو و اولویت بندی موضوعات فعالیت های داوطلبانه

3. شناسایی داوطلبان و توانمندی آنان 
4. تنظیم تقویم و برنامه فصلی 

5. تنظیم برنامه های آموزشی آگاهی بخشی 

- برنامه ریزی کمپین ها: 
در این مرحله موارد زیر انجام می شود: 
1. تدوین پیام و شعارهای کمپین

2. تنظیم بودجه
3. تخصیص نیروهای داوطلب به اقدامات داوطلبانه

4. برنامه ریزی تهیه اقام مورد نیاز

- اجراء: 
در این مرحله موارد زیر انجام می شود:

1. آماده سازی اقام
2. اطاع رسانی اقدام/کمپین

3. زمان بندی و پیاده سازی
4. انتشار در کانال های ارتباطی شرکت و رسانه ها

5. تهیه گزارش و ارائه به مپنا اکو 

- ارزیابی و اصاح: 
در این مرحله موارد زیر انجام می شود:
1. ارزیابی کمپین های اجراء شده 

2. بررسی چالش ها
3. بازنگری زیرساخت ها

4. بازنگری برنامه های انگیزشی 
5. بازنگری مدل فعالیت های داوطلبانه 

3. مراحل پیاده سازی :        

چالش های سازمان
در موضوعات

مسئولیت اجتماعی

منابع شناسایی
موضوعات

فعالیت های
داوطلبانه

پیشنهادات
دریافت شده از

ذینفعان

مسائل مرتبط با
اهداف 

مسئولیت اجتماعی

سیستم پیشنهادات
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خط مشی اخاقی گروه مپنا در قبال محیط زیست 

ــتفاده  ــت محیطی، اس ــتانداردهای زیس ــه اس ــدی ب ــری و پایبن قانون پذی
از سیســتم های دوســتدار محیــط زیســت و همــکاری فعاانــه بــا 
ســازمان های مرتبــط بــا محیــط زیســت و تــاش بــرای ارتقــاء 

ــت.  ــا اس ــی م ــه ای و اخاق ــئولیت حرف ــتانداردها، مس اس

آمــوزش و ترویــج فرهنــگ حفاظــت از محیــط زیســت در منابع انســانی 
گــروه مپنــا بــه ویــژه کارکنــان و پیمانــکاران، تشــویق عمومــی نســبت 
ــتفاده  ــدم اس ــگ ع ــج فرهن ــی و تروی ــت محیط ــای زیس ــه فعالیت ه ب
ــه  ــانی، وج ــت انس ــط زیس ــوی در محی ــار ق ــرق فش ــای ب از جریان ه

اهتمــام مــا اســت.

ایجــاد فضــای ســبز در محیــط پروژه هــا و مشــارکت در توســعه فضــای 
ملــی ســبز را گامــی در جهــت حفــظ محیــط زیســت می دانیــم. 

ــداران  ــت و طرف ــتداران طبیع ــی دوس ــی و علم ــوی، مال ــت معن حمای
ــت. ــا اس ــی م ــه اخاق ــت، وظیف ــط زیس ــظ محی حف

نهادینــه کــردن دغدغه هــای زیســت محیطی در مدیریــت پــروژه، 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــان در معض ــر درم ــگیری ب ــت پیش ــه اولوی ــه ب توج
ــی  ــرای کاهــش آایندگ ــاش مســتمر ب ــط زیســت و ت ــب محی تخری
ــه پســامدهای  ــرای مدیریــت بهین محیــط زیســت و ســرمایه-گذاری ب
روغنــی، نفتــی، شــیمیایی و انســانی، خــط مشــی اخاقــی مــا اســت. 

صرفه جویی در استفاده از منابع و توسعه برنامــه های 
بازیافت را گامی مهم در حفظ محیط زیست می دانیم.

مپنا بویلر صنعت سبز

1
2
3
4
5
6

شــرکت مپنــا بویلــر در تــاش اســت تــا در محیــط ســازمانی و خــارج 
ــر  ــاوه ب ــرده و ع ــرل ک ــت را کنت ــر محیط زیس ــود ب ــرات خ از آن اث
محیط زیســت  حفــظ  جهــت  در  را  داوطلبانــه  ای  فعالیت هــای  آن 
ــی  ــه آگاه ــد ک ــاش می کن ــن ت ــرکت همچنی ــد. ش ــازی نمای پیاده س
زیســت محیطی را در میــان کلیــه ذینفعــان خــود افزایــش دهــد و آنهــا 

ــد.  ــب نمای ــط زیســت ترغی ــه محی ــد ب ــت ایجــاد تعه را در جه

8283



یکــی از اهــداف مهــم مپنــا بویلــر کــه جــزء ارزش هــای اساســی ســازمان بــوده و در منشــور پایــداری شــرکت نیــز لحــاظ 
ــا محیــط زیســت اســت. تــاش شــرکت همــواره آن بــوده  ــه صنعــت ســبز و ارایــه محصــول ســازگار ب شــده اســت، مقول
اســت کــه در طراحــی، تامیــن و ســاخت محصــوات خــود ایــن مهــم را در نظــر بگیــرد. برخــی از مصداق هــای ایــن رویکــرد 

بــه صــورت زیــر اســت: 

1. افزایش سطح فناوری و راندمان عملکردی بویلر های بازیافت

بویلــر بازیافــت یکــی از اصلی تریــن محصــوات شــرکت مهندســی و ســاخت 
ــف نیروگاهــی، نفــت  ــا اســت کــه در پروژه هــای مختل ــزات مپن ــر و تجهی بویل
ــث  ــده و باع ــب ش ــای گازی نص ــت توربین ه ــیمی در پایین دس و گاز و پتروش
کاهــش دمــای دود تحویلــی، کاهــش مصــرف ســوخت و آاینده هــای گازی بــه 
اتمســفر و همچنیــن افزایــش راندمــان می شــوند. در ایــن رابطــه جــداول ذیــل 
ــاوت و  ــای گازی متف ــن دســت توربین ه ــت در پایی ــر بازیاف ــش بویل بیانگــر نق

مقایســه دو حالــت ســیکل ســاده و ترکیبــی اســت:

محصوات سبز

       E توربین کاس  MGT-70

دمای دود خروجی به محیط
میزان توان برق تولیدی

میزان NOx ورودی به محیط زیست به ازای تولید یک مگاوات انرژی الکتریکی
میزان CO ورودی به محیط زیست به ازای تولید یک مگاوات انرژی الکتریکی

افزایش راندمان سیکل حاصل از تبدیل سیکل گازی به ترکیبی
میزان سوخت مصرفی به ازای تولید یک مگاوات انرژی الکتریکی

550 C° 115 C°

 160 MW 240 MW

 4072 kg/year  2715 kg/year

 1519 kg/year  1013 kg/year

سیکل ترکیبی شامل یک HRSG ویک توربین گازسیکل باز یک توربین گازپارامترهای مقایسه ای

 225 kg/hr  150 kg/hr

18 %

ــن مشــعل  ــن گاز و همچنی ــراق در توربی ــی حاصــل از احت ــی در ســیکل ترکیب ــزان آلودگ ــش می ــه منظــور پای ــن ب همچنی
کمکــی بویلــر )کــه ســهم آلودگــی تولیــدی مربــوط بــه مشــعل کمکــی بویلــر بســیار انــدک اســت( قابلیــت نصــب سیســتم 

ــود دارد. ــش وج ــي از دودک ــود در دود خروج ــاي موج ــته آاینده   ه ــش پیوس پای

       F توربین کاس  MGT-80

دمای دود خروجی به محیط
میزان توان برق تولیدی

میزان NOx ورودی به محیط زیست به ازای تولید یک مگاوات انرژی الکتریکی
میزان CO ورودی به محیط زیست به ازای تولید یک مگاوات انرژی الکتریکی

افزایش راندمان سیکل حاصل از تبدیل سیکل گازی به ترکیبی
میزان سوخت مصرفی به ازای تولید یک مگاوات انرژی الکتریکی

579 C° 104 C°

 307 MW 445 MW

 3258 kg/year2247 kg/year

1215 kg/year838 kg/year

سیکل ترکیبی شامل یک HRSG ویک توربین گازسیکل باز یک توربین گازپارامترهای مقایسه ای

180 kg/hr124 kg/hr

18.7 %
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ــگاوات عمــا حــدود 10  ــا در محــدوده 160 م ــن گاز عمدت ــدی هــر توربی ــوان تولی ــا فــرض ت در ســیکل های E-Type ب
 kg/s 20 ،ســوخت مصــرف می شــود. بــه ایــن ترتیــب بــرای یــک ســیکل ســاده کــه شــامل دو توربیــن گاز اســت kg/s

ــی از  ــیکل هایی دود خروج ــن س ــود. در چنی ــتحصال ش ــی اس ــوان الکتریک ــگاوات ت ــا 320 م ــود ت ــرف می ش ــوخت مص س
توربیــن گاز بــا دمایــی در حــدود C° 550 بــدون بازیافــت وارد محیــط مــی شــود کــه عــاوه بــر هــدر رفــت انــرژی حرارتــی، 

ــر دارد. ــز در ب ــی نی ــرات مخــرب زیســت محیطی فراوان اث

بــا ترکیبــی شــدن ســیکل های ســاده، بازیافــت حــرارت از محصــوات احتــراق خروجــی از توربیــن گاز صــورت می پذیــرد. 
ــا دارای آرایــش 2x2x1 هســتند کــه شــامل 2 توربیــن گاز،  ــران عمدت بلوک هــای نیروگاهــی ســیکل ترکیبــی رایــج در ای
ــک از  ــی هری ــت در خروج ــر بازیاف ــک بویل ــرار دادن ی ــا ق ــزو ب ــرایط ای ــت. در ش ــار اس ــن بخ ــت و 1 توربی ــر بازیاف 2 بویل
توربین هــای گاز 160 مگاواتــی، می تــوان بــا جــذب انــرژی حرارتــی دود خروجــی از ایــن توربین هــا، مجموعــا 160 مــگاوات 
تــوان الکتریکــی در توربیــن بخــار تولیــد نمــود؛ حــال آنکــه بــرای تولیــد چنیــن توانــی، بــدون بازیافــت حــرارت در بویلرهــا، 
نیازمنــد اســتفاده از یــک توربیــن گاز 160 مگاواتــی دیگــر و احتــراق kg/s 10 ســوخت مــازاد هســتیم. بــه ایــن ترتیــب در 
هــر بلــوک، بــا ترکیبــی شــدن ســیکل، بــه انــدازه تــوان تولیــدی یــک توربیــن گاز، بازیابــی حــرارت در بویلرهــای بازیافــت 
 C° 110 صــورت می پذیــرد کــه عــاوه بــر اســتفاده بهینــه از انــرژی حرارتــی، دود خروجــی از بویلــر هــم بــا دمــای حــدود
تحویــل محیــط می شــود کــه دمایــی بســیار کمتــر از ســیکل ســاده اســت و تبعــات زیســت محیطــی بمراتــب کمتــری دارد.

در خصــوص افزایــش راندمــان هــم ازم بذکرســت در یــک ســیکل ســاده بــا احتــراق kg/s 20 = kg/s 10 X 2 ســوخت، 
توانـــــی در حــــدود MW 320 = MW 160 X 2 از توربین هــای گاز اســتحصال می شــود کــه بــا ترکیبــی شــدن ســیکل و 
قــرار گرفتــن بویلــر در پایین دســت توربیــن گاز، عمــا بــا احتــراق همــان میــزان ســوخت، عــاوه بــــر تـــــوان توربین هــای 
 MW 480 = MW 160 + MW 160 X 2 ،گاز، 160 مـــــگاوات هــم توســــط بویلـــرهای بازیافــت و توربیـــــن بخـــار
اســتحصال خواهــد شــد. بــه ایــن ترتیــب راندمــان ســیکل ترکیبــی بســیار بیشــتر از ســیکل ســاده می شــود و بــا 52 درصــد 

خواهــد رســید.

میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله
 بویلرهای شرکت مپنا بویلر

این میزان 43% بیش تر از تولید 
یکسال پاایشگاه های فازهای 

15 و 16 پارس جنوبی است

%43~
_

نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مپنا بویلر

70X
26119961560Nm3/y

ــن  ــه ای ــود ک ــی می ش ــوخت صرفه جوی ــرم س ــرف 10 کیلوگ ــه در مص ــر ثانی ــاده، در ه ــیکل س ــر س ــدن ه ــی ش ــا ترکیب ب
ــون Nm3 اســت و ســاانه هــر  ــر یــک میلی ــن ام ــه حاصــل از ای ــی روزان Nm اســت. صرفه جوی

3
ــادل 11.83  ــزان، مع می

ســیکل ترکیبــی ســبب صرفه جویــی در مصــرف 373 میلیــون Nm3 ســوخت می شــود. بــا فــرض اجــرای بیــش از 70 بلــوک 
ســیکل ترکیبــی توســط مجموعــه مپنــا عمــا از زمــان بهره بــرداری تــا بحــال ســاانه بمیــزان 2/6 میلیــارد  Nm3 توســط 

ــی شــده اســت. ــا در مصــرف ســوخت کشــور صرفه جوی مپن

از منظــر آایندگــی، در یــک بلــوک ســیکل ســاده کــه شــامل 2 توربین گاز اســت، ســاانه 1/3 میلیــون کیلوگــرم NOx و 486 
هــزار کیلوگــرم CO وارد محیــط می شــود. بعبــارت دیگــر ایــن میــزان آاینــده بــرای تولیــد 320 مــگاوات تــوان الکتریکــی 
 NOx تولیــد می شــود؛ یعنــی ســاانه بــه ازای هــر مــگاوات تولیــد تــوان الکتریکــی در ســیکل های ســاده، 4072 کیلوگــرم
ــا  ــده تقریب ــزان آاین ــاده، می ــی شــده ســیکل س ــا ترکیب ــه ب ــط می شــود، درصورتیک ــم وارد محی ــرم CO ه و 1519 کیلوگ
ــوان الکتریکــی، آایندگــی کمتــری در  ــد هــر مــگاوات ت ــد و عمــا تولی ــوان افزایــش می یاب ــد ت ــی تولی ــد ول ثابــت می مان
پــی خواهــد داشــت؛ در ایــن شــرایط در یــک ســیکل ترکیبــی ســاانه بــه ازای هــر مــگاوات تولیــد تــوان الکتریکــی، 2715 
کیلوگــرم NOx و 1013 کیلوگــرم CO هــم وارد محیــط می شــود. اعــداد فــوق نشــان از کاهــش آایندگی زیســت محیطــی 

بــرای تولیــد تــوان بــا اســتفاده از ســیکل های ترکیبــی و بویلرهــای بازیافــت حــرارت دارد.

میزان صرفه جویی گاز متان 
در هر نیروگاه سیکل ترکیبی

در روز

 1022307/7

میزان صرفه جویی گاز متان 
در هر نیروگاه سیکل ترکیبی

در سال

 373142308
365X

..............}
Nm3/d

Nm3/y
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ــع  رویکــرد ســبز و پایــدار در طراحــی ســاختمان از مــواردی اســت کــه در حمایــت از محیــط زیســت از طریــق حفــظ مناب
طبیعــی، اســتفاده از انرژی هــای پــاک و تجدیدپذیــر بــه جــای انرژی هــای آلوده  کننــده محیــط زیســت، اســتفاده از مــواد و 
مصالــح بازیافــت شــونده، بــاا بــردن عمــر مفیــد ســاختمان و امــکان تغییــرات آتــی بــدون صدمــه زدن بــه محیــط زیســت، 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بــه طــور کلــی ســاخت و ســاز ســبز، روشــی اســت بــرای افزایــش کارایــی و بازدهــی منابــع 
انــرژی، آب و مــواد و مصالــح، از طریــق انتخــاب محــل، طراحــی، ســاخت، بهره بــرداری و نگهــداری از ســاختمان بــه طــوری 

کــه موجــب کاهــش اثــرات مخــرب بــر ســامتی انســان و محیــط زیســت شــود. 
 ســاختمان دفتــر تهــران شــرکت مپنــا بویلــر نیــز از ســاختمان های ســبز محســوب می شــود. در طراحــی ایــن ســاختمان از 
راهنمــای )LEED  )Leadership in Energy and Environmental Design  اســتفاده شــده اســت. نکاتــی کــه 

بــر اســاس ایــن راهنمــا در ســاختمان ســبز مپنــا بویلــر رعایــت شــده اســت عبارتنــد از:

ساختمان سبز 

)Ice Bank( توسط بانک ذخیره یخ )Cooling Energy( سیستم ذخیره سازی انرژی سرمایی •
• استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند سلول های برق خورشیدی و کلکتورهای خورشیدی

• استفاده از سیستم بازیافت حرارتی توسط دریافت انرژی از هوای خروجی
     •  استفاده از درایوهای فرکانس متغیر جهت موتورهای پمپ ها و هواسازها

• عایق بندی دیوارهای جانبی ساختمان
• استفاده از کانال های پیش عایق شده

)BMS( استفاده از سیستم مدیریت هوشمند •
• استفاده از شیرهای ویژه کاهش مصرف آب

• استفاده از رفلکتورهای آلومینیومی هوشمند بر روی نما برای هدایت و استفاده از نور روز
)LMS( استفاده از مدیریت روشنایی •

• استفاده از چراغ هایی با بازدهی باا و خیرگی کم
• استفاده از سازه پیش ساخته یا اتصاات پیچ و مهره

• استفاده از مواد و مصالح قابل بازیافت و بازیافت شده در دیوارها، سقف، کف و نازک کاری
• استفاده از رنگ های پایه آب و قابل بازیافت

• اختصاص طبقات زیرین ساختمان به فضاهای عمومی مانند رستوران و سالن جلسات
• استفاده از پروفیل ها و شیشه های خاص برای جلوگیری از تبادل حرارت بین داخل و خارج ساختمان

• به حداقل رساندن پنجره های بازشو به فضای باز
• پیش بینی فضای سبز در سطح بام
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• خــرد شــدن مــواد ســاینده پــس از برخــورد بــه ســطح و ایجــاد گــرد و غبــار و 
آلودگــی هــوا و خــاک.

• پاییــن بــودن راندمــان تصفیــه گــرد و غبــار خروجــی و مشــکات ناشــی از توقــف 
و تخلیــه مخــازن جمع کننــده لجــن.

• غیــر قابــل اســتفاده شــدن مس بــاره و پــس از مدتــی شناســایی آن بــه عنــوان 
پســماند ویــژه )در ایــن حالــت دفــع آنهــا تحــت نظــارت ســازمان محیــط زیســت و 

ــاا صــورت می پذیــرد(. ــا هزینــه ب ب
ــل عــدم تفکیــک گــرد و  ــه دلی ــار ب ــل توجــه بازگشــت گــرد و غب • افزایــش قاب

ــاره. ــای مس ب ــط از دانه ه ــر روی محی ــده ب ــای مان ــه ج ــار ب غب
لــذا در جهــت انجــام تعهــدات و مســئولیت های اجتماعــی و پایبنــدی بــه 
اصــول حفاظــت از محیــط زیســت از ســال 1393روش شــات باســت بــا ســاخت 
ــای روش  ــوق، مزای ــات ف ــر توضیح ــد. بنا ب ــن ش ــتاندارد جایگزی ــط کاری اس محی

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــت ب ــات باس ش
• دفع آسان مواد باقی مانده ناشی از این عملیات 

• کاهــش پیامدهــای زیســت محیطی )تولیــد گــرد و غبــار بســیار کــم طــی انجــام 
عملیــات باســتینگ(

• امــکان تصفیــه هــوای خروجــی و جــذب حداکثــری گــرد و غبــار بــا بــه کارگیری 
اســکرابرتر و سیســتم پاشش آب  

• استفاده متعدد از شات های فوادی 

• خطر آسیب به موجودات زنده که در معرض تشعشع قرار می گیرند.
• اســتفاده از مــواد شــیمیایی و مضــر بــرای محیط زیســت جهــت ظهــور و ثبــوت 

ــی  ــای رادیوگراف فیلم ه
ــول  ــه اص ــدی ب ــی و پایبن ــئولیت های اجتماع ــدات و مس ــام تعه ــت انج در جه
ــر  حفاظــت از محیــط زیســت روش تســت phased array جایگزیــن شــد. بناب

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــای روش phased array ب ــوق مزای ــات ف توضیح
ــرای  ــر اســاس امــواج آلتراســونیک اســت کــه برخــاف رادیوگرافــی ب • تســت ب

ــری دارد. ــده پیامدهــای کمت موجــودات زن
• نتایج تست به شکل الکترونیکی نگهداری می شود.

یکــی از مهمتریــن رویکردهایــی کــه شــرکت همــواره در راســتای همیــاری محیــط زیســت انجــام می دهــد، بهبــود روش هــا 
و فرآیندهــا بــه نفــع محیــط زیســت اســت. برخــی از مصداق هــای ایــن رویکــرد بــه صــورت زیــر اســت:

شــرکت مپنــا بویلــر در گذشــته قبــل از اجــرای رنــگ از روش قدیمــی کاپرباســت بــرای تمیــزکاری ســطوح فلــزی، اســتفاده 
می کــرد کــه ایــن امــر مشــکات عدیــده ای را بــرای محیط زیســت ایجــاد می نمــود. برخــی از مشــکات روش کاپرباســت 

را می تــوان بــه صــورت زیــر برشــمرد: 

ــر  ــن ام ــه ای ــود، ک ــتفاده می نم ــنگین اس ــازن س ــت مخ ــرای تس ــی ب ــته از روش رادیوگراف ــر در گذش ــا بویل ــرکت مپن ش
ــت: ــراه داش ــه هم ــت محیطی ب ــائل زیس ــوص مس ــل را در خص ــکات ذی مش

تغییر روش های جایگزین در راستای 
حفظ محیط زیست 

استفاده از شات باست به جای کاپرباست

استفاده از امواج آلتراسونیک به جای رادیوگرافی
 برای تست مخازن 

شــرکت مپنــا بویلــر جهــت برشــکاری ورق هــای مــورد اســتفاده، از دســتگاه بــرش عــرش اســتفاده می نمــود کــه ایــن فرآینــد 
ــذا جهــت کنتــرل ایــن آلودگــی   ــه آلودگــی هــوای ســالن تولیــد ناشــی از فیوم هــای برشــکاری منجــر می شــده اســت، ل ب
ــای  ــمگیری در آلودگی ه ــش چش ــا کاه ــد ت ــن ش ــمند جایگزی ــه هوش ــتم تهوی ــه سیس ــز ب ــما مجه ــرش پاس ــتگاه ب دس

ــد ایجــاد شــود. زیســت محیطی ســالن تولی

ــت  ــداوم وضعی ــش م ــه پای ــود ب ــی خ ــئولیت های اجتماع ــدات و مس ــام تعه ــت انج ــواره جه ــر هم ــا بویل ــرکت مپن ش
ــی از  ــه برخ ــه ب ــه در ادام ــردازد ک ــر آن می پ ــود ب ــرات خ ــرل اث ــت کنت ــط جه ــات مرتب ــف اقدام ــت محیطی و تعری زیس

ــود. ــه می ش ــات پرداخت ــن اقدام ــق ای مصادی

)CNC( تامین و به کارگیری دستگاه برش پاسما

اقدامات کنترلی در راستای حفاظت از محیط زیست
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مدیریت مصرف بهینه آب 

مپنا بویلر در راستای کاهش استفاده از منابع )مصرف آب( اقدام به: 

• خریداری و جایگزینی شیرهای هوشمند آب در تمامی سرویس های بهداشتی 
• سیرکوله نمودن آب مصرفی در فرایند هیدروتست 

• بــه کارگیــری سیســتم بــاد جهــت افزایــش راندمــان خنــک نمــودن دســتگاه خــم القایــی در 
کنــار آب مصرفــی 

ــط  ــه و محی ــبز مجموع ــای س ــاری فض ــده در آبی ــه ش ــتفاده از آب تصفی ــی و اس • لوله کش
ــه  ــون کارخان پیرام

 سیستم تصفیه فاضاب 

آب  بهــره وری  بهبــود  متــداول  سیســتم های  از  یکــی 
آب  مصــرف  قبــال  در  مســئولیت پذیر  شــرکت های  در 
ایــن  در  اســت.  آب  تصفیــه  سیســتم های  پایه گــذاری 
شــرکت ها بــر اســاس کارکردهــای آب اقــدام بــه ایجــاد 
ــش  ــا افزای ــه ب ــود ک ــون می ش ــاد گوناگ ــه در ابع تصفیه خان
ــش  ــرف آب را کاه ــی مص ــم نهای ــی، حج ــه و بازچرخان تصفی

ــد. دهن
ــت  ــرات زیس ــش اث ــت کاه ــز در جه ــر نی ــا بویل ــرکت مپن  ش
ــه  ــذاری تصفیه خان ــه پایه گ ــدام ب ــاب، اق ــد پس ــی تولی محیط
بهداشــتی فاضــاب نمــوده اســت و قصــد دارد راندمــان 
تصفیه خانــه را در آینــده نیــز  بهبــود و افزایــش دهــد. در 
حــال حاضــر شــرکت مپنــا بویلــر دارای سیســتم تصفیــه خانــه 
ــت و  ــب اس ــر مکع ــت 120 مت ــه ظرفی ــاب ب ــتی فاض بهداش
خروجــی حاصــل از تصفیــه جهــت آبیــاری فضــای ســبز مــورد 

ــرد.  ــرار می  گی ــتفاده ق اس

شــرکت همچنیــن دارای سیســتم پایــش آنایــن در خروجــی 
ــش لحظ هــای  ــه پای ــوط ب ــوده و اطاعــات مرب ــه ب تصفیه خان
بــه صــورت مســتقیم از طریــق ســامانه سیســتم پایــش آنایــن 

قابــل رویــت اســت. 

 در راســتای بهبــود و ارتقــاء سیســتم فاضــاب و جهــت 
ــه ایه هــای زیر زمینــی و جلوگیــری  کاهــش نشــتی پســاب ب
ــه  ــوط لول ــود خط ــروژه بهب ــال 95 پ ــاک در س ــی خ از آلودگ
فاضــاب انجــام و تمامــی خطــوط فرســوده فاضــاب تعویــض 
ــت آب  ــاء کیفی ــتای ارتق ــن در راس ــد. همچنی ــن ش و جایگزی
خروجــی تصفیه خانــه و اســتفاده از آن جهــت آبیــاری بــه 
صــورت افشــانه ای در ســال96 اقــدام بــه نصــب فیلترشــنی و 
لوله کشــی مربوطــه شــد تــا میــزان مصــرف آب تصفیــه شــده 
بــرای فضــای ســبز بــه بااتریــن میــزان کیفیــت خــود برســد.

آب یکــی از مهمتریــن عناصــر موجــود در اکوسیســتم اســت کــه 
از آن بــه عنــوان مایــه حیــات یــاد می شــود و زندگــی انســان ها 
و ســایر موجــودات در طبیعــت و عملکــرد بســیاری از صنایــع و 
سیســتم ها بــه وجــود آن وابســته اســت. اهمیــت آب و مصــرف 

آن در کشــور خشــکی ماننــد ایــران دو چنــدان اســت. 
ــیوه  ــت ش ــن اهمی ــا درک ای ــر ب ــا بویل ــرکت مپن ــن رو ش از ای
ــه  ــع زیرزمینــی ب تامیــن آب مصرفــی خــود را از اســتخراج مناب

ــارف آب  ــش مص ــر کاه ــواره ب ــر داده و هم ــداری آب تغیی خری
ــن  ــد. در ای ــد می نمای ــتم ها تاکی ــازی سیس ــق بهینه س از طری
ــوی  ــاح الگ ــرف آب و اص ــش مص ــور کاه ــه منظ ــتا ب راس
مصــرف در بخــش تولیــد، اقــدام بــه اصــاح فرآیندهایــی ماننــد 
بازچرخانــی آب در فرآینــد هیدروتســت نمــوده اســت. در ادامــه 
ــاب در  ــره وری آب و پس ــود به ــای بهب ــی از روش ه ــه برخ ب

ــود.  ــاره می ش ــرکت اش ش

منظرآب

سیستم بازیافت بلودان* بویلرها

هــدف از انجــام ایــن پــروژه کاهــش حداکثــری میــزان دورریــز 
آب ناشــی از بلــودان بویلرهــا در حالــت کارکرد عادی اســت. در 
پروژه هــای معمــول، آب ناشــی از بلــودان درام هــا بــه صــورت 
پیوســته بــه یــک مخــزن اتمســفریک هدایــت می شــود 
ــی آن  ــفر، مابق ــه اتمس ــدی ب ــار تولی ــه بخ ــس از تخلی ــه پ ک
ــامیدنی و  ــن آش ــک ک ــزودن آب خن ــا اف ــع ب ــت مای در حال
ــه  ــه سیســتم دریــن منتقــل مــی شــود کــه ب ــا ســرویس  ب ی
ــا حــد 70 درجــه ســانتی گــراد(،  ــاای آن )ت واســطه دمــای ب
امــکان اســتفاده مجــدد در واحــد تصفیــه آب نیــروگاه را نــدارد. 
ــه  ــوط ب ــودان مرب ــع آب بل ــودان در واق ــت بل ــرح بازیاف در ط
درام هــای بویلــر بــه مخــزن تحــت فشــار بلــودان پیوســته کــه 
ــه  ــداری از آن ب ــه هــوازدا متصــل اســت منتقــل شــده و مق ب
بخــار تبدیــل و بــه هــوازدا منتقــل می شــود و بدیــن ترتیــب از 

ــری می شــود. ــه اتمســفر جلوگی ــت آن ب هــدر رف
ــا اســتفاده از سیســتم خنــک  ــده ب  در ادامــه مابقــی آب باقیمان
ــد  ــرد واح ــرای کارک ــوب ب ــای مطل ــد دم ــا ح ــب ت ــن مناس ک
تصفیــه آب، خنــک می شــود و بنابرایــن باقیمانــده آب نیــز مــورد 
ــود.  ــت می ش ــه و بازیاف ــرار گرفت ــیکل ق ــدد در س ــتفاده مج اس
ایــن سیســتم مجهــز بــه ابــزار و ادوات کنترلــی و شــیرآات ازم 

بــرای کارکــرد صحیــح و مناســب و اتوماتیــک اســت.

ــورد  ــه م ــودان اتمســفریک ک ــک بل ــدد تان ــک ع ــن ی همچنی
اســتفاده غیــر پیوســته اســت نیــز در ایــن سیســتم در نظــر گرفته 
شــده اســت تــا در زمــان راه انــدازی وظیفــه تخلیــه درین هــای 
ــدازی  ــاز راه ان ــذر از ف ــس از گ ــانده و پ ــام رس ــه انج ــر را ب بویل
ــن سیســتم از  ــر، ای ــادی بویل ــرد ع ــاز کارک ــه ف و وارد شــدن ب
مــدار خــارج و آب بلــودان بــه سیســتم بازیافــت و مخــزن تحــت 
فشــار بلــودان پیوســته منتقــل شــود. همچنیــن تانــک بلــودان 
تحــت فشــار بوســیله یــک شــیر کنتــرل ســطح بــه تانــک تحت 
بلــودان اتمســفریک غیــر پیوســته متصــل اســت تــا در مواقعــی 
کــه ســطح تانــک تحــت فشــار بــاا رفــت قابلیــت تخلیــه آب 

اضافــی فراهــم باشــد.

ــروگاه  ــک نی ــال در ی ــوان مث ــن سیســتم بعن ــا اســتفاده از ای ب
ــا 21  ــزان 5 ت ــه می ــش 1-2-2 ب ــا آرای ــی   ب ــیکل ترکیب س
ــزان  ــه می ــته ب ــی آب بس ــاعت صرفه جوی ــر س ــب ب مترمکع
بلــودان در بویلــر )معــادل تــا 80 درصــد آب دمیــن مصرفــی( 
ــتند،  ــتم هس ــن سیس ــد ای ــه فاق ــی ک ــه طرح های ــبت ب نس

حاصــل می شــود.

ایــن طــرح تــا کنــون در پلنت هــای متعــددی از جملــه 
ــو  ــد، نیروگاه هــای چادرمل پتروشــیمی فجــر، پتروشــیمی دماون

ــت. ــده اس ــرا ش ــوج اج و کهن

سیستم تصفیه آب کارخانه
بــا توجــه بــه میــزان مصــرف آب در کارخانــه و اهمیــت 
ــه شــده،  ــه از پســاب تصفی ــت مصــرف و اســتفاده بهین مدیری
ــت .  ــام اس ــال انج ــنهاد و در ح ــی پیش ــه تکمیل ــروژه تصفی پ
ــود  ــه موج ــه خان ــده  تصفی ــه ش ــروژه پســاب تصفی ــن پ در ای
ــه  ــه مجــدد شــده و ب ــی تصفی ــه تکمیل توســط سیســتم تصفی

اســتاندارد هــای ازمــه جهـــــت اســــــتفاده 
می رســــد. با انجام این پروژه مـــیزان آب مصــــرفی

ــل توجهــی کاهــش خواهــد یافــت و  ــه مقــدار قاب ــه ب  کارخان
ــه  ــا رعایــت اســتاندارد هــای ازمــه ب پســاب تصفیــه شــده ب

ــرار خواهــد گرفــت. ــه مــورد اســتفاده ق صــورت بهین

ــت و  ــي حفاظ ــع طبیع ــایر مناب ــام و س ــواد خ ــرژي، آب، م ــا از ان م
ــب  ــه موج ــم ک ــل مي کنی ــه اي عم ــه گون ــم و ب ــداري مي کنی نگه

ــع شــود. ــرژي و اســتفاده از مناب ــي در مصــرف ان ــه جوی صرف

کد اخاقی شماره 201:

 * جریــان آبــی اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از غلیــظ شــدن ناخالصی هــا 
بــه واســطه تولیــد بخــار از بویلــر تخلیــه می شــود
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بویلــر  در شــرکت مهندســی و ســاخت 
و تجهیــزات مپنــا، کلیــه پســاب ها بــه 
منتقــل  فاضــاب  تصفیه خانــه  سیســتم 
تصفیه خانــه  از  خروجــی  آب  و  می شــود 
بهداشــتی بــه منظــور آبیــاری فضــای ســبز 
و کشــاورزی اســتفاده می شــود و طبــق 
پایش هــای صــورت گرفتــه از طریــق خــود 

پارامترهــای  اظهاری های       زیســت محیطی، 
ــتانداردهای  ــط و اس ــا ضواب ــر ب ــورد نظ م
ــت  ــت مطابق ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س

ــد دارد.  ــد در ص ص
پســاب ها  اســتاندارد  پایــش  جهــت 
 BOD ،COD ــامل ــاخص هایی شــ شـــ
TSS ،TDS کلــی فــرم و... وجــود دارد 
ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــه می توان ک
ــه پســاب در  ــوط ب ــه شــاخص های مرب کلی
ــش  ــری و پای ــر اندازه گی ــا بویل ــرکت مپن ش
محــدوده  در  آنهــا  تمامــی  و  می شــوند 

ــد.  ــرار دارن ــتاندارد ق اس

شــرکت عــاوه بــر اصــاح فرآیندهــا، 
اصــاح  و  فرهنگ ســازی  راســتای  در 
بــه  اقــدام  نیــز  کارکنــان  رفتارهــای 
ــانی  ــنل و اطاع رس ــه پرس ــی ب آگاهی بخش
پیام هــای  انتشــار  طریــق  از  آنــان  بــه 

می نمایــد.  زیســت   محیطی 

ــر در  ــزان مصــارف آب در ســال های اخی می
شــرکت بــه صــورت زیــر اســت کــه رونــد 

نزولــی آن قابــل مشــاهده اســت. 

دفع اصولی پساب ها 

فرهنگ سازی در زمینه مصرف آب 
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31

38

487

21

11124

BOD شاخص

مصرف آب / تناژ محصول

COD شاخص

TDS شاخص

شاخص میزان کلی فرم گوارشی
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32/5
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46

1394

78/6

32

3471

66/5

851

1395

35/7

21

3151

39/5

297
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3

17

1822

39
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شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا دارای برنامــه جامــع مدیریــت پســماند بــا نظــارت ســازمان محیــط زیســت 
ــت  ــوه مدیری ــرکت نح ــرد. ش ــورت می پذی ــازی ص ــوند و جداس ــدا می ش ــک از مب ــرکت تفکی ــماندها در ش ــه پس ــت و کلی اس
ــا  پســماند خــود را در قالــب دســتورالعملی نظام منــد نمــوده اســت. شــرکت مپنــا بویلــر در جهــت دفــع اصولــی پســماند خــود ب
شــرکت های معتمــد محیــط زیســت قــرارداد همــکاری داشــته و بــه طــور فصلــی گزارشــی را در قالــب اظهارنامــه بــرای ســازمان 

ــع پســماندها را در آن شــرح می دهــد.    ــط زیســت ارســال مــی دارد و نحــوه دف محی

 انواع پسماندهای شرکت به صورت زیر است:  
ــن  ــق ای ــت پســماند از طری ــا ســازمان مدیری ــرارداد ب ــق ق ــوع پســماند طب ــن ن ــی: ای ــادی/ خانگ ــماندهای ع • پس

ــوند. ــع می ش ــل و دف ــازمان حم س
• پســماندهای تولیــدی قابــل بازیافــت )ضایعــات(: پســماندهای قابــل بازیافــت تولیــدی یــا ضایعــات در کمیتــه 

ضایعــات بررســی و ســپس بــه فــروش می رســد.  
ــژه  ــازمان حفاظــت محیط زیســت، پســماندهای وی ــات زیســت محیطی س ــق الزام ــاک: طب ــژه و خطرن ــماند وی • پس
از طریــق ســازمان حفاظــت محیــط زیســت امحــاء خواهنــد شــد. شــرکت نیــز بــر همیــن اســاس ایــن نــوع از پســماندهای 

ــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تحویــل می دهــد.  خــود را ب

میزان پسماندهای تولیدی شرکت در سال های اخیر به شرح زیر است: 

منظر پسماند و بازیافت 

1392 1393

0/8
0/9

میزان پسماندهای تولیدی ) تن ( 

1394 1395 1396

0/8 0/60/8

نحوه مدیریت پسماند در مپنا بویلر

سیستم اداری و اجرایی
تمام فرایند تولید

برشکاری
جوشکاری

--
--
--
--
--

تمام فرایند تولید
تمام فرایند تولید

جوشکاری
تست هیدرو استاتیک

تصفیه خانه
اداری و ستادی

رستوران و ستادی
رستوران

کاغذ . مقوا
آهن آات

سوفاله
استیل بگیر / استیل نگیر

چوب
سیم و کابل
پاستیک
آلومینیوم

درپوش فین تیوب
روغن هیدرولیک

پارچه نخی - روغنی
ته الکترود
نخ پنبه

لجن تصفیه خانه بهداشتی فاضاب
کاغذ و پاستیک

موارد غذایی
پاستیک

تحویل به شرکت
معتمد سازمان
محیط زیست

)قابل فروش و
قابل بازیافت(

دفع در محل مورد تایید
سازمان مدیریت پسماند

پسماندهای صنعتی و ویژه

پسماندهای خانگی و عادی

فرایند تولیدانواع ضایعاتروش دفعنوع پسماند
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کیفیــت هــوا یکــی از مــواردی اســت کــه شــرکت مپنــا بویلــر در فعالیت هــای خــود بــه آن توجــه داشــته و بــه صــورت فصلــی 
ــد.  ــی می نمای ــاری فصل ــود اظه ــای خ ــق اندازه گیری ه ــا آن از طری ــط ب ــای مرتب ــش پارامتره ــری و پای ــه اندازه گی ــدام ب اق
ــوده  ــرل نم ــن حــد ممکــن کنت ــزان آایندگــی خروجی هــای خــود را در کمتری شــرکت در راســتای اهــداف زیســت محیطی می
ــن  ــواره ای ــه هم ــد ک ــی نمای ــش م ــری و پای ــه ای را اندازه  گی ــای گلخان ــزان انتشــار گازه ــا می ــط ب اســت و  شــاخص های مرتب

ــر از حــد اســتاندارد اســت.  ــی بســیار پائین ت پارامترهــا در حــد اســتاندارد و حت
همچنیــن بیــش از 10 ســال اســت کــه شــرکت در حــوزه پایــش آنایــن آلودگــی نیروگاه هــا )اعــم از تامیــن، نصــب، راه انــدازی 
وکالیبراســیون دوره ای تجهیــزات(، ارائــه خدمــت مــی نمایــد و خریــد، نصــب و راه انــدازی بیــش از 18 پکیــج از ایــن تجهیــزات 
ــه افتخــارات ایــن  ــا آخریــن تغییــرات شــیوه نامه ســازمان محیــط زیســت از جمل در پروژه هــای مختلــف نیروگاهــی و مطابــق ب
ــن و نصــب  ــی، تامی ــل طراح ــی In-Situ و Extracive قاب ــوع کل ــن در دو ن ــش آنای ــای پای ــه اســت. سیســتم ه مجموع
 Flow هســتند کــه پارامترهــای قابــل اندازه گیــری در ایــن سیســتم بــا توجــه بــه نــوع ســوخت و پارامترهــای احتــراق شــامل

ــت. rate,NOx,SOx,CO,O2 اس
شرکت جهت بهبود تطابق نیروگاه ها با استانداردهای

 زیست محیطی اقدام به ارائه خدمات ذیل به آنها می نماید:

تامین سیستم های پایش آلودگی محیط زیست مطابق با آخرین شیوه نامه سازمان محیط زیست• 
ارائه خدمات مشاوره جهت انتخاب صحیح سیستم پایش آلودگی محیط زیست• 
کالیبراسیون و تعمیرات دوره ای مورد نیاز• 
نصب و راه اندازی سیستم های مذکور• 

منظر کیفیت هوا و انتشار گازها  
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ــایی  ــتای شناس ــری در راس ــدازه گی ــگ و ان ــای مانیتورین ــتم ه ــتقرار سیس ــی و  اس • طراح

ــای  ــش داده ه ــگ و پای ــتم مانیتورین ــرژی؛ سیس ــی ان ــه جوی ــتعد صرف ــای مس ــت ه فرص
مصــرف انــرژی ســاختمان اداری،جرثقیــل هــای ســقفی،کوره عملیــات حرارتی،عملیــات تســت 

... و   CNC اات   هیدرواستاتیک،ماشــین 

ــدازه  ــر اســاس پایــش داده هــای ان ــرژی ب ــی در مصــرف ان ــه جوی ــه راه کارهــای صرف • ارائ
ــا الویــت اقدامــات کــم هزینــه گیــری شــده ب

• اصاح پله های بانک خازنی جهت کنترل بهینه توان راکتیو

• پیاده سازی اقدامات اصاحی بر مبنای خط مشی انرژی

• نصب درایو جهت موتورها و دمنده های توان باا

• اصاح روشنایی های سالن های تولید

• ارسال فراخوان عمومی صرفه جویی در مصرف انرژی در راستای جذب مشارکت همگانی

• بازنگری و تدوین دستورالعمل های مدیریت انرژی 

• بازنگری خط مبنای انرژی

• شناسایی و آنالیز جنبه های بارز انرژی

• تدوین دستورالعمل های فرهنگ سازی مدیریت انرژی

• ایجاد داشبورد پایش عملکرد مصرف و مدیریت انرژی

شــرکت مپنــا بویلــر سیســتمی نظام منــد را جهــت 
مدیریــت انــرژی در درون خــود پایه گــذاری نمــوده اســت. 
در ایــن راســتا براســاس اهــداف کان سیســتم مدیریــت 
یکپارچــه )اســتفاده بهینــه از مــواد، منابع طبیعــی و انرژی( 
رویکــرد مدیریــت انــرژی برمبنــای ایــزو 50001 اســتقرار 
ــذ شــده  ــه مربوطــه در ســال 1393 اخ ــه و گواهینام یافت
ــرژی  ــروه ان ــکیل کارگ ــا تش ــرد ب ــن رویک ــت. در ای اس
ــر  ــر نظ ــط( زی ــت  های مرتب ــرای سیاس ــدف اج ــا ه )ب
کمیتــه HSE، کلیــه مصــارف انــرژی اندازه گیــری و نقــاط 
پرمصــرف و پتانســیل های کاهــش مصــرف تعییــن شــده 
اســت. در حــال حاضــر نیــز بــا نصــب سیســتم میترینــگ، 

مصــرف انــرژی تجهیــزات طــی بازه هــای زمانــی تعریــف 
ــاس  ــر اس ــود. ب ــل می ش ــج آن تحلی ــت و نتای ــده ثب ش
و  خط مشــی  شــده،  پایه گــذاری  نظام منــد  رویکــرد 
ــن و بازنگــری می شــود و  ــرژی تدوی ــت ان اهــداف مدیری
کارگــروه اجرایــی و سیاســت گذاری مدیریــت انــرژی اقدام 
ــای  ــاس برنامه ه ــر اس ــرژي ب ــرف ان ــت مص ــه مدیری ب
ــرف  ــود مص ــتای بهب ــد. در راس ــده می نمای ــن ش تدوی
ــرای  ــن و اج ــه تدوی ــدام ب ــط اق ــروه مرتب ــرژی کارگ ان
اقدامــات اصاحــی و پیشــگیرانه ماشــین آات و تجهیزات 
ــی از  ــه برخ ــد ک ــرژی می نمای ــت ان ــتای مدیری در راس

ــر اســت:  ــه شــرح زی مصادیــق آن ب

منظر انرژی 
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مصادیق و رویکردهای مدیریت اثربخش محصوات در چرخه عمرشان

تولید

حمل و ارسال

نصب

راه اندازی

بهره برداری

ــی،  ــائل ارگونومیک ــروصدا، مس ــار، س ــرد و غب ــکاری، گ ــد جوش ــل از فراین ــزی حاص ــارات فل ــا و بخ گازه
ــا،  ــواع حال ه ــا ان ــاس پوســتی و تنفســی ب ــاش، تم ــا ارتع ــه ب ــزان، مواجه ــزان و یونی تشعشــعات غیریونی
مــواد شــیمیایی، خطــرات برق گرفتگــی،  ســقوط اجســام در حیــن جابــه جایــی، خطــر حریــق، خطــر انفجــار، 
تمــاس بــا ســطوح تیــز و برنــده، تمــاس بــا دســتگاه های چرخنــده )ماشــین تــراش و ســنگ و ...(، تولیــد 
پســماندهای عــادی،  ویــژه و صنعتــی، پســاب بهداشــتی، پســاب صنعتی،آلودگــی صــدای زیســت محیطــی، 

اتــاف منابــع و انــرژی، آلودگــی خــاک، اعمــال هزینــه مصــارف انــرژی 

ســقوط و واژگونــی جرثقیــل  بــار در حیــن بارگیــری و تخلیــه، تصادفــات جــاده ای، آســیب شــدید قطعــات 
ــال هــا بدلیــل عــدم رعایــت فواصــل ایمــن،  آلودگی هــای زیســت محیطی  و اســقاط آنهــا، ســقوط در کان
ناشــی از نشــت مــواد شــیمیایی ارســالی بــه کارگاه هــا، ضایعــات محصــول و بســته بندی، مصــرف انــرژی 

حیــن حمــل نقــل

گازهــا و بخــارات فلــزی حاصــل از فراینــد جوشــکاری،  افزایــش آاینده هــای هــوا در اثــر اســتفاده از ماشــین 
آات فرســوده، مخاطــرات داربســت بندی، گــرد  و غبــار، ســروصدا، مســائل ارگونومیکــی  و ایجــاد اختــاات 
ــا حال هــا، مــواد  ــا ارتعــاش، تمــاس ب اســکلتی عضانــی ، تشعشــعات غیریونیــزان و یونیــزان، مواجهــه ب
شــیمیایی، خطــرات بــرق گرفتگــی، ســقوط اجســام در حیــن جابــه جایــی، خطــر حریــق و انفجــار، تمــاس بــا 
ســطوح تیــز و برنــده، تمــاس بــا دســتگاه های چرخنــده )ســنگ و ...(، ســوختگی در اثــر تمــاس بــا ســطوح 
داغ، ســقوط از ارتفــاع، تولیــد پســماندها، اتــاف منابــع، ضایعــات محصــول، آلودگــی صوتــی زیســت محیطی، 

ســکندری خــوردن در اثــر ســطوح ناهمــوار، ایجــاد اســترس های گرمایــی و ســرمایی

مــواد شــوینده مــورد اســتفاده قبــل از بهره بــرداری، کار در ارتفــاع، تمــاس بــا ســطوح داغ و لوله هــای بخــار  
بــرق گرفتگــی، آتش ســوزی، پســاب صنعتــی  اســترس های گرمایــی و ســرمایی 

ــدای  ــی، ص ــواد مصرف ــا و م ــی، روغن ه ــرم خروج ــوای گ ــرف آب، ه ــر، مص ــی از بویل ــای خروج گازه
زیســت محیطی، اتــاف منابــع و انــرژی، ایجــاد اســترس های گرمایــی و ســرمایی

ــم  ــاظ و چش ــتم حف ــب سیس ــای دوره ای HSE، نص ــتفاده از PPE، آموزش ه ــه، اس ــتم های تهوی ــری سیس بکارگی
ــد، تدویــن دســتورالعمل مجــوز ایمنــی کار، تشــکیل کمیته هــای  الکترونیکــی، بازرســی های مــدون از ســالن های تولی
ــواد شــیمیایی ، انجــام اندازه گیری هــای زیســت  ــاد SDS م ــت مف ــه،   رعای تخصصــی HSE، سیســتم تشــویق و تنبی
محیطــی در قالــب طــرح خوداظهــاری، مدیریــت پســماند از مبــدا تــا امحــاء بــر اســاس طــرح جامــع مدیریــت پســماند، 
ســاخت ســالن شــات باســت، شناســایی قوانیــن و الزامــات زیســت محیطی، اجــرای سیســتم تصفیــه فاضاب و اســتفاده 
از آب تصفیــه شــده جهــت آبیــاری فضــای ســبز، انجــام PM هــای دوره ای تجهیــزات بــه منظــور کاهــش مصــارف 
انــرژی، ممیــزی )اندازه گیــری دوره ای( انــرژی، تشــکیل تیم هــای واکنــش در شــرایط اضطــراری، اســتفاده از راهکارهــای 

مدیریــت انــرژی محصــول نهایــی و فراینــد تولیــد محصــول.

رعایــت الزامــات بارگیــری و حمــل محصــوات،  کنتــرل گواهینامــه اپراتــوری و مــدارک ماشــین آات، کنتــرل لــود چارت 
و گواهینامــه ســامت جرثقیل هــا، تهیــه Liting Plan و Method Statement عملیات هــای بــا ریســک بــاا، 
تدویــن و ابــاغ الزامــات قــراردادی پیمانــکاران حمــل بــار، رعایــت مفــاد SDS مــواد شــیمیایی، مدیریــت پســماند، تهیــه 

ابــزارآات و تجهیــزات باربــرداری مناســب، رعایــت الزامــات زیســت محیطی در حمــل

ــزام پیمانــکاران بــه رعایــت HSE و نظــارت بــر فعالیت هــای ایشــان، ایجــاد تیــم  پیاده ســازی اســتانداردهای HSE، ال
ــه هــای تخصصــی  ــد آن،  انجــام مصاحب ــری سیســتم ارت و اخــذ تایی ــت HSE در ســایت، اندازه گی بازرســی و مدیری
ــاع)IRATA1(،  اخــذ گواهــی ســامت  ــزاری دوره آموزشــی تخصصــی کار در ارتف ــی، برگ ــش مشــاغل بحران در گزین
سیســتم های پرخطــر )جرثقیل هــا و ...(، تهیــه Liting Plan و Method Statement عملیات هــای بــا ریســک 
بــاا  تدویــن دســتورالعمل مجــوز ایمنــی کار، خریــد تجهیــزات مناســب ایمنــی جهــت کار در ارتفــاع، نصب سیســتم های 
حفاظتــی جهــت جلوگیــری از برق گرفتگــی، نصــب سیســتم اعــام حریــق، خریــد تجهیــزات بــا رعایــت ماحظــات 
ــی و  ــای عموم ــزاری آموزش ه ــروز، برگ ــاخت ب ــال س ــی و س ــه فن ــا معاین ــین آات ب ــتفاده از ماش ــط زیســت اس محی
تخصصــی حیــن کار، تســطیح مســیرهای تــردد و حمــل تجهیــزات بوســیله گریــدر و لودر، اســتقرار سیســتم های تشــویق 

و تنبیــه پرســنل
ــب  ــاع، نص ــت کار در ارتف ــی جه ــب ایمن ــزات مناس ــد تجهی ــدازی، خری ــش راه ان ــتانداردهای HSE در پی ــازی اس پیاده س
ــول  ــه کپس ــا ب ــه مکان ه ــز کلی ــور و تجهی ــب دتکت ــی،  نص ــری از برق گرفتگ ــت جلوگی ــی جه ــتم  های حفاظت سیس
ــوع  ــا ن ــه PPE هــای اســتاندارد و متناســب ب ــق اســتانداردها ارائ ــع مطاب ــری از  نشــت پســاب و دف آتش نشــانی، جلوگی

ــی ــای عموم ــزاری آموزش ه ــی، برگ ــف گرمای ــری از ضع ــنل در جلوگی ــه پرس ــرل تغذی ــا، کنت فعالیت ه
ارایــه دســتورالعمل های بهــره بــرداری و نگهــداری و تعمیــرات بــه بهره بــرداران، ذکــر نــکات ایمنــی و زیســت محیطی و 
انــرژی در دســتورالعمل های بهره بــرداری، بازیابــي حرارتــي از طریــق بخــارات خروجــی از هــارپ و اســتفاده مجــدد از آب 
خروجــی درام بعنــوان بلــودان بویلر هــا، سیســتم های جدیــد در محصــوات ماننــد ســولفور زدا )FGD(، مهندســی ارزش، 
کاهــش وزن و افزایــش راندمــان هارپ هــا، کنتــرل تغذیــه پرســنل در جلوگیــری از ضعــف گرمایــی، برگــزاری آموزش هــا

مصادیق و اقدامات بعمل آمدهپیامد بهداشتی/ ایمنی/ زیست محیطیمراحل 

شــرکت مپنــا بویلــر همــواره در تــاش اســت تــا بــا رعایــت مســئولیت پذیری اثــرات محصــوات خــود را در سراســر چرخــه 
عمرشــان مدیریــت نمایــد. شــرکت بــه منظــور مدیریــت اثربخــش در ایــن زمینــه، کلیــه پیامدهــای بهداشــتی، ایمنــی و 
ــت ریســک ها/  ــا اســتفاده از رویکردهــای شناســایی مخاطــرات )HAZOP Study( و مدیری ــط را ب زیســت محیطی مرتب
ــر مبنــای اســتانداردهای، ایــزو 14001:2015  و ایــزو 45001:2018 شناســایی و  فرصت هــا و جنبه هــای زیســت محیطی ب
مدیریــت می نمایــد. برخــی از مصادیق اجــرای رویکردهــای فــوق در مراحــل مختلــف تولیــد محصــول در جــدول زیــر قابــل 

مشــاهده اســت: 

بــه منظــور آشــنایی مشــتریان و بهره بــرداران بــا نحــوه عملکــرد و نــکات ایمنــی کار بــا محصــول در هــر پــروژه مــدارک 
 Final Vendor Book مرتبــط بــا دســتورالعمل های نحــوه راه انــدازی، اســتفاده و نگهــداری تجهیــزات مختلــف در قالــب
 Commissioning & Operaing & Maintenance Manual و بــرای کل مجموعــه بویلــر بازیافــت در قالــب
در اختیــار کارفرمــا و بهره بــردار پــروژه قــرار می گیــرد. Final Vendor Book هــا مربــوط بــه تجهیزاتــی هســتند کــه 
مپنــا بویلــر تولیــد کننــده آنهــا نیســت و تجهیــز بنــا بــر نیازمنــدی پــروژه، توســط ســایر شــرکت های احــراز صاحیــت 
شــده در حوزه هــای تخصصــی مربوطــه تامیــن می شــود. در خصــوص عملکــرد کلــی بویلــر و کارکــرد در شــرایط مختلــف، 
دســتورالعمل های مربــوط بــه راه انــدازی، کارکــرد بهینــه و ایمــن، مراقبت هــای پیشــگیرانه و ... در مدرکــی تحــت عنــوان

)C.O.M(Commissioning & Operaing & Maintenance Manual به کارفرما ارائه می شود.

اثرات محصول 
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یکــی از مــوارد مهــم فعالیت هــای کمیتــه مپنــا اکــو پرداختــن 
اولویــت  بــا  زیســت محیطی  داوطلبانــه  فعالیت هــای  بــه 
درون شــرکت و جامعــه محلــی اســت. ایــن کمیتــه در زمینــه 
ــطح  ــط در س ــای مرتب ــه آموزش ه ــدام ب ــت اق ــط زیس محی
اقدامــات زیســت محیطی در  برنامه هــا و  منطقــه، اجــرای 
مناســبت های محیط زیســتی )هــوای پــاک، زمیــن پــاک، 
ــات  ــت و اقدام ــط زیس ــت از محی ــکاری و ....( و حفاظ درخت

فرهنگ ســازی در ایــن خصــوص می نمایــد. 
ــر  ــا بویل ــت محیطی مپن ــه زیس ــای داوطلبان ــی از فعالیت ه برخ

بــه شــرح زیــر اســت:

شــرکت مپنــا بویلــر بــه قطــع درختــان بــه عنــوان نمادهــای 
در  ســاانه  و  می دهــد  نشــان  زیســت محیطی حساســیت 
ــد.  ــت می نمای ــت درخ ــه کاش ــدام ب ــدد اق ــبت های متع مناس
ــذ حــدود  ــن کاغ ــر ت ــد ه ــرای تولی ــد ب ــه می دانی همانطــور ک
ــی  ــرکت در حرکت ــه ش ــود ک ــع می ش ــد قط ــت تنومن 24 درخ
ــب  ــه موج ــه ب ــارتی ک ــران خس ــت جب ــه جه ــئوانه ب مس
ــط زیســت وارد  ــه محی ــذ و دســتمال کاغــذی ب مصــارف کاغ
ــش از  ــده را بی ــته ش ــت کاش ــداد درخ ــل تع ــود حداق می ش
ــذ  ــارف کاغ ــزان مص ــده در ازای می ــع ش ــان قط ــداد درخت تع

ــد.  ــرار می ده ــود ق خ
ــاانه در  ــورت س ــه ص ــه ب ــن ک ــای نمادی ــی از فعالیت ه یک
ــداد  ــه تع ــان ب ــال درخت ــت نه ــود، کاش ــام می ش ــرکت انج ش
فرزنــدان متولــد شــده پرســنل و بــه نــام آنهــا اســت کــه جهت 
احتــرام بــه نســل آینــده و محیــط زیســت انجــام می شــود. در 
ایــن طــرح کــه بــا عنــوان »پیونــد زایــش و رویــش« برگــزار 
می شــود در ســال های 95 و 96 بیــش از 170 درخــت در 

فضــای شــرکت و مجــاورت آن کاشــته شــد.

شــایان ذکــر اســت کــه شــرکت بــه علــت محدودیــت 
فضــای داخلــی خــود در مــواردی بــا هماهنگــی ســازمان های 
زیســت محیطی اقــدام بــه کاشــت درختــان در خــارج از 

فضــای شــرکت می نمایــد. 

فعالیت های داوطلبانه زیست محیطی

• کاشت درخت به مناسبت های زیست محیطی

13921391 1393 1394 1395

نسبت فضای سبز کارخانه به مساحت کل

1/82

2/242/12

4/09
4/49
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ــه ای  ــای داوطلبان ــر برنامه ه ــط زیســت از دیگ پاکســازی محی
ــد. در یــک  ــه انجــام آن می کن ــادرت ب اســت کــه شــرکت مب
ســال گذشــته کارکنــان شــرکت بــه مناســبت روز هــوای پــاک 
ــط  ــان و محی ــازی خیاب ــه پاکس ــبت ب ــاک نس ــن پ و روز زمی

ــد.  ــدام نمودن زیســت اطــراف شــرکت اق

شــرکت مپنــا بویلــر در راســتای آگاهی بخشــی و فرهنگ ســازی 
عمومــی اقــدام بــه فعالیت هــای متفاوتــی ماننــد نشــر پیام هــای 
ــزاری  ــازمان،  برگ ــی س ــای ارتباط ــت محیطی در کانال ه زیس
مســابقات مرتبــط بــا محیــط زیســت بــرای کــودکان، آمــوزش 
کاشــت گیــاه بــه فرزنــدان پرســنل، هدیــه دادن گل و گیــاه بــه 

همــکاران و همســایگان نمــوده اســت.  

• کمپین های پاکسازی محیطی

• آموزش و آگاهی سازی  محیط زیست در سطح 
خانواده کارکنان و جامعه محلی 

ــه مناســبت روز هــوای  ــر ب ــا بویل ــداد شــرکت مپن در ایــن روی
ــی  ــه عیب یاب ــدام ب ــوا اق ــی ه ــش آلودگ ــت کاه ــاک در جه پ
در  مناســب  توصیه هــای  و  نمــوده  کارکنــان  خودروهــای 
بهبــود  به منظــور  را  ایــن خودروهــا  رفــع عیــب  جهــت 
ــدام  ــن اق ــرار داد. در ای ــان ق ــار آن ــط را در اختی ــرد مرتب عملک
ــای  ــی خودروه ــکات احتمال ــایی مش ــدف شناس ــا ه ــه ب ک
ــت  ــود جه ــکات موج ــع مش ــال آن رف ــه دنب ــخصی و ب ش
کمــک بــه کاهــش آلودگــی هــوا انجــام شــد، تعــداد زیــادی از 
خودرو هــای همــکاران در محــل کارخانــه شــرکت مپنــا بویلــر 

ــد. ــاگ زده ش دی

ــش  ــت کاه ــا در جه ــد ت ــاش می نمای ــر ت ــا بویل ــرکت مپن ش
ــردارد.  ــت گام ب ــط زیس ــرای محی ــیب زا ب ــای آس ــاد زباله ه ایج
اقداماتــی ماننــد اهــدای کیســه خرید پارچــه ای جهــت جایگزینی 
بــا کیســه پاســتیکی، جمــع آوری درب بطری هــای پاســتیکی، 
ــی  ــک کن برق ــه دست خش ــتی ب ــرویس های بهداش ــز س تجهی
از جملــه مــواردی اســت کــه تاکنــون در جهــت کاهــش تاثیــر 
مخــرب بــر محیط زیســت انجــام شــده اســت. مصــرف مــوادی 
ــه  ــر ب ــد آن منج ــه تولی ــذی ک ــتمال کاغ ــذ و دس ــد کاغ مانن
ــت  ــواردی اس ــه م ــود از جمل ــت می ش ــه محیط زیس ــیب ب آس
ــه طــور مــدام در جهــت کاهــش مصــرف آنهــا  کــه شــرکت ب
ــر نمایــش دهنــده کاهــش میــزان  ــر مــی دارد. نمــودار زی گام ب

مصــرف ســرانه کاغــذ در شــرکت اســت. 

•  عیب یابی خودرو

• جایگزینی وسایل سازگار با محیط زیست 

1393 1394 1395 1396

سرانه مصرف کاغذ )بسته(

1 0/9
0/85 0/88
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ــذ  ــه اخ ــق ب ــت موف ــه محیط زیس ــود در زمین ــب خ ــرد مناس ــه عملک ــه ب ــا توج ــر ب ــا بویل ــرکت مپن ش
گواهینامه هــا، رضایت نامه هــا و جوایــز متعــددی شــده اســت. اســتاندارد الزامــات سیســتم مدیریــت محیــط 
ــه  ــدام ب ــود اق ــت محیطی خ ــی زیس ــت تعال ــرکت در جه ــه ش ــت ک ــواردی اس ــزو 14001 از م ــت، ای زیس

ــت.  ــرده اس ــه آن ک ــذ گواهینام ــازی و اخ پیاده س

همچنیــن بــا توجــه بــه اقدامــات زیســت محیطــی و عــدم وجــود آلودگی هــای محیــط زیســت ایــن شــرکت 
موفــق بــه اخــذ گواهی نامــه صنعــت ســبز  در ســال 1393 و همچنیــن اخــذ تندیــس ســیمین صنعــت ســبز 
برتــر توســط ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت در ســال 96 شــده اســت. در ایــن رویــداد معیارهــای انتخــاب 
واحدهــای صنعتــی ســبز اقدامــات زیســت محیطی در خصــوص کاهــش آلودگــی هــوا، آلودگــی آب و آلودگــی 
صــدا، مدیریــت پســماند و پســاب، نظــام مدیریــت ســبز، نگهداشــت موثــر گواهینامــه ISO 14001، تولیــد 
ــط  ــاء فرهنــگ محی ــای نقــش در خصــوص ارتق محصــول ســبز، فضــای ســبز، آموزش هــای HSE و ایف
زیســت در راســتای مســئولیت های اجتماعــی را شــامل می شــود. شــایان ذکــر اســت شــرکت مپنــا بویلــر در 
ســال 95 و 96 هیچ گونــه عــدم انطبــاق زیســت محیطی در زمینــه آلودگــی خــاک، هــوا، صــدا، آب و پســاب 

ــته است نداش

گواهینامه های زیست محیطی 
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خط مشی اخاقی گروه مپنا در قبال منافع ملی و شهروندان

1. رعایــت حســن همجــواری و احتــرام بــه حقــوق همســایه ها، ماننــد حــق حفــظ حریــم خصوصــی، 
ــایه ها و  ــوی همس ــی و معن ــع مال ــه مناف ــبت ب ــیت نس ــی، حساس ــش روان ــایش و آرام ــظ آس حف
ــا  ــان اســاس تعامــل مــا ب ــان، رازداری و پاســخگویی در قبــال آن ــه امــوال آن امانــت داری نســبت ب

ــت.  ــایه ها اس همس
ــگام  ــه هن ــا ب ــه ای م ــای حرف ــی فعالیت ه ــور اصل ــهروندان، مح ــایش ش ــی و آس ــع مل 2. مناف
مشــارکت در اشــتغال آفرینی بــارور، تولیــد کاا و خدمــات اســت. رعایــت عدالــت اجتماعــی در ارائــه 
ــن  ــات، از مهمتری ــهروندان از کاا و خدم ــدی ش ــت بهره من ــاد فرص ــتغال و ایج ــای اش فرصت ه

ــا اســت.  ــی مپن ارزش هــای اخاق
ــی و  ــرایط بحران ــژه در ش ــه وی ــدان، ب ــه نیازمن ــاندن ب ــاری رس ــه و ی ــور خیری ــگامی در ام 3. پیش

ــت.  ــا اس ــی م ــه اخاق ــه، وظیف ــی جامع ــاه عموم ــطح رف ــارکت در ارتقاءس مش
4. اعتمــاد بــه مــردم، پاســخگویی در برابــر انتقادهــا و چالش هــای شــهروندان، توجــه بــه 
ــت.  ــا اس ــرام م ــی م ــانه های جمع ــا رس ــح ب ــه و صری ــه صادقان ــی و مواج ــای عموم دیدگاه ه
ــول  ــهروندی، از اص ــاق ش ــدواری و اخ ــادی، امی ــاط، ش ــگ نش ــج فرهن ــارکت در تروی 5. مش

مســئولیت های اجتماعــی مــا اســت. 
ــدف  ــا ه ــول ب ــت محص ــاء کیفی ــت و ارتق ــا صنع ــط ب ــتانداردهای مرتب ــاء اس ــارکت در ارتق 6. مش
افزایــش دوام محصــوات، صرفه جویــی در اســتفاده از منابــع و پرهیــز از اصــراف منابــع موجــود را 

ــم.  ــی می دانی ــع مل ــظ مناف ــود در حف ــه خ وظیف
7. تــاش در توســعه دانــش و ارتقــاء صنعــت بــرای رهایــی از هرگونــه وابســتگی و دســتیابی بــه 

ــم. ــی می دانی ــزت مل ــن ع ــی را ضام خودکفای
ــر  ــر حاکمیــت قانــون و مقــررات ب ــه حقــوق شــهروندان می دانیــم و ب 8. قانون پذیــری را احتــرام ب
ــم. همــکاری  ــد می کنی ــی، تاکی ــات مل ــژه در ایفــای حقــوق و مطالب ــه وی ــه ای ب همــه شــئون حرف

ــم.  ــی می دانی ــع مل ــظ مناف ــی را مشــارکت در حف ــا ســازمان های نظارت ــه و اثربخــش ب صادقان
9. احترام به هنجارهای اجتماعی، ارزش ها و شعائر الهی مرام اخاقی ما است. 

ــاس  ــهروندان پ ــایه ها و ش ــق همس ــوان ح ــه عن ــا را ب ــته و زیب ــط آراس ــورداری از محی 10. برخ
می داریــم.

11. بــر حمایــت از مراکــز دانشــگاهی و نهادهــای فرهنگــی و مشــارکت در توســعه فرهنگــی کشــور 
ــم. ــد می کنی تاکی

ــع  ــه مناف ــه علی ــازمان هایی ک ــا س ــراد ی ــا اف ــز ب ــعار کســب و کار حــال، هرگ ــر اســاس ش 12. ب
ــرد. ــم ک ــتد نخواهی ــد، داد و س ــت می کنن ــریت فعالی بش

ــئول  ــه مس ــال جامع ــود را در قب ــازمانی، خ ــهروند س ــک ش ــوان ی ــه عن ــر ب ــا بویل ــرکت مپن ش
ــه و  ــا جامع ــاط ب ــتای ارتب ــف در راس ــای مختل ــارکت در فعالیت ه ــه مش ــدام ب ــد و اق می دان

ــد.  ــان می نمای ــت آن ــش رضای افزای

مپنا بویلر شهروند سازمانی مسئول  
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یکــی از مــوارد مهــم در ارتبــاط بــا جامعــه، ارتبــاط بــا 
ــت.  ــا اس ــت از آنه ــی و حمای ــای اجتماع ــا و نهاده انجمن ه
ــی  ــای علم ــا انجمن ه ــر ب ــا بویل ــرکت مپن ــتا ش ــن راس در ای
ــد.  ــت می کن ــا حمای ــوده و از آنه ــرار نم ــاط برق و تجــاری ارتب
شــرکت قصــد دارد در آینــده ارتباطــات خــود را بــا انجمن هــای 

ــد.  ــترده تر نمای ــی گس اجتماع

ــاش  ــواره ت ــوند، هم ــت می ش ــو هدای ــا اک ــه مپن ــیله کمیت ــه وس ــه ب ــه ک ــای داوطلبان ــب فعالیت ه ــر در قال ــا بویل ــرکت مپن ش
ــا اولویــت کارکنــان،  ــر جــای گــذارد. شــرکت فعالیت هــای اجتماعــی خــود را ب ــا اثــرات مثبــت اجتماعــی از خــود ب می نمایــد ت

ــر اســت:  ــه شــرح زی ــه ســازمان ب ــای داوطلبان ــد. برخــی از فعالیت ه ــرا می کن ــه اج ــی و ســپس کل جامع ــه محل جامع

کمک هزینه اجاره مسکن
وام جهت اجاره مسکن

کمک هزینه درمان
کمک هزینه خرید کانکس جهت زلزله زدگان کرمانشاه

کمک هزینه جبران خسارت تصادف
خرید مواد غذایی جهت خیریه توانبخشی

برقراری بیمه دانا به تعداد چهار نفر

صندوق مهرآفرینان بویلر 
ــاه 1396  ــرداد م ــی شــرکت در م ــت همــکاران داخل ــا اولوی ــدان ب ــا هــدف دســت گیری از نیازمن ــر ب ــان بویل ــدوق مهرآفرین صن
بــه وســیله کمیتــه مپنااکــو پایه گــذاری شــد. در ایــن طــرح، کلیــه کارکنــان بــه طــور داوطلبانــه اقــدام بــه اهــدای مبلــغ مــورد 
نظــر خــود جهــت کمــک بــه نیازمنــدان می نماینــد و مبلــغ مــورد نظــر ایشــان بــه طــور ماهیانــه از حقــوق ایشــان کســر و در 

ــود. ــره می ش ــرکت ذخی ــی در ش صندوق
ــده و  ــایی ش ــی شناس ــظ محرمانگ ــا حف ــرکت ب ــراد درون ش ــت اف ــا اولوی ــد ب ــراد نیازمن ــدوق، اف ــت های صن ــاس سیاس ــر اس ب

ــرد. ــق می گی ــا تعل ــه آنه ــره ب ــدون به ــای ب ــا وام ه ــوض و ی ــای باع ــورت پرداخت ه ــه ص ــاز ب ــب نی ــر حس ــا ب کمک ه

اقدامات انجام پذیرفته از ابتدای تأسیس تا کنون بشرح ذیل است:

• عضویت در انجمن انفورماتیک ایران
)Apec(  انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی •

• انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا(
• انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران )ستصا(

• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران
• سازمان مدیریت صنعتی

• اسپانسر شدن نمایشگاه  ها و همایش ها
• همکاری مدیران و کارشناسان با دبیرخانه جوایز ملی تعالی

• عضویت در اتاق بازرگانی تهران با کشورهای عراق

ارتباط با انجمن ها و نهادهای اجتماعی 

فعالیت های داوطلبانه اجتماعی

برخی از انجمن ها و نهادهای اجتماعی در تعامل با شرکت

عنوان کمک ها

عــاوه بــر طــرح کمــک مالــی در شــرکت مپنــا بویلــر، طــرح دیگــری نیــز در قالــب طــرح انفــاق شــرکت گــروه مپنــا تعریــف 
ــن  ــد. ای ــت می نماین ــه فعالی ــر مجموع ــا و شــرکت های زی ــروه مپن ــکاران شــرکت گ ــه هم ــن طــرح کلی ــه در ای شــده اســت ک
ــب،  ــان داوطل ــق برداشــت از حســاب کارکن ــکاران را از طری ــدی هم ــام کمک هــای نق ــن ن ــه همی ــه ای ب ــب کمیت طــرح در قال
ــا،  ــه خیریه ه ــک ب ــدارس، کم ــاخت م ــد س ــی مانن ــع آوری و در فعالیت های ــه و... جم ــوان، فطری ــده، فراخ ــع ش ــای توزی قلک ه
ــه  ــا ب ــزاری نمایشــگاه ها و خیریه  ه ــه برگ ــن ب ــن طــرح همچنی ــد. ای ــح گوســفند و ... صــرف می نمای ــاق، ذب ــذری، ســفره انف ن

ــد.  ــرکت می نماین ــاق ش ــای انف ــن طرح ه ــز در ای ــر نی ــا بویل ــرکت مپن ــان ش ــردازد. کارکن ــراد محــروم می پ ــع اف نف

شــرکت مپنــا بویلــر در مواقــع مــورد نیــاز در حــوادث، از 
تجهیــزات و نیروهــای آموزش دیــده خــود جهــت کمک رســانی 
بــه حادثه دیــدگان و اعــزام نیروهــا اســتفاده می نمایــد. در 
حادثــه ریــزش ســاختمان پاســکو از ســاعات اولیــه بــروز حادثه 
و شــهادت جمعــی از آتشنشــانان، شــرکت مپنــا بویلر در راســتای 
مســئولیت های اجتماعــی خــود بــا اعــزام تیــم 15 نفــره اولیــه از 
نیروهــای متخصــص برشــکار، مدیــران و مقامــات ارشــد خود به 
همــراه دســتگاه های بــرش ســنگین پاســما بــه محــل حادثــه، 
در عملیــات کمــک بــه آســیب دیدگان و آوار بــرداری مشــارکت 
ــن  ــددی از متخصصی ــای متع ــه تیم ه ــن حادث ــد. در ای نمودن
ایــن شــرکت 24 ســاعته مشــغول بــه کار و همراهــی بــا ســایر 
نهادهــا بودنــد و بــه صــورت میانگیــن بــا اختصــاص روزانــه 8 
نفــر برشــکار و یــک نفــر مســئول در محــل حادثــه، تــا آخریــن 
ــرداری، بیــش از 1500 نفــر ســاعت مشــارکت  لحظــه کار آوارب

موثــر در مدیریــت بحــران ایــن حادثــه داشــتند.
در ایــن عملیــات بــه دلیــل پیچیدگــی و درگیــری شــدید حجــم 
باایــی از آهــن آات بــه یکدیگــر فعالیــت همــکاران مپنــا بویلر 
ــا حــذف آهــن آات از روی  در دو فــاز برشــکاری )برداشــت و ی
ــن  ــن آات پایی ــردن آه ــرد ک ــروع آوار و خ ــور ش ــه منظ آوار ب
آمــده از روی آوار و قابــل حمــل کــردن آنهــا( از اهمیــت بســزایی 

برخــوردار بــود.

طرح انفاق گروه 

اعزام گروه های کمک رسانی جهت حادثه ساختمان پاسکو 

میزان کمک نقدی در سال گذشته 
380 میلیون تومان 
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ــر در راســتای توســعه  ــا بویل یکــی از فعالیت هــای شــرکت مپن
مشــارکت همــکاران ســتادی، تولیــدی و گــروه هــای پیمانکاری 
مســتقر در ســازمان در فعالیت هــای مســئوانه، برنامه هــای 
ــت  ــن فعالی ــت. در ای ــه اس ــون داوطلبان ــدا خ ــش ماهه اه ش
کــه ســاانه در دو نوبــت در بهمــن مــاه و تیرمــاه بــا همــکاری 
ســازمان انتقــال خــون و بــا راهبــری واحــد HSE انجــام 
ــون  ــال خ ــازمان انتق ــوی س ــتقر از س ــای مس ــود، گروه ه می ش

ــد ــب می نماین ــان داوطل ــری از کارکن ــه خون گی ــدام ب اق

اهدای خون 

ــتان  ــاه 1396 اس ــان م ــه 7.3 ریشــتری 21 آب ــال زلزل ــه دنب ب
ــده  ــیب دی ــان آس ــه هموطن ــک ب ــتای کم ــاه، در راس کرمانش
شــرکت مپنــا بویلــر طــی فراخوانــی بــه جمــع آوری و ارســال 
ــا هماهنگــی  ــان خــود پرداخــت. ب ــی کارکن کمک هــای اهدای
نهادهــای مســتقر در منطقــه و اســتعام نیازهــای اولیــه 
ــا شــامل  ــن کمــک ه ــه زده، ای هموطنانمــان در مناطــق زلزل
اقــام خوراکــی، بهداشــتی، پوشــاک، وســایل گرمایشــی و چــادر 
ــت  ــه هم ــال ب ــون ری ــش از 400  میلی ــی بی ــه ارزش ریال ب
ــه مناطــق  ــر جمــع آوری و ب ــا بویل همــه پرســنل شــرکت مپن
ــه  ــه اولی ــال محمول ــس از ارس ــد. پ ــال ش ــده ارس ــیب دی آس
ــدی و  ــک نق ــدد کم ــع آوری مج ــا جم ــرکت ب ــا ش کمک ه
ــه  ــه تهی ــر، ب ــان بویل ــدوق مهرآفرین ــه از صن ــص بودج تخصی
تعــدادی کانکــس جهــت اســکان موقــت هموطنــان زلزلــه زده 

ــدام نمــود. اق

کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور

 1391  1392  1393  1394  1395  1396

150

175

146

124

238
269

عملکرد

متوسط اهدای خون به طور سالیانه 
150 لیتر 

شــرکت مپنــا بویلــر در جهــت حمایــت از اقشــار آســیب پذیر جامعــه و توســعه اشــتغال بــرای 
آنــان تــاش دارد تــا حــد امــکان بخشــی از محصــوات و خدمــات مــورد نیــاز خــود را بــه 
تامین کنندگانــی از موسســات نیکــوکاری و یــا افــراد مســتعد آســیب پذیر تخصیــص دهــد. 

برخی از مصادیق این خریدهای حمایتی عبارتند از:

 خـــرید ساک پارچه ای برای کلیــه کارکنان از موسســــه نیکوکاری رعدالغـدیر • 
جهت حمایت از توان یابان

 خرید هدایای تبلیغاتی شرکت از موسسه نیکوکاری رعدالغدیر جهت حمایت از • 
توان یابان

 خرید کیسه های جاکفشی از سازمان زندان شهید کچویی جهت حمایت از زندانیان• 
 خرید پالت های فلزی تولید از بنیاد تعاون زندانیان استان البرز جهت حمایت از زندانیان• 
 خرید مانتو کارکنان خانم از شرکت آی تک جهت حمایت از زنان سرپرست خانواده• 
 خرید کارت های تبریک سازمان بهنام دهش  پور جهت حمایت از بیماران سرطانی• 

یکــی از رویدادهــای حمایتــی مرتبــط برگــزاری بازارچــه خیریــه بــه مناســبت روز نیکوکاری 
اســت کــه  14 اســفند ســال 96 بــا همــکاری مددجویــان موسســه نیکــوکاری رعــد الغدیــر 
در محــل کارخانــه شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا برگــزار شــد. دراین 
ــع دســتی و  ــان موسســه برگــزار شــد اقامــی شــامل صنای بازارچــه کــه توســط مددجوی
ــد  ــان تحــت پوشــش موسســه، جهــت خری ــورآات ســاخت دســت معلولیــن و کم توان زی
کارکنــان شــرکت ارایــه شــد. هــدف شــرکت از ایــن رویــداد، حمایــت از توان یابــان و اقشــار 

نیازمنــد حمایــت در جامعــه اســت. 

خریدهای حمایتی و برگزاری بازارچه خیریه 

ــاه  ــه مناســبت آغــاز م ــر ب ــا بویل ــداد شــرکت مپن ــن روی در ای
مبــارک رمضــان بــا تخصیــص هزینــه از صنــدوق مهرآفرینــان 
ــک  ــج و روغــن و ی ــی برن ــواد غذای ــه م ــه تهی ــدام ب ــر اق بویل
ــز  ــادر مرک ــر م ــی مه ــز توانبخش ــرای مرک ــار ب ــده ناه وع

ــوده اســت.  پســران نم
ایــن مرکــز بــا هــدف ارتقــاء توانمندی هــای معلولیــن و ارائــه 
ــاش  ــد. ت ــت می نمای ــان فعالی ــه آن ــی ب ــات توانبخش خدم
ــی  ــای مردم ــذب کمک ه ــا ج ــه ب ــت ک ــن اس ــز ای ــن مرک ای
ــبی را  ــای مناس ــه و فض ــای اولی ــدت نیازه ــد در کوتاه م بتوان
ــدام  ــد اق ــدت بتوان ــم آورد و در بلندم ــان فراه ــرای توان یاب ب
ــه  ــه تامیــن درآمــد مســتمر حمایتــی و کاهــش وابســتگی ب ب

ــم آورد. ــان فراه ــواده آن ــه خان ــار ب ــا و فش کمک ه

خرید و ارسال غذا به مرکز توانبخشی مهر مادر

کد اخاقی شماره 178:

ــن و  ــای معلولی ــاء توانمندی ه ــدف ارتق ــا ه ــز ب ــن مرک ای
ــد.  ــت می نمای ــان فعالی ــه آن ــی ب ــات توانبخش ــه خدم ارائ
تــاش ایــن مرکــز ایــن اســت کــه بــا جــذب کمک هــای 
ــای  ــه و فض ــای اولی ــدت نیازه ــد در کوتاه م ــی بتوان مردم
ــدت  ــم آورد و در بلندم ــان فراه ــرای توان یاب ــبی را ب مناس
بتوانــد اقــام بــه تامیــن درآمــد مســتمر حمایتــی و 
ــواده  ــه خان ــار ب ــا و فش ــه کمک ه ــتگی ب ــش وابس کاه

ــم آورد.  ــان فراه آن

مـــوسسه نیکــوکاری رعـــدالغدیر بــا هـــدف ارتقاء سطـــح 
)مـــعلولین جـــسمی  توان یــاب  افـــراد  تـــوانایی های 
حرکتی( از طـــریق فرآیند آمــــوزش فـــنی و حـــرفه ای و 
تـــوانبخشی از آبـــان مـــاه ســـال 1380 رســما آغـــاز بکار 
نمــود. از ابتــدای آغــاز بــه فعـــالیت این موسســه تـــا کنون 
بیــش از2000  نفــر از توان یابــان جنــوب و جنــوب غــرب 
تهــران از مجموعــه خـــدمات صــد در صــد رایگـــان ایــن 

ــته اند. ــد گش ــوسسه بهره من مـ

ــک  ــتانه )کم ــه و بشردوس ــام المنفع ــای ع ــا در کاره م
ــاج و  ــاران صعب الع ــیل زدگان، بیم ــام، زلزله /س ــه ایت ب
خــاص، جشــن گلریــزان، اهــدای خــون، ســاخت مدارس 
و مســاجد، جشــن نیکــوکاری و...( کــه نشــان دهنده 
بخشــی از مســئولیت های اجتماعــی گــروه مپنــا اســت، 

ــم. ــرکت می کنی ــار ش ــا افتخ ب
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ــا  ــرکت مپن ــه در ش ــورد توج ــان م ــای ذینفع ــی از گروه ه یک
ــود  ــواره خ ــرکت هم ــت. ش ــان اس ــای کارکن ــر خانواده ه بویل
ــان  ــا آن ــه ایــن ذینفــع مدیــون دانســته و جهــت تعامــل ب را ب
برنامه هایــی را در نظــر می گیــرد. یکــی از ایــن برنامه هــا 
ــبت  ــه مناس ــی ب ــبد تحصیل ــت س ــرکت و دریاف ــد از ش بازدی
آغــاز ســال تحصیلــی اســت کــه در ایــن رویــداد کــه آخریــن 
دوره آن در شــهریور مــاه 1396 برگــزار شــد، برنامه هــای ازم 
ــا  ــد، ب ــوط تولی ــان از خط ــای کارکن ــد خانواده ه ــت بازدی جه
هــدف آشــنایی بیشــتر بــا محــل خدمــت والدیــن و همســران 
خــود تــدارک دیــده می شــود. همچنیــن در ایــن بازدیــد 
ــرای خانواده هــا و اهــدای  فعالیت هــای تفریحــی- فرهنگــی ب
ــی در نظــر  ــاز ســال تحصیل ــه مناســبت آغ ــی ب ــبد تحصیل س

ــود.  ــداء می ش ــان اه ــدان کارکن ــه فرزن ــده و ب ــه ش گرفت

بازدید خانواده ها و سبد تحصیلی

ــر منفــی بســیاری  ــی اســت کــه تاثی ــاد یکــی از معضات اعتی
ــان  ــر کیفیــت زندگــی کارکنــان و همچنیــن خانواده هــای آن ب
دارد. شــرکت مپنــا بویلــر بــا تلقــی نمــودن اعتیــاد بــه عنــوان 
یــک بیمــاری، اقــدام بــه شناســایی درصــد محــدود کارکنــان 
ــا فراهــم آوردن  گرفتــار در ایــن معضــل اجتماعــی نمــوده و ب
ــان، در  ــای درم ــت هزینه ه ــرایط ازم و پرداخ ــات و ش امکان

ــراد گام برداشــته اســت.   ــن اف ــود و ســامت ای جهــت بهب

برنامه ترک اعتیاد 

ــه  ــای داوطلبان ــن از فعالیت ه ــی ایم  ســمینار آموزشــی رانندگ
شــرکت اســت که بــه منظــور بهبــود خدمــات نقلیه بــرای 130 
نفــر از راننــدگان سیســتم حمــل و نقــل کــه از تامین کننــدگان 
شــرکت هســتند، برگــزار و راهکارهــای رانندگــی ایمــن بــرای 
راننــدگان تشــریح شــد. در ایــن دوره ســرفصل هایــی شــامل 
ــی در  ــی، رانندگ ــی و ایمن ــای فن ــی، بازدیده ــی تدافع رانندگ
شــرایط خــاص، علــل وقــوع حــوادث رانندگــی، پیشــگیری از 
ــه، 5 و ارگونومــی طــی 4 ســاعت و در دو بخــش  وقــوع حادث
آمــوزش داده شــد و از طــرف راننــدگان ســرویس کــه بســیاری 
ــتقبال  ــورد اس ــتند، م ــی داش ــه رانندگ ــال ها تجرب ــا س از آنه

فــراوان قــرار گرفــت.

همایش رانندگان و رانندگی ایمن

یکــی از فعالیت هــای ســازماندهی شــده در شــرکت، تشــکیل 
جهــت  اضطــراری  شــرایط  در  واکنــش  تیــم  هدایــت  و 
ــه  ــداد حادث ــع رخ ــی در مواق ــت ایمن ــانی و حفاظ خدمت رس
ــت  ــرایطی اس ــران، ش ــت. بح ــرکت اس ــارج ش ــل و خ در داخ
ــه صــورت  ــا انســان ســاخت ب ــی ی ــر حــوادث طبیع کــه در اث
ــدد و موجــب  ــوع می پیون ــه وق ــرل ب ــل کنت ــی و غیرقاب ناگهان
ســختی و مشــقت بــرای افــراد در معــرض آنهــا شــده و بــرای 
ــه انجــام یــک ســری اقدامــات اضطــراری  ــاز ب ــرل آن نی کنت
اســت. شــرکت اقــدام بــه پایه گــذاری تیــم واکنــش در شــرایط 
اضطــراری و آمــوزش آنــان نمــوده اســت تــا در مواقــع مــورد 
ــا اولویــت  نیــاز بتواننــد بــه امدادرســانی بپردازنــد. ایــن تیــم ب
خدمت رســانی بــه داخــل شــرکت ســازماندهی شــده اســت امــا 
ــا  ــد ب ــاز در حــوادث در جامعــه نیــز می توان در مواقــع مــورد نی
تصمیــم مدیــران بــه مناطــق حادثــه دیــده اعزام شــود. شــرکت 
مپنــا بویلــر جهــت تقویــت فرهنــگ ایمنــی عــاوه بــر آمــوزش 
تخصصــی ایــن تیــم، آمــوزش همگانــی کارکنــان خــود را نیــز 

ــرار داده اســت. در دســتور کار ق

تیم مدیریت بحران و واکنش
 در شرایط اضطراری 
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افزون بر کمک های داوطلبانــه کارکنان، یکــی از فعالیت های 
مسئولیت اجتماعی شرکت، ارائه کمک های مالی به انجمن ها و 
نهادهای اجتماعی است. برخی از موارد این کمک ها به صورت 

زیر است: 

تجهیز داروخانه خیریه کهریزک در یک نوبت • 
ــداری •  ــام در وجــه فرمان ــران حــرم ام ــه زائ کمــک هزین

ــاوجباغ  ــتان س شهرس
ــزاری دوره آموزشــی ســازمان •  ــی جهــت برگ کمــک مال

ــره وری آســیایی به
حمایــت از چــاپ و توزیــع کتــب زیســت محیطــی چــاپ • 

شــده در مــدارس جامعــه محلــی 

ــد. برخــی از  ــه مشــارکت در فعالیت هــای زیســت محیطی و اجتماعــی تشــویق و ترغیــب می نمای ــر ذی نفعــان خــود را ب مپنابویل
رویکردهــا و اقدامــات  انجــام شــده بــه قــرار زیــر اســت: 

کارکنان 

مشتریان

تامین کنندگان و پیمانکاران 

جامعه

ــاق •  ــرح انف ــر ط ــتانه )نظی ــاي انسان دوس ــان در فعالیت ه ــارکت کارکن ــه مش ــب ب ترغی
گــروه مپنــا، صندوق هــای محــک، خریــد کارت هــای تبریــک ســازمان بهنــام دهش پــور، 
کمــک بــه زلزلــه زدگان، ایتــام، بیمــاران خــاص و اهــدای خــون(، تشــویق کارکنــان بــه 
کار داوطلبانــه بــه منظــور پاکســازی محیــط زیســت. کاشــت درخــت بــه ازای هــر نــوزاد 
ــزان مصــرف کاغــذ براســاس تعــداد  ــد شــده در شــرکت، اطاع رســانی شــاخص می متول
اصلــه درخــت بــا هــدف آگاه ســازی کارکنــان بــه جهــت مدیریــت مصــرف، فرهنگ ســازی 

ــت محیطی  ــازی زیس و آگاه س
ــازی •  ــزوم خنثی س ــد )ل ــتریان مانن ــه مش ــول ب ــئوانه محص ــرد مس ــه کارب ــه ب توصی

نیازمندی هــای  حفــظ  منظــور  بــه  شــیمیایی  شستشــوی  از  ناشــی  پســاب های 
زیســت محیطی، انجــام cascade blowdown بــه منظــور energy saving و 
ــا  ــن گاز و ی ــروز trip در توربی ــورت ب ــام Purge در ص ــزوم انج ــات آب، ل ــش تلف کاه
داکــت برنــر بــه منظــور ایمنــی و ... کــه ایــن مــوارد در مــدارک ارایــه شــده بــه کارفرمــا 

منعکــس شــده اند.(
الــزام پیمانــکاران نصــب و راه انــدازی بــه ارائــه HSE Plan، ارزیابــی HSE پیمانــکاران، • 

برگــزاري دوره هــاي آموزشــي HSE بــراي کارکنــان پیمانــکاران، ارزیابــی زیســت محیطی 
تامین کننــدگان 

منطقــه، •  زیســت محیطی  آلودگی هــای  رفــع  بــه  همســایگان  مشــارکت  جلــب 
اطاع رســانی و فرهنگ ســازی بــه جامعــه از قبیــل رســانه ها و خانــواده پرســنل از 
ــکاری و  ــت محیطی، هم ــائل زیس ــت مس ــورد اهمی ــوگ در م ــور و کاتال ــق بروش طری

مشــارکت بــا ســازمان های محیــط زیســت در جامعــه

کمک های مالی حمایتی

ترغیب ذی نفعان به مشارکت در فعالیت های
 اجتماعی و زیست محیطی: 

اقدامات و فعالیت هاي انجام شدهذي نفعان
رویکردهاي مرتبط با مشارکت ذي نفعان در فعالیت هاي زیست  محیطي و حفظ منافع نسل هاي آینده

ــای  ــی را از نهاده ــود تقدیرنامه های ــی خ ــی و اجتماع ــت محیط ــای زیس ــطه فعالیت ه ــه واس ــرکت ب ش
مختلــف دریافــت داشــته اســت کــه برخــی از آنهــا بــه صــورت زیــر اســت: 

تقدیرنامه های دریافتی از سوی نهادهای اجتماعی

دریافت لوح تقدیر سازمان انتقال خون در راستای مسئولیت های اجتماعی
دریافت لوح تقدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به مناسبت عملکردهای مناسب زیست محیطی 

 HSE دریافت تقدیر از شبکه بهداشت ساوجباغ جهت عملکرد مناسب  واحد
HSE انتخاب شرکت مپنا بویلر به عنوان منتخب بخش تولید از دیدگاه

اخذ رتبه اول و تندیس زرین کارگاه ایمن برتر کشور به دلیل عملکرد در حوزه ایمنی
دریافت لوح کارفرمای نمونه صنایع استان البرز 

تقدیرنامه از شبکه بهداشت و درمان استان البرز  به دلیل عملکرد عالی در بهداشت حرفه ای
اخذ گواهینامه صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست  

تقدیرنامه از شبکه بهداشت و درمان ساوجباغ )عملکرد عالی در بهداشت حرفه ای(
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بررســی و مدیریــت ریســک در ســازمان در کلیــه زمینه هــای کســب و کار از اهمیــت باایــی برخــوردار اســت. شــرکت مپنــا بویلــر 
ــا پــی بــردن بــه اهمیــت ایــن موضــوع، پــروژه ی جامعــی را جهــت اســتقرار سیســتم مدیریــت ریســک در همــه زمینه هــای  نیــز ب
ــاد شــده برخــی از ریســک ها  ــروژه ی ــه غیــر از پ ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت تعریــف کــرده و در حــال تدویــن آن اســت. ب
 OHSAS18001 ــتانداردهای ــاس اس ــر اس ــی ب ــت محیطی و اجتماع ــه زیس ــا آن در زمین ــط ب ــای مرتب ــایی و عکس العمل ه شناس
ــود سیســتم ها شــده  ــه نگهــداری و بهب ــق ب ــون موف ــی و بهداشــت مســتقر شــده و تاکن ــب فرایندهــای ایمن ــزو 14001 در قال و ای
ــر نمــود در ایــن روش محــور  ــی مــدل HCMS تغیی ــه روش ارزیاب اســت. سیســتم مدیریــت ریســک در شــرکت در ســال 1396 ب
ریســک عــاوه بــر محور هــای انســان و محیــط زیســت در ابعــاد تجهیــز و شــهرت ســازمان نیــز انجــام می شــود. بازنگــری روش 
اجرایــی واکنــش در شــرایط اضطــراری، بازنگــری روش اجرایــی نحــوه ثبــت، اطــاع، بررســي و تجزیــه و تحلیــل رویدادهــا و بازنگری 
روش اجرایــی پایــش و اندازه گیــری مخاطــرات، آاینده هــا و انــرژی از جملــه مــواردی اســت کــه بــر اســاس ایجــاد بهبــود در ایــن 

رویکــرد انجــام شــده اســت.

جهت سنجش رضایت جامعه از سازمان به طور ساانه شاخص هایی برداشتی جهت ارزیابی مورد سنجش قرار می گیرد : 

مدیریت ریسک در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

شاخص های رضایت جامعه از فعالیت های شرکت

رضایت از سازمان
رضایت از پیامدهای زیست محیطی

رضایت از احترام به نسل آینده و مردم
رضایت از پیامدهای اجتماعی

بازتاب در رسانه ها
تصویر مثبت در افکار عمومی

  68.5 %  
70 %

79 %

72 %

61 %

75 %

میزان شاخص های سال 1396شاخص

ــود،  ــی خ ــئولیت های اجتماع ــتای مس ــر در راس ــا بویل ــرکت مپن ش
شــاخص های مربــوط بــه حــوادث نا تــوان کننــده و میــزان 
روزهــای از دســت رفتــه را براســاس شــاخص های اســتاندارد 
 Qlick View بین المللــی تعریــف نمــوده و در داشــبورد مدیریتــی
ــد از:  ــور عبارتن ــاخص های مذک ــرل دارد. ش ــت کنت ــت و تح ثب

 

میــزان تکــرار حــوادث کــه بــر طبــق اســتاندارد OSHA عبارتســت 
از تعــداد حــوادث ناتــوان کننــده در مــاه در 200000 تقســي م بــر 

کل ســاعات مفیــد کاری در همــان مــاه

LOST TIME CASE = LTC

 OSHA ــت داده کــه طبــق اســتاندارد میــزان روزهــاي از دس
عبارتســت از روزهــاي تلــف شــده در اثــر حــوادث ناتــوان کننــده در 
مــاه در200000 تقســیم بــر کل ســاعات مفیــد کاری در همــان مــاه

LOST WORK DAYS RATE =LWD
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قانون مداری
 و ارتقای درستی 

کسب و کار  

فصل ششم

اهداف توسعه پایدار

اخاق، حوزه رقابتی جدید است. 
پیتر رابینسون
 مدیرعامل مانتین ایکویپمنت
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شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا همــواره توجــه 
ویــژه ای نســبت بــه درســتی کســب و کار و فعالیــت اخاق مــدار دارد 
ــل  ــوان حداق ــه عن ــون را ب ــاش نمــوده اســت کــه قان و همــواره ت
حقــوق شــهروندان و اخــاق و حــدود انســانی را بــه عنــوان مبنایــی 
جهــت رعایــت حقــوق ذینفعــان قــرار دهــد. شــرکت  در ایــن جهــت 
ــود دارد و در  ــب و کار خ ــت اداره کس ــنی جه ــی روش ــاختار قانون س
ــتر  ــود را در بس ــای خ ــا و فعالیت ه ــد برنامه ه ــال آن می کوش خ
فرهنگــی اخاق مــدار پیاده ســازی نمایــد و بــه ایــن صــورت 

ــد. ــه نمای ــج و نهادین درســتی کســب و کار را تروی
ســاختار حاکمیتــی شــرکت، مســئولیت ها و شــیوه های بــه کار بــرده 
شــده توســط هیئــت مدیــره و مدیــران موظــف بــا هــدف مشــخص 
کــردن مســیر اســتراتژیکی کــه تضمین کننــده دســتیابی بــه 

ــد در راســتاي منافــع ســهامداران و  ــی شــرکت اســت و اعضــاء آن می توانن ــه فعالیت هــا و ســامت مال ــره مســئول نهایــی کلی هیئــت مدی
تعــادل در منافــع ذینفعــان مختلــف آن از جملــه مشــتریان، کارکنــان و ســرمایه گذاران بــه راهبــری شــرکت، قــدرت و اســتحکام بیشــتری 

دهنــد. مهمتریــن وظایــف در نظــر گرفتــه شــده بــرای هیئــت مدیــره شــرکت بــه شــرح زیــر اســت: 

• بررسی برنامه های استراتژیک ساانه و تنظیم خط مشی و برنامه های عملیاتی شرکت با رعایت مصوبات مجامع
• نظارت بر معامات شرکت و تایید آنها )در محدوده تعیین شده در آیین نامه معامات و ..(

• بررسی گزارش فعالیت های شرکت )گزارش وضعیت پروژه های شرکت، پروژه های سیستمی(
• بررسی و ارائه مجوزهای خرید تجهیزات و ماشین آات برای کارخانه و طرح های توسعه ای عمرانی

• بررسی گزارش های شرکت در مناقصه های خارج از گروه 
• تهیه و تنظیم صورت های مالی جهت ارائه به مجمع عمومی

• اجرای کلیه مصوبات مجامع
• بررسی و نمودار سازمانی )تاپ چارت(، آیین نامه های مالی معاماتی، اداری و استخدامی و ارایه پیشنهاد به مجمع

• بررسی بودجه های سالیانه و اصاحی برای اداره شرکت 
• اقامه و پیگیری هرگونه دعوی و یا دفاع در برابر هرگونه دعوی علیه شرکت در مراجع اداری، انتظامی، ثبتی، قضایی و ارجاع دعاوی به 

داوری اعم از داخلی و بین المللی در تمام مراحل رسیدگی و تعقیب عملیات اجرایی و حق صلح و سازش و استرداد از دعوی
• تنظیم خاصه دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس

• انتخاب یا عزل مدیر عامل به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع

هدف هــا، کنتــرل ریســک ها، مصــرف مســئوانه منابــع و درســتی 
کســب و کار اســت را شــامل می شــود. ســاختار حاکمیتــی شــرکت 
قوانیــن، مقــررات، ســاختارها، فرآیندهــا، فرهنــگ  ســازمانی و 
سیســتم های ســازمانی را در جهــت پاســخگویی، شــفافیت، رعایــت 
ــان  ــت ذینفع ــه رضای ــتیابی ب ــای دس ــاد راهکاره ــت و ایج عدال

ــد.  ــت می نمای هدای
همانگونــه کــه پیــش از ایــن نیــز بیــان شــد شــرکت مپنــا 
ــت.  ــا اس ــروه مپن ــرکت گ ــای ش ــر مجموعه ه ــی از زی ــر یک بویل
سیاســت های کلــی مپنــا بویلــر بــه عنــوان یــک شــرکت ســهامی 
خــاص، از طــرف گــروه مپنــا و مجمــع عمومــی بــه ایــن شــرکت 
ــا بررســی  ــا ب ابــاغ می شــود. مجمــع عمومــی شــرکت گــروه مپن
گــزارش ســاانه خــود، بــه عــزل و نصــب اعضــای هیئــت مدیــره 
می پــردازد و ایــن هیئــت نیــز گــزارش فعالیت هــا و عملکــرد خــود 

ــد.  ــه می ده ــع ارائ ــه مجم را ب

ساختار قانونی و حاکمیتی شرکت 

ــازمان  ــی س ــئولیت اجتماع ــده از مس ــاد ش ــن ارزش ایج چهارمی
ــت. ــب و کار اس ــتی کس ــاء درس ــداری و ارتق قانون م

اعضای هیئت مدیره سازمان به شرح زیر هستند: 

عباس علی آبادی
عبدالمجید رجبی
محمدرضا روشنی مقدم
محمد نبی فرجی
بهروز جباری

رییس هیئت مدیره
نائب رییس و مدیرعامل

عضو
عضو
عضو

ــابرس ها و  ــه حس ــخگویی  ب ــازمان و پاس ــه اداره س ــد و وظیف ــل می کن ــر عام ــب مدی ــه نص ــدام ب ــازمان اق ــت اداره س ــره جه ــت مدی هیئ
هیئــت مدیــره را بــه ایشــان واگــذار می کنــد . حســابرس مســتقل از ســوی مجمــع و حســابرس داخلــی از طــرف گــروه مپنــا وظیفــه بررســی 
ــه  ــا ب ــته گزارش ه ــن دس ــه ای ــه ارای ــد و وظیف ــده دارن ــر عه ــان را ب ــه آن ــاز ب ــورد نی ــای م ــه گزارش ه ــرکت و ارای ــی ش ــای مال صورت ه
حســابرس ها، بــه عنــوان نماینــده هیئــت مدیــره در ســازمان بــر عهــده مدیــر عامــل اســت. وظایــف مدیرعامــل بــه عنــوان بااتریــن مقــام 

اجرایــی شــرکت بــه شــرح زیــر اســت:

• اجرای مصوبات هیات مدیره
• تصویب آیین نامه معامات/ آیین نامه های مالی و اداری )ماموریت/ وام/ تنخواه/ دارایی ثابت و ..( 

• انتخاب مدیران
• کنترل و راهبری امور شرکت

• انجام کلیه امور اداری، استخدامی و پرسنلی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز
• نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اداری، دولتی، غیر دولتی؛ و در ارتباط با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

• امضای کلیه مکاتبات اداری
• انجام هرگونه معامله با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مصوبات هیات مدیره
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مدیــر عامــل شــرکت مپنــا بویلــر در راســتای حاکمیــت موثــر شــرکت اقــدام بــه تعریــف کمیته های ســازمانی در ســطوح 
عالــی و عملیاتــی نمــوده اســت و امــور تحولــی و جــاری شــرکت در کلیــه موضوعــات اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت 
ــدی  ــی می شــود. شــرح ســاختار گروه بن ــی در شــرکت اجرای ــای عملیات ــا و واحده ــن کمیته ه ــه کمــک ای محیطــی ب

ــه شــرح زیــر اســت:  کمیته هــای شــرکت ب

شــورای معاونیــن بــه عنــوان بااتریــن کمیتــه حاکمیتــی درون ســازمانی  اقــدام بــه سیاســت گذاری و حــل مســاله در 
حوزه هــای مختلــف شــرکت می نمایــد. کلیــه معاونیــن شــرکت چالش هــا یــا مســائل موجــود در حوزه هــای اقتصــادی، 
ــه ایــن کمیتــه ارجــاع می دهنــد و تصمیمــات و اقدامــات ازم در مــورد حــل  اجتماعــی و زیســت محیطــی خــود را ب
ــر  ــاله اخی ــه در دوره یک س ــن کمیت ــه ای ــده ب ــاع ش ــات ارج ــتر موضوع ــود. بیش ــی می ش ــذ و اجرای ــا اخ ــن چالش ه ای
حوزه هــای مرتبــط بــا منابــع انســانی ســازمان و بحران هــای محیطــی در زمینــه پایــداری اقتصــادی بــوده اســت. ســایر 

کمیته هــای شــرکت نیــز تحــت نظــارت ایــن کمیتــه فعالیــت می نماینــد.
ــه   ــرداری تقســیم می شــود. کمیت ــی و بهره ب ــه دو دســته تحول ــر ب ــا بویل ــدگاه کمیته هــای ســازمانی در شــرکت مپن دی
ــر را در ســازمان دارا اســت کــه کمیته هــای  ــوآوری و تغیی ــی اســتراتژی و تحــول ســازمانی، مســئولیت راهبــری ن عال
مرتبــط بــا تحــول ماننــد کمیتــه راهبــری مدیریــت اســتراتژیک، مدیریــت دانــش و کمیتــه SAP در زیــر مجموعــه آن 
قــرار می گیــرد. کمیته هــای فرآیندهــای زنجیــره ارزش و فرآیندهــای پشــتیبان اقــدام بــه راهبــری فرآیندهــای ســازمانی 
ــل و  ــط ح ــای مرتب ــا در کمیته ه ــن فرآینده ــا ای ــط ب ــائل مرتب ــد و مس ــدی می نماین ــد واح ــای چن ــب کمیته ه در قال

فصــل می شــود. وظایــف کمیتــه عالــی مســئولیت اجتماعــی و زیرکمیته هــای آن نیــز پیــش از ایــن بررســی شــد. 

شورای معاونین

کمیته عالی مدیریت
ذینفعان و مسئولیت اجتماعی

کمیته عالی منابع
انسانی

کمیته عالی فروش و
توسعه بازار

کمیته عالی استراتژی
و تحول سازمانی

مدل حاکمیت سازمانی مپنا بویلر مطابق نمودار ذیل است• 
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شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا خــود را نســبت بــه ایجــاد محیطــی اخاق مــدار 
ــراری  ــت، برق ــود عدال ــان از وج ــول اطمین ــد. حص ــد می دان ــانی متعه ــت انس ــظ کرام ــا حف ــراه ب هم
ــظ  ــااری، حف ــی و...(، شایسته س ــی، فرهنگ ــی، مذهب ــی )قوم ــت گوناگون ــر، رعای ــای براب فرصت ه
کرامــت انســانی و رعایــت اصــول اخاقــی در فعالیت هــای ســازمان تحــت عنــوان کدهــای اخاقــی 
یــا رفتــاری بــه عنــوان رفتارهــای الگــو تعریــف می شــود. در ایــن راســتا شــرکت گــروه مپنــا در ســال 
1392 اقــدام بــه انتشــار رســمی ســند جامــع اخاقــی خــود نمــود و بیــش از 1200 کــد اخاقــی را در 
ــه شــرکت های زیرمجموعــه خــود ابــاغ کــرد. شــرکت مهندســی و  قالــب 95 عنــوان اســتخراج  و ب
ــدی خــود را  ــر مجموعــه، پایبن ــوان یکــی از شــرکت های زی ــه عن ــا ب ــزات مپن ــر و تجهی ســاخت بویل
ــن کدهــای  ــدی ای ــه اولویت بن ــدام ب ــه کدهــای مذکــور اعــام داشــته و جهــت جاری ســازی آن اق ب
اخاقــی نمــوده اســت و بــا تمرکــز بــر کدهــای کلیــدی ترویــج آنهــا را در ســازمان در دســتور کار قــرار 
داده اســت. ایــن کدهــای اخاقــی نحــوه تعامــل بــا ذینفعــان مختلــف را بــر پایــه ارزش هــای ســازمان 
تشــریح می نماینــد. کمیتــه ای نیــز بــا عنــوان کمیتــه EVC )اخــاق، ارزش هــا و فرهنــگ( مســئولیت 

ــر عهــده دارد.   ــه را ب ــن زمین ــری فرهنگ ســازی در ســازمان در ای پیگی

اخاق مداری و حفظ کرامت انسانی 
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فرهنــگ ســازمانی به عنــوان مجموعــه ای از باورهــا و ارزش هــای مشــترک بــر رفتــار و اندیشــه اعضــای ســازمان اثــر 
ــت  ــد. مدیری ــمار  آی ــرفت به ش ــی در راه پیش ــا مانع ــی ی ــت و پویای ــرای حرک ــروعی ب ــه ش ــد نقط ــذارد و می توان می گ
منابــع انســانی شــرکت مپنــا بویلــر از ســال 93 و در دوره هــای دو ســاله، بــه منظــور ارزیابــی و ارتقــای فرهنــگ ســازمانی 
اقــدام بــه ســنجش ابعــاد آن بــر اســاس مــدل دنیســون )شــکل مقابــل( می نمایــد. ایــن مــدل چهــار خصوصیــت را مــد 

نظــر قــرار می دهــد کــه تفســیر وضعیــت ســازمان در ایــن ابعــاد بــه صــورت زیــر اســت: 

1. درگیر شدن در کارها: 

2. سازگاری: 

3. انطباق پذیری: 

4. ماموریت: 

ــگ  ــا در فرهن ــا و تصمیم گیری ه ــان در فعالیت ه ــزان مشــارکت کارکن ــر می ــد ب ــن بع ای
ســازمان تاکیــد می کنــد. ایــن درگیــر شــدن موجــب تعهــد داوطلبانــه افــراد بــه درگیــر 
ــامل  ــه ش ــت ک ــی اس ــرل بیرون ــه کنت ــاز ب ــدون نی ــازمانی ب ــای س ــدن در فعالیت ه ش

ــت.  ــازمانی اس ــارکتی س ــای مش ــعه قابلیت ه ــازی و توس ــازی، تیم س توانمندس

ایــن بعــد بــر میــزان درونــی شــدن ارزش هــای ســازمانی تاکیــد می کنــد. ایــن درونــی 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــازمان ب ــا س ــراد ب ــازگاری اف ــی و س ــاای درون ــد ب ــب تعه ــدن موج ش
ــای  ــق و ارزش ه ــتگی، تواف ــی و پیوس ــامل هماهنگ ــه ش ــود ک ــی می ش ــرل بیرون کنت

ــن اســت. بنیادی

 ایــن بعــد بــر میــزان انعطــاف فرهنــگ ســازمانی در انطبــاق بــا محیــط بیرونــی تاکیــد 
می کنــد. ایــن انطباق پذیــری موجــب پاســخگویی بهتــر ســازمان بــه تغییــرات محیطــی 

ــر اســت. ــازمانی، مشــتری گرایی و ایجــاد تغیی ــری س ــامل یادگی ــه ش ــود ک می ش

ــا  ــا ب ــازمان و همســویی فعالیت ه ــداف مشــخص در س ــود اه ــزان وج ــر می ــد ب ــن بع ای
ــه  ــازمان ب ــر س ــخگویی بهت ــب پاس ــوری موج ــن هدف مح ــد. ای ــد می کن ــداف تاکی اه
ــری  ــد و جهت گی ــداف و مقاص ــم انداز، اه ــامل چش ــه ش ــود ک ــی می ش ــرات محیط تغیی

اســتراتژیک اســت.

فرهنگ سازمانی و ارزیابی فرهنگ دنیسون     

تمرکز درونی

یادگیری سازمانیجهت گیری استراتژیک

ی مداری
شتر

م

یر
 تغ

جاد
ای

اهداف

چشم انداز

گی
ست

پیو
 و 

گی
هن

هما

توسعه قابلیت هاارزش های محوری

تیم گرایی

توانمندسازی

توافق

انطباق 
پذیزی ماموریت

درگیر شدنسازگاری
در کارها

تمرکز بیرونی

ت
فثاب

عط
من
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شــرکت مپنــا بویلــر همــواره تــاش نمــوده اســت تــا شــفافیت ســازمانی خــود را حفــظ کــرده و در قبــال انتظــارات اطاعاتــی 
ذینفعــان، محتــوای اطاعاتــی مــورد نظــر آنــان را تهیــه نمــوده و در اختیارشــان قــرار دهــد. بــر همیــن اســاس مدلــی در شــرکت 

تدویــن و جهــت شــفافیت اطاعاتــی در ســطح ســازمان پیاده ســازی می شــود. مــدل مذکــور بــه شــرح زیــر اســت: 

مدل شفافیت سازمانی

در ایــن مرحلــه در تعامــل و مصاحبــه و جمــع آوری پرسشــنامه نیازهــای اطاعاتی 
مــورد نیــاز ذینفعــان از طریــق کمیتــه ذینفعــان شناســایی می شــود. 

در ایــن مرحلــه جهــت اســتخراج موضوعــات اطاعاتــی مهــم از تجــارب ســایر 
شــرکت ها، اســتانداردهای جهانــی و نوشــته ها و مقــاات معتبــر اســتفاده 

می شــود. 

ــای  ــرکت و در واحد ه ــر در ش ــال حاض ــه در ح ــی ک ــه اطاعات ــن مرحل  در ای
مختلــف آن تولیــد و منتشــر می شــود از لحــاظ نــوع اطاعــات و نحــوه انتشــار آن 

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب م

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــازمان ک ــای س ــت های افش ــاس سیاس ــر اس ــه ب ــن مرحل در ای
ــه خــود اظهــاری در برخــی از  ــا چــه میــزان تمایــل ب محدودیت هــای موجــود ت
بخش هــای خــود دارد، نســبت بــه تولیــد اطاعــات مناســب از طریــق واحدهــای 
ــا  ــوا ب ــه محت ــا در کمیت ــدگان واحده ــب نماین ــی و تصوی ــا ارزیاب ــازمانی و ب س

ــود. ــدام می ش ــات اق ــده اطاع ــد کنن ــور تولی حض

ــته  ــر دس ــورد ه ــات در م ــار اطاع ــب انتش ــای مناس ــه کانال ه ــن مرحل در ای
ــنامه  ــه شناس ــا ورود ب ــده و ب ــن ش ــوا تعیی ــه محت ــق کمیت ــات از طری از اطاع

کانال هــای ارتباطــی از طریــق ایــن کانال هــا منتشــر می شــود. 

  در ایــن مرحلــه میــزان شــفافیت ســازمان بــر اســاس اطاعــات تولیــد و منتشــر  
شــده بــر اســاس معیارهــای اســتاندارد مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــر اســاس 
نتایــج آن در صــورت نیــاز الگــوی شــفافیت ســازمان اصــاح و بهبــود می یابــد. 

1. ارزیابی نیازهای اطاعاتی ذینفعان:

2. بهینه کاوی موضوعات شفافیت:

3. ارزیابی اطاعات تولید شده و منتشر  شده:

4. تولید اطاعات از طریق کمیته محتوا:

5. انتشار اطاعات از طریق کانال های ارتباطی: 

6. ارزیابی شفافیت و نتایج آن:

1393 1394 1395 1396

رضایت از شفافیت- کارکنان اداری )درصد(

شفافیت و پاسخگویی- جامعه )درصد(

66

52

62
69

72

69
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ــه ریاســت  ــی ای ب ــه  انضباط ــرکت، کمیت ــل در ش ــادهای محتم ــی و فس ــای اخاق ــا تخلف ه ــه ب ــت مقابل ــر جه ــا بویل ــرکت مپن ش
مدیــر منابــع انســانی بــا حضــور نمایندگانــی از کارکنــان ســتاد و صــف )شــامل تولیــد، ســایت ها و ســایر مراکــز( تشــکیل داده کــه 
بــه تخلفــات اخاقــی ویــژه و فســاد در همــه ســطوح ســازمان رســیدگی می نمایــد. برخــی از مــواردی کــه در آیین نامــه انضباطــی 

شــرکت بــه عنــوان مــوارد غیراخاقــی شناســایی شــده اســت بــه قــرار زیــر اســت: 

وارد کــــردن خســارات عمــــدی به ماشین آات یا امــــوال و 
دارایی های شرکت.

رشوه گرفتن، رشوه دادن و اختاس. 

سوء استفاده از اموال اداری و ابزار کار در اختیار فرد به منظور تامین 
منابع شخصی. 

افشاء مطالب و اسناد محرمانه به منظور استفاده غیر اداری مطابق با 
تعهدنامه حفظ اسرار شرکت. 

ارائه اسناد جعلی برای استخدام یا تسلیم هرگونه گواهی غیر مستنـد به 
منظور برخورداری از مزایای استخدامی و شغلی.

ایجـــاد نــزاع و ایراد ضـــرب و جرح در محـــــل کار نسبت به 
همکاران و مراجعین. 

گـــرایش به مفاســـد اجتماعی که اثر سـوء در مقـــررات انضباط 
کار شرکت داشته باشد. 

اهانت و بی حرمتی نسبت به سایرین، مقامات و مدیران شرکت. 

انجام هرگـونه حرکت و رفتار مغایر با شئونات اجتماعـــی، اعتقادی، 
اخاقی، شغلی و سازمانی در محیط کار. 

عدم پایبندی به مقررات، آیین نامه ها و منشور اخاقی شرکت. 

شــایان ذکــر اســت کــه فعالیت هــای مرتبــط بــا کنتــرل فســاد در شــرکت بــه علــت انــدک بــودن مصادیــق، محــدود بــه فعالیــت ایــن 
کمیتــه اســت و گســترش بیشــتری نیافتــه اســت.  

کمیته انضباطی و رویکردهای ضد فساد

کد اخاقی شماره 195:
ــاز  ــه/ امتی ــه هدی ــر گون ــن ه ــا از پذیرفت م
کــه ایــن تصــور را ایجــاد کنــد کــه چــون 
ــا  ــه م ــتیم ب ــذار هس ــا تاثیرگ ــروه مپن در گ
ــن انتظــار را در  ــا ای اعطــا شــده اســت و ی
ــل  ــه دلی ــد کــه ب ــده آن ایجــاد کن اعطاکنن
جایــگاه و پســت ســازمانی مان در مپنــا، 
ممکــن اســت در آینــده بــه او کمــک 

می پرهیزیــم.   کنیــم، 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

رعایــت گوناگونــی، فرصت هــای برابــر و عدالــت از ارزش هــای اخاقــی اســت کــه 
همــواره در مپنــا بویلــر مــد نظــر قــرار داشــته و شــرکت در جهــت حفــظ منافــع 

همــگان و ایجــاد فرصــت برابــر بــرای آنــان می کوشــد. 
ــه در  ــورد توج ــوارد م ــه م ــر از جمل ــای براب ــی و فرصت ه ــه گوناگون ــا ک از آنج
مســئولیت اجتماعــی اســت، در شــرکت مپنابویلــر بــا اعتقــاد بــه ایــن اصــل ســعی 

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــای براب ــراد فرصت ه ــه اف ــرای کلی ــود ب می ش

 

ــغلي،  ــاي ش ــه فرصت ه ــب و ... در ارای ــت، مذه ــیت، قومی ــان، جنس ــن زب بنابرای
ــا و  ــوق و مزای ــن حق ــت، تعیی ــه خدم ــی، خاتم ــی، جابجای ــودی و افق ــای عم ارتق
ــرد  ــتگي و عملک ــواره شایس ــته و هم ــر نداش ــان تاثی ــی کارکن ــهیات رفاه تس
کارکنــان مبنــای تصمیم گیــری قــرار دارد. بــر ایــن اســاس بــرای اطمینــان از ایجاد 
ــوزش، تســهیات  ــت، آم ــاداش ، ماموری ــا، پ ــر در اســتخدام، ارتق ــاي براب فرصت ه
ــران  ــتخدام، جب ــذب و اس ــد ج ــد فرآین ــددي را مانن ــاي متع ــي و ... رویکرده رفاه
خدمــت کارکنــان، تدویــن بودجــه مصــوب و یکپارچــه تســهیات رفاهــی در ســطح 
کلیــه کارکنــان شــرکت اجــرا نمــوده و ضوابــط مربوطــه را از طریــق آیین نامه هــا 

و رویه هــا اعمــال می کننــد.
شــرکت در مــواردی نیــز جهــت تکریــم از افــرادی کــه در اقلیــت قــرار دارنــد اقــدام 
بــه تقدیــر از آنــان می نمایــد بــرای نمونــه مراســم تجلیــل از مقــام زن و اهــدای 
ــرای  ــو میــادی ب ــه مناســبت آغــاز ســال ن ــان و ارســال تبریــک ب ــه آن ــا ب هدای

همــکاران مســیحی یکــی از مــوارد یــاد شــده در ایــن رویکــرد اســت.

گوناگونی، فرصت های برابر و عدالت

کد اخاقی شماره 50:
ــا  ــط ب ــه فرایندهــا و رویه هــای مرتب در کلی
ــزل  ــتخدام، ترفیع/تن ــم از اس ــان )اع کارکن
ــوق و  ــل، حق ــراج، تعدی ــال، اخ ــه، انتق رتب
ــت  ــات و ...( سیاس ــتفاده از امکان ــا، اس مزای
ــژادی، قومــی و  عــدم تبعیــض جنســیتی، ن

ــم.  ــت می کنی ــی را رعای  مذهب

کد اخاقی شماره 157:
ــه  ــراد زیرمجموع ــه اف ــن ب ــازه توهی ــا اج م
خــود را نمی دهیــم و از همــکاران خــود بــه 

ــم. ــت می کنی ــه حمای ــورت منصفان ص
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حصــول اطمینــان از وجــود عدالــت، برقــراری فرصت هــای برابــر، پذیــرش گوناگونــی، شایسته ســااری، 
حفــظ کرامــت انســانی و رعایــت اصــول اخاقــی در برنامه هــای منابــع انســانی: مپنابویلــر متناســب بــا 
ــای  ــب فراینده ــددی را در قال ــای متع ــانی، برنامه ه ــع انس ــتراتژی های مناب ــتراتژی های کان و اس اس
ــی، شایســته ســااری، حفــظ  ــر، پذیــرش گوناگون ــا هــدف برقــراری فرصت هــای براب ــع انســانی ب مناب
ــی از  ــه برخ ــت ک ــوده اس ــی نم ــزی و عملیات ــی، طرح ری ــول اخاق ــت اص ــانی و رعای ــت انس کرام

مهمتریــن آنهــا متناســب بــا محورهــای مربوطــه در جــدول 2 ارایــه شــده اســت. 

عدالت و برقراری 
فرصت های برابر

پذیرش گوناگونی

شایسته سااری

حفظ کرامت انسانی 
و رعایت اصول اخاقی

الزام به پایبندی به انصاف و عدالت توزیعی و رویه ای
نیازسنجی آموزشی بر پایه تجزیه و تحلیل شناسنامه مشاغل

کارانه مبتنی بر عملکرد، وام، رفاهیات و درمان
تدوین برنامه های ارتقا

امکان ارائه پیشنهاد از سوی کلیه پرسنل 
نظام جبران خدمت

مشرکت در سنجش نگرش کارکنان
جذب و استخدام براساس شایستگی کارجویان

عدم وجود قانون ممنوعیت در جذب و استخدام صرف نظر از قومیت، نژاد، مذهب، جنسیت و ...
امکان ارتقا و پیشرفت شغلی بدون محدودیت جنسیت 

)IDP( ارزیابی 360 درجه مدیران همسو با برنامه توسعه فردی
تدوین مدل شایستگی سازمان

توسعه نظام کارراهه شغلی
تمرکز بر انتصاب از داخل سازمان

کارانه )کلیه کارکنان و مبتنی بر عملکرد(

ارتقا )کلیه کارکنان و مبتنی بر عملکرد( 
جذب شایسته محور

تبدیل وضعیت کارکنان تامین نیرو
استفاده از مدرسین داخلی

الزام به حفظ احترام اصیل و کرامت انسانی همکاران 
تدوین و اجرای آیین نامه انضباطی

ترویج کدهای رفتاری سازمان
مدیریت خروج کارکنان )تقدیر از بازنشستگان و ...(

از ابتدا
از 85
از ابتدا
از 92
از 88
از 91
از87
از 87
از 87
از91
از 94
از 95
از 94
از ابتدا

از بدو تاسیس

از 92
از 95
از94
از 85
از ابتدا
از ابتدا
از 94
از 94

مدیریت ارزش های اخاقی/ سند جامع اخاقی 
فرآیند آموزش و شکوفایی کارکنان

فرایند جبران خدمات/ فرآیند مدیریت عملکرد 
فرآیند ارتقا و تنزل/  آیین نامه ارتقا

فرآیند مدیریت مشارکت  کارکنان و رویه مربوطه
دستورالعمل تطبیق و تعیین حقوق

فرآیند برنامه ریزی، جذب و انفصال کارکنان
فرآیند برنامه ریزی، جذب، بررسی و انفصال کارکنان

آئین نامه ارتقا
فرآیند توسعه کارکنان

فرآیند توسعه قابلیت های فرهنگی و رهبری
فرآیند توسعه کارکنان/ آیین نامه ارتقا

فرآیند ارتقا و تنزل
فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان/ روش اجرایی محاسبه 

و پرداخت کارانه سال89
فرآیند ارتقا و تنزل/ آیین نامه ارتقا

فرآیند جذب و استخدام
دستورالعمل تبدیل وضعیت

فرآیند آموزش و شکوفایی کارکنان
سند جامع  اخاقی 

روابط کار/ آیین نامه انضباطی
کتابچه کدهای رفتاری

فرآیند برنامه ریزی، جذب و انفصال کارکنان

فرایند / رویه مرتبطاجرارویکرد/  برنامه های منابع انسانیموضوع
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ــان  ــا در کارکن ــه تنه ــر ن ــای براب ــاد فرصت ه ــرد ایج رویک
بلکــه در مــورد ســایر ذینفعــان نیــز رعایــت می شــود و همیــن 
رویکــرد موجــب رشــد رضایــت ذینفعــان جامعــه در ایــن مــورد 

ــت.  ــده اس ــر ش ــال های اخی در س

شــرکت مپنــا بویلــر تــاش می کنــد حقــوق کلیــه ذینفعــان را 
محتــرم شــمرده و بــه آنها احتــرام بگــذارد بطوریکه پاســخگویی 
بــه کلیــه ذینفعــان یکی از ارکان اســتراتژیک ســازمان محســوب  
ــت    ــه رضای ــب کمیت ــتا شــرکت در قال ــن راس می شــود. در همی
ذینفعــان و قانون مــداری ســازمانی بــه بررســی و پایــش 
نیاز هــا، انتظــارات و حقــوق ذینفعــان در زمینه هــای اقتصــادی، 
اطاعاتــی می پــردازد کــه  و  اجتماعــی  زیســت محیطی-  
ــر  ــای دیگ ــوان ورودی نظام ه ــه عن ــارات ب ــا و انتظ ــن نیازه ای
ــت  ــب جه ــای مناس ــا برنامه ه ــق آنه ــه از طری ــازمانی، ک س
ــورد  ــود، م ــم می ش ــان فراه ــای ذینفع ــه نیاز ه ــی ب ــخ گوی پاس

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق اس

قانون مداری سازمانی و حفظ حقوق ذینفعان

اقتصادی
زیست محیطی - اجتماعی

اطاعاتی

نظام مدیریت استراتژیک و ورود به نقشه استراتژی تجاری سازمان
نظام مسئولیت اجتماعی سازمان و ورود به نقشه استراتژی مسئولیت اجتماعی سازمان

نظام ارتباط با ذینفعان و ورود به برنامه شفافیت سازمانی

کمیته مدیریت استراتژیک
کمیته مسئولیت اجتماعی

کمیته محتوا

کمیته مرتبط جهت پیگیرینظام سازمانی مرتبط       نوع نیازها و انتظارات ذینفعان

رعایــت عدالــت و ایجــاد فرصت هــای برابــر 
جامعه  61/4در 

64/2

همچنیــن جهــت بررســی و رســیدگی بــه شــکایات ذینفعــان، ایــن شــکایات از طریــق درگاه هــای 
مختلــف ماننــد وب ســایت، ایمیــل روابــط عمومــی و یــا درگاه هــای ارتباطــی مخصــوص هــر دســته 
از ذینفــع ان دریافــت و بــه واحــد مربوطــه جهــت رســیدگی ارجــاع می شــود. در مــوارد تضــاد منافــع 

میــان ذینفعــان، بــر حســب مــورد، موضــوع بــه کمیتــه مربوطــه ارجــاع داده می شــود. 

خط مشی اخاقی گروه مپنا در قبال مشتریان

احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری در هر شرایطی سرلوحه 
مرام اخاقی ما است. 

اطاع رسانی شفاف، به موقع، دقیق و کامل و ارائه مشاوره 
موثر و آموزش ازم، پاسخ ما به حق اطاع یابی از مشتریان و 

مصرف کنندگان است.

سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کاا، وجه 
همت گروه مپنا است. 

حفــــظ حـــریم شخصـــی و اســرار مشتـــری و رازداری، 
خط مشی حرفه ای ماست. 

انتقاد، حق مشتری و مصرف کننده است. پاسخگویی، نقدپذیری و 
جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان مرام ما است. 

رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه داد و ستد ناروا را 
شرط کسب و کار اخاقی می  دانیم.

پایبندی به تعهدات، به ویژه در قیمت، تحویل به موقع و بی عیب و 
نقص کاا و خدمات، خصلت سازمانی ما است.

دیدگاه مشتری و مصرف کننده را ارج می نهیم و با تنوع در کاا و ارائه 
خدمات با انعطاف پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه آنان بر حق انتخاب 

مشتریان تاکید می کنیم. 

ارائه خدمـات پیش از فــروش تا پس از فـــروش، همــراه با رعایت 
اســـتانداردهای کیفیت را فراتر از وظیفه حرفه ای، تعهـــد اخاقی 

نیز می دانیم. 

مواجه صادقانه، عادانه، صریح و اجتناب از هرگونه فریب، مرام گروه 
مپنا است. 

حفظ حقوق مشتریان و رسیدگی به شکایات آنان 

کد اخاقی شماره 151:
ــررات  ــه مق ــدی ب ــت و پایبن ــا در رعای   م
ــئوانه و  ــروج، ...(، مس ــازمان )ورود و خ س
بــه عنــوان الگــوی ســایر همــکاران رفتــار 

می کنیــم.
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مشــتریان بــه عنــوان یکــی از ذینفعــان کلیــدی، همــواره مــورد توجــه شــرکت قــرار دارنــد و حقــوق مرتبــط بــا آنهــا بــه وســیله 
شــرکت شناســایی شــده و در جهــت رعایــت آن تــاش می شــود. شــرکت مپنــا بویلــر از ســال 1385 اقــدام بــه نظرســنجی از 
مشــتریان و رســیدگی بــه شــکایات آنــان کــرده و در ایــن راســتا تدویــن روش اجرایــی مدیریــت رضایــت و شــکایت مشــتریان 
ــا کلیــه  و اصــاح مــداوم آن را در دســتور کار خــود داشــته اســت. شــرکت تــاش دارد تــا در ایــن جهــت رابطــه پایــداری را ب
مشــتریان برقــرار نماینــد. از ایــن رو همســو بــا ارزش هــای ســازمان و ایجــاد گفتمــان مبتنــی بــر گشــودگی، شــفافیت، اعتمــاد و 

ــرد. ــه کار می گی ــر ب ــب جــدول زی ــرام رویکردهــای مختلفــی را در قال احت

ــوق  ــظ حق ــتای حف ــان در راس ــازی کارکن ــور توانمند س ــه منظ ــرکت ب ــوق، ش ــای ف ــرای رویکرده ــزی و اج ــر طرح ری ــاوه ب ع
مشــتریان و توســعه فرهنــگ مشــتری مداری، ضمــن شناســایی و تعییــن نقــاط تمــاس بــا مشــتریان، نســبت بــه توســعه منابــع، 

ــد. ــدام می نمای ــان اق ــاز کارکن ــورد نی ــات م ــارات و اطاع ــتگی ها، اختی شایس

میزان رضایت از پاسخ گویی مناسب 
 میزان رضایت مشتریان از کفایت و شفافیت نظرسنجی

 رضایت رعایت مشخصات فني قرارداد

رضایت کلی مشتریان

 رضایت از رعایت استانداردهای کارفرما
رضایت از رعایت مشخصات فنی 

 میانگین زمان رسیدگی به شکایات
 نرخ پاسخ گویی به شکایات

 سرعت پاسخگویي به شکایات کارفرما 
 کیفیت پاسخگویي به شکایات کارفرما 

نظرسنجی از مشتریان و اطاع رسانی نتایج آن به ایشان

شفاف سازی تعهدات طرفین در تفاهم نامه ها

تشکیل کمیته مدیریت رضایتمندی مشتریان

برگزاری جلسات مستقیم با مشتریان در خصوص علل نارضایتی

رعایت الزامات و استانداردهای مورد نظر مشتری

عنوان رویکرد

رویکردهای مربوط به مولفه های رابطه پایدار با مشتریان
مولفه های رابطه پایدار

سنجش اثربخش و کارایی رویکردها گشودگی    اعتماد    شفافیت    احترام

1395 1394 1396

100 100 100
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23

14

27
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25

تعداد شکایات دریافتی از مشتری

میانگین زمان رسیدگی به شکایات )روز(

نرخ پاسخ گویی به شکایات )درصد(
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خط مشی اخاقی گروه مپنا در قبال تامین کنندگان 

مواجهه صادقانه، صریح و همراه با احترام اصیل و متقابل با تامین کنندگان سرلوحه 
مرام اخاقی ما است.

انصاف در عقد قرارداد، پایبندی به مفاد قرارداد و پرداخت به موقع مطالبات، مشی 
ما با تامین کنندگان است. 

خیر خواهی، تامین امنیت روانی، حمایت از جایگاه حرفه ای تامین کنندگان، دوری 
از هرگونه ضرررسانی، رعایت حریم خصوصی تامین کنندگان، رازداری و توجه به 

محرمانگی اطاعات آنان وظیفه اخاقی ماست. 

نسبت به آنچه از اموال، منابع انسانی و مالکیت معنوی تامین کنندگان در اختیار ما 
است، امانتدار هستیم. 

تامین کنندگان، مارا همیشه نقدپذیر خواهند یافت. اطاع یابی از دیدگاه ها و 
انتقادهای آنان و پاسخگویی به آنها، تعهد اخاقی ما است. 

حمایت معنوی از تامین کنندگان، مساعدت و حسن همکاری در شرایط بحرانی و 
استمرار همکاری براساس رضایتمندی، خصلت سازمانی گروه مپنا است. 

پیمانکاران و تامین کنندگان را در رشد اخاق حرفه ای یاری خواهیم کرد. 

 تعامــل با تامین کننـــدگان را بر بیان دقیــق و شـــفاف انتظارات و تعــهدات 
طرفین بنا می نهیم. 

سرعت در انجام امور مربوط به حقوق تامین کنندگان وظیفه اخاقی ما است. 

بر ایجاد فرصت های اطاع رسانی و شرایط عادانه رقابت تاکید می کنیم.

 قدردانی از حسن همکاری تامین کنندگان، یک ارزش اخاقی و خداپسندانه است.

حمایت از حقوق قانونی کارکنان پیمانکاران، وظیفه انسانی ما است. 

برخورداری از ناظر کاردان و منصف را حق تامین کنندگان می دانیم و در نظارت، ارزیابی 
و داوری در فعالیت پیمانکاران، انصاف و ضوابط علمی و حرفه ای را حاکم می دانیم. 

پیش بینی پذیری سازمان برای تامین کنندگان را ضامن حفظ حقوق آنان می دانیم. 

حفظ حقوق تامین کنندگان و شرکای سازمان
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ــر  ــه و مبتنــی ب تامین کننــدگان و شــرکاء از دیگــر ذینفعانــی هســتند کــه ســازمان برخــورد صادقان
ــرد-  ــه تامین کننــدگان و شــرکا و ایجــاد رابطــه ب ــا آنهــا مــد نظــر خــود دارد. توجــه ب اخــاق را ب
بــرد و پایــدار مبتنــی بــر اعتمــاد و گشــودگی بــا تامین کننــدگان از مــواردی اســت کــه در برخــورد 
ــا  ــدار ب ــار اخاق م ــا در رفت ــوارد رویکرده ــی از م ــرد. برخ ــرار می گی ــد نظــر ق ــا م ــا آنه ــی ب اخاق

ــر اســت:  ــه شــرح جــدول زی ــان ب ــدگان و ذینفع تامین کنن

شفاف ســازی تعهــدات طرفیــن در قراردادهــا، روش مــدون و شــفاف معامــات و در اختیــار قــراردادن 
تجربیــات و اطاعــات مــورد نیــاز تامین-کننــده در طــول مــدت همــکاری، از جملــه مصادیــق رفتــار 

ــا شــرکاء و تامین کننــدگان اســت.  ــه ب اخاق مداران
ــرا  ــل در شــرکت اج ــاد متقاب ــفافیت و اعتم ــدف ایجــاد ش ــا ه ــدگان ب ــت تامین کنن ســنجش رضای
ــت  ــدگان، برنامه هــای مناســب در راســتای تقوی ــت بازخــورد از تامین-کنن می شــود و ضمــن دریاف

ــف و اجــرا می شــود.  ــدار، تعری ــرد و پای ــرد- ب رابطــه ب

 میزان رضایت تامین کنندگان
 درصد پیشرفت توسعه ساخت داخل تجهیزات

 ضریب شدت حوادث پیمانکاران
 مدت زمان قرارداد با تامین کنندگا

اثر زیاد            اثر متوسط         اثر کم

تشکیل جلسات با تامین کنندگان

انتقال دانش فنی و آموزش تامین کنندگان در قالب توسعه ساخت داخل

نظرسنجی از تامین کنندگان

ارایه بازخورد از نتایج عملکرد تامین کنندگان

ارایه خدمات ایمنی و بهداشت به کارکنان پیمانکاران )تولید و اجرایی(

برگزاری کمیسیون معامات و انتخاب منصفانه تامین کنندگان 

انعقاد قراردادهای بلند مدت با تامین کنندگان

پاسخ به مکاتبات و درخواست های سازندگان در حداقل زمان ممکن

رویکرد

رویکردهای مربوط به ایجاد رابطه پایدار با تامین کنندگان
تاثیر بر رابطه پایدار 

شاخص های ارزیابی اثربخشی گشودگی    اعتماد    شفافیت    احترام
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پایــــداری 
اقتصــادی 

برای ذینفعان

فصل هفتم
اهداف توسعه پایدار

ایجاد یک کسب و کار قدرتمند و تاش جهت ساختن جهانی بهتر، اهداف متناقضی نیست.
 هر دوی اینها اجزای ضروری موفقیت در بلند مدت هستند.                                                                                           

    ویلیام کلی فورد
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توســعه اقتصــادی پایــدار فرصتــی جهــت کار و زندگــی 
ــد  ــای تولی ــش هزینه ه ــت. کاه ــده اس ــرای آین ــش ب امیدبخ
ــد. در  ــد ش ــردا خواه ــرای ف ــن ب ــج ام ــه نتای ــج ب ــروز منت ام
واقــع اقتصــاد پایــدار اصلی تریــن رســالت ســازمان ها بــه 
ــات  ــدار حی ــاد پای ــور اقتص ــدون حض ــه ب ــی رود، چراک ــمار م ش
ــاخت  ــی و س ــرکت مهندس ــد. ش ــر می افت ــه خط ــازمان ها ب س
ــا ارزش اقتصــادی  ــاش دارد ت ــز ت ــا نی ــزات مپن ــر و تجهی بویل
ــوده و  ــاد نم ــود ایج ــان خ ــه ذینفع ــود و کلی ــرای خ ــبی ب مناس
در جهــت پایــداری ایــن ارزش هــا و اســتمرار آن هــا گام  بــردارد. 

ــب  ــر در قال ــا بویل ــادی مپن ــای اقتص ــم فعالیت ه ــش اعظ بخ
ــام  ــود و نظ ــیم می ش ــازمان ترس ــاری س ــتراتژی تج ــه اس نقش
ــا  ــد ت ــر می کوش ــا بویل ــازمانی در مپن ــی س ــئولیت اجتماع مس
ــی  ــل و ارزش آفرین ــان تعدی ــان ذینفع ــادی را در می ارزش اقتص

ــد. ــاد نمای ــگان را ایج ــرای هم ب
 در ایــن راســتا مکانیزم هــای متعــددی جهــت ایجــاد ارزش بــه 
ــی  ــه برخ ــود. در ادام ــرده می ش ــه کار ب ــع ب ــر ذینف ــب ه تناس
ــه  ــرای کلی ــادی ب ــداری اقتص ــت پای ــا در جه ــن رویکرده از ای

ــود.  ــریح می ش ــان تش ذینفع

پایداری اقتصادی مپنا بویلر
شــرکت مپنــا بویلــر بــا تکیــه بــر مدیریــت نظام منــد و یکپارچــه حــول محــور اســتراتژی ســعی دارد تــا بــر اســاس هدف گــذاری 

و پیاده ســازی اســتراتژی های خــود در راســتای پایــداری اقتصــادی گام بــردارد. 

ارزش اقتصادی تولید و توزیع شده
فــروش و ســود پایــدار یکــی از مهمتریــن شــاخص های ارزش آفرینــی اســت کــه رونــد مثبــت و پایــدار آن می توانــد بــا هدایــت 
ــی  ــی و مل ــر اقتصــاد محل ــر مثبــت ب ــان، تاثی ــاه کارکن ــه افزایــش رضایــت ســهامداران، افزایــش رف صحیــح ســازمان منجــر ب
ــاش  ــدار ت ــودآوری پای ــروش و س ــش ف ــت افزای ــواره در جه ــر هم ــا بویل ــرکت مپن ــود. ش ــدگان ش ــوان تامین کنن ــت ت و تقوی

ــل اســت. ــه شــرح صفحــه مقاب ــر ب ــاله اخی ــی شــرکت در دو س ــای عملیات ــزان درآمد ه ــد. می می نمای

سرمایه گذاری در زیرساخت ها و دارایی های شرکت
ــیاری از  ــاخت بس ــه زیرس ــت ک ــرکت اس ــد ش ــذار در رش ــوارد تاثیرگ ــا از م ــانی دارایی ه ــه روزرس ــرمایه گذاری و ب ــزان س می
ــا  ــر افزایــش ســرمایه نداشــته اســت ام ــج  ســال اخی ــر در پن ــا بویل ــداری محســوب می شــود. شــرکت مپن برنامه هــای رشــد پای

ــت.  ــوده اس ــاخت های ازم نم ــرمایه گذاری در زیرس ــرف س ــود را ص ــود خ ــدی از س درص

پنجمین ارزش ایجاد شده از مسئولیت اجتماعی سازمان
پایداری اقتصادی برای ذینفعان است.

در راســتای رشــد و تعالــی عملیاتــی و بــا اجرای رویکرد توســعه 
ــد، در ســال های  ــوع تولی محصــوات و افزایــش ظرفیــت و تن
ــرمایه گذاری  ــه س ــرکت ب ــود ش ــی از س ــم باای 92 و 93 حج
ــورد  ــاخت های م ــاد زیر س ــا ایج ــت. ب ــه اس ــص یافت تخصی
ــرای توســعه محصــوات و تحقــق اهــداف شــرکت در  ــاز ب نی
ــه  ــاز ب ــدم نی ــت ع ــه عل ــال94 ب ــر، در س ــال های فوق الذک س
طــرح و توســعه، رونــد شــاخص کاهــش داشــته اســت کــه ایــن 
مهــم در ســال 95 بــا احســاس نیــاز مجــدد در جهــت افزایــش 
ــد  ــت تولی ــش ظرفی ــول و افزای ــعه محص ــاخت های توس زیرس

دارای رونــد صعــودی بــوده اســت. 

مزیت آفرینی رقابتی
ــرکت ها  ــم ش ــداف مه ــی از اه ــی یک ــت رقابت ــعه مزی توس
ــادی  ــدار اقتص ــد پای ــی و رش ــری رقابت ــاد برت ــت ایج در جه
راســتا  ایــن  در شــرکت محســوب می شــود. شــرکت در 
رویکردهــای مختلفــی را پیگیــری  و در قالــب سیســتم مدیریت 
اســتراتژیک خــود برنامه ریــزی و اجــرا می نمایــد. لیســت 
ــای  ــاس توانمندی ه ــر اس ــرکت ب ــه ش ــی ک ــای رقابت مزیت ه
ــی  ــا و اقدامات ــی از برنامه ه ــد و برخ ــری می نمای ــود پیگی خ
کــه در راســتای آنــان اجــراء شــده اســت بــه قــرار زیــر اســت:

درآمدهای عملیاتی )میلیارد ریال( 

هزینه های سازمان )میلیارد ریال( 
)شامل بهای تمام شده، درآمد های عملیاتی
 و هزینه های فـــروش، اداری و مالــــی(

قیمت رقابتی

پاسخگویی تکنولوژیک

برند قابل اعتماد 
)با تمرکز بر کیفیت و زمان تحویل(

برند مپنا
لیسانی دانش فنی طراحی بویلر های HRSG افقی از دوسان

ارائه خدمات به صورت زنجیره ارزش کامل
موجودی های پشتیبان پروژه ها

مپنا اینترنشنال )همکاری در مدیریت LC برای تامین اقام خارجی(                 

طراحی بویلر های HRSG افقی در پایین دست توربین گاز از ظرفیت 20 تا 200 مگاوات
نیروی انسانی متخصص و مجرب 

استقرار مهندسی ارزش برای کاهش هزینه ها
خرید تجمیعی مواد و تجهیزات پروژه ها

بهبود فرآیندهای تولیدی

توسعه همکاری های فناورانه با شرکت های برتر بین المللی و مراکز علمی و پژوهشی
توسعه سبد محصوات

استقرار نظام نوآوری و مدیریت تکنولوژی
ایجاد مدیریت تحقیق و توسعه

ایجاد معاونت فروش و توسعه بازار
ایجاد کمیته مدیریت رضایت مشتریان 

SAP بازطراحی فرآیندها مبتنی بر
تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها

Pmbok بکارگیری و استقرار مدل راهنمای
تقویت واحد تضمین کیفیت به منظور به کارگیری ابزارهای موثرتر مهندسی کیفیت 

برخی مصادیق اقدامات انجام شدهمزیت های رقابتیپیشنهاد ارزش

1395 1396

3808

3337

6038

5353
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مطالعه اول مهندسی ارزش با موضوع 
مطالعه پنجم مهندسی ارزش با موضوع » بهبود شاخص ارزش هارپ«

 »افزایش شاخص ارزش مخازن
»HRSG بویلرهای 

مطالعه ششم مهندسی ارزش با موضوع 
 »افزایش شاخص ارزش فرایند های  

جوشکاری« 

مطالعه دوم مهندسی ارزش با موضوع  
»افزایش شاخص ارزش سیستم آب تغذیه 
بویلر در یک بلوک سیکل ترکیبی نیامی«

مطالعه سوم مهندسی ارزش با موضوع
 » افزایش شاخص ارزش درام های 

پرفشار و کم فشار« 

برگزاری سمینار پیش کارگاه  و آموزش 
مفاهیم اولیه مهندسی ارزش

-  برگزاری کارگاه مهندسی ارزش
-  تهیه گزارش نهایی مطالعه و ارائه آن

- برگزاری سمینار پیش کارگاه  و آموزش 
مفاهیم اولیه مهندسی ارزش 

- برگزاری کارگاه مهندسی ارزش 
- تشکیل تیم های بررسی ایده های 

منتخب کارگاه مطالعه ارزش پنجم
- مدیریت پروژه توسعه ایده های منتخب

- تحلیل اقتصادی ایده های منتخب

- برگزاری سمینار پیش کارگاه  و آموزش 
مفاهیم اولیه مهندسی ارزش 

- برگزاری کارگاه مهندسی ارزش
- تشکیل تیم های های بررسی ایده های 

منتخب کارگاه مطالعه ارزش ششم
- مدیریت پروژه توسعه ایده های منتخب

- تحلیل اقتصادی ایده های منتخب

برگزاری سمینار پیش کارگاه  و آموزش 
مفاهیم اولیه مهندسی ارزش 

-  برگزاری کارگاه مهندسی ارزش 
تهیه گزارش نهایی مطالعه و ارائه آن

-اجرایی نمودن نتایج مطالعه در سه پروژه 
فردوسی، عسلویه و ارومیه

-     برگزاری سمینار پیش کارگاه  و 
آموزش مفاهیم اولیه مهندسی ارزش 
-  برگزاری کارگاه مهندسی ارزش 

- تهیه گزارش نهایی مطالعه و ارائه آن

550.000.000 تومان در هر بویلر 
معادل 1% صرفه جویی 

HRSG در حال محاسبه در هر بویلر

در حال محاسبه 

1.500.000.000 تومان در هر بویلر
 معادل 5.5 % صرفه جویی 

HRSG در هر بویلر

2.000.000.000 تومان در هر بویلر
 معادل 6 % صرفه جویی 

HRSG در هر بویلر

1392

1396 - 1397

1396 - 1397

1394

1396

نام پروژهنام پروژه اقدامات مهماقدامات مهم میزان صرفه جویی هزینهمیزان صرفه جویی هزینه سال اجراسال اجرا

فعالیت های مهندسی ارزش در شرکت

نظام بهره وری سازمانی

مهندســی ارزش یکــی از رویکردهــای ســازمانی اســت کــه جهــت ارزش آفرینــی در شــرکت اســتفاده می شــود. مهندســی ارزش 
یــک متدولــوژی ســاختاریافته و کارکردگــرا بــا گام هایــی مشــخص اســت کــه بــا هــدف خاقیــت گروهــی بــه دنبــال افزایــش 
شــاخص ارزش یــک محصــول، پــروژه یــا خدمــت اســت. شــاخص ارزش نســبت کارکــرد و کیفیــت یــک موضــوع )محصول،پروژه 
ــد در گام هــای  ــاش می نمای ــف مــی شــود کــه مهندســی ارزش ت ــه هــای دوره عمــر آن موضــوع تعری ــه هزین ــا خدمــت( ب ی
مشــخصی منجــر بــه بهبــود در ایــن شــاخص شــود. ایــن رویکــرد بــه صــورت نظامنــد از ســال 1391 در مپنــا بویلــر پایه گــذاری 
گردیــد و تــا کنــون اقــدام بــه اجــرای پروژه هــای متعــددی در ایــن زمینــه نمــوده اســت کــه مهمتریــن ایــن پروژه هــا در حــوزه 

ارزش آفرینــی بــه شــرح زیــر اســت: 

ــام  ــود، نظ ــره وری می ش ــاد به ــق ایج ــازمان از طری ــادی س ــداری اقتص ــود پای ــه بهب ــر ب ــه منج ــی ک ــر از نظام های ــی دیگ یک
بهــره وری ســازمان اســت کــه ایــن نظــام تاکنــون اقــدام بــه پیاده ســازی مــوارد زیــر در راســتای بهبــود بهــره وری در ســازمان 

نمــوده اســت: 
تشکیل کمیته راهبری بهره وری• 
تدوین نقشه راه بهره وری  • 
ایجاد محتوای فرهنگی کانال های ارتباطی به منظور فرهنگ سازی• 
برگزاری کارگاه آموزشی بهره وری توسط »مرکز آموزش مدیریت بهره وری ایران«• 
برگزاری جلسات کمیته راهبری بهره وری • 
برگزاری جلسات داخلی متعدد با واحد های ذینفع در شرکت • 
ایجاد زیر ساخت های اندازه گیری بهره وری در شرکت• 
تعریف شاخص های بهره وری در حوزه های سرمایه، نیروی انسانی صف، ماشین آات و تجهیزات، مواد اولیه• 
جمع آوری اطاعات و اندازه گیری شاخص های بهره وری در حوزه های سرمایه، نیروی انسانی صف، ماشین آات و تجهیزات • 
تحلیل و شناسایی فرصت های بهبود در حوزه های سرمایه، نیروی انسانی صف و ماشین آات و تجهیزات• 
ارائه گزارش های اقدامات انجام شده در جلسات کمیته راهبری بهره وری• 
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   پایداری اقتصادی در تعامل با ذینفعان مختلف

توســعه تعامــات بــا ذینقعــان و ایجــاد رابطــه بــرد- بــرد بــا آنــان از مــواردی اســت کــه منجــر بــه ایجــاد پایــداری اقتصــادی دو 
ســویه می شــود لــذا شــرکت مپنــا بویلــر همــواره پایــداری اقتصــادی در تعامــل بــا ذینفعــان مختلــف را مــد نظــر دارد و در ایــن 

جهــت رویکردهــای متفاوتــی را در دســتور کار قــرار داده اســت کــه در ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره می شــود. 
- سهامداران

ســهامداران شــرکت اولیــن ذینفعانــی هســتند کــه بــه پایــداری اقتصــادی و ســودآوری شــرکت توجــه دارنــد. ســهام داران جریــان 
ســرمایه شــرکت هســتند و تامیــن ســرمایه، نقــش کلیــدی آنــان در ایجــاد پایــداری اقتصــادی بــرای شــرکت محســوب می شــود. 
بزرگتریــن انتظــار ســهامداران در ازای تامیــن ســرمایه، ســودآوری شــرکت اســت. بنابرایــن حیــات ســازمان بــه گونــه ای وابســته 
بــه ایجــاد ســودآوری بــرای ســهامداران اســت و همــواره از اهــداف اولیــه هــر بنــگاه اقتصــادی محســوب می شــود. همانگونــه 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــدود اس ــهامدارانی مح ــا س ــاص ب ــهامی خ ــرکت های س ــر از ش ــا بویل ــد مپن ــان ش ــن بی ــش از ای ــه پی ک
ــا  ــه عنــوان هلدینــگ مــادر، تعییــن می شــوند. شــایان ذکــر اســت کــه شــرکت گــروه مپن ــا ب سیاســت های شــرکت گــروه مپن
یــک شــرکت ســهامی عــام بــا ســهامدارانی متعــدد اســت و ســهام ایــن شــرکت در بــورس اوراق بهــادار تهــران عرضــه می شــود. 

رویکردهــای شــرکت در راســتای پایبنــدی بــه پایــداری ســهامداران بــه شــرح زیــر اســت: 

رشد پایدار سودآوری • 
توسعه محصوات و بازارها بر اساس استراتژی های شرکت در جهت رشد فروش و افزایش سودآوری که ورود به • 

صنعت آب از مصادیق آن است. در این راستا شرکت همواره تاش دارد که روند سودآوری خود را پایدار نموده و نرخ 
رشد آن را افزایش دهد.  

ارائه گزارشات شفاف به سهامداران در جهت الزام به حفظ پایداری • 

برخی از شاخص هایی که گواه روند مثبت رشد فروش و سودآوری پایدار آن است به شرح زیر است:

رونــد فــروش محصــوات شــرکت در ســال های اخیــر، علیرغــم شــرایط تحریــم اقتصــادی دارای رشــد 
بــوده اســت. شــرکت بــا اســتفاده از راهکارهــای مختلفــی ماننــد کســب رضایــت و وفــاداری مشــتریان 
ــه  ــی و ورود ب ــای فعل ــروش در بازاره ــش ف ــد، افزای ــتریان جدی ــت مش ــدور لیس ــور در ون ــی، حض فعل
بازارهــای جدیــد در صــدد حفــظ پایــداری ایــن شــاخص اســت. میــزان فــروش در ســال های اخیــر بــا 
آهنــگ کمتــری رشــد نمــوده اســت کــه علــت آن کاهــش بودجه هــای صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی 
ــای  ــروش در حوزه ه ــش ف ــا افزای ــرکت ب ــوده. ش ــش ب ــن بخ ــا در ای ــع پروژه ه ــن مناب ــف تامی و توق
نیروگاهــی منجــر بــه رشــد شــاخص های خــود شــده اســت و همچنیــن بــا ورود بــه صنعــت آب، بــازار 
ــه پایــداری شــاخص  جدیــدی جهــت فــروش محصــوات جدیــد یافتــه اســت کــه تاثیــر آن منجــر ب

فــروش در آینــده خواهــد شــد.  

ــظ  ــرای حف ــوده اســت. ب ــت ب ــواره دارای رشــد مثب ــز هم ــر نی ــال های اخی ســودآوری شــرکت در س
ــتفاده از  ــه اس ــدام ب ــرکت اق ــط کان، ش ــات محی ــدم ثب ــا ع ــتا ب ــاخص و همراس ــن ش ــداری ای پای
ــتیبانی و  ــی و پش ــای عملیات ــش هزینه ه ــدی، کاه ــای کلی ــت هزینه ه ــد مدیری ــی مانن رویکردهای
اســتراتژی تامیــن پایــدار اقــام کلیــدی بــر اســاس مدیریــت موجــودی و کاهــش بهــا نمــوده اســت. 

ــته  ــد داش ــودآوری رش ــزان س ــروش و می ــز همچــون ف ــر نی ــال های اخی ــهام شــرکت در س ارزش س
اســت. ارزش ســهام شــرکت در حالــی افزایــش یافتــه کــه میــزان ســرمایه و تعــداد ســهام شــرکت در 
ســال های 95 و 96 ثابــت بــوده اســت. میــزان تغییــرات در آهنــگ رشــد ارزش ســهام نیــز بــر اســاس 

تغییــرات محیطــی تاثیرگــذار بــر فــروش ســازمان بــوده اســت.

درصد رشد فروش خالص

درصد رشد  ارزش سهام

درصد رشد سود نا خالص

13951394 1396

20

24

4

42

92

18

59

48

21

کارکنان 
کارکنــان کــه از آنهــا بــه عنــوان ســرمایه انســانی یــاد می شــود ذینفعانــی هســتند کــه در قراردادهایــی بلندمــدت اقــدام بــه ارائــه 
خدمــت بــه ســازمان می نماینــد. توانمنــدی ایــن دســته ذینفــع در کیفیــت فرآینــد تبدیــل مــواد اولیــه بــه محصــوات شــرکت 
نقــش دارد و می  تواننــد بــا نقش آفرینــی خــود در ابعــاد گوناگــون منجــر بــه پایــداری اقتصــادی شــرکت شــوند. ایــن ذینفعــان در 
ازای خدمــت خــود انتظــارات گوناگونــی دارنــد کــه نیازهــای مالــی و اقتصــادی یکــی از دایــل اصلــی خدمــت آنــان بــه ســازمان 
محســوب می شــود. مپنــا بویلــر همــواره کوشــیده اســت تــا فراتــر از وظایــف قانونــی خــود در قبــال کارکنــان  عمــل نمایــد و 
عــاوه بــر حقــوق و دســتمزد آنــان امکانــات رفاهــی و پاداش هــای متفاوتــی را در اختیــار آنــان بگــذارد کــه مصادیقــی از ایــن 
مــوارد در فصــل 4 تشــریح شــد. کارکنــان نیــز همچــون ســایر ذینفعــان از رونــد ســودآوری شــرکت منتفــع می شــوند. عــاوه بــر 
ایــن در جهــت پایــداری اقتصــادی و ارزش آفرینــی بــرای ایــن ذینفعــان و توســعه آنــان ســرمایه گذاری های مختلفــی از ســوی 

شــرکت انجــام می شــود کــه مــواردی از آن بــه شــرح زیــر اســت: 

ــاای •  ــد ب ــر و رش ــرکت های برت ــطح ش ــی و در س ــل قانون ــر از حداق ــع و فرات ــه موق ــتمزد ب ــوق و دس ــت  حق پرداخ
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــال 1396 نس ــتمزد در س ــوق و دس ــاخص حق ش

ارائه سبد های رفاهی و بیمه های تامین اجتماعی و تکمیلی برای کارکنان • 
سرمایه گذاری در جهت توسعه منابع انسانی همچون توسعه مهارت ها از طریق آموزش• 
بیمه کارکنان مطابق قوانین جهت استفاده از بیمه در زمان بازنشستگی• 
پرداخت های حمایتی به کارکنان در شرایط نامناسب در قالب وام، مساعده و کمک های صندوق خیریه • 

برخی مصداق های هزینه های شرکت برای سرمایه انسانی به شرح زیر است: 

هزینه های آموزشی 
هزینه های بیمه کارکنان

3183
59232

3047
71235

پیشنهاد ارزش
سال 1395

میزان هزینه )میلیون ریال(
سال 1396

سود پرداخت شده به سرمایه داران )میلیارد ریال( 

سود معوقه سرمایه داران )میلیارد ریال( 

سود حاصل از فروش دارایی های ثابت )میلیارد ریال( 

سود حاصل از سهام و سرمایه گذاری ها  )میلیارد ریال( 

1395 1396

43/23

0

93/45

10/92

0

0

7/1

51/68
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 مشتریان
مشــتریان از مهمتریــن ذینفعــان هســتند کــه پایــداری اقتصــادی شــرکت وابســته بــه رضایــت آنــان اســت، چــرا کــه فعالیــت 
شــرکت بــه تقاضــای آنهــا بــرای تولیــد محصــول بســتگی دارد. از ایــن رو شــرکت نیازمنــد آن اســت کــه جهــت رشــد روزافــزون، 
ــر اســاس تعهــدات خــود  ــر ب ــه توســعه تعــداد آنهــا اقــدام کنــد. شــرکت مپنــا بویل رضایــت ایــن ذینفعــان را جلــب و نســبت ب
همــواره تــاش دارد تــا پایــداری اقتصــادی را از طریــق تعامــل بــرد- بــرد بــا مشــتریان خــود تقویــت نمایــد و موجبــات رضایــت و 
وفــاداری آنــان را فراهــم آورد. برخــی از مصادیــق تــاش شــرکت در راســتای پایــداری اقتصــادی مشــتریان بــه قــرار زیــر اســت: 

تعریف اقدامات متعدد در راستای کیفیت و زمان تحویل محصول منطبق با تعهد برند شرکت به مشتریان • 
نــوآوری و توســعه محصــوات جدیــد براســاس نیازهــای مشــتریان و در تعامــل بــا آنــان ماننــد طراحــی بویلرهــای حرارتــی • 

خــود ایســتا، مبــدل حرارتــی، زباله ســوز و ...
ارائه خدمات مرتبط با نگهداری و تعمیر تجهیزات پس از تحویل• 
مشاوره فنی و انتقال دانش به مشتریان در موارد مورد نیاز• 

برخی از شواهد موارد باا به صورت زیر قابل مشاهده است: 

1394 1395 1396

تعداد محصوات طراحی و توسعه یافته با مشارکت مشتریان

متوسط رضایت از مجموعه عوامل موثر بر کیفیت ) درصد (

رضایت از پاسخگویی مطلوب و به موقع به نیازمندی های کارفرما ) درصد (

متوسط رضایت از عوامل موثر بر زمان تحویل ) درصد (

5

79

79

79

2

80 81

83 83

78 78

 شرکاء و تامین کنندگان
ــه  ــتند ک ــازمان هس ــان س ــدگان از ذینفع ــرکاء و تامین کنن ش
تقویــت پایــداری اقتصــادی در آنــان می توانــد منجــر بــه رشــد 
متقابــل بــرای شــرکت شــود. افزایــش تعامــل بــا آنــان و اخــذ 
بیشــتر خدمــات و تقویــت آنــان بــه مــرور زمــان موجــب بهبــود 
ــد در  ــر می توان ــن ام ــه ای ــود ک ــان می ش ــات آن ــت خدم کیفی
بهبــود خدمــات شــرکت و پایــداری اقتصــادی آن اثــر بگــذارد.  
ــاس  ــر اس ــا ب ــد ت ــاش می کن ــرکت ت ــت ش ــن جه در همی
ــدام  ــان اق ــادی در آن ــداری اقتص ــه پای ــبت ب ــل نس ــوارد ذی م

ــد:  نمای

پرداخت مطالبات در اسرع وقت که شرکت همواره • 
می کوشد بر اساس توان مالی خود در کمترین زمان 

نسبت به پرداخت دیون خود به این ذینفعان اقدام نماید. 
بومی سازی و توسعه ی استفاده از شرکاء و تامین کنندگان • 

که در این رویکرد، شرکت تاش می کند تا با ساخت 
داخلی تجهیزات و محصوات و درگیر نمودن این 

ذینفعان در اقدامی برد- برد منجر به پایداری اقتصادی 
برای آنان شود.

 جامعه و تاثیر غیرمستقیم اقتصادی
ــه شــامل ســازمان ها و  ــه ک ــان، جامع ــر ســایر ذینفع عــاوه ب
ــا  ــه )ب ــردم جامع ــوم م ــن عم ــی و همچنی ــای حاکمیت نهاد ه
ــت  ــب تقوی ــد موج ــتند، می توانن ــی( هس ــه محل ــت جامع اولوی
ــا  ــر ب پایــداری اقتصــادی در شــرکت شــوند. تعامــل مپنــا بویل
ســازمان ها و نهادهــای مختلــف بــه خصــوص در جامعــه 
محلــی موجــب شــده اســت کــه ایــن شــرکت بتوانــد از حمایت 
ــر  ــود. در براب ــد ش ــون بهره من ــاد گوناگ ــازمان ها در ابع ــن س ای
ــی،  ــن اجتماع ــی، تامی ــور دارای ــد ام ــی مانن ــازمان های دولت س
بانک هــا و ســایر مراکــز دولتــی شــرکت بــا عمــل بــه وظایــف 
ــد.  ــتفاده می نمای ــان اس ــای آن ــهیات و معافیت ه ــود از تس خ
ــره وام در  ــت 6 فق ــه دریاف ــوان ب ــق آن می ت ــه مصادی از جمل
ــون و  ــی در قان ــای مالیات ــذ معافیت ه ــاله، اخ ــول دوره 2 س ط
اخــذ برخــی از مطالبــات پیــرو مذاکــرات صــورت گرفتــه اشــاره 
نمــود. در جامعــه محلــی و همســایگان نیــز شــرکت می کوشــد 
ــرات  ــر اعتمــاد در اذهــان اث ــا ایجــاد تصویــری مبتنــی ب ــا ب ت
مثبــت دو طرفــه و رضایــت از شــرکت را افزایــش داده و 
موجبــات کاهــش شــکایات از شــرکت و هزینه هــای تحمیلــی 

ــی ناشــی از آن را فراهــم آورد. احتمال
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ــا  ــق ب ــن طری ــه ای ــد و ب ــت می کن ــی آن تقوی ــی و مل ــاد محل ــر مســتقیم اقتصــاد را در ابع ــه ای غی ــه گون ــن شــرکت ب  همچنی
تقویــت اقتصــاد تاثیــر مثبتــی بــر زندگــی آحــاد جامعــه دارد. برخــی از مصادیــق تاثیرگــذاری غیــر مســتقیم اقتصــادی شــرکت 

بــه صــورت زیــر اســت:  

شــرکت بــه منظــور تامیــن پایــدار اقــام مــورد نیــاز خــود از یک ســو و حمایــت از تامین کننــدگان، 
رونــق صنایــع داخلــی و اشــتغال زایی پایــدار از ســوی دیگــر، رویکــرد حداکثــر تامیــن از 
تامین کننــدگان داخــل کشــور و توســعه همــکاری پایــدار بــا آنــان جهــت تامیــن اقــام مــورد نیــاز 
را در دســتور کار خــود دارد و بــه ایــن صــورت در رابطــه ای بــرد- بــرد منجــر بــه توســعه اقتصــاد 
ملــی می شــود. در همیــن جهــت شــرکت در تامیــن مــواد و قطعــات و تجهیــزات مــورد نظــر خــود 

ــد.  ــرار می ده ــت ق ــی را در اولوی ــدگان داخل ــن تامین کنن ــای ممک ــا ج ت

رویکــرد ســاخت داخلــی و بومی ســازی تجهیــزات خارجــی از مــوارد دیگــری اســت کــه شــرکت در 
راســتای آن قــدم برمــی دارد. بومی ســازی تجهیــزات موجــب افزایــش تولیــد داخلــی و تاثیــر مثبــت 
بــر اقتصــاد ملــی می شــود. در ایــن جهــت شــرکت بــا خریــد دانــش فنــی و مهندســی معکــوس در 
جهــت افزایــش بومی ســازی تجهیــزات می کوشــند کــه برخــی مصادیــق آن بــه شــرح زیــر  اســت: 

طراحــی بویلرهــای پکیــج ازطریــق مهندســی معکــوس: قابلیــت طراحــي و ســاخت بویلرهــاي پکیــج بــا همــکاري 
در ســاخت بویلرهــاي کمکــي فازهــاي پتروشــیمي 15 و 16 عســلویه )در کنــار طراحــي شــرکت Macchi ایتالیــا و بویلرهــاي 
ــات بدســت آمــده،  ــا تجربی ــن ب ــه پایه گــذاري شــد. همچنی ــوان نمون ــار شــرکت SIFang( به عن ــروگاه ســهند در کن کمکــي نی
ــوع  ــن ن ــش طراحــي ای ــاوری، دان ــه در واحــد پژوهــش و فن ــات، بررســي ها، محاســبات و شبیه ســازي هاي انجــام پذیرفت مطالع
ــه طراحــي و ســاخت  ــد نرم افزارهــاي مختلــف طراحــي و محاســباتي، ب ــر تولی بویلرهــا بومــي شــد. ایــن بومی ســازی عــاوه ب
ــاي 13، 14، 20 و 21  ــي فازه ــاي کمک ــه بویلره ــوان ب ــه مي ت ــوان نمون ــه به عن ــد ک ــج ش ــز منت ــج نی ــف پکی ــاي مختل بویلره

عســلویه و بــرق و بخــار دماونــد اشــاره نمــود.
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2

ــات و  ــدان اطاع ــه فق ــه ب ــا توج ــوس: ب ــی معک ــق مهندس ــاری ازطری ــای بخ ــای نیروگاه ه ــی بویلره طراح
مــدارک فنــي مقتضــي مربــوط بــه بویلرهــاي نیروگاهــي در باادســت توربین هــاي بخــار 325 مــگاوات در کشــور و مشــکات 
ــرار  ــای بخــاری در دســتور کار ق ــری از مهندســي معکــوس نیروگاه ه ــات بنیادي ت ــا، اقدام ــرداري آنه ــف طراحــي و بهره ب مختل
ــا جــذب افــراد متخصــص داخلــي، تاش هــاي مســتمر واحد هــاي مختلــف طراحــي در  گرفــت. بومي ســازي دانــش  طراحــي ب
ــر  ــوع بویلرهــا در ســال هاي اخی ــن ن ــي و ترمودینامیکــي ای ــات و مدل ســازي هاي حرارت ــار مشــاور خارجــي به همــراه تحقیق کن

منجــر شــد مپنابویلــر در ایــن حــوزه بــه خودکفایــی رســیده و صاحــب دانــش طراحــي و ســاخت شــود.

 بهبــود بهــره وری انــرژی در کشــور بــه وســیله محصــوات ســبز شــرکت مپنــا بویلــر از تاثیــرات 
ــرد  ــد عملک ــریح ش ــن تش ــش از ای ــه پی ــه ک ــود. همانگون ــوب می ش ــادی محس ــتقیم اقتص غیرمس
برخــی محصــوات شــرکت در جهــت تبدیــل دود و گرمــای خروجــی توربیــن گاز بــه انــرژی اســت 
کــه از ایــن طریــق منجــر بــه بهــره وری انــرژی در ســطح کشــور می شــود )توضیحــات بیشــتر در 

فصــل 5(. 

یکــی از بحران هــای جــدی امــروزه کشــور ایــران مســاله آب اســت. شــرکت مپنــا بویلــر بــر اســاس 
توانمنــدی خــود در طراحــی و توســعه تجهیــزات آب شــیرین کن، بــه ایــن صنعــت ورود نمــوده اســت 
و در قالــب پروژه هــای آب شــیرین کن اقــدام بــه تامیــن آب ســالم و کاهــش فشــار اقتصــادی ناشــی 

از ایــن بحــران در کشــور می شــود. 

از مــوارد دیگــر تاثیــرات غیرمســتقیم اقتصــادی شــرکت، انتقــال دانــش و فنــاوری بــه روز از طریــق 
ــه منظــور  ــش ب ــکان اســتفاده از دان ــک( و ام ــد CMI بلژی ــر )مانن ــا شــرکت های معتب همــکاری ب
ــف کشــور و  ــرای بخش هــای مختل ــان ب ــن محصــوات دانش بنی ــی و تامی توســعه و ســاخت داخل

کاهــش وابســتگی بــه خــارج از کشــور در رده انــواع بویلرهــای نیروگاهــی اســت. 

 اســتخدام مســتقیم نیروهــای جامعــه محلــی در اســتان محــل اســتقرار کارخانــه و ســایت های فعــال 
شــرکت و همچنیــن ایجــاد ظرفیــت اشــتغال غیرمســتقیم بــه وســیله تامیــن اقــام از تامین کننــدگان 

)فصــل 4( از تاثیــرات اقتصــادی مهــم در ســطح جامعــه محلــی بــه حســاب می آیــد.

ــرمایه ی ازم  ــن س ــعه و تأمی ــت توس ــه از آن جه ــت ک ــرکت اس ــد ش ــی از درآم ــا بخش مالیات ه
ــه گزارشــات  ــا ارائ ــا ایــن دیــدگاه، ب جهــت عمــران و آبادانــی کشــور اســتفاده می شــود. شــرکت ب
شــفاف مالیاتــی اقــدام بــه پرداخــت داوطلبانــه آن می کنــد. میــزان پرداخــت مالیــات شــرکت در دو 
ســال اخیــر بــه شــرح زیــر بــوده اســت کــه بــر اســاس برخــی از فعالیت هــای انجــام شــده ماننــد 
ایجــاد تســهیات و مکان هــای ورزشــی منطقــه ای بــرای کارکنــان خــود و قــرار گرفتــن در زمــره 
ــات   ــوع مالی ــده اســت. مجم ــد ش ــز بهره من ــی نی ــی تشــویق های مالیات ــان از برخ ــع دانش بنی صنای
ابــراز شــده جهــت پرداخــت در ســال 1396 معــادل 272 میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه بــا وجــود 
معافیت هــای حاصــل از بخشــش رشــد 106 درصــدی نســبت بــه مشــابه ســال قبــل داشــته اســت. 

یکــی دیگــر از تاثیــرات شــرکت توســعه مناطــق محــل اســتقرار کارخانــه و مجتمــع الهیــه اســت. 
ــات ورزشــی و  ــاد نمــودن و توســعه امکان ــه کاشــت درختــان، آب شــرکت در منطقــه خــود، اقــدام ب

آموزشــی در ســطح منطقــه نمــوده اســت.  
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  GRI جدول شاخص های
GRI Index

جــدول شــاخص ها، معیارهــای اســتاندارد GRI را مشــخص کــرده و نحــوه و آدرس ارائــه آنهــا در گــزارش 
را نمایــش می دهــد تــا مخاطبــان بتواننــد بــه راحتــی بــه مطالــب مــورد نظــر خــود دســت یابنــد. جــدول 

راهنمــای زیــر میــزان ارائــه ایــن شــاخص ها در گــزارش را بیــان مــی دارد: 

کامل

ناقص

ارائه نشده 

عدم وجود رویکرد

کاربرد ندارد

به معنای آن است که کلیه اطاعات مورد نظر شاخص مربوطه در گزارش ارائه شده است. 

به معنای آن است که به خاطر برخی محدودیت ها و به صاحدید مدیران سازمان، بخشی از 
اطاعات مورد نظر در زمینه شاخص مربوطه در گزارش ارائه شده است.

به معنای آن است که به خاطر برخی محدودیت ها و به صاحدید مدیران سازمان، اطاعات 
مورد نظر در زمینه شاخص مربوطه در گزارش ارائه نشده است.

به معنای آن است که موارد مورد نظر ارائه شده در استاندارد از رویکردهای مدنظر شرکت 
نبوده و به همین جهت اطاعاتی در این زمینه در گزارش ارائه نشده است. 

به معنای آن است که موارد مورد نظر ارائه شده در استاندارد در شرکت مپنا بویلر مصداق 
نداشته و به همین دلیل در گزارش ارائه نشده است. 

توضیحاتنوع ارائه شاخص
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102-23
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102-27

تاسیس و بنیانگذاری
نام بنگاه

زمینــه فعالیــت بنگاه، عنــوان برنــد، شــرحی از محصوات 
و خدمــات کــه توســط بنــگاه ارائــه می شــود.

آدرس و محل اصلی بنگاه
حوزه های جغرافیایی فعالیت های بنگاه

ــی،  ــی، خصوص ــی )دولت ــر حقوق ــرکت از نظ ــت ش ماهی
ــایر…( ــی و س ــه خصوص نیم

بازار هدف محصوات و اندازه بنگاه
حوزه فعالیت

تعداد پرسنل در حال حاضر بنگاه.
زنجیره تامین کنندگان بنگاه

تغییــرات قابــل توجهــی کــه در بنــگاه از زمــان تاســیس 
اتفــاق افتــاده اســت.

اقدامــات احتیاطــی و پیش گیرانــه چطــور و چگونه در ســازمان 
ایجــاد می شــود.- پیش گیــری اثــرات زیســت محیطــی

فعالیت هــای بــرون ســازمانی بنــگاه- تعامــل بــا ذینفعــان 
در خــارج بنــگاه

عضویت در انجمن ها.
ــا تصمیم گیرنــدگان  بیانیــه مدیریــت )مدیــران( ارشــد و ی
بــا  ســازمان  جهت گیــری  نشــان دهنده  کــه  بنــگاه 

اســتراتژی های پایــداری ســازمان اســت.
ــرات کلیــدی، تهدیــد و فرصت هــا )اقتصــادی، زیســت  اث
محیطــی، اجتماعــی بــر کلیــه ذی نفعــان و انتظــارات آنــان 

و ارزیابــی آن هــا(.
ــاری  ــای رفت ــتانداردها و هنجاره ــول، اس ــا، اص ارزش ه

ــت.( ــی اس ــای اخاق ــف کده ــامل تعری )ش
ــاق  ــاس اخ ــی براس ــاوره گزارش ده ــم های مش مکانیس

ــت کاری. و صداق
ســاختار نظــام راهبــردی )شــامل: کمیتــه بااتریــن نهــاد 
ــم در  ــال تصمی ــئول در قب ــه مس ــردی، کمیت ــام راهب نظ
مــورد موضوعــات اقتصــادی، اجتماعی و زیســت محیطی(.
ــض  ــد تفوی ــرح فرآین ــده ش ــار )در برگیرن ــض اختی تفوی
ــی و  ــت محیط ــادی، زیس ــات اقتص ــارات در موضوع اختی
اجتماعــی توســط بااتریــن نهــاد نظــام راهبــردی بنــگاه 

ــان(. ــایر کارکن ــد و س ــران ارش ــه مدی ب
سطوح اجرایی مسئول در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و 

زیست محیطی.
مشــاوره ذی نفعــان در موضوعــات اقتصــادی، اجتماعــی و 

زیســت محیطی.
تلفیق بااترین نهاد نظام راهبردی بنگاه و کمیته های آن.

رئیس بااترین نهاد حاکمیتی سازمان
فرآیند کاندید و انتخاب بااترین نهاد نظام راهبردی.

تضاد منافع.
نقــش بااتریــن نهــاد نظــام راهبــردی در تنظیــم اهــداف، 

ارزش هــا و اســتراتژی.
دانش و اطاعات بااترین نهاد نظام راهبردی بنگاه.

10-13
10

10-13.18-20

15
18
120

21
19-20
25،59

12
11،13،30

84-91،99

44-51،108-114

108
6

36.99.116.146-151

14.41.124-125

41.67.124-125.130

12.15.30.39-41.120-123

40-41،121

39-41

123

120-123
121،123
120-122
41،125
41.135

-
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کامل
کامل

عدم وجود رویکرد
کامل
کامل

کامل

کامل
ناقص
ناقص

کاربرد ندارد
ناقص
ناقص
کامل

عدم وجود رویکرد

کامل

کامل

کامل

کامل

کامل

کامل

کاربرد ندارد
کاربرد ندارد

کامل

کامل
کامل

102-28
102-29

102-30
102-31
102-32

102-33

102-34
102-35
102-36
102-37
102-38
102-39
102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48
102-49

102-50

102-51
102-52

ارزیابی عملکرد بااترین نهاد نظام راهبردی بنگاه.
شناسایـــی و مدیریت موضـــــوعات اقتصادی، 

زیست محیطی و اجتماعی.
اثر بخشی فرآیندهای مدیریت ریسک.

بازنگری اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی.
ــای  ــردی در گزارش ه ــام راهب ــاد نظ ــن نه ــش بااتری نق

ــداری. پای
رویارویــی بــا مســائل بحرانــی- مســائل بحرانــی مــد نظر 

ــه حاکمیتی بدن
میزان و ماهیت مسائل بحرانی.

سیاست های پاداش
فرآیند تعیین دستمزد

مشارکت ذی نفعان در سیستم پاداش.
نرخ دستمزد سالیانه.

درصد افزایش نرخ پرداختی دستمزد سالیانه.
لیســت گروه هــای ذی نفعــان )راهنمــا: از انــواع ذی 
نفعــان می تــوان بــه جامعــه مدنــی، مشــتریان، کارمنــدان، 
کارکنــان، اتحادیه هــای کارگــری، جوامــع محلــی و 

تامین کننــدگان اشــاره نمــود.(
توافقــات گروهــی )ایــن اصــل نشــان   دهنده درصــد 

مشــارکت کارکنــان در بنــگاه اســت(.
شناســایی و انتخــاب ذی نفعــان  )مبنایــی بــرای شناســایی 

و انتخــاب ذی نفعــان در حــال تعامــل بــا ســازمان(.
رویکــرد تعامــل بــا ذی نفعــان )رویکــرد تعامل بــا ذی نفعان 
شــامل تنــاوب تعامــات، نــوع و گــروه ذی نفعــان و ذکــر 

تعامــات انجــام شــده در فرآینــد گزارش دهــی(.
و  مهــم  )موضوعــات  کلیــدی  و  مهــم  موضوعــات 
ــا ذی نفعــان و  کلیــدی شناســایی شــده حاصــل تعامــل ب
دغدغه هــای آنهــا و چگونگــی پاســخگویی وگــزارش 

ــت(. ــده اس ــرح ش ــائل مط ــن مس ــه ای ــازمان ب س
موسســات دخیــل در صورت هــای مالــی )لیســتی از تمامــی 
ــی بنــگاه، در جهــت  نهادهــای دخیــل در صورت هــای مال

شفاف ســازی گــزارش و در دســترس عمــوم بــودن(.
تعریــف محتویــات گــزارش و محدودیت هــای آن ) شــرح 
ــای آن  ــزارش و محدودیت ه ــوی گ ــه محت ــد تهی فرآین
چگونگــی تعریــف و اجــرای اصــول گــزارش کــه شــامل 
ــوزه  ــات در ح ــات و فرضی ــایی موضوع ــی شناس چگونگ

هــای مختلــف اســت(.
فهرســت موضوعــات اصلــی )لیســتی از موضوعــات 
ــزارش(. ــوی گ ــه محت ــد تهی ــده در فرآین ــایی ش شناس

بازنگری اطاعات.
تغییــرات در گــزارش )تغییــرات قابــل توجهــی کــه نســبت 

بــه گزارش هــای قبلــی ایجــاد شــده اســت(.
دوره هــای گزارش دهــی )ذکــر دوره هــای ارائــه اطاعــات 

ــی(. و گزارش ده
تاریخ آخرین گزارش دهی.

چرخــه گزارش دهــی )بــه عنــوان مثــال ســاانه یــا 
دوســاانه (.

120-122
34،36-41،123

-
123

41،123

123

123
61-63،68

60-61
-
66
66
31

-

31

47-52

36

120

3

36

-
-
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3
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کامل
کاربرد ندارد

کامل
کامل
کامل
کامل

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کامل
ارائه نشده

ارائه نشده
کامل
کامل
کامل

عدم وجود رویکرد
عدم وجود رویکرد

کامل

کاربرد ندارد

کامل

کامل
کاربرد ندارد

کامل
عدم وجود رویکرد

کامل
کامل
کامل

کامل
کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

102-53

102-54

102-55
102-56

103-1
103-2
103-3
201-1
201-2

201-3

201-4
202-1

202-2
203-1
203-2
204-1
205-1
205-2

205-3

206-1

301-1

301-2
301-3
302-1
302-2
302-3
303-1
303-2

303-3
304-1

304-2

304-3

اختصــاص راه هــای ارتباطــی جهــت پاســخ دهی بــه 
ــگاه. ــزارش بن ــات گ ــورد محتوی ســواات مطروحــه در م
تنظیــم گــزارش بــر اســاس اســتاندارد GRI )در جزئیــات 

یــا کلیــات از ایــن روش اســتفاده شــده اســت(.
. GRI ذکر اصول شاخص های

ــد از روش هــای  ــا می توانن ضمانت هــای خارجــی )بنگاه ه
مختلفــی، منابــع داخلــی و خارجــی، بــرای اعتبــار ســنجی 
 GRI ــتاندارد ــا اس ــاق ب ــت انطب ــود در جه ــا خ گزارش ه

اســتفاده نماینــد(.
گزارش موضوعات با اهمیت و جنبه های آن

رویکرد مدیریت و اجزای آن
ارزیابی رویکردهای مدیریت

ارزش اقتصادی مستقیم در تولید و توزیع.
پیامدهــای مالــی و ســایر تهدیدهــا و فرصت هــای در 

ــوی. ــرات ج ــرایط تغیی ش
تعریــف برنامه هــای تعهــدی ســود آور و دیگــر طرح هــای 

کنــار گذاشــته شــده )طرح هــای معلــق(.
کمک های مالی دریافت شده از دولت.

نــرخ دســتمزد نســبت بــه ســطح اســتانداردهای محلــی و 
حداقــل دســتمزد.

نسبت استخدام مدیران ارشد از جوامع محلی.
سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و خدمات پشتیبانی.

اثرات قابل توجه غیر مستقیم اقتصادی.
نسبت هزینه های پرداختی به تامین کنندگان محلی.

عملیات های ارزیابی ریسک های مرتبط با فساد
و  روش هــا  بــا  مرتبــط  آموزش هــای  و  ارتباطــات 

فســاد ضــد  سیاســت های 
رویدادهــای تاییــد شــده در زمینــه فســاد و اقدامــات 

صــورت گرفتــه در مــورد آن
ــی، ضــد  ــای ضــد رقابت ــاره رفتاره ــی درب ــات قانون اقدام

ــه ــال انحصارطلبان ــاد و اعم اعتم
حجــم و وزن منابــع مصرفــی )لیســتی از منابــع مصرفی قابل 

برگشــت )تجدیدپذیر( و غیرقابل برگشــت )تجدیــد ناپذیر(.
مواد اولیه قابل بازیافت.

محصوات و بسته بندی های اصاح شده )بازیافت(.
مصرف انرژی داخلی بنگاه.

مصرف انرژی خارجی بنگاه.
شدت انرژی شاخص بررسی کارایی مصرف

منابع آب مورد استفاده.
منابــع آبــی تعریــف شــده بنــگاه بــر اســاس منابــع آبــی 

موجــود و مــورد اســتفاده.
استفاده مجدد تجدید از آب مصرفی.

اســتفاده یــا مجــاورت محــل فعالیــت در مناطــق بــا ارزش 
تنــوع زیســتی بــاا یــا مناطــق حفاظــت شــده.

ــا  ــوات ی ــت، محص ــه فعالی ــی ک ــل توجه ــرات قاب تاثی
ــذارد. ــتی می گ ــوع زیس ــر تن ــگاه ب ــات بن خدم

محــل فعالیــت بنــگاه، آیــا جــزو مناطــق تحــت مدیریــت 
محیــط زیســت اســت.
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کاربرد ندارد
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عدم وجود رویکرد
عدم وجود رویکرد

کامل
کامل

کاربرد ندارد
کامل
کامل
کامل

کاربرد ندارد
کامل

کاربرد ندارد
کامل

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد
کامل

کامل

کامل
عدم وجود رویکرد

کامل

کامل

کامل

کامل

کامل

304-4

305-1
305-2
305-3
305-4
305-5
305-6
305-7
306-1
306-2

306-3
306-4
306-5
307-1
308-1

308-2
401-1

401-2

401-3
402-1

403-1

403-2

403-3

403-4

404-1

ــه درنظــر  ــا توجــه ب تعریــف فعالیــت و عملیــات بنــگاه ب
ــراض. ــر انق ــرض خط ــتی در مع ــای زیس ــن گونه ه گرفت

انتشار مستقیم گازهای گلخانه ای.
مصرف غیرمستقیم انرژی، منجر به انتشار گازهای گلخانه ای.
مصرف مستقیم انرژی، منجر به انتشار گازهای گلخانه ای.

شدت انتشار گازهای گلخانه ای.
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای.

انتشار ترکیبات مخرب ایه اوزون.
انتشار اکسید نیتروژن، اکسید سولفور یا سایرترکیبات.

کیفیت و وضعیت تصفیه آب خروجی.
ــد شــده و  ــه پســآب، فاضــاب و پســماند تولی ــواع زبال ان

ــع آن. ــای دف روش ه
منابع نشتی قابل توجه.

حمل و نقل زباله های خطرناک.
منابع آبی که تحت تاثیر پساب خروجی بنگاه است.

عدم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی.
ــای  ــی معیاره ــورد ارزیاب ــه م ــد ک ــدگان جدی تامین کنن

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــت محیط زیس
اثرات منفی فعالیت های تامین کنندگان بر محیط زیست

اســتخدام کارکنــان جدیــد و جابجایــی کارکنان تعــداد کل 
کارکنــان و نــرخ بکارگیــری کارکنــان جدیــد درطــول دوره 
گزارش دهــی، گــروه ســنی، جنســیت و محلیــت )بومــی/

غیربومــی تعــداد کل و نــرخ گــردش ( جابجایــی کارکنــان 
در طــول گزارش دهــی، گــروه ســنی، جنســیت و محلیــت 

)بومی/غیربومی(.
مزایــای ارائــه شــده بــه کارکنــان تمــام وقــت کــه شــامل 
کارکنــان نیمــه وقــت نمــی شــود. )لیســت مزایــای شــامل 
ــد  ــت. مانن ــل فعالی ــر مح ــا ذک ــت ب ــام وق ــان تم کارکن
حمایت هــای  بهداشــتی،  مراقبت هــای  عمــر،  بیمــه 
بازنشســتگی،  والدیــن،  بــه  مرخصــی  ازکارافتادگــی، 

ــهام و ....( ــت در س مالکی
مرخصی والدین.

ــت  ــان، جه ــه کارکن ــرات ب ــام تغیی ــان اع ــل زم حداق
اعمــال رویه هــای تغییــر یافتــه.

ــت و  ــه امنی ــو در کمیت ــان عض ــمی کارکن ــده رس نماین
ــغلی ــامت ش س

انــواع آســیب ها و نــرخ آســیب دیدگی، بیماری هــای 
ــت از کار و  ــه، غیب ــت رفت ــای از دس ــرخ روزه ــغلی، ن ش
مــرگ و میــر ناشــی از کار( نــرخ روزهــای از دســت رفتــه، 
منظــور روزهــای کاری اســت و نقطــه شــروع آن مــد نظــر 
ــا ســه روز  ــه ی ــال روز بعــد از حادث ــوان مث ــه عن اســت. ب

ــد از آن(. بع
آســیب های  و  خطــرات  معــرض  در  کــه  کارکنانــی 

بیشــتری ناشــی از کار هســتند.
توافقنامه هــای رســمی بــا اتحادیه هــای کارگــری در 
ــان تحــت پوشــش. ــی کارکن خصــوص بهداشــت و ایمن
میانگین ساعت آموزش در سال به ازای هر یک از کارکنان.
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برنامه هــای ارتقــاء و انتقــال مهارت هــای کارکنــان( 
ــه منظــور تســهیل  ــش ب ــال دان برنامه هــای کمکــی انتق
در ادامــه اشــتغال و مدیریــت آن ماننــد ازکارافتادگــی و یــا 

انفصــال از خدمــت(.
درصــدی از کارکنــان کــه بــه طــور منظــم عملکردشــان 

ــی آن. ــد و ارزیاب ــاء می یاب ارتق
تنوع )فرصت های برابر( با توجه به نظام راهبردی بنگاه.

نــرخ دســتمزد پایــه و پرداخــت بــه زنــان و مــردان نــرخ 
حقــوق پایــه و دســتمزد بــه مــردان و زنــان بــا توجــه بــه 
طبقه بنــدی مشــاغل، نــوع فعالیــت و منطقــه جغرافیایــی 
ــای  ــف مکان ه ــود تعری ــت و در صــورت وج محــل فعالی
خاصــی از فعالیــت( کــه دارای شــرایط متفاوتــی هســتند(.
اتفاقات ناشی از تبعیض و اقدامات اصاحاتی در جهت آن.

خطــر و ریســک تشــکل ها و توافقــات دســته جمعــی در 
ــدگان ــا و تامین کنن ــورد عملیات ه م

اقدامات و عملیات در جهت حوادث ناشی ازکار کودکان.
مبارزه با کار اجباری

 )شامل فعالیت های خود بنگاه و تامین کنندگان(
ــت از  ــت حمای ــده در جه ــوزش دی ــی آم ــنل نظارت پرس

ــر. ــوق بش حق
وقایع نقض حقوق مردمان بومی

اقداماتــی کــه بــا موضــوع رعایــت حقــوق انســانی و ارزیابی 
تاثیــرات اقدامــات حقــوق بشــری انجام شــده اســت.

ــی  ــی، ارزیاب ــه محل ــارکت جامع ــب مش ــا و جل عملیات ه
ــعه ــای توس ــرات و برنامه ه تاثی

عملیات هایی با تاثیر بالقوه منفی بر روی جوامع محلی
معیارهــای  بوســیله  کــه  جدیــدی  تامین کننــدگان 

شــده اند. انتخــاب  اجتماعــی 
تاثیرات منفی اجتماعی در زنجیره تامین و اقدامات پیرو آن.

تاثیرگذارکــه  تاش هــای  سیاســتی  همکاری هــای 
و  عمومــی  سیاســت گذاری  در  مشــارکت  طریــق  از 
می شــود. پیگیــری  متمرکــز  مســئوانه  ابی گــری 

ارزیابی اثرات بهداشت و ایمنی محصوات و خدمات.
ــامتی و  ــه س ــی ب ــی از بی توجه ــوط و ناش ــوادث مرب ح

ــدگان ــتریان مصرف کنن ــی مش ایمن
الزامــات مرتبــط بــا بازاریابــی و برچســب گذاری درج 
ــگاه  ــات بن ــوات و خدم ــر روی محص ــات ازم ب اطاع
ــات محصــول،  ــا ترکیب ــتفاده و ی ــورد اس ــع م ــد: مناب مانن
ــی  ــت محیطی و اجتماع ــرات زیس ــورد اث ــی در م اطاعات
محصــوات یــا خدمات، طرز اســتفاده ایمــن از محصوات 
و خدمــات و درصــدی از محصــوات و خدمــات کــه تحت 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــه ارزیاب برنام
ــن  ــت قوانی ــدم رعای ــی از ع ــکات ناش ــوادث و مش ح
مربــوط بــه برچســب گذاری محصــوات و خدمــات.

حــوادث یــا مشــکات ناشــی از عــدم رعایــت ارتباطــات 
ــاق  ــن ات ــی و قوانی ــای اخاق ــر اســاس کده ــی ب بازاریاب

ــل. ــی بین المل بازرگان
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کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

418-1

419-1

شــکایات تاییــد شــده در زمینــه نقــض قوانیــن مربــوط بــه 
حفــظ حریــم خصوصی مشــتریان.

عــدم رعایــت قوانیــن اجتماعــی و اقتصادی منطقه )شــرح 
ــم های  ــی و مکانیس ــه پرداخت ــی جریم ــر ارزش پول و ذک

حــل ایــن اختافــات(

-

-

وضعیت ارائه در گزارششماره صفحهعنوان شاخصشاخص

دفتر تهران
خیابان نلسون ماندا، نرسیده به بزرگراه مدرس، کوچه گلخانه، پاک 7
تلفــــن: 27583900-021                فـــــکس:021-27582001

کارخانـــه
کیلومتـــــــر 12 اتـــوبان کــــــرج- قــــزوین، بلــــــوار کاوش

تلفــــن: 34-92108011-026              فـــــکس:026-92108043

WWW.MAPNABE.COM

CSR@MAPNABE.COM

INFO@MAPNABE.COM
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