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 سخن مدیرعامل 
با ذینفعان

ــی  ــوان یک ــه عن ــداری ب ــر پای در ســالیان اخی
ــان  ــطح جه ــود در س ــای موج از کالن رونده
ــون  ــی همچ ــت. مصائب ــده اس ــناخته ش ش
ــش از  ــار بی ــع، انتش ــه مناب ــرف بی روی مص
ــی و  ــیب های اجتماع ــر و آس ــا، فق ــد گازه ح
ــه کوچکــی  گســترش پاندمی هــا فقــط نمون
از مــواردی اســت کــه منجــر بــه ایجــاد 
ــی  ــادی، اجتماع ــترده اقتص ــای گس چالش ه
ــده  ــان ش ــطح جه ــتی در س ــط زیس و محی
ــه  ــه ب ــب توج ــر موج ــن ام ــت و همی اس
مفهــوم پایــداری در ســطوح مختلــف گردیــده 
ــازمان ها  ــرکت ها و س ــک ش ــی ش ــت. ب اس
ــداری  ــه پای ــران در عرص ــن بازیگ از کلیدی تری
محســوب می گردنــد و توجــه تــک تــک آنهــا 
بــه رفتــار مســئوالنه نــه تنهــا می توانــد ســهم 
چشــمگیری در کنتــرل پیامدهــای نامطلــوب 
کســب و کارهــا بــرای جوامــع داشــته باشــد 
بلکــه جاری ســازی این مفاهیــم در ســازمان ها 
بــا تســری فرهنــگ مســئولیت اجتماعــی در 
ــن  ــعه ای ــه توس ــد ب ــان می توان ــان کارکن می
ــک  ــی ش ــود. ب ــر ش ــه منج ــوم در جامع مفه
تــالش جمعی همــه بازیگــران از جمله کســب 
و کارهــا می توانــد یکــی از اجــزای پــازل 
مســائل مرتبــط بــا پایــداری بــه عنــوان یــک 

مســاله پیچیــده باشــد. 
ــرل  ــرق و کنت شــرکت مهندســی و ســاخت ب
مپنــا )مکــو( بــه عنــوان یکــی از شــرکت های 
ــالش  ــواره ت ــطح ایــران هم متعالــی در س
ــی  ــائل فن ــر از مس ــه فرات ــت ک ــوده اس نم
ــه کلیــه مســائل  نگاهــی جامــع و نظامنــد ب
ــد  ــداری نظامن مدیریتــی داشــته باشــد و پای
را در قــرن جدیــد سرمشــقی بــرای حاکمیــت 
ــت  ــرای رقاب ــا ف ــد ت ــرار ده ــود ق ــرکتی خ ش
اســتراتژیک، توجــه ویــژه ای بــه تاثیــرات خود 
داشــته باشــد. افتخــار دارم تــا با انتشــار اولین 
گــزارش پایــداری، تعهــد عمیق و قلبــی خود و 
مجموعــه مکــو را به پایــداری و بهبود مســتمر 

ــگان  ــالع هم ــه اط ــای آن ب ــه جنبه ه در هم
برســانم. مکــو تــالش دارد بــا تکیــه بر فنــاوری 
و نــوآوری، نیــروی انســانی متعالــی، پویایــی 
ــوی  ــه س ــداری ب ــه پای ــد ب ــردی و تعه عملک

ــردارد. »خلــق آینــده ای پایــدار« قــدم ب
مکــو بــــا فعالیــت در حــوزه هــــای برقــی 
ــه  ــازی ب ــال س ــیون و دیجیت ــازی، اتوماس س
عنــوان محورهــای اصلــی، تــــالش دارد تــــا 
عاملــــی جهــت گــذار بــه ســوی بهره بــرداری 
از انــرژی پــاک در ســطح کشــور باشــد و از این 
رو بــا ارائــه راهکارهــا و فنــاوری هــای یکپارچه 
ســاز کننــده در زمینــه کنتــرل فرایندهــای 
صنعتــی و ورود بــه عرصــه خــودروی برقــی بر 
آن اســت  تــا بــا نــگاه به خلــق ارزش مشــترک 
ــیر  ــردارد. مس ــوزه ب ــن ح ــر در ای ــی موث گام
دیگــر مکــو در ایــن راســتا ورود بــه عرصه های 
دیجیتــال، هوشمندســازی و بهره بــرداری از 
قابلیت هــای نوآورانــه و فناورانــه در ایــن 
زمینه اســت که در آن هوشمندســازی شــهرها، 
زیرســاخت های عمومــی و صنعتــی می توانــد 
ــود  ــرژی و بهب ــارف ان ــش مص ــب کاه موج
ــتارت آپ ها و  ــت از اس ــود. حمای ــداری ش پای
همــکاری بــا ســایر شــرکت های دانــش بنیــان 
در زمینه توســعه فنــاوری از دیگــر رویکردهایی 
اســت که شــرکت در حــوزه تاثیــرات اقتصادی 

و اجتماعــی بــه آنهــا پرداختــه اســت.
توســعه ســرمایه انســانی آینــده، محــور دیگــر 
ــر ایجــاد  ــالوه ب ــه ع ــو اســت ک ــداری مک پای
زمینــه هــای ایمنــی و ســالمت، رفــاه و بهبــود 
ــا  ــت ب ــالش اس ــواره در ت ــان هم ــی آن زندگ
ایجــاد محیطــی دانشــی و اخالق مــدار و 
مبتنــی بــر خالقیــت در جهــت تعالــی و رشــد 
فرهنگــی آنــان در همــه زمینه هــا گام بــردارد و 
کارکنــان خــود را به افــرادی تاثیرگــذار در جامعه 
ــه و  ــات داوطلبان ــف اقدام ــد. تعری ــدل نمای ب
دعــوت همــکاران به مشــارکت تالشــی اســت 
کــه جهت توســعه فرهنــگ مبتنی بــر پایداری 

برداشــته شــده اســت کــه اقدامــی بــرد- بــرد 
جهــت توســعه فرهنگــی در میــان کارکنــان از 
یــک ســو و تاثیــرات مثبــت بــر جامعــه محلی 

از ســوی دیگــر شــده اســت. 
ــردی  ــی عملک ــداری پویای ــر پای ــور دیگ مح
ــه کارگیــری جدیدتریــن  ــر ب شــرکت مبتنــی ب
رویکردهــای مدیریتــی در شــرکت بوده اســت. 
در ایــن راســتا شــرکت کوشــیده اســت تــا بــا 
الگوبــرداری از رویکردهــای بهتریــن  شــرکت ها 
و یادگیــری از آنــان و رصــد محیطــی و آمادگی 
ــعه و  ــر توس ــالوه ب ــا آن ع ــاق ب ــرای انطب ب
ــه  ــاب آوری و مقابل ــه ت ــدار در زمین ــد پای رش
ــد و  ــته باش ــی الزم را داش ــا آمادگ ــا بحران ه ب
ــان  ــه ذینفع ــرای کلی ــادی را ب ــداری اقتص پای
فراهــم آورد. در جنبــه پایــداری محیط زیســتی 
نیــز مکــو عــالوه بــر آنکــه می کوشــد  اثــرات 
محصــوالت،  از  ناشــی  زیســت محیطی 
خدمــات و عملیــات خــود را  کنتــرل نمایــد در 
گامــی رو بــه جلــو تــالش نمــوده تــا بــا بومــی 
ســازی زیرسیســتم هــای اصلــی فناورانــه 
ــه  ــادی در زمین ــروگاه هــای خورشــیدی و ب نی

ــاک در کشــور بکوشــد.  ــرژی پ ــه ان ــذار ب گ
ــم در ایــن گــزارش آن  ــده و همکاران تــالش بن
بــوده اســت که کلیــه ذینفعــان بتواننــد از کلیه 
رویکردهــا و نتایــج شــرکت مکــو در حوزه هــای 
مرتبــط بــا پایــداری آگاه گردیــده و بازخورهــای 
خــود را در جهــت بهبــود عملکــرد ایــن شــرکت 
بــا مــا در میــان گذارند. امیــد اســت بتوانیم در 
کنــار یکدیگــر فردایی بهتــر بســازیم و در جهت 

ــران پایــدار گام برداریم.  ای
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درباره این گزارش

ــق  ــام »خل ــا ن ــو ب ــداری شــرکت مک ــزارش پای گ
ــرات  ــن تغیی ــاس آخری ــر اس ــدار« ب ــده پای آین
الزامــات  ســطح  در   GRI اســتاندارد   2020
جامــع)Comprehensive( تدوین شــده اســت؛ 
از آنجــا کــه اســتانداردهای GRI بــرای تمــام 
ــه  ــای تهی ــت مبن ــده اس ــن نش ــع تدوی صنای
ــا  ــن اســتاندارد ب ــزارش اســتفاده از آخری ــن گ ای
ــر اســت  ــی باشــد. شــایان ذک ــع م فرمــت جام
ــدول  ــتاندارد در ج ــر اس ــورد نظ ــاخص های م ش

شــاخص های پیوســت ارائــه شــده اســت. 
در  و  داوطلبانــه  صــورت  بــه  گــزارش  ایــن 
فواصــل دو ســاله ارائــه می شــود و گــزارش 
ــو  ــای 1399 و 1400 مک ــال ه ــرد س ــر عملک حاض
نــگاه  بــا  مکــو  می نمایــد.  گزارش دهــی  را 
ــوالت  ــق محص ــت خل ــالش جه ــده و ت ــه آین ب
ــا  ــت ت ــوده اس ــالش نم ــه ت ــه و فناوران نوآوران
ــب و کار  ــد کس ــای جدی ــوزه ه ــه ح ــا ورود ب ب
ارزشــی پایــدار را بــرای تمامــی ذینفعــان ایجــاد 
ــدار  ــده پای ــق آین ــوان خل ــاب عن ــد. انتخ نمای
بیانگــر تعهــد مکــو بــه تمامــی ابعــاد پایــداری در 
راهبــری کســب و کارهــا مــی باشــد و اشــاره بــه 
رویکــرد تحولــی دارد کــه در توســعه محصــوالت 
ــای  ــاوری ه ــر فن ــی ب ــه مبتن ــات نوآوران و خدم
بومــی ســازی شــده داشــته اســت. شــایان ذکــر 
ــازار و نقــش آفرینــی موثــر بــه  اســت رهبــری ب
ــای  ــو در بازاره ــدی مک ــای کلی ــوان راهبرده عن

ــد.   ــی باش ــی م ــن الملل ــدف بی ــی و ه داخل
فصــل اول ایــن گــزارش بــا عنــوان مکــو در یــک 
نــگاه بــه معرفــی کلــی شــرکت می پــردازد. 
ــر اســاس محورهایــی  ســاختار ســایر فصل هــا ب

اســت کــه بــر پایــه موضوعــات کلیــدی پایــداری 
ــل  ــر فص ــت و ه ــه اس ــکل گرفت ــرکت ش در ش
یــک یــا چنــد موضــوع کلیــدی مرتبــط بــا ایــن 
محــور را گــزارش می نمایــد. شــایان ذکــر اســت 
موضوعــات کلیــدی مکــو براســاس اهــداف 
ــارات  ــا و انتظ ــدار،  نیازه ــعه پای ــه توس 17 گان
ــی اســتخراج  ــن الملل ــرداری بی ــان و الگوب ذینفع
ــت  ــت. حاکمی ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج و م
ــف و  ــت تعری ــتری جه ــوان بس ــه عن ــرکتی ب ش
ــه در  ــود ک ــوب می ش ــا محس ــرای رویکرده اج
ــه  ــده و در ادام ــه ش ــه آن پرداخت ــل دوم ب فص
ــه شــده  ــداری ارائ ــدی پای ســایر محورهــای کلی
اســت. ایــن گــزارش بــه صــورت داوطلبانــه تهیه 
شــده اســت و هــدف اصلــی آن ایجــاد شــفافیت 
ــنایی  ــت آش ــه جه ــان و کل جامع ــرای ذینفع ب
ــتای  ــرکت در راس ــف ش ــازوکارهای مختل ــا س ب
پایــداری بــوده اســت. گــزارش جهــت دسترســی 
همــگان بــه آن در وب ســایت شــرکت بــه دو زبان 
ــزارش  ــود و گ ــه می ش ــی ارائ ــی و انگلیس فارس

ــه خواهــد شــد. ــد در ســال 1403 ارائ بع

ــوان مســیری  ــه عن ــی ب از آنجــا کــه مســیر تعال
بــی پایــان تلقــی مــی شــود و مطمئنــًا بهبودهای 
ســازمانی رمــز حرکــت و موفقیــت در ایــن مســیر 
اســت لــذا از شــما خواننــدگان عزیــز تقاضــا داریم 
هــــــر گونه بازخورد، ابهــــــام و یا پیشــنهادات 
csr@mapnaec. ایمیــل  طریــق  از  را  خــود 
com یــا تلفــن 02635701363  بــا همــکاران مــا 

درمیــان بگذاریــد.
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شــــرکت مهندســـــــى و ســــاخت بــرق و کنترل مپنــــا

مکو 
در یک نگاه

مکو 
در یک نگاه



نگاهی به گروه مپنا

سیر تحول راهبردی گروه مپنا

مپنا در یک نگاه

ــت  ــى اس ــه ای صنعت ــا مجموع ــروه مپن گ
مشــتمل بــر شــرکت گــروه مپنــا بــه عنــوان 
بــه همــراه شــرکت هاى  شــرکت مــادر، 
متعــدد تخصصــى تابعــه و وابســته بــه آن 
کــه در زمینــه مهندســى، احــداث و توســعه 
ــرژى  ــاى ان ــى، نیروگاه ه ــای حرارت نیروگاه ه
ــان  ــد همزم ــات تولی ــر، تأسیس تجدیدپذی
بــرق و حــرارت، تأسیســات تولیــد همزمــان 
بــرق و شیرین ســازى آب، مهندســى، اجــرا و 
ــکى  ــت وگاز در خش ــای نف ــعه پروژه ه توس
و دریــا، مهندســى و احــداث پروژه هــای 
حمــل و نقــل ریلــی، خدمــات تصویربــرداری 
خدمــات  ارائــه  برقی ســازی،  پزشــکی، 
ــع  ــدارى در صنای ــر و نگه ــرداری، تعمی بهره ب
مذکــور و نیــز ســرمایه گذاری و تأمیــن مالــی 
ــواع  ــوب ان ــده در چارچ ــاد ش ــاى ی پروژه ه
ســرمایه گذاری  و  قــراردادی  روش هــای 

فعالیــت می کنــد.
گــروه مپنــا ســازنده طیــف گســترده اى 
از  صنعتــى  پیشــرفته  محصــوالت  از 
جملــه ســامانه هاى حفاظــت و کنتــرل، 
ــی  ــزات جانب ــار، تجهی ــاى گاز و بخ توربین ه
توربیــن، پــره توربیــن، توربیــن بــادى، 
حــرارت،  بازیــاب  و  متعــارف  بویلرهــاى 
ژنراتورهــاى حرارتــى و آبــى، لوکوموتیوهــاى 
ــه  ــور و ارائ ــارى و توربوکمپرس ــافرى و ب مس
ــر  ــات تعمی ــیعى از خدم ــه وس ــده آرای کنن
ــا  ــت. مپن ــى اس ــدارى در کالس جهان و نگه
ســهم  کســب  در  موفقیــت  بــر  عــالوه 
توســعه  در  درصــدى  پنجــاه  مشــارکت 
ظرفیــت نیروگاهــى کشــور و مشــارکت 
مؤثــر در توســعه پروژه هــاى نفــت و گاز، 
حمــل و نقــل ریلــى، ســامت و برقی ســازی 
ــت و  ــر کیفی ــه ب ــا تکی ــت ب ــته اس توانس
قیمــت رقابتــى محصــوالت و خدمــات خــود 

در بازارهــاى بین المللــی حضــور یابــد.
گــروه مپنــا، بــا عنــوان »شــرکت گــروه مپنــا« 

یــا بــه اختصــار »مپنــا« در ۲۲ 
مــرداد مــاه ســال ۱۳۷۲ خورشــیدی 
تأســیس  شــد. هــدف اصلــی از 
ــکاری  ــا در ابتــدا پیمان تأســیس مپن

ــه  ــی ب ــای نیروگاه ــی پروژه ه عموم
صــورت کلیــد در دســت بــود و در 

ــرف  ــوزه ص ــا از ح ــوالت، مپن ــر تح اث
پیمانــکاری در دهــه 70 و تولیدکننــده 

در دهــه  لیســانس  تحــت  تجهیــزات 
80، هم اکنــون بــه مجموعــه ای صاحــب 
فنــاوری تبدیــل شــده اســت و در بیــن 
ــن  ــاوری توربی ــان فن ــر صاحب ــای برت رتبه ه
گازی در عرصــه جهانــی قــرار گرفتــه اســت.
تامیــن  بــا  مپنــا  گــروه  فعالیت هــای 
نیازهــای اساســی جامعــه ایــران پیونــد 
عمیقــی دارد و ایــن گــروه صنعتــی از ابتدای 
تأســیس تــالش کــرده اســت تــا بــه عنــوان 
»بنــگاه حــل مســئله« بــازوی صنعتــی 
کشــور در حــل مشــکالت و چالش هــای 
ــد.  ــاختی باش ــردی و زیرس ــای راهب حوزه ه
ــای  ــل چالش ه ــرای ح ــالش ب ــر ت ــالوه ب ع
ــال های  ــا در س ــروه مپن ــور، گ ــن کش بنیادی
ــوان  ــه عن ــا ب ــت ت ــرده اس ــالش ک ــر ت اخی
کانــون تجمــع نخبــگان صنعتــی و مدیریتی، 
و  علمــی  جدیــد  رویکردهــای  ورود  در 
ــرو  ــاز و پیش ــور جریان س ــه کش ــه ب فناوران
باشــد. هوشمندســــازی زیرســاخت ها و 
نقــل  و  حمــل  ســامانه های  برقی ســازی 
ــن  ــا در ای ــه ای از تاش هــای گــروه مپن نمون

ــت. ــوده اس ــوزه ب ح
تــالش گــروه مپنــا، همــگام بــودن بــا 
انتقــال  مســیر  از  جهانــی  روندهــای 
ــی  ــای صنعت ــا بنگاه ه ــراکت ب ــاوری و ش فن
ــا  ــری و بومی ســازی آنه ــی و بکارگی بین الملل
اســت تــا مســیر توســعه و تبدیــل ایــران بــه 
ــا  ــرفته ب ــاخت های پیش ــا زیرس ــوری ب کش

ــود. ــوده ش ــتری پیم ــتاب بیش ش

پیمانکاری و  سرمایه گذاری کالن پروژه ها	 

ــرات 	  ــداری و تعمی ــرداری، نگه ــات بهره ب ــه خدم ــزرگ و ارائ ــای ب ــعه دهنده ی پروژه ه توس
موردنیــاز مشــتریان در ایــن صنایــع

طــراح، ســازنده، منتقل کننــده و توســعه  دهنده ی فناوری هــای راهبــردی مــورد نیــاز 	 
ــرای  تجهیــزات کلیــدی در صنایــع نیــرو، نفــت و گاز، حمل ونقــل ، بهداشــت و ســالمت،  ب

برقی ســازی و آلومینیــوم

مجــری پروژه هــای بــزرگ در صنایــع نیــرو، نفــت و گاز، حمــل و نقــل، بهداشــت و ســالمت، 	 
برقــی ســازی و آلومینیوم 

.......... پیمانکاریدهـــه70

.......... تولید کننده تجهیزات تحت لیسانسدهـــه 80

.......... صاحب فناوریدهـــه90

نیرو برقی سازی نفت و گاز حمل و نقل
ریلی

برق سالمت آب

حوزه های فعالیت
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مجموع کارکنان شــاغل در شرکت ها 
و پروژه ها در دست اجرا گروه مپنا

نفر

کل کارکنان گروه  مپنا به تفکیک تحصیالت )درصد(

19
39
42

57
38
5

کارکنان ستاد مپنا )شرکت مادر( به تفکیک تحصیالت )درصد(

دکتری و فوق لیسانس
لیسانس

فوق دیپلم و پائین تر

...........             
..................
.............         

             ...........
 ..................
           ............

سیر تطور این گروه به شرح زیر بوده است: 

1374
1376

1380

1382

1383

طراحی، مهندسی و تامین تجهیزات اصلی نیروگاهی از خارج	 
انجام عملیات اجرایی و تامین تجهیزات جانبی از داخل	 

طراحی، مهندسی، اجرا وساخت تجهیزات غیر اصلی در داخل	 
تامین تجهیزات اصلی از خارج	 

ساخت تجهیزات اصلی	 
انجام کلیه فعالیت های طراحی، مهندسی و اجرا نیروگاهی در داخل	 
حضور در پروژه های یوتیلیتی نفت و گاز و پتروشیمی	 

سرمایه گذاری مستقیم در احداث نیروگاه	 
حضور در پروژه های صنعتی و یوتیلیتی	 
ارائه خدمات پس از فروش، نگهداری و بهره برداری	 

 تاسیس شـــــرکت 
 مهندسی و ساخت

 برق و کنتــرل 
مپنا )مکو(

1385
ورود به عرصه نفت و گاز ) ساخت برخی تجهیزات اصلی(	 
ورود به عرصه حمل و نقل ریلی ساخت لوکوموتیو و اجرای پروژه	 
ورود به بازارهای بین المللی	 

1389
تمرکز بر تحقیق و توسعه و طراحی محصول	 
توسعه فعالیت های نفت و گاز در واحدهای فرایندی و یوتیلیتی 	 

پاالیشگاه های گاز
تامین دکل حفاری خشکی و اجرای عملیات حفاری	 

1390-1395
ورود به توسعه میادین نفت و گاز	 
متنوع سازی سبد محصوالت در کسب و کارهای موجود ) تولید پراکنده، اکتشاف و 	 

توسعه، لوگوموتیو های تونلی و . . . (
متنوع سازی سبد کسب و کار گروه ) بهداشت و درمان، فناوری اطالعات و ارتباطات(	 

1397-1400
ورود به صنایع انرژی بر ) آلومینیوم(	 
 ورود به حــــوزه های نـــوین با تمـــــرکز بر	 

 برقی سازی، دیجیتال سازی و اتوماسیون هوشمند
)خودرو برقی، تعمیرات و نگهداری برپایه کالن داده و هوش مصنوعی(

استقرار نظام توسعه کسب و کارهای جدید	 
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فلسفه وجودی گروه مپنا

مامــــــــوریت

یک گـــــروه صنعتــــی پیشرو قابل اعتمــــاد در عرصـه بین المـــــلل

برخـــــورداری از قابلــیت های فناورانه و زنجیـــــره ارزش یکپارچـــــــه
در کسب و کارهای برق، نفت و گاز  و  حمل و نقل

فعال در حوزه های مرتبط و هم افزا با انرژی و صنایع پیشرفته نوین

1
2
3

چشم انداز تا سال 1410
گروه صنعتی مرجـــــــع بین المللی

در کسب و کارهای محوری و ارزش آفرین
در کسب و  کارهای جدید مبتنی بر صنایع پیشرفته و انرژی بر

نیرو
شرکت احداث و توسعۀ نیروگاه های مپنا )توسعه یک(

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا )توسعه دو(
شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا )توسعه ۳(

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
شرکت نصب نیرو

هماهنگی تولید
شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

شرکت مهندسى موادکاران جاهد نوآور
شرکت مهندسى و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(

شرکت مهندسى و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(
شرکت تولید برق پرند مپنا

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا )پرتو(

سالمت
توسعه بهداشت و سالمت مپنا )تبسم(

حمل و نقل ریلی
شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا

شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا
شرکت تعمیرات و بهره برداری ریلی مپنا

شرکت فناوری های ریلی مپنا
شرکت توسعه ناوگان ریلی مپنا

شرکت حمل ونقل چندوجهی مپنا
شرکت واگن پارس مپنا

شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات

نفت و گاز
شرکت توسعه نفت و گاز مپنا

شرکت حفاری مپنا
شرکت مشاوران انرژی تهران

شرکت نیرپارس

پروژه های سرمایه گذاری
شرکت تولید آب و برق قشم مپنا

شرکت تولید انرژى هاى تجدیدپذیر مپنا
شرکت تولید برق پره سر مپنا
شرکت تولید برق توس مپنا

شرکت تولید برق سنندج مپنا
شرکت تولید برق عسلویه مپنا

شرکت تولید برق غرب کارون مپنا
شرکت تولید برق گناوه مپنا

شرکت تولید نیروی آذرخش
شرکت نیروگاه جنوب اصفهان

شرکت نیروگاه گازی فارس

سایر بخش ها و شرکت ها 
شرکت مپنا اندونزی

شرکت مپنا دفتر عراق
شرکت مشاوره مدیریت مپنا

بخش برقی سازی
بخش آب

بخش سرویس
شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین

خلق آینده مطلوب با ایفای نقش موثر در پیشرفت و توسعه پایدار 
کشور به عنوان بنگاه اقتصادی فناوری محور
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شــرکت مهندســی و ســاخت بــرق و کنتــرل مپنــا بــا نــام اختصــاری 
ــه  ــت ک ــی اس ــان ایران ــش بنی ــادی دان ــگاه اقتص ــک بن ــو« ی »مک
ــرج تاســیس شــده اســت و  ــه فردیــس ک در ســال 1383 در منطق
ــازی  ــرل 2( هوشمندس ــیون و کنت ــرق، اتوماس ــای 1( ب ــوزه ه در ح
ــبکه  ــودرو، ش ــازی خ ــی س ــال 3( برق ــوالت دیجیت ــه محص و ارائ
ریلــی و زیرســاخت شــبکه شــارژ 4( تجهیــزات پزشــکی و 5 ( 
ارائــه ســرویس در حــوزه هــای فــوق الذکــر  در کشــور و بازارهــای 
هــدف بیــن المللــی فعالیــت مــی نمایــد. طــی ســالیان اخیــر مکــو 

براســاس ســه جهــت گیــری کالن برقــی ســازی، دیجیتــال ســازی و 
اتوماســیون بــا تمرکــز بــر تحقیــق و توســعه و ســاخت داخــل نقش 
تاثیرگــذاری در رفــع نیازهــای تکنولوژیــک کشــور از منابــع خارجی و 

اعتــالی صنعــت کشــور ایفــا نمــوده اســت.  
از راهبردهــای کالن مکــو مــی تــوان بــه ایفــای نقــش رهبــری در 
بــازار سیســتم هــای بــرق و کنتــرل حــوزه انــرژی و توســعه فعالیــت 
در ارائــه راهکارهــای مبتنــی بــر فنــاوری هــای نویــن متناســب بــا 

تمرکزهــای اســتراتژیک اشــاره نمــود. 

مدیران عامل

شرکت مهندسی و ساخت
 برق و کنترل مپنا)مکو(

سیر تحوالت استراتژیک
در کسب و کار شرکت مکو

دکتر علی اکبر میرسعید قاضی
سال 1385 تا سال 1392

دکتر محمدحسین رفان
سال 1392 تا کنون

انتقال تکنولوژی و 1383-1387

 
یکچارچه سازی

تمرکز بر ساخت داخل

زیر سیستم های استراتژیک

 نهادینه سازی تحقیق و توسعه 
با تمرکز بر تجاری سازی

توسعه کسب و کارهای جدید

1388-1391

1393-1394
1395-1396

1397-1401

1392

یکپارچه ســـازی سیســــتم های کنتـــــرل، 	 
 اتوماسیـــون و برق تــوربوژنراتورهــــــــای
 گاز و بخار تحـــت لیسانس siemens  آلمان

یکپارچه سازی سیستم های برق توربوژنراتور گاز و 	 
بخار تحت لیسانس ABB سوئد

یکپارچه سازی سیستــم های بـــرق 	 
و کنترل توربوکمپرســــور خطـــوط 
انتقال و پاالیشــگاه شیرین سازی گاز

تمرکز بر بومی سازی سیستم بـــــرق، 	 
اتوماسیون و کنترل فرآیند

موفقیت در بومی سازی سیستــــم 	 
اتوماسیون و کنترل فرآیند مـــــپنا 

)MAPCS(
ورود به پروژه های سیستـــــــم های 	 

جمع آوری اطالعات هوشمـــــــند و 
 مدیریت انرژی

)SCADA/EMS/PMS( 

 	MAPCS تجاری سازی محصــــول
یکپارچه سازی سیســـــــــتم کنترل 	 

 تـــوربـــو ژنراتـــور بـــــــــادی 

DG  4-40MW و نیـــــروگاه  های
ورود به حوزه های جدید کسب  و کار 	 

)حمــــــــل  و نقل ریلـــــــــی(
راه اندازی خط تولیـــد بوردهـــــای 	 

SMD الکترونیکی
 تولید و تجاری سازی هماهنگ کننــده 	 

)MAPCLOCK( ساعت مرکزی نیروگاه

بومی سازی کانورترهای بادی	 
 	DFIG کانورترهای بادی دوطرفه
 	MAPEX بومی سازی سیستم تحریک ژنراتور
طراحی، ساخت و راه اندازی مرکز پایش وضعیت آنالین 	 

)MAPCM( نیروگاه های مپنا
ورود به توسعه و طراحی تجهیزات تصویربرداری پزشکی	 
 	VFD توسعه و بومی سازی درایوهای صنعتی فرکانس متغیر
اجرای سیستم دیسپاچینگ ملی و مدیریت شبکه برق ایران 	 

SCADA/EMS

مدیریت کسب  و کارهای مختلف با ایجاد مراکز کسب  و کاری	 
تمرکز بر برقی سازی )Electrification( و توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی	 
توسعه پیشرانه الکتریکی خودروهای برقی سواری، کار و تجاری	 
 	MAPNA MIND توسعه پلتفرم داده کاوی مپنا
 	IoT ورود به حوزه اینترنت اشیاء
 	BESS توسعه سیستم های ذخیره ساز انرژی
 توسعه مرکز حفاظت سایبری مپنا	 
 	MRT توسعه سیستم پایانه راه دور مپنا 
 	MAPLCI توسعه سیستم راه انداز ژنراتورهای سنکرون 
توسعه اینورتر فتوولتائیک 250 کیلو وات	 
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اولین و تنها شرکت دارای دانش فنی طراحی سخت افزاری
 و نرم افزاری سیستم  PMS/PDCS  در داخل کشور

احداث اولین ایستگاه شارژ خودرو برقی در خاورمیانه )برج میالد تهران( 

اولین و بزرگترین شرکت ارائه دهنده راهکار جامع برای سیستم های
برق و کنترل انواع ماشین های دوار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا

اولین و تنها شرکت سازنده سیســـتم تحـــریک ژنراتور 200 مگاولت آمپر 
بومی سازه شده با نام تجاری MAPEX در داخل کشور

بزرگترین شرکت اتوماسیون و کنترل در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا

اولین و تنها شرکت سازنده سیسـتم DCS/FCS بومــی سازی شــده
با نام تجاری MAPCS در داخل کشور

اولین و تنها شرکت سازنده کانورتر DFIG در داخل کشور

ارکان جهت ساز مکو

جایگاه مکو در صنعت 
کشور و منطقه 

دارا بودن آزمایشگاه نوآوری باز جهت اتصال به اکوسیستم استارتاپی و فناورانه ی کشور	 

داخلی سازی بسیاری از سامانه های استراتژیک در صنایع با ساختار و کیفیت بین المللی	 

توانایی ساخت داخل تجهیزات استــراتژیک و کلیدی در صنایـــع مـــــختلف با پشتوانه متخصصیــــن 	 
کارآمد داخــــلی در استقرار فناوری های بومی

شرکت پیشرو و ارائه کننده ی راهکار جامع برای سیستم های برق، کنترل و حفاظت ماشین های دوار در داخل کشور، 	 
خاورمیانه و غرب آسیا

ارائه دهنده ی سیستم های بومی سازی شده DCS MAPCS و )RTU )MRT به شرکت های ایرانی یکپارچه ساز 	 
On shelf اتوماسیون در قالب استراتژی فروش

ارائه دهنده ی راهکار جامع برقی سازی و هوشمندسازی در حمل ونقل نوین	 

 تنها شرکت ارائه دهنده زنجیره ی کامل تامین صنعت حمـــل  ونقل برقی در کشور و منطقـــه ی خاورمیانه	 
 و غرب آسیا

دارای تائیدیه پدافند غیرعامل در راستای ارائه خدمات حفاظت سایبری	 

قابلیت همزمان تولید، طراحی و مهندسی، نصب و مدیریت پروژه	 

 	SAP دارا بودن سیستم یکپارچه

 رول مدل بودن در زمینه پیاده سازی سیستم های مدیریتی با رویکرد چابکی و همسویی 	 
با مدل های مطرح جهانی

ماموریــت: 
حوزه فعالیت شرکت مکو در بازارهای داخلی و منطقه ای: 

یکپارچه ساز، طراح و توسعه دهنده محصوالت برق و کنترل در صنایع زیربنایی کشور شامل 	 
نیرو، نفت، گاز، پتروشیمی، معدنی و فلزی 

ارائه دهنده راهکارهای جامع در برقی سازی خودروها و زیرساخت شارژ مورد نیاز 	 

دیجیتال سازی کسب و کارها از طریق هوشمندسازی، پایش وضعیت دارائی های مشتری 	 
 و علوم داده  

چشــم انــداز: 
ــازار  ــر ب ــه، رهب ــوازن و یکپارچ ــه ای مت ــوان مجموع ــه عن ــو ب ــال 1410،  مک ــا س ت
سیســتم های بــرق و کنتــرل در حــوزه انــرژی و  پیشــرو در ارایــه راهکارهــای  مبتنــی  
بــر فناوری هــای نویــن در حــوزه هــای برقی ســازی، دیجیتال ســازی و اتوماســیون  
در کشــور و منطقــه بــا  تمرکــز بــر توســعه پایــدار نقــش آفرینــی خواهــد نمــود.   

ارزش های سازمانی :
مشتری )تمرکز بر مشتری(

نوآوری
تعالی )تعالی سازمانی و نتیجه گرایی(

ایمنی )ایمنی و دوستی با محیط زیست(
مسئولیت پذیری )پاسخگویی،کار تیمی و روحیه اشتراک دانش(

اخالق )اخالق کسب و کار(

برتری های راهبردی
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انرژی

الکترونیک قدرت

سیستم های یکپارچه برق و کنترل توربین های گاز و بخار	 

سیستم های یکپارچه برق و کنترل سایتهای صنعتی	 

سیستم های یکپارچه برق و کنترل توربین های بادی	 

سیستم های جامع برق، کنترل و حفاظت مزارع خورشیدی )فتوولتائیک(	 

سیستم های مدیریت شبکه های هوشمند	 

سیستم ذخیره ساز انرژی مپنا	 

فناوری درایو	 

 	MAPEX | سیستم تحریک ژنراتور مپنا

 	MAPDC | DFIG سیستم کانورتر دو طرفه 

 	MAPLCI | سیستم راه انداز ژنراتورهای سنکرون

 	MAPCLOCK | سیستم هماهنگ کننده ساعت مرکزی نیروگاه

 	PV | سیستم اینورتر فتوولتاییک

 	BESS | سیستم ذخیره ساز انرژی خانگی
پست و دیسپاچینگ

سیستم های مدیریت شبکه و دریافت دیتا 	 
SCADA/EMS

سیستــــم حفاظت و اتومـــاسیون پســـت 	 

اتوماسیون صنعتی و کنترل فرآیند
 	MAPCS سیستم اتوماسیون و کنترل فرایند مپنا
 	MRT سیستم پایانه راه دور مپنا
 سیستم جامع کنترل فراینـد )PCS( و سیستـم های قطـــع اضطراری 	 

 )ESD( در واحدهای فرایندی، پشتیبانی و جانبی پلنت های نفت، 
گاز و پتروشیمی

محصوالت و خدمات
شرکت مکو
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خدمات
خدمات پشتیبانی فنی در زمینه های طراحی، مهندسی، تست، راه 	 

اندازی و بهره برداری
خدمات آموزشی در زمینه های مختلف مهندسی، راه اندازی، بهره برداری، 	 

عیب یابی و تعمیرات
 خــــدمات نظارت بر نصب و راه اندازی سیســتم های ارائه شـــده در	 

حوزه های مختلف
خدمات دوره گارانتی با باالترین کیفیت	 
خدمات وارانتی پس از فــروش در دوره هـای ۱۰ تا ۱۵ ساله بعد از فروش و 	 

ارائه محصول
تامین لوازم یدکی و ابزار مخصــوص به مــدت ۱۰ سال پس از ارائه محصول	 
 خدمات توسعه محصوالت جدید در زمینه های مختلف و مرتبط با کســب 	 

و کار برق و کنترل
خدمات داده کاوی و ارائه راهــــکارهای پیشگیرانـــــه و پیشــــــگویانه	 
خدمات تهیه و تدوین اطالعات و پارامترهای توربین با بهره گیری از سیستم 	 

MAPSIM شبیه ساز
خدمات به روز آوری، نوسازی و ارتقا سیستم های برق و کنتــرل در صـــنایع 	 

)Renovation , Upgrading( مختلف
خدمات پایش وضعیت آنــالین تجهیزات اصلی در سایت های صنعتـــــی 	 

و بهینه سازی عملکــرد تجهیزات و واحدهای نیروگاهـــی، تحلیل داده های 
MAPNA MIND صنعتی و امکان توسعه برنامه های صنعتی بر روی پلتفرم

خدمات رزرواسیون ایستگاه شارژ خودرو برقی، پرداخت الکترونیکی و ..	 
خدمات پایش وضعیت و رفتارهای ناوبری خودروهای برقی تحت عنوان 	 

Connected Car
مشارکت در تولید و سرمایه گذاری و فروش	 
فروش دانش فنی 	 
 فروش حق االمتیاز ساخت و فروش	 

خودرو برقی و زیر ساخت شبکه شارژ
سیستم پیشرانه الکتریکی خودروهای برقی ) سواری و سنگین(  	 
سیستم ذخیره ساز انرژی انواع وسائط نقلیه برقی	 
انواع شارژرهای خودروهای برقی )سواری و سنگین( و پلتفرم های نرم افزاری پشتیبان	 

دیجیتال  سازی
 راهــــکار مپنا ماینـــــد برای مــــدیریت ، تحلیـــل، پایش	 

 و مانیتورینگ آنالین ناوگان صنعتـــی
 سیـــــموالتور آموزشی بهـــــره برداری نیروگاه های	 

 سیکل ترکیبی
سیستم مدیریت و ذخیره ســـازی داده نیروگاه ها	 
 	IOT&IIOT تجهیزات
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ساختار شرکت مهندسی و ساخت 
برق و کنترل مپنا )مکو(

صــــــــــنایع مرتبط :مکو به عنوان سهام دار: 

ساختار سازمانی

مکــو پــس از ورود بــه حــوزه هــای کســب و کار جدیــد ) از منظــر جنــس تکنولــوژی و بــه صــورت کلــی زیســت بــوم کســب و کارهــا( ســاختار 
ســازمانی خــود را براســاس رویکــرد ایجــاد مراکــز کســب و کار راهبــردی مجــزا )SBU- Strategic Business Unit( طــرح ریــزی و راهبــری می 
نمایــد. برایــن اســاس فــارغ از حــوزه انــرژی کــه بــه عنــوان کســب و کار محــوری مکــو پاســخگوی نیازهــای گــروه مپنــا و پــروژه هــای بخــش 
نیــرو و نفــت و گاز مــی باشــد 5 حــوزه کســب و کار بــه شــرح تصویــر روبــرو بــا ســبد متنوعــی از محصــوالت و خدمــات بــه صــورت فعاالنــه 
پاســخگوی نیازهــا و انتظــارات مشــتریان مــی باشــند. شــایان ذکــر اســت مطابــق بــا تصویــر زیــر کــه شــمای کلــی از طراحــی ســاختار مکــو را 

نمایــش مــی دهــد حــوزه هــای خدمــات مشــترک پشــتیبان فعالیــت هــا و عملیــات اجرایــی کســب و کارهــا مــی باشــند.

نیرو. 1
نفت و گاز. 2
حمل و نقل ریلی و جاده ای. 3
پزشکی. 4
معدنی و فلزی. 5

شرکت تکساز تابلو بشل. 1
شرکت توسعه و فناوری برق و کنترل مپنا. 2
شرکت توسعه و ساخت خودرو برقی نوین ماهان. 3
شرکت تولید اتوبوس برقی پارسان )شتاب(. 4

)--(
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پروژه های بین المللینقشه پروژه های اجرا شده

 بالوان/ اندونزی 
 نوسازی سیستم کنتـــرل
تحریک و حفاظت نیروگاه

 جندر / سوریه 
 دو واحد نیروگاه  سیکل ترکیبی
484  مگاواتــــــــــــــــی

 بانیاس و الذقیه/ سوریه
 سیستـــــم کنتــــرل 
و حفاظت نــــــیروگاه

 تشرین/ سوریه
 دو واحد نیروگاه  سیکل ترکیبی
484  مگاواتــــــــــــــــی

 حلب / سوریه 
 پنج  واحد نیــــــروگاه 
125  مگاواتـــــی گازی

 تامان/ روسیه
 سیستم برق، کنتـــــرل 
 و حفاظت دو واحــــد 
نیـــــــــــروگاه گازی

 الصدر/ عراق
 دو واحــد نیــــــروگاه 
324 مگاواتـــــی گازی

 نجف /عراق
 یک واحـد نیـروگاه گازی
162 مگاواتـــــــــــی

 رومیله/عراق
 شش بلوک سیکل ترکیبی
500 مگاواتــــــــــــی

سامانههایتأمینتوان

نیروگاه

پست

بادی

نفت، گاز و پتروشیمی

فتو ولتائیک

ایستگاه شارژ
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دستاوردهای 
مدیریتی و سیستمی

1393 HSE MS گواهینامه

1396  ISO 10015 گواهینامه

1397IMS گواهینامه 
MIKE شرکت دانشی کشور بر اساس جایزه

تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی1395
انتخاب مکو به عنوان شرکتی دانش بنیان

تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 1398

 تندیس نقره ای جایزه تعالی گروه مپنا 1400-1399
ISO27001  براساس )ISMS( سیستم مدیریت امنیت اطالعات

برنامه های آتی 
تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی	 
 	)IATF( سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو
 	ISO 13485 سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی بر اساس
 	ISO 30401 سیستم مدیریت دانش براساس
استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و سنجش رضایت مشتریان منطبق 	 

ISO10002,10004 براستانداردهای

1389
تقدیرنامه 2 ستاره

دریافت لوح صنعت سبز استان البرز
SAP/ERP استقرار و جاری سازی

1388-1387
 IMS گواهینامه

)ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001(
گواهینامه تعهد به تعالی

1385ISO 9001 گواهینامه

تقدیرنامه 4 ستاره1391

تقدیرنامه 3 ستاره1390

 ) ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001:2015(
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بیش از 30 مورد حق اختراع و پتنت

سیموالتور بالدرنگ ژنراتور و شبکه برای تست تابلو های تحریک نیروگاهی	 

 	PLCS7-300 تابلوی سنکرون متمرکز مرکزی با استفاده از رله های سنکرون و سیستم کنترل 
 	)HSBT( طراحی سیستم انتقال دهنده و پر سرعت باس
 پنل سنکرون کننده ایستگاه های محلی برق با یکدیگر/شبکه سراسری	 
 بومی سازی سیستم اتوماسیون صنعتی و کنترل فرایند	 

siemens  آلمان	 شرکای دانشی: 
ABB سوئیس	 
ABB سوئد	 
سومی فرونز اوکراین	 
زوریا اکراین	 
سیستما سرویس روسیه	 

ریوکس برزیل	 
جانسن چین	 
النوین چین	 
برق و الکترونیک پرتو صنعت	 
موسسه مپفن	 

تامین کنندگان کلیدی:
تکساز تابلو بشل	 
الکتروکویر	 
تامین تابلو	 
جابون	 
مهندسی و ساخت لوکومتیو مپنا	 
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس	 
ساخت تجهیزات سپاهان	 

ایران ترانسفو	 
کابل کرمان	 
کابل البرز	 
سیمکو	 
بک افزار	 
تولید منابع تغذیه الکترونیک 	 

شرکای توسعه و سرمایه گذاری:
شرکت مهندسی و تولید عقاب افشان	 
صنایع خودروسازی کرمان	 
شرکت کرمان موتور	 
شرکت خودروسازان بم	 

تامین کنندگان و همکاران تجاری

 سوابق موفق مکو در صنعت 
نیرو و نفت و گاز

ثبت اختــــــــراع

تعداد کلI/O  های انجام شده
 تا پایان سال 2020

947.600
)I/O( ورودی و خروجی

تعداد سیستم های برق، کنترل و حفاظت 
توربوژنراتورهای گاز و بخار تا پایان سال 2020

232
دستگاه

ظرفیت برق نصب شده با سیستم های
 برق و کنترل ساخت مکو

35،473
مگاوات

تعداد سیستم های برق، کنترل و حفاظت
 توربین های بادی تا پایان سال 2020

40
دستگاه

تعداد سیستم های مدیریت و حفاظت بویلر
تا پایان سال 2020

75
دستگاه

تعداد سیستم های برق، کنترل و حفاظت توربوکمپرسور 
و توربوپمپ ها تا پایان سال 2020

119
دستگاه
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اولین پیکاپ برقی مکونگاه کلی به عملکرد سازمان

1399
تعــــــــــداد کارکنــــــــــــــــــــان

وسعـــــــــــــــت سازمان)متر کل(

سرمایــــــــــــــــــــــــــــــه )ریال(

درآمدهای عملیاتـی  )میلیون ریال(

ســـود ناخالص )میلیون ریال(

درصد رضایت ذینفعان 
کارکنان

مشتریان

تامین کنندگان

جامعه

67/47
82/4
84
93
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اولین پیکاپ برقی تولید شرکت مکو

اولین نمونه برقی سازی وسایط نقلیه

تیزر معرفی سراتو هیبریدی مپنا

شارژرهای AC ایستگاهی مپنا

حرکت اولین اتوبوس برقی در ایران

مرکز کنترل یکپارچه زیرساخت های
 شارژ مپنا
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حاکمیت
شرکتی

صل دوم
ف

r e p o r t
شــــرکت مهندســـــــى و ســــاخت بــرق و کنترل مپنــــا

اشتغال در خورد٨
و رشد اقتصادی



ــت  ــن مدیری ــط بی ــه ای از رواب ــامل مجموع ــرکتی، ش ــت ش حاکمی
شــرکت، هیئــت مدیــره، ســهامداران و ذینفعــان دیگــر اســت. عــالوه 
ــزار  ــداف، اب ــق آن،اه ــه از طری ــد ک ــه می کن ــاختاری ارائ ــر آن، س ب
ــود.  ــن می ش ــرکت تعیی ــرد ش ــر عملک ــارت ب ــه آن و نظ ــتیابی ب دس
ــی و  ــه ارزش آفرین ــدام ب ــی اق ــاختار حاکمیت ــاس س ــر اس ــو ب مک
ــا  ــروه مپن ــرکت گ ــد. ش ــود می نمای ــان خ ــه ذینفع ــخگویی ب پاس
ــرای  ــتقل ب ــره مس ــت مدی ــکیل هیئ ــا تش ــگ ب ــوان هلدین ــه عن ب
شــرکت های زیرمجموعــه وظیفــه تشــکیل مــدل حاکمیتــی را بــه آنهــا 

واگــذار می کنــد. هیئــت مدیــره نیــز بــا انتخــاب مدیرعامــل ایشــان 
ــاد  ــق ایج ــر از طری ــن ام ــد. ای ــازمان می کن ــه اداره س ــف ب را موظ
ســاختارهایی ماننــد ســاختار ســازمانی کــه در نمایه ســازمان درج شــد 
و ســاختار کمیته هــای فراوظیفــه ای و همچنیــن نظــام هدف گــذاری 
ــرکت در  ــل ش ــن داخ ــه ای از قوانی ــتراتژی ها و مجموع ــن اس و تدوی
ــای  ــتورالعمل ها و روش ه ــد دس ــتمی مانن ــتندات سیس ــب مس قال
اجرایــی پیاده ســازی می گــردد. در ایــن فصــل بــه مــدل حاکمیتــی و 

ــود.   ــه می ش ــرکت پرداخت ــزای آن در ش اج

ــازمان را  ــای س ــه فعالیت ه ــئولیت کلی ــره مس ــت مدی هیئ
ــرکت را  ــت ش ــه حاکمی ــی وظیف ــد قانون ــی فرآین ــه ط ــده دارد ک برعه

بــه مدیرعامــل واگــذار نمــوده و خــود اقــدام بــه نظــارت بــر فعالیت هــای ایشــان 
ــر عهــده  ــره ب ــر اثربخشــی فعالیت هــای هیئــت مدی ــد. همچنیــن وظیفــه نظــارت ب می نمای

نهــاد بــاال دســتی یعنــی هیئــت مدیــره گــروه مپنــا اســت. گــروه مپنــا عــالوه بــر ابــالغ سیاســت های 
ــورد  ــره را م ــت مدی ــای هیئ ــی فعالیت ه ــی مال ــیله حسابرس ــه وس ــو ب ــره مک ــت مدی ــه هیئ ــروه ب ــی گ کل

ــازمان را  ــی س ــای مال ــتقل صورت ه ــی مس ــرکت، حسابرس ــی ش ــی داخل ــر حسابرس ــالوه ب ــد. ع ــرار می ده ــارت ق نظ
ــت.  ــه اس ــو پرداخت ــتقل مک ــی مس ــه حسابرس ــهود ب ــران مش ــرکت ای ــی ش ــد. در دوره گزارش ده ــرار می ده ــی ق ــورد بررس  م

نقش هیئت مدیره به عنوان باالترین نهاد نظارتی در حاکمیت شرکت به قرار زیر است: 

ترکیب هیئت مدیره

مدیرعامــل شــرکت مکــو بــر اســاس وظایفــی کــه از ســوی هیئــت مدیــره بــه ایشــان واگــذار شــده اســت مــوارد حاکمیتــی زیــر را جهــت 
ــره تدویــن و عملیاتــی نمــوده اســت: ــه نیازهــا و انتظــارات هیئــت مدی ــا سیاســت های کالن گــروه و پاســخگویی ب همســویی ب

مکــو یــک شــرکت ســهامی خــاص و زیرمجموعــه هلدینــگ گــروه مپنــا اســت. نظــام حاکمیتــی مکــو از الزامــات قانونــی حاکمیتــی قانــون 
تجــارت، قوانیــن گــروه مپنــا و قوانیــن داخلــی مکــو تشــکیل شــده اســت کــه شــامل حسابرســی داخلــی، خارجــی، بازرســی های ویــژه گــروه، 
ارزیابی هــای تخصصــی گــروه و تحلیــل شــفافیت عملکــرد همــراه بــا گزارشــات درخواســتی نهادهــای حاکمیتــی می باشــد، تشــکیل شــده 

اســت. 

ساختار قانونی و حاکمیتی شرکت

1. سیاستگذاری و نظارت کالن بر برنامه های استراتژیک ساالنه و تنظیم خط مشی و برنامه های عملیاتی 
2. بررسی گزارشات کالن فعالیت ساالنه شرکت و راهبری جهت گیری های اصلی همچون ورود به حوزه های جدید کسب و کار

3. بررسی و تصمیم گیری در سرمایه گذاری های کالن شرکت و توسعه زیرساخت های عمرانی و تجهیزات و ماشین آالت 
4. تصمیمات ورود به مناقصه های کالن خارج از گروه 

        5. بررسی صورت های مالی و تصویب بودجه های کالن سالیانه و اصالحی شرکت 
                     6. اجرای مصوبات مجامع

                                         7. تصمیم گیری و تصویب کالن طرح ها و ساختار سازمانی 
                                                                     8. تعامل با سازمان های عمومی قانونی و اجرایی جهت پیشبرد اهداف شرکت

                                                                                              9. تعامل با بازرس و تسلیم وضعیت دارایی ها به ایشان 

طراحی ساختار سازمانی و وظیفه ای. 1
انتخاب مدیران وظیفه ای و تفویض اختیار فعالیت ها به آنان. 2
توسعه نظام راهبردی در شرکت جهت هدفگذاری و برنامه ریزی کالن و نظارت بر اجرای اثربخش آنان. 3
توسعه کمیته های سازمانی جهت پیشبرد اهداف چند وظیفه ای و تحول سازمانی . 4
ــی ها، . 5 ــون خط مش ــواردی چ ــف م ــب تعری ــازمان در قال ــای س ــه  فعالیت ه ــی ب ــور جهت ده ــتندات به منظ ــب مس تصوی

ــی ــای اجرای ــتورالعمل ها و  روش ه ــا، دس آیین نامه ه
نمایندگی شرکت در تعامل با نهادهای خارج از سازمان . 6

محمد رضا روشنی مقدم

محمد حسین رفان

سید علی میرکاظمی مقدم

مجید حیدری

مجتبی گلی کریم آبادی

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره/ مدیرعامل

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

ترکیب سهامداران
شرکت گروه مپنا

شرکت مهندسی و ســـاخت توربین مپنا

شرکت مهندسی و ســاخت ژنراتورمــپنا

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات بویلرمپنا
800،000،000100جمع کل
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قانونی 

واحدهای اجرایی و عملیاتی شرکت

(هلدینگ مپنا و بخش تولید)گروه -مجمع
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ارائه اسناد و مدارک

/عزل و نصب
مصوبات هیئت 

تعیین آیین / مدیره
/ نامه های حاکمیتی

مجوز معاملت کلل 
...و 

گزارش

کنترل و رسیدگی

ارائه اسناد و مدارک و گزارشات 
مالی و عملکرد

قوانین و الزامات

گزارش

مدیرعامل

ساختار حاکمیتی شرکت
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باتوجــه بــه اینکــه مکــو یکــی از شــرکت های زیرمجموعــه گــروه مپنــا اســت، مدیرعامــل موظــف اســت تــا مطابــق مــدل حاکمیتــی همســو بــا 
سیاســت های گــروه عمــل نمــوده و گزارشــات عملکــردی خــود را بــه مپنــا ارائــه دهــد. شــایان ذکــر اســت همســویی مکــو بــا سیاســت های بــاال 
دســتی از طریــق دریافــت ابالغیه هــا و اجرایــی نمــودن آن در اســتراتژی ها و برنامه هــای ســازمانی انجــام می شــود. گــروه مپنــا جهــت ارزیابــی 
میــزان جاری ســازی سیاســت های کالن ابالغــی از رویکــرد ارزیابــی شــامل ارزیابــی تعالــی مطابــق بــا مــدل بومــی تعالــی مپنــا و مــدل  هــای بلوغ 

ســازمانی )شــامل مــدل بلــوغ مدیریــت دانــش، مــدل بلــوغ HSE ، کتابچــه برنــد و ســایر مــوارد( اســتفاده مــی نمایــد.

کمیته راهبردی و تعالی
بررسی و تصویب جهت گیری های استراتژیک سازمان شامل ورود به بازارهای جدید، حوزه های کسب و کار جدید و....	 
تصویب پروژه های استراتژیک سازمان )SI(شامل ساختار سازمانی، BPR،تعالی سازمانی،  PLM و...	 
ایجاد هم افزائی در کسب و کارها با ارائه قابلیت ها و دستاوردهای هر کسب و کار	 
پایش اجرای پروژه های استراتژیک مدیریت های کسب و کارها	 
هدف گذاری سود / درآمدی برای مدیریت های کسب و کارها و پایش تحقق آن ها	 

شورای معاونین و مدیران
بررسی مسایل کالن و عملیاتی سازمانی با توجه به سطح کمیته	 
بررسی و حل و فصل موضوعات عملیاتی مشترک مدیریت های کسب و کارها	 
تصمیم گیری مشارکتی در موضوعات خاص 	 
دریافت نظرات و اخذ تصمیمات الزم جهت پیاده سازی )سطح مدیران(	 
اطالع رسانی و به اشتراک گذاری موضوعات کالن  به صورت دوره ای  )سطح مدیران(	 

کمیته راهبری کسب و کارها
بررسی،  تصویب و پایش پروژه های فنی و سیستمی مرتبط با هرکسب و کار و بودجه مورد نیاز	 
بررسی، تصویب و به هنگام سازی برنامه راهبردی مرتبط با هر کسب و کار 	 
اولویت بندی اهداف کسب و کارها	 
شناسایی و اولویت بندی موانع تحقق استراتژی های کسب و کار بر اساس رویکرد حل مسئله	 
تصویب و به روزآوری سنجه های استراتژیک و تعیین اهداف سنجه های مصوب شده	 

کمیته های عملیاتی
به عنوان اهرم اجرایی سازمان در پیشبرد اهداف پایه ای و عملیاتی زنجیره ارزش شرکت خواهند بود. 	 

تیم های تعالی
به عنــــوان اهرم بهبود و توســــعه ســــازمان به صورت مشترک، راهبــــری تمامی پروژه های بهبــــود و 	 

به ثمر رساندن آن ها را خواهند داشت.

مکــو بــا طراحــی ســاختارهای وظیفــه ای و فراوظیفــه ای و از طریــق 
ــازمانی،  ــطوح س ــی س ــترک در تمام ــکاری مش ــای هم ــاد فض ایج
ــده را  ــزی ش ــرح ری ــای کالن ط ــت ه ــتراتژیک و سیاس ــداف اس اه
محقــق مــی نمایــد. در ایــن خصــوص ســاختار ســازمانی مــورد تایید 
هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت به عنــوان ســاختار وظیفــه ای و 
کمیتــه  هــا/ کارگــروه هــای ســازمانی بــه عنــوان ســاختار فراوظیفــه ای 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــو پایه گ در مک

ساختارســازمانی مکــو همانگونــه کــه در فصــل نمایه ســازمان تشــریح 
 )SBU( گردیــد، بــر مبنــای رویکــرد حــوزه هــای راهبــردی کســب و کار
ــش  ــب و کار در بخ ــای کس ــوزه ه ــر ح ــتمل ب ــده و مش ــی ش طراح

هــای مختلــف و خدمــات مشــترک مــی گــردد . 

ــای  ــترک فراینده ــات مش ــای خدم ــوزه ه ــت در ح ــر اس ــایان ذک ش
ــود.  ــی ش ــال م ــزی و دنب ــرح ری ــتیبانی ط ــی و پش مدیریت

ســاختار کمیتــه ای / کارگروهــی مکــو بــا هــدف تحقــق سیاســت هــا 
و راهبردهــای شــرکت و همچنیــن تقویــت نظــام مدیریــت مشــارکتی 
ــت  ــده اس ــازی ش ــاری س ــی و ج ــازمان، طراح ــی در س ــه تیم و روحی
کــه خــارج از چارچــوب ســاختار ســازمانی، بتوانــد بــه انجــام کارهــا و 
تصمیــم گیــری در امــور ســرعت بخشــیده و عکــس العمــل بــه موقــع 
در تغییــرات را بــه وجــود آورد و بــه نوعــی تمامــی کارکنــان را در رهبری 
ســازمان ســهیم نمــوده و فرهنگــی مشــترک از مدیریــت و رهبــری را در 
میــان همــکاران الیــه هــای گوناگــون توســعه دهــد. بــه صــورت کلــی 
مــوارد ذکــر شــده در ذیــل را مــی تــوان بــه عنــوان اهــداف اصلــی از 

طــرح ریــزی ســاختار کمیتــه ای در مکــو مطــرح نمــود

همسویی با سیاست های کالن گروه مپنا

ساختار وظیفه ای و فراوظیفه ای

پشتیبانی از ساختار رسمی سازمان . 1
تعیین سیاست ها و راهبردهای اصلی کسب و کارها در راستای استراتژی های گروه مپنا. 2
تدوین، تسری و اجرای اقدامات استراتژیک کسب و کارها در راستای اهداف استراتژیک. 3
چابک سازی تصمیم سازی/ تصمیم گیری موضوعات استراتژیک در کسب و کارها. 4
تقویت روحیه مشارکتی و کارتیمی . 5
بهبود ارتباطات سازمانی . 6
تسری و اجرای استراتژی ها از طریق سلسله مراتب سازمانی. 7

کمیته های مکو

کارگروه های تعالی سازمانی

کمیته های راهبری
کسب و کار

شورای معاونین و 
کمیته های راهبردی ومدیران

تعالی سازمانی
کمیته های عملیاتی

کمیته معامالت
کیمته سفارشات

کمیته وام
کمیته استخدام

و...
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نظام راهبردی شرکت

یکــی از مهمتریــن اجــزای حاکمیتــی مکــو نظــام راهبــردی متمرکــزی 
اســت کــه شــرکت در قالــب ایــن نظــام عــالوه بــر تدویــن اهــداف 
ــه  ــب و کار و وظیف ــای کس ــوزه ه ــای کالن در ح ــری ه ــت گی و جه
ای، اقــدام بــه ایجــاد یکپارچگــی و هماهنگــی فعالیت هــا در سراســر 

ســازمان مــی نمایــد. 
ــده در  ــریح ش ــدل تش ــاس م ــو براس ــردی در مک ــزی راهب ــه ری برنام
تصویــر زیــر بــا الگوبــرداری از مدل هــای کاپــالن و نورتــون، EFQM و 
دیویــد در قالــب یــک رویکــرد مســنجم و سیســتماتیک توســط حوزه 
برنامــه ریــزی راهبــردی و تعالــی بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعــه های 
ــی و  ــزی ، اجرای ــه ری ــع انســانی برنام ــت سیســتم هــا و مناب معاون
کنتــرل مــی شــود. طــی ایــن فراینــد حــوزه برنامــه ریــزی راهبــردی 
ــای  ــوزه ه ــب و کار و ح ــای کس ــوزه ه ــکاری ح ــا هم ــی ب و تعال
ــای  ــه ه ــا و برنام ــتراتژی ه ــس اس ــش نوی ــازمان پی ــه ای س وظیف
ــتراتژی از  ــت اس ــاس شکس ــی( را براس ــی و کیف ــازمان )کم کالن س
ــا و تحلیــل هــای اســتراتژیک مکــو در کلیــه  نقشــه کالن گــروه مپن

جنبه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی تدویــن و 
طــی جلســات کمیته هــای راهبــردی و تعالــی و راهبــری کســب 

و کارهــا مصــوب مــی نمایــد. 
پــس از ابــالغ اســتراتژی هــا، ســاختارهای وظیفــه ای و فراوظیفــه 

ای ســازمان )کمیتــه هــای عملیاتــی و کارگــروه هــای تعالــی( متولی 
ــا  ــق ب جــاری ســازی اثربخــش اســتراتژی هــا مــی باشــند و مطاب

ــرد  ــزارش عملک ــتند گ ــف هس ــده موظ ــریح ش ــی تش ــدل مفهوم م
ــع  ــامانه جام ــب س ــده در قال ــن ش ــی تعیی ــازه زمان دوره ای را در ب
اطالعــات مدیریــت )براســاس کارت هــای امتیــازی متــوازن طراحــی 
شــده( متناســب بــا شــاخص هــای کمــی و کیفــی طراحــی شــده در 
کمیتــه هــای راهبــردی و تعالــی و باالدســتی ارائــه نماینــد. شــایان 
ــه گزارشــات دوره ای عملکــرد، بازخوردهــای  ــر اســت پــس از ارائ ذک
ــود عملکــرد کســب و کار هــا  ــی جهــت بهب ــردی و تعال ــه راهب کمیت
ــن و  ــود تدوی ــای بهب ــه ه ــب برنام ــه ای در قال ــای وظیف و حوزه   ه

اجرایــی مــی گــردد. 

تیم های تعالی 
شرکت مکو

معیار  1
کارگروه رهبری

معیار  2
کارگروه استراتژی

معیارهای  3 و 7-2
کارگروه سرمایه های انسانی

معیار های 7-5
کلیه اعضا کارگروه های تعالی

معیارهای  7-3
کارگروه مسئولیت های اجتماعی

زیر معیار 4-4
کارگروه مدیریت مالی و نقدینگی

معیارهای  6-2
کارگروه دارایی و زیرساخت های فیزیکی

زیر معیار 1-6 و7-4
کارگروه تامین اقالم، خدمات و مشارکت ها

زیر معیار  4-2
کارگروه مدیریت تکنولوژی

زیر معیار 4-3
کارگروه مدیریت اطالعات و دانش

زیر معیار  4-1
کارگروه مدیریت فرایندها، ریسک و تضمین کیفیت

زیر معیار 3-6 و 4-6 و 4-2
کارگروه مهندسی،توسعه و بهبود محصول

معیار  7-1
کارگروه مشتریان و توسعه بازار

زیر معیار 6-4
کارگروه تولید، تحویل و ارتقا، روش های ساخت محصول

کارایــی و اثربخشــی فعالیــت کمیتــه هــا و کارگــروه هــا بــر اســاس شــاخص هــای مختلفــی همچــون  تعــداد جلســات برگــزار شــده، تعــداد 
مصوبــات، میــزان تحقــق اقدامــات و پــروژه هــای تصویــب شــده پایــش و کنتــرل مــی گــردد.
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به صورت خالصه اجزای اصلی مدل برنامه ریزی استراتژیک مکو شامل موارد زیر می باشد.

تحلیل های استراتژیک 
و تدوین استراتژی

ترسیــــم نقشــــه
 استراتژی

همســوســـازی
 استــــراتژیک

ســــازمان

اجرا، ارزیابی و بازنگری

1234

ــطح کالن  ــای س ــتراتژی ه ــن اس ــس از تدوی ــت پ ــر اس ــایان ذک ش
 ،BSC ــدل ــر م ــی ب ــتراتژی مبتن ــای اس ــه ه ــب نقش ــو در قال در مک
همسوســازی اســتراتژی هــا بــا نقشــه کالن، از طریــق منطق شکســت 
ــای  ــتراتژی ه ــا واس ــب وکاره ــای کس ــتراتژی ه ــطوح اس و در س

ــر اجرایــی مــی شــود. ــر زی ــه شــرح تصوی وظیفــه ای ب

ــتراتژیک  ــای اس ــش ه ــرات و چال ــر از تغیی ــط پ ــه محی ــه ب باتوج
موجــود، مکــو از طریــق رویکــرد برنامــه ریــزی ســناریو بــا بکارگیــری 
پایــش هــای محیطــی از طریــق نظــام MES توانســته اســت تــا بــه 
صــورت مناســبی مگاترندهــا و تغییــرات مرتبــط را پایــش و تحلیــل 
نمایــد و براســاس آن اســتراتژی هــای مناســبی را بــکار گیــرد. عــالوه 

بــر آن بهتریــن تجــارب در حــوزه هــای مختلــف بــه طــور مــداوم در 
ــا و  ــرات،  بهبوده ــاز تغیی ــورت نی ــود و در ص ــی ش ــد م ــط رص محی
اتخــاذ ســناریوهای اســتراتژیک در کمیتــه راهبــردی و تعالی ســازمانی 

ــد.  ــرار می گیرن ــازمان ق ــتراتژی های س ــرح و در اس ط

شــایان ذکــر اســت مطابــق بــا رویکــرد مدیریت ریســک اســتراتژیک و 
برنامــه ریــزی ســناریو باتوجــه به اینکــه طراحــی ســاختاری و فرایندی 
در مکــو براســاس مــدل هــای مرجــع و اســتاندارد بیــن المللــی انجام 
شــده اســت عمــالً تغییــرات بــه صــورت مناســبی پیــش بینــی شــده 

و بــا انعطــاف پذیــری بــاال پاســخ داده مــی شــود. 

جاری سازی پایداری در اهداف و استراتژی های سازمان 

ــه  ــه اهــداف 17 گان ــر پای ــده ب ــه حــال و آین ــان ب ــگاه همزم ــق ارزش مشــترک و ن ــرد خل ــا رویک ــوده ب ــالش نم ــو ت مک
توســعه پایــدار اقــدام بــه جاری ســازی پایــداری ســازمانی در فعالیت هــای خــود نمایــد بــه طــوری کــه مفاهیــم پایــداری را 

موضوعــی جــدا از مــدل کســب و کار و فعالیت هــای اصلــی خــود نمی دانــد. برایــن اســاس مکــو متناســب بــا موضوعــات 
ــدار اســت را طرح ریــزی و  ــده ای پای ــق آین ــداری خــود کــه خل ــر مســیر پای ــر زی ــا تصوی ــق ب کلیــدی اســتخراج شــده مطاب

اجرایــی نمــوده اســت. 

راه مکو- خلق آینده پایدار

شرکت الگو در پایداری مبتنی بر خلق ارزش مشتـــرک در کشور تا سال 1405

خلق محصول 
آینـــــــده

نـــــــوآوری 
و ارزش آفرینی 
محصــوالت و 
خدمــــــات

تقـویت 
ارتباطات

استاندارد
GRI

نیازها و انتظارات 
ذینفعان

اهداف هفده گانه
توسعه پایدار

الزامــــات
استانداردها

الزامـــات
مدل تعالی

آموزش و توسعه
کارکنــــــــان

فرهنــگ
مسئوالنه

توسعه سیستم های
مــــــــــدیریتی

پررورش نیروی
انسانی آینــده

ارتقاء سالمت و 
ایمنـــــــــی

تـــــاب آوری و 
گذار به انرژی پاکرشد کسب و کار

با رویــــــــکرد
محصول و خدمت

تعالی ســرمایه 
انسانـــــــی

توسعه تعامالت و 
همکاری با ذینفعان

مدیریـت اثرات 
زیست محیطی   
عمــــــــلیات

درستی کسب و کار

گذار به پایـداریپایداری عملکرد
محیط زیستی

چشــــم انداز

ابعــــــــــــــاد

حـــــــــــاکیمت شرکتـــــــــــــــــــــــــــــــی

اولویــــت های
پایـــــــــداری

توانمند سازی

محـــــرک های
نظام پـایداری

کسب و کار انرژی

کسب و کار اتوماسیون صنعتی و کنترل فرآیند

کسب و کار دیجیتال سازی

کسب و کار الکترونیک قدرت

کسب و کار خودرو برقی و زیرساخت

کسب و کار پست و دیسپاچینگ

استراتژی در سطح بنگاه ( مکو )

 استراتژی وظیفه ای
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تدوین اهداف استراتژیک مسئولیت اجتماعی 
مکــو اهــداف و جهــت گیــری هــای اســتراتژیک مســئولیت هــای اجتماعــی را از طریــق شکســت اســتراتژی از نقشــه کالن و 

همچنیــن تحلیــل موضوعــات کلیــدی )متناســب بــا دغدغــه هــا و موضوعــات اساســی در بــازه هــای زمانــی مختلــف( بــه شــرح 
تصویــر زیــر طراحــی نمــوده اســت. 

جــاری ســازی اهــداف اســتراتژیک در حــوزه مســئولیت اجتماعــی در قالــب تعریــف برنامــه هــا و پــروژه هــای بهبود توســط کارگروه مســئولیت 
اجتماعــی بــا حضــور همــکاران از حــوزه هــای مختلــف ســازمان انجــام مــی شــود و اثربخشــی اقدامــات بــا تعریــف ســنجه هــای برداشــتی 
و عملکــردی و پیگیــری آنهــا در ســامانه جامــع اطالعــات مدیریــت انجــام می شــود. شــایان ذکــر اســت در صــورت انحــراف برنامــه از اهــداف 

تعییــن شــده برنامــه هــای بهبــود در ســال آتــی تعریــف و اجرایــی مــی شــود.

یکــی دیگــر از رویکردهــای 
پایــش  درخصــوص  مکــو 
ــن و  ــداری، تدوی ــداف پای اه
ــداری در  ــزارش پای ــار گ انتش
ــد.  ــی باش ــه م ــطح جامع س
شــایان ذکــر اســت گزارشــات 
پایــداری مکــو تــا ســال 1400 
بــه صــورت تلفیقــی بــا گــروه 
ــت؛ در  ــده اس ــه ش ــا ارائ مپن
ــه  ــه ب ــوص باتوج ــن خص ای
دغدغــه تیــم ارشــد مدیریتــی 
ــعه  ــر توس ــی ب ــرکت مبن ش
حــوزه  در  هــا  فعالیــت 
پایــداری، تصمیــم بــر تدویــن 
ــداری  و انتشــار گزارشــات پای

مســتقل بــرای ذینفعــان اخــذ شــد. پــس از طــرح موضوعــات کلیــدی پایــداری، کلیــه مــوارد مــورد نیــاز جهــت درج در ایــن گــزارش 
پــس از طــرح در کمیتــه راهبــردی و تعالــی از واحدهــای درگیــر جمــع آوری گردیــده و در تدویــن گــزارش بــه کار بــرده می شــود. 

گــزارش پــس از تدویــن بــا دســتور مدیرعامــل بــه عنــوان نماینــده هیئــت مدیــره منتشــر گردیــده و مفــاد گــزارش بــرای اعضای 
هیئــت مدیــره ارســال می گــردد. شــایان ذکــر اســت کــه تدویــن ایــن گــزارش در حیطــه وظایــف کمیتــه مســئولیت اجتماعــی 

ــت. ــده اس ــف ش تعری

شــرکت مکــو بــرای شناســایی موضوعــات کلیــدی در حــوزه پایــداری از تحلیــل نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان، مطالعــه تطبیقــی بــا اهــداف 17 
ــی و بررســی روند هــای محیطــی اســتفاده نمــوده و موضوعــات را  ــر خارجــی و داخل ــرداری از شــرکت های معتب ــدار، الگوب ــه توســعه پای گان
بــر اســاس مفاهیــم نزدیــک بــه یکدیگــر دســته بندی و اولویت بنــدی نمــوده اســت. ماتریــس ذیــل موضوعــات کلیــدی پایــداری در مکــو را 
نشــان میدهــد کــه بــه منظــور تدویــن و اولویــت بنــدی آن از تیــم ارشــد مدیریتــی ســازمان نظرســنجی شــده اســت. مرزهــای تاثیــر و نحــوه 
مدیریــت هــر یــک از موضوعــات کلیــدی و واحدهایــی کــه مدیریــت موضــوع بــه آنهــا تفویــض شــده اســت در ســرفصل مذکــور در طــول 

گــزارش ارائــه خواهــد شــد. 

ارتقاء سالمت و ایمنی

حاکمیت شرکتی

توسعه تعامالت و همکاری با ذینفعان

ی گذار به پایداری زیست محیط
محصول و عملیات

تعالی سرمایه انسانی

ر تاب آوری و رشد کسب و کارها با تمرکز ب
شرایط تحریم

درستی کسب و کار مبتنی بر اخالق

نوآوری و ارزش آفرینی محصوالت و خدمات

ها کاهش انتشار گاز
و کربن

توسعه تامین پایدار و 
مسئولیت پذیر

مدیریت ریسک

ند توسعه کار داوطلبانه و بر
اجتماعی شرکت

صیانت و  امنیت اطالعات

مدیریت دارایی های فیزیکی 
سازمان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

عان
ی نف

ی ذ
 برا

یت
هم

ا

اهمیت برای سازمان

ماتریس موضوعات کلیدی مکو

نیازهـــــا و انتـظارات
ذینفعان

بهینه کاوی موضوعات
پایداری

چالش هـای اهــداف
توسعه پایدار

بررســـــی روندهای
محیطی

روش های شناسایی
موضوعات پایداری
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سنجش شاخص های عملکردی

سنجش میزان پیشرفت پروژه های بهبود

سنجش تحقق اهداف و استراتژی ها

سنجش رضایت مشتـــــــــری

سنجش رضایت کارکنان بر اساس هی گروپ، 
رضایت از خدمات بیمه، رفاهیات، رستوران

سنجش رضایت تامین کننـــدگان

سنجش رضایت جامعــــــــــه

سنجش تحقق برنامه های تولید و فروش 
محصــــوالت براســــــاس گزارشات 

سیستم مدیریت پروژه

سنجش عملکرد سیستم های مدیریتی

سنجش عملکرد تعالی سازمان

عملکرد شاخص های کلیدی، عملکردی و فرآیندی

میزان پیشرفت پروژه های بهبود و موانع و 
مشکالت احتمالی

میزان تحقق اهداف و استراتژی ها و موانع و 
مشکالت احتمالی

سطح رضایت مشتریان و نقاط ضعـف و قوت 
مربوطه، خواسته ها و نیازمندی های مشتریان

سطح رضایت مشتریان و نقاط ضعف و قوت 
مربوطه، خواسته ها و نیازمندی های کارکنان

سطح رضایت مشتریان و نقـــاط ضعف و قوت 
مرتبط، خواسته ها ونیازمندی های تامین کنندگان

سطح رضایت مشتریان و نقاط ضعف و قوت 
مربوطه، خواسته ها و نیازمندی های جامعه

میزان پیشرفت فازهای مختلف پروژه ها، 
میزان فروش محقق شده

میزان عدم انطباق های جزیی و کالن در حوزه 
IMS در واحدهای مختلف سازمانی

امتیاز تعالی سازمانی، تعداد نقاط قوت و قابل 
بهبود در زیرمعیارهای مختلف مدل تعالی

 کمیته راهبردی و تعالی، کارگروه های تعالی
کمیته راهبری کسب و کارها

 QHSE/ کمیته ارتباط با مشتری

کارگروه سرمایه های انسانی

کمیته نظرسنجی از تامین کنندگان

کارگروه مسئولیت های اجتماعی

 معاونت فروش و  خــدمات مـــــشتریان،
کمـیته کنتــــرل ســــــفارشات

QHSE/ تیم ممیزی داخلی- شخص ثالث

 کمیته راهبردی و تعالی، واحد برنامــــه ریزی
راهبردی و تعالی سازمانی

سنجش عملکرد تامین کنندگان سازمان

سنجش عملکرد HSE پیمانکاران

HSE سنجش عملکرد کارکنان و سازمان در زمینه

سنجش عملکرد HSE سازمان در داخل گروه مپنا

سنجش عملکرد R&T سازمان در داخل گروه مپنا

سنجش بلوغ فرایندهای مدیریت دانش

سنجش عملکرد مالی سازمان

سنجش بلوغ فرآیندهای منابع انسانی

سنجش عملکرد نت سازمان

سنجش عملکرد تجهیزات سازمان

 امتیاز ارزیابـــی عملکرد تامیـــن کننـــدگان، 
گزارشات بازخورد عملکرد

عدم انطباق ها در عملکرد HSE پیمانـــکاران

عدم انطباق ها در عملکرد HSE کارکنــــــان

 ،HSE امتیـــــــــاز ارزیابــــی عملکــــرد
گزارشــــات عدم انطباق ها، شاخــص تعداد 

حوادث ناتوان کننده

 ، R&T امتیـــــــاز ارزیابــــی عملکـــرد
گزارشات عدم انطباق ها

سطح بلوغ دانش براساس مدل طراحی شده

ترازنامــه، صورت سود و زیان و  شاخص ها و 
نســبت های مالــــــی

سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی، عناوین 
اقدامات بهبود مربوطه

عملکرد شاخص های نت، عدم انطباق های 
ممیزی داخلی حوزه نت

 عملکرد شاخـــــص های کالیبراســــــیون، 
عــــدم انطباق های ممــــیزی داخلــــی 

حوزه کالیبراسیون

معاونت تامیــــــــن

 کمیتــــه HSE، تیم ممیــــزی داخلـــــی، 
جلسات بازنگری مدیریت

 ارزیابی HSE مپنا
 ممیزی های داخلی و خارجی

 کمیته راهبردی و تعالی
 مدیریت پژوهش و فناوری

کمیته راهبری دانش ، هسته فنی دانش

واحد مالـــــی، کمیته راهبردی و تعالــــی، 
هیئت مدیــــــره

کارگروه سرمایه های انسانی

تیم ممیزی داخلی، جلسات بازنگری مدیریت

 تیم ممــیزی داخلی/ شــــخص ثالث/
  ارایـــه گزارشات کالیبـــــراسیون و 
 عـــدم انطبـــاق ها در جلســـات 

بازنگری مــــدیریت

ضمانت اثربخشی حاکمیتی

مکــو جهــت ضمانــت اثربخشــی نظــام حاکمیتــی خــود اقــدام بــه 
اســتفاده از رویکردهــای متعــددی جهــت ارزیابــی عملکــرد در ســازمان 
ــروه  ــل گ ــط مدیرعام ــو توس ــره مک ــت مدی ــای هیئ ــد. اعض می نمای
مپنــا منصــوب و بــه وســیله هیئــت مدیــره گــروه مپنــا  و ســاختار 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب ــت م باالدس
 همچنیــن در الیــه بعــد اعضــای هیئــت مدیــره اقــدام بــه منصــوب 
نمــودن مدیرعامــل در مکــو نمــوده و در جلســات منظــم  ماهانــه و بــا 

دریافــت گزارشــات الزم بــر عملکــرد ایشــان نظــارت می نماینــد. 
ــای  ــاس رویکرده ــر اس ــا و ب ــض فعالیت ه ــا تفوی ــل ب ــر عام مدی
متعــدد از طریــق رهبــران و مدیــران ارشــد ســازمان بــر کلیــه 
فعالیت هــای شــرکت نظــارت نمــوده و عملکــرد نظام هــای ســازمانی 
ــاری در  ــای ج ــه رویکرده ــر مجموع ــدول زی ــد. ج ــی می نمای را ارزیاب

ــد.  ــان می ده ــازمان را نش ــرد س ــام عملک نظ

نظام ارزیابی و پایش عملکردنظام ارزیابی و پایش عملکرد اطالعات و گزارش های تولید شدهاطالعات و گزارش های تولید شده واحد سازمانی/ کمیته مربوطهواحد سازمانی/ کمیته مربوطه
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ف

خلق محصول
آینده

r e p o r t
شــــرکت مهندســـــــى و ســــاخت بــرق و کنترل مپنــــا

خلق محصول
آینده

الگوی تولید١٢
صنعت، نوآوری و٩و مصرف مناسب

زیر ساخت ها



توســعه محصــوالت و خدمــات از طریــق بکارگیــری ایــده هــای نوآورانــه و فناورانــه بــه عنــوان یکــی از تمرکزهــای اســتراتژیک مکــو می باشــد 
کــه طــی ســالیان اخیــر توانســته اســت بــا نهادینــه ســازی رویکــرد خلــق ارزش مشــترک، پایــداری عملیاتــی را بــا ورود بــه حــوزه هــای 
جدیــد کســب و کار محقــق ســازد. شــایان ذکــر اســت رویکــرد خلــق ارزش مشــترک، نگرشــی مبتکرانــه بــه مــدل اداره ســازمان هــا بــا جلــب 
حداکثــری رضایــت تمامــی ذینفعــان می باشــد و بــه دنبــال شناســایی نیازهــای خــاص اجتماعــی و ســعی در تامیــن آن بــه عنــوان یــک 

فرصــت اقتصــادی نویــن و در نهایــت خلــق ارزشــی مشــترک بــرای ســازمان از یــک ســو و بــرای جامعــه از ســوی دیگــر اســت. 

مدیریــت نــوآوری در مکــو بــا ارزیابــی نوآوری هــای جــاری و الگوبــرداری از مــدل هــای برتــر جهانــی در بخــش 
هــای محصــوالت، خدمــات، فرایندهــا و ســاختار ســازمانی، پیــش بینــی، طراحــی و جــاری ســازی شــده اســت. 
ســاختار اصلــی ایــن مــدل بــر مبنــای نــگاه بــه نــوآوری بــه مثابــه اکوسیســتم می باشــد کــه برایــن اســاس تمامــی 
ایــده هــای ذینفعــان در دو فــاز 1( شناســائی فرصــت هــای خلــق ارزش و 2( توســعه، اســتقرار و بهــره بــرداری، تبدیــل 
ــوآوری را در چهــار منظــر  ــه کــه در مــدل مفهومــی زیــر تصویــر شــده اســت مکــو بافــت ن ــرای ســازمان مــی شــود. همانگون ــه ارزش ب ب
اســتراتژی، ســاختار، فرهنــگ و قابلیــت هــا طــرح ریــزی و ایجــاد نمــوده اســت تــا بتوانــد ایــده هــای تمامــی ذینفعــان را بــا اســتفاده از 
ظرفیــت هــای پشــتیبان در قالــب شــش گام اصلــی تبدیــل بــه ارزش پایــدار نمایــد. شــایان ذکــر اســت رویکردهــای مدیریــت تکنولــوژی و 
مدیریــت دانــش در حیــن فراینــد نــوآوری بــه عنــوان ابزارهــای اصلــی در جامعیــت بخشــی، ایجــاد یکپارچگــی و پشــتیبانی از ایــن مــدل 

ایفــای نقــش مــی نماینــد.

نوآوری و ارزش  آفرینی 
محصوالت و خدمات

موضوع کلیدی

ــری  ــلط و بکارگی ــاب، تس ــا اکتس ــو ب ــرکت مک ــاوری در ش ــت فن ــد مدیری فراین
تکنولوژی  هــای پیشــرو شــرکاء تجــاری شــرکت آغــاز گردیــد. همــگام بــا طــی فراینــد 

بلــوغ شــرکت و ایجــاد زیرســاخت های الزم نظیــر تقویــت ســاختار تحقیــق و توســعه 
از طریــق نهادینــه ســازی در حــوزه هــای کســب و کار مکــو و اســتفاده از مفهوم توســعه 

ــره  ــور )NPSD(، به ــات مح ــوالت خدم ــعه محص ــد)NPD( و توس ــوالت جدی محص
منــدی از نــوآوری ســازمانی و همچنیــن ســرمایه گــذاری درایــن بخــش، تکنولوژی هــای 

اختصاصــی ایجــاد و درمحصــوالت اصلــی شــرکت از آنهــا بهــره گیــری شــده اســت. 

در ایــن رابطــه مکــو در راســتای جهــت گیــری هــای کالن  1( کاهــش شــکاف تکنولوژیکــی 
کلیــدی و 2( طراحــی، مهندســی و توســعه فناورانــه محصــوالت و خدمــات کســب و کارهــا 
ــایی،  ــای شناس ــیون از رویکرده ــازی و اتوماس ــال س ــازی، دیجیت ــی س ــر برق ــز ب ــا تمرک ب
ارزیابــی، انتخــاب، اکتســاب، بکارگیــری و اســتقرار تکنولــوژی جدیــد در دو بخــش 1( محصــول 
 ICT MASTERــق ــات مطاب ــات  و  ارتباط ــاوری اطالع ــدل ADL و 2( فن ــرداری از م ــو ب ــا الگ ب
ــرد ADL شــامل فازهــای شناســایی  ــر اســت رویک ــوده اســت. شــایان ذک PLAN اســتفاده نم
ــاب  ــرای اکتس ــذاری ب ــده، هدف گ ــتخراج ش ــای اس ــی تکنولوژی ه ــوژی، ارزیاب ــدی تکنول نیازمن
ــا فرایندهــای اســتراتژی  ــط ب ــوژی )فازهــای مرتب ــی تکنول ــاز و منبع یاب تکنولوژی هــای مــورد نی
ــه  ــی 8( ب ــوژی )فازهــای 5 ال ــروژه مدیریــت تکنول ــا اجــرای پ ــط ب ــوژی( و  فازهــای مرتب تکنول

شــرح تصویــر زیــر مــی باشــد.
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همانگونه که در قبــــل نیز تشـــــریح گردید مکـــــو بر اســــاس چشـــــم انداز و نقشـــــه راه فناوری و 
محصـــــوالت و خدمـــــات در ســـــه حــــــوزه اصلـــــی برقی سازی، اتوماسیون و دیجیتال سازی 

ــد.  ــت می نمای فعالی

در حــوزه تکنولــوژی محصــول و در کســب و کار محــوری )حــوزه انــرژی(، شــرکت 
مکــو بــا توجــه بــه زنجیــره ارزش گــروه مپنــا، اقــدام بــه شناســایی و ارزیابــی 

فنــی تکنولوژی هــای مرتبــط بــا محصــوالت تولیــدی خــود  بــه گونــه ای 
ــا  ــروه مپن ــاوری ســایر شــرکت ها در گ ــا فن ــه قابلیــت یکپارچگــی ب ک

ــره ارزش گــروه  ــد در زنجی ــا بتوان ــد ت را داشــته باشــد، مــی نمای
ــای  ــن در طرح ه ــد. همچنی ــل نمای ــری عم ــور موث ــه ط ب

توســعه محصــوالت و خدمــات، اقــدام بــه ایجــاد، 
ــاس  ــر اس ــوالت ب ــاوری محص ــعه فن ــود و توس بهب

اســتراتژی های ســازمان و رصــد فنــاوری در 
ــب و کار  ــای کس ــوزه ه ــاد ح ــب ایج قال

ــرح  ــز ط ــن مراک ــت و ای ــوده اس نم
را  مناســب  پژوهشــی  هــای 

ــاوری  ــعه فن ــا توس ــط ب مرتب
و محصــول، در کمیتــه 

کســب  راهبــری 
مرتبــط  کار  و 
در  و  تصویــب 

تیــم هــای داخلــی 
ــه اجــرا  ــی خــود ب فن

ــد.  ــی آورن در م

ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــوان نمون ــه عن ب
ــرل  ــای کنت ــتم ه ــازی سیس بومی س

راه حــل  ارائــه  و  طراحــی   ،MAPCS
جامــع هوشــمند MAPNA MIND، طراحــی 

ــی و  ــای الکتریک ــرانه خودروه ــاخت پیش و س
شــارژرهای مرتبــط، بومی ســازی سیســتم تحریــک 

ژنراتــور نیروگاه هــای حرارتــی  MAPEX اشــاره نمــود. 

شــرکت مکــو بــه عنــوان یــک شــرکت دانــش بنیــان همــگام بــا توســعه فعالیــت هــای کســب و کار، نقــش و 
اهمیــت دانــش ســازمان بــه عنــوان یــک دارائــی اســتراتژیک را درک نمــوده و فرایندهــا و زیرســاخت هــای مدیریت 

آن را ارتقــاء داده اســت. شناســایی و توســعه دارایــی هــای دانشــی منحصــر بــه فــرد در هــر حــوزه کلیــدی، اســتراتژی 
ــازمانی را  ــش س ــات و دان ــی اطالع ــاء یکپارچگ ــتراتژیک ارتق ــدف کالن اس ــه ه ــد ک ــو می باش ــرکت مک ــش ش ــت دان مدیری

ــد. ــتیبانی می نمای پش

در ایــن خصــوص مکــو در دو ســطح اســتراتژیک و عملیاتــی رویکــرد مدیریــت دانــش 
 Knowledge را پیــاده ســازی نمـــــوده اســت. در ســــطح اســــتراتژیک متدولــوژی

Asset management  )مطابــق بــا تصویــر زیــر( بــه عنــوان یــک رویکــرد الگوبــرداری 
شــده بــکار گرفتــه شــده کــه بــه دنبــال تدویــن جهــت گیــری اســتراتژیک مدیریــت دانش، 

الزامــات راهبــردی، نقــش هــا و مســئولیت هــای مرتبــط و ســایر مــوارد می باشــد. در ســطح 
عملیاتــی نیــز از متدولــوژی Knowledge Management Institute بهــره گیری شــده اســت 

کــه بــه موضوعــات اساســی همچــون ابزارهــا، تکنیــک هــا و فرهنــگ ســازی در نــگاه عــام اشــاره 
ــه  ــل چرخ ــت تکمی ــه جه ــو ب ــش در مک ــت دان ــوغ مدیری ــیر بل ــت در س ــر اس ــایان ذک دارد. ش

فراینــدی مدیریــت دانــش و ارتقــاء یکپارچگــی انــواع رفتارهــای دانــش هــای ســازمانی، ســامانه 
جامــع مدیریــت دانــش مکــو بــه صــورت یکپارچــه بــرای تمامــی حــوزه هــای ســازمانی اســتقرار و 

جــاری ســازی شــده اســت.

در قالــب فرآینــد ثبــت و بــه اشــتراک گذاری دانــش، تجــارب همــکاران و دانــش مربوطــه می توانــد بــه 
عنــوان ایــده ای جهــت نــوآوری محصــول یــا فرآینــد بــه کار بــرده شــود. همچنیــن اجــرای ایــن فرآینــد بــا 

ســایر ذینفعــان از جملــه تامین کننــدگان منجــر بــه شــراکت بــا آنــان و ایجــاد ارزش بــرای جامعــه از طریــق 
نــوآوری در محصــوالت و خدمــات شــده اســت.

برخی نتایج حاصل از این رویکرد به صورت زیر است:

مدیریت دانش در مکو

 تشــکیل ســرمایه گذاری مشــترک بــا شــرکای فنــاوری	 
)ABB و  Siemens از قبیل( 

ــی 	  ــرکت های  خارج ــاخت  ش ــی Plant Battery س جایگزین
ــی ــده  داخل ــاخت تامین کنن ــای OPZS س ــا باطری ه ب

توانمندســازی پیمانــکاران جهــت ســاخت ترانس هــای زمیــن 	 
ــاژ و  ــان و ولت ــودن ترانس هــای جری ــن نم ــور و جایگزی ژنرات
کلیدهــای مینیاتــور بــه عنــوان بخشــی از نــوآوری ایجاد شــده 

بــا همــکاری پیمانــکاران

اشــتراک گــذاری دانــش فنــی بــا تامیــن کننــدگان در 	 
باطــری  و  ســوئیچگیر  کانتینــر،  ســاخت  زمینه هــای 

توســعه و بهبــود محصــوالت مبتنــی بــر پروژه هــای تحقیــق 	 
و توســعه بــر اســاس ایــده دانــش هــای ثبــت شــده
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ــنهادی  ــق ارزش پیش ــور تحق ــه منظ ــو ب ــرکت مک ش
ــا قابلیــت هــای  ــن ب ــد مطمئ خــود » ایجــاد یــک برن
تکنولوژیــک، قیمــت رقابتــی و کیفیــت مناســب« 
همــواره نســبت بــه حفــظ و توســعه زنجیــره ای 
یکپارچــه و منســجم از تامین کننــدگان و همــکاران 
تجــاری تــالش نمــوده اســت. درایــن خصــوص 
ــف شــامل ایجــاد  ــکار های مختل ــری از راهــ بهره گیـــ
ائتالف های اســتراتژیک  در قالب مــــدل های مرســوم 
شــامل جـــــوینت  ونچـــر،حـــــق امتیاز،کنسرسیوم و 
ــدگان  ــن کنن ــاری و تامی ــکاران تج ــوارد با هم ــایر م س
ــوالت و  ــعه محص ــور توس ــه منظ ــی ب ــی و خارج داخل

خدمــات همچنیــن مدیریــت ریســک 
ــتورکار  های استراتژیک در دسـ

ــت.  ــوده و هس ب

از رویکردهــای دیگــر شــرکت در مســیر نــوآوری، 
توســعه همکاری هــای نوآورانــه و اســتفاده از نــوآوری 
ــا  ــل ب ــه تعام ــدام ب ــرد  اق ــن رویک ــق ای ــرکت از طری ــد. ش ــی باش ــاز م ب
دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی، انجمن هــای علمــی و... بــه عنــوان 
ــوآوری، می کنــد. مکــو در راســتای  ــان اصلــی شــبکه همــکاری ن نقش آفرین
حمایــت و همــکاری مناســب بــا اســتارت آپ ها جهــت بهره بــرداری از 
ــاز  ــوآوری ب ــگاه ن ــاح آزمایش ــه افتت ــدام ب ــاز اق ــوآوری ب ــای ن فرصت ه
ــای  ــاس ایده ه ــر اس ــز، ب ــن مرک ــا در ای ــت ت ــوده اس )Meco next( نم
ــوده و  ــت نم ــا حمای ــرمایه گذاری الزم از آنه ــا س ــتارت آپ ها ب ــب اس مناس

ــد. ــت نمای ــود را تقوی ــی خ ــق ارزش آفرین ــن طری ــد از ای ــالش می کن ت

 از نتایج نوآورانه حاصل از همکاری  با شرکت های داخلی و خارجی صاحب فناوری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

قرارداد انتقـــال تکنــولوژی طراحی و ساخت سیستم های برق و کنترل کالس 	 
E و F از شرکت های Siemens و ABB )کنسرسیوم(

قرارداد همــکاری بلند مدت و استراتژیک با شرــکت برق و الکترونیک پرتو صنعت 	 
 )VFD( جهت طراحی، ساخت و فروش درایوهای صنعتی فرکانس متغیر ولتاژ پائین

)JV( در رنجهای مختلف

ایجاد جوینت ونچر با شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان درخصوص تشکیل شرکت 	 
)JV(با موضوع طراحی و ساخت اتوبوس های برقی )تولید اتوبوس برقی پارسان )شتاب

ایجاد جوینت ونچر با شرکت کرمان خودرو درخصوص تشکیل شرکت توسعــه و سـاخت 	 
)JV( خودرو برقی نوین ماهان

تفاهم نامه همــکاری شهرداری تهران و شركت گروه مپنا در حــوزه حمل و نقل برقی و ایجاد 	 
زیر ساخت های شارژ )همکاری تجاری(

تفاهم نامه همکاری با شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل درخصوص بکارگیری ظرفیت های مکو 	 
و ایرانسل در حوزه فناوری های دیجیتالی و هوشمندسازی به منظور حمایت از اکوسیـــستم 
 استـــارتاپی در حوزه IOT و عـــلوم داده در راســــتای تحقق اهــداف اقتصاد دانش بنیان

 در کشور)کنسرسیوم(

 تفاهم نامه همکاری با شرکت موج نیرو بابت تولید و فروش سیستم اســکادای خطوط ریلـــی	 
)همکاری تجاری(

توسعه نوآوری از طریق شبکه های همکاری 
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اجــرای رویکردهــای فــوق منجــر بــه اجــرای نوآوری هــای 
متعــددی در ســطح شــرکت شــده اســت کــه نتایــج آن بــه 

شــرح زیــر اســت. همــان گونــه کــه در فــوق تشــریح گردیــد 
نـــــوآوری ارائــه شــــــده بــر مبنای انـــــواع نـــــوآوری ها 

ــاختار  ــنهادها و س ــام پیش ــب نظ ــات در قال ــامل موضوع ش
ــد. ــا می باش ــروژه ه پ

از دیگــر رویکردهــای نــوآوری پیــش گیرانــه، 
پاســخگویی بــه تکانــه هــای محتمــل بــرای کســب و 
ــه در  ــه بومــی ســازی ســاعت ســنکرون ک کار مــی باشــد ک
ــابه  ــع مش ــزاری در صنای ــالت بداف ــری از حم ــه یادگی نتیج

ــد. ــی باش ــده آن م ــرا ش ــق اج ــود، از مصادی ب

ــت  ــای مدیری ــامل نظام ه ــردد ش ــوآوری می گ ــت ن ــه تقوی ــر ب ــه منج ــو ک ــال در مک ــای فع ــی نظام ه برخ
ــن  ــد. ای ــی باش ــوارد م ــایر م ــی ارزش و س ــود،  مهندس ــای بهب ــروژه ه ــت پ ــنهادها، مدیری ــش، پیش دان

ــرداری در  ــان را جهــت بهره ب ــه خصــوص کارکن رویکردهــای مشــارکتی، ایده هــا و تجــارب ذینفعــان، ب
ــد.   ــی می نمای ــازمان جهت ده ــتمر در س ــود مس ــه بهب ــل ب ــوآوری و تبدی ن

در رویکــرد نظــام پیشــنهادها، کارکنــان و ســایر ذینفعــان اقــدام بــه ثبــت ایده هــای مدنظــر 
ــر ســاختی و  ــه  هــای نظــام پیشــنهادها در دو بخــش سیســتمی و زی ــد. کمیت می نماین

ــی  ــی و در صورت ــان را بررس ــای آن ــی ایده ه ــی و مدیریت ــطوح کارشناس ــی و در س فن
کــه قابــل اجــرا و ارزش آفریــن باشــند، ایــده را تاییــد می کننــد. نظــام پیشــنهادها 

ــات و  ــد محصوالت وخدم ــر دو بع ــی در ه ــای تدریج ــه نوآوری ه ــر ب منج
ــا پذیــرش  فرآیندهــای ســازمانی می شــود. از ســوی دیگــر ایــن نظــام ب

ایده هــای ذینفعــان و پــاداش دادن بــه آنــان بــه خصــوص در ســطح 
ــوآوری در شــرکت می شــود.  ــان موجــب توســعه فرهنــگ ن کارکن

ــوژی ســاختاریافته و  ــک متدول ــه ی ــری نظــام مهندســی ارزش اســت ک ــه کارگی ــر ب ــرد دیگ رویک
کارکردگــرا بــا گام هایــی مشــخص مــی باشــد. ایــن رویکــرد بــا هــدف دســتیابی بــه خالقیــت گروهــی 
بــه دنبــال افزایــش شــاخص ارزش یــک محصــول، پــروژه یــا خدمــت اســت کــه پــس از تعریــف و توســعه ارزش 
اولیــه در یــک نظــام، می توانــد منجــر بــه بازآفرینــی ارزش در آن گــردد. رویکــرد مذکــور بــه صــورت نظام منــد و یکپارچــه 
در گــروه مپنــا جاری ســازی شــده اســت و تــا کنــون منجــر بــه اجــرای پروژه هــای متعــددی در مکــو نیــز شــده اســت کــه بــرای 
نمونــه مــی تــوان بــه بکارگیــری نرم افــزار ELECDES در تهیــه مــدارک مهندســی در حــوزه  EBOP)مهندســی ارزش کابــل( اشــاره 

نمــود کــه منجــر بــه صرفه جویــی 20% هزینــه در پــروژه شــده اســت.

نظام های پشتیبان نوآوری 

          سرانه نوآوری  

                 نرخ مشارکت کارکنان در نوآوری 

 میزان رشد نوآوری محصولی         

                  میزان رشد نوآوری فرآیندی

  میزان رشد  نوآوری سازمانی

1400

6/92             

     82/33%         

0.64            

0.25          

0.22         

4/85                 

 66%                 

0.55                

0.17               

0.18              

1399
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مکــو بــه عنــوان بــزرگ تریــن شــرکت ارائــه دهنــده 
راهکارهــای جامــع در سیســتم هــای بــرق، کنتــرل و 
حفاظــت ماشــین های دوار در صنایــع نیــرو، نفــت، 
ــد.  ــزی در کشــور فعالیــت  می نمای ــی و فل گاز، معدن
ــه صــورت  ــره ارزش مکــو ب ــن خصــوص زنجی در ای
زیــر اســت کــه بــر اســاس توانمندهــای خود کســب 
و کارهــای متعــددی را ایجــاد و توســعه داده اســت. 
ــل اول  ــه در در فص ــو ک ــور مک ــیر تط ــا س ــق ب مطاب
ــوالت  ــیر تح ــد، س ــه گردی ــگاه( ارائ ــک ن ــو در ی )مک
اســتراتژیک مکــو را مــی تــوان بــه دوره هــای اشــاره 

شــده در تصویــر مقابــل خالصــه نمــود

ســاختار ســازمانی و اســتراتژیک مکــو متمرکــز بــر کســب و کارهــا اســت و در صورتــی کــه در طــول زنجیــره ارزش انــرژی یعنــی 
ــر فناوری هــای نویــن در حوزه هــای برقی ســازی، دیجیتال ســازی و  ــه راهکارهــای مبتنــی ب ــه ارائ تولیــد، توزیــع و مصــرف قــادر ب

اتوماســیون باشــد، ســبد محصــوالت و خدمــات خــود را بــا  تمرکــز بــر توســعه پایــدار گســترش می دهــد. 

شــرکت بــر اســاس درک نیازهــا و انتظــارات مشــتریان و ســایر ذینفعــان خــود اقــدام بــه طراحــی و ارائــه ســبد متنوعــی 
از راهکارهــا و محصــوالت می نمایــد کــه متناســب بــا ســرفصل هــای اتوماســیون، دیجیتــال ســازی و برقــی ســازی بــه 

شــرح زیــر دســته بنــدی مــی شــود. 

شایان ذکر است سبد سرویس مکو به صورت کامل در فصل اول )مکو در یک نگاه( تشریح شده است.

ــا  ــرل ب ــرق و کنت ــا ماموریــت یکپارچــه ســازی سیســتم هــای ب براســاس موضوعــات اشــاره شــده، چرخــه عمــر شــرکت مکــو ب
راهکارهــای شــرکت هــای بیــن المللــی خارجــی ماننــد siemens  و ABB آغــاز شــده اســت کــه در ادامــه بــا بهــره گیــری از تــوان 
رهبــری و ایــده هــای خالقانــه و نوآورانــه کارکنــان دانشــی، مکــو توانســته اســت بســیاری از زیرسیســتم هــای حیاتی و اســتراتژیک 
کشــور را ســاخت داخــل و یکپارچــه ســازی نمایــد. در مســیر بلــوغ ســازمانی، شــرکت مکــو بــا درک شایســتگی هــای محــوری و 
پایــش تحــوالت محیطــی، چشــم انــداز توســعه کســب و کارهــای خــود را ورود بــه حــوزه هــای جدیــد کــه منطبــق بــر تکنولــوژی 
روز دنیــا و نیازهــای تمامــی ذینفعــان اســت قــرار داده کــه در ایــن رابطــه مــی تــوان بــه برقــی ســازی وســائط نقلیــه )ســواری و 
ســنگین( و زیرســاخت شــبکه شــارژ، هوشمندســازی و دیجیتــال ســازی جامعــه و زیرســاخت هــای صنعتــی بــا ارائــه محصــوالت 

IOT&IIOT، بومــی ســازی تجهیــزات تصویربــرداری پزشــکی اشــاره نمــود. 

ارزش آفرینی در زنجیره ارزش از طریق راهکارهازنجیره  ارزش مکو و گذار به شبکه انرژی هوشمند

محصوالت و خدمات مرتبط با راهکارهای ارائه شده در دسته بندی فوق

انتقال تکنولوژی و یکپارچه سازی
تمرکز بر ساخت داخل زیرسیستم های استراتژیک

نهادینه سازی تحقیق و توسعه با تمرکز بر تجاری سازی
توسعه کسب و کارهای جدید

داده کاوی رفتار تجهیزات یا 
فرایندها با هدف هوشمندسازی 

 در سطح جامعه صنعتی
 و عمومی

دیجیتال سازی
کنترل فرایندهای صنعتی با 

بهره گیری از فناوری های 
یکپارچه سازکننده 

اتومــــاسیون
استفاده از نیروی برق در 

محصوالت با منابع انرژی پایه 

برقـــــی سازی
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ــل  ــاخت داخ ــکار س ــا راه ــن ب ــت توربی ــر و حفاظ ــرل گاورن ــتم کنت سیس
MAPTC&MPS و راهکارهــای خارجــی

ــاخت داخــل  ــا راهــکار ســــ ــت ب ــع شــده پلن ــرل توزی سیســتم کنتــــ
MAPCS و راهکارهــای خارجــی
سیستم کنترل و حفاظت بویلر و برنر

سیستم حفاظت ژنراتور و ترانس
ــل MAPEX و  ــاخت داخـــ ــکار س ــا راه ــور ب ــک ژنرات ــتم تحری سیســــ

ــی ــای خارج راهکاره
سیســـــتم راه انــداز ژنراتــور بــا راهــکار ســاخت داخــل MAPLCI و 

راهکارهــای خارجــی
سیستم حفاظت زمین

سیستم کنترل توزیع شده پلنت و حفاظت
سیستم حفاظت ژنراتور و ترانس

سیستم تحریک ژنراتور
BMS سیستم کنترل و حفاظت بویلر

سیستم کنترل برنر
سیستم کنترل سوخت مایع

تجهیزات اتوماســـــیون و کنتــــرل سیســـــــتم های تولیـــد آب دمین 
)WTP( و تصفیــه خانــه

 )CPP( سیستم  کنترل تصفیه آب کندانس ورودی به بویلر
FGS سیستم کنترل

سیســــــتم هــای مــــــدیریت بار و مصـــــرف انــرژی نیـــــــروگاه های 
)PMS/PDCS( ــره  ای ــود جزی م

سیستم کنترل توربین و ژنراتور بادی
سیستم کنترل پیچ

سیستم کنترل یاو  نیروگاه بادی
کانورتر DFIG با راهکار ساخت داخل MAPDC و راهکارهای خارجی

تابلو های برق توزیع و حفاظت برق
TB  سیستم مانیتورینگ

پایش وضعیت توربین ژنراتور بادی
مانیتورینگ مزارع بادی

اینورترهای متصل به شبکه و غیر متصل به شبکه
تابلو های برق توزیع و حفاظت برق )سوئیچگیر(
سیستم های مانیتورینگ نیروگاه های خورشیدی

انواع مبدل
باطری شارژر و اینورتر

VFD سیستم درایو و کنترل دور موتور فرکانس متغیر

ــگ  ــش ومانیتورین ــل، پای ــت، تحلی ــرای مدیری ــکار MAPNA MIND ب راه
ــاوگان صنعتــی آنالیــن ن

سیستم مدیریت و ذخیره سازی داده نیروگاه ها
سیموالتور آموزشی بهره برداری نیروگاه های سیکل ترکیبی

خدمات داده کاوی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و پیشگویانه
خدمــات تهیــه و تدویــن اطالعــات و پارامترهــای توربیــن بــا بهــره گیــری از 

MAPSIM سیســتم شــبیه ســاز
IOT&IIOT تجهیزات

ــای  ــایت ه ــی در س ــزات اصل ــن تجهی ــت آنالی ــش وضعی ــات پای خدم
صنعتــی و بهینــه ســازی عملکــرد تجهیــزات و واحدهــای نیروگاهــی، تحلیل 
داده هــای صنعتــی و امــکان توســعه برنامــه هــای صنعتــی بــر روی پلتفــرم 

MAPNA Mind
MAPCLOCK سیستم هماهنگ  کننده ساعت مرکزی نیروگاه

سیستم های ذخیره ساز انرژی  صنعتی
سیستم های ذخیره ساز انرژی خانگی

سیستم پیشرانه الکتریکی اتوبوس و مینی بوس برقی
  سیستم پیشرانه الکتریکی خودرو برقی سواری 
)با راهکارهای موتور درون چرخ و موتور مرکزی(

)Battery Packing( سیستم باتری پک انواع وسائط نقلیه برقی
انواع شارژرهای کند و سریع خودروهای برقی )سواری و سنگین(

اپلیکیشن ایستگاه های شارژ خودرو برقی مپنا
 داشبورد مدیریتی ایستگاه های شارژ خودرو برقی مپنا

خـــــــدمات پایــش وضعیــت و رفتارهــای ناوبـــــــری خودروهــای برقی 
Connected Car تحــت عنــوان

خدمات رزرواسیون ایستگاه شارژ خودرو برقی، پرداخت الکترونیکی و ..
SCADA/EMS سیستم های مدیریت شبکه و دریافت دیتا

سیستم های حفاظت و اتوماسیون پست
خدمــات بــه روز آوری، نوســازی و ارتقــا محصــوالت فــوق الذکــر در صنایــع 

)Renovation , Upgrading( ــف مختل
ــده در  ــه ش ــای ارائ ــتم ه ــدازی سیس ــب و راه ان ــر نص ــارت ب ــات نظ خدم

ــف حــوزه هــای مختل
خدمــات پشــتیبانی فنــــــی در زمینــه هــای طراحــــــی، مهندســـــی، 

ــرداری ــره ب ــدازی و به ــت، راه ان تس
خدمــات آموزشـــــی در زمینـــــه هــای مختلــف مـــــهندسی، راه انــدازی، 

ــرداری، عیــب یابــی و تعمیــرات بهــره ب
خدمات پس از فروش شامل گارانتی و وارانتی 

تامیـــن لــوازم یدکـــــی و ابــزار مخصـــــوص به مــــــدت ۱۰ ســال پس از 
ارائــه محصــول

فروش دانش فنی 
 فروش حق االمتياز ساخت و فروش

سیستم یکپارچه برق و کنترل
 توربین های گاز و بخار 

فناوری درایو

محصول

محصول
محصول
خدمات
خدمات

محصول
خدمات

محصول

محصول
محصول
محصول
محصول

محصول
محصول
محصول
محصول
خدمات

خدمات
محصول
محصول
خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات
خدمات

خدمات
خدمات

سیستم یکپارچه برق و کنترل 
 سایت های صنعتی

 )واحدهای فرایندی، آب شیرین 
کن، توربوکمپرسور، توربوژنراتور(

سیستم یکپارچه برق و کنترل 
توربین های بادی

سیستم های جامع برق، کنترل و 
حفاظت نیروگاه خورشیدی

عنـــــــــــــــــــــــوانمحصول/خدمتعنـــــــــــــــــــــــوانمحصول/خدمت

زی
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ــوق  ــدول ف ــه در ج ــو ک ــات مک ــوالت و خدم ــا، محص ــاس راهکاره براس
ــردد. ــی می گ ــو معرف ــدی مک ــای کلی ــی از راهکاره ــد، برخ ــریح گردی تش

بــر اســاس راهکارهــای یــاد شــده و همراســتا بــا خلــق ارزش بــرای مشــتریان 
در قالــب کســب و کارهــا، محصــوالت مختلفــی ارائــه می گــردد کــه در ادامــه در 

حــوزه انــرژی ارائــه انــواع سیســتم های بــرق و کنتــرل بــا تمرکــز بــر صنایــع نیــرو و 
نفــت و گاز شــکل گرفتــه اســت؛ مــواردی ماننــد سیســتم های یکپارچــه بــرق و کنتــرل 

 ،CHP( و ســایت های صنعتــی )نیــروگاه هــای حرارتــی، بــادی، خورشــیدی )فتوولتائیــک
ــت شــبکه های هوشــمند و  ــه سیســتم های مدیری ــد بخــار( و هرگون ــن و تولی آب شــیرین ک

فنــاوری درایــو از جملــه راهکارهــای مکــو در ایــن حــوزه اســت. 

نمونه های مطالعاتی از ارائه راهکارها

طراحی، ســــــاخت و یکپارچــــــــه ســـــازی سیستــــم های بــــــرق و کنتــــرل
نیروگاه خورشیدی با ارائه اینورترهای بومی

پایدار سازی 
صنعت 

نیروگاهی
طراحی، ساخت و یکپارچه سازی سیستم های برق و کنترل نیروگاه 

خورشیدی با ارائه اینورترهای بومی

ارائــــه سیستـــــــم های جامـــع کنتـــــرل فراینـــــــد تقطیـــــــــر آب 
در نیروگاه های سیکل ترکیبی

طراحی، ساخت و یکپارچه ســــازی سیستــم های برق و کنترل 
نیروگاه بادی با ارائه کانورترهای بومی ژنراتورهای القایی
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نمونه مطالعه
سیستم های جــامع 

کنتــــــرل و الکتـــریک 
نیروگاه های تجدید پذیر

 بادی و خورشیدی )فتوولتائیک(
انــرژی خورشــیدی نیــز ماننــد ســایر منابــع انــرژی تجدیدپذیــر از ویژگی هــا و مزایایــی نســبت بــه دیگــر منابــع انــرژی برخــوردار 

اســت کــه اهــم ایــن مزایــا عبارتنــد از:

   عدم استفاده دائم از منابع سوختی پایان پذیر. 1

عدم وجود زباله پسماند در نیروگاه خورشیدی. 2

امکان بهره برداری برای مصرف کننده های دور افتاده از شبکه توزیع مانند روستاهای کم جمعیت . 3

 نصب، راه اندازی و نگهداری آسان. 4

عدم احتیاج به آب و تاسیسات جانبی. 5

قابلیت مانور باال جهت بهره برداری در ظرفیت های تولید مختلف . 6

گــروه مپنــا بــه عنــوان شــرکت پیشــرو در صنعــت نیــرو، دســتاوردهای متعــددی در زمینــه اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر از 
طریــق احــداث نیــروگاه هــای بــادی و خورشــیدی داشــته اســت و شــرکت مکــو ضمــن طراحــی و ســاخت تجهیــزات بــرق و کنترل 
نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر بعنــوان متولــی اصلــی طراحــی و احــداث نخســتین پــروژه خورشــیدی گــروه مپنــا )2 مــگاوات( نقش 
آفرینــی نمــوده اســت. مکــو بــا بهره گیــری از تحقیــق و توســعه توســط کارکنــان دانشــی خــود موفــق بــه طراحــی و یکپارچــه 
ســازی تجهیــزات فناورانــه نیــروگاه هــای خورشــیدی شــامل اینورترهــای خورشــیدی، تابلوهــای توزیــع و حفاظــت الکتریکــی، 
سیســتم های نظــارت و مانیتورینــگ شــده اســت  شــایان ذکــر اســت مکــو توانســته اســت تــا اولیــن اینورتــر داخلــی در 
کشــور جهــت اســتفاده در نیروگاه هــای خورشــیدی را تجــاری ســازی نمایــد و همچنیــن از سیســتم مانیتورینــگ و تحلیــل 

داده هــا را بــر اســاس ســخت افــزار و نــرم افزارهــای ســاخت داخــل شــده بهــره بــرداری نمایــد.

پیــرو پایــش و تحلیــل مگاترندهــای جهانــی و تاکیــد جوامــع بیــن المللــی بــر توســعه پایــدار و توجــه بــه جلوگیــری از تخریــب 
محیــط زیســت و حفــظ آن بــرای نســل های آینــده نیــاز بــه توســعه و بهره بــرداری از انرژیهــای تجدیدپذیــر بیــش از گذشــته مــد 
ــرژی خورشــیدی جهــت تولیــد الکتریســیته می باشــد. ابزارهــای  ــرار گرفتــه اســت. فتوولتائیــک یــک روش اســتفاده از ان نظــر ق
PV)ســلول های خورشــیدی( بــدون تولیــد صــدا، آلودگــی و حرکــت، انــرژی تابشــی خورشــیدی را بــه بــرق تبدیــل می کننــد و بــه 

همیــن دلیــل مقــاوم و دارای عمــر طوالنــی می باشــند.

نیروگاه های خورشیدی )فتوولتائیک(:
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پیــرو مــوارد مطروحــه در فــوق تمرکــز بــر طراحــی، مهندســی، ســاخت و یکپاچــه ســازی سیســتم هــای بــرق و کنتــرل نیــروگاه هــای 
بــادی بــه عنــوان یکــی از جهــت گیــری هــای مکــو بــوده اســت. برایــن اســاس در ابتــدا مهندســی و یکپارچــه ســازی سیســتم هــای 
جامــع بــرق و کنتــرل بــا انتقــال تکنولــوژی از شــرکت میتــا تکنیــک انجــام شــده اســت و براســاس آن ســاخت و یکپارچــه ســازی 

نیــروگاه هــای کهــک و آق کنــد بــه عنــوان دســتاوردهای عملیاتــی مکــو بــوده اســت.

در ادامــه و پیــرو رویکــرد مکــو مبنــی بــر ســاخت داخــل زیرسیســتم هــای اســتراتژیک نیــروگاه هــای کشــور، 
تجــاری ســازی كانورتــر الكترونیــك قــدرت بــا كاربــرد در ژنراتورهــاي القایــی دو ســو تغذیــه )DFIG( انجــام شــده و 

ســاخت داخــل سیســتم کنتــرل نیــروگاه هــای بــادی دردســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

نیروگاه های بادی:
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نمونه مطالعه
ذخیره ساز انرژی 

ــه  ــی ک ــرژی مــازاد را در زمان ــه ان ــرژی خانگــی و صنعتــی هســتند ک ــه شــده در مکــو، ذخیره ســازهای ان یکــی از محصــوالت ارائ
مصــرف بــرق در شــبکه پاییــن اســت ذخیــره نمــوده و آن را در مواقــع پیــک مصــرف و یــا در زمــان قطعــی بــرق بــه مصرف کننــده 
ارائــه می نمایــد و مصــرف انــرژی را در شــبکه متــوازن و پایــدار می نمایــد. از ســایر مزایــای ذخیــره ســازهای انــرژی مــی تــوان بــه 
کاهــش ســوخت مصرفــی در تولیــد بــرق نیــروگاه هــای حرارتــی اشــاره نمــود کــه بخــش عمــده ای از ظرفیــت نیروگاهــی کشــور 

را تشــکیل مــی دهنــد. 

برخی از ویژگی های سیستم ESS ساخته شده :

 	)Islanding Mode عملکرد به صورت جزیره ای) دارای

کنترل توان اکتیو و راکتیو	 

عملکرد به صورت فیلتر اکتیو هارمونیکی	 

عملکرد اتوماتیک و دستی در مد های مختلف کنترلی	 

 	SOC کنترل شارژ و دشارژ باتری با در نظر گرفتن

قابلیت اتصال به پنل خورشیدی	 

سیستم EMS جهت مدیریت انرژی ساختمان	 

 	 Web سیستم مانیتورینگ بر پایه

ذخیره ساز 
انرژی صنعتی

کنترل کیفیت
 انرژی

نرمال سازی پیک کنترل نوسانات
مصرف

ارتقاء قابلیت 
اطمینان 

توازن بار
 شبکه

جبران عدم
 توازن بار
 شبکه 

تنظیم
 ولتاژ

تنظیم
 فرکانس
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نمونه مطالعه
ساعت سنکرون

 شبکه های صنعتی
)MAP CLOCK( 

ــن اجــزاء  ــک از ای ــر و PLC تشــکیل شــده اند. هــر ی ــر و کنترل ــروزی از تعــدادی کامپیوت بســیاری از سیســتم های اتوماســیون ام
خــود یــک ســاعت محلــی دارنــد. ایــن ســاعت ها نســبت بــه یکدیگــر دارای خطــا هســتند و بــا گــذر زمــان ایــن خطــا انباشــته 
شــده و اختــالف آن نســبت بــه بقیــه زیــر سیســتم ها بیشــتر می گــردد. از ایــن رو همزمــان کــردن ایــن ســاعت ها از طریــق یــک 
منبــع همزمانــی ضــروری می گــردد. از ســوی دیگــر در بســیاری مــوارد نیــاز بــه ارتبــاط چنــد سیســتم بــا هــم و پــردازش اطالعــات 

بــه شــکل ســریع وجــود دارد کــه نیازمنــد همزمــان بــودن ســاعت در سیســتم های در حــال ارتبــاط اســت.

از دیگــر مــوارد مهمــی کــه نیــاز بــه همزمــان بــودن ســاعت در یــک شــبکه صنعتــی را روشــن تر می کنــد عیــب یابــی و بررســی 
وقایــع حــادث شــده در ایــن سیســتم ها اســت. ایــن عیب یابــی بــه کمــک بررســی و تحلیــل وقایــع ثبــت شــده در سیســتم های 

ــا برچســب دقیــق زمانــی ذخیــره می شــوند، صــورت می گیــرد. اتوماســیون کــه توســط سیســتم های ثبــت وقایــع ب

MAPCLOCK-MP بــه منظــور همزمانســازی ســاعت شــبکه های کامپیوتــری و صنعتــی بــا ســاعت جهانــی GPS بــه کار میــرود  
کــه بــا اتصــال بــه ماهــواره اطالعــات زمانــی دقیــق را کســب کــرده و پــس از پــردازش در قالــب پروتکل هــای خاصــی از طریــق 
واســطه های ارتباطــی در اختیــار تجهیــزات کالینــت کــه بــه زمــان احتیــاج دارنــد، قــرار میدهــد. شــرکت توانســته اســت اقــدام 
بــه ارزش آفرینــی از طریــق بومی ســازی ایــن فنــاوری نمایــد کــه عــالوه بــر کاهــش ارزبــری در حــدود 50 درصــد، بــه ارتقــاء امنیــت 

ــر حمــالت بــه سیســتم های صنعتــی داخلــی کمــک شــایانی می نمایــد.  ســایبری در براب

یــک سیســتم همزمــان ســازی ســاعت بــه ترتیــب از ســه محــور اصلــی منبــع همزمانــی، همزمــان ســاز ســاعت و پروتــکل همزمــان 
ــی ســاعت در  ــع همزمان ــی از مناب ــا دریافــت داده هــای زمان ــه، همزمــان ســاز ب ســازی تشــکیل می شــود. در یــک سیســتم نمون

ــردازد. ــا می پ ــازی کالینت ه ــه همزمان س ــی ب ــای همزمان ــوب پروتکل ه چهارچ

اهمیت و نیاز به همزمانی ساعت
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نمونه مطالعه
خودرو برقی و زیر ساخت

شبکه شارژ

ــش  ــای نق ــت ایف در جه
موثــر در زنجیــره ارزش نیــرو 

ــدف  ــا ه ــا ب ــد ت ــرآن ش ــو ب مک
ایجــاد اقتصــاد چرخشــی در ســیر مصــرف 

ــود. ــودرو ش ــازی خ ــی س ــوزه برق ــرو وارد ح نی

حرکــت بــه ســمت برقــی ســازی خودروهــای ســواری و ســنگین 
در دنیــا و ایجــاد زیرســاخت هــای مرتبــط، فــارغ از مالحظــات 
ــه ای،  ــی پای ــع طبیع ــرف مناب ــش مص ــتی و کاه ــط زیس محی
ــا  ــه در دنی ــه و فناوران ــای نوآوران ــی از مگاترنده ــوان یک ــه عن ب
ــروژه هــای تحقیــق و توســعه در  ــب پ ــوده کــه در قال مطــرح ب
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــی در دس ــن الملل ــرح بی ــای مط ــرکت ه ش
ــی از شــرکت هــای  ــوان یک ــه عن ــو ب ــن اســاس مک اســت. برای
دانــش بنیــان فنــاوری محــور در کشــور از ســال ۱۳۹۶ براســاس 
شایســتگی محــوری و در مســیر بلــوغ کســب و کارهــای خــود، 
مرکــز توســعه خــودرو برقــی و زیرســاخت ها را بــا تمرکــز بــر بومی 
ــای  ــرانش خودروه ــتم پیش ــای سیس ــی بخش ه ــازی تمام س
ــن  ــور در ای ــی کش ــدف خودکفای ــا ه ــارژرهای آن و ب ــی و ش برق

صنعــت ایجــاد نمــود.

ــق  ــی موف ــو در حــوزه پیشــرانه هــای برق مک
 central و  in-wheel بــه ارائــه سیســتم پیشــرانه
و ســایر زیرسیســتم هــای مربوطــه شــده کــه گام بزرگــی 
بــرای تولیــد خودروهــای برقــی در داخــل کشــور اســت. بســیاری 
ــز  ــن مرک ــی در ای ــای برق ــدی در خودروه ــتم های کلی از زیرسیس
ــاده  ــده و آم ــازی ش ــی بومی س ــتانداردهای جهان ــاس اس ــر اس ب

ارائــه هســتند.

ــه در  ــه اولی ــورت نمون ــه ص ــه ب ــه ای ک ــائط نقلی ــواع وس از ان
ــودروی  ــه خ ــوان ب ــد، می ت ــدا کرده ان ــعه پی ــز توس ــن مرک ای
405، خــودروی ســراتو، خــودروی پیــکاپ، اتوبــوس برقــی زیمــا، 
موتورســیکلت برقــی بهمــن و ســایر مــوارد اشــاره نمــود. همکاری 
ــا شــرکت کرمــان  ــا ب ــه نمایندگــی از گــروه مپن مشــترک مکــو ب
موتــور در زمینــه توســعه خــودرو بــا پلتفــرم برقــی، نویدبخــش 
ــده بســیار  ــی در آین معرفــی اولیــن خــودرو ســواری برقــی ایران
ــال ۱۴۰۰ در  ــای س ــودرو در انته ــن خ ــود. ای ــد ب ــک خواه نزدی
 AP1 ــارز کرمــان تســت های صحــت ســنجی اهــداف پیســت ب
را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــت و رونــد توســعه محصــول 
ــال ۱۴۰۱  ــی س ــر ط ــه دیگ ــت نمون ــی در هف ــودرو برق ــن خ ای

ــرکت  ــا ش ــترک  ب ــه مش ــای فناوران ــکاری ه ــه هم ــو در ادام مک
ــان  ــی شــامل شــرکت عقاب افشــان، کرم هــای خودروســاز داخل
ــاوری و  ــعه فن ــا توس ــت ت ــته اس ــن توانس ــروه بهم ــور و گ موت
تولیــد محصــول در حــوزه هــای پیشــرانه برقــی و انــواع شــارژرها 

را رقــم بزنــد. 

ــتاندارد و  ــت های اس ــام تس ــه انج ب
ــطح  ــارک س ــای ایم ــذ گواهینامه ه اخ
منجــر  زیرمجموعه هــا  و  خــودرو 
خواهــد شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــون در  ــم اکن ــودرو ه ــه AP2 خ نمون
ــرق و  ــاخت ب ــی و س ــرکت مهندس ش
کنتــرل مپنــا )مکــو( در حــال طراحــی 

ــت. ــاخت اس و س
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شــایان ذکــر اســت از زیرسیســتم هــای اصلــی در بخــش پیشــرانه هــای خودروهــای الکتریکــی مــی تــوان بــه سیســتم کنتــرل، درایــو 
موتــور برقــی و سیســتم باتریپــک اشــاره نمود.

ــی و  ــاه ســال 1398 نخســتین ایســتگاه شــارژ خــودرو برق ــو در خــرداد م ــی، مک ــه برق در مســیر توســعه شــارژرهای وســائط نقلی
 CHAdeMO موتورســیکلت برقــی ایــران را در بــرج میــالد شــهر تهــران افتتــاح نمــود و بــه عنــوان تنهــا عضــو اصلــی پروتــکل شــارژ
خاورمیانــه شــناخته شــد. ایــن ایســتگاه در زمینــی بــه مســاحت ۷۰۰ مترمربــع در نزدیکــی پارکینــگ طبقاتــی بــرج احــداث شــده 

اســت. همچنیــن ایســتگاه شــارژ پایانــه امــام رضــا )ع( در مشــهد مقــدس نیــز در دی مــاه 1399 افتتــاح شــد.

در حــال حاضــر هفــت ایســتگاه فعــال در سراســر کشــور وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه گســترش 
ــی از  ــن، یک ــر ای ــالوه ب ــودی دارد. ع ــدی صع ــارژ، رون ــتگاه های ش ــداث ایس ــی، اح ــای برق ــازار خودروه ب

ــد، احــداث  ــال می کن ــه ایجــاد زیرســاخت های شــارژ در کشــور دنب ــا در زمین ــه شــرکت مپن ــی ک پروژه هــای مهم
ایســتگاه شــارژ خــودرو برقــی در تمــام اســتان های کشــور اســت
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محصوالت

شارژر سریع 
شارژر کند دیواریایستگاهی شارژر کند خیابانی شارژر کند شارژر همراهشارژر سریع دیواری

ایستگاهی

ــب  ــق آن در قال ــه مصادی ــردد ک ــه مــی گ ــی، ســبد متنوعــی از محصــوالت و خدمــات ارائ درخصــوص شــارژرهای خودروهــای برق
ــت: ــاهده اس ــل مش ــر قاب ــای زی آیتم ه

سیستم شارژ سریع خودرو برقی )شارژ DC( در انواع مختلف ایستگاهی و دیواری	 

سیستم  شارژ کند خودرو برقی )شارژ AC( در انواع مختلف ایستگاهی و خانگی )دیواری(	 

داشبورد مدیریتی ایستگاه های شارژ خودرو برقی مپنا	 

اپلیکیشن ایستگاه های شارژ خودرو برقی مپنا	 

 	)AC و CCS ،سیستم شارژ فوق سریع اتوبوس برقی )شارژ پانتوگرافی، شارژ ترتیبی

شارژر آنبرد	 

شارژ با فرمت امکان انتقال انرژی از خودرو به شبکه	 

در انتهــا شــایان ذکــر اســت امــکان تولیــد خــودرو برقــی در داخــل کشــور، عــالوه بــر ایــن کــه 
وابســتگی بــه واردات خــودرو برقــی را کاهــش خواهــد داد و باعــث صرفــه جویــی در ایــن حــوزه 
خواهــد شــد، منجــر بــه کاهــش مصــرف ســوخت و کاهــش ارزبــری در ایــن حــوزه بــه شــرح 

جــدول زیــر خواهــد شــد.  

جدول محاسبه میزان ارزبری حاصل از کاهش مصرف وسوخت

قیمت جهانی بنزین

قیمت بنزین داخلی

مصرف خودرو بنزینی در هر کیلومتر

قیمت جهانی برق

قیمت برق داخلی

میزان برق مصرفی به ازای هر کیلومتر

سوبسید دولت به ازای هر کیلومتر پیمایش بر اساس بنزین

سوبسید دولت به ازای هر کیلومتر پیمایش بر اساس برق

مابه التفاوت سوبسید بنزین نسبت به برق

معادل ریالی میزان صرفه جویی در مصرف سوخت به ازای هر کیلومتر پیمایش

میلیون ریال بر هر لیتر

میلیون ریال بر لیتر

لیتر

میلیون ریال بر کیلو وات ساعت

میلیون ریال بر کیلو وات ساعت

کیلو وات ساعت

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

0.12

0.015

0.09677419

0.02

0.00277

0.13226

0.00969194

0.00211968

0.00757226

0.007572256

مقدارواحدعنوان
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نمونه مطالعه
نرم افزار مدیریت ناوگان 

خودروهای برقی 
LG ایده نوآورانه

ــد،  ــزار می کن ــازی برگ ــازی و دیجیتال س ــای برقی س ــه در حوزه ه ــر و نوآوران ــای برت ــرای ایده ه ــتیوالی را ب ــاالنه فس ــرکت LG س ش
پشــتیبانی ایــن فعالیــت در یــک مرکــز جدیــد مســتقر در ســیلیکون ولــی اســت کــه بــه نوآوری هایــی بــرای زندگــی بهتــر مــردم 
اختصــاص دارد . فســتیوال 2022 بــا حضــور 1500 شــرکت آغــاز شــد و در گام هــای بعــدی بــر اســاس بررســی پیشــنهادها ، گزارشــات 
 LG و تحلیــل فنــی تعــداد شــرکت های برگزیــده بــه 20 رســید و نهایتــا 10 شــرکت بــه عنــوان فینالیســت  پــس از همــکاری بــا تیــم
در یــک دوره چهــار ماهــه بــرای ســاخت و آزمایــش پیشــنهادها، جایگاه هــای برتــر را بــه دســت آورده انــد. در طــول ایــن فرآینــد، 
ــتند.  ــه داش ــتم مربوط ــرمایه گذاران در اکوسیس ــایر س ــای تجــاری LG و س ــا تیم ه ــات ب ــرای مالق ــی ب ــرکت ها فرصت های ــن ش ای

شــرکت های برتــر انتخــاب شــده در حوزه هــای پزشــکی دیجیتــال، متــاورس و حمــل و نقــل برقــی بــوده اســت.

مرکــز خــودرو برقــی و زیرســاخت های مپنــا بــا همــکاری شــرکت IEMS کانــادا در ایــن رویــداد بــروی موضــوع پلتفــرم یکپارچــه و 
هوشــمند مدیریــت E-Mobility  پیشــنهاد ارائــه نمــود. ایــن پــروژه بــه صــورت واقعــی نیــز در مکــو مــورد تســت و ارزیابــی قــرار 
گرفتــه اســت کــه اجــزای اصلــی آن شــامل ایســتگاه شــارژ خورشــیدی مپنــا، شــارژر AC ایســتگاهی 7/4 کیلوواتــی و خــودرو پیــکاپ 
برقــی شــده مپنــا بــا قابلیــت V2G )خــودرو بــه شــبکه( و انتقــال انــرژی از باتــری بــه شــبکه بــوده اســت کــه همــه ایــن تجهیــزات در 
فضــای ابــری بــا شــبکه هوشــمند نرم افــزاری توســعه داده شــده مشــترک IEMS و مکــو در ارتبــاط بوده انــد و مفهــوم ســرویس های 
متصــل حــوزه برقــی از نظــر اتصــال کاربــر )بــا اپلیکیشــن کاربــری( و اتصــال تجهیــز بــه شــبکه هوشــمند و اتصــال تجهیــز )شــارژر( 
بــه تجهیــز )خــودرو( در فضــای ابــری پیاده ســازی شــده اســت. طــی ایــن پــروژه آزمایشــی در خصــوص مدیریــت نــاوگان EV بــرای 
G2V )شــبکه بــرق بــه وســیله نقلیــه( و V2G از راهــکار ادغــام راه حــل نرم افــزاری شــرکت IEMS کــه در حــوزه تجزیــه و تحلیــل بــر 

اســاس پیشــگویی و بالک چیــن بــرای مدیریــت انــرژی فعالیــت می کنــد بــا نــرم افــزار 
یکپارچــه EV-One توســعه داده شــده توســط مپنــا کــه در حــوزه ارائــه ســرویس های دو جهتــه 

ــد اســتفاده شــده اســت. پلتفــرم نرم افــزاری توســعه داده شــده شــامل  خــودرو برقــی و شــارژر کار می کن
ویژگــی هــای زیــر بــوده اســت:

انجام تقاضای شارژ EV، بار شبکه و پیش بینی تولید PV خورشیدی	 

انجام آنالیزهای شبکه به منظور شناسایی مشکالت بار یا ترانسفورماتور و ...	 

ارائــه قیمت هــای تشــویقی بــه نــاوگان EV در ســاعات غیــر اوج تقاضــا بــرای ســرویس G2V و در ســاعات اوج تقاضــا بــرای ســرویس 	 
V2G بــرای کمــک بــه اپراتور شــبکه باالدســتی.

قراردادهای الکترونیکی بر پایه پالک چین برای تبادالت دو طرفه انرژی	 

اطــالع رســانی بــه راننــدگان EV ثبــت شــده در شــبکه در مــورد نرخ هــای شــارژ تخفیفــی بــرای ســرویس G2V در ســاعات غیــر اوج 	 
مصــرف و نــرخ هــای ســودآور بــرای ســرویس V2G در ســاعات اوج تقاضــا.

رزرو ایستگاه های شارژ )توسط ناوگان EV( با خدمات G2V و V2G برای ساعات آینده بر اساس قراردادهای الکترونیکی	 

ــا 	  ــی ب ــات G2V و V2G و تســویه حســاب های مال ــل خدم ــس از تکمی ــاوگان EV پ ــی ن ــف پول هــای الکترونیک ــه روز رســانی کی ب
اســتفاده از »قراردادهــای هوشــمند«

بروزرسانی وضعیت شبکه در جهت کنترل بار و مدیریت تقاضا و مصرف	 

82

r e p o r t

83



84

از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در حــوزه برقــی ســازی خودروهــا، توجــه بــه مباحــث دیجیتــال ســازی و هوشــمند ســازی مــی 
ــه  ــه منظــور ارائ ــه در آن ســرویس های متصــل EVone ب ــن اقدامــات اســت ک ــه از ای ــوق یــک نمون باشــد. ســوپر اپلیکیشــن ف

ــت. ــده اس ــعه داده ش ــع توس ــن جام ــک اپلیکیش ــا در ی ــازی مپن ــب و کار برقی س ــز کس ــف مرک ــرویس های مختل س

 ســرویس های ارائــه شــده در سوپراپلیکیشــن ســرویس های متصــل EVone  عبارتنــد از: راهکارهــای شــارژ، خودروهــای متصــل، 
باتــری ســواپ، خودروهــای اشــتراکی، خدمــات مشــتریان و فروشــگاه.
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Trip planner Tips

Start charge

Real time information

Charge Log

 Account
management

Find charging stations in your area 
or close to a specific address and 
reserve.

Charge tips for your type of car

Start charging with a quick click

Filters
Filter your overview map based on 
connectors and time.

Real time information of charging 
stations

Review your charging sessions.

Monitoring
Monitor your active charging session 
and track your charging progress.

Update payment information



ــمند  ــع هوش ــل جام ــک راه ح ــت از ی ــارت اس ــد عب ــا ماین مپن
مبتنــی بــر فنــاوری اینترنــت اشــیاء کــه بــر اســاس نیــاز مشــتری 

حوزه هــای  در  پلتفــرم  ایــن  محصــوالت  از  اســتفاده  می شــود.   شخصی ســازی 
هوشمندســازی صنعتــی، خانگــی و شــهری می توانــد منجــر بــه بهبــود عملکــرد ، بهــره وری منابــع، 

ــردد.  ــدگان گ ــرای دارن ــز ب ــالمت و تمای ــاه، س رف

این راهکار دارای دو بال اصلی است. 

 1( مجموعه ای از سخت افزار شامل سنسورها، عملگرها، شبکه ارتباطی و پردازشگرها

 2( پلتفرمی جهت جمع آوری، دسته بندی، تحلیل و نمایش اطالعات و دانش حاصل از آن.

بر پایه این پلتفرم می توان نیازهای مختلف هوشمندسازی را پاسخ داد و جهت ارائه راهکارهای مرتبط اقدام به متناسب سازی پلتفرم 
نمود که در جهت باال بردن بازدهی شبکه های صنعتی در طول چرخه عمرشان می باشد.

  این پلتفرم به افراد کمک می کند بتوانند با هر سطحی از پیچیدگی ها در زندگی شخصی و حرفه ای خود مواجه شده و
 تصمیم های هوشمندانه تر و بهتری بگیرند و بتوانند ارزیابی دقیق و درستی از نتایج تصمیمات خود داشته باشند. 

ــری و اینترنــت اشــیاء،  ــه حــوزه فناوری هــای نویــن، فضــای اب ــه ورود دنیــای صنعتــی ب ــا توجــه ب ب
ــد  ــزار قدرتمن ــر ایجــاد اب ــد عــالوه ب ــه توســعه پلتفرمــی نمــوده اســت کــه بتوان شــرکت مکــو اقــدام ب

مانیتورینــگ آنالیــن و آفالیــن و امــکان تحلیــل در بســتری کامــالً امــن ، فضــای توســعه برنامه هــای صنعتــی 
ــوان از داده هــای صنعتــی و اینترنــت اشــیاء  ــا بهره گیــری از ایــن پلتفــرم می ت ــا نمایــد. در واقــع، ب را نیــز مهی

ــا  ــران ب ــا در تمامــی نقــاط ای ــه آنه ــر ذخیره ســازی امــن و دایمــی، ب ــری محافظــت کــرده و عــالوه ب در فضــای اب
ابزارهــای متفــاوت دسترســی داشــت. بــا اســتفاده از امکانــات کالن داده و پلتفــرم هــوش مصنوعــی و اپلیکیشن ســازی 

ــرم افزارهــای هوشــمند را طراحــی نمــود.  ــه ســهولت ن ــوان ب می ت

در ایــن راســتا شــرکت مکــو بــا ورود بــه حــوزه دیجیتــال ســازی بــا ســه تمرکــز اســتراتژیک 1( پایــش وضعیــت تجهیــزات صنایــع 
ــوارد 2(  ــایر م ــالمت و س ــف، س ــع مختل ــدی در صنای ــزات تولی ــاورزی، تجهی ــر، کش ــی و تجدیدپذی ــای حرارت ــروگاه ه ــامل نی ش
هوشمندســازی در ســطح جامعــه و صنعــت  3( پلتفــرم )IOT&IIOT( اقــدام بــه توســعه کســب و کارهــای مرتبــط نمــوده اســت. 

شــایان ذکــر اســت یکــی دیگــر از رویکردهــای مکــو در حــوزه دیجیتــال ســازی ورود بــه حــوزه B2C بــا طراحــی و ســاخت تجهیــزات 
هوشــمند بــر مبنــای IOT&IIOT ماننــد پریزهــای هوشــمند، پکیــج هــای اقتصــادی دیجیتــال و ســایر مــوارد می شــود. 

نمونه مطالعه
پلتفرم مپنا مایند

)MAPNA MIND(
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راهکار MAPNA MIND از  بخش های اصلی زیر تشکیل شده است:

شــامل الیــه خارجــی پلتفــرم کــه امــکان اســتفاده از امکانــات مپنــا ماینــد را بــرای کاربــران آن 
فراهــم می کنــد. ماینــد اســتودیو دارای الیه هــای امنیتــی ویــژه بــرای مشــتریان صنعتــی اســت.

 این پلتفرم شامل اجزاء متنوع و کارآمد زیر است:
Calendar تقویم

License Management مدیریت الیسنس
Ticketing  سیستم جامع تیکت

Management Design  طراحی مدیریتی
Dashboard Design  طراحی داشبورد

Dashboard Run  اجرای داشبورد
Alarm/Evend Monitoring  پایش آالرم/رویداد

Automatic Report Generation  گزارش ساز خودکار
Report Designer طراحی گزارش

Historian  تاریخ نگار
Charts  نمودارها

ــال   ــگام و کام ــه  هن ــری و ب ــای اب ــه در فض ــت ک ــین اس ــان و ماش ــن انس ــری بی ــط کارب راب
ــت. ــر اس ــزاء زی ــامل اج ــی آورد و ش ــم م ــران فراه ــرای کارب ــش را ب ــکان پای ــری ام بص

HMI Run
HMI Design

ــا ماینــد اســت. ایــن خدمــات  شــامل تمــام خدمــات ارزش افــزوده قابــل تعریــف روی مپن
ــط  ــه توس ــعه یافت ــمند توس ــای هوش ــر از نرم افزاره ــمند و کم نظی ــه ای ارزش ــامل مجموع ش
کارشناســان ســازمان اســت. ضمــن اینکــه ایــن امــکان را بــرای کاربــران فراهــم آورده اســت 

ــد. ــعه دهن ــود را توس ــده خ ــازی ش ــای شخصی س ــری، نرم افزاره ــای اب ــد در فض ــا بتوانن ت

 نرم افزارها عبارتند از:
SDK for data analysis

Asset Performance Management
Health Assessment

Power Transformer condition monitoring
Generator Condition Monitoring

Vibro Expert
Intelligent condition monitoring system )ICMS(

Control Loop Performance Analysis )CLPA(
Performance Improvement Solution )PIS(

Asset View
Oracle Soft Sensors )OSS(

Optimization and Upgrades
Control Loop Performance Analysis )CLPA(

Predictive systems and failure management
Strategy manager

شــامل الیــه خارجــی پلتفــرم کــه امــکان اســتفاده از امکانــات مپنــا ماینــد را بــرای کاربــران آن 
فراهــم می کنــد. همچنیــن الیه هــای امنیتــی ماینــد بــرد بــرای کاربــران خانگــی طراحــی و 

مناسب ســازی شــده اســت.

 شــامل تمامــی تجهیــزات و امکانــات فیزیکــی اینترنــت اشــیاء اســت. ایــن تجهیزات شــامل :
 انــواع دکمه هــا، کلیــد و پریزهــای هوشــمند، هــاب، سنســورها، عملگرهــا، پنل هــا، روشــنایی

.هوشــمند، پــرده هوشــمند، قفل هوشــمند و ســایر محصوالت مشــابه اســت

یکــی از اقدامــات مکــو در جامعــه مرتبــط بــا حــوزه 
دیجیتــال ســازی شــرکت در نمایشــگاه بیــن المللــی 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات کیــش KITEX کیــش 
و ارائــه آخریــن دســتاوردهای فنــی و راهبــردی مکــو 

در ایــن حــوزه مــی باشــد.
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نمونه مطالعه
سیستم اتوماسیون 
و کنترل فرایند مپنا

MAPCS 

 Fieldbus ســاخت مکــو می                  باشــد کــه کامــال بــر اســاس ســاختار اســتاندارد تکنولــوژی  DCS/FCS ســامانه پیشــرفته MAPCS
طراحــی و توســعه یافتــه اســت و ایــن توانایــی را دارد کــه انــواع فرآیندهــای صنعتــی را کنتــرل نمایــد. 

 MAPCS از دو بخش اصلی زیر تشکیل شده است:

پلتفــرم کنتــرل نظارتــی کــه مجموعــه                  ای از ابزارهــا بــرای ارتباطــات ســخت افــزاری، بررســی، نمایــش، تجزیه و   .1
تحلیــل و بهینه ســازی اطالعــات را فراهــم مــی                  آورد. 

پلتفــرم کنتــرل فرآینــدی کــه  بــر اســاس تکنولــوژی FOUNDATIONTM Fieldbus طراحــی و ســاخته شــده   .2
ــرل در ســطح  ــد کنت ــک ســامانه قدرتمن ــدی ی ــع فرآین ــا در صنای ــی                  آورد ت ــی را فراهــم م ــزار و اجزای اســت و اب

ــردد. ــازی گ ــد پیاده س ــزات فیل تجهی

ــاس )سیســتم DCS/FCS ( و طراحــی سیســتم هــای کنتــرل نظارتــی  ــوژی بســیار قــوی فیلدب ــه اســتفاده از تکنول ــا توجــه ب ب
شــامل نــرم افــزار مانیتورینــگ/ اســکادای بســیار کارآمــد )HMI/SCADA(، ایــن سیســتم، یــک سیســتم کامــالً مدرن اتوماســیون 

و کنتــرل فراینــدی اســت کــه بــر مبنــای معمــاری بســیار مناســب و قــوی FOUNDATIONTM Fieldbus و زبــان برنامــه نویســی
ــد فرایندهــای پاالیشــی, پتروشــیمی,  ــی )مانن ــرل فرایندهــای صنعت ــت کنت ــل و بســتر مناســبی را جه NET .  ســاختار کام

شــیمیائی, غذائــی و غیــره( فراهــم مــی نمایــد.

در انتها شایان ذکر است محصول MAPCS به میزان 66% کاهش ارزبری در سطح کشور را به دنبال داشته است.

براســاس جهــت گیــری کالن اتوماســیون، مکــو توانســته اســت سیســتم هــای بومــی مختلفــی را در ایــن حــوزه 
طراحــی از پایــه نمــوده و انــواع فرآیندهــای صنعتــی همچــون فرآینــد نیروگاهــی، پاالیشــگاهی، پتروشــیمی، صنعــت 
مــواد غذایــی و شــیمیایی و ســایر مــوارد بــا هــر ســطح از پیچیدگــی کنتــرل نمایــد. از اهــم سیســتم هــای توســعه داده شــده در 
مکــو در حــوزه اتوماســیون  مــی تــوان بــه سیســتم اتوماســیون و کنتــرل فراینــد مپنــا MAPCS، سیســتم پایانــه راه دور مپنــا MRT و 
سیســتم جامــع کنتــرل فراینــد )PCS( و سیســتم هــای قطــع اضطــراری )ESD( در واحدهــای فراینــدی، پشــتیبانی و جانبــی پلنــت هــای 

نفــت، گاز و پتروشــیمی اشــاره نمــود. 
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ــازی  ــاده س ــن آم ــز SCADA/EMS/WAMS و همچنی ــی مراک ــای اصل ــتم ه ــرای سیس ــی و اج مهندس
RTUهــا در بخــش پاییــن دســت در بیــش از 400 پســت نیروگاهــی و انتقــال شــبکه بــرق کشــور، 

در پــروژه عظیــم مرکــز ملــی راهبــری شــبکه بــرق ایــران، حضــور پــر رنــگ مکــو در صنعــت بــرق 
را نشــان مــی دهــد. در ایــن مرکــز، فعالیــت Data Engineering بــه عنــوان یکــی از مهــم 

ــا اســتفاده از مــاژول مربوطــه مــدل ســازی کل شــبکه  تریــن بخــش هــای مهندســی، ب
بــرق کشــور در ســطح تولیــد و انتقــال انجــام شــد. ایــن مــدل شــامل مــواردی چــون 

دیاگرام هــای تــک خطــی، پارامترهــای مربــوط بــه عناصــر شــبکه ماننــد خطــوط، 
کلیدهــا، ژنراتورهــا، ترانســفورماتورها، الگــوی بارهــا و ســایر مــوارد اســت.

پــس از پیــاده ســازی مــدل شــبکه، بــا راه انــدازی بخــش هــای مختلفــی 
ــی  ــگاه داده، Front End ارتباطــی، اتصــال مراکــز اصل چــون شــبکه، پای

ــو  ــد. مک ــدازی ش ــکادا راه ان ــتم اس ــوارد سیس ــایر م ــتیبان و س و پش
 RS و LPS ــگ پســت هــای ــرل و مانیتورین ــروژه ی کنت ــن پ همچنی

خــط 6 متــرو تهــران را بــا اســتفاده از RTU ســاخت ایــن شــرکت بــا 
برنــد MRT و نــرم افــزار مانیتورینــگ و کنتــرل +MAPVIEW را در 

دســت اجــرا دارد.

از دیگــر مصادیــق برقــی ســازی، ورود بــه حــوزه بهداشــت مــی باشــد 
ــری از فعالیت هــای توســعه ای  ــوزه دیگ ــو در حــــ ــه طــی آن مک ک
ــت،  ــا وزارت بهداش ــده ب ــد ش ــه عق ــق نام ــاس تواف ــود ، براس خ
درمــان و آمــوزش پزشــکی شــروع بــه ســاخت داخــل تجهیــزات 
تصویــر بــرداری پزشــکی نمــوده کــه محصــوالت پیچیــده ای 
همچــون دســتگاه ســی تــی اســکن و MRI را شــامل مــی 
ــوزه  ــن ح ــت در ای ــی در دس ــات اجرای ــود. از اقدام ش
ــزاری در  ــرم اف ــعه ن ــق و توس ــه تحقی ــوان ب ــی ت م
ــپ  و  ــاخت پروتوتای ــده، س ــاره ش ــوالت اش محص
پیــاده ســازی اســتانداردهای فنــی و کیفــی مربــوط 

ــه محصــوالت اشــاره نمــود. ب

شــبکه های بــرق ســنتی تقریبــًا هیــچ قابلیــت ذخیــره ســازی ندارنــد و تقاضــا محــور بــا ســاختار سلســله مراتبــی هســتند؛ در ایــن خصــوص 
و در ادامــه حرکــت از برقــی ســازی بــه ســمت اتوماســیون و دیجیتــال ســازی، ایجــاد شــبکه هــای هوشــمند را مــی تــوان بــه عنــوان یکــی از 

رویکردهــای بهینــه ســازی، خطاناپذیرســازی و جلوگیــری از دوبــاره کاری هــا عنــوان نمود.

 در ایــن راســتا شــرکت مکــو در مســیر هوشمندســازی شــبکه بــرق کشــور بــا مهندســی، ســاخت و یکپارچــه ســازی سیســتم هــای حفاظــت 
و اتوماســیون پســت و همچنیــن  ارائــه سیســتم هــای اســکادا در ســطح دیســپاچینگ ملــی و منطقــه ای بــه شــرح مــوارد زیــر نقــش 

آفرینــی مــی نمایــد. 

 • سیستم های مدیریت شبکه و دریافت دیتا SCADA/EMS و RTU برای سیستم های دیسپاچینگ که قابلیت راهبری
 از طریق نظارت از راه دور و هماهنگی بین پست های مختلف در یک گستره جغرافیایی وسیع را فراهم کند.

• سیســتم اتوماســیون پســت و کنتــرل )SAS(کــه امــکان حفاظــت، کنتــرل و مانیتورینــگ را در یــک سیســتم قــدرت ایجــاد می کنــد 
و در ســطوح فشــار قــوی و توزیــع قابــل اجــرا می باشــد.

نمونه مطالعه
اجرای پروژه ی مرکز ملی

 راهبری شبکه برق کشور
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مکــو بــر اســاس مفهــوم خلــق ارزش مشــترک اقــدام بــه توســعه کســب و کارهــا بــر اســاس شایســتگی های محــوری خــود 
ــا  ــرای آنه ــای الزم ب ــدی راهکاره ــورت توانمن ــود و در ص ــناخته می ش ــی ش ــای صنعت ــه و بخش ه ــای جامع ــد. نیازه می نمای

ــد.   ــان می ده ــف را نش ــای مختل ــب و کاره ــی کس ــی از ارزش آفرین ــر مصادیق ــدول زی ــردد. ج ــه می گ ــف و ارائ تعری

مکــو بازارهــای هــدف بالقــوه را در صنایــع مختلــف در نظــر گرفتــه اســت و در صــورت نیــاز مشــتری در ایــن صنایــع مبتنــی بــر 
راهکارهــای قابــل ارائــه خــود بــه آنهــا محصــوالت و خدمــات متناســب را ارائــه می دهــد و تــالش دارد جهــت خلــق ارزش بــرای 

آنــان گام بــردارد. صنایــع بــازار هــدف و نــوع مشــتریان هــدف شــرکت بــه صــورت زیــر اســت. 

بازارهای هدف مکوارزش آفرینی از طریق کسب و کارها

کلیه کسب  و کارها

کلیه کسب  و کارها

کلیه کسب  و کارها

کلیه کسب  و کارها

کسب و کار انرژی

کسب و کار انرژی

کسب و کار الکترونیک قدرت

کسب و کار الکترونیک قدرت- دیجیتال سازی

تجهیزات پزشکی

کسب و کار خودرو برقی و زیرساخت

کسب و کار خودرو برقی و زیرساخت

دیجیتال سازی

دیجیتال سازی

دیجیتال سازی

دیجیتال سازی

کاهش شکاف تکنولوژی های کلیدی در دوران تحریم از طریق ساخت داخل و توسعه فناوری های کلیدی در کشور 

 کاهش ارز بری از کشور بر اساس بهره برداری از فناوری بومی 

کاهش مصرف انرژی از طریق هوشمندسازی در تولید، انتقال و مصرف انرژی برق

بهبود دانش فنی و توانمندی های تامین کنندگان داخلی از طریق ایجاد ائتالف های استراتژیک فناورانه 

تغییر ساختار تولید انرژی کشور از سوخت فسیلی به انرژی پاک از طریق تجهیزات توسعه نیروگاه های بادی و خورشیدی

DLN افزایش بهره وری و کاهش انتشار آالیندگی های نیروگاه ها از طریق طراحی و توسعه سیستم

ــرداری در  ــار و بهره ب ــش ب ــای کاه ــرق در زمان ه ــازی ب ــق ذخیره س ــدگان از طری ــرق و مصرف کنن ــبکه ب ــرف ش ــادل در مص ــاد تع ایج
زمــان مــورد نیــاز در مصــارف خانگــی و صنعتــی

حفظ امنیت اطالعات زیرساخت های حیاتی کشور در مقابل حمالت سایبری از طریق بومی سازی تجهیزات کلیدی

پاسخگویی به نیازهای شبکه درمان و بهداشت  با توجه به نیاز وزارت بهداشت 

ایجاد زیرساخت های بهره برداری از انرژی برق به جای انرژی فسیلی در کشور

کاهش آلودگی هوا از طریق تبدیل وسایل نقلیه با انرژی فسیلی به برقی 

ارتقاء کیفیت زندگی شهری از طریق راهکارهای هوشمندسازی خانگی و شهری 

بهره وری مصارف انرژی از طریق هوشمندسازی تجهیزات انرژی بر در سطوح صنعتی، شهری و خانگی

بهبود قابلیت اطمینان تجهیزات صنعتی از طریق داده کاوی در حوزه نگهداری و تعمیرات

بهبــود پایــداری زیســت محیطــی از طریــق امــکان دســتیابی بــه اطالعــات دقیــق و بــه هنــگام جهــت کمــک بــه تصمیم ســازی در 
ــی و شــهری  ــی در ســایت های صنعت ــاد کالن و میان ابع

روش ارزش آفرینیکسب و کار

B2B/B2G

انــــرژی

صنـــــــــــــــــــــایع

برق و نیروگاهی
نفت و گاز و پتروشیمی

حمل و نقل جاده ای
حمل و نقل ریلی
معدنی و فلزات

آب
انرژی تجدیدپذیر

سالمت
مخابرات

خدمات شهری
ساختمان

فناوری اطالعات

اتوماسیـــــون
صنعتــــــــی و 
کنترل فرآیند

پست و الکترونیک قدرت
دیسپاچینگ

خودرو برقی
و زیرساخت
شبکه شارژ

تجهیزات 
دیجیتال سازیپزشکی

B2B/B2G/B2C
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شــــرکت مهندســـــــى و ســــاخت بــرق و کنترل مپنــــا

پرورش
نیروی انسانی

آینده 

پرورش
نیروی انسانی

آینده 
اشتغال در خورد٨

و رشد اقتصادی

سالمت کامل و رفاه٣ آموزش با کیفیت٤

برابری جنسیتی٥

کاهش نا برابری ها١٠



تعالی سرمایه انسانی
موضوع کلیدی

کارکنــان اصلی تریــن ســرمایه های دانشــی 
ــن  ــر ای ــه ب ــد ک ــاب می آین ــه حس ــو ب مک
ــا اســتراتژی »جــذب،  اســاس و متناســب ب
نگهداشــت و توســعه ســرمایه انســانی«، مکــو 
ــا  ــب ب ــری مناس ــا انطباق پذی ــا ب ــالش دارد ت ت
محیــط خــود، کارکنــان آینــده را پــرورش داده و فراتــر از ایجــاد رضایت در 
آنــان در جهت تعالی ســرمایه های انســانی خــود گام بــردارد. در حقیقت 
شــرکت مکــو رشــد و توســعه خــود را مدیــون تالش هــای فداکارانــه و 
شــبانه روزی کارکنــان می دانــد و در همیــن راســتا فرآیندهــا، رویکردهــا و 

اقدامــات گوناگونـــــی نظیــر برنامه هــای جبــران خدمات 
و پــاداش، توســعه مهــارت و اســتعداد، پیشــرفت شــغلی، 

جابجایــی و برنامه هــای جانشــینی، گوناگونــی و فرصت هــای 
برابــر، آمــوزش و توســعه، ارتباطــات داخلــی، کارآفرینی و توســعه 

ســازمانی، تعــادل کار و زندگــی، ســنجش رضایــت و ســایر مــوارد 
را در همســویی بــا اســـــتراتژی های کالن خـــــــود برنامه ریــزی 

و اجــرا مــی نمایــد تــا ضمن دســتیابی بــه تعالـــــــی ســـــرمایه 
انســانی و تبدیــل مکــو بــه یــک برنــد کارفرمایــی معتبــر چشــم انداز 

ترســیم شــده را محقــق نمایــد.  

مکــو تــالش نمــوده تــا تصویــری مطلــوب از یــک شــرکت مســئولیت پذیر و شــهروند خــوب در ذهــن کارجویــان ایجــاد نمــوده و انتخــاب اول 
متقاضیــان بــرای اشــتغال باشــد. بــر ایــن اســاس اقدامــات و پــروژه هــای متعــددی متناســب بــا نقشــه راه مدیریــت منابــع انســانی )1403-
1400( طــرح ریــزی و در حــال اجــرا مــی باشــد تــا ضمــن جــذب و حفــظ بهتریــن ســرمایه های انســانی، مکــو در رتبــه نخســت برندکارفرمایــی 

کشــور قــرار گیــرد.

تعداد کارکنان به تفکیک تحصیالت
مــــــــــــکو
تامین نیرو
خــــــدمات

298
0
0

کارشناسی ارشد

25
0
0

دکتری

343
0
2

کارشناسی

61
26
44

فوق دیپلم و پایئن تر

تعداد کارکنان به تفکیک رده سازمانی
مــــــــــــکو
تامین نیرو

5
0

معاون

33
0

مدیر

54
0

رئیس

40
0

مسئول

468
0

کارشناس

126
26

کارمند/تکنسین

تعداد کارکنان به تفکیک نوع استخدام

724

قراردادی

2

ساعتی

1

رسمی

72799

مجموعتامین نیرو و خدمات

تعداد کارکنان به تفکیک محل سکونت
مــــــــــــکو
تامین نیرو
خــــــدمات

408
24
35

319
2
11

غیر بومیبومی

تعداد کارکنان به تفکیک جنسیت
مــــــــــــکو
تامین نیرو
خــــــدمات

120
2
2

607
24
44

727
26
46

مجموعمردزن

برند کارفرمایی معتبر و مسئولیت پذیر

نقشـه  ر اه مدیریت منابع انسانـی

یکپارچه سازی زیر سیستـم های منابع انسانی1400

مدیریت استعــــداد ها1401

مدیریت انتظارات و ارتقا بلوغ فرایندهای منابع انسانی1402

رتبه اول کشور در برنــد کارفرمایـــی1403

پــرورش نیــروی انســانی آینــده یکــی از محورهــای مهــم پایــداری در مکو محســوب 
مــی  شــود کــه ابعاد مختلفــی مانند ســالمت، ایمنی، توســعه، تعالــی و رشــد کارکنان 
ــرای  ــا شــرایط محیطــی ب ــاق ب ــر اســاس انطب ــا پویایــی الزم را ب را شــامل شــده ت
کارکنــان فراهــم نمایــد. کارکنــان در مکــو بــه عنــوان ســرمایه هــای ســازمانی قلمــداد 
مــی شــوند کــه نیازهــا و انتظــارات حــال و آینــده ایشــان رصــد و مــورد تحلیــل 
قــرار گرفتــه و ســازمان در قالــب فراینــدی مســتمر بــه دنبــال حداکثرســازی رضایــت 
ایشــان مــی باشــد. در ایــن خصــوص متناســب بــا نظــام اســتراتژیک و ماتریــس 
موضوعــات کلیــدی اســتخراج شــده، دو موضــوع کلیــدی مرتبــط بــا کارکنان)ارتقــاء 
ســالمت و ایمنــی و تعالــی ســرمایه انســانی( در قالــب جهــت گیری هــای وظیفــه 
ای اســتراتژیک مســئولیت اجتماعــی و منابــع انســانی راهبــری مــی شــود و اهــداف 

متناظــر بــه اقدامــات اســتراتژیک جهــت اجــرا  ترجمــه شــده اســت. 

پرورش
نیروی انسانی

آینده

ارتقاء 
سالمت و ایمنی

تعالی 
سرمایه انسانی
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مکــو جهــت ایجــاد یــک برنــد کارفرمایــی معتبــر و مســئولیت پذیر اقدامــات و رویکردهــای اثربخشــی در قالــب محورهــای زیــر تعریــف و 
اجرایــی نمــوده اســت. 

مکــو در راســتای نقــش آفرینــی بــه عنــوان عضــوی مســئول در جامعــه و ایجــاد فرصــت هــای برابــر بــرای کارجویــان اقــدام بــه حضــور در 
نمایشــگاه اداره کار کــرده کــه طــی ایــن رخــداد بــا ارتبــاط مســتقیم بــا کارجویــان، نیازهــا و انتظــارات ایشــان را دریافــت نمــوده و در برنامــه 

هــای بهبــود و توســعه فراینــد جــذب و اســتخدام مــورد توجــه قــرار داده اســت.

فرآیند استخدام

مکــو از ابتــدای تاســیس بــا هــدف ایجــاد وحــدت  رویه و 
فرصت هــای برابــر و عادالنــه بــرای ورود ســرمایه انســانی 
شایســته، اقــدام بــه طراحــی  و اســتقرار نظــام جــذب در 
ــوده و  ــانی نم ــروی انس ــذب نی ــی ج ــب روش اجرای قال
آن را همســو بــا اســتراتژی های ســازمان ارزیابی  هــا 
و همچنیــن براســاس تجــارب کســب شــده در مقاطــع 
ــرد،  ــن رویک ــی ای ــت. ط ــوده اس ــری نم ــف بازنگ مختل
کلیــه افــراد متقاضــی در مراحــل مختلــف مــورد ارزیابــی 
قــرار می گیرنــد. در مرحلــه اول، رزومه هــای منتخــب بــر 
اســاس شــاخص هایی ماننــد دانشــگاه محــل تحصیــل، 
ســوابق کاری و توانمندی هــای اظهارشــده مــورد ارزیابــی 
شایســتگی های  دوم،  مرحلــه  در  می گیرنــد.  قــرار 
ــن  ــان ســنجش می شــود و پــس از ای عمومــی متقضای
مرحلــه، ویژگی هــای روان شناســی و میــزان تناســب 
شــغل و شــاغل از منظــر روان شناســی مــورد بررســی قــرار 
ــتگی های  ــنجش شایس ــد، س ــه بع ــرد. در مرحل می گی
نهایــت  در  و  می شــود  پایــش  تخصصــی  و  فنــی 
کارنامــه ای بــرای هــر متقاضــی تهیــه و کمیتــه اســتخدام 
ــه حضــوری، نفــرات  ــن کارنامــه و مصاحب ــر اســاس ای ب

ــد.  ــاب می کن ــتخدام انتخ ــرای اس ــر را ب ــورد نظ م

ــترش  ــا گس ــو ب ــر، مک ــای براب ــاد فرصت ه ــتای ایج در راس
کانال هــای اســتخدام )نظیــر درج آگهــی در نشــریات، مراجعــه 
ــات  ــز از اقدام ــی( و پرهی ــی کاریاب ــایت های تخصص ــه س ب
ــیت و  ــز در جنس ــی، تمای ــد قومیت گرای ــز )مانن تبعیض آمی
مذهــب(، حداکثــر تــالش خــود در جهــت انتخــاب عادالنــه 
افــراد شایســته را انجــام می دهــد. بــه منظــور بهبــود 
فرآینــد ارزیابــی نهایــی متقاضیــان، امتیــازات عوامــل ارزیابــی 
متناســب بــا نــوع مشــاغل بازنگــری شــده و شــرایط احــراز، 
دانــش و شایســتگی های مشــاغل در قالــب فــرم ارزیابــی در 
اختیــار اعضــای کمیتــه اســتخدام قــرار می گیــرد. عــالوه بــر 
ایــن بــه منظــور بهبــود فرآینــد جــذب و اســتخدام اقدامــات 

زیــر اجرایــی شــده اســت:
 	 ATS استفاده از سیستم های
ــا، مدرســه 	   بهره گیــری از بانــک اطالعــات گــروه مپن

ــایت  ــریف، وب س ــی ش ــگاه صنعت اشــتغال دانش
ایــران تلنــت و انجمــن فــارغ التحصیــالن دانشــگاه 

ــی  ــرای کارمندیاب ــی شــریف ب صنعت
طراحــی مــدل شایســتگی مبتنــی بــر شــغل و واحــد 	 

ســازمانی بــرای ارزیابــی فراینــد اســتخدام
اهــدای هدیــه بــرای نفــرات حاضــر در کمیتــه 	 

ــد  ــور در فراین ــر از حض ــاس تقدی ــه پ ــتخدام ب اس
اســتخدام

اهدای ولکام پک به همکاران تازه استخدام	 
جذب و استخدام کارکنان شایسته

تعداد کارکنان استخدام شده

287086149
1400 1399 1398 1397

تعداد کارکنان استخدام شده سال 1399 به تفکیک جوامع 
)محل های جغرافیایی(

سایر استان ها کرج تهران
37472

تعداد مدیر ارشد استخدام شده سال 1399 به تفکیک جوامع 
)محل های جغرافیایی(

سایر استان ها کرج تهران
110

ارتقا داشبورد اطالعات	 
اجرای فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی 	 
تکمیل پرسشنامه استخدامی 	 
اجرای آزمون های تخصصی و عمومی 	 
صدور کارنامه فردی برای کمیته استخدام	 

برنامه های مکو در حوزه جذب و  استخدام با 
ATS بکارگیری سیستم

تعداد کارکنان استخدام شده سال 1400به تفکیک جوامع 
)محل های جغرافیایی(

سایر استان ها کرج تهران
65840

بسته های
 حقوقی
 و مزایا

نگهداشت

فرهنگ
ســـــازمانی

اســتخدام

مـــــحیط کاری
آرمانی

برند 
کارفرمایی

پایش اولیه و ارزیابی 
رزومه های ارسالی

سنجش
 شایستگی های

 عمومی

بررسی ویژگی های 
روانشناسی 

و تناسب شغل 
با شاغل

سنجش
 شایستگی های

 فنی و تخصصی
در کمیته استخدام

استخدام بر اساس
 کارنامه و مصاحبه 

حضوری

1 2 3 4 5
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آمــوزش و توســعه کارکنــان عــالوه بــر اینکــه می توانــد بــرای ســازمان مزایایــی بســیاری داشــته باشــد، می توانــد 
موجــب ارتقــای انگیــزه کارکنــان و تحقــق هــدف اســتراتژیک »ارتقــای نظــام آمــوزش و توســعه منابــع انســانی« جهت 
دســتیابی بــه تعالــی در حــوزه ســرمایه های انســانی گــردد. مکــو در زمینــه آمــوزش و توســعه کارکنــان رویکردهــا و اقدامات 

مختلفــی را انجــام داده اســت کــه در ادامــه بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد. 

آموزش و توسعه کارکنان
ــا اســتراتژی های  ــرای همســویی بیشــتر دوره هــای آموزشــی ب ب
ــه آمــوزش توســعه داده شــده اســت. در  شــرکت، ســاختار کمیت
ایــن راســتا پــس از شناســایی نیازهــا، اولویــت اجــرای دوره هــا 
بــر اســاس نظــر واحدهــا تعییــن شــده و ضمــن  بررســی موانــع 
و محدودیت هــا و الزامــات قانونــی تقویــم آموزشــی تهیــه 
می گــردد. الزم بــه ذکــر اســت کــه برنامه ریــزی و طراحــی 
دوره هــای آموزشــی بــر اســاس مــدلADDIE  صــورت می پذیــرد. 
ــاس  ــز براس ــده نی ــزار شـ ــای برگ ــی آموزش ه ــنجش اثربخش س
مــدل کریــک پاتریــک تــا ســطح ســه ایــن مــدل شــامل ســطح 
واکنــش، یادگیــری و رفتــار توســط فراگیــر و سرپرســت مســتقیم 

او انجــام می شــود.
ــای  ــد توانمندی ه ــه رش ــرکت در زمین ــای ش ــر رویکرده  از دیگ
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــری اس ــد جامعه پذی ــرای فرآین ــان، اج کارکن

ــور  ــتخدام، به منظ ــدو اس ــوزش ب ــری و آم ــه  جامعه پذی کتابچ
ــزار  ــرکت برگ ــا ش ــده ب ــتخدام ش ــازه اس ــان ت ــازی کارکن آشناس
ــامل  ــتخدام ش ــدو اس ــی ب ــرفصل های دوره آموزش ــردد. س می گ
ــگاه مکــو در گــروه،  نمــودار ســازمانی  ــا و جای معرفــی گــروه مپن
ــتراتژی ها  ــا اس ــنایی ب ــازمان،  آش ــب و کار س ــدل کس ــرکت،  م ش
ــی و بهداشــت  ــا مباحــث ایمن و فرآیندهــای شــرکت،  آشــنایی ب
انســانی، مدیریــت  منابــع  رفاهــی، سیســتم های  شــغلی، 
دانــش، نظــام پیشــنهادها، آشــنایی بــا SAP Overview و ســایر 
مــوارد اســت. همچنیــن، زمینــه حضــور روانشــناس صنعتــی در 

شــرکت و ارایــه مشــاوره فــردی در خصــوص مشــکالت کاری 
و شــخصی و خانوادگــی افــراد فراهــم شــده اســت.  برخــی 

ــر  ــدول زی ــو در ج ــان در مک ــوزش کارکن ــای آم از رویکرده
خالصــه شــده اســت. 

در مکــو آمــوزش کارکنــان در راســتای توســعه توانمنــدی کارکنــان 
مطابــق روش اجرایــی آموزش و توســعه کارکنــان و بــا الگوبرداری 
از اســتاندارد ISO10015 جــاری ســازی شــده و دارای چهــار بخــش 
ــزی، اجــرای آمــوزش و ســنجش  نیازســنجی آموزشــی، برنامه ری
اثربخشــی آمــوزش مــی باشــد. مکــو بــرای دســتیابی بــه اهداف 
ــدی  ــتگی و توانمن ــای شایس ــوزش و ارتق ــتراتژی های آم و اس
ســرمایه های انســانی خــود، نیازهــای آموزشــی کارکنــان و 
ــردی  ــغلی و ف ــازمانی، ش ــطح س ــه س ــرکت را در س ــران ش مدی
ــایان  ــد. ش ــدی می کن ــل و اولویت بن ــه و تحلی ــایی، تجزی شناس

ــایی  ــازمان در شناس ــان س ــه کارکن ــت ک ــر اس ذک
می شــوند.  داده  مشــارکت  آموزشــی  نیازهــای 

ــف  ــای تعری ــد رویکرده ــرای نظام من ــور اج ــه منظ ب
ــام«  ــزار »ج ــان، نرم اف ــوزش کارکن ــوزه آم ــده در ح ش

راه انــدازی و بــکار گرفتــه شــده اســت و همچنیــن 
شناســنامه مشــاغل بــر اســاس اهــداف و اســتراتژی های 

کالن شــرکت و تغییــرات ســازمانی بــه صــورت یــک رویــه 
مســتمر مــورد بازنگــری قــرار مــی گیــرد. 

آموزش کارکنان

ــذب  ــور ج ــه منظ ــرکت ب ــرد ش ــی« رویک ــال داخل ــل و انتق »نق
از داخــل اســت. مکــو بــه منظــور اســتفاده حداکثــری از 
قابلیت هــای کارکنــان، افزایــش مانــدگاری، حفــظ انگیــزه و کمک 
بــه شــکوفایی توانمنــدی آن هــا، رویکــرد نقــل و انتقــاالت داخلی 
را بــه شــکل نظام منــد در قالــب دســتورالعمل انتصــاب، ارتقــا و 
جابجایــی، طراحــی و در مقاطــع مختلــف بازنگــری نموده اســت. 

بــر ایــن اســاس، بــرای کارکنــان ســطح کارگــری و خدمــات نیــز 
ــکاری  ــان پیمان ــت کارکن ــل وضعی ــه تبدی ــن نام ــب آیی در قال
ــت و  ــه اس ــری وبهبودیافت ــرا و بازنگ ــن، اج ــراردادی تدوی ــه ق ب
ــان  ــف از کارکن ــرای رشــد و ارتقــاء گروه هــای مختل مســیری را ب

ــت. ــم آورده اس فراه

مکــو بــا بــه کارگیــری مــدل هــا و روش هایــی بــرای فراهــم نمــودن محیــط کاری مناســب در راســتای جــذب توانمندتریــن ســرمایه 
هــای انســانی و نگهداشــت آنــان بــه منظــور خلــق بیشــترین ارزش افــزوده، 
اقدامــات متعــددی را طــرح ریــزی و اجرایــی نمــوده اســت. محیــط کار آرمانی 
ــر افزایــش تــوان و بهــره وری پرســنل اثرگــذار باشــد. در حــال  مــی توانــد ب
حاضــر بــا توســعه کســب و کارهــا ســازماندهی محیــط کار و ایجــاد محیطــی 
آرام و مطلــوب کــه منجــر بــه فعــال شــدن بیشــتر ســرمایه انســانی، شــادابی 
و بهبــود روحیــه آن هــا، حــذف خطــرات احتمالــی، افزایــش کیفیــت در کار، 
کاهــش افســردگی هــا و در نهایــت دســتیابی بــه بهــره وری مــورد نظر شــود، 
بیــش از پیــش مــورد تاکیــد ســازمان بــوده و از دغدغــه هــای مدیــران ارشــد 
مــی باشــد. برخــی از مصادیــق رویکــرد محیــط کارآرمانــی شــامل مــوارد زیــر 

مــی باشــد:
احداث و بهره برداری از ساختمان جدید اداری 	 
آماده سازی سالن ورزش و برگزاری مسابقات	 
طراحی فضای سبز مناسب محوطه و ساخت آالچیق	 
تکمیل و راه اندازی بوفه	 
بهبود برنامه های جبران خدمات	 
نصب تابلوها و عالئم HSE در راستای افزایش ایمنی محیط کار	 

نقل و انتقاالت داخلی

محیط کار آرمانی

رویکرد

شناسایی و جذب
 استعداد

انتخاب و بکارگیری 
استعداد

مصادیق اجرا

استفاده از آزمون ها و مصاحبه های تخصصی در 	 
استخدام کارکنان

شناسایی و جذب نخبه های دانشگاه های برتر	 
سیستم مدیریت عملکرد	 

به کار گماری کارکنان جذب شده براساس آزمون های 	 
علمی و مصاحبه های تخصصی

استفاده از کارکنان مستعد)به عنوان استاد( در آموزش	 

 استفاده از کانون ارزیابی داخلی برای انتخاب افراد	 
مناسب ارتقای عمودی

1520 مصاحبه در سال 1399 / 1281 مصاحبه در سال 1400	 
برگزاری 14 کمیته استخدام 	 
همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزشی )شرکت در نمایشگاه کار(	 
انتخاب نفرات برتر در پایان سال براساس امتیاز ارزیابی عملکرد	 

طراحی آزمون های استخدامی متناسب مشاغل سازمان	 

برگزاری 355 تعداد دوره آموزشــــی تخصصـــی توســط اساتید 	 
مستعـــد داخلـــی

انتصاب 29 نفر براساس ارزیابی کانون داخلی	 

الگوی آموزش

نیازسنجی آموزشی برنامه ریزی آموزشی

اثربخشی آموزش اجرای آموزش

فرایند
 آموزش

تعیین سقف آموزش و بودجه ساالنه	 
برنامه ریزی دوره ها بر اساس اولویت های 	 

مشخص شده 
انتخاب روش ها و شیوه های آموزشی مناسب 	 
تدوین برنامه آموزشی	 

آموزشهای داخل سازمان)بدو استخدام ، ضمن 	 
خدمت( 

آموزشهای خارج سازمان )ضمن خدمت(	 
آموزشهای خارج از کشور)انتقال تکنولوژی و 	 

حضور در کنفرانسها و ...( 

 	 )JB( طبق محورهای  شایستگی
استراتژیهای واحدی و کالن سازمان	 
 نتایج ممیزی و بازخوردها 	 
 	HSE نتایج وضعیت
هداف، راهبردها ،برنامه ها 	 
فرهنگ آموزشهای انتقال تکنولوژی	 
 	Haygroup آموزشهای توسعه ای براساس نتایج

مدل کرک پاتریک	 
سطح واکنش	 
سطح یادگیری	 
سطح رفتار)فراگیر و مافوق مستقیم(	 
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رویکردهای نظام آموزشی

مخاطباناقدامات کلیدیرویکردهای آموزش

نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

به کارگیری کارکنان توانمند، برگزاری دوره آموزشی اصول و فنون تدریس

نیازسنجی آموزش های مورد نیاز بهره برداران محصوالت، برنامه ریزی و 
اجرای آموزش ها با استفاده از توانمندی مدرسان داخلی

برگزاری دوره های آموزشی

ارجاع نیازهای آموزشی به بخش آموزش، انجام هماهنگی های اعزام

برگزاری دوره های آموزشی روش ها و فنون تدریس

نظام جامع آموزش

توسعه رهبران

انتخاب و پرورش مدرسان داخلی

آموزش های مشتریان 

آموزش های بدو استخدام

آموزش های خارج از کشور

آموزش روش ها و فنون تدریس 
جهت مدرسین

کلیه کارکنان

کلیه مدیران، روسا، مسئولین

کلیه مدرسان داخلی

کلیه بهره برداران

کلیه کارکنان جدید الورود

معاونت های درخواست کننده

مدرسین داخلی

1400139913981397

سرانه آموزش کارکنان )ساعت(

نفرساعت آموزش مدیران )ساعت(

سرانه آموزش تخصصی )ساعت(

رضایت از کیفیت خدمات آموزشی )درصد(

23

1120

14

85/985/59

18

365

12

34

1717

26

23

1391

19
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جایگزینــی مفهــوم یادگیــری بــه جــای آمــوزش از اقداماتــی بوده 
ــترده   ــرات گس ــه تغیی ــر ب ــر منج ــالیان اخی ــی س ــه ط ــت ک اس
ــرمایه های  ــت س ــوزه مدیری ــی ح ــه جهان ــاداری در عرص و معن
ــل  ــز ثق ــم مرک ــر پارادای ــن تغیی ــت. در ای ــده اس ــانی ش انس
فرآیندهــای آموزشــی از »آمــوزش« بــه »یادگیــری« تغییر ماهیت 
داده اســت. مکــو در جهــت گــذر از پارادایــم آمــوزش بــه یادگیری 
نســبت بــه ایجــاد و توســعه زیرســاخت یادگیــری الکترونیکــی 
ــای  ــاد حلقه ه ــانی، ایج ــع انس ــع مناب ــزار جام ــق نرم اف از طری
از طریــق برگــزاری دوره هــای آموزشــی تســهیم  یادگیــری 
ــه  ــت، کتابخان ــق اینتران ــش از طری ــتراک گذاری دان ــش، اش دان
الکترونیکــی، آمــوزش مجــازی E-Learning اقــدام نموده اســت. 
ــر شایســتگی )CBT ( نیــز روشــی نوینــی در  آمــوزش مبتنــی ب
ــرای  ــو ب ــرکت مک ــًا در ش ــه غالب ــت ک ــازمانی اس ــوزش س آم

ــه می شــود. در مکــو دوره هــای  ــه کار گرفت ــی ب مشــاغل مدیریت
آموزشــی منطبــق بــر تحلیــل شــکاف و شایســتگی مــورد نیــاز، 
از روش هــای مختلــف )ارزشــیابی توســط مدیــر، ارزیابــی فشــرده 
ــس  ــی360( انجــام شــده و  پ ــی- ارزیاب ــای ارزیاب توســط کانونه
ــا  ــه توســعه شــخصی ی از شناســایی شــکاف شایســتگی، برنام
IDP  بــرای هــر یــک از مدیــران طراحــی می گــردد کــه در ایــن 
خصــوص بخشــی از دوره هــای آموزشــی مدیــران  از ایــن طریــق 

احصــاء می گــردد.
در ســال 1400 عــالوه بــر مدیــران، روســا و مســئولین و در مرحلــه 
بعــد بــرای کارشناســان بــاالی 3 ســال تجربــه نیــز برگــزاری کانون 
ارزیابــی )در دو مرحلــه کتبــی و عملــی( اجرایــی شــده و ضمــن 
ــاوره  ــی مش ــا راهنمای ــه ای ب ــان، برنام ــه ایش ــورد ب ــه بازخ ارائ

متخصــص تدویــن گردیــد.

تغییر پارادایم آموزش به یادگیری و سازمان یادگیرنده

بــه منظــور پشــتیبانی فرآینــد منابــع انســانی از فرآیندهای توســعه محصول، مدیریــت دانش و در راســتای ایجــاد ســازمان یادگیرنده، 
مکــو رویکردهــای متنوعــی شــامل تربیــت بیــش از 250 مــدرس داخلــی بــرای آمــوزش کارکنــان و آمــوزش مشــتریان، بومی ســازی 

سیســتم کنتــرل MAPCS، بومی ســازی سیســتم CM، احــداث اولیــن ایســتگاه شــارژ خــودروی برقــی، طراحــی سیســتم 
ــوزه  ــه ح ــوزه IOT و ورود ب ــه ح ــرای ورود ب ــازمان ب ــه س ــی، برنام ــه برق ــایل نقلی وس

امنیــت ســایبری، برپایــه تــوان و دانــش داخلــی کارکنــان صــورت 
گرفتــه اســت. 

سازمان یادگیرنده

برگزاری 37% دوره های آموزشی توسط مدرسین داخلی در سال 1400.	 
تهیه حدود 200 ساعت محتوای آموزشی و ارائه آن به کارکنان با کمک نرم افزار کمتزیا 	 
اجرای تور بازدید داخلی برای پرسنل جدیداالستخدام 	 
دوره آموزشی خانواده موفق و حال خوب خانواده ها 	 
دوره آموزشی زندگی هدفمند - طراحی آینده )سال نو، حال نو( 	 
دوره آموزشی مهارت ارتباط مؤثر	   •
دوره آموزشی مدیریت اضطراب و کسب آرامش	   •

سایر اقدامات حوزه آموزش:

دوره های تخصصی برگزار شده توسط اساتید داخلی )درصد(

ضریب نفوذ 

سرانه هزینه آموزشی )ریال(

اثربخشی کل دوره های آموزشی 

تعداد نیروگاه های آموزش داده شده

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده در هر سال

تعداد روزهای آموزش مشتریان در هر سال

اثربخشی سطح واکنش
)رضایت مشتریان از آموزش نیروی بهره بردار(

میانگین اثربخشی کل آموزش مشتریان

نفر ساعت آموزش مشتریان

نوع آموزش از نظر نوع دوره

بادی
MAPCS بازاریابی سیستم کنترل

بخار
گاز

تعداد دوره های برگزار شده در سال 1399 و 1400

9
23
53
70

دوره های آموزشی سازمان

آموزش مشتریان

انواع آموزش ها

7                 
33               
34              
%93.38        

       %87       
  2618    

13                   
122                
250              
%94.55         

%86.93      
27596    

%41       
%45       

20890000    
84       

%41       
%41       

59199530    
85       

14001399
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مکو در راستای تعالی سرمایه های انسانی و توسعه کارکنان خود رویکردها و اقدامات متنوعی شامل موارد زیر انجام می دهد.

توسعه کارکنان

شــرکت مکــو در راســتای توســعه کارراهــه شــغلی، نظــام ترفیــع کارکنــان بــه منظــور ارتقــای عمــودی کارکنــان را همســو بــا بازنگــری 
نظــام حقــوق و دســتمزد و متناســب بــا نــوع مشــاغل طراحــی و جــاری ســازی نمــوده اســت. در ایــن خصــوص بــرای انتصــاب 
ــز دارای  ــه ای نی ــای حرف ــد و در ارتق ــی دارن ــرد باالی ــت عملک ــاز مدیری ــه امتی ــی ک ــن کارکنان ــی، از بی ــان در پســت های مدیریت کارکن
رتبه هــای باالتــری هســتند،گروهی کاندیــد و شایســتگی های رهبــری و رفتــاری فــردی آنهــا براســاس الگــوی شایســتگی مدیــران و 
از طریــق ابزارهــای کانــون ارزیابــی، آزمون هــای روانشــناختی و مصاحبــه ارزیابــی و  در انتهــا  بــر مبنــای آن وضعیــت انتصــاب فــرد 

مــورد نظــر )بــه صــورت قطعی/آزمایشــی/عدم تاییــد( مشــخص می شــود. 

در راســتای افزایــش میــزان انگیــزش افــراد ، افزایــش فرصت هــای رشــد و توســعه فــردی و همچنیــن توانمندســازی 
کارکنــان، بــرای آن دســته از رشــته های تحصیلــی کــه در راســتای کســب و کار اصلــی شــرکت مــی باشــد ســازوکار 

ارتقــاء مــدرک تحصیلــی طراحــی، مــدون و جــاری شــده اســت. 

 ایــن نظــام بــر اســاس ســه مولفــه اصلــی شــامل ارشــدیت )ســوابق کاری(، فعالیتهــای ویــژه و شایســتگی در ســطح 
کارشناســان، کارمنــدان و تکنیســین ها تدویــن و جــاری شــده اســت. ایــن نظــام در مکــو بــه گونــه ای طراحــی شــده 
اســت کــه همــه کارشناســانی کــه قابلیت هــای ذکــر شــده را دارنــد، میتواننــد ارتقــاء یافتــه و از مزایــای مالــی و رفاهی 
مربوطــه بهــره گیرنــد. کارکنــان ســطوح کارمنــد و تکنیســین می تواننــد تــا ســطح رئیــس از مزایــای مالــی و رفاهــی 
مربوطــه اســتفاده نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه نظــام ارتقــای حرفــه ای بــه عنــوان یکــی از مــوارد اصلــی نظــام 

جبــران خدمــات در نظــر گرفتــه می شــود. 

 مکــو بــا اتخــاذ رویکردهایــی متعــددی نظیــر کمیتــه هــای تصمیــم گیــری فراوظیفــه ای، صــدور احــکام 
ــده و  ــران آین ــرورش مدی ــه پ ــدام ب ــوارد اق ــایر م ــوب و س ــود مص ــای بهب ــروژه ه ــت پ ــی، مدیری آموزش

جانشــین پروری بــرای پســتهای سرپرســتی و مدیریتــی نمــوده اســت. تعییــن جانشــین بــرای کلیــه معاونیــن 
و مدیــران از  ســال 1389 اجرایــی شــده و نظــام ارزیابــی360 درجــه طــی دو دوره بــرای کلیــه ســطوح معاونیــن، 

مدیــران و رؤســا انجــام شــده اســت. همچنیــن، مرکــز ارزیابــی مدیــران گــروه مپنــا، از ســال 1387 اقــدام بــه ارزیابی 
کلیــه معاونیــن، مدیــران و جانشــینان احتمالــی آن هــا بــا اســتفاده از ابــزار کانــون ارزیابــی نمــوده و از ســال 1388 

انتصابــات ســطوح مدیریتــی در شــرکت بــا درنظــر گرفتــن نتایــج ارزیابــی شایســتگی در آن مرکــز و تاییــدات الزم 
صــورت میپذیــرد. در ســال 1400 نیــز بــرای مســئولین و در مرحلــه بعــد بــرای کارشناســان بــاالی 3 ســال تجربــه نیــز 
برگــزاری کانــون ارزیابــی )در دو مرحلــه کتبــی و عملــی( اجرایــی شــده و ضمــن ارائــه بازخــورد بــه ایشــان، برنامــه ای 

بــا راهنمایــی مشــاوره متخصــص تدویــن گردیــد. توسعه کارراهه شغلی 

ارتقای مدارک تحصیلی

نظام ارتقای حرفه ای

جانشین پروری

رویکردهای توسعه استعدادها
رویکرد 

ستعداد
سعه ا

تو

نحوه ارزیابیمصادیق اجرا

اجرای برنامـــه های آموزشی براســاس پــروفایل 
ارزیابی افراد در کانون  ارزیابی و توسعه برای بهبـود 

مهارت های سرپرستی

استفاده از کارکنان مستعد )به عنوان استاد( در آموزش

فعالیت مربی گری در فرآیند مدیریت عملکرد

 مـــشارکت کارکنان مستعـــد در تیـــم های تعالی
و تـــدوین اظهارنامه

بهره گیری از کارکنان خبره در کمیته های ارزیابی 
پیشنهادها و کارگروه های تعالی سازمانی

اجرای289 نفر ساعت آموزشی برای افراد منتخب 
در پست های سازمانی 

برگزاری 355 تعداد دوره آموزشی تخصصی توسط 
اساتید مستعد داخلی

اجرای مربی گری در مدیریت عملکرد از سال 1395 
برای کارکنان

مشارکت 140 نفر از کارکنان مستعد در تیم های تعالی

بهره گیـــری از 200 نفر از کارکنان مـستعد و خبره 
در کمیته ها و کار گروه ها

امتیاز اثربخشی /  آموزش

ارزیابی اثربخشی دوره های 
آموزشی

نتایج مدیریت عملکرد

نتایج و گزارشات/  بازخورد تعالی

رضایت از کار تیمی

رضایت از فرصت های توسعه )درصد(
70/52

1397 1398 1399 1400

1397رضایت از رعایت انصاف در ارتقاء، ترفیع و جابجایی )درصد( 1398 1399 1400

68.660/5666

69/468/660/5666

فرآیند اجرای کانون ارزیابی

اولویت بندی 
پرسنل برای ورود

 به کانون

برگذاری آزمون
هوش و

استعداد ذهنی
) به صورت کتبی(

اجرای کانون
ارزیابی

ارائه گزارش
بازخورد

برگزاری کارگاه
IDP

تدوین IDP و 
پیگیری اجرای آن
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به منظور رفاه کارکنان مجموعه ای از اقدامات و رویکردهای رفاهی مختلف در مکو تعریف و اجرا شده اند:

اهدای هدیه تولد فرزند	 
اهدای هدیه ازدواج 	 
اعطای کارت سامان	 
صندوق پس انداز آینده ساز	 
عقد قرارداد با آژانس های مسافرتی معتبر برای خرید سفر کارکنان	 
اهدای کیک تولد و بن رستوران به کارکنان به مناسبت تولدشان	 
اهدای هدایای مناسبتی در مناسبت های سال	 
اهدای پک آجیل در شب یلدا و نوروز	 
اهدای لباس سازمانی	 
راه اندازی ورزش های سازمانی در 10 رشته برای کارکنان	 
برگزاری مراسم های مناسبتی	 
عقد قرارداد با فروشگاه های مختلف برای خرید اقساطی و با تخفیف کارکنان	 
عقد قرارداد خرید تسهیالتی خودرو	 
اهدای پک تحصیلی به فرزندان کارکنان	 
برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف	 
عقد قرارداد با مراکز اقامتی شهرهای توریستی ایران جهت سفر کارکنان و خانواده هایشان	 

رفاه کارکنان

ــان از دیگــر رویکردهــای مکــو در حفــظ و نگهداشــت ســرمایه های  ــه کارکن ــژه ب طراحــی و اعطــای مرخصی هــای گوناگــون و وی
ــد از: ــان داده می شــود عبارتن ــه کارکن ــواع مرخصی هایــی کــه در ایــن راســتا ب انســانی خــود اســت. ان

ــدت ســه روز مرخصــی  تشــویقی 	  ــه م ــم ب ــرای ازدواج دائ ــت ب ــار در طــول خدم ــک ب ــد ی ــو می توانن ــان مک کارکن
اســتفاده نماینــد.

مرخصی بارداری و زایمان بر اساس قانون کار به کارکنان خانم اعطا می شود.	 
در هنگام تولد فرزندان، کارکنان مرد نیز می توانند از سه روز مرخصی تشویقی استفاده نمایند .	 
اســتفاده از 15 روز مرخصــی تشــویقی مــازاد بــر مرخصــی اســتحقاقی ســالیانه)با احتســاب ایــام تعطیــل( بــه منظــور 	 

ادای فریضــه حــج واجــب امــکان پذیــر اســت.
در صــورت فــوت منســوبین درجــه اول کارکنــان )ماننــد مــادر، پــدر، خواهــر، بــرادر، همســر و فرزنــد( اســتفاده از ســه 	 

روز مرخصــی اضطــراری بــرای اســتفاده از حقــوق و مزایــا عــالوه بــر مرخصــی اســتحقاقی معمــول امــکان پذیــر اســت.
همــکاران خانــم تــا پایــان ســن دو ســالگی کــودک، بــه ازای هــر ســه ســاعت کار، نیــم ســاعت فرصــت شــیر دادن بــه 	 

فرزنــد خــود را دارنــد، یعنــی روزانــه یــک و نیــم ســاعت می تواننــد دیرتــر در محــل کار حاضــر شــوند یــا یــک و نیــم 
ســاعت زودتــر از شــرکت خــارج شــوند. ایــن زمــان جــزء ســاعت کار آنهــا محســوب می گــردد.

مرخصی کارکنان

ازدواج :
مرخصی فوت بستگان:
مرخصی زایمان: 
مرخصی والدین )پدر(:

41 روز-17 نفر )زن: 5 مرد:12(
76 روز -22 نفر ) زن:6 مرد: 16(

6 نفر
 90 روز- 30 نفر

وضعیت مرخصی در سال 1400

 در راســتای حفــظ و نگهداشــت کارکنــان شایســته برنامه هــا و اقدامــات متنوعــی ماننــد تدویــن الگــوی جبــران خدمــات کارکنــان، ایجاد 
نظــام پــاداش بــرای کارکنــان پژوهشــگر، نظــام ارتقــای حرفــه ای بــرای کارشناســان، نظــام ارتقــای عمــودی، نظــام ارتقــای حرفــه ای برای 
پژوهشــگران تدویــن و جــاری شــده اســت. بــه کار گرفتــن ایــن رویکردهــا و برنامه هــا در باعــث شــده اســت کــه علیرغــم کاهــش رشــد 
اقتصــادی و وضعیــت نامطلــوب بســیاری از ســازمان ها در نگهداشــت نیــروی انســانی، مکــو بتوانــد بــا رونــد مطلوبی کســب و کارهای 

خــود را توســعه داده و رونــد پایــداری را داشــته باشــد. 

حفظ و نگهداری کارکنان شایسته
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ــا سیاســت های گــروه  ــران خدمــات مکــو براســاس الگوهــای نویــن حقــوق و دســتمزد و همســو ب رویکــرد جب
مپنــا طراحــی شــده اســت. در ایــن خصــوص پرداخــت حقــوق و دســتمزد بــا اســتفاده از الگــوی 3P کــه شــامل 
ســه بخــش پرداخــت بــرای شــغل، پرداخــت بــرای شــاغل و پرداخــت بــرای عملکــرد مــی باشــد جــاری شــده اســت؛ 

همچنیــن نظــام جبــران خدمــات شــرکت بــا اســتفاده از مــدل هــی)hey( طراحــی شــده اســت. 

نظام جبران خدمت و پاداش

الگــوی جبــران خدمــات مکــو همســو بــا اســتراتژی ها و 
سیاســت های کالن گــروه مپنــا و شــرکت طراحــی و اجــرا 
شــده اســت. طــی ســالیان اخیــر ایــن الگــو بــا بازنگــری نظــام 
ــری  از  ــا بهره گی ــی و ب ــدل ه ــاس م ــاغل براس ــیابی مش ارزش
ــوزه  ــتراتژی های ح ــتفاده از اس ــا اس ــت و ب ــارب وزارت نف تج
منابع انســانی مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه 
ــه طراحــی  ــن گون ــه ای ــن مــدل ب ماهیــت دانشــی شــرکت، ای
ــان حــدود  ــت کارکن ــه درآمدهــای ثاب ــه مجموع شــده اســت ک
نیمــی از کل درآمــد آنهاســت و مابقــی درآمــد ایشــان مبتنــی بــر 

عملکــرد و پیشــرفت پروژه هــا اســت. ســبد جبــران خدمــات و 
رضایــت کارکنــان تمامــی ســطوح ســازمانی را پوشــش می دهــد. 
ازجملــه اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای حمایــت از کارکنــان 
ــامانی های  ــدید و نابس ــورم ش ــه ت ــه ب ــا توج ــال 1400 ب در س
ــه  ــی ب ــبدهای حمایت ــه س ــه ارائ ــوان ب ــور می ت ــادی کش اقتص
صــورت مســاوی میــان کارکنــان اشــاره نمــود. همچنیــن نظــام 
ــوان یکــی از آیتم هــای اصلــی  ــه عن ــان ب ارتقــای حرفــه ای کارکن
ــرکت های  ــارب ش ــری از تج ــی یادگی ــات ط ــران خدم ــام جب نظ

ــی طراحــی و جــاری شــده اســت.  ــر داخل معتب

• حقوق،کارانه
 • انواع سبد رفاهی

 )ماه رمضان، نوروز، فرهنگی، تحصیلی(
• پاداش های عملکردی فردی و تیمی

• کارت خرید سامان
• اضافه کاری بین راهی

• هدیه )تولد، روز زن، اعیاد(
• هدایای سال تحصیلی به خانواده ها

• عقد قرارداد با مراکز ورزشی، برگزاری  مسابقات  ورزشی
• خدمات ایاب و ذهاب

• انواع کمک هزینه )سفر، ورزشی، رستوران(
• سبد شب یلدا و نوروز

• پرداخت هزینه های درمانی و بیمه عمر و حادثه
• بیمه مسئولیت مکو

• مرخصی تشویقی
• تعاونی مسکن و مصرف کارکنان/ صندوق وام

• حضور پزشک عمومی و روانشناس صنعتی و متخصص داخلی در شرکت
• انجام معاینات ادواری

• برگزاری جشن خانواده ها و کارکنان
• مراسم های تفریحی

• برگزاری برنامه های تفریحی و گشت یک روزه
• پیاده روی کارکنان با مدیر عامل

الگوی جبران خدمات
مصادیق جبران خدمات

الگوی جبران خدمات

نقدی

غیرنقدی

حمایتی

معنوی

1397رضایت از پاداش )پرداخت مزایا( )درصد( 1398 1399 1400
65/164/3960/9766

رضایت از فرصت های توسعه )درصد(
70/5268/660/5666

1397 1398 1399 1400

رضایت از رعایت انصاف در ارتقاءترفیع و جابجایی )درصد(
69/468/660/5666

1397 1398 1399 1400

77/097776/275
1397رضایت از امنیت شغلی )درصد( 1398 1399 1400

68/467/26465
1397رضایت از ایجاد شرایط منصفانه حقوق و مزایای رفاهی )درصد( 1398 1399 1400

اعطای وام درون سازمانی	 
مجموع وام های درون سازمانی ............. 300
          مکو ..........................................  251
           تامین نیرو و خدمات..................  49

افزایش حقوق مپنا و افزایش ضریب ریالی	 
محاسبه و اعمال 2 بار افزایش ضریب ریالی در سال 1400

محاسبه افزایش حقوق مپنا در سال 1400

نمونه رویــــــکردهـــای 
جبران خدمت کارکنان:

112

r e p o r t

113



بــا توجــه بــه اســتراتژی جــذب، حفــظ و نگهداشــت کارکنــان و در راســتای نظــام جبــران خدمــت شــرکت، رویکــرد نظــام مدیریــت 
اســتعداد در دو بخــش عمومــی و تخصصــی تدویــن شــده اســت. بــا توجــه بــه ماهیــت دانشــی شــرکت و همچنیــن بــر مبنــای 
اســتراتژی توســعه ســبد محصــوالت و خدمــات از طریــق ســاخت داخــل، شــرکت اقــدام بــه جــذب نخبــگان و نیروهــای دانشــی 
)اســتعدادهای برجســته( نمــوده اســت. از آنجایــی کــه حفــظ و نگهداشــت و نظام هــای انگیزشــی ایــن کارکنــان نیــاز بــه اتخــاذ 
رویکردهــای ویــژه و متفــاوت دارد، در راســتای ایجــاد انگیــزه و نگهداشــت ایــن گــروه از کارکنــان نظام هــای انگیزشــی بــرای آنــان 
متفــاوت از ســایر کارکنــان طراحــی شــده کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه طراحــی نظــام ارتقــای حرفــه ای بــرای پژوهشــگران و نظــام 

پــاداش پژوهشــگران اشــاره نمــود.

بــه منظــور مشــارکت بیشــتر نیروهــای دانشــی و بهره گیــری از ایده هــای آن هــا درتــداوم موفقیــت و حیــات شــرکت، مکــو 
ضمــن مشــارکت تیم هــای کارشناســی در فرآیندهــای برنامه ریــزی اســتراتژیک، تعالــی ســازمانی،نظام پیشــنهادها و طــرح بــذر 

پیشــنهاد براســاس موضوعــات بــا اولویــت ســازمانی، کمیتــه هــای خبرگــی اطالعــات و دانــش، حــل مســئله، تحقیــق و توســعه 
ایشــان را در بیــان دیدگاه هــا و نقطــه نظــرات خویــش درخصــوص آینــده شــرکت تشــویق نمــوده اســت. به عــالوه در راســتای 

اشــاعه اهــداف و اســتراتژی ها، بــا اســتفاده از رویکــرد BSC اقــدام بــه شکســت اهــداف و تعییــن برنامه هــای عملیاتــی در ســطح 
وظیفــه ای شــده اســت. تاکنــون بــرای اســتفاده حداکثــری از فرصت هــای یادگیــری، دوره هــای مختلــف تخصصــی برگــزار گردیــده 

و تــالش شــده تــا بــا اســتفاده از فرصت هایــی کــه بــرای اعــزام کارکنــان بــه نمایشــگاه ها، همایش هــای داخــل یــا خــارج از کشــور 
ــا فرهنــگ و ویژگی هــای شــرکت های برتــر و  ــرای تشــویق کارکنــان، آن هــا را ب ــر ایجــاد انگیزه هــای الزم ب پیــش می آیــد، عــالوه ب

ســازمان های متعالــی آشــنا نمایــد. 
برای نمونه می توان  به دوره های انتقال  دانش از شرکت های siemens  و ABB اشاره نمود.

حمایت از کارکنان در تحقق برنامه ها و اهدافنظام مدیریت استعداد

ایــن نظــام بــر اســاس اهــداف فردی/تیمــی و ســازمانی طراحــی شــده تــا منجــر بــه کاهــش هزینــه، زمــان انجــام پــروژه و افزایــش 
کیفیــت پــروژه  گــردد. بــر ایــن اســاس پــاداش در ســطح کالن، تیمــی و فــردی محاســبه و پرداخــت می گــردد.

نظام پاداش پژوهشگران

بــرای اینکــه شــرکت بتوانــد شایســته تریــن افــراد را جــذب کنــد بایــد فراتــر از تعییــن قابلیــت هــای ســازمانی و اســتعدادهای مــورد 
نیــاز عمــل کنــد. از ایــن رو شــرکت بایــد یــک »پیشــنهاد ارزش کارکنــان« داشــته باشــد بــه بیــان دیگــر مزایایــی کــه ویژگــی هــای یک 

کارفرمــا را نشــان دهــد. مکــو نیــز بــرای جــذب اســتعدادها پیشــنهادهای ارزش متناســب بــه افــراد ارائــه می دهــد. 

پیشنهاد ارزش کارکنان مستعد

نحوه سنجش و ارزیابی رویکرد

انتشار مقاالت و کتب و حضور در کنفرانــس ها
بررسی پروژه های تحقیق و توسعه پیشــنهادی 

کارکنان در کمیته های راهبری کسب و کارها و 
تحقیق و توسعه مپنا

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، فنی و عمومی
بررسی پیشنهادهای کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان

نظام مدیریت دانش

نظام ارتقاء حرفه ای
ابالغ اجرای پروژه های بهبود

حضور در کمیته ها و کارگروه های فراوظیفه ای مختلف
هزینه های رفاهی و وام ها

 حضور پزشک، روانشــناس و مشــاور تغـــذیه
برای کمک به کارکنـــان در راســتای اهــداف و 

برنامه های شخصی

تعداد مقاالت و کتب و حضور در کنفرانس ها 

تعداد کل پروژه های تحقیق و توسعه مصوب، تعداد کل پروژه های تحقیق و توسعه اجرا شده

نفر- ساعت آموزش تخصصی، نفر- ساعت آموزش فنی
تعداد پیشنهادهای دریافت شده، تعداد پیشنهادهای قابل قبول

افزایش متوسط امتیاز ارزیابی عملکرد کارکنان، میزان اطالع ازسیستم ارزیابی عملکرد، میزان اطالع از اهداف شغلی
تعداد مدرســان داخلی، نفرساعت آموزش های برگزار شـــده توسط مــــــدرسان داخلی رضـــایت از 

دسترسی به اطالعات و منابع
میزان رضایت از فرصت های رشد و ارتقا 

تعداد پروژه های بهبود اجرا شده
درصد کارکنانی که در کمیته ها و کارگروه ها فعالیت می کنند

بودجه رفاهیئت، سرانه تسهیالت رفاهی، بودجه وام های پرداختی و میزان رضایت از حقوق و مزایای رفاهی

نفر- ساعت مراجعه به روان شناس، میزان کاهش BMI مراجعه کنندگان

رویکردها و مصادیق حمایت از کارکنان در تحقق برنامه ها و اهداف
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ــداوم  ــت ت ــو در جه ــران مک ــه اســت، رهب ــر اســاس ایده هــای نوآوران ــان ب ــه فلســفه تشــکیل شــرکت های دانش بنی همانطــور ک
موفــق فعالیت هــای خــود و حفــظ طــراوت ســازمانی، مدیریــت ایده هــا و نوآوری هــا را مطابــق بــا الگــوی نــوآوری مکــو در قالــب 
ابزارهــای نظــام پیشــنهادها، مدیریــت پــروژه هــای بهبــود سیســتمی و فنــی و ســاختار کمیته ای ســازمان مســتقر و جــاری نموده اند. 
ــع  ــق فرآیندهــای انگیزشــی مناب ــو را از طری ــوان پشــتیبان، خالقیت هــا و ایده هــای ن ــه عن ــران مکــو توانســته اند ب همچنیــن رهب
انســانی تقویــت کننــد. در راســتای ایــن موضــوع در نظــام ارتقــای حرفــه ای مــواردی ماننــد پیشــنهاد، پتنــت، اختــراع، مقالــه، کتــاب، 
تدریــس، پروژه هــای پژوهشــی و بهبــود سیســتمی و دســتاورد دانشــی بــه عنــوان شــاخص هایی بــرای ارتقــا لحــاظ شــده اســت. 
همچنیــن آییــن نامه هــای حمایــت از مقــاالت، کتــب، اختــراع نیــز تدویــن شــده اســت کــه از کارکنانــی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت 

ــود. ــتیبانی می ش ــت و پش ــته اند، حمای داش

همچنیــن، درآیین نامــه نظــام پــاداش پژوهشــگران شــاخص خالقیــت و نــوآوری براســاس مــدلTRIZ  بــه عنــوان شــاخص اصلــی 
درامتیازدهــی  و تخصیص پــاداش  مــالک عمــل قــرار گرفتــه اســت. اثربخشــی ایــن رویکردهــا از طریــق اندازه گیــری شــاخص ایجــاد 
شــرایط نوآورانــه، ایجــاد محیــط کاری مناســب جهــت اســتفاده از حداکثــر تــوان کارکنــان، ایجــاد جذابیــت بــرای کارکنــان شایســته 
و میــزان رضایــت از پــاداش، ارایــه نظــرات در فضــای آزاد میــزان اثرگــذاری بــه عنــوان کارآفریــن، تعــداد محصــوالت توســعه یافتــه، 

تعــداد بهبــود در محصــوالت، تعــداد مصوبــات کمیتــه فراینــد مبنــی بــر بهبــود محصــول اندازه گیــری می  شــود.

حمایت از ترویج فرهنگ نوآوری، کارآفرینی و توسعه سازمانی
 از خلق ایده های جدید توسط کارکنان و راه های نوین تفکر

مصادیق اجراگروهی / فردیرویکرد

بازنگری دستورالعمل نظام پیشنهادها بر اساس حوزه های تخصصی فرآیندی وفنی

طراحـــی مدل ارزیابی و پادش دهـــی پژوهشگـــــران بر اساس نــوع و 
R&D مقیاس پروژه های

ارتباط نظام ارزیابی عملکرد با پرداخت کارانه بصورت دو ماهه

انتخاب بر اساس مکانیزیم مشخص و تقدیر در همایش پایان سال

تشویق اعضاء تیم های ورزشی نمونه  بصورت سالیانه مانند تیم های 
والیبال و فوتبال در سال های اخیر 

بر اساس مکانیزیم ارزیابی عملکرد کمیته ها و کارگروه ها

 توجه به تجربه ، تالش فردی ، شایستگی های حرفه ای و 
فعالیت های ویژه در قالب امتیازات نظام ارتقاء

پاداش نظام پیشنهادها

پاداش تحقیق و توسعه

کارانه بر اساس ارزیابی عملکرد

کارمند نمونه

تیم های ورزشی برتر

نفرات برتر مشارکت کننده در کمیته ها و 
کارگروه های فراوظیفه ای مختلف

ارتقای حرفه ای

رویکردهای تشویق و تقدیر رهبران از کارکنان

رویکردهای حمایتی از ایده ها و نوآوری ها برای ترغیب کارآفرینی و توسعه سازمانی

کمیته هــای راهبــری کســب و کار و کارگروه هــای تعالــی، کارگــروه هــای  نظــام 
پیشــنهادها، کمیتــه تحقیــق و توســعه، نظــام مهندســی ارزش، نظــام مدیریــت 

تکنولــوژی، کمیتــه فرآینــد مکــو، حمایــت از ثبــت اختراعــات و انتشــار مقاالت 
ــه  ــوآوری ب ــزان ن ــن موضــوع می ــان، در نظــر گرفت ــب توســط کارکن و کت

عنــوان یکــی از آیتــم هــای امتیــازی در نظــام ارتقــاء حرفــه ای کارکنــان، 
ایجــاد مرکــز شــتاب دهنــده 

خلق ایده های جدید و راه های نوین در راستای ترغیب نوآوری

ــان در ســاخت داخــل نمــودن قطعــات و  ــری از اســتعدادها و توانمندی هــای کارکن ــره گی به
ــدی تخصصــی  ــری از توانمن ــا بهره گی ــات ب ــزات، توســعه ســبد محصــوالت و خدم تجهی
ــان در  ــدی کارکن ــری توانمن ــته و بکارگی ــرکت های وابس ــکیل ش ــت از تش ــان، حمای کارکن
کســب و کار ایــن شــرکت ها مثــال )JV بــا فرینــه فــن آور، پرتــو صنعــت، شــرکت عقــاب 
ــه  ــات مهندســی، آموزشــی و ســوپروایزری ب ــه خدم ــد شــرکت بشــل،(، ارای افشــان، خری

ــروه  ــارج از گ ــد خ ــتریان جدی ــا مش ــروه ی ــل گ ــرکت های داخ ش

خلق ایده های جدید و راه های نوین در راستای کارآفرینی

اهتمــام مدیــر عامــل بــه ایــن موضــوع و تــالش بــرای جــذب نیروهــای تــراز اول فنــی کشــور،                 
Job Rotation ، توســعه ســازمانی از طریــق تمرکــز بــر تحقیــق و توســعه، جهت گیــری 
اســتراتژیک شــرکت در ورود بــه کســب وکارهای جدیــد بــه عنــوان نمونــه ورود بــه حوزه هــای 

امنیــت ســایبری، اینترنــت اشــیا، طراحــی پلــت فــرم مپنــا بــا هــدف مدیریــت مرکــز داده

خلق ایده های جدید و راه های نوین در راستای توسعه سازمانی

تأمیــن برخــی نیازهــا ماننــد امکانــات رفاهــی و ورزشــی، تأمیــن وام هــای مختلف ماننــد وام ضــروری، مســکن، عــادی، ازدواج 
و معرفــی کارکنــان بــه بانک هــای طــرف حســاب جهــت دریافــت وام و اعطــای پــاداش  بــه کارکنــان عــالوه بــر توجــه بــه نیــاز 

بــه حمایــت مؤثــر بــرای دســت یابی بــه اهــداف و خواســته های شــان، آنــان را از قدرشناســی ســازمان نســبت بــه تالش هــای 
مؤثــر ایشــان مطمئــن می نمایــد. مدیریــت ارشــد شــرکت بــر قدردانــی مناســب از کارکنانــی کــه در فعالیت هــای بهبــود مشــارکت 

دارنــد تأکیــد ویــژه داشــته و در مناســبت های مختلــف مطابــق بــا آئیــن نامــه پــاداش و ارتقــای حرفــه ای از ایشــان قدردانــی 
ــای  ــف در همایش ه ــای مختل ــای تیم ه ــه و اعض ــد نمون ــی از کارمن ــه قدردان ــوان ب ــا می ت ــن قدردانی ه ــه ای ــد. از جمل می نمای

ســاالنه ســازمان، اشــاره نمــود.

تشویق و تقدیر رهبران از کارکنان 
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ــا ســازمان  ــل توجــه کــه مجــوز آن را وزارت نیــرو صــادر نمــوده طــی توافــق ب ــا فرانشــیز قاب ــی ب مکــو از الگــوی بیمــه تکمیل
تامیــن اجتماعــی بــه اجــرا درآورده اســت. ایــن بیمــه تکمیلــی در حــد بیمه هــای درمانــی کشــورهای توســعه یافتــه دنیــا بــوده 

و همــه خســارت های درمانــی همــکاران را تــا ســقف 90 درصــد و بــدون محدودیــت پوشــش می دهــد. بابــت ایــن امتیــاز هیــچ 
هزینــه ای از کارکنــان )بــــــرای خــود کارکنــان و افــراد تحــت تکفــل( دریافــت  نمـــــــی شود و از محــل  فرانشــیز بیمــه تامیــن 

ــود. ــه می ش هزین

بیمه تکمیلی درمان 

ــرای تمامــی کارکنــان بــه صــورت رایــگان از طــرف شــرکت فراهــم شــده اســت و همــه هزینه هــای آن نیــز از طــرف   ایــن بیمــه ب
ــود. ــن می ش ــازمان تامی س

 بیمه عمر و حادثه عمر زمانی

ــان،  ــه از کارکن ــه جانب ــت هم ــتای حمای ــرکت در راس ش
ــه  ــرای هم ــاالنه را ب ــوع س ــی متن ــای رفاه ــته ه بس
ــالوه  ــد. ع ــت می کن ــی و پرداخ ــان طراح ــطوح کارکن س
ــد  ــه تول ــه ازدواج، هدی ــکاران هدی ــرای هم ــن، ب ــر ای ب
ــود. ــت می ش ــز پرداخ ــکار نی ــد هم ــه تول ــد، هدی فرزن

بسته های حمایت از کارکنان

ــره  ــوان ذخی ــه عن ــان ب ــوق کارکن ــاه 5% از حق ــر م  ه
صنــدوق شــرکت در نظــر گرفتــه می شــود و بــر اســاس 
ــت وام  ــد درخواس ــان می توانن ــدوق، کارکن ــره صن ذخی
ــره  ــج ســال ذخی ــدت پن ــه م ــه ب ــی ک ــد. در صورت دهن
ــره  ــزان ذخی ــه می ــردد، ب ــداز گ ــس ان ــرد، پ ــدوق ف صن
صنــدوق پــس انــداز شــده، شــرکت بــه مبلــغ آن 
ــره  ــر ذخی ــد دو براب ــرد می توان ــع ف ــد. در واق می افزای

ــد. ــت نمای ــود وام دریاف ــدوق خ صن

صندوق پس انداز آینده ساز

با توجه به حضور کارکنان در شرکت، براساس هر روز حضور، یک ساعت اضافه کار بین راهی برای همکاران در نظر گرفته می شود.

اضافه کار بین راهی

در این خصوص خدمات رفاهی و حمایتی متنوعی، نظیر ارائه پنل آژانس های مسافرتی معتبر و کار با چند هتل جهت 
سهولت استفاده کارکنان به اعضای شرکت ارائه می شود. 

ســـــــــــفر

هر دو ماه یکبار بر اساس ارزیابی انجام شده 
در نظام مدیریت عملکرد

بر اساس دستورالعمل مربوطه و میزان 
پیشرفت پروژه

در مقاطع مختلف و متناسب با پیشرفت 
پروژه بر اساس دستورالعمل های مدون نظیر 

پرداخت پاداش.

پس از اتمام پروژه بر اساس ارزیابی عملکرد پروژه

در پایان سال و پس از برگزاری مجمع سالیانه

به صورت ساالنه و پس از بسته شدن 
حساب ها و یا اتمام انبارگردانی

در حین اجرا یا اتمام پروژه مطابق آیین نامه  
پرداخت پاداش در پروژه های مهندسی ارزش

به صورت موردی و پس از اتمام فعالیت و با 
درخواست مدیر مربوطه

اهدای لوح های تقدیر، تقدیر کتبی و درج 
در پرونده کارکنان )ممیزان  داخلی،کارمند 
نمونه، افراد برتر ایمنی و ...( بر اساس 

دستورالعمل های مدون مربوطه نظیر پاداش 
تیم ممیزی، تشویق و تنبیه HSE و ...

بر اساس دستورالعمل نظام پیشنهادها

براساس دستورالعمل جامع مدیریت دانش در 
 خصوص اقدامات و دستاوردهای

 دانشی همکاران

پاداش دستیابی به اهداف سازمانی )کارانه(

پاداش نظام انگیزشی کارکنان دانشی

پاداش پروژه ها

پاداش پایان پروژه های اجرایی شرکت

پاداش مدیریت

پاداش بستن حساب ها و انبارگردانی

پاداش ساخت داخل و مهندسی ارزش

پاداش های موردی )انجام فعالیت های ویژه(

قدردانی از خدمات برجسته افراد و تیم ها

پاداش نظام پیشنهادها 

پاداش مدیریت دانش

انگیزش کارکنان

انسجام اهداف فردی و تیمی

انسجام اهداف فردی و تیمی،  
انگیزش کارکنان

انگیزش کارکنان

افزایش رضایت کارکنان

 افزایش مشارکت کارکنان ،
انگیزش کارکنان

افزایش انگیزش کارکنان در مشارکت 
در نهادینه سازی دانش در سازمان

کلیه کارکنان

کارکنان تیم پروژه

تیم پروژه

تیم پروژه

کلیه کارکنان

واحدهای مرتبط

تیم پروژه

تیم مربوطه

کلیه کارکنان

کلیه کارکنان

کلیه کارکنان

انواع قدردانی ها و پاداش ها

هدف از قدردانی و پاداشدامنه پوشششیوه اجرا و نظام مندیقدردانی و پاداش

 شــرکت مکــو در راســتای بهبــود کیفیــت زندگــی کارکنــان و خانواده هــای ایشــان، عــالوه بــر ارایــه خدمــات رفاهــی 
ــازی  ــاده س ــز پی ــر را نی ــوارد زی ــی، م ــای ورزش ــکن و تیم ه ــای مس ــان، تعاونی ه ــدوق وام کارکن ــی، از صن و درمان
نمــوده اســت. همچنیــن شــرکت در راســتای برقــراری تــوازن کار و زندگــی، پــروژه تحقیقاتــی تعــادل کار و زندگــی را با 

مشــارکت کارکنــان و خانواده هــای ایشــان بــه اجــرا درآورده اســت. 

توازن مسئوالنه کار- زندگی کارکنان

ــه اینکــه شــرکت مکــو، یــک شــرکت پــروژه محــور اســت و نیازمنــد حضــور مــداوم و طوالنــی مــدت  ــا توجــه ب ب
ــتر در  ــج روز و بیش ــه پن ــی ک ــرای کارکنان ــی ب ــادل کار و زندگ ــتای تع ــت، در راس ــه اس ــای روزان ــان در ماموریت ه کارکن

ماموریــت مــداوم باشــند یــک روز مرخصــی تشــویقی در نظــر گرفتــه می شــود و همچنیــن در صورتــی کــه در طــی پنــج 
روز، تعطیلــی رســمی وجــود داشــته باشــد بــه ازای هــر پنــج  روز ماموریــت می تواننــد از یــک روز مرخصــی تشــویقی نیــز 

بــرای حضــور در کنــار خانــواده اســتفاده نماینــد.

مرخصی تشویقی ماموریت

رضایت از تعادل بین کار و زندگی )درصد(
69/7

1398 1399 1400
6868/3
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تعطیلی روز پنجشنبه	 
تشــــــــویق افراد به اســـــــتفاده از مرخصـــــی های ساالنه و اقناع مدیران جهت همکاری با کارکنان در راســـــتای 	 

موافقت با مرخصی های استحقاقی
تخصیص مرخصی به کارکنان در مناسبت های خانوادگی مانند ازدواج، تولد فرزند و فوت بستگان	 
کمک هزینه سفر و رستوران	 
آموزش خانواده ها  )مانند اصــــول همـــسرداری، تربیت فرزندان و سایر مــــوارد ( برای کارکنان و خانواده های ایشــان	 
شناوری در ساعت کار براساس الزامات و شرایط تعبیه شده در دستورالعمل محاسبه کارکرد	 
ساعت کاری 24-12 برای انتظامات	 
عدم ارائه سرویس در روزهای تعطیل رسمی و روز جمعه به منظور تشویق به گذراندن وقت در کنار خانواده در زمان تعطیالت	 
مرخصی تشویقی در روز کارگر	 

سایر اقدامات و رویکردها جهت برقراری تعادل بین کار و زندگی کارکنان شامل موارد زیر می شود

مکــو بــا توجــه بــه میانگیــن ســنی 37 ســال کارکنــان، از ســاختار پرســنلی جوانــی بهــره می بــرد، لیکــن در راســتای آماده ســازی ایجــاد فرهنــگ 
و ارج نهــادن بــه کارکنــان در شــرف بازنشســتگی، اقــدام بــه تبعیــت از دســتورالعمل مزایــای رفاهــی بــرای بازنشســتگان  شــرکت مپنــا نمــوده 
ــداوم  ــوی، اســتفاده از تجــارب و دانــش ایشــان و ت ــه بازنشســتگان به صــورت مــادی و معن ــه ارج نهــادن ب اســت. در ایــن دســتورالعمل ب
رفاهیــات و مزایــای آن هــا هماننــد کارکنــان عــادی شــرکت تــا پنــج ســال،  تــداوم بیمــه تکمیلــی تــا پنــج ســال، دعــوت از ایشــان در مراســم 
و مناســبت ها و برگــزاری جشــن تقدیــر و تشــکر بــا حضــور همــکاران مربوطــه اشــاره شــده اســت. همچنیــن بــه منظــور انتقــال دانــش و 
تجربیــات همــکاران بازنشســته، در صــورت لــزوم و در قالــب قراردادهــای کوتــاه مــدت، نســبت بــه حضــور همــکاران بازنشســته جهــت برگزاری 

آمــوزش یــا انتقــال تجربیــات ایشــان بــه ســایر کارکنــان، اقدامــات الزم صــورت مــی  پذیــرد.

رویکــرد ارزیابــی عملکــرد کارکنــان در مکــو از ســال 1385 طراحــی  و جــاری ســازی شــده و طــی یادگیــری از تجــارب پیاده ســازی و همچنیــن 
الگوبــرداری از شــرکت مپنــا در ســال 1394 ایــن رویکــرد مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و در قالــب دســتورالعمل مدیریــت عملکــرد کارکنــان مــدون 
ــه بخــش عملکــردی آن شــامل اســتراتژی های ســازمان،  ــاری اســت ک ــن رویکــرد دارای دو بخــش عملکــردی و رفت و جــاری شــده اســت. ای
برنامه هــا و شــرح وظایــف منــدرج در شناســنامه شــغل اســت و بخــش رفتــاری برگرفتــه از معیارهــای رفتــاری کارشناســان و مدیــران گــروه مپنــا 
و ارزش هــای ســازمانی اســت. انجــام دوره هــای ارزیابــی شــش ماهــه بــه جــای دوره هــای یک ســاله، افــزودن بخــش خودارزیابــی کارکنــان و 
بازنگــری شــاخص های رفتــاری بــر مبنــای ارزش هــای ســازمانی و همچنیــن تعییــن اهــداف عملکــردی فــردی مبتنــی بــر اســتراتژی ها، شــرح 
وظایــف و برنامه هــای بهبــود بــه صــورت شــش ماهــه و ارزیابــی تحقــق آن هــا اقداماتی هســتند کــه در راســتای بهبــود رویکــرد ارزیابــی عملکرد 
انجــام شــده اند. الزم بــه ذکــر اســت کــه در پایــان دوره ارزیابــی، ضمــن ارایــه امتیــاز ارزیابــی بــه فــرد، بازخــورد عملکــردی و رفتــاری از ســوی 
مافــوق مســتقیم بــه کارکنــان ارائــه می گــردد. از خروجــی ایــن نظــام در مــواردی ماننــد تعییــن کارانه، تدویــن نیازهــای آموزشــی، خــروج کارکنان 

ناکارآمــد، ارتقــاء حرفــه ای و  ترفیــع کارکنــان اســتفاده می گــردد. 

نظام بازنشستگی

ارزیابی عملکرد کارکنان 

فرایند مدیریت عملکرد

ارائه بازخورد سنجش و ارزیابی

مربی گری و 
تحقق اهداف

برنامه ریزی و 
هدف گذاری

چشم انداز
استراتژی ها
شرح وظایف

ارزش ها مدیریت
عملکرد

P lan Do

Act Check
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در مکــو صــدای کارکنــان از طریــق رویکردهــای گوناگــون شــنیده شــده و پاســخ 
مناســب و اقدامــات بهبــودی در راســتای نیازهــای کارکنان در ســازمان ارائــه و انجام 

می گردنــد. بــر ایــن اســاس درگاه صــدای کارکنــان بــه منظــور دریافــت انتقــادات و 
مشــکالت ســازمانی مرتبــط بــا فرایندهــای منابــع انســانی، زیرســاخت هــای فیزیکــی 

شــرکت، فنــاوری اطالعــات و... درنظــر گرفتــه شــده اســت.

صدای کارکنانارتباط با کارکنان

روش های ارتباط رهبران با کارکنان

بازدید دوره ای  از کل واحدها 

مالقات حضوری کارکنان با مدیریت ارشد

همایش ساالنه کارکنان با رهبران

مالقات کارکنان با معاونت های مربوطه

صندوق ارتباط مدیریت 

ایمیل مستقیم مدیریت

صدای همکار - اینترانت

ارتباط با مدیران از طریق شبکه های مجازی

حضور رهبران در تجمعات عمومی مانند رستوران و نمازخانه

ایمیل های عمومی سازمان

تهیه شعارهای هفتگی، برگنامه ونشریه های داخلی 

بررسی شرایط محیط کار، مالقات رو در رو با کارکنان 

طرح موضوعات شخصی و سازمانی

بررسی عملکرد سال، اعالن برنامه های سال آتی کسب نظرات کارکنان

طرح مشکالت و مسائل سازمانی، واحدی و شخصی 

طرح مسائل و مشکالت 

ارتباط مستقیم و دو سویه با کارکنان

اعالم برنامه، اطالع رسانی، تعیین اهداف

کاربردروش

سنجش نگرش کارکنان در مکو یکی از راهکارهای شنیده شدن صدای کارکنان است 
که در بازه های زمانی ساالنه با استفاده از پرسشنامه هی گروپ در سازمان انجام و 

نتایج آن تحلیل می گردد. 

سنجش نگرش کارکنان

 توزیع پرسش نامه های
 سنجش نگرش کارکنان

ارائه گزارشات و تعــــریف 
پروژه های بهبــــــــــــــــود تحلیـــــــــــــــــــل داده ها کلینیک منابع انســـــــانی

ــان در جهــت ایجــاد حــس تعلــق و نزدیکــی ســطوح مختلــف شــرکت و انتقــال  ــا کارکن ــاط و تعامــل نزدیــک ب ــران مکــو ارتب رویکــرد رهب
اهــداف و برنامه هــا اســت. در ایــن خصــوص کانال هــای ارتباطــی متنــوع بــه  منظــور جلــب مشــارکت و ایجــاد قابلیــت اعتمــاد و ارتبــاط 
نزدیــک، بــا تاکیــد مدیریــت ارشــد، توســط رهبــران بــه کار گرفتــه می شــود. از مصادیــق بــارز ارتبــاط دوســویه، بازدیــد دوره ای  از کل واحدهــا 
در قالــب نشســت صمیمــی بــا کارکنــان اســت کــه  نتایــج  آن در قالــب اقدامــات  بهبــود مــورد بررســی و پاســخگویی ســازمان قــرار می گیــرد. 
رهبــران ســازمان عــالوه بــر مشــارکت فعــال و تــالش در جهــت تدویــن خط مشــی و اســتراتژی های شــرکت، وظیفــه اشــاعه ایــن مفاهیــم در 
ســازمان و تــالش در راه ایجــاد درک و جلــب مشــارکت کارکنــان در تحقــق آن هــا را نیــز بــر عهــده گرفته انــد. از اقدامــات رهبــران شــرکت بــرای 
ــا  ــن ت ــای »م ــتراتژی ها و ارزش ه ــداف، اس ــن اه ــان، تبیی ــی در کارکن ــاد آگاه ایج
مــا« در گردهمایی هــای مختلــف بــا کارکنــان اســت، در ایــن دیدارهــا مدیــر عامــل 
شــرکت ضمــن ارایــه گزارشــی از عملکــرد شــرکت؛ برنامه هــا، اهــداف، اســتراتژی ها 
و سیاســت های شــرکت را بــرای کارکنــان تبییــن می نمایــد و ضمــن تشــریح 
ــکاری و  ــا اصــول و ارزش هــای ســازمان، شــیوه هم دیدگاه هــای خــود در رابطــه ب

ــد.  ــرح می ده ــا را ش ــداف و برنامه ه ــق اه ــان در تحق ــارکت کارکن مش
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فرهنــگ ســازمانی، نظامــی زنــده اســت  و در قالــب رفتــاری کــه کارکنــان در عمــل از خــود آشــکار می ســازند و راهــی کــه بــر آن  
ــد. در  ــود می یاب ــد نم ــار می کنن ــم رفت ــا ه ــی ب ــور واقع ــه به ط ــیوه ای ک ــد و ش ــاس می کنن ــند و احس ــی می اندیش ــور واقع به ط
مکــو بــه منظــور تســری و ســنجش ارزش هــای ســازمانی »مــن تــا مــا« در تمامــی نقشــه های اســتراتژی وظیفــه ای، از ســال 1395 
ــه ســازی ارزش هــا و تقویــت فرهنــگ ســازمانی« تعییــن و تمامــی حوزه هــا در راســتای  ــوان »نهادین ــا عن هــدف اســتراتژیکی ب
تحقــق آن اقدامــات متعــددی انجــام می دهنــد. همچنیــن فرهنــگ ســازمانی بــا اســتفاده از الگــوی دنیســون ســنجیده می شــود 
و بــه عنــوان بازخــور مهمــی از کارکنــان مــد نظــر قــرار گرفتــه و اقدامــات الزم جهــت بهبــود فضــای فرهنگــی در شــرکت تعریــف 

می گــردد. 

شــرکت مکــو در جهــت ایجــاد محیــط اخالقــی کســب و کار بــرای کارکنــان از رویکردهــای متعــددی ماننــد تدویــن و جاری ســازی 
کدهــای اخالقــی بــا الگوبــرداری از کدهــای اخالقــی مپنــا، ایجــاد گوناگونــی و فرصت هــای برابــر بــرای همــگان )قومیت، جنســیت، 
نــژاد و ســایر مــوارد(، توســعه اقدامــات داوطلبانــه جامعــه محــور، ایجــاد کمیتــه خیریــه مکــو و ســایر مــوارد اســتفاده مــی  نمایــد 

کــه در فصــل پایــداری عملکــرد در زیــر موضــوع درســتی کســب و کار بــه طــور کامــل تشــریح شــده اســت.

ابعاد نظرسنجی فرهنگ دنیسون
• مشارکتی 

• سازگاری
• انطباق پذیری

• ماموریتی  

سنجش فرهنگ و ارزش های سازمانی 

محیط اخالقی کسب و کار برای کارکنان

جهــت ارتقــای برنامه هــا در تمامــی موضوعــات ســازمانی، تیــم هــم اندیشــی شــکل گرفتــه تــا کارکنــان حاضــر در ایــن تیــم بــه 
عنــوان نماینــده همــکاران در واحدهــای ســازمانی در خصــوص ایــن موضوعــات باشــند. در ایــن تیــم، 34 نفــر از کارکنــان در رده هــا 

و واحدهــای مختلــف ســازمانی دور هــم جمــع شــده اند تــا مســائل ســازمانی را بــه صــورت ســاختار یافته تــر بررســی نماینــد.

جلسات هم اندیشی )تیم هم اندیشی سازمانی(

در ایــن نــوع از بازخــورد هنگامــی کــه همــکاران اقــدام بــه تــرک ســازمان می کننــد، مصاحبــه ای جهــت اخــذ بازخــورد از علــل تــرک 
و همچنیــن دریافــت نقطــه نظــرات ایشــان بــرای بهبــود فعالیت هــا و رویه هــای ســازمان انجــام می شــود. بازخورهــای حاصــل از 

مصاحبــه خــروج بــه مدیــران ارائــه می شــود و جهــت اصــالح فرآیندهــای منابــع انســانی بــه کار می رونــد. 
شــایان ذکــر اســت مطابــق بــا رویــه تعییــن شــده تجــارب نفــرات حیــن خــروج طــی فراینــد مشــخصی و در قالــب جلســات و 

تبــادل اطالعــات بــا نفــرات موجــود بــه اشــتراک گذاشــته مــی شــود. 

مصاحبه خروج

مکــو بــا ایجــاد فضــای مناســب جهــت ارتباطــات گســترده و برگــزاری رویدادهــای واحــدی و ســازمانی متعــدد اقــدام بــه توســعه 
ارتباطــات کارکنــان در شــرکت نمــوده اســت. در ایــن فضــا بازخوردهــای مناســب از ســوی کارکنــان بــه شــرکت و مدیــران مرتبــط 

ــد.  ــال می یاب انتق

ــر  ــالوه ب ــد. ع ــان می نمای ــورد از کارکن ــت بازخ ــه دریاف ــدام ب ــدد اق ــنجی های متع ــتفاده از نظرس ــا اس ــرکت ب ــن ش همچنی
ــات رفاهــی و  ــت از رســتوران، خدم ــورد ســطح رضای ــدد در م ــان، نظرســنجی های متع نظرســنجی ســنجش نگــرش کارکن

ــه شــد.  ــه شــرح آن ارائ ــی در شــرکت انجــام می شــود ک ــا مباحــث فرهنگ ــط ب ــن مرتب ــا و همچنی رویداده

ارتباطات و نظرسنجی های موردی 

مصادیق نظام مندی و 
بهبودهای انجام شده نوع ارتباط کانال های ارتباطی مکو نیاز ارتباطی شناسایی شده

شناوری ساعت کار	 
اطالع رسانی در خصوص بیان 	 

نظرات و پیشنهادها

تهیه تقویم برگزاری نشست های 	 
دیدار کارکنان با مدیرعامل

هیچ یک از معاونین و مدیران 	 
منشی خصوصی ندارند

الگوبرداری از شرکت تویوتا	 

)روش اجرایی انجام مکاتبات(	 

فرایندهای مکانیزه تعریف شده	 

بخشــبندی قســمتهای مختلــف 	 
ــش  ــر بخ ــت ه ــت و مدیری اینتران

ICT  توســط واحــد

مدیریت از طریق واحد روابط عمومی	 

جدول زمانی مطالب قابل ارائه در 	 
ویدیو وال

تهیه تقویم نظرسنجی از کارکنان/ 	 
بازنگری پرسشنامه نظرسنجی مصوب

چاپ خبر مپنا در دوره های دوماهه	 

تهیه تقویم برگزاری گردهمایی ها	 
برنامه ریزی و زمانبندی برگزاری جلسات	 

مدیریت از طریق واحد روابط عمومی	 

تهیه تقویم زمانی فرهنگ سازی	 
برنامه ریزی و زمانبندی نمایش پیام ها	 

اطالع رسانی اخبار مکو در کانال	 
انتخاب اخباربرگزیده جهت اطالع رسانی	 

مدیریت سایت از طریق واحد روابط عمومی	 
بازنگری و طراحی مجدد وب سایت 	 

دو طرفه

پایین به باال

دو طرفه

دو طرفه

دو طرفه

باال به پایین

باال به پایین

باال به پایین

پایین به باال

دو طرفه

باال به پایین

دو طرفه

باال به پایین

باال به پایین

باال به پایین

همایش پایان سال

 ارتباط با مدیرعامل  و مدیران ارشد
  )حضوری و صندوق ارتباطی(،
مالقات حضوری با مدیرعامل

ارتباط مستقیم با مدیران ارشد سازمان

OUTLOOK/ E-mail

اینترانت و نرم افزار آموزش جام

اینترانت

تابلوهای اطالع رسانی

استند

نظرسنجی از کارکنان

 نشریات 
)Public خبر مپنا، بروشور، اطالعیه های (

گردهمایی فصلی و ساالنه و مناسبتی مانند 
روز کارگر و روز HSE ، روز مهندسی ، روز 

منابع انسانی برگزاری جلسات صبحانه کاری

Public اینترانت و

استند ، پوستر و ...

ایجاد کانال

اینترنت/ وب سایت

ــزارش  ــن گ ــازمان و همچنی ــرد کالن س ــزارش عملک گ
ــخ آزاد ــش و پاس ــده و پرس ــال آین ــای س پروژه ه

تعامل با مدیریت ارشد

سیاست درب های باز

ارتباطــات کاری و دریافــت و ارســال مکاتبــات 
داخلــی و بیرونــی

اطــالع از کارکــرد و امــور پرســنلی و ســوابق 
شــخصی آموزشــی 

انتقــال اســتراتژی هــا و اهــداف، اطــالع از مــدارک و 
مســتندات، اخبار داخلــی، پیامهای مدیریتــی، برخی از 
سیســتم هــای مدیریتی، لیســت تلفن هــای داخلی، 

نظرســنجی ها و خدمــات ورزشــی و ...

اطــالع از اخبــار داخلــی بــرای کارکنانــی کــه 
دسترســی بــه اینترانــت ندارنــد

ــروژه هــا، برنامــه هــا و اســتراتژی ها،  اطــالع از پ
اطــالع رســانی بازدیدهــا و فرهنــگ ســازی هــا

انتقال نظرات و برداشت های کارکنان

اطــالع از اخبــار داخلــی، انتقــال دانــش و ارتقــای 
ســطح علمــی،  وضعیــت پیشــرفت پــروژه هــای 
اجرایــی و سیســتمی، فرهنــگ ســازی و ارتبــاط بــا 

خانــواده کارکنــان

اطــالع از اســتراتژی ها و برنامــه هــای کالن و 
ــازی،  ــگ س ــرکت، فرهن ــب و کار ش ــرایط کس ش

ــان ــه کارکن ــران ب ــه رهب ــر و توج تقدی

اطالع سریع و فوری  اخبار داخلی، فرهنگ سازی

فرهنگ سازی

ایجاد شبکه های اجتماعی و انتفال اطالعات

ــه  ــی و اطــالع رســانی ب دریافــت اطالعــات بیرون
ــرون از ســازمان بی
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کارکنــان بعنــوان اصلی تریــن ســرمایه های یــک ســازمان نقشــی اساســی 
در تحقــق اهــداف و برنامه هــا دارنــد. از ابتــدای تاســیس مکــو کارکنــان 
بــه عنــوان ارزشــمندترین ســرمایه های ســازمانی بــوده کــه بــرای حفــظ 
و ارتقــای ایمنــی و ســالمت ایشــان بــا توجــه بــه ماهیــت فعالیت هــای 
پــروژه ای و تولیــدی، رویکردهــا و اقدامــات مختلفــی طرح ریــزی و اجرایــی 
شــده اســت. در ایــن خصــوص اهــداف و برنامه هــای حــوزه بهداشــت، 
ایمنــی و محیــط زیســت )HSE( بــا اســتراتژی ها و اهداف کالن ســازمانی 
و همچنیــن سیاســتها و اســتراتژی هایHSE گــروه مپنــا بــه شــرح تصویر 
ــه صــورت ســاالنه  ــن اهــداف ب ــن و همســو شــده اســت. ای ــر تدوی زی
ــزان پیشــرفت برنامه هــا و اقدامــات  ــه روزآوری شــده و می ــا ب ــن ی تدوی
تابعــه در دوره هــای زمانــی مشــخص پایــش می گــردد و عــالوه بــر گزارش 
دهــی بــه ســاختارهای حاکمیتــی مرتبــط بــرای شــرکت گــروه مپنــا نیــز 

ارســال مــی شــود. 

اولویت هــای بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت )HSE( گروه مپنا در راســتای اســتراتژی 
پیشــرفت در فرایندهــای HSE اســت و رســیدن بــه ایــن هــدف در گــرو »حفــظ و صیانــت 

ــز  ــزات(« و نی ــار و تجهی ــط زیســت، اعتب ــروی انســانی، محی از ســرمایه های ســازمانی )نی
»دســتیابی بــه رویکــرد پیشــگیرانه در HSE« اســت. در الگــوی حاکــم بــر سیســتم مدیریــت 

HSE گــروه مپنــا تعامــالت میــان کلیــه  عناصــر، تحــت پوشــش رهبــری و تعهــد مدیریــت 
 ،HSE ارشــد ســازمان مدنظــر قــرار داده شــده اســت. بــر اســاس اهــداف اســتراتژیک و الگــوی

مدیــران ارشــد کلیــه شــرکت های گــروه مپنــا، در قبــال وجــود و کفایــت منابــع مــورد نیــاز جهــت 
پیاده ســازی نظام نامــه HSE گــروه مپنــا، مســئول بــوده و بایــد از اجــرا و نگهــداری سیســتم های 

مدیریتــی HSE و رعایــت الزامــات ایــن نظام نامــه، اطمینــان حاصــل کننــد.

متولــی فعالیت هــای HSE در مکــو مدیریــت QHSE زیرمجموعــه معاونــت سیســتم ها و 
منابــع انســانی مــی باشــد و اهــداف و برنامــه هــای مرتبــط را بــا ایجــاد فضای مشــارکتی 
و کار تیمــی در ســازمان بــا همــکاری تمامــی کارکنــان و حــوزه هــای ســازمانی دنبــال مــی 

نمایــد. در تکمیــل ایــن رویکــرد طــی ســالیان اخیر سیاســت گــذاری بــه گونه ای اســت 
کــه تمامــی ذینفعانــی کــه در ســازمان فعالیــت دارنــد در حــوزه حاکمیــت HSE قــرار 

می گیــرد تــا عــالوه بــر کارکنــان، ســالمت و ایمنــی بــرای پیمانــکاران، تامین کنندگان 
و ذینفعــان جامعــه نیــز ضمانــت شــده و تحــت پوشــش قــرار  گیرند. 

اهداف استراتژیک HSE در سطح شرکت های گروه مپنا:

نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در حوزه HSE از طریق کاهش خطرات با ریسک باال	 
نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در حوزه ایمنی و محیط زیست از طریق کاهش حوادث	 
نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در حوزه سالمت از طریق کاهش نرخ بروز بیماری های شغلی	 
 	HSE توازن آگاهی، درک و دانش

نیازمندی ها ، انتظارات ذینفعان و
الزامات قانونی و سازمانی

خروجی مورد انتظار ذینفعان
HSE و سیستم مدیریت

اهداف استراتژیک بهداشت، ایمنی 
و محیط زیست )HSE( گروه مپنا

ارتقاء سالمت و ایمنی
موضوع کلیدی
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در مکــو شناســایی، ارزیابــی و کاهــش خطــرات و ریســک های موجــود بــرای تمامــی ذینفعــان، تجهیــزات، تاسیســات و دارایی هــای مرتبــط 
ــروز  ــگیری از ب ــان و پیش ــالمت کارکن ــاء س ــتای ارتق ــات در راس ــن اقدام ــرد. ای ــی گی ــورت م ــورت دوره ای ص ــازمان بص ــای س ــا فعالیت ه ب
ــا  ــت ت ــده اس ــی ش ــگیرانه اجرای ــت پیش ــود سیاس ــگ HSE و بهب ــازی فرهن ــن نهادینه س ــغلی و همچنی ــای ش ــا و بیماری ه مصدومیت ه
دســتیابی بــه محیــط کاری ایمــن بــه عنــوان تعهــدات ســازمانی در حــوزه HSE عملیاتــی گــردد. بــه همیــن منظــور ارکان مختلفــی مطابــق 

ــاده شده اســت.  ــا نه ــر در مکــو تعریــف و بن ــر زی تصوی

سالمت و ایمنی کارکنان

ایمنی محیط کار

تعهدات مکو
اهداف استراتژیک HSE گروه مپنا

مدل سالمت مکو
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در مکــو صیانــت از ســالمت کارکنــان و ایجــاد محیطــی ایمــن و ســالم یکــی از مهم تریــن اجــزای سیســتم مدیریــت یکپارچــه مســتقر شــده مــی 
باشــد کــه در ایــن راســتا الزامــات سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی ISO45001:2018 و نظــام  HSE-MS بــر مبنــای الزامــات وزارت 
نفــت تدویــن و جــاری شــده اســت. بــه منظــور دســتیابی بــه ایــن اهــداف بــا بکارگیــری رویکــرد مدیریــت ریســک، تمرکــز شــرکت بــر حــذف 
ریســک)در صــورت امــکان( و کاهــش مخاطــرات ناشــی از کار تــا حــد قابــل قبــول مطابــق مــی باشــد. در همیــن راســتا اهــم اقدامات انجام شــده 

در مکــو عبارتنــد از:

در مــدل جامــع مدیریــت ریســک مکــو )ERM(، ریســک هــای مربــوط بــه ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت در دســته ریســک های 
فراینــدی و عملیاتــی دســته بنــدی شــده اســت کــه گام هــای آن در قالــب یــک رویکــرد پیشــگیرانه بــه صــورت فعــال و زنــده بــه شــرح 

زیــر اجرایــی مــی شــود:

 	)HCMS( شناسایی جنبه های محیط زیستی، خطرات ایمنی و بهداشت شغلی و ثبت آن ها در نرم افزار جامع گروه مپنا
ارزیابی ریسک فعالیت ها، خدمات، محصوالت، مواد، تجهیزات و خطرات با منشا بیرونی	 
طبقه بندی و رتبه بندی ریسک ها بر اساس ماتریس ارزیابی	 
کنترل ریسک ها	 
بازیابی	 
پایش، نظارت و ارزیابی مجدد	 

ــرای ایجــاد نظــم و  ــرداری شــده مجموعــه  ای از اصــول و راهنماهــا ب ــی الگوب ــوان یــک رویکــرد جهان ــه عن نظــام آراســتگی )5S( ب
آراســتگی مناســب در محــل کار را بیــان می نمایــد. ایــن اصــول تمامــی افــراد کســب  و کار را در بــر  می گیــرد و روی حــذف مــواد و 
لــوازم غیرضــروری، قــرار دادن همــه چیــز در جــای مناســب خــود و استاندارد ســازی شــیوه های نگهــداری از محیــط کار تاکیــد دارد. 
ســاماندهی و آراســتگی محیــط کار بــه عنــوان زیــر بنــای ایمن ســازی محیــط در راســتای کاهــش شــرایط ناایمن و بهبــود وضعیت 

ایمنــی عمومــی مســتلزم توجــه ویــژه ای اســت کــه بــر ایــن اســاس اقدامــات زیــر در مکــو اجرایــی شــده اســت:

تدوین دستورالعمل نظام آراستگی	 
اطالع رسانی در شبکه اینترانت داخلی و شبکه های اجتماعی سازمان	 
تدوین دستورالعمل تک برگی الزامات نظام آراستگی در واحد های ستادی	 
برگزاری کمیته های نظام آراستگی با حضور معاونین و مدیران مجموعه	 
برگزاری زنگ نظام آراستگی داوطلبانه توسط حوزه های مختلف سازمان	 
ممیزی نظام آراستگی به صورت دوره ای	 
تعیین نماینده 5S هر واحد و کنترل عملیات مستمر توسط ایشان	 

از خروجــی مدیریــت ریســک بــه عنــوان ورودی بهبــود ســایر فرایندهــا ماننــد نظــام مجــوز ایمنی، آمــوزش، تحلیــل حــوادث، یکپارچگی 
ســرمایه، کنتــرل عملیــات، تهیــه PPE و ســایر مــوارد اســتفاده می گــردد.

در ادامــه تشــریح رویکردهــای مرتبــط بــا مدیریــت ریســک در مکــو مــی تــوان بــه نظــام »مجــوز ایمنــی کار در شــرایط پر خطــر و اعمال 
کنترل هــای پیشــگیرانه الزم قبــل از شــروع فعالیت هــای تعمیراتــی و مخاطــره آمیــز« اشــاره نمــود کــه بــه صــورت یــک رویکــرد نظــام 

منــد مســتقر و در فازهــای زیــر در مکــو جاری ســازی شــده اســت. 

مجوز ورود افراد به سالن های تست	 
مجوز ایمنی تست های الکتریکال	 
مجوز تخلیه و بارگیری کانتینر	 
مجوز تخلیه و بارگیری خودروهای برقی	 
مجوز ورود و شروع به کار پیمانکاران	 
مجوز ورود مواد شیمیایی	 

شــایان ذکــر اســت ایــن نظــام نــه تنهــا مجــوز بــرای انجــام فعالیت هــای بالقــوه مخاطــره آمیــز بــر اســاس کنترل هــای پیشــگیرانه 
را صــادر مــی نمایــد، بلکــه اطالعــات و آگاهــی راجــع بــه چگونگــی انجــام ایمــن یــک کار بالقــوه خطرنــاک را نیــز در اختیــار کارکنــان 

ــت. قرار داده اس

ماتریس ارزیابی شدت، پیامد و احتمال وقوع

ایمنی محیط کار

مدیریت ریسک
نظام آراستگی

شــایان ذکــر اســت هســته اصلــی مــدل مدیریــت ریســک HSE مکــو،  ارزیابــی ریســک ها بــر اســاس ماتریــس زیــر و بــه صــورت 
خــاص معیارهــای »شــدت«، »پیامــد« و »احتمــال وقــوع« مــی باشــد کــه پــس از اولویت بنــدی ریســک های شناســایی شــده 

ــردد.  پاســخ های مربوطــه تعییــن و اجــرا می گ
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نیازسنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزش مجازی و عملی برای کارکنان در حوزه ایمنی

ــک  ــاد ی ــور ایج ــه منظ ب
ــه  ــای الزم ب ــه آموزش ه ــن، ارائ ــط کار ام محی
کارکنــان در جهــت توســعه مهارت هــای آن هــا در مکــو مــورد 
توجــه ویــژه قــرار دارد. در ایــن خصــوص اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه آموزش 
یکــی از ارکان اصلــی فرهنگ ســازی در حــوزه بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت اســت. 
ــه تدویــن ماتریــس  ــر نمــودن آموزش هــا در حــوزه HSE، نســبت ب ــه منظــور اثربخش ت مکــو ب
آموزشــی بــر مبنــای مشــاغل اقــدام نمــوده تــا اطمینــان حاصــل نمایــد کــه کارکنــان از مالحظــات ایمنــی، 
بهداشــت و محیــط زیســت و نقــش خــود در برآورده ســازی اهــداف، آگاهــی کافــی دارنــد. ایــن آموزش هــا در قالــب 
ــه بســته های  ــه و ارائ ــر ســاعت دوره آموزشــی، تهی ــزاری حــدود 9500 نف ــدو اســتخدام، برگ ــر آموزش هــای ب ــواردی نظی م
آموزشــی در قالــب فایــل هــای چنــد رســانه ای )Multimedia(، طراحــی بروشــور و پوســتر در اینترانــت ســازمان، برگــزاری ادواری 
ــورت  ــه ص ــن کار )Tool Box Meeting( ب ــفاهی حی ــای ش ــی و آموزش ه ــای ارتباط ــوا در کانال ه ــتراک محت ــی، اش ــور عموم مان
مســتمر انجــام گرفتــه اســت. همچنیــن بــرای تمامــی پیمانــکاران،  قوانیــن و مقــررات ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت مکــو 

همــراه بــا قــرارداد و همچنیــن بــه هنــگام حضــور در محــل شــرکت بــه ایشــان ابــالغ می گــردد. 
شــایان ذکــر اســت بــه صــورت کلــی آموزش هــای HSE بــه همــراه مصادیــق مربوطــه متناســب بــا دســته بنــدی کالن بــه شــرح 

زیــر مــی باشــد.

 	HSE آموزش های سیستمی
 HSE مدیــران، مســئولیت قانونــی حــوادث، مبانــی و الزامــات سیســتم های مدیریتــی در حــوزه HSE و ســایر مــوارد 	

 	HSE آموزش های عمومی
نظــام آراســتگی، بهداشــت محیــط، ایمنــی پیمانــکاران، ایمنــی کار در ارتفــاع، کمک هــای اولیــه، اطفــای حریــق عمومــی،  	

مدیریــت پســماند، ایمنــی باالبرهــا، ارگونومــی حمــل دســتی بــار، ارگونومــی مشــاغل ســتادی، بیماری هــای شــغلی و 
بیماری هــای عمومــی، لــوازم حفاظــت فــردی، چرخــه عمــر محصــوالت و ســایر مــوارد

 	HSE آموزش های تخصصی
کار در ارتفــاع IRATA، تســت و نگهــداری سیســتم اعــالم حریــق، ایمنــی جرثقیــل ســقفی، ایمنــی لیفتــراک، ایمنــی  	

تســت های الکتریــکال، بهداشــت اصنــاف، HSE در ســایت، تخلیــه و یــا بارگیــری بــا جرثقیــل موبایــل، رانندگــی تدافعی، 
ایمنــی بــرق، طراحــی روشــنایی و ســایر مــوارد

بــر اســاس مــاده 93 قانــون کار کشــور بــه منظــور جلــب مشــارکت کارکنــان و نظــارت بــر حســن اجــرای مقــررات حفاظــت 
فنــی و بهداشــتی در محیــط کار و پیشــگیری از حــوادث و بیماری هــا، در کارگاه هایــی کــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ضــروری تشــخیص دهــد، کمیتــه »حفاظــت فنــی و بهداشــت کار« تشــکیل 
خواهــد شــد. در ایــن خصــوص مکــو در راســتای سیاســت انطبــاق حداکثــری با الزامــات قانونــی کمیتــه HSE تشــکیل داده که 

ایــن جلســات بــه صــورت منظــم و ماهیانــه با حضــور اعضــای ثابــت از نماینــدگان واحدهــا در ســطح مدیــران برگــزار و مصوبات 
آن ضمــن ارســال بــه ســازمان های مربوطــه، پیگیــری و اجــرا می گــردد. شــایان ذکــر اســت ایــن کمیتــه شــامل نماینــده کارکنــان 

نیــز بــوده کــه کــه انتخــاب ایشــان بــه صــورت دوره ای و براســاس نظــرات کارکنــان انجــام مــی شــود.

 مطابق با سازوکار مدون شده کمیته HSE مکو به موارد زیر می پردازد:

بررسی موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست داخل مجموعه و سایت اجرایی پروژه ها	 

تجزیه و تحلیل داده ها و شناسائی ریسک های محتمل HSE و تعیین اقدامات پیشگیرانه به جهت پاسخ به آنها	 

تجزیه و تحلیل رخدادها و صدور اقدامات اصالحی و پیشگیرانه متناسب با سطح مخاطرات یا جنبه های ایجاد شده	 

 	HSE اتخاذ تصمیم برای انجام اقدامات راهبردی و فرهنگ سازی در حوزه

همکاری با کارشناسان و بازرسین اداره کار	 

گزارش موارد مشکوک به بیماری های مرتبط با کار و همکاری در تعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص 	 
شورای پزشکی دچار بیماری های مرتبط با کار شده اند

HSE آموزشHSE کمیته
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واکنش در شرایط اضطراری

یکــی دیگــر از رویکردهــای مکــو در ایجــاد فضــای مشــارکتی و همچنیــن افزایــش چابکــی در شناســایی ریســک های ایمنــی بهداشــت 
و جنبه هــای محیــط زیســتی بــه منظــور کاهــش حــوادث و ســوانح و بهســازی محیــط زیســت در مکــو، طــرح همیــاران HSE بــوده 
،HSE کــه ضمــن شناســایی پتانســیل دانشــی و مهارتــی کارکنــان، مشــارکت داوطلبانــه ایشــان را نیــز پدیــد آورده اســت. همیــاران
آموزش هــا و آمادگــی الزم جهــت واکنــش اثربخــش و ســریع در شــرایط اضطــراری را دریافــت می نماینــد و در هنــگام رخــداد حــوادث، 
شــرکت را جهــت مدیریــت هرچــه بهتــر حادثــه یــاری می نماینــد. مطابــق بــا ســازوکار طراحــی شــده ایــن تیــم در شــرایط عــادی اقــدام 

بــه آگاهی رســانی و فرهنگ ســازی در جهــت تضمیــن ایجــاد محیــط ســالم و ایمــن پایــدار مــی نماینــد. 

در راســتای کاهــش اثــرات حــوادث، رویکــرد »آمادگــی و واکنــش در شــرایط اضطــراری« بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای الــزام شــده در 
اســتانداردهای حــوزه ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. درایــن خصــوص خطاهــای پنهــان و پیــش 
بینــی نشــده در سیســتم همــواره محتمــل بــوده کــه تمامــی ســازمان ها متاثــر از عوامــل بیرونــی هســتند. تأثیــرات یــاد شــده بــه 
گونــه ای هســتند کــه می تواننــد بــرای ســازمان بحــران ایجــاد نمــوده و باعــث بــروز اختــالالت اساســی در نظام هــا و حتــی فرآیندهــا 
گــردد. مکــو بــا توجــه بــه ایــن مســائل بــا داشــتن برنامــه آمادگــی و واکنــش در شــرایط اضطــراری تــالش نمــوده تــا بتوانــد تاثیــر 

عوامــل بیرونــی، پــس از بالفعــل شــدن را تــا حــد قابــل مالحظــه ای کنتــرل و کاهــش دهــد.

مکــو بــه منظــور آمادگــی واکنــش در شــرایط اضطــراری در زمــان بــروز بحــران، ضمن تشــکیل 
تیمهــای واکنــش در شــرایط اضطــراری )امــداد و نجــات، اطفــای حریــق(، برگــزاری دوره هــای 

آموزشــی، برنامــه تمرینــی و برگــزاری مانورهــای تخلیــه اضطــراری را نیــز در دســتور کار قــرار داده 
اســت. در ســال 1400 جهــت حصــول اطمینــان از آمادگــی در برخــورد بــا  مهمتریــن ریســک ســازمان 

ــیرها و  ــه مس ــانی، کلی ــش نش ــازمان آت ــوت از س ــن دع ــق( ضم ــک حری ــا )ریس ــوزه دارایی ه در ح
دسترســی بــه معابــر و ســاختمانها، مخــزن آبگیــری و تاسیســات اطفــای حریــق دســتی مــورد بازدیــد 

ــق  ــای حری ــای پیشــگیری و اطف ــات اصالحــی در حوزهه ــت و اقدام ــرار گرف ــی ق ــذاری عملیات و صحه گ
براســاس نظــرات کارشناســی و مشــورتی ســازمان آتــش نشــانی صــورت پذیرفــت.

 ارتباطــات ســازمانی، آموزش هــای مــورد نیــاز، وجــود زیــر ســاخت های پشــتیبانی کننــده جهــت تــاب آوری 
ــه مــوارد  ــروز وقایــع اضطــراری از جمل ســازمان و چگونگــی پیگیــری ب

مهمــی هســتند کــه در حــوزه واکنــش در شــرایط 
ــرکت  ــه ش ــورد توج ــراری م اضط

ــرار دارد.  ق

ــود  ــتای بهب ــده در راس ــام ش ــات انج ــن  اقدام مهم تری
واکنــش در شــرایط اضطــراری شــامل مــوارد زیر می شــود.

مشاوره طراحی سیستم جامع و اطفای حریق مجموعه	 
استفاده از مشاور در حوزه واکنش در شرایط اضطراری	 
تامین مخزن اختصاصی آب اطفای حریق و اتصال به مخزن رزرو	 
پوشش مجموعه به سیستم های اعالم دستی و خودکار	 
پوشش مجموعه به کپسول های اطفای حریق دستی و فایر باکس	 
 	FM200 پوشش برخی از تجهیزات بحرانی به سیستم های اعالم و اطفای حریق اتوماتیک بر اساس گاز
ایجاد اتاق مانیتورینگ جهت پایش مخاطرات	 
تغییر سیستم اعالم حریق به نوع آدرس پذیر	 
نگهداری و سرویس سیستم های اعالم و اطفای حریق جهت اطمینان از آماده بکار بودن	 
ایجاد ارتباط با ایستگاه آتش نشانی محلی	 

HSE همیاران
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 تعــــداد رویدادها و حـــــوادث ناشـــــــی از کار 
20منجر به آسیب دیدگی
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موارد فوت ناشی از حادثه

LWD تعداد روزهای کاری از دست رفته

IR نرخ مجموع آسیب دیدگی قابل ثبت

ــرل و  ــدف کنت ــا ه ــو، ب ــرکت مک ــکاران در ش ــت HSE پیمان مدیری
پیشــگیری از بــروز هــر گونــه حادثــه کــه ممکــن اســت منجــر بــه 
ــه امــوال گــردد، از طریــق  تلفــات، جراحــات انســانی و خســارات ب

ــود: ــام می ش ــر انج ــای زی رویکرده

 	HSE ارزیابی و انتخاب پیمانکار واجد صالحیت از منظر
 	HSE ارتباطات با پیمانکار از طریق ارائه کلیه اسناد الزام آور
برگزاری دوره های آموزشیHSE و برگزاری TBM جهت 	 

پیمانکاران
بازدید تجهیزات و وسایل در بدو ورود و تجهیز کارگاه	 
تشکیل جلسات HSE و پیگیری اقدامات پیشگیرانه	 
پایش عملکرد روزانه HSE پیمانکار در حین کار و ارزیابی 	 

دوره ای
ارزیابی HSE در انتهای فعالیت	 

ــرد ایمــن و  ــان از عملک ــن مباحــث جهــت اطمین یکــی از کلیدی تری
بهینــه تجهیــزات و ماشــین آالت در مکــو انجــام بازرســی های ســاالنه 
ــط  ــا توس ــرد آن ه ــی و عملک ــالمت، ایمن ــه س ــت گواهینام و دریاف
مراکــز دارای صالحیــت مــی باشــد. ایــن بازرســی ها بــه طــور مســتمر 
از تاسیســات، ماشــین آالت، سیســتم ها و تجهیــزات و براســاس 
ــت کار  ــی و بهداش ــت فن ــای حفاظ ــن نامه ه ــی و آیی ــول علم اص
ــه  ــی ک ــن  تجهیزات ــی تری ــوص اصل ــن خص ــود. در ای ــام می ش انج
ــد شــامل  ــرار مــی گیرن ــی ق ــد در مکــو مــورد ارزیاب ــن فراین طــی ای

مــوارد زیــر مــی شــود.

تجهیزات حمل ونقل بار مانند لیفتراک ها	 
تجهیزات باربرداری مانند جرثقیل های ثابت و باالبرها	 
سیستم ارت	 
تاسیسات موتورخانه ها	 

کنتــرل عملیــات در شــرکت مکــو بــه منظــور حــذف، کنتــرل یــا کاهــش خطــرات و همچنیــن 
حفــظ یکپارچگــی ســرمایه تجهیــزات و تاسیســات بحرانــی در تمامــی مراحــل شــامل طراحــی، 

ســاخت، خریــد و بکارگیــری، ســرویس، بازرســی و ســایر مــوارد مرتبــط بــا مالحظــات سیســتم های 
ــر اســاس دســتورالعمل تدویــن  ــه صــورت مســتمر و ب مدیریتــی حــوزه HSE انجــام می گیــرد و ب

ــی اجــراء و پیگیــری می شــود.  ــا چــک لیســت های کنترل ــق ب شــده مطاب

جهت کنترل عملیات از روش های زیر استفاده می گردد:

بازدید ادواری و تکمیل چک لیست های بازرسی دوره ای HSE بر اساس برنامه زمانبندی	 
بازدید حین انجام فعالیت های پر خطر و در قالب پایش مجوزهای ایمنی کار	 
نمونه برداری تصادفی از رفتارهای ناایمن	 
نمونه برداری تصادفی از چک لیست های حوزه یکپارچگی سرمایه	 
بازخوانی تصاویر دوربین های مدار بسته جهت شرایط خاص و عملیات خاص	 
 	HSE استفاده از پتانسیل نیروهای داوطلب در قالب تیم همیاران

HSE پیمانکاران

بازرسی فنی تجهیزات

کنترل عملیات
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مکــو جهــت ایجــاد محیــط کاری جــذاب، ایجــاد نشــاط و شــادابی و ارتقــا ســطح ســالمت کارکنــان، بــا تشــکیل کمیتــه ســالمت و بهره گیــری از 
چارچوبــی تحــت عنــوان مــدل ســالمت مکــو اقــدام بــه اجــرا و پیاده ســازی رویکردهایــی در ســه حوزه تغذیه ســالم، ســالمت جســم و بهداشــت 

ــت.  روان نموده اس

تغذیــه ســالم در شــرکت بعنــوان یکــی از عوامــل مهــم در ســالمتی و تندرســتی کارکنــان مــی باشــد کــه تاثیرگــذار بــر ارتقــای بهــره وری 
ایــن ســرمایه هــای اررزشــمند ســازمانی اســت. در ایــن راســتا اجــرای یــک برنامــه تغذیــه ای مناســب و تــوام بــا آگاهــی میتوانــد 
بســیاری از مشــکالت تغذیــه ای از قبیــل ســوءتغذیه و عادت هــای بــد غذایــی را جبــران نمایــد. در مکــو، ایــن بــاور و تعهــد وجــود 
دارد کــه بــا فرهنگســازی الگــوی تغذیــه صحیــح و رژیــم غذایــی متعــادل، می تــوان بــه بهبــود عادتهــا و فرهنــگ صحیــح تغذیــه و 
بــه دنبــال آن کاهــش بیماری هایــی نظیــر دیابــت، بیماریهــای قلبــی عروقــی، چاقــی، ســرطان ها، کبــد چــرب، چربــی و فشــار خــون 
بــاال کمــک کــرد. بدیــن منظــور، پیاده ســازی و اجــرای پــروژه تغذیــه ســالم از ســال 1396 در دســتورکارقرار گرفــت کــه اثــر بخشــی آن از 
طریــق پایــش نتایــج معاینــات و بررســی برخــی از فاکتورهــای نتایــج آزمایــش خــون )قنــد خــون، تــری گلیســرید، آنزیم هــای کبــدی 

و کلســترول خــون( ارزیابــی و کنتــرل می گــردد.

برخی از اقدامات انجام شده با هدف افزایش سطح سالمت غذا  عبارتند از:
استفاده از دکتر تغذیه جهت استانداردسازی برنامه تغذیه سطح شرکت و همکاران به صورت اختصاصی	 
حذف فرآیند سرخ کردن و جایگزین کردن فرآیندهای پخت گریل، کبابی و بخار پز در تهیه و طبخ برخی از غذاها 	 
ایجاد تنوع در دورچین ها با استفاده از کربوهیدرات ها، پروتئین های گیاهی و فیبرها جهت افزایش ارزش تغذیه ای 	 
حذف غذاهای چرب و پرکالری 	 
استفاده از ماست های پروبیوتیک در تهیه دسرهای ترکیبی به دلیل خواص سالمت بخشی و افزودن ترکیبات با ارزش غذایی باال 	 

مانند کرفس و کدو سبز به ماست ها 
حذف نوشیدنی پر قند و جایگزینی آن با دوغ کم نمک و بدون گاز 	 
حذف پاکت های پالستیکی نان ها و جایگزینی آن با سبدهای نان	 
سرو خوراک غذاهای با ارزش غذایی باال به صبحانه مانند عدسی و لوبیا و قارچ با توجه به غنی بودن از اسیدآمینه های ضروری و 	 

منبع فیبر گیاهی 
اطالع رسانی در زمینه تغذیه سالم در سطح شرکت	 
افزودن منوی سوم غذا شامل بشقاب میوه و سبزیجات	 
توزیع شیر در وعده های صبحانه	 

هــدف مــا در مکــو  بــه حداقــل رســاندن صدمــات و پیشــگیری از مخاطــرات بــرای کلیــه افراد 
ذینفــع در رابطــه بــا فعالیت هــا، خدمــات و محصــوالت شــرکت اســت. شناســایی، ارزیابــی و کاهــش 

خطــرات و ریســک های موجــود بــرای تمامــی ذینفعــان، در راســتای ارتقــای ســالمت کارکنــان و مدیریــت 
مخاطــرات ایمنــی کار، نهادینــه ســازی فرهنــگ HSE و بهبود سیاســت پیشــگیرانه بمنظــور تامین شــرایط کاری ایمن 

بــه عنــوان بخشــی از تعهــدات در خــط مشــی سیســتم مدیریــت یکپارچــه لحاظ شــده اســت.

رستوران

مکــو بــا مطالعــه اســتانداردها و الزامــات طراحــی ابنیــه رســتوران هــا و همچنیــن الگوبــرداری از شــرکت های برتــر ســازنده 
تجهیــزات صنعتــی رســتوران هــا،  اقــدام بــه اصــالح، بازســازی و توســعه ســاختمان رســتوران و احــداث آشــپزخانه صنعتــی 

مجهــز و منطبــق بــا اســتانداردهای روز در حــوزه ســالمت و بهداشــت نمــوده اســت. منــو و برنامه هــای غذایــی کارکنان بــا توجه 
بــه نتایــج معاینــات و آزمایش هــای ســالیانه بهبــود یافتــه و از طریــق نــرم افــزار رزرو غــذا در قالــب ســه گزینــه )دو گزینــه غــذای 

رژیمــی( بــرای پرســنل قابــل انتخــاب اســت. همچنیــن بــا نصــب و بهره گیــری از مانیتورهــای رســتوران، فراینــد اطــالع رســانی و 
ارائــه پیام هــای آموزشــی در حــوزه تغذیــه در دســتورکار قــرار داده شــده اســت. 

ورزش

مکــو در راســتای تعــادل کار و زندگــی، ایجــاد نشــاط، ســالمتی و جــاری ســازی الگــوی زندگــی موفــق، اقــدام بــه ارائــه خدمــات 
ورزشــی از طریــق عقــد قــرارداد بــا مجموعــه هــای ورزشــی بــرون ســازمانی و برنامه ریــزی منظــم ورزش هفتگــی شــامل پیالتــس، 
شــنا، تنیــس، بــدن ســازی، فوتبــال دســتی، والیبــال و ســایر مــوارد نمــوده اســت. همچنیــن در راســتای ایجــاد محیط 
ــزاری  ــه برگ ــوان ب ــی ت ــن حــوزه م ــات انجــام شــده در ای ــر از اقدام ــی دیگ ــی، یک کار آرمان
ــان در  ــرای خانم هــا و آقای ــرون ســازمانی ب مســابقات درون ســازمانی و ب
ــه  ــی و برنام ــال، دارت، طنابکش ــال، والیب ــته های فوتب رش

گشــت تفریحــی یــک روزه اشــاره نمــود.

Meco Health Model )MHM(  مدل سالمت مکو

تغذیه سالم

بهداشت و سالمت جسم

سالمتغذیه جسمسالمت
روانبهداشت
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مکــو پیشــگام در ایجــاد محیــط امــن و ســالم بــرای کارکنــان در همه گیــری ویــروس کوویــد-۱۹ بــا 
ــی کار )ILO(، وزارت  ــی )WHO(، ســازمان جهان ــری از پروتکل هــای ســازمان بهداشــت جهان بهره گی

ــا شــروع همه گیــری  ــا اســت. ب بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی کشــور و همچنیــن گــروه مپن
کرونــا بــه منظــور مقابلــه بــا بیمــاری کوویــد-۱۹، تیــم مدیریــت بحــران بــا همــکاری و مشــارکت مدیران 

ارشــد در شــرکت ایجــاد گردیــد. دســتورالعمل ها و مقــررات مطابــق بــا پروتکل هــای پیشــگیری و مقابلــه 
بــا ایــن بیمــاری بــا بهره گیــری از نظــرات متخصصیــن و همــکاری کلیــه شــرکت های گــروه مپنــا تدویــن 

و از طریــق زیــر ســاخت های ارتباطــی و همــکاری تیــم همیــاران HSE، اطالع رســانی گردیــد. پیامدهــای 
ناشــی از ایــن بیمــاری بصــورت مــداوم بــر روی کســب و کار شــرکت متناســب با ســطح گســتردگی و شــیوع 

ــی و  ــت بررس ــی تح ــبوردهای مدیریت ــق داش ــده و از طری ــد ش ــاری رص ــن بیم ای
تحلیــل و اطــالع رســانی قــرار مــی  گیــرد. 

شــایان ذکــر اســت در طــرح 
ــوان  ــه عن ــو ب ــری، مک ــیون سراس واکسیناس

شــرکتی پیشــرو در راســتای توجــه بــه ســالمت کارکنــان بــا 
همــکاری HSE مپنــا اقــدام بــه واکسیناســیون کارکنــان، خانــواده هــای 
ــود.  ــرکت نم ــر در ش ــار زی ــرح آم ــه ش ــاغل ب ــکاران ش ــان و پیمان ایش

صیانــت، حفــظ و ارتقــای ســطح ســالمت کارکنــان بــه عنــوان بــا ارزشــترین ســرمایه های ســازمانی از جایــگاه ویــژه ای در مکــو برخــوردار بــوده 
کــه بدیــن منظــور فعالیتهایــی در قالــب اهــداف ســازمانی طرحریــزی و اجــرا گردیــده اســت که بخشــی از ایــن اقدامــات و دســتاوردهای مرتبط 

از: عبارتند 

برنامه های حمایتی اجرا شده در ارتباط با پرسنل مبتال به بیماری غیر واگیردار:

برگزاری سمینار دیابت	 
برگزاری نشست های متخصص ارتوپد جهت اختالالت اسکلتی عضالنی	 
طرح پایش فشار خون و قند خون	 
اهدای تجهیزات پایش سالمت به کارکنان )دستگاه فشار سنج دیجیتال و ترازو هوشمند(	 
برگزاری برنامه اهدای خون	 
استفاده از خدمات مشاوره تغذیه جهت بهبود عادات غذایی و کاهش بیمارهای چربی و کلسترول خون، کاهش وزن	 
 	D توزیع دوره ای ویتامین

برنامه های حمایتی اجرا شده در ارتباط با پرسنل مبتال به بیماری واگیردار:
 	B آموزش و واکسیناسیون کارکنان و خانواده ها در خصوص بیماری هپاتیت
واکسیناسیون آنفوالنزا کارکنان و خانواده ها	 
واکسیناسیون کووید-19 کارکنان و خانواده ها	 
 	C توزیع ویتامین

تدوین طرح جامع سالمت با رویکرد شغلی، جنسیتی و سنی به منظور بهینه سازی نگهداشت پرسنل، حفظ باالترین درجه سالمت 	 
جسمی و روانی شاغلین، پیشگیری از خطرات ناشی از شرایط کار و کنترل ریسک های بهداشتی در محیط کار

تهیه داشبورد سالمت فردی و واحدی در بستر نرم افزاری قابل اشتراک به منظور ارائه برخط نتایج سالمت منتج از فرآیند معاینات 	 
طب کار ساالنه و مقایسه با روندهای سال گذشته

پیشگیری از بروز بیماری های شغلی در محیط کار از طریق سیستم های کنترلی و انجام دوره ای معاینات طب کار جهت پایش 	 
اقدامات

مدیریت عوامل زیان آور محیط کار از طریق پایش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار شامل میزان سروصدا، میزان روشنایی، امواج 	 
الکترومغناطیسی و میزان گرد و غبار، استرس حرارتی و سایر موارد 

حضور پزشک دوره دیده طب کار	 
حضور متخصص داخلی و متخصص قلب و عروق 	 
برگزاری دوره های آموزشی و طراحی و ارسال پیام های بهداشتی درقالب پوستر، جزوه و اینفوگرافی به صورت مجازی در شبکه های 	 

اطالع رسانی سازمان
برنامه های مبارزه با حشرات و جوندگان با رویکرد بهسازی، مبارزه بیولوژیک، فیزیکی و کاهش مصرف سموم	 
تامین اقالم و تجهیز جعبه کمک های اولیه موجود در واحدهای مختلف مجموعه	 
 	SMT حذف سرب به عنوان آالینده سمی در مرحله طراحی اولیه سالن
تعبیه سیستم های تهویه موضعی مکنده جهت فیوم های قلع	 
اصالحات روشنایی عمومی و موضعی در واحدهای سازمانی	 

همه گیری کووید 19

کلیه حوادث قابل پیش بینی و پیشگیری هستند.	 

هیچ وظیفه ای آنقدر مهم نیست که ارزش آسیب به افراد یا محیط زیست را داشته باشد.	 

بکارگیری رویکرد نظام مند در مدیریت HSE جهت اطمینان از اجرای مناسب اصول و عقاید و نیز 	 
بهبود عملکرد 

انتخاب کلیه پیمانکاران متناسب با قوانین و مقررات HSE شرکت	 

اصول و عقاید HSE در مکو

1399 1400

تعـــــــداد بیمـــاران کوویـــــد-19 شناســــایی شــــــــده

تعداد کارکنان فــــوت شده بر اثر بیمــــاری کووید-19

تعداد کارکنان واکسینه شده در برابر  ویروس کووید-19

                    نوبت  اول

                         نوبت  دوم    

 نوبت  سوم
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در جهــت کنتــرل و مدیریــت همه گیــری ویــروس کوویــد-19 برنامــه جامــع پیشــگیری و قطــع زنجیــره انتقــال بیمــاری کوویــد-۱۹ در 
قالــب اقدامــات زیــر در شــرکت تعریــف و اجــرا شــده اســت:

تشکیل کمیته مدیریت بحران و کارگروه هماهنگی مبارزه با کرونا و برگزاری جلسات دوره ای	 
تدوین و ابالغ دستورالعمل های بهداشتی مقابله با بحران کووید-19	 
اطالع رسانی و آموزش و آگاه سازی در خصوص اخبار رسمی و علمی در شبکه های اجتماعی	 
پایش مستمر اجرای پروتکل های بهداشتی در سطح سازمان و اطمینان از اثربخشی و کارایی آنها	 
پیگیــری مســتمر از وضعیــت ســالمت کارکنــان درگیــر بیمــاری کوویــد-۱۹ در قرنطینــه تــا بازگشــت ایشــان بــه محیــط کار 	 

توســط کادر مجــرب درمانــی
غربالگری میهمانان، مراجعین و پیمانکاران مطابق پروتکل های ملی	 
ارسال بسته های بهداشتی و دارویی برای همکاران مبتال به کووید-۱۹	 
تهیه و ارسال تجهیزات اکسیژن ساز و پایش سالمت بیماران به همراه کتابچه راهنما	 
ویزیت آنالین و تلفنی	 
حمایت های مالی از بیماران	 
اعمال دورکاری و حمایت روانی در دوره نقاهت همکاران	 
تجهیز کل سازمان به تسهیالت بهداشتی الکترونیک )شیر آب برقی، مایع ریز اتوماتیک و ..(	 
بسته بندی وعده های غذایی و مدیریت رعایت فاصله اجتماعی در سالن غذاخوری	 
توزیع مکمل های دارویی	 
توزیع پک بهداشتی ماسک الکل دستکش به همکاران و خانواده همکاران	 
واکسیناسیون کووید-19 همکاران و خانواده همکاران	 

نمونه دستورالعمل های بهداشتی تدوین شده برای مقابله با بیماری کووید-19

حفــظ ســالمت کارکنــان از طریــق تناســب شــغل و محیــط کار بــا کارکنــان، هــدف غایــی برنامه هــای ارگونومــی در مکــو مــی 
 HSE باشــد تــا از ایــن طریــق بــه  افزایــش بهــره وری کاری و حفــظ ســالمتی کارکنــان دســت یابــد. بــر ایــن اســاس واحــد

بــه منظــور بهبــود ارگونومــی محیــط کار و دفاتــر، اقــدام بــه انجــام بازدیدهــای ادواری نمــوده و بهبودهایــی در ایــن زمینــه 
شناســایی و بــا همــکاری مدیریــت پشــتیبانی اجرایــی نمــوده اســت. همچنیــن بــا انجــام ارزیابــی پوســچر کار از طریــق نــرم 

افــزار ارزیابــی RULA و اندازه گیــری عوامــل زیــان آور محیــط کار جهــت رعایــت اصــول بهداشــت حرفــه ای نیــز اقدامــات مختلفی 
صــورت گرفتــه کــه مصــداق صیانــت از ســالمت کارکنــان اســت. در جهــت افزایــش فضــای مناســب اداری و عملیاتــی، ســاختمان 

مرکــزی شــرکت بــا زیربنــای حدود17550مترمربــع ســاخته و بهره بــرداری شــده کــه کلیــه الزامــات 
ایمنــی و ارگونومــی محیــط کار مطابــق اســتانداردهای ملــی  در ایــن پــروژه 

مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت.

مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه ارگونومی عبارتند از:

تجهیز واحدهای ستادی و اجرایی به صندلی های ارگونومیک	 
تجهیز کلیه مانیتورها به تنظیم کننده ارگونومیک ارتفاع و زاویه	 
طراحی فضای اداری با نورپردازی ارگونومیک و استفاده بهینه از نور طبیعی و چیدمان ارگونومیک مبلمان اداری	 
ارزیابی ارگونومیک پوسچرهای شغلی با روش های روز جهان	 
طراحی و ساخت استند مونتاژ در خطوط تولید از طریق واحدهای تولیدی	 
تهیه ابزار کار ارگونومیکی جهت کاهش تنش های وارده بر اندام انتهایی در خطوط تولید	 
تهیه تجهیزات کمکی حمل و نقل دستی در واحدهای سازمانی مختلف	 
تهیه صندلی های کارگاهی با قابلیت تحرک و راحتی باال	 
تهیه صندلی های ایستاده نشسته در بخش انتظامات	 
معرفی نرم افزارهای حرکات ورزشی کششی در محیط کار	 
رعایت اصول در چیدمان اشیا سنگین در انبارها	 
برگزاری دوره های آموزشی ارگونومی و حمل و نقل دستی بار جهت گروه های هدف	 
برگزاری دوره ارگونومی عمومی جهت کلیه پرسنل واحدهای ستادی	 
تامین کیبورد جداگانه جهت استفاده کنندگان از لپ تاپ	 
تعبیه دستگاه های باالبر در انبارها جهت کاهش حمل و نقل دستی بار	 
تهیه زیرپایی و موس پد استاندارد	 

ارگونومی

موارد 
انضباطی

ًٍا یا تاخیز در اعالع رساًی،  پٌْاى واریدر طَرت • ُ  با هحزس فزد هبتال ِب بیواری وز رز رد شذى بیواری فزد درّ 
ًظز ِب خاعیهٌَط خظَصفزد تظوین گیزیدر ، دشغلیتَسظساسهاى َب ذ َّا ضباعیخ .وویتِ ًا

ل هاسه عذم استفادُ اس • وىاراى در هزحلِ ٍا در ، (ّرشار تَهراى   200)دٍم ، در هزحلرِ  (ّشار تَهاى 100)تَسظّ 
تَهاى400) هزحلِ سَم تظوینهزحلٍِ بیش اس سِ وسز  اس حمَق فزد (ّشار ضباعیًیش پی را در گیزی وویتِ ًا
ذ داشت َّا .خ

موارد 
 عمومی

ظیز  هجاسیجلسات هی بایست بظَرت حتی الوىاى ولیِ • اییً  زم افشارّ  .  بزگشار گزدد... ٍ Webexٍ در بستزً 
.ًوایٌذدر سایز ٍاحذّای ساسهاى پزّیش غیز ضزٍری ّزگًَِ تزدد ّوىاراى اس •
دات یىی در فاطلِ اجتواعی رعایت • َاهل ولیذی در جْت هزٍا  .بیواری هی باشذپیشگیزی اس شیَع اس ع
ٍیذ ).سایزالذاهات پیشگیزاًِ هغابك با پزٍتىل ابالغی هپٌا در دستَر وار هی باشذ• ِ با بیواری وَ ُ همابل ٍتىلً حَ ٌا 1۹پز ُ هپ  (در گزٍ

 .می باشد ي از تمام ظرفیت ها برای اجرای آن استفادٌ می ومایدمصمم مًارد فًق در اجرای سازمان  
 .ازهمکاران محترم اوتظار میريد با رعایت کامل مًارد فًق ما را در اجرای کامل ایه مهم یاری ومایىد

در شرکت مکو COVID19پروتکل مقابله با ویروس 

تیم سالمت شرکت مکو 

 

فزد با شزح حال 
سزفِ خشه یرا  

 ٍ یررا لررزس تررو 
وزُا برا   گلَدردّ 
فس با  تو تٌگیً 

، ترو برذٍى  یا ٍ 
یررایی،  ورراّش َب
بذى دردٍ  تعزیك 

وِ با عاهل  شباًِ
صی ََل  هررررراتی

لابررل دیگررزی 
 .ًباشذتَجیِ 

 

 

عالئم افراد
مشکًک 

و  شناسایی 
ردیابی موارد 

مشکوک

تورا  هرذاٍم، هری    ٍ خاًَادُ ایشراى  یه ًشد ّوىار یا اعضای درجِ  هشىَنعالئن در طَرت بزٍس •
خَد را سزیعا بِ ٍاحذ تلفٌری  توا اس عزیك( 0۹203621206-غفَریآلای)HSEبایست شزح حال

 .اعالع رساًی ًوایٌذدر ساعات غیز اداری ٍاتساپی اداری ٍ پیام ساعات در 
با ارسرال هسرتٌذات، تحرت    خَد را تشخیض ٍ درهاًی تواهی هزاحل  HSEپس اس توا  با حَسُ افزاد •

شزوت هىَ سپزی ًظارت عو ًماّت با تاییذیِ خَاٌّذ ًوَد ٍ ًْایتا پس اس گذراًذى دٍرُ تین سالهت
.یافتهجَس باسگشت بِ وار را خَاٌّذ وار، 

خَد هی باشٌذ ًظارت حضَر ًفزات تحت علت عذم هعاًٍیي ٍ هذیزاى هحتزم هَظف بِ پیگیزی رٍساًِ •
.اًجام گزددHSEتا در طَرت بزٍس هَارد هشىَن اعالع رساًی بِ حَسُ 

    

و واکسیناسیون 91سواالت رایج در خصوص تازه های کووید

سازمان اورژانس کشور
 معاونت آموزش

 1044اردیبهشت  –ویرایش چهارم 

991 دکتر سید پژمان آقازاده تهیه و تدوین : 
 محسن لعل حسن زاده  طراحی و تنظیم : 

 دکتر بهناز محمودیه        

 ونیناسیدر دوران واکس الزم قداماتا
کرونا روسیو  

HSE واحد
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جهــت حصــول اطمینــان از تناســب نــوع شــغل بــا ظرفیــت فیزیکــی و جســمی، قبــل از شــروع بــه کار افــراد متقاضــی، معاینــات بدو 
اســتخدام  را در قالــب آزمایــش طــب کار و در مراکــز مــورد تائیــد مکــو انجــام می دهــد. برنامــه معاینــات ادواری نیــز جهــت حفــظ 
و ارتقــاء ســطح ســالمت نیــروی انســانی و پیشــگیری از بــروز بیماری هــای شــغلی بــه صــورت ســاالنه انجــام و اثربخشــی آن نیــز 
در مقایســه نتایــج کســب شــده بــا نتایــج ســال قبــل کنتــرل می شــود. شــاخص ســالمت متابولیکــی شــرکت بــا در نظــر گرفتــن 
انحرافــات متابولیکــی ناشــی از تغذیــه و ســبک زندگــی کارکنــان شــرکت، ســنجیده و آنالیــز شــده و در نهایــت  بــا اقدامــات نظــارت بــر 
طبــخ غــذا،  مشــاوره و درمــان، پیگیــری و کنتــرل می شــوند. جهــت فعالیت هــای شــغلی در بخــش نیروگاه هــای بــادی اطمینــان از 
ســالمت سیســتم تعادلــی شــنوایی، عــدم وجــود تــرس از ارتفــاع، عــدم وجــود نواقــص بدنــی و محدودیت هــای حرکتــی بــه طــور 
ــان از ســالمت پرســنل شــاغل در رســتوران و خدمــات پذیرایــی علیرغــم رویــه معاینــات  خــاص بررســی می گــردد. حصــول اطمین

ســالیانه از طریــق صــدور کارت ســالمت )از مرکــز بهداشــت( نیــز انجــام می پذیــرد.

ــا  ــاق ب ــط عمومــی و انطب ــب بهســازی محی ــت اصــول بهداشــتی در زیرســاخت های شــرکت در قال ــو در جهــت رعای مک
ــد: ــزی و اجــرا می کن ــر را طــرح ری ــات و رویکردهــای زی ــط اقدام ــات بهداشــت محی الزام

• تامین آب شرب بهداشتی و پایش سالمت آن از طریق آزمایشات و سختی گیری و سایر موارد
• مبارزه با جوندگان و حشرات               • تامین تسهیالت بهداشتی مانند رختکن و سرویس های بهداشتی و سایر موارد

• تامین غذای سالم و بهداشتی             • دفع اصولی پسماند               • خوداظهاری عوامل اجرایی پسماند و سایر موارد

ــا تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت از ســالمت، ســالمتی تنهــا فقــدان بیمــاری یــا  مطابــق ب
نواقــص دیگــر در بــدن نیســت بلکــه نداشــتن هیچ گونــه مشــکل روانــی، اجتماعــی، اقتصــادی نیــز در 

تعریــف ایــن ســازمان از ســالمت هــر فــرد جامعــه بــه چشــم می خــورد. در مکــو ســالمت روان یــک پیــش نیــاز 
کلیــدی در بــدو اســتخدام و همچنیــن بــرای انجــام امــور شــغلی اســت. بنابرایــن، برنامه ریــزی و اجــرای اقدامــات بــرای 

حفــظ، ارتقــا و بازیابــی ســالمت روان کارکنــان از دغدغه هــای ســازمانی مهــم بــرای مکــو اســت. در ایــن راســتا، اقدامــات مهــم 
انجــام شــده در حــوزه ســالمت روان عبارتنــد از:

انجام آزمون های تخصصی روانشناسی و تحلیل در بدواستخدام	 
استفاده از خدمات حضوری مشاورین روانشناس جهت بدو استخدام، ارتقا و مشاوره های رواشناسی عمومی و بالینی	 
بهبود اطالعات و دانش در مورد سالمت روان از طریق تهیه و ارسال پیام های مشاوره روانشناسی در قالب ایمیل	 
حفظ محرمانگی اطالعات همکاران دریافت کننده خدمات مشاوره روانشناسی	 
 حمایت از تغییر نگرش مثبت در بین همه کارکنان و مدیران از طریق ارائه گزارشات و توصیه های رواشناسی محیط کار	 

)ارتباطات و حل مشکالت فردی و سازمانی با رعایت اصل محرمانگی(
ترویج رفتار حمایتی نسبت به افراد آسیب دیده از طریق تسهیل شغل و شرایط کاری	 
حضور روانشناس در شرکت به مدت یک روز درهفته	 
برگزاری نشست های کافه گفتگو با روانشناس	 
ترویج فرهنگ تعادل کار و زندگی از طریق تسهیالت سفر و رستوران و … .	 
برگزاری جلسات آنالین و حضوری آموزش سبک زندگی با حضور اساتید متخصص	 
برگزاری مسابقات آنالین مهارت های سبک زندگی	 

تیــم واکنــش در شــرایط اضطــراری مکــو همــواره تــالش کــرده اســت تــا آمادگــی خــود را در برابــر هــر گونــه پتانســیل بهداشــتی 
رخ داده حفــظ نمایــد. بــه طــور کلــی رویکردهــای شــرکت )پیشــگیری، آماده ســازی، واکنــش و بازیابــی( بــا هــدف یکپارچگــی در 
ســازمان بــا اســتفاده از سیســتم های مدیریــت بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت، تجهیــزات و نیــروی انســانی، روش هــا، ارتباطــات 
و ســاختار جامــع ســازمانی بنــا شــده اســت. ایــن سیســتم فرماندهــی، بــرای کلیــه حــوادث فــارغ از انــدازه و نــوع حادثــه کاربــرد دارد 
و ایــن امــکان را بــرای شــرکت فراهــم می ســازد تــا واکنــش مناســبی نســبت بــه کلیــه شــرایط اضطــراری و بحران هــا داشــته باشــد. 

اقدامــات انجــام شــده در ایــن حــوزه عبارتنــد از:

الف( پیش از بروز بحران )شرایط بهداشتی و یا عملکرد نجات(
تشکیل تیم امداد و تعیین شرح وظایف	 
برگزاری دوره آموزشی کمک های اولیه	 
تهیه امکانات سخت افزاری )کیت های سنجش سالمت آب، تجهیزات پایش سالمت(	 
تدوین و جاری سازی سناریوی مانور	 

ب( در حین بحران ) شرایط بهداشتی و یا عملکرد نجات(
انجام اقدامات مطابق با شرح وظایف	 

ج( پس از بحران )شرایط بهداشتی و عملکرد نجات(
 	AAR: After Action Review  بررسی بحران طی نشست مرور پس از اقدام  •
تعریف و اجرای اقدامات اصالحی	 

نظام سالمت و معاینات بدو استخدام و ادواری

بهسازی محیط

بهداشت و سالمت روان

مدیریت شرایط اضطراری در حوزه سالمت
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خالصه رویکردها و مصادیق اجرایی
 مدیریت ایمنی و سالمت

 مـــدیریت  ریســک های 
ایمنـــی و بهداشــــت

)شناسایی و ارزیابی وکنترل(

کنترل عملیات پیمانکاران

سالمت شغلی

بهداشت عمومی و محیط

فعالیتهای عادی و غیر عادی	 
محصوالت، خدمات و 	 

فعالیت کلیه افرادی که به 
محیط کار شرکت دسترسی 
دارند از جمله بازدید کنندگان 

و پیمانکاران 

پیمانکاران فعال در مجموعه	 

کلیه پرسنل مکو و 	 
پیمانکاران مستقر در مکو

 محیط سازمان	 

روش اجرایی مدیریت ریسک 

مقررات HSE پیمانکاران

دستور العمل انجام معاینات و 
آزمایشات  پیش از استخـدام 

و ادواری پرسنـــل

مقررات HSEپیمانکار 	 
خدمات عمومی

مقررات پیمانکار تهیه غذا	 

ارزیابـــی و طبقه بندی ریسک ها و جـنبه های 	 
زیست محیطی به منظور کاهش ریســک های 
غیرقابل قبول و مخـــاطرات ایمنــی بهداشت 
بر اساس سلسله مراتب حذف، جایگزینــــی، 
کنتــــرل های مهندســـی، عالئم- هشـدارها 
و یا کنتــــرل های اجرایـی- اداری و تجهیزات 

حفاظت فردی

تعداد مجوز ایمنی کاردر شرایط پرخطر 	 

تعداد جلسات KOM با پیمانکاران	 

شاخص های سالمت، درصد مشارکت، نرخ 	 
 BMIبیماریهای شغلی، شاخص

 	 BMIنفر- ساعت مشاوره روان شناسی، شاخص
توده بدن، میزان ساعات مشاوره بر اساس 

مشکالت کاری، فردی و خانوادگی، ازدواج ، 
 شاخص مــــراجعیـــــــن به پزشـــــک، 	 

شاخــــص مرخــصی های  استعالجـــــی 
صادره شده یا تایید شده

 میزان مشاوره و پیگیری درمان	 

سرو ساالنه بیش از 200 هزار پرس غــذا بدون 	 
بروز مسمومیت غذایی

پوشش100کارت بهداشـت ســالمت پرســنل 	 
دخیل در امر تهیه غذا

 توسعه فضای تسهیالت بهداشتی عمومــــی	 

عنوان فعالیتعنوان فعالیت محدودهمحدوده روش اجراءروش اجراء نتایجنتایج

 صحه گذاری بر تامین سالمت آب مصرفی 	 
شرب از طریق آزمایشگاه آبفا

عدم وجود گزارش آسیب به دارایی ها توسط 	 
جوندگان

پوشش 100%گواهینامه سالمت تجهیزات	 
انطباق  80%  مقاومت چاه های ارت	 
رکورد 17 سال بارگیری کانتینر بدون حادثه	 

میزان ریالی تهیه لوازم حفاظت فردی	 
میزان نفرات دریافت کننده لوازم حفاظت 	 

فردی در سال
میزان شکایات دریافت شده از کارفرمای سایت ها 	 

بابت عدم استفاده از لوازم حفاظت فردی

ارزیابی درصد انطباق سطح عوامل زیان آور 	 
محیط کار با استانداردهای حدود تماس 

شغلی و عوامل زیان آور محیط کار  وزارت کار
عدم بروز بیماری های شغلی	 

رکورد 17 ساله عدم بروز حوادث در فعالیت های 	 
دارای مجوز

تعداد مجوز ایمنی صادر شده در سال	 

بهسازی محیط

ایمنی تجهیزات

 تهیه و تامین لوازم 
حفاظت فردی

 بهداشت کار 
)پایش و اندازه گیری  عوامل 

زیان آور محیط کار(

سیستم صدور مجوز ایمنی

سالمت آب شرب	 

مــــبارزه با جـــوندگان 	 
و سم پاشــــــی

بازرسی فنی تجهیزات 	 
حمل  و نقل

بازرسی سیستم ارت	 
سیستم صدور مجوز ایمنی 	 

تخلیه و بارگیری

 کلیه مشاغل	 

روشنایی/ میــــدان های 	 
الکترو مغناطیسی

سرو صـــدا / گرد و غبار	 
فیوم های قلع و ســـرب	 

مجوز ایمنی در شـــرایط 	 
پرخطــــــر

مجوز ایمنـــی ورود مواد 	 
شیمیایـــــی

 مجـــوز تخلیــــه و بار 	 
گیــری کانتینر

مجـــــوز ایمنی ورود به 	 
سالن تسـت

استانــــــدارد آب شرب	 

 قـــــراردادسـم پاشـــی	 
 و طعمه گــــذاری

 قـــــــرارداد بازرســــی	 
فنی تجـــهیزات

قـرارداد مقاومـت سنجی 	 
چــــــــاه ارت

دستورالعمـــل تخلیــــه 	 
و بارگیری کانتینر

دستورالعمل تهیه و توزیع 
لوازم حفاظت فردی

دستور العمــــــل پایش و 
اندازه گیری عوامـل زیان آور 

محیط کار

دستور العمل اخذ مجوز 	 
ایمنی در شرایط پر خطر

دستورالعمل تخلیه و با 	 
رگیری کانیتنر

مقررات ایمنی تستهای 	 
الکتریکی
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شــــرکت مهندســـــــى و ســــاخت بــرق و کنترل مپنــــا

گذار به پایداری
محیط زیست

زندگی موجودات١٥
تغييرات اقلیمـی١٣روی خشکی

انرژی پاک و٧
قابل استطاعت الگوی تولید١٢

و مصرف مناسب



مکــو بــه عنــوان شــهروندی مســئول و عضــوی متعهــد در جامعــه، رویکــرد پایــداری 
ــارات  ــن انتظ ــر گرفت ــا در نظ ــود را ب ــت خ ــط زیس ــی و محی ــادی، اجتماع اقتص
ذینفعــان کلیــدی و الزامــات قانونــی و اهــداف 17 گانــه توســعه پایــدار تعریــف و 

اجرایــی نمــوده و تــالش مــی نمایــد تــا مفاهیــم پایــداری را در رویکردهــای کســب و 
کاری خــود گنجانــده و نهادینــه ســازی کنــد. 

بدیــن منظــور، همانگونــه کــه در فصــول قبــل نیــز اشــاره شــد، شــرکت در ســال 1393 
ــری از شــرکت های  ــرداری و یادگی ــا الگوب ــی خــود را ب نظــام مســئولیت های اجتماع

ــات  ــداف و اقدام ــا اه ــوده  ت ــالش نم ــوده  و ت ــرا نم ــری و اج ــرو، بازنگ پیش
اســتراتژیک، زنجیــره ارزش، چارچــوب فرآیندهــا و تمامــی برنامه هــای عملیاتــی 

ــه مســئولیت اجتماعــی همســو ســازد. در  ــا اهــداف خــود در زمین خــود را ب
ایــن راســتا تمرکــز مکــو توجــه متعــادل و متــوازن بــه نیازهــا و انتظــارات 

ــتراتژی ها،  ــداف، اس ــف اه ــا تعری ــوده و ب ــرکت ب ــان ش ــی ذینفع تمام
ــده  ــر ش ــه ذک ــه گان ــداری س ــای پای ــا در حوزه ه ــات و برنامه ه اقدام

ســعی می کنــد تــا پاســخ کارا و اثربخشــی را  بــرای تأمیــن نیازهــا 
و انتظــارات ایشــان داشــته باشــد.

در راســتای برآورده ســازی نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان و 
همچنیــن پایــداری محیــط زیســت تعامــل مســئوالنه 

ــی  ــای اصل ــت، از باوره ــط زیس ــت از محی و حفاظ
ــدار  ــعه پای ــمت توس ــه س ــت ب ــازمان در حرک س
ــع  ــظ مناب ــت حف ــر اس ــایان ذک ــد. ش می باش
ــوان جوهــره توســعه  ــه عن ــده ب ــرای نســل آین ب
پایــدار و کاهــش آالیندگــی هــای محیط زیســتی 

ــه  ــوده ک ــر ب ــالیان اخی ــی س ــو ط ــداف مک از اه
براســاس آن رویکردهــا و اقدامــات متنوعــی تعریــف 

و اجرایــی شــده اســت. رویکردهــا و اقدامــات مکــو در 
جهــت گــذار بــه پایــداری زیســت محیطــی بر اســاس 

موضوعات کلیدی به دو دســـــــته موضوعـــــات 
عمــــــده 1( مدیریــت اثــرات زیســت محیطــی 

عملیــات و 2(گــذار بــه انــرژی پــاک بــا رویکرد 
ــود.  ــیم می ش ــت تقس ــول و خدم محص

 مدیریت اثرات 
زیست محیطی عملیات

گذار به انرژی پاک با رویکرد
محصول و خدمت

 گذار به پایداری
زیست محیطی

مکــو  همــواره تــالش نمــوده تــا اثــرات ناشــی از فعالیــت هــای تولیــدی و 
اجرایــی خــود را مدیریــت نمــوده و نســبت بــه درســتی کســب و کار از منظــر 

ــا قوانیــن محیــط زیســتی متعهــد بمانــد. برایــن اســاس فرایندهــای  انطبــاق ب
ــخگوئی  ــرد پاس ــا رویک ــات را ب ــوالت و خدم ــل محص ــاخت و تحوی ــی، س طراح

حداکثــری بــه نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان و بــا دیــدگاه حفــظ منابــع بــرای نســل های 
آینــده بــرای صنایــع مختلــف طــرح ریــزی و اجرایــی نمــوده اســت. 

ــرات  ــًا اث ــه )Human Base( اســت و قاعدت ــای ســاخت محصــوالت در مکــو انســان پای ــه اینکــه فعالیته ــا توجــه ب ب
زیســت محیطــی ناشــی از فراینــد ســاخت میــزان باالیــی را بــه خــود اختصــاص نمــی دهــد لیکــن شــرکت در راســتای 
اقدامــات فراتــر از الزامــات قانونــی تــالش نمــوده در تمامــی فعالیــت هــای اجرایــی مســئوالنه و بــا نــگاه بــه حفــظ منابــع 
بــرای نســل هــای آینــده عمــل نمایــد. در ایــن راســتا پایــش، کنتــرل و مدیریــت جنبه هــای زیســت محیطــی در طــول 

زنجیــره ارزش در قالــب رویکردهــای مــدون و الگوبــرداری شــده بــه شــرح زیــر طــرح ریــزی و اجرایــی شــده اســت. 

مدیریت اثرات
 زیست محیطی عملیات

موضوع کلیدی

ارزیابی و طبقه بندی ریسک ها و جنبه های زیست محیطی به منظور کنترل سلسله مراتبی 	 
بر اساس حذف، جابجایی، کنترل، ایزوله و ... 

طراحی و ساخت پکیچ تصفیه خانه فاضالب بهداشتی	 

الزام پیمانکاران به رعایت اصول و استانداردهای ایمنی، بهداشت و زیست محیطی	 
 خروج کلیه نخاله های ساختمانی و  کلیه لجن مازاد تصفیه خانه به مراکز مجاز  	 
 تفکیک و جمع آوری و  فروش روغن های سوخته مواد غذایی و صنعتی	 

ارزیابی تأمین کنندگان بر اساس معیارهای زیست محیطی

 تهیه MSDS برای مواد شیمیایی جهت اقدامات پیشگیرانه ایمنی بهداشتی و 
محیط زیست

 توسعه و به کارگیری رویکردهای مــدیریت پسمــاند و فرهنگ ســازی در  این حــــوزه
)قرارداد پسماند شهرداری- تفکیک و فروش ضایعات- ایجاد  جایگاه موقت پسماند- خـود 
اظهاری پسماند- عقد قرارداد با شرکت مدیریت پسماند( تبدیل پسماند تر به بیوکومپوست

توسعه و نگهداری فضای سبز	 
  اتصال ساختمان اداری مهندسی به شبکه جمع اوری پساب بهداشتی	 

 تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز

 ارزیابی و مدیریت جنبه های
 زیست محیطی

کنتــرل عملیات پیــمانکاران

ارزیابی تأمیـــــن کننــدگان

مـــدیریت مواد شیمیایی

مـــــدیریت پسمــــاند

مـــدیریت فضای سبز

رویکردها و اقدامات اجرایی در حوزه مدیریت اثرات زیست محیطی محصول و عملیات
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• نصب اینورتر بر روی الکترو موتور اطفاء حریق
• طراحی، اجرا و راه اندازی نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک 40 کیلو وات

• تفکیک روشنایی سالن های تولید و تست و استفاده از المپ های کم مصرف
• سفارش گذاری خرید سیستم های تهویه مطبوع دارای سیستم مدیریت مصرف برق

• استفاده از نور طبیعی در ساختمان اداری- مهندسی

 مدیریت
مصرف برق

• استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز
• استفاده از سرشیرهای کاهنده مصرف آب
• تعبیه چشمی های الکترونیکی روشویی ها

 مدیریت
مصرف آب

• به کارگیری سیستم کنترل هوشمند موتورخانه
• استفاده از شیر ترموستاتیک برای رادیاتورها

• استفاده از پنجره های دو جداره جدید بر اساس الزامات طراحی مبحث 19 
   در ساختمان های جدید

 مدیریت
مصرف گاز

139913981397 1400

میزان انرژی کل مصرفی در راســتای جهــت گیــری اســتراتژیک بهبــود و توســعه مســئولیت های قانونــی و اجتماعــی بــا تمرکــز بــر خلــق ارزش مشــترک، 
ــات،  ــد کاال و خدم ــات شــامل خری ــرژی را در تمامــی فرایندهــای پشــتیبان از عملی ــت ان ــرد مدیری ــا رویک ــوده ت ــالش نم ــو ت مک
اجــرای خدمــات پشــتیبانی، نگهــداری تعمیــرات دارائــی هــای فیزیکــی ســازمان بــا تمرکــز بــر تجهیزاتــی کــه دارای مصــارف بــارز 
انــرژی هســتند مدنظــر قــرار دهــد. در ایــن خصــوص از اهــم اقدامــات انجــام شــده و نتایــج عملیاتــی کســب شــده مــی تــوان 

بــه مصادیــق زیــر اشــاره نمــود. 

 شـایان ذکر است باتوجــه به ماهیت فرایند ســـاخت محصـــوالت
 شرکت که انسان پایه )human base( هستند می توان گفت مصادیق 

 بارز انرژی در مکو مرتبط با تجهیزات پشتیبان از فرایند 
تولید بوده و موضوعیت دارد. 

مطابق با اقدامات انجام شده در حوزه مصرف حامل های انرژی علیرغم افزایش فیزیکی، احداث ساختمان جدید و افزایش  تعداد 
کارکنان میزان مصرف رشد چندانی نداشته است و در قالب رویکرد مدیریت انرژی تحت کنترل است. 

مدیریت انرژی و منابع

میزان کل مصرف گاز کارخانه 
) متر مربع گاز بر متر مربع سطح (

                                   شدت برق مصرفی    

                                          سرانه مصرف آب
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مکــو بــا آگاهــی کامــل از جنبه هــا و پیامدهــای محیــط زیســتی محصــوالت و عملیــات خــود بــه دنبــال تبدیــل شــدن بــه یــک کســب 
ــط زیســت در حــوزه محصــول و  ــداری محی ــه پای ــم در راســتای دســتیابی ب ــک موضــوع مه ــر را ی ــن ام ــدون آســیب اســت و ای و کار ب
عملیــات می دانــد. بدیــن منظــور بــر اســاس سیاســت های حاکمیتــی خــود و بــا تبعیــت از سیاســت های باالدســتی گــروه مپنــا فرآینــد 

مدیریــت جنبــه هــای محیــط زیســتی را بــا شناســایی، ارزیابــی و تعییــن اقدامــات کنترلــی در حــوزه هــای آب، پســاب، پســماند و 
آالینده هــای آب و هــوا و در قالــب نــرم افــزار HCMS بــه صــورت یکپارچــه بــا ســایر شــرکت های گــروه مپنــا طراحــی 

و اجــرا نمــوده اســت. 

مدیریت جنبه های زیست محیطی:
کسب و کار بدون آسیب

 در راســتای تحقــق اســتراتژی های طراحــی و مهندســی بــا تمرکــز بر مســئولیت های 
اجتماعــی، مکــو پیامدهــای زیســت محیطــی به کارگیــری فناوری هــای جایگزیــن و 

ــده  ــدون ش ــی م ــای اجرای ــق روش ه ــول و ICT را مطاب ــوزه محص ــور در دو ح نوظه
مدیریــت فنــاوری و مدیریــت تغییــر بررســی می نمایــد. شــایان ذکــر اســت کــه انتقــال 

ــرل  ــرق و کنت ــی از شــرکت های پیشــرو در حــوزه یکپارچه ســازی سیســتم های ب دانــش فن
ماننــد SIEMENS و ABB و اســتفاده از اســتانداردهای بیــن المللــی فنــی و مدیریتــی یکــی 
دیگــر از رویکردهــای حصــول اطمینــان از توجــه بــه مســایل زیســت محیطی در طراحــی و 

تولیــد محصــوالت مکــو اســت. 

پیامدهای به کارگیری فناوری های جایگزین و نوظهور

)ICT پیامدهای زیست محیطی فناوری های جایگزین و نوظهور ) حوزه

اینترانت

Tele-Service

SAP

Virtualization + Clustering

Blade سرورهای

سیستم اتوماسیون اداری-گردش کار

صفحات ایستا در وبسایت

انتقال دستی اطالعات

سیستم های جزیره ای

استفاده از سرورهای فیزیکی

Rack-Mount سرور های

کاغذی

کاهش مصرف کاغذ

کاهش گرمایش زمین

کاهش مصرف کاغذ

کاهش گرمایش زمین

کاهش مصرف انرژی به میزان یک 
ششم/ استفاده از باطری های سیلداسید 
در سیستم برق اضطراری و پیاده سازی 

paperless سیستم های

حذف کاغذ در فرآیندهای مرخصی، 
ماموریت، فیش حقوقی، تردد

پیامد بر محیط زیستفناوری پیشینفناوری جایگزین/نوظهور

پیامدهای زیست محیطی فناوری های جایگزین و نوظهور ) حوزه محصول (

S7 به S5 از  siemens ارتقاء تکنولوژی محصوالت کنترل تحت لیسانس

S7 از زیمادین به  siemens ارتقاء تکنولوژی محصوالت الکتریک تحت لیسانس

 OLD از ABB ارتقاء تکنولوژی محصوالت تحریک و راه انداز تحت لیسانس 
AC800PEC به

اجرای پروژه شبیه ساز ژنراتور و شبکه با مشارکت بخش R&D و مهندسی 

RBE انتقال دانش فنی راه اندازی نیروگاه های سیکل ترکیبی از شرکت

Control Care از شرکت CHP انتقال دانش فنی تولید توربوژنراتور و

 تغییر سیستم سوخت رسانی به سیستم DLN با توجه به تغییرات
 مشعل توربین در شرکت توگا 

 MAPClock

طراحی، ساخت و راه اندازی مرکز پایش وضعیت آنالین نیروگاه های مپنا

MAPCS

ارتقا تکنولوژی سیستم های RTU قدیمی در پروژه مرکز دیسپاچینگ ملی برق با استفاده 
RTU ABB560 از

ایجاد دانش پیاده سازی سیستم های مدیریت بار نیروگاه های جزیره ای

انتقال دانش سیستم کنترل بادی

ADMS

+ADMS

Turbine Performance Monitoring System

Turbine Vibration Monitoring System

GTFDI

APC

ISTEC  تهیه نرم افزار جانبی برای

توسعه سیموالتور آموزشی

S5

تکنولوژی زیمادین

OLD تکنولوژی

__

 Telepermme سیستم های کنترل

نرم افزار تهیه شده توسط شرکت زوریا

No DLN / Premix Oil

HOPF

پایش وضعیت آفالین

SIEMENS شرکت PCS7 و SPPA T2000 سیستم

ABB قدیمی RTU

ندارد

ندارد

MOD Disk

ADMS

تحلیل عملکرد آفالین

-

-

-

ISTEC

نسخه اولیه نرم افزار

افزایش طول عمر مفید تجهیزات

 افزایش طول عمر مفید تجهیزات
کاهش زمان تعمیرات

 افزایش طول عمر مفید تجهیزات
کاهش زمان تعمیرات

امکان بهینه سازی پارامترهای سیستم 
جهت عملکرد مطمئن و کاهش میزان 

خاموشی و تعمیرات

انجام بهتر تنظیمات سیستم کنترل 
توربین و بهبود راندمان و کاهش آلودگی 

زیست محیطی

امکان تغییر و بهینه سازی نرم افزار

عملکرد مناسب ترسیستم و کاهش 
مصرف سوخت

کاهش آلودگی خروجی از اگزوز

___

افزایش طول عمر مفید تجهیزات

جلوگیری از آلودگی محیط زیست با 
بهبود بهره برداری از نیروگاه ها

کاهش سوخت مصرفی نیروگاه

___

کاهش آلودگی محیط زیست با ایجاد 
امکان اتصال سیستم های قدیمی به 

سیستم های جدید

کنترل مصرف نیرو

بهره گیری از انرژی های پاک

MOD کاهش مصرف

یعنی حداقل استفاده از ماژول های 
ذخیره ساز

پیامد بر محیط زیستفناوری پیشینفناوری جایگزین/نوظهور
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پیــرو اهمیــت رعایــت مالحظــات پایــداری زیســت محیطــی زنجیــره ارزش 
ــدی و  ــاظ پایبن ــه لح ــه ب ــال در مجموع ــکاران فع ــات پیمان ــو، عملی در مک
اجــرای مقــررات حــوزه بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت )HSE( بــه صــورت 
ــن راســتا  ــرد. در ای ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب ــه م ــرد مســتمر و فعاالن ــک رویک ی
ــو در حــوزه  ــات مک ــرل عملی ــات کنت ــوان بخشــی از الزام ــه عن ــر ب ــات زی موضوع

پیمانــکاران مــی باشــد.

• الزام پیمانکاران عملیاتی به رعایت مقررات HSE پیمانکاران
• الزام پیمانکاران عملیاتی در رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند

• الزام پیمانکاران به خارج نمودن کلیه نخاله های ساختمانی و  کلیه لجن 
مازاد تصفیه خانه و انتقال به مراکز مجاز  

 • ارزیابی پیمانکاران از نظر تفکیک و جمع آوری و  فروش روغن های سوخته 
  مواد غذایی 

• ارزیابی پیمانکاران از نظر تفکیک و جمع آوری و  فروش روغن های سوخته صنعتی
• ارزیابی پیمانکاران از نظر انطباق با قوانین، مقررات و استانداردها

• الزام پیمانکاران به ارائه مستندات سالمت وسیله نقلیه و ماشین ها

از دیگــر اقدامــات ســازمان در ایــن حــوزه اندازه گیــری آالینده هــای محیــط 
ــه  ــوده ک ــط زیســت ب زیســتی توســط آزمایشــگاه معتمــد ســازمان محی
ــای  ــه آالینده ه ــرح، کلی ــن ط ــرد. در ای ــام می گی ــی انج ــورت فصل ــه ص ب
ــد خروج  هــای ناشــی از فعالیت هــای تاسیســات و  زیســت محیطــی مانن
لیفتراک هــا مــورد ســنجش قــرار گرفتــه و پــس از انجــام اندازه گیری هــا، 
ــی  ــا اســتانداردهای مربوطــه مــورد مقایســه و ارزیاب ــج اخــذ شــده ب نتای

ــرد.  ــاق قرارمی گی انطب

ــان از رعایــت  ــه جهــت احــراز اطمین ــی مکــو ب یکــی دیگــر از رویکردهــای کنترل
ــه و دوره ای  ــای اولی ــی ه ــان، ارزیاب ــط ذینفع ــتی توس ــط زیس ــات محی مالحظ
تامیــن کننــدگان مــی باشــد؛ در ایــن راســتا برخــی از معیارهــای ارزیابــی در حــوزه 

محیــط زیســت بــه شــرح زیــر آورده شــده اســت:

داشتن گواهینامه استانداردهای تخصصی در حوزه محیط زیست مانند   •

HSEMS و ISO14001

رعایت الزامات قانونی در حوزه محیط زیست محیط زیست   •
داشتن ساختار مستقل در حوزه HSE با تمرکز بر کنترل عملیات جاری   •

دارا بودن برگه MSDS برای مواد شیمیایی و خطرناک  •
الزام تامین کنندگان به رعایت بسته بندی ابالغ شده  •

مکــو در راســتای ایفــای نقــش متعهدانــه خــود در خصــوص موضوعــات اقلیمــی و آب هوایــی، بــه 
صــورت توامــان اقدامــات متنوعــی را در تمامــی بخــش هــای مرتبــط بــا ســازمان شــامل محصــوالت 

خدمــات و موضوعــات پشــتیبان انجــام داده اســت.

در حوزه عملیات با ارائه محصوالت و خدمات:
مکــو توانســته بــا فعالیــت و ارائــه محصــول در حــوزه زیرســاخت های شــارژ خــودرو در کنار برقی ســازی 	 

خودروهــا زنجیــره تکویــن محصــول را بــه نحــوی تکمیــل نمایــد کــه منجــر بــه کاهــش انتشــار کربــن 
ــد  ــش تولی ــب کاه ــه موج ــده و در نتیج ــل ش ــل و نق ــاوگان حم ــتم ن ــرف در اکوسیس ــیر مص از مس

گازهــای گلخانــه ای و انتشــار آنهــا در جــو گــردد.
ــوژی Dry Low NOx و 	  ــا اجــرای تکنول در ادامــه فعالیــت هــای دوســت دار محیــط زیســت، مکــو ب

کاهــش گازهــای گلخانــه ای منتشــر شــده ازخروجــی دودکــش نیروگاه هــا، نقــش مؤثــری در کاهــش 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــه در ای ــا نمــوده اســت ک ــرو در کشــور ایف ــره ارزش نی ــده هــا در زنجی آالین
ــان و غــرب کارون اشــاره نمــود. ــان، هرمــزگان، بهبه ــرل نیروگاه هــای گازی کرمانی سیســتم های کنت

مکــو بــا درک اهمیــت توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر در کشــور ، ورود بــه حــوزه مــزارع بــادی و 	 
نیــروگاه هــای خورشــیدی را بــه عنــوان بخشــی دیگــر از فعالیــت هــای متعهدانــه خــود در محیــط 
  PMSGــم امــکان اســتفاده از فناوری هــای ــن اســاس علیرغ ــی نمــوده اســت. برای زیســت اجرای
ــرای  ــل کنتــرل و دوســتدار محیــط زیســت DFIG را ب ــادی، فناوری هــای قاب ــروگاه هــای ب در نی

مــزارع بــادی کهــک و آقکنــد انتخــاب نمــوده و بــه کار بــرده اســت.

در بخش سازمانی و پشتیبان:
مکــو در راســتای انطبــاق بــا اســتانداردهای قانونــی و بیــن المللــی در حــوزه مدیریــت محیــط 
ــری خروجــی دودکش هــای موتورخانه هــای موجــود در شــرکت  ــه اندازه گی ــدام ب زیســت، اق
نمــوده و از طریــق انــدازه گیــری شــاخص هایی ماننــد CO ، NOx  و SOx ، انتشــار گازهــای 
ــف  ــی تعری ــه طــور منظــم در بازه هــای زمان ــر ســالمت انســان و اکوسیســتم را ب ــر ب موث

شــده اندازه گیــری مــی نمایــد. شــایان ذکــر اســت ارزیابــی انطبــاق بــا معیارهــای پذیرش 
الــزام شــده در انتهــا مــورد پایــش قــرار مــی گیــرد کــه در صــورت خــارج از رنــج بــودن 

داده هــا، اقدامــات بهبــود مرتبــط توســط حــوزه هــای متولــی پیگیــری مــی شــود. 

ــوع  ــاس ن ــر اس ــی را ب ــت محیط ــای زیس ــت آالینده ه ــو وضعی مک
ــا  ــق ب ــد مطاب ــه می ده ــه ارائ ــی ک ــا خدمات ــوالت ی ــات، محص عملی
شــاخص های آنالیــز آالیندگــی مــورد پایــش و اندازه گیــری قــرار 
می دهــد و اقدامــات الزم بــرای کنتــرل آالینده هــا را برنامه ریــزی و 
ــتمر  ــورت مس ــه ص ــر ب ــوارد زی ــوص م ــن خص ــد. در ای ــرا می نمای اج

ــود. ــی ش ــری م ــش و اندازه گی پای

• گازهای خروجی از لیفتراک ها
• اندازه گیری سرو صدای محیط و گرد و غبار

• تصفیه خانه فاضالب بهداشتی 
• موتورخانه های تاسیسات،  سیستم های گرمایش تابشی و    

  پکیج گرمایشی
• شاخص های آالیندگی مرتبط با حوزه آب و پساب مانند

  BOD, COD, TSS و ... در خروجی تصفیه خانه بهداشتی

بــه منظــور پایــش و اندازه گیــری اثربخــش آالینده هــای زیســت محیطــی 
دســتور العمل پایــش و اندازه گیــری عوامــل قابــل ســنجش زیســت محیطــی تدویــن 

شــده اســت. درایــن خصــوص کلیــه تجهیــزات اشــاره شــده در فــوق براســاس تواتــر 
ــد. ــرار مــی گیرن ــرل ق ــی و کنت ــی تعییــن شــده مــورد ارزیاب زمان

تصفیــه خانــه بــه عنــوان تجهیــز بحرانــی موثــر بــر محیــط زیســت در مکــو شناســائی شــده 
اســت کــه از طریــق سیســتم پایــش آنالیــن که توســط معاونــت مهندســی و توســعه محصول 

مکــو طراحــی شــده اســت بــه صــورت مســتمر تحــت کنتــرل شــرکت و اداره محیط زیســت قرار 
ــا  ــه ب ــرد تصفیه خان ــر عملک ــب ب ــارت مناس ــر نظ ــی نظی ــام اقدامات ــوص انج ــن خص دارد. در ای

بکارگیــری پیمانــکار مقیــم، نوســازی تصفیه خانــه باتوجــه بــه افزایــش تعــداد کارکنــان و اســتهالک 
ــدار و  ــد پای ــه رون ــر ب ــش منج ــورهای پای ــای سنس ــه، ارتق ــن تصفیه خان ــش آنالی ــزات، پای تجهی

ــی در شــاخص های آالیندگــی شــده اســت.  نزول

کنتـــرل زیست محیطی عــــــملیات پیمــــــــانکاران

ارزیابی تأمین کنندگان از منظر مالحظات محیط زیست

کاهش انتشار کربن و پاسخ به تغییرات آب و هوایی 

1399 1400

 عوامل آالینده 
)میلی گرم بر لیتر(

چربی و روغن

)TSS( مجموع مواد معلق

COD

میزان انتشار CO )میانگین Mg/Nm3 خروجی( 

میزان انتشار NOx )میانگین Mg/Nm3 خروجی( 

میزان انتشار SOx )میانگین Mg/Nm3 خروجی( 

1      

7/2      

31/2       

1/2

20   

35    

-

160      

49   

0

120      

55   

0

پایش، اندازه گیری و کنترل آالینده های زیست محیطی
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مکــو در حــوزه خرید، نگهــداری و مصرف 
ــش  ــور کاه ــه منظ ــیمیایی ب ــواد ش م
ضمــن  آالینــده،  و  زیــان آور  عوامــل 
ــات  ــه اطالع ــتورالعمل تهی ــن دس تدوی
 SDS مــواد شــیمیایی نســبت بــه تهیــه
»برگــه اطالعــات ایمنــی مــواد« بــرای 85 
مــاده شــیمیایی اقــدام نمــوده تــا بتواند 
آلودگــی هــای احتمالــی در حــوزه هــای 
ــب  ــی را در قال ــتی و ایمن ــط زیس محی
ــد.  ــت نمای ــگیرانه مدیری ــات پیش اقدام

بــه منظــور بهبــود فرآینــد بســته بندی محصــوالت و کاهــش پیامدهــای محیــط زیســتی حاصــل از ایــن فرآینــد، 
مکــو عــالوه بــر شناســایی و کنتــرل ریســک های ایمنــی و محیــط زیســتی مرتبــط، از ســال اقــدام بــه اســتفاده 

مجــدد از پالــت هــای چوبــی و کارتــن هــای بســته بندی محصــوالت دریافــت شــده از تامین کننــدگان  نمــوده کــه 
بــا هــدف کاهــش میــزان دورریــز و زبالــه تولیــدی اجرایــی شــده اســت. 

ــرات را در  ــی، تشــخیص ضایعــات و تعمی ــازاد، دیفکت ــالم م ــه هــای اق ــن رابطــه مکــو در اقدامــی دیگــر کمیت در همی
ســاختار فراوظیفــه ای خــود بــا هــدف تعمیــق رویکــرد اقتصــاد چرخشــی، پایــداری محیــط زیســتی و جلوگیــری از اتــالف 

ســرمایه طراحــی نمــوده و بــا اســتفاده از پتانســیل دانشــی و پشــتیبانی شــرکت، اقــدام بــه شناســائی، تفکیــک، تعمیــر، 
ــوده اســت ــی نم ــت و اســتفاده مجــدد در پروژه هــای آت بازیاف

ایجــاد فضــای ســبز عــالوه بــر طراوت بخشــی بــه محیط شــرکت 
و ســایت های عملیاتــی، نقشــی چشــم گیر در کاهــش گازهــای گلخانــه ای 

و کاهــش کربــن دارد. مکــو بــا آگاهــی از ایــن موضــوع اقــدام بــه توســعه و نگهــداری 
فضــای ســبز نمــوده اســت. در همیــن راســتا، اهــم اقدامــات انجــام شــده بــرای توســعه فضــای 

ســبز شــامل مــوارد زیــر مــی شــود:

حفظ و نگهداری از 57 گونه گیاهی در قالب 1637 درخت و درختچه، 7550 متر مربع چمن، 4300متر   •
مربع گیاهان پوششی

ایجاد شبکه مستقل آبیاری فضای سبز داخل و خارج مجتمع به طول 11 هزار متر  •

آبیاری 95 درصد فضای سبز با روش های قطره ای و تحت فشار  •

ایجاد 5 درصد فضای سبز مشجر به مساحت 58000 متر مربع  •

کاشت نهال به مناسبت های مختلف برای همکاران در مناطق تحت حمایت سازمان منابع طبیعی  •

شــایان ذکــر اســت یکــی از اقدامــات مکــو در راســتای حفــظ منابــع حیاتــی آب، اســتفاده از آب تصفیــه 
شــده از تصفیــه خانــه در آبیــاری فضــای ســبز ســازمان مــی باشــد. 

در راســتای انطبــاق بــا قانــون مدیریــت پســماند، پســماندهای صنعتــی و عــادی مطابــق دســتورالعمل مدیریــت پســماند تحــت 
کنتــرل قــرار داده شــده اســت کــه بخشــی از اقدامــات مرتبــط در قالــب مــوارد زیــر ارائــه مــی شــود:

ایجاد و توسعه زیر ساخت های تفکیک پسماند در کلیه بخش های شرکت  •
عقد قرارداد با مراکز مدیریت پسماند و ایجاد زیرساخت های الزم برای بازیافت حداکثری پسماندهای تولیدی  •

قرارداد با شرکت پیمانکار مدیریت پسماند  •
وجود جایگاه مسقف و تفکیک شده جهت نگهداری و تفکیک نهایی ضایعات  •

جاری سازی چرخه عمر محصوالت و خدمات PLM در سازمان در حوزه های مختلف کسب و کار  •
SAP حرکت در جهت حذف مستندات کاغذی و الکترونیکی نمودن آنها در بستر  •

اقدام جهت به حداقل رساندن تولید پسماند کاغذ با کاهش تعداد نسخ توزیع مستندات  •
فرهنگ سازی و ایجاد مکانیزم های تشویقی در جهت اجرای صحیح مدیریت پسماند در سازمان  •

بازیافتمدیریت مواد شیمیایی

مدیریت فضای سبز

مدیریت پسماند

میزان پسماند بازیافت شده یا فروخته شده )کیلوگرم(

انواع پسماندهای تولیدی و رویکرد مدیریت آنها در مکو )سال 1400(

عادی

صنعتی

ویژه

پسماند َتر

کارتن و کاغذ

پالستیک )نایلون(

چوب

دبه پالستیکی

سیم و روکش کابل

باتری یون لیتیومی

آب باتری

پسماند ویژه پزشکی

100000

15546

6434

18627

165

2295

40

20

20

رستوران )صبحانه و ناهار(

آنباکسینگ و ستادی

آنباکسینگ

آنباکسینگ

مصرف الکل ضدعفونی

تولید محصول

تولید محصول

تجهیز پروژه نیروگاه

خدمات درمانی

قرارداد با پیمانکار شهرداری به منظور خروج از سازمان و دفن 
بهداشتی

فروش

فروش

فروش

فروش

فروش

عقد قرارداد با یک شرکت دانش بنیان در خصوص بازیافت مواد 
تشکیل دهنده

ثبت اظهارنامه پسماند ویژه در سامانه سازمان حفاظت محیط 
زیست و انتخاب مرکز مجاز برای بی خطرسازی

ثبت اظهارنامه پسماند ویژه در سامانه سازمان حفاظت محیط 
زیست و انتخاب مرکز مجاز برای بی خطرسازی

روش برخوردنوع فرآیند تولید پسماندنام  مقدار
 )کیلوگرم(

1399 1400

میزان پسماند شبه خانگی کل تولید شده )مخزن تحویل داده شده به دهیاری( 

1399 1400

1100 1600

35،200 45،500
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بــه منظــور پاســخ بــه انتظــارات قانونــی و مقرراتــی ذینفعــان کلیــدی ســازمان، روش اجرایــی »الزامــات قانونــی و ارزیابــی انطبــاق« 
در مکــو جــاری شــده و اثربخشــی ایــن رویکــرد از دو منظــر برداشــتی و عملکــردی شــامل دریافــت نظــرات نهادهــای قانونــی در 
حــوزه محیــط زیســت در قالــب پرسشــنامه هــای مســئولیت هــای اجتماعــی و عــدم انطباق هــای ممیزی هــا و ارزیابی هــا کنتــرل 
می گــردد. همچنیــن، اقدامــات قانونــی و فراتــر از آن در مکــو براســاس نظــام مســئولیت اجتماعــی شــرکت تعییــن و پیگیــری مــی 

شــود. در ایــن رابطــه، اقدامــات مربــوط بــه مدیریــت مــوارد فراتــر از الزامــات قانونــی در جــدول زیــر خالصــه شــده  اســت.

ــودن  ــد نم ــت و نظام من ــط زیس ــا محی ــط ب ــث مرتب ــازی مباح ــگ س ــت فرهن در جه
ــت،  ــط زیس ــا محی ــط ب ــی مرتب ــبت های تقویم ــق مناس ــی آن، مطاب ــای اجرائ برنامه ه

برنامه هــای داوطلبانــه متنوعــی بــرای همــکاران و خانواده هــای ایشــان جهــت مشــارکت در 
فعالیت هــای محیــط زیســتی در نظــر گرفتــه می شــود کــه برخــی از اقدامــات انجــام شــده 

شــامل مــوارد زیــر اســت.

برگزاری برنامه های پاکسازی کوهستان، جنگل، پارک های محلی و سایر موارد	 
توصیه به استفاده همکاران از دوچرخه در روز هوای پاک	 
برگزاری مسابقه نقاشی در زمینه محیط زیست برای فرزندان همکاران در راستای ترویج فرهنگ 	 

حفاظت از محیط زیست در بین خانواده ها
ارائه مطالب آموزشی به کارکنان و خانواده ها در زمینه محیط زیست	 
کاشت درختان به مناسبت های مرتبط جهت ترویـــــــج فرهنگ احترام به محیــــط زیست	 

 مطابق با اقدامات طرح ریزی شده در خصوص تنظیم مشعل های گرماتاب های سوله های 
تولیدی، پیش بینی می شود در سال 1401 روند این شاخص به صورت صعودی گردد.  

برنامه های محیط زیستی برای کارکنان و خانواده های آنهاانطباق با قوانین، مقررات و استانداردهای زیست محیطی

اقدامات فراتر از الزاماتالزامات بین المللی

 	SMT استفاده از تکنولوژی فاقد سرب در فرآیند  تولید بردهای الکترونیکی سالن

کاهــش اســتفاده از پالســتیک قــاب و بــک پلیــن و جایگزینــی انهــا بــا فلــز قابــل بازیافــت الومنیــوم 	 
Gateway و انــواع MAPCS2 در

چیدمان قطعات بر روی برد های الکترونیکی 	 

بــه منظــور کاهــش اســتفاده از OVEN بــرای پخــت قلــع دو ســمت بــرد و بــه طبــع تولیدگرمــای 	 
کمتــر در محیــط زیســت و کاهــش مصــرف انــرژی 

ــی 	  ــواده MAPCS2 و جایگزین ــای خان ــکان در کارته ــد ام ــا در ح ــتیک ه ــتفاده از پالس ــش اس کاه
ــر ــب ت ــای مناس ــا مدل ه ــا ب ــتگیره های کارت و LED ه دس

کاهــش اســتفاده از باطــری در سیســتم ها و ســعی در طراحــی و اســتفاده از ابرخازن هــا بــه جــای 	 
باطــری هــای پشــتیبان داده 

 	Gateway و انواع MAPCS2 استفاده از حک فلز بجای فیس پلیت های چاپ شده بر روی ماژول های

افزایــش چگالــی کارت نصــب شــده در یــک کابینــت و افزایــش چگالــی ســیگنال های کارت هــا بــه 	 
منظــور کاهــش فضــا و بــه طبــع کاهــش تعــداد کابینت هــا و آالینده هــای آتــی محیــط زیســت 

استفاده از قلع Lead free به منظور کاهش مصرف فلز سنگین سرب 	 

تغییــر روش ارزیابــی ریســک  بــه روش HCMS بــا رویکــرد مدیریــت خطــرات  بــر انســان، تجهیزات، 	 
محیــط زیســت و اعتبار شــرکت

انــدازه گیــری شــاخص HSE CLIMATE و ســنجش میــزان آمادگــی  واکنــش در شــرایط اضطــراری 	 
  FEMA بــر اســاس روش

ارتقــای سیســتم پایــش آنالیــن خروجــی تصفیــه خانــه فاضــالب بهداشــتی جهــت پایــش عوامــل 	 
اکســیژن محلــول و کلــر

کسب رتبه در ارزیابی ساالنه HSE گروه مپنا 	 

ISO14001:2015
ISO45001:2018

HSE MS

 HSE الزامات
گروه مپنا

1400

                                           میزان انطباق با الزامات زیست محیطی در حوزه هوای پاک)درصد( 

 

میزان انطباق با الزامات زیست محیطی در حوزه پساب )درصد(     

میزان رضایت سازمان های حوزه زیست محیطی )درصد(     

97       

       

100     

85

98       

95         

82     

1399

158

r e p o r t

159



مکــو در راســتای تعهــد خــود مبنــی بــر ایفــای نقــش مســئوالنه در جامعه، 
ــر اهــداف 17 گانــه  ــا تحلیــل مگاترندهــای جهانــی و توافقــات بیــن المللــی منطبــق ب ب
توســعه پایــدار، گــذار بــه انــرژی پــاک را بــا ورود بــه حــوزه هــای جدیــد صنعــت نیــرو 
و ســایر کســب و کارهــای مرتبــط بــه عنــوان جهــت گیــری اســتراتژیک مدنظــر قــرار داده و 
در قالــب پــروژه هــای راهبــردی توســعه محصــول خدمــت مدنظــر اجرایــی نمــوده اســت.

سیســتم حمــل ونقــل دربرگیرنــده یــک ســوم کل 
ــه دلیــل تولیــد آلودگــی  ــرژی اســت و ب مصــرف ان

هــای کربنــی از منابــع اصلــی آالیندگــی محیطــی بــه 
ــه  ــی اینگون ــن الملل ــاالت بی ــد. در مق ــی آی ــاب م حس

ــای  ــد خودروه ــر 10 درص ــه اگ ــت ک ــده اس ــرح ش مط
سراســر جهــان از نــوع خودروهایــی بــا میــزان آلودگــی صفــر 

باشــند، آنــگاه آالینــده هــای هــوا در حــدود 1 میلیــون تــن در 
ســال کاهــش خواهنــد یافــت و 60 میلیــون تــن گاز دی اکســید 
کربــن گلخانــه ای نیــز حــذف مــی شــود. بــا برقــی کــردن 100 درصــد 
خودروهــای احتراقــی یعنــی جایگزینــی هــر خــودروی احتراقــی بــا یک 

خــودروی الکتریکــی نتایــج زیــر حاصــل مــی شــود:

    اســتفاده از خودروهــای برقــی یــه دلیــل کاهــش تبدیــل نفــت خــام بــه مشــتقات مربوطــه منجــر بــه حفــظ منابــع . 1
طبیعــی پایــه و کاهــش آلودگــی هــای خــاک و هــوا مــی شــود.

خودروهای الکتریکی در مقابل خودروهای احتراقی باعث کاهش آلودگی صوتی می شوند . 2

کاهش دی اکسید کربن هوا و کمک به کند شدن روند گرم شدن زمین. 3 در ایــن راســتا مکــو در تمامــی بخــش هــای زنجیــره ارزش انــرژی شــامل تولیــد، توزیــع و مصــرف 
تــالش نمــوده تــا در حرکــت کشــور بــه ســمت و ســوی ایجــاد انــرژی هــای پــاک نقــش موثــری 
را ایفــا نمــوده و بــا مهندســی، ســاخت داخــل و ارائــه محصــوالت مرتبــط نیازهــای تکنولوژیــک 
کشــور را مرتفــع نمایــد. از اقدامــات اســتراتژیک انجــام شــده در ایــن راســتا مــی تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره نمــود:

ورود مکــو بــه توســعه پیشــرانه خودروهــای برقــی و زیرســاخت شــبکه شــارژ بــا تمرکــز 	 
بــر اســتفاده از بــرق پــاک

سیستم های برق و کنترل مزارع بادی و نیروگاه های خورشیدی	 

ذخیره سازهای انرژی	 

ــردازش   	  ــرل و پ ــن بخــار، کنت ــرل توربی ــی در ســه حــوزه کنت ــد ســیکل ترکیب ــرل فراین  کنت
     بویلرها و سیستم خنک سازی

سیستم های کنترل فرایند نیروگاه های CHP به عنوان نمونه پروژه قشم	 

 	 MOD در راستای اقتصاد چرخشی با هدف حذف ADMS+&ADMS طراحی و ساخت داخل  
های مصرفی در سایت های نیروگاهی

بهره بــرداری از BESS بــه عنــوان سیســتم ذخیــره شــارژ بــرق در زمــان کاهــش نــرخ 	 
مصــرف و مصــرف آن در زمان هــای پیــک در راســتای تضمیــن پایــداری شــبکه بــرق

تضمین دسترسی پایدار به انرژی

گذار به انرژی پاک با رویکرد 
محصول و خدمت

موضوع کلیدی

نمونه مطالعه
تاثیر خودروهای برقی و
 زیرساخت شبکه شارژ 

 بر روی محیط زیست 
 و مدیریت مصرف انرژی 

در مصرف

 سهم یک واحد خودرو بنزینی
 در انتشار آلودگی در یک سال )تن(

0.74

8/95

2/91
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مســیر اســتخراج و مصــرف انــرژی از چــاه هــای نفــت تــا بــاک ســوخت خودروهــای درون ســوز و هیبریــدی دارای تلفاتــی اســت کــه 
ایــن رقــم بــرای خودروهــای دورن ســوز بــه 14/6 درصــد و بــرای خودروهــای هیبریــدی برابــر بــا 23 درصــد و خودروهــای تمــام برقــی 
برابــر بــا 36/6 درصــد مــی باشــد و بدیــن معنــا اســت کــه تلفــات انــرژی در مســیر چــاه نفــت یــا گاز تــا حرکــت خــودروی درون ســوز 

تقریبــا دو برابــر تلفــات انــرژی در مســیر چــاه نفــت یــا گاز تــا حرکــت خــودروی تمــام برقــی اســت. 

جدول تاثیرات  زیست محیطی محصوالت و خدمات مکو در حوزه خودروبرقی

مکــو بــه منظــور مدیریــت اثربخش چرخه عمر محصــوالت و خدمــات، رویکردهای مختلفــی را با الگوبــرداری از ســازمان های 
 پیشــرو بیــن المللــی  در فازهــای مختلــف طــرح ریــزی و اجرایــی نمــوده اســت. مدیریــت چرخــه عمــر در مکو شــامل فازهای

 PDM 1( طراحی و توسعه تا تجاری سازی براساس  
 2( فرایندهای اجرایی مرتبط با تولید انبوه به شرح تصویر زیر می شود. 

فراینــد توســعه محصــول و خدمــت جدیــد از فــاز طراحــی تا تجاری ســازی براســاس رویکــرد PDM  بــا الگوبــرداری فراینــدی از رویکرد 
TeamCenter شــرکت هــای SIEMENS  و SAP اقتبــاس و پیــاده ســازی شــده اســت. پــس از فــاز فــوق، ســایر مرحلــه هــای عمــر 

محصــوالت و خدمــات از فــاز تولیــد تــا نوســازی/جایگزینی در قالــب یــک رویکــرد نظامنــد و یکپارچــه تحت کنترل مکــو قرار مــی گیرد. 

مدیریــت داده هــای محصــول )PDM( بــه عنــوان بخــش 
تاثیرگــذار و پــر اهمیــت مدیریــت چرخــه عمــر محصــول 
ــا در  ــی ب ــون طراح ــی همچ ــامل موضوعات ــو ش )PLM(در مک
ــد،  ــط، رص ــوالت مرتب ــایر محص ــا س ــی ب ــن پکپارچگ نظرگرفت
ــا  ــق ب ــب، تطاب ــای مناس ــری تکنولوژی ه ــائی و بکارگی شناس
نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان و لحــاظ نمــودن مالحظــات 
)طراحــی مســئوالنه  مرتبــط  زیســت محیطــی  و  ایمنــی 
کــه مبنــای آن اســتانداردهای شــرکت هــای الیسنســور و 
اســتاندرادهای تکنیــکال مــی باشــد( مــی شــود. شــایان ذکــر 
ــا  ــل داده ه ــش و تحلی ــزاری پای ــرم اف ــای ن ــت راهکاره اس
ــوالت  ــرد محص ــا عملک ــط ب ــای مرتب MAPNA-MIND داده ه
مکــو و ســایرمحصوالت زنجیــره ارزش گــروه مپنــا را جمــع آوری 
ــی  ــات تحلیل ــن گزارش ــه ای ــد ک ــی نمای ــل م ــه و تحلی و تجزی

ــی  ــازی/ جایگزین ــود/ نوس ــی در بهب ــای اصل ــی از ابزاره یک
ــد. ــی باش ــات م ــوالت و خدم محص

می تــوان  رویکردهــا  ایــن  جاری ســازی  مصادیــق  از 
 MAPCS ــوالت ــد محص ــای جدی ــه ویرایش ه ــه ارائ ب
)شامـــــــل MAPCS2(، ارتقــــــــای تکنولــــــوژی 
)SPPA-T2000 )S7 بــه SPPA-T3000 در قالــب 
پــروژه سیســتم های الکتریــک و کنتــرل توربیــن 

ــی از  ــای کنترل ــش ه ــودن بخ ــدا نم کالس F ، ج
فشــار قــوی در سیســتم هــای تحریــک و راه 

ــاال  ــه نمــودن بخــش هــای ولتاژب انــداز و ایزول
ــاره  ــوارد اش ــایر م ــردار و س ــره ب ــاس به از تم

ــود. نم

مدیریت چرخه عمر در توسعه محصوالت و خدمات

36/6
راندمان کلی

چرخه )درصد(

82
خودرو برقی

 )درصد(

93
انتقال و توزیع

)درصد(

48
نیروگاه سیکل ترکیبی

)درصد(

75
پاالیشگاه
)درصد(

92
انتقال 
)درصد(

21
خودرو بنزینی

 )درصد(

14/6
راندمان کلی

چرخه )درصد(

کاهش آالیندگیکاهش مصرف سوختلیست محصوالت

پیشرانه خودرو سواری

پیشرانه خودرو سنگین

AC شارژرهای

شارژرهای DC خودرو

شارژرهای DC اتوبوس

سایر محصوالت )ذخیره ساز انرژی و ...(

بطور مستقیم

بطور مستقیم

بطور غیر مستقیم 

بطور غیر مستقیم 

بطور غیر مستقیم 

بطور مستقیم

بطور مستقیم

بطور مستقیم

بطور غیر مستقیم 

بطور غیر مستقیم 

بطور غیر مستقیم

بطور مستقیم
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در فــاز بعــدی )تولیــد تــا نوســازی/جایگزینی( تمامــی پیامدهــای بهداشــت عمومــی، ایمنــی و محیط زیســت در قالــب فرآیندهــای 
مهندســی، خریــد، تولیــد، تســت و جابجایــی و بارگیــری محصــوالت، شناســایی و ارزیابــی شــده و تحــت کنتــرل اســت کــه اهــم 

اقدامــات انجــام شــده شــامل مــوارد زیــر مــی شــود:

حرکــت مکــو بــه ســمت تولیــد محصــوالت بــر پایــه انرژی هــای تجدیــد پذیــر )ماننــد بــادی و خورشــیدی( به جــای   •
ــردد. ــال می گ ــوان یــک هــدف اســتراتژیک دنب ــه عن ــا ب ــروه مپن ــا گ ــه همراســتا ب ــرژی فســیلی ک ــری از ان بهره گی

ــزی  ــا طرح ری ــق ب ــه مطاب ــا ک ــروه مپن ــطح گ ــا در س ــت نیروگاه ه ــش وضعی ــع پای ــروژه جام ــرای پ ــزی و اج ــرح ری ط  •
انجــام شــده قابلیــت پایــش عملکــرد و تحلیــل وضعیــت آنالیــن بــه منظــور بهره بــرداری و اجــرای عملیــات نگهــداری 

ــارس ــروگاه ف ــه نی ــوان نمون ــه عن ــردد ب ــا می گ ــا مهی ــره وری نیروگاه ه ــش به ــه و افزای ــر بهین وتعمی

بازدیــد دوره ای از ســایت ها توســط تیمــی از متخصصیــن و ســوپروایزرهای شــرکت و بررســی وضعیــت محصــوالت آنهــا   •
و ارائــه راهکارهــای فنــی شــامل توصیه هــای مرتبــط بــا نوســازی/جایگزینی 

اخــذ نظــرات مشــتریان بعــد از تحویــل نهایــی جهــت شناســائی مشــکالت احتمالــی از نظــر بهره بــرداران بــه عنــوان   •
V94.2 ــش ــه مشــارکت در همای نمون

 ABB و SIEMENS تدویــن و جــاری ســازی دســتورالعمل مدیریــت چرخــه عمــر محصــول بــا الگوبــردای از شــرکت های  •
ISO14001:2015 و الزامــات و نــکات راهنمــای پیــاده ســازی اســتاندارد

طراحــی محصــوالت براســاس اســتانداردهای شــرکت های پیشــرو ماننــد Siemens و ABB از طریــق انتقــال دانــش 	 
فنــی بــه منظــور طراحــی محصــوالت ایمــن و دوســتدار محیــط زیســت

ایجــاد دســتورالعمل های حمــل و نقــل، جابجایــی و بارگیــری قطعــات و محصــوالت بــه منظــور پیشــگیری از آســیب 	 
دیــدن آنهــا و اتــالف منابــع

ــه لحــاظ تســهیل در 	  ــود محصــوالت ب ــه منظــور بهب ــاوری ب ایجــاد فرایندهــای توســعه محصــول و پژوهــش و فن
ــا ــا شــرایط زیســت محیطــی ســایت کارفرم ــاق بیشــتر ب ــر محصــول و انطب ــری، افزایــش طــول عم کارب

بکارگیــری طــرح کانتینــر بــه جــای اتــاق فرمــان بــه منظــور افزایــش طــول عمــر محصــول از طریــق جلوگیری از آســیب 	 
دیــدن محصــول حیــن حمــل و نقــل، همچنیــن حــذف ســاختمان اتــاق فرمــان، اقدامــی در جهــت حفاظــت از محیط 

زیســت و بهینــه نمــودن مصــرف منابــع طبیعی 

ایجاد دستورالعمل های ایمنی انجام تست به منظور پیشگیری از آسیب به کاربران و آسیب به محصول و اتالف منابع	 

شناســایی جنبــه هــا و مخاطــرات زیســت محیطــی و ایمنــی بــه منظــور پیشــگیری از آســیب بــه کاربــران، آســیب بــه 	 
محصــول، محیط زیســت و اتــالف منابــع

پشــتیبانی طراحــی محصــوالت از مرحلــه طراحــی بیســیک تــا مراحــل تولیــد، تســت، نصــب و راه انــدازی در ســایت 	 
ــاز مشــتری و شــرایط زیســت محیطــی ســایت کارفرمــا در راســتای  ــر اســاس نی ــه ب ــه منظــور ایجــاد طــرح بهین ب

تســهیل در کاربــری و افزایــش طــول عمــر بکارگیــری محصــول

 	F و تعریف پروژه ارتقاء تکنولوژی این محصول به کالس E طراحی و تولید سیستم تحریک کالس

تولید و تجاری سازی مپکالک و سپس ارتقاء تکنولوژی محصول به پشتیبانی از پروتکلهای چندگانه	 

ورود به حوزه ذخیره سازها با طراحی و تولید BESS خانگی و تعریف و اجرای پروژه در مقیاس صنعتی 	 

امکان اجرای تست HIL )1میلی ثانیه( و سپس افزایش سرعت سیموالتور )300 میکرو ثانیه(	 

برنامه ریزی  افزایش سرعت سیموالتور )1 میکروثانیه( 	 

خرید از برندهای معتبر مانند siemens  و ABB که محصوالت آنها دوستدار محیط زیست هستند.	 

ــه منظــور 	  ــدی مناســب اقــالم و تعییــن نقطــه ســفارش ها ب ــب SAP و دســته بن ــری سیســتم MRP در قال  بکارگی
ــع  ــالف مناب ــری از ات ــه و جلوگی ــفارش گذاری بهین س

در راســتای افزایــش طــول عمــر کاربــری محصــوالت نهایــی، برخــی اقــالم و تجهیــزات بــه کار گرفتــه شــده در محصول، 	 
بــر اســاس دانــش فنــی انتقــال یافتــه از الیسنســورها، بومــی ســازی )داخلــی ســازی( گردیدنــد تــا در صــورت عــدم 
امــکان دســت یابی بــه ایــن تجهیــزات در اثــر شــرایط تحریــم، امــکان تامیــن به موقــع آنهــا بــرای کارفرمــا و امــکان 

ــرداری طوالنی مــدت از محصــول وجــود داشــته باشــد. بهره ب

ایجــاد کمیته هــای بررســی دیفکت هــا و ضایعــات بــه منظــور تصمیم گیــری مناســب و به موقــع در خصــوص اقــالم 	 
معیــوب و ضایعــات ناشــی از تولیــد محصــوالت 

ــی 	  ــرل نهای ــت و کنت ــاخت، تس ــن س ــالم ورودی، حی ــرل اق ــل کنت ــامل مراح ــت ش ــای کنترل کیفی ــرای فعالیت ه اج
محصــول بــه منظــور حصــول اطمینــان از ســالمت و تناســب اقــالم و قطعــات نصــب شــده در محصــول در راســتای 

بکارگیــری ایمــن محصــول و افزایــش طــول عمــر بکارگیــری محصــول

ــره 	  ــدازی و به ــه مشــتریان شــامل دســتورالعمل نصــب، راه ان ــرداری ب ــکات راهنمــای بهره ب ــه دســتورالعمل ها و ن ارائ
بــرداری از تجهیــزات

 شناســایی و ایجــاد شــرایط مناســب انبــارش محصــوالت در انبارهــای مکــو )دســتورالعمل انبــارش( و محــل کار فرمــا 	 
)از طریق دستورالعمل های انبارش محصول در سایت همراه با بازدید دوره ای از انبارهای کارفرما(

 بسته بندی مناسب قطعات و محصوالت به منظور پیشگیری از آسیب دیدن آنها و اتالف منابع	 

 نظارت بر نصب و راه اندازی محصـــول به منظور حصول اطمینان از نصب و به کارگیـــری مناسب محصـــوالت و 	 
پیشگیری از آسیب دیدن آنها و اتالف منابع

آموزش نیروهای بهره بردار و به کارگیری سیموالتور آموزشی برای پیشگیری از آسیب دیدن محصوالت و اتالف منابع	 

مصادیق مدیریت جامع چرخه عمر محصول

مصادیق فرآیند

مهندسی

تامین

تولید و 
تست

تحویل و 
نظارت بر 
 نصب و
راه اندازی

در ســیر بلــوغ رویکــرد چرخــه عمــر در مکــو و بــه 
ــه  ــوان ب ــی ت ــتیبان، م ــرد پش ــک رویک ــوان ی عن
الگوبــرداری و اســتفاده از نــرم افزارهــای تخصصــی 
ــت  ــه جه ــر ب ــه عم ــوزه چرخ ــی در ح ــن الملل بی
کنتــرل مســئوالنه پیامدهــای محیــط زیســتی 
ناشــی از فراینــد ســاخت محصــوالت و خدمــات در 

ــود. ــاره نم ــره ارزش اش ــی زنجی تمام

 نــرم افــزار SimaPro که توســط مشــاوران شــرکت 
Pre )Product Ecology Consultants( پــری
هلنــد توســعه داده شــده اســت بــه عنــوان ابــزاری 
بــرای جمــع آوری، ارزیابــی و پایــش کارایی زیســت 
محیطــی محصــوالت، فرآیندهــا و خدمــات مــورد 
ــرای  ــق اج ــرد. از مصادی ــی گی ــرار م ــتفاده ق اس
رویکــرد فــوق مــی تــوان بــه سیســتم پیشــرانه و 

باتــری پــک اتوبــوس برقــی اشــاره نمــود.

164

r e p o r t

165



شم
ش

صل 
ف

r e p o r t
شــــرکت مهندســـــــى و ســــاخت بــرق و کنترل مپنــــا

پایداری
عمـلکرد

مشارکت برای١٧
دستیابی به اهداف

اشتغال در خورد٨
و رشد اقتصادی

صنعت، نوآوری و٩
زیر ساخت ها

برابری جنسیتی٥

کاهش نا برابری ها١٠



ــا رصــد مــداوم محیــط و  در ایــن محــور ســازمان می کوشــد پایــداری عملکــرد را در جنبه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و محیــط زیســتی ب
فراهــم آوردن الزامــات درونــی حفــظ نمایــد و تغییــرات مــورد نیــاز را در نظام هــای ســازمانی خــود بــه وجــود آورد تــا بتوانــد بــه نیازهــا و 
تغییــرات محیطــی پاســخ مناســب ارائــه و پایــداری را در همــه جنبه هــای مرتبــط لحــاظ نمایــد. مکــو عــالوه بــر از نظــام اســتراتژیک خــود 
کــه بــه عنــوان یــک بســتر حاکمیتــی مــی باشــد اقــدام بــه هدفگــذاری و برنامه ریــزی کالن بــه منظــور پویایــی نظــام عملکــردی می نمایــد. 

در ایــن راســتا مکــو درخصــوص موضــوع کلیــدی پایــداری عملکــردی، ســه جنبــه زیــر را مــورد تمرکــز قــرار گرفتــه اســت.

ــه  ــر پای ــزی اســتراتژیک ب ــن، اجــرا و پایــش اســتراتژی های خــود از یــك مــدل تلفیقــی برنامه ری ــرای تدوی مکــو ب
ــه شــامل شــبکه ای از  ــن اســاس اکوسیســتم ســازمان ک ــر ای ــرد، ب ــره می گی ــوازن)BSC( به ــازی مت منطــق کارت امتی
تأمیــن کننــدگان، توزیــع کننــدگان، مشــتریان، رقبــا، نهادهــای دولتــی و اجتماعــی و ســایر ذینفعــان و عوامل مرتبــط و همچنین 
عوامــل تأثیرگــذاری از قبیــل سیاســتهای دولــت، ســاختار اقتصــادی، تعامــالت و معاهــده هــای منطقــه ای و بیــن المللــی و ابرروندهــا مــی 
باشــد، دائمــا در حــال بررســی و تحلیــل بــوده و اثرگــذاری هــر یــک بــر کســب و کارهــای ســازمان مــورد پایــش قــرار مــی گیــرد. در ایــن میــان 
مدیریــت ذینفعــان در قالــب شناســائی و تحلیــل نیازهــا، انتظــارات و نحــوه برخــورد بــا ذینفعــان از مهمتریــن موضوعــات کلیــدی در پایــداری 
ــوان یکــی از ورودی هــای تدویــن و بازنگــری اســتراتژی ها، تعریــف برنامه هــا و پروژه هــای  ــه عن عملکــردی مکــو محســوب می گــردد کــه ب

ــرد. ــرار می گی ــی ریســک ها و فرصت هــا مــورد اســتفاده ق ــن ارزیاب ــود و همچی توســعه ای بهب

تحلیــل نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان در مکــو بــا یادگیــری از رویكــرد معرفــی شــده توســط بنیــاد EFQM و جانســون و همــكاران  مطابــق 
فرآینــد ذیــل صــورت می پذیــرد. هــدف از به کارگیــری ایــن رویکــرد، شناســایی و پاســخگویی بــه نیازهــا و انتظــارات کلیــدی از طریــق تدویــن 

ــد. ــتراتژی ها می باش ــری اس و بازنگ

تاب آوری و رشد 
کســـــــب و کارهـــــا 

با تمرکز بر شرایط تحریم

پایداری عملکرد
درستی کسب و 

کار مبتنی بر اخالق
توسعه تعامالت و 
همکاری با ذینفعان

توسعه تعامالت و 
همکاری با ذینفعان

موضوع کلیدی

شناسایی و اولویت بندی ذینفعان 
و تعیین استراتژی های برخورد 

با ایشان در قالب ماتریس 
Stakeholders Map

شناسایی و اولویت بندی نیازها و 
انتظارات ذینفعان

تعیین اقدامات بهبود جهت 
پاسخگویی به نیازها و انتظارات 

شناسائی شده

1 2 3

همانگونــه کــه در مــدل فــوق تشــریح شــده اســت شناســائی ذینفعــان بــا الگوبــرداری از 
مفهــوم اکوسیســتم در مــدل EFQM2020، تحلیــل بافــت ســازمان و طــی جلســات خبرگی 

در مکــو انجــام شــده اســت. برایــن اســاس گــروه هــای اصلــی و زیرگــروه هــای ذینفعــان 
بــه شــرح زیــر بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. 

سهامداران
شرکت گروه مپنا
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتورمپنا
شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا
شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات بویلرمپنا

معاونین، مدیران و روساء
کارشناسان
کارمندان،تکنسین ،کارگران

کارکنان

جامعـه
نهادهای نظارتی )موسسه حسابرسی (

بانک ها و موسسات مالی
سازمان ها و مؤسسات عام المنفعه و تشکل های مردم نهاد 

سازما ن ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دانشگاه ها
دستگاه های دولتی و عمومی منطقه ای 

سازمان های حوزه HSE منطقه ای
اهالی منطقه

وزارت کار
ICT سازمان های حاکمیتی حوزه

مشاوران
سازمان های گواهینامه دهنده، ارزیابی و اعتباربخشی

انجمن ها 
خانواده همکاران و بازنشستگان

مشتریان
مشتریان مپنایی و غیرمپنایی حوزه انرژی

مشتریان حوزه دیجیتال
مشتریان حوزه اتوماسیون

مشتریان خودروبرقی و زیرساخت
مشتریان حوزه الکترونیک قدرت

مشتریان حوزه پست و دیسپاچینگ

تامین کنندگان و همکاران تجاری
سازندگان داخلی)تکساز تابلو بشل، پرتو صنعت و ...(
سازندگان خارجی
فروشندگان داخلی
فروشندگان خارجی

پیمانکاران داخلی)پیمانکاران خدمات سخت افزاری و نرم افزاری، 
پیمانکاران حوزه HSE، پیمانکاران سایر حوزه ها(
پیمانکاران خارجی
همکاران تجاری ) عقاب افشان، کرمان خودرو(

زیر گروه های کلیدی
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در ادامــه براســاس ماتریــس قــدرت - عالقــه، اولویــت بنــدی ذینفعــان و اســتراتژی برخــورد بــا ایشــان )مدیریــت موثــر، کســب رضایــت، اطــالع 
رســانی و مراقبــت( تعییــن مــی شــود.  شــایان ذکــر اســت مطابق بــا مــدل اســتاندارد قــدرت - عالقه دامنــه امتیــازی براســاس تاثیرگــذاری ذینفع 
در آن آیتــم عــدد 1 الــی 5 داده مــی شــود کــه ذینفعانــی کــه میــزان قــدرت و عالقــه آنهــا بیشــتر از 4 باشــد بــه عنــوان ذینفــع کلیــدی مشــخص 

و اســتراتژی هــا و اقدامــات مرتبــط بــا ایشــان تعریــف و اجرایــی مــی شــود. 

ذینفعــان کلیــدی ذینفعانــی هســتند کــه بــر فلســفه وجودی، 
چشــم انداز و اســتراتژی ســازمان و دســتاوردهای اســتراتژیک 
آن تاثیــر مــی گذرانــد، یــا از آن هــا تاثیــر می پذیرنــد و 
ــا اهمیــت و الزم  ــه ب ــد ک ــی از ســازمان دارن درخواســت های
االجــرا تلقــی مــی شــوند. شــرکت منابــع خــود را بــه گونــه ای 
ســازماندهی می کنــد کــه پاســخگویی بــه نیازهــا و انتظــارات 

ذینفعــان کلیــدی در اولویــت باشــد. 

در ادامــه نیازهــا و انتظــارات ذینفعــان طی جلســات مشــترک 
ــی مرتبــط اســتخراج و اولویــت بنــدی  ــا حــوزه هــای متول ب
مــوارد براســاس آیتــم هــای زیــر مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیرد 
در صورتــی کــه امتیــاز نهایــی نیــاز یــا انتظــار شناســائی شــده 
80 و یــا باالتــر باشــد، بــه عنــوان نیــاز و انتظــار دارای اولویــت 
ــا و  ــن نیازه ــه ای ــی ب ــخ گوی ــت پاس ــه جه ــده ک ــی  ش تلق

ــف شــود. ــروژه  تعری انتظــارات می بایســت پ

میزان اهمیت نیازها و انتظارات برای ذینفع ) دامنه 1تا 5(	 

تأثیر نیازها و انتظارات بر کسب وکار شرکت ) دامنه 1تا 5(	 

میزان اولویت استراتژیک برای سازمان ) دامنه 1تا 5(	 

مکــو در جهــت تعامــل و ارتبــاط مناســب بــا ذینفعــان از رویکردهــای متعــددی اســتفاده می نمایــد. تعامــالت اشــاره شــده شــامل 
ارتباطــات عمومــی از طریــق وب ســایت و شــبکه های اجتماعــی و ارتباطــات تخصصــی از طریــق مکاتبــات، رویدادهــا، جلســات 

تعاملــی و ســایر مــوارد انجــام مــی شــود. 

مکانیزم های ارتباط با ذینفعان

1                  2                 3                4                  5  
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اطالع رسانی
کانال لینکدین

پیج اینستاگرام کانال آپارات وب سایت
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 در ایــن راســتا تامیــن کننــدگان و همــکاران تجــاری بــه عنــوان 
ــی در  ــل  توجه ــذار، نقــش قاب ــان تاثیرگ ــر از ذینفع گروهــی دیگ
فرآینــد تحقــق محصــوالت داشــته و بــه عنــوان یکــی از ذینفعــان 

اصلــی ســازمان مــورد مراقبــت قــرار گرفتــه اســت. 

بــه منظــور توســعه رابطــه پایــدار بــا تامیــن کننــدگان و همــکاران 
تجــاری، قوانیــن و الزاماتــی در قالــب رویکــرد مدیریــت ارتبــاط بــا 
تامیــن کننــدگان وضــع شــده و رویکردهای مختلفی شــامل تعبیه 
ــای  ــکاری ه ــاد هم ــرکت، ایج ــایت ش ــی در وبس درگاه اختصاص

ــواع ائتــالف هــای اســتراتژیک، توافقنامــه  ــب ان مشــترک در قال
ــدگان،  ــا تامین کنن ــات رودررو ب ــن، جلس ــی مابی ــده ف ــم ش تنظی
مکاتبــات رســمی و ایمیــل بــا تامین کننــدگان، دریافــت پیشــنهاد 
از تامین کننــدگان در نظــام پیشــنهادها، سیســتم دریافــت 
نظــرات و شــكایات، سیســتم ارزیابــی تامیــن كننــدگان، حضــور در 
نمایشــگاه ها،  ایمیــل هــای مرتبــط بــه جهــت ارتقــاء روابــط بــا 
ایشــان طــرح ریــزی و اجــرا شــده اســت . ســایر اقداماتــی کــه در 
رابطــه بــا تعامــل بــا تامیــن کننــدگان و همــکاران تجــاری در حوزه 

هــای فنــی، سیســتمی و بازرگانــی بــه شــرح زیــر مــی باشــد 

حوزه فنی:
بازخورد و تعامل جهت ارتقاء کیفی محصول	 
حمایت از تولید محصول جدید متناسب با جهت گیری های کالن مکو در ورود به حوزه های کسب و کار جدید	 
به اشتراک گذاری دانش و ارتقاء اسناد و مدارک فنی و کیفی 	 
ارسال بازخورهای مشتریان به ایشان جهت بهبود عملکرد فنی و کیفی	 

حوزه سیستمی )ارائه مشاوره های سیستمی(:
ارائه مشاوره رایگان به تامین کنندگان در جهت ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه)IMS( و پوشش الزامات و معیارهای مکو	 
انجام ممیزی شخص دوم سیستم مدیریت یکپارچه بنا به درخواست تامین کنندگان	 

حوزه مالی و تجاری:
ایجاد شرایط پرداخت بهتر برای تامین کننده	 
تسهیل در اخذ تضامین	 
اعطای سفارشات ویژه به تامین کننده با فرآیند ترک تشریفات مناقصه / خرید با مجوز تک استعالمی	 
اعطای رضایت نامه عملکرد به تامین کننده به درخواست تامین کننده	 
معرفی تامین کننده به سایر شرکت های گروه مپنا	 
 برگزاری همایش تقدیر از تامین کنندگان برتر	 
چشم پوشی از جرائم تاخیر درتحویل تجهیزات و خدمات 	 

حــدود 70% از کارکنــان بــه عنــوان نماینــده ای از ســوی همــکاران خــود، در کمیته هــای ســازمانی عضــو هســتند. نتیجــه حضــور در 
کمیتــه هــا و کارگــروه هــا، بــه تعامــل بــا مدیــران و انتقــال نظــرات کارکنــان بــه ســازمان و افزایــش مشــارکت آنــان در تصمیمــات 

ســازمانی مــی انجامــد.

ساختار فراوظیفه ای شامل کارگروه های و کمیته های طراحی شده	 
بکارگیری ابزارهای نوآوری در جهت تقویت نظام مشارکتی مانند نظام پیشنهادها، مدیریت پروژه های بهبود پژوهشی و سیستمی	 
همایش های پایان سال و جشن های خانوادگی	 
برگزاری جلسات هم اندیشی با کارکنان	 
برگزاری برنامه های تفریحی و گشت یك روزه	 
پیاده روی روز هوای پاک و جمع آوری زباله از طبیعت 	 
برگزاری مسابقات ورزشی و تقدیر از نفرات برتر مانند طناب کشی، کوه نوردی، فوتبال دستی، شطرنج و سایر موارد	 
حمایت از همکاران داغدیده و مصیبت وارد شده	 
برگزاری مسابقات با موضوعات مختلف به منظور تعمیق نظام مشارکتی و بهبود فرهنگ جمعی نظیر مسابقه تعالی، فرهنگ و 	 

ارزش های سازمانی،  الزامات سیستم های مدیریتی و سایر موارد
انتخاب پیشنهاد دهنده برتر	 
مراسم اعطای احکام و نظام ارتقا حرفه ای	 
برپایی مراسم های مذهبی نظیر ماه مبارک مضان، ماه محرم و سایر موارد	 
گرامی داشت آغاز سال تحصیلی و اهداء پک های لوازم التحریر	 
جشن های مناسبتی مانند یلدا، نوروز و سایر موارد	 

مکــو کارکنــان را بــه عنــوان ســرمایه هــای انســانی تلقــی نمــوده و ارتقــاء ســطح تعامــل بــا کارکنــان را امــری ضــروری دانســته و از 
ــا و نظام هــای ســازمانی  ــی، مکانیزم ه ــر اطالع رســانی های عموم ــالوه ب ــد می شــود. ع ــان بهره من نظــرات، مشــاركت و مشــاوره آن
متعــددی جهــت انتقــال نظــرات کارکنــان بــه ســازمان اجــرا می شــود. از جملــه رویدادهــا و تعامــالت ســازمانی بــه کار گرفتــه شــده 

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود: 

تعامل و هم افزایی با کارکنان

ــا اســتراتژی  ــا را بــه عنــوان یکــی از ذینفعــان کلیــدی خــود شناســائی نمــوده و ب شــرکت مکــو ســهامداران و بــه ویــژه گــروه مپن
مدیریــت موثــر بــا ایشــان برخــورد مــی نمایــد. در ایــن راســتا مکــو مــی کوشــد تــا کانــال هــای ارتباطــی بــا ایشــان را بهبــود داده، 
تعامــل دو ســویه بــا آن هــا برقــرار کنــد و نظــرات و پیشــنهادات آن هــا را در راس تصمیــم گیــری هــای کالن خــود قــرار دهــد. از جمله 
راه هــای ارتباطــی ســازمان بــا ســهامداران مــی تــوان بــه مــواردی همچــون جلســات مجامــع عمومی، جلســات هیئــت مدیــره، ابالغ 
برنامــه هــا و دســتورالعمل هــا،  ارائــه برنامــه هــای کالن باالدســتی، نماینــدگان در هیئــت مدیــره، تكالیــف مجامــع،  ماهنامــه رســمی 

مپنــا، مکاتبــات رســمی و ســایر مــوارد اشــاره نمــود.

تعامل و هم افزایی با سهامداران

تعامل و هم افزایی با تامین کنندگان و همکاران تجاری

کمیته ها و کارگروه ها

تعامل و هم افزایی با ذینفعان

تعداد کمیته ها و
کارگروه های سازمانی

50
تعداد اعضای 
کل کمیته ها و 

کارگروه های سازمانی 

510
تعداد کارکنان 

عضو کمیته ها و 
کارگروه های سازمانی 

180
تعداد عضویت 

مدیرعامل در کمیته ها و 
کارگروه های سازمانی 

24

توضیحاتگام های برنامه ریزی تامین

تفکیک و بخش بندی سفارشات

اولویت بندی سفارشات

برنامه ریزی و مدیریت منابع

مدیریت روش های خرید

اخذ مجوزهای مربوطه

پایش و نظارت خرید

مکو در طول زنجیره تامین خود مراحل متعددی را برای تامین قطعات به شرح زیر طی می نماید 

بخش بندی براساس مولفه های اصلی مانند نوع خرید، برند، نوع اقالم، نوع پروژه

اولویت بندی براساس مولفه های اصلی مانند زمان مورد نیاز جهت تامین، برنامه 
ساالنه، تاریخ نیاز پروژه

برنامه ریزی منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت نقدینگی و در نظر گرفتن تاریخ 
نیاز پروژه همچنین درنظر گرفتن الزامات وندور لیست کارفرما و مکو

بر اساس نوع خرید ) از نظر ارزش ، نوع کاال(تعیین روش خرید صورت می گیرد.

بر اساس نصاب معامله و با رعایت الزامات سند آیین نامه معامالت  شرکت مکو 
مجوزهای الزم اخذ می گردد.

پایش مراحل ساخت و تحویل اقالم قراردادی بر اساس موازین درج شده در 
قرارداد مربوطه  و رعایت برنامه زمانبندی صورت می گیرد.
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شــرکت بــه منظــور تعامــل اثربخــش بــا مشــتریان بــه عنــوان یکــی از کلیدی تریــن ذینفعــان خــود اقــدام بــه تدویــن و جــاری 
ســازی رویکردهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان)CRM( و مدیریــت تجربــه مشــتریان)CEM( نمــوده اســت. درایــن خصــوص 
ــال مشــترک،  ــرارداد فــی مابیــن،  پرت ــات اداری، ق ــر تعریــف کانال هــای ارتباطــی شــامل شــبکه هــای اجتماعــی، مكاتب عــالوه ب
جلســات بــا مشــتریان، شــرکت در نمایشــگاه هــا، مطالعــات بــازار، فــرم هــای نظــر ســنجی مشــتریان،  فرآینــد دریافــت شــكایات، 
ــا  ــاط ب ــتقیم ارتب ــن مس ــتریان )CRM@Mapnaec.com( و تلف ــا مش ــط ب ــی مرتب ــل اختصاص ــرکت، آدرس ایمی ــایت ش وبس
مشــتری مکــو )۳۵۷۰۱۸۰۱ )۲۶( ۹۸+( اقــدام بــه توســعه رابطــه پایــدار بــا آنــان بــر اســاس رویکردهــا و موضوعــات متعــدد نمــوده 

ــه دســت آورد.  ــا رضایــت ایــن گــروه را در تعامــالت ب و تــالش می نمایــد ت

دریافت بازخورهای مشتری جهت بهبود محصوالت و خدمات	 
تعامل با مشتری جهت بهبود طراحی محصول	 
نوآوری و توسعه محصول و خدمات 	 
پیگیری نیازمندی های ارتباطی روزمره مشتریان	 
پیگیری بازخوردها و نیازمندی های بلند مدت مشتریان	 
مدیریت تاثیرات محیط زیستی، جامعه و حفظ ایمنی مصول و خدمت	 

همچنیــن مکــو در زمینــه اسپانســری و حمایــت از طــرح هــای دانشــی و فعالیــت هــای پژوهشــی، ســوابقی به 
شــرح زیــر ارائــه مــی نمایــد الزم بــه ذکــر اســت همانگونــه کــه در فصــل 3 تشــریح شــد مکــو بــا ایجــاد آزمایشــگاه 

نــوآوری بــاز اقــدام بــه ســرمایه گــذاری بــر روی طــرح هــای نوآورانــه و حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان در ســطح 
کشــور نمــوده اســت.

طراحی الیه کاربری میان افزار
سخت افزار یك كارت پردازنده سیستم  کنترل

دریافت مشاوره علمی
بررسی روش های کنترل تحمل پذیر عیب در صنایع

BESS
سیستم کنترل پیشرفته

سیموالتور ژنراتور دو سو تغذیه توربین بادی

انتقال دانش
انتقال دانش
اشتراک دانش
اشتراک دانش
توسعه محصول
اشتراک دانش

سیموالتور

قرارداد اجرا
قرارداد اجرا

همیار پژوهشی
همیار پژوهشی

قرارداد اجرا
همیار پژوهشی

قرارداد اجرا

کنترل
کنترل

پایش وضعیت
عیب یابی
ذخیره ساز

سیستم کنترل
بادی

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه شریف

دانشگاه خواجه نصیر
دانشگاه تهران

دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شهید رجایی

1399
1398
1398
1397
1397
1396
1396

 تعامــالت داوطلبانــه و خلــق ارزش مشــترک بــا جامعــه بخشــی از تعامالتــی اســت کــه بــا ایــن گــروه ذینفعــان انجــام 
می شــود. از آنجــا کــه ایــن نــوع از تعامــالت بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای درســتی کســب و کار در زمینــه پایــداری 

در نظــر گرفتــه شــده اســت اقدامــات داوطلبانــه در بخــش درســتی کســب و کار مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 

ــته  ــن دس ــه مهم تری ــه ک ــنهادات جامع ــارات و پیش ــا، انتظ ــوع، نیازه ــی متن ــای ارتباط ــق راه ه ــا از طری ــد ت ــو می کوش مک
ذینفعــان از بعــد مســئولیت هــای اجتماعــی مــی باشــند را دریافــت نمــوده و از طریــق متولیــان مربوطــه بــه آن هــا رســیدگی 

نمایــد. از جملــه ایــن راه هــای ارتباطــی مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

تعامل و هم افزایی با مشتریان

طرح های حمایتی و تحقیقاتی کسب و کار

تعامل و هم افزایی با جامعه

آشنایی با شرکت و فعالیت های آن

کنترل اثرات زیست محیطی و تالش جهت 
بهبود محیط زیست پایدار با همکاری 

سازمان محیط زیست

کنترل اثرات اجتماعی و تالش جهت بهبود 
اجتماعی پایدار با همکاری سازمان های 
مرتبط )بیمه، اداره کار و امور اجتماعی، 

بهداشت و...(

درخواست بازدید سازمان ها از شرکت

تعامل با دانشگاه ها

دریافت نظرات و ارائه بازخورد

مشارکت با انجمن ها و نهادهای اجتماعی

آشنایی خانواده پرسنل با شرکت و توجه به آنان

اعالم اخبار، برنامه ها و اقدامات انجام شده مکو

وبسایت، شبکه های مجازی شرکت مکو مانند 
لینکدین، اینستاگرام و...

مکاتبات، ارائه گزارشات 
جلسات و بازدید های مستمر

مکاتبات، ارائه گزارشات 
جلسات و بازدید های مستمر

تلفن و ایمیل سازمانی

تور بازدید دانشجویان از شرکت 
حضور در نمایشگاه ها مانند نمایشگاه کار

نظرسنجی از جامعه

عضویت و شرکت در سندیکاه ها و انجمن های تخصصی

بازدید از شرکت
جشن های خانوادگی با حضور مدیرعامل و خانوده کارکنان

وبسایت، شبکه های مجازی شرکت مکو مانند 
لینکدین، اینستاگرام و...

خبرنامه ماهانه مپنا

روابط عمومی

QHSE  مدیریت

QHSE  مدیریت

منابع انسانی

روابط عمومی

روابط عمومی/ منابع انسانی

روابط عمومی

روابط عمومی

منابع انسانی

روابط عمومی

مسئولکانال های ارتباطینیازهای ارتباطی

دستاورد محصول/خدمت حوزه فعالیت شرکت های سال
دانش بنیان

 نوع قرارداد
)همکاری(
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ــه  ــر بصــورت داوطلبان ــوع دوســتی و انجــام کار خی ن
ــا در  ــکاران م ــی هم ــای اخالق ــگ ه ــه فرهن از جمل
مکــو مــی باشــد. در ایــن راســتا بــه منظــور اســتمرار 
یافتــن فعالیــت هــای خیریــه و بــه پیشــنهاد و 
درخواســت تعــدادی از همــکاران مکــو، صنــدوق 
خیریــۀ امیــد مکــو بــا همــکاری داوطلبانــه همــکاران 
ــا  ــد ب ــه امی ــد. خیری ــیس ش ــی تاس ــورت داخل بص
ــایی و  ــه و شناس ــای خیرخواهان ــر فعالیت ه ــز ب تمرک
ــرا  ــون اج ــا کن ــی را ت ــدان، اقدامات ــت از نیازمن حمای
کــرده کــه شــرح مختصــری از آن در ادامــه ذکــر 

ــد:  ــد ش خواه

همــکاران 	  داوطلبانــه  هــای  کمــک  هدایــت 
بــرای تامیــن هزینــه هــای درمانــی

مخــارج 	  تامیــن  و  علــم  تحصیــل  هزینــه   
ــدان واقعــی در محــدوۀ  ضــروری زندگــی نیازمن

جغرافیــای اســتان البــرز

کمــک بــه خانــواده هــای نیازمنــد معرفــی 	 
شــده توســط کارکنــان

ــای 	  ــه ه ــه خیری ــدی ب ــر نق ــدی و غی ــک نق کم
ــی ــه محل جامع

ــای 	  ــواده ه ــه خان ــدی ب ــدی و غیرنق ــک نق کم
ــان ــوی کارکن ــده از س ــی ش معرف

ــتان، 	  ــیل زدگان خوزســـــ ــه ســــ کمــــــک ب
سیســتان و بلوچســتان

آزادی دو زندانــی جرائم غیرعمد	 

خرید لوازم التحریــر برای کودکان نیازمند	 

توزیع قلـــــــک خیریه برای جمع آوری 	 
کمک هـــــای نقــــدی کارکنان

مرکــز نگهداری کودکان بی سرپرســت علی ابن ابیطالب	 
مرکز نگهداری معلولین ذهنی ســپهر	 
مرکــز نگهداری زنان و دختران بی سرپرســت معلول ذهنی هیوا	 
موسســه خیریه غیرانتفاعی حمایتی آموزشــی کودک و خانواده زندگی خوب	 
مرکــز نگهداری و توانبخشــی معلولین ذهنی توانمهر	 

خیریه امید مکو

مراکز و  موسسات مورد توجه خیریه امید:
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نظرسنجی و رضایت سنجی ذینفعان

نظرســنجی از ذینفعــان بــا هــدف ســنجش میــزان رضایتمنــدی ایشــان از اقدامــات و فعالیــت هــای ســازمان در تمامــی ابعــاد بــوده کــه بــه 
صــورت مســتمر در مکــو اجرایــی مــی شــود. در ایــن خصــوص ســنجه هــای برداشــتی براســاس توصیــه مــدل ملــی تعالــی ســازمانی بــا نــگاه 
بــر تمامــی ذینفعــان تعریــف، انــدازه گیــری و در قالــب جلســات کارشناســی  شــاخص هــای ســازمانی مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی گیــرد. 
در ایــن راســتا مکــو از طریــق ایــن رویکــرد و بــا تعریــف اقدامــات بهبــود مرتبــط تــالش نمــوده تــا رضایــت حداکثــری  تمامــی ذینفعــان خــود 
را جلــب نمایــد. از دیگــر رویکردهــای ذینفعــان در خصــوص ذینفعــان بــرون ســازمانی، ارائــه آمــار و اطالعــات مربوطــه بــا اشــتراک گــذاری آن 

بــا کارکنــان مــی باشــد.

ــان، رویکــرد نظرســنجی ســاالنه را پیاده ســازی نمــوده اســت و از  ســال  ــه منظــور ســنجش رضایــت كاركن مکــو از ســال 1386 ب
1391 همســو بــا ســایر شــرکت های گــروه مپنــا از مــدل ســنجش نگــرش هی گــروپ بــه منظــور اجــرای ایــن فراینــد اســتفاده مــی 
نمایــد. ســنجش رضایــت کارکنــان در مکــو فــارغ از دوره هــای ســاالنه و در قالــب کلــی مــدل هــی گــروپ، در حــوزه هــای امــور 
رفاهیــات و پشــتیبانی نیــز بــه صــورت مســتمر و بــازه هــای تعییــن شــده انجــام مــی گیــرد؛ از مصادیــق ایــن رویکــرد مــی تــوان 
بــه ســنجش رضایــت کارکنــان از بخــش هــای رســتوران، ســرویس ایــاب و ذهــاب، خدمــات ICT، برنامه هــای مســافرتی، ارائــه 

پکیــج هــای مناســبتی و ســایر مــوارد اشــاره نمــود.

شــایان ذکــر اســت کــه در روش نظرســنجی هی گــروپ روش 
محاســبه شــاخص ها بــر اســاس میانگیــن رضایــت نبــوده 

و مــالک نســبت مطلوبیــت اســت ایــن مفهــوم  درصــد 
ــا بســیار راضــی  ــرادی اســت کــه از شــرکت راضــی ی اف

ــات انجــام  ــن راســتا و براســاس اقدام ــد. در ای بوده ان
شــده طــی ســالیان اخیــر  میــزان رضایــت کارکنــان 

در مکــو حــد قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. 

نظرسنجی از کارکنان 

نظرسنجی از کارکنان )درصد(
)بر اساس روش هی گروپ(

14001399

میزان رضایت کل

میزان رضایت از توانمندی

میزان رضایت از تعلق و تعهد

تمرکز بر کیفیت و مشتری

فرایند ، شیوه و شرایط كاری

رضایت خانم ها

رضایت آقایان

رضایت )30 سال و پایین تر(

رضایت )31-35(

رضایت )36-40(

رضایت )46-50(

رضایت )باالی 50(

       69/56
       70/1
      74/8
     84/66
     68/64
     78/67
    67/84
     74/63
      70/55
      64/83
        85/19
            60

      68/44
       67
     69/8
   79/75
   58/69
     70
  68/53
  73/53
   64/58
    63/79
        84
          75

سنجش نگرش کارکنان

 نظرسنجی در مورد رستوران، خدمات بیمه و
تسهیالت مسافرتی و جشن ها

همایش ها و جلسات داخلی

مصاحبه خروج پرسنل

تدوین استراتژی ها و برنامه های بهبود 
فرآیندهای منابع انسانی

افزایش تنوع، کیفیت و تسهیالت

اصالح فرآیندهای منابع انسانی

بازخورد به مدیران و اعمال اصالحات الزم در 
فرآیندهای منابع انسانی

پروژه کارراهه شغلی ) ارتقای حرفه ای(- 
جانشین پروری- بازنگری حقوق و دستمزد

تغییر پیمانکار رستوران ، تغییر محل ویالها 
، تغییر نوع جشن ها

جلسات دوره ای مدیر عامل با پرسنل شرکت 

بازنگری آیین نامه جذب و استخدام-تدوین 
آیین نامه قطع همکاری کارکنان

مصادیق بهبودهای حاصلهکاربرد نتایج بازخوردهاشیوه نظر سنجی / اخذ بازخورد

تدوین طرح
 پژوهش

تجزیه و تحلیل
داده ها

اجرای
نظرسنجی

ارائـــه
نتایـــج

آماده سازی بستر پرسشنامه	 
انتخاب ابزار اندازه گیری	 

آمار توصیفی	 
آمار تحلیلی	 
ارائه گزارش	 

برنامه ریزی اجرا	 
اطالع رسانی و فراخوان	 

تدوین پروژه های بهبود	 
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مکــو جهــت ســنجش رضایــت تامین  کننــدگان، همــکاران تجــاری و مشــتریان و اخــذ نظــرات ایشــان اقــدام بــه برگزاری نظرســنجی 
ســاالنه بــر اســاس دســته بندی هــای انجــام شــده، می نمایــد و بازخوردهــای خروجــی از ایــن نظرســنجی  هــا را در جهــت تعریــف 
و اجــرای اقدامــات الزم جهــت بهبــود تعامــل و رضایــت ایشــان بــه کار مــی گیــرد. در ادامــه بخشــی از نتایــج کلیــدی نظرســنجی از 
تامین  کننــدگان، همــکاران تجــاری و مشــتریان ارائــه می گــردد. شــایان ذکــر اســت متناســب بــا ویرایــش ســال 1400 الگــوی ملــی 

تعالــی ســازمانی رویکــرد نظرســنجی از ســهامداران در ســال 1400 مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت.  

ــر  ــداری ب ــم در بحــث پای ــوان یکــی از ذینفعــان مه ــه عن نظرســنجی از ذینفعــان جامعــه ب
اســاس متغیرهــای توصیــه شــده در مــدل تعالــی ســازمانی و مطابــق با نظــام نامه مســئولیت 

هــای اجتماعــی، بــه طــور ســاالنه اجــرا می گــردد. نتایــج ایــن بخــش بــر اســاس طبقــه بنــدی 
ــا  ــت آن ه ــود رضای ــت بهب ــات الزم جه ــردد و اقدام ــش می گ ــی و پای ــه،  بررس ــورت گرفت ص

ــایگان و  ــامل همس ــت اول ش ــا اولوی ــه ب ــان جامع ــروه ذینفع ــردد. گ ــرا می گ ــزی و اج برنامه ری
ســازمان های محیــط زیســتی و ایمنــی اســت. ســازمان های مــردم نهــاد در اولویــت دوم گروه هــا 

قــرار می گیــرد و اولویــت ســوم نیــز شــامل نهادهــای دولتــی و مالــی )ســازمان های مجــری قانــون، 
بانک هــا، موسســات مالــی اعتبــاری و ...( اســت. بــر اســاس اقدامــات انجــام شــده در حــوزه جامعــه 

نتایــج شــاخص های عملکــردی رونــد مثبــت و رو بــه بهبــودی داشــته اســت. 

نظرسنجی از مشتریان و سهامداران و تامین کنندگان و همکاران تجاری

نظرسنجی از تامین کنندگان و همکاران تجاری

رضایت تامین کنندگان)سازندگان( 

رضایت تامین کنندگان )پیمانکاران( 

عنوان شاخص رضایت مشتری

نظرسنجی از جامعه 

میزان رضایت کل تامین کنندگان )سازندگان(
 میزان رضایت کل تامین کنندگان )پیمانکاران(

درصد مشارکت تامین کنندگان در نظر سنجی

رضایت از آگاهی رسانی ارزش های سازمانی و جهت گیری های کالن
رضایت از آگاهی رسانی مسئولیت های اجتماعی در زمینه پیامدهای زیست محیطی و ایمنی بهداشت فعالیت ها
تالش برای رعایت عدالت و ایجاد فرصت های برابر
میزان رضایت از پاسخگوئی و تعامالت
میزان رضایت کلی از همکاری با مکو

رضایت از آگاهی رسانی ارزش های سازمانی و جهت گیری های کالن
رضایت از آگاهی رسانی مسئولیت های اجتماعی در زمینه پیامدهای زیست محیطی و ایمنی بهداشت فعالیت ها
تالش برای رعایت عدالت و ایجاد فرصت های برابر
میزان رضایت از پاسخگوئی و تعامالت
میزان رضایت کلی از همکاری با مکو

میزان رضایت کل
شهرت و تصویر سازمان

توصیه به دیگران
رضایت مشتری از بعد کیفیت محصوالت

رضایت مشتری از فاز طراحی
رضایت مشتری از فاز تحویل

رضایت مشتری از پشتیبانی و خدمات پس از فروش
روابط و تعامل فعال با مشتریان

تمایل به همکاری مجدد

میانگین رضایت کل جامعه از شرکت مکو

تصویر کلی از شرکت مکو

میانگین رضایت ذینفعان جامعه –اولویت اول

میانگین رضایت ذینفعان جامعه –اولویت دوم

میانگین رضایت ذینفعان جامعه - اولویت سوم

سازمان اخالق گرا، قانون مدار و درستکار

شهروند مسئولیت پذیر، پاسخگو و خدمتگزار مردم

رعایت منافع ملی و اعتالی شان و اقتدار کشور

تاثیرگذاری بر اقتصاد

پیامدهای محیط زیستی
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نــگاه اخالقــی بــه کســب و کار مبتنــی بــر اصــول مســئولیت اجتماعــی و اخــالق حرفــه ای کســب و کار یکــی دیگــر 
ــداری  ــازی پای ــه جاری س ــر ب ــه آن منج ــد ب ــه تعه ــود ک ــوب می ش ــو محس ــدی در مک ــداری کلی ــات پای از موضوع
ــر راهنماهــا،  ــی ب ــا اصــول اخالقــی را مبتن عملکــردی می شــود. مکــو در ایــن راســتا همــواره تــالش نمــوده اســت ت
ــد. در ادامــه رویکردهــای اخالقــی  ــه فرآیندهــا و فعالیت هــای خــود جــاری ســازی نمای ــاز و انتظــارات ذینفعــان در کلی اســتانداردها و نی

ــا ارزش هــای ســازمانی تشــریح می گــردد.  اتخــاذ شــده متناســب ب

رویکردهای جاری سازی و اثربخشی  استقرار ارزش های سازمانی

درستی کسب و کار 
مبتنی بر اخالق

موضوع کلیدی

اولیــن نســخه ارزش هــای ســازمانی شــرکت مکو )مشــتری گرایی، 
نــوآوری، کارتیمــی، تعهــد ســازمانی، دانــش محــوری( در ســال 
ــد.  ــف گردی ــره تعری ــروه خب ــا اســتفاده از دیدگاه هــای گ 1387 ب
ــاده ســازی  ایــن ارزش هــا در شــرکت  از مهمتریــن دســتاورد پی
ــود.  ــاره نم ــوآوری اش ــوری و ن ــت دانش مح ــه تقوی ــوان ب می ت
در ســال 1389 بــا توجــه بــه رویکــرد شــرکت مبنــی بــر تقویــت 
ــه  ــی« ب ــتمی، ارزش »تعالی جوی ــی و سیس ــای مدیریت رویکرده

عناویــن قبلــی اضافــه گردیــد کــه دســتاورد آن حرکــت مکــو در 
ــای  ــود. در انته ــتاره ب ــه چهارس ــذ تقدیرنام ــی و اخ ــیر تعال مس
ســال 1392 بــا توجــه بــه دیــدگاه گــروه مپنــا مبنــی بــر یکپارچــه 
ــروه،  ــای گ ــرکت ه ــی ش ــازمانی در تمام ــای س ــازی ارزش ه س
ارزش هــای شــش گانه گــروه مپنــا کــه بــا همــکاری شــرکت هــای 
ــو  ــا«  در مک ــا  م ــا اختصــار واژه »مــن ت ــروه طراحــی شــده ب گ

جــاری ســازی شــده اســت.

ارزش های سازمانی و  مدیریت اخالقی کسب و کار

1- تدوین و ابالغ منشور مشتری مداری 
2- آموزش مشتری مداری 

3- جلسات تیم مدیریتی با مشتریان 
4- ارزیابی رضایت مشتریان 
5- بررسی شکایات مشتریان،

1-ایجاد مشارکت های تکنولوژیک با شرکت های معتبر مانند زیمنس و ..
2- تشویق و حمایت از اختراعات و ثبت مقاالت معتبر علمی 

3-نظارت بر عملکرد کارگروه های نظام پیشنهادها
4-نظام پاداش پیشنهادها 5-نظام تحقیق و توسعه  6- نظام مهندسی ارزش 

7- نظام مدیریت تکنولوژی 
8- همکاری با دانشگاه های معتبر در انجام پروژه های تحقیقاتی

9- نظام پروژه های بهبود سازمانی

1-بکار گیری اثربخش مدل تعالی سازمانی، آموزش تعالی و ساختار کارگروه های 
تعالی، خود ارزیابی و ارزیابی تعالی

2- تربیت ارزیاب/ ارزیاب ارشد از طریق اخذ گواهینامه تربیت ارزیاب ویژه جایزه 
ملی 

3-سامانه جامع مدیریت سازمان
4-استقرار سیستم ها و نظام های مدیریتی نوین با بهره گیری از مشاوران داخلی و 

بین المللی برای مدیریت تکنولوژی، مدیریت دانش و  SAP/ERP و سایر موارد
 5- طراحی و توسعه محصوالت جدید 

6- تولید و فروش محصوالت جدید 

1-فرهنگ ایمنی
2-صنعت سبز

ISO14001, ISO45001 3-گواهینامه های
4-تشکیل کمیته مسئولیت های اجتماعی

5-جهت گیری استراتژی های هر حوزه در راستای بهبود مسئولیت های 
اجتماعی و قانونی

6-مدیریت پسماند و ایجاد تصفیه-خانه فاضالب انسانی
7- نظام نامه مسئولیت های اجتماعی

8- تدوین الزامات قراردادی ایمنی با شرکا

1-ساختار کمیته های راهبردی و تعالی، تحول و کارگروه ها 
2-کمیته ها و تیم های فراوظیفه ایی

3-تعریف پروژه های بهبود در سطوح مختلف سازمان و تعیین مدیران پروژه 
4-سیستم مدیریت عملکرد کارکنان

5- ارتقای حرفه ای کارشناسان و تکنسین ها 
6- ترویج کدهای رفتاری مرتبط با مسئولیت پذیری

7- تقویت رویکرد جانشین پروری

1-انتشار سند جامع اخالقی گروه مپنا و تعیین کدهای رفتاری
2-تعـــریف اهـــداف مرتبط با مسئولیت های اجتماعی و قانونـــی در قالب 

 CSR نقشه وظیفه ای
3- رعایت محرمانگی اطالعات ذینفعان با بهره گیری از رویکرد سیستم مدیریت 

 ISO27001 مطابق با )ISMS( امنیت اطالعات
4-سنجش فرهنگ سازمانی به روش دنیسون )بعد مشتری محوری( 

5- پایبندی به تعهدات قراردادی با مدیریت پروژه اثربخش 
6- ایجاد سرفصل های )EVC( در دوره جامعه پذیری برا پرسنل جدید، پروژه 

اعتماد سازمانی 
7- ایجاد شفافیت اسنادی و تنظیم بند مقابله با ارتشاء در قراردادهای همکاری

اندازه گیری ارزش های سازمانی )بعد مشتری( از طریق 	 
پرسشنامه

اندازگیری میزان رضایت مشتریان بصورت شش ماهه	 

اندازه گیری ارزش های سازمانی)بعد نوآوری( از طریق پرسشنامه 	 
درصد پیشنهادهای اجرا شده صرفه جویی ناشی از اجرای پروژه 	 

مهندسی ارزش
سرانه نوآوری در سازمان	 
تعداد ثبت اختراع و مقاالت علمی حمایت از مشارکت کارکنان 	 

در پروژه های تحقیق و توسعه در قالب نظام ارتقای حرفه ای  
درصد تحقق پروژه های تحقیق و توسعه

اندازه گیری ارزش های سازمانی )بعد تعالی( از طریق پرسشنامه 	 
سطح  امتیاز شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی	 
تحقق اهداف استراتژیک	 
توازن نتایج امتیاز توانمند ساز و نتایج بر اساس ارزیابی های 	 

صورت گرفته
تعداد محصوالت توسعه یافته	 

اندازه گیری ارزش های سازمانی)بعد ایمنی( از طریق پرسشنامه	 
 	 ,BOD،COD ،LDL LWD مانند HSE شاخص های کلیدی حوزه

و نیز کاهش جنبه های زیست محیطی 

 اندازه گیری ارزش های سازمانی	 
)بعد مسئولیت-پذیری و کار تیمی( از طریق پرسشنامه های:

سنجش رضایت کارکنان 	 
سنجش فرهنگ سازمانی به روش دنیسون 	 
سنجش شایستگی های کارشناسان و تکنسین ها در 	 

ارتقای حرفه ایی

تعداد بندهای حسابرسی پایان سال 	 
تعداد پرونده های باز در محاکم قضایی	 
تعداد پرونده های مطرح شده در آیین نامه انضباطی	 
اندازه گیری ارزش های سازمان ی)بعد اخالق( از طریق 	 

پرسشنامه
سنجش رضایت جامعه و رعایت ارزش اخالقی 	 
اندازه گیری اعتماد سازمانی	 

مشتری 
)تمرکز بر مشتری(

تعالی 
)تعالی سازمانی و 

نتیجه گرایی(

ایمنی 
)ایمنی و دوستی با 

محیط زیست(

اخالق 
)اخالق کسب و کار(

مسئولیت 
پذیری و 

کار تیمی و 
اشتراک گذاری 

دانش

نوآوری

ارزش سازمانی 
)من تا ما(

روش سنجش اثربخشی رویکرد رویــــــکرد جــــــــاری ســــازی ارزش ســــــــــــــازمانی
اختصاصیعمومی

ی
ی اجتماع

ت، شبکه ها
سابقه EVC و بنر، پوستر، اینتران

ی، م
گ سازمان

ن کمیته فرهن
یی

ی، تع
ی وظیفه ا

شه استراتژ
ن تا ما، نق

چه م
توزیع کتاب
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اخــالق بــه عنــوان یکــی از ارزش هــای شــش گانــه ســازمانی بمنظــور دســتیابی بــه پایــداری در مکــو مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه 
تــالش شــده اســت بــا اتخــاذ رویکردهــا و روش هــای متعــددی اصــول اخالقــی بــه صــورت اثربخشــی در شــرکت پیــاده ســازی شــود. براین 
اســاس »ســند جامــع کدهــای رفتــاری گــروه مپنــا«  بــه عنــوان یــک رویکــرد یکپارچــه در گــروه مپنــا بــه عنــوان چــراغ راه و رویکــرد اصلــی 

مکــو در حــوزه اخــالق و درســتی کســب و کار مــی باشــد.

بــه منظــور ترویــج اخــالق، ارزش هــا و فرهنــگ ســازمانی مبتنــی بــر کدهــای اخالقــی، کارگــروه  EVC بــا حضــور همــکاران از حــوزه 
هــای مختلــف تشــکیل شــده اســت کــه ایــن کارگروه هــا تــالش دارنــد  کدهــای اخالقــی را در ســطح ســازمان گســترش دهنــد و 
نســبت بــه انجــام اقدامــات فرهنگــی ماننــد پخــش فیلــم، برگــزاری جلســاتEVC بــا هــدف مشــارکت کارکنــان در ارتقــاء فرهنــگ 

ســازمانی و برگــزاری مســابقه های فرهنگــی نظیــر نقاشــی، عکاســی و کاریکاتــور اقــدام نماینــد.

کد اخالقی شماره 201 : 

مــا از انــرژی، آب، مــواد خــام و ســایر 
نگهــداری  و  حفاظــت  طبیعــی  منابــع 
می كنیــم و بــه گونــه ای عمــل می كنیــم 
كــه موجــب صرفه جویــی در مصــرف 

انــرژی و اســتفاده از منابــع شــود.

کد اخالقی شماره 50 : 
در کلیــه فرآیندهــا و رویه هــای مرتبــط بــا 
ــزل  ــتخدام، ترفیع/تن ــم از اس کارکنان(اع
ــوق و  ــل، حق ــراج، تعدی ــال، اخ ــه، انتق رتب
مزایا، اســتفاده از امکانات و ...( سیاســت 
عــدم تبعیض جنســیتی، نــژادی، قومــی و 

مذهبــی را رعایــت می کنیــم.              کد اخالقی شماره 200 : 
در راســتای انجــام مســئولیت های اجتماعــی خــود و بــرای 
جبــران خســاراتی کــه بــه علت فعالیــت یا عملیــات ما به 
محیط زیســت وارد شــده اســت، فعالیت هــای اجتماعی و 
زیســت محیطی مناســبی را برنامه ریــزی و اجــرا می کنیم. 

کد اخالقی شماره 153 :

مــا در روابطمان)روابــط مدیــران و کارکنــان( 
نــگاه از بــاال بــه پاییــن نداریــم، بــه کارکنــان 
مســائل   بــرای  و  می گذاریــم  احتــرام 
کارکنــان )اعــم از رفاهــی، شــغلی، آموزشــی 

و ...( اهمیــت قائلیــم.
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رویکردهای درستی کسب و کار در قبال سهامداران

خط مشی اخالقی مکو در قبال سهامداران

قانــون پذیــری و پایبنــدی بــه مصوبــات مجمــع عمومــی و حمایــت از تبعیــت ســازمانی از . 1
ســند اخالقــی گــروه، ضامــن حفــظ حقــوق همــه ذینفعــان از جملــه ســهامداران اســت.

توانمندســازی و توســعه منابــع انســانی، اســتفاده مناســب از منابــع انســانی الیــق، بــه ویــژه در انتصــاب مدیــران . 2
)شایســته ســاالری(، شــرط امانتــداری نســبت بــه ســرمایه ســهامداران اســت.

ترویــج تعهــد ســازمانی و فرهنــگ ذکــر خیــر از ســازمان و افتخــار بــه هویــت ســازمانی و تــالش در ارتقــاء خوشــنامی شــرکت، . 3
پاســخ مــا بــه اعتمــاد ســهامداران اســت.

 رشــد، پایــداری و بقــای شــرکت، جــذب ســرمایه و ارتقــاء ارزش ســرمایه شــرکت، افزایــش بهــره وری، افزایــش ســودآوری بــا . 4
حفــظ مســئولیت هــای اخالقــی و اجتماعــی، مــرام مــا اســت. 

شفافیت و سالمت در انجام معامله های تجاری را ضامن حالل بودن درآمد سهامداران می دانیم.. 5
 توسعه توان فناوری و دانش شرکت، وظیفه حرفه ای و اخالقی ما است.. 6
حفــظ اطالعــات ســهامداران حقیقــی و حقوقــی و جلوگیــری از افشــای اســرار،  اعــم از هویــت و جزئیــات معامــالت ایشــان در . 7

بــازار بــورس، مــرام مــا اســت.
 تأمین سود منطقی، پرداخت به موقع سود و پایبندی به تعهدات و وعده ها را شرط امانتداری نسبت به سهامداران می دانیم.. 8
 اطالع یابی از وضعیت شرکت و عملکرد آن و رعایت عدالت در دستیابی به اطالعات، حق سهامداران است و ارائه گزارش های . 9

شفاف و اطالعات دقیق و کامل به سهامداران، نقدپذیری و پاسخگویی شفاف، وظیفه ما در قبال انتقادهای سهامداران است.
ایجــاد ارتبــاط آســان، ســریع و صمیمــی ســهامداران بــا شــرکت، اعتمــاد آفرینــی و افزایــش آشــنایی ســهامداران بــا محیــط . 10

کســب و کار، وظیفــه اخالقــی و حرفــه ای مــا اســت .
توجه به دیدگاه های سهامداران و مشارکت طلبی در تعیین اهداف کالن و راهبردهای شرکت مرام ما است.. 11
تالش در جهت پیش بینی پذیری عملکرد سازمان برای سهامداران و مدیریت شرایط پیش بینی نا پذیری مرام اخالقی ما است.. 12

رویکردهای درستی کسب و کار در قبال کارکنان 

ــاف . 1 ــه انص ــدی ب پایبن
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 

جهانیــان می دانیــم و بــه منزلــه وظیفــه الهــی در تصمیم گیری هــا، مقــررات، 
ــم.  ــد می کنی ــت تاکی ــت عدال ــر رعای ــه ای ب ــای حرف ــا و نظام ه ــای فرصت ه اعط

حســن ســلوک و حفــظ احتــرام اصیــل و کرامــت انســانی همــکاران، در هــر شــرایط کاری، اصــل . 2
ــا  ــم ت ــت می کنی ــه  ای مدیری ــه گون ــب و کار را ب ــط کس ــت. محی ــررات اس ــا و مق ــه رفتاره ــر هم ــم ب حاک

ــد. ــکاران می باش ــه هم ــازمان ب ــگی س ــه همیش ــمندی، هدی ــاس ارزش احس
ــع انســانی اســت و . 3 ــاط اســت، حــق مناب ــکاران در ارتب ــوی هم ــادی و معن ــوق م ــا حق ــه هرآنچــه ب ــی نســبت ب اطالع یاب

ــت.  ــازمان اس ــی س ــه اخالق ــل، وظیف ــق و کام ــع، دقی ــه موق ــفاف، ب ــانی ش اطالع رس
منابع انسانی، منافع و اسرار آنها، امانت الهی نزد سازمان هستند و امانت داری و رازداری، وظیفه اخالقی ماست. . 4
پیشــرفت علمــی و ارتقــای حرفــه ای، حــق منابــع انســانی اســت بــا ایجــاد فرصت هــای برابــر آموزشــی، راه را بــرای ارتقــاء شــغلی . 5

همــه همــکاران، فراهــم می آوریــم. در مپنــا راه پیشــرفت بــر کســی بســته نیســت. 
حمایت از امنیت شغلی، آسایش و شادابی روحی و تعالی معنوی همکاران، مرام اخالقی ماست. . 6
رعایت حریم خصوصی همکاران و حمایت سیستمی از حریم خصوصی آنان خصلت سازمانی ما است. . 7
رعایت تناسب بین مسئولیت ها، اختیارات و امکانات از بارزترین مصادیق انصاف در حرفه است. . 8
مواجــه صادقانــه و صریــح بــا کارکنــان و پاســخگویی بــه آنــان، توجــه و اهمیــت دادن بــه دیــدگاه کارکنــان را الزمــه مانــدگاری . 9

و پایــداری گــروه بــزرگ و صمیمــی مپنــا می دانیــم.
ــت . 10 ــن امنی ــه تامی ــد ب ــود را متعه ــا خ ــت و م ــان اس ــق کارکن ــازار کار، ح ــا ب ــب ب ــه و متناس ــوق عادالن ــورداری از حق برخ

ــم.  ــطوح می دانی ــه س ــای آن در هم ــت ارتق ــان در جه ــتی کارکن معیش
قدردانــی از حســن همــکاری کارکنــان، آگاهــی بخشــی و دادن فرصــت تغییــر رفتــار بــرای همکارانــی کــه در فعالیــت . 11

حرفــه ای و رفتــار خــود کوتاهــی دارنــد، دو مبنــای اخالقــی نظــام جامــع پــاداش و تنبیــه اســت. 
تصحیح و تسهیل ارتباط منابع انسانی با مدیران و ترویج الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر اقتدار و توام با صمیمیت . 12

وظیفه ماست. 

خط مشی اخالقی مکو در قبال منابع انسانی
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رعایــت گوناگونــی و ایجــاد فرصت هــای برابــر از رویکردهــای درســتی کســب و کار در ارتبــاط بــا کارکنــان مــی باشــد. در ایــن راســتا 
طــی ســالیان اخیــر مکــو بــا تدویــن و جــاری ســازی رویکردهــای مشــخص در ایــن حــوزه تــالش نمــوده تــا  انطبــاق حداکثــری 
در ایــن حــوزه را بــا اســتانداردهای جهانــی و داخلــی داشــته باشــد کــه ایــن موضــوع همــواره مــورد تاکیــد تیــم ارشــد مدیریتــی 
شــرکت مــی باشــد. از مصادیــق ایــن رویکــرد مــی تــوان بــه جــذب همــکاران خانــم، ارتقــاء ایشــان در پســت هــای مدیریتــی، 

جــذب همــکاران از کانــال هــای عمومــی، مذاهــب مختلــف و ســایر مــوارد درج شــده در جــدول زیــر  اشــاره نمــود.

شــایان ذکــر اســت در خصــوص فراینــد جــذب کارکنــان ، رویکــرد مدونــی بــا درنظــر گرفتــن تمامــی مولفــه هــای تخصصــی و 
اجرایــی بــا درنظــر گرفتــن ایجــاد فرصــت هــای برابــر تهیــه و جــاری ســازی شــده اســت 

مکــو در خصــوص مقولــه مبــارزه بــا فســاد بــه عنوان یکــی از مظاهر درســتی کســب و کار بــا رعایــت قوانیــن و مقررات 
وضــع شــده در کشــور در ایــن زمینه و همچنین بهره گیری از ســند جامــع کدهای رفتاری گــروه مپنا و ترویــج و آموزش آن 
 بیــن کارکنــان از طریــق وضــع قوانیــن داخلــی، اقداماتــی را اجرا نمــوده که توضیــح مختصری از آن به شــرح زیر می باشــد:

تدوین تعهدنامه حفظ اسرار و اطالع رسانی به تمامی کارکنان و اخذ امضای کارکنان به منظور جلوگیری از افشای 	 
اطالعات محرمانه

تدوین آیین نامه انضباط کار شامل موارد زیر به عنوان تخلف: 	 
جعل یا دست بردن در اسناد و اوراق یا استفاده از سند مجعول	 
هر نوع تصاحب غیرمجاز اموال شرکت یا مشتری	 
توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی	 
افشای اسرار و اسناد محرمانه کاری	 
تحریک به برپایی یا شـــرکت در تحصــــن، اعتصاب، تظاهرات غیــــرقانونی و اعمال فشــــــارهای گروهی برای 	 

مقاصد غیرقانونی در شرکت

طبقه بندی تخلفات و تنبیهات به منظور شفاف سازی و اطالع رسانی	 

تشکیل کمیته انضباطی و برخورد با متخلفین در صورت نیاز بر اساس آیین نامه مربوطه و مشاهده هر گونه فساد در سازمان	 

ــی  ــی را بخش ــئولیت های اجتماع ــوم مس ــواره مفه ــو هم مک
ــا  ــر ب ــالیان اخی ــی س ــوده و ط ــی نم ــود تلق ــب و کار خ از کس
ــده  ــزی ش ــه ری ــات برنام ــان اقدام ــویق کارکن ــت و تش حمای
ــه  ــت. از جمل ــام داده اس ــوص انج ــن خص ــی را درای و اثربخش
ــه  ــوان ب ــی ت ــر م ــالیان اخی ــی س ــده ط ــام ش ــات انج اقدام
کمیتــه خیریــه امیــد مکــو، تخصیــص بخشــی از حقــوق 
ــم  ــردی ه ــب رویک ــه در قال ــور خیری ــه ام ــان ب ــه کارکن ماهان
ــوزش در حوزه هــای مســئولیت  ــزاری آم ــه، برگ ــزا و داوطلبان اف
ــرف  ــازی در مص ــگ س ــد CSR، فرهن ــان مانن ــی کارکن اجتماع
ــن  ــود. درای ــاره نم ــوارد اش ــایر م ــت و س ــط زیس ــرژی، محی ان
ــودن  ــد نم ــا و هدفمن ــن رویکرده ــی ای ــت یکپارچگ راســتا جه

ــه  ــند نظامنام ــان، »س ــرکت و کارکن ــی ش ــای اجتماع فعالیت ه
ــوم  ــه مفه ــع ب ــردی جام ــا رویک ــی« ب ــئولیت های اجتماع مس
ــده  ــاری ش ــن و ج ــازمان تدوی ــی در س ــئولیت های اجتماع مس
ــال اقدامات  ــرد در ابتدای هرس ــا این رویک ــت. مـــطابق بـــ اس
ــم  ــی در قالب تقوی ــوزه مسئــولیت اجتماعــــــ ــط با ح مرتبــ
CSR بــا تخصیص منابــع الزم، تدویــن  و جــاری می گــردد. 
اثربخشی رویکردهای فـــــــوق نیــــــز  در قالـــــــب تحلیــل 
شــاخص هــای برداشــتی از جامعــه،   افزایــش  مشــارکت 
ــرژی و  ــرف ان ــای مص ــاخص ه ــایCSR، ش کارکنان در برنامه ه

ســــایر مــوارد ارزیابی می گــردد.

مبارزه با فسادگوناگونی و فرصت های برابر

فعالیت های مشارکت اجتماعی داوطلبانه کارکنان

پرداخت حقوق و مزایا براساس مدل به افراد

پرداخت کارانه براساس عملکرد

برگزاری جشن های خانوادگی،شارژ کارت غیر نقدی سامان و...

دریافت رزومه از منابع مختلف و برگزاری آزمون های تخصصی از افراد متقاضی

اختصاص 2ساعت در هفته برای ورزش کارکنان

تبدیل وضعیت کارکنان از خدمات به نامین نیرو و از تامین نیرو به مکو 
براساس آیین نامه

ارتقای مدارک بر مبنای آیین نامه

استخدام از قومیت، ادیان مختلف،جنسیت و عدم لحاظ بومی بودن در 
استخدام

ارتقای حرفه ای برای سطوح کارشناسی،تکنسینی و کارمندی

شارژ کارت سامان، گوناگونی سبد رفاهیات مانند ورزش، سفر، رستوران، برگزاری 
مراسم ویژه روز زن و اهدای هدیه همراه با برگزاری گشت های تفریحی، ارایه 

تسهیالت مهدکودک برای همکاران دارای فرزند

ارزیابی افراد براساس مدل شایستگی و آزمون های شخصیتی

ارزیابی افراد براساس مدل شایستگی کارکنان

برگزاری فوکوس گروپ های سازمانی

آموزش ارزش های سازمانی در فرایند جامعه پذیری

کنترل موارد منافات با ارزش های سازمانی

ارزیابی عملکرد کارکنان بصورت شش ماهه

ارزیابی EVC از طریق نظرسنجی هر دو سال یک بار

طراحی پوستر، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، هنری،مذهبی و ...

اهدای خون
اکرام ایتام

ایجاد تیم های ورزشی

 طراحی و احداث نیروگاه خورشیدی 2 مگاواتی کهک  و
پنل های خورشیدی
جمع آوری زباله 
ایجاد فضای سبز

صرفه جویی در موارد مصرفی
بازدید از بهزیستی

فعالیت های ورزشی با هدف مسئولیت های اجتماعی

استقرار پایگاه استقرار خون در شرکت
ایجاد کمیته خیریه و حضور داوطلبانه و چشمگیر پرسنل جهت انجام امور خیریه

عضویت داوطلبانه همکاران در تیم دوچرخه سواری و کوهنوردی

تجهیز سقف رستوران به کمک همکاران شرکت

جمع آوری زباله های بلوار مپنا در روز هوای پاک
کاشت درخت برای یادبود همکارانی که فوت شده اند.

صرفه جویی در مصرف کاغد، آب و...
بازدید از بهزیستی و تهیه هدیه برای ایشان در هفته بهزیستی

صعود به قله آرارات ، دماوند و سایر موارد

نظام جبران خدمات بر مبنای مدل هی

مدیریت عملکرد،کارانه مبتنی بر عملکرد

تدوین و اجرای برنامه رفاهی

شرایط استخدامی یکسان

ارائه تسهیالت رفاهی و ورزشی به کارکنان

تبدیل وضعیت کارکنان

ارتقای مدارک تحصیلی

دستورالعمل استخدام

ارتقای حرفه ای

تعریف سبد رفاهیات

ارتقای عمودی و ارزیابی بر اساس شایستگی ها

لحاظ نمودن معیارهای رفتاری در مدیریت عملکرد

توجه به نظرات کارکنان و امکان تعامل آن ها با 
سطوح مدیریتی

برگزاری دوره ارزش های رفتاری در فرایند جامعه 
پذیری کارکنان

تشکیل کمیته انضباط کار

معیارهای ارزشی در مدیریت عملکرد

سنجش و ارزیابی ارزش های رفتاری در سازمان

)EVC(جاری سازی نظام ارزشی

وجود عدالت

 برقراری 
فرصت های برابر

رعایت گوناگونی

شایسته ساالری

کرامت انسانی

رعایت اصول اخالقی

نمونه اقداماترویکردموضوعات

رویکردهای گوناگونی کارکنان

فعالیت های مشارکت اجتماعی داوطلبانه کارکنان

نحوه مشارکتعنوان فعالیت مشارکتی
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ــای  ــود برنامه ه ــتراتژی و بهب ــن اس ــا در تدوی ــرات آن ه ــتفاده از نظ ــان و اس ــارکت کارکن ــب مش ــرای جل ــو ب ــی مک ــرد اصل رویک
ســازمانی، طراحــی و جــاری ســازی ســاختار کمیتــه ای در ســازمان می باشــد. بــه همیــن منظــور نمایندگانــی از واحدهــای ســازمانی 
ــای  ــه ه ــران، کمیت ــن و  مدی ــورای معاونی ــتراتژیك،  ش ــازی اهداف اس ــه از جاری س ــای کاری برگرفت ــا گروه ه ــا ی ــب کمیته ه در قال
عملیاتــی،  نظــام پیشنهــــــادها، جلســات هم اندیشـــــــی کارکنان درخصوص موضوعـــــــات همـــــکاران، کمیته رفــاه  و روابط 
ــه هرگونــه مســائل و مشــکالتی  ــا ب ــد ت ــی  و ســایر مــوارد  مشــارکت  دارن کار، کمیته انضباطی،کمیته آمــوزش ، کارگــروه هــای تعال
کــه از ســمت کارکنــان مطــرح مــی شــود، بــا تصمیم گیــری مناســب و حــل مســــــاله مرتبـــط بــه موضوعـــــات مــد نظــر کارکنان 

پاســخ داده شــود.

همانطــور کــه در بخــش قبــل مطــرح شــد، مکــو همــواره تــالش نمــوده اســت تــا حقــوق کارکنــان شــامل حقــوق کاری و شــهروندی 
ایشــان را براســاس الزامــات قانونــی و فراتــر از آن رعایــت نمــوده و زمینــه ســاز توســعه و تعالــی ســرمایه انســانی باشــد. در ایــن 

خصــوص برخــی از نتایــج قانون مــداری مکــو در قبــال کارکنــان بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

پرهیز از هرگونه به کارگیری کارکنان کمتر از سن قانونی و کار اجباری در شرکت	 

حفظ کرامت نیروی انسانی و تعامل بر اساس اصول اخالقی مطابق قوانین کشور	 

رعایت شرایط پرداخت حداقل حقوق و مزایا مطابق قانون کار و بیش از آن 	 

رعایت کلیه ضرایب افزایش حقوق کارکنان در قوانین کار کشوری و بیش از آن 	 

رعایت حداقل شرایط قانونی بیمه تامین اجتماعی کارکنان و پرداختن به بیش از آن مانند تخصیص بیمه تکمیلی درمان و 	 
بیمه عمر برای کلیه کارکنان

رعایت کلیه حقوق کارکنان به هنگام ترک کار و بازنشستگی و بیش از آن مطابق قوانین داخلی شرکت	 

رعایت کلیه حقوق کارکنان در زمینه مرخصی های کاری و بیش از آن به صورت مرخصی های تشویقی	 

رعایت ایجاد محیط کار سالم و ایمن برای کارکنان و بیش از آن مطابق با الزامات سازمان متعالی و نظام های مدیریتی	 

کمیته های سازمانی در نقش پاسخگو به مسائل کارکنان

قانون مداری و تبعیت از قانون در امور مرتبط با کارکنان
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رویکردهای درستی کسب و کار در قبال تامین کنندگان

مواجهه صادقانه ، صریح و همراه با احترام اصیل و متقابل با تامین کنندگان، سرلوحه مرام اخالقی ماست.. 1
انصاف در عقد قرارداد، پایبندی به مفــاد قرارداد و پرداخت بموقع مطالبات، مشی ما با تامین کنندگان است.. 2
ــه ضــرر رســانی، . 3 ــدگان، دوری از هــر گون ــن کنن ــه ای تامی ــگاه حرف ــی، حمایــت از جای ــن امنیــت روان خیرخواهــی، تامی

رعایــت حریــم خصوصــی تامیــن کننــدگان، رازداری و توجــه بــه محرمانگــی اطالعــات آنــان، وظیفــه اخالقــی ماســت.
نسبت به آنچه از اموال، منابع انسانی و مالکیت معنوی تامین کنندگان در اختیار ماست، امانتدار هستیم.. 4
تامیــن کننــدگان مــارا همیشــه نقــد پذیــر خواهنــد یافــت. اطــالع یابــی از دیــدگاه هــا و انتقــاد هــای آنــان و پاســخگویی . 5

بــه آنهــا، تعهــد اخالقی ماســت.
ــی و اســتمرار همــکاری براســاس . 6 ــدگان، مســاعدت و حســن همــکاری در شــرایط بحران ــوی از تامیــن کنن حمایــت معن

ــدی، خصلــت ســازمانی گــروه مپناســت. رضایتمن
 پیمانکاران و تامین کنندگان را در رشــد اخــالق حرفه ای یاری خواهیم کرد.. 7

تعامــل بــا تامیــن کننــدگان را بــر بیــان دقیــق و شــفاف انتظــارات و . 8
تعهــدات طرفیــن بنــا مــی نهیــم.

سرعت در انجام امور مربوط به حقوق تامین کنندگان وظیفه اخالقی ماست.. 9
بر ایجاد فرصت های اطالع رسانی و شرایط عادالنه رقابت تاکید می کنیم.. 10

قدردانی از حسن همکاری تامین کنندگان یک ارزش اخالقی و خدا پسندانه است.. 11
حمایت از حقوق قانونی کارکنان پیمانکاران، وظیفه انسانی ماست.. 12
برخــورداری از نـــاظر کاردان و منصــف را حــق تـــامین کننــدگان مــی دانیــم و در نظـــارت، ارزیابــی و داوری در فعالیــت . 13

ــم ــی دانی ــم م ــه ای را حاک ــی و حرف ــط علم ــکاران، انصــاف و ضواب پیمان
پیش بینی پذیری سازمان برای تامین کنندگان را ضامن حفظ حقوق آنان می دانیم.. 14

منشور اخالقی در قبال تامین کنندگان
اتخــاذ رویکردهــای مشــخص و مــدون در شناســائی، انتخــاب 
ــا تامیــن  ــرد ب ــرد ب ــر فضــای ب ــی ب ــه و مبتن و همــکاری عادالن
ــب و کار  ــتی کس ــاد درس ــاری از ابع ــکاران تج ــدگان و هم کنن
در قبــال تامین کننــدگان اســت. همچنیــن رویکردهــای مرتبــط 
در دســتورالعمل مدیریــت ارتبــاط بــا تامیــن کننــدگان در مکــو 
ــتراتژی های  ــه اس ــن رابط ــد. در ای ــی باش ــاری م ــی و ج طراح
یــا  و  اســتراتژیک  اهمیــت  براســاس  منبع یابــی  در  مکــو 
اســتاندارد و روتیــن بــودن اقــالم بــه ســه دســته برون ســپاری 
ــا مکــو، برون ســپاری  ــه شــرکاء تجــاری دارای ارتبــاط فعــال ب ب
بــه تامیــن کننــدگان مســتقل و تامیــن از بــازار تقســیم می شــود 
کــه متناســب بــا موضوعــات شناســائی شــده مــوارد در پایــگاه 
اطالعاتــی تامین كننــدگان )معتبــر/ نامعتبــر( ثبــت و بکارگیــری 
ــدگان  ــن کنن ــائی تامی ــای شناس ــال ه ــم کان ــود. از اه ــی ش م
مــی تــوان بــه حضــور در نمایشــگاه ها، تبلیغــات، اســتعالم ها، 
ســوابق کار قبلــی بــا شــرکت، جســتجو دراینترنــت، بازخوردهای 
لیســت  کارفرمــا(،  لیســت  مشــتریان)وندور  از  دریافتــی 
ــی شــده توســط حــوزه  ــر معرف ــر/ نامعتب ــدگان معتب تامین کنن
ــدگان  ــاری تامین کنن ــا، خوداظه ــروه مپن ــی و گ ــای تخصص ه
جهــت ورود بــه ونــدور لیســت، فراخــوان، اســتفاده از لیســت 
شــهرک های  ســامانه  اطالعــات  و  تامین کننــدگان  خــرده 

ــران اشــاره نمــود. صنعتــی ای

ســه  طــی  تامین کننــدگان  انتخــاب  و  ارزیابــی   
ارزیابــی دوره ای و پایــش  اولیــه،  ارزیابــی  مرحلــه 

عمکــرد بــه صــورت مســتمر و بــر اســاس روش ارزیابــی 
و  بازرگانــی  مالــی-  )سیســتمی-کیفی،  چندمعیــاری 

فنــی مهندســی مطابــق بــا اســتاندارهای محصــول و 
ــی  ــای  ارزیاب ــه( راهنم ــت یکپارچ ــتم مدیری ــات سیس الزام

انجــام  خدمــات(   تامین کنندگان)ســازندگان/تولیدکنندگان/ 
ــن  ــت تامی ــه دارای ظرفی ــی ک ــه تامین کنندگان ــرد. کلی می گی
کاال و خدمــات بــرای شــرکت مکــو باشــند، می تواننــد از طریــق 
درج مشــخصات خــود در لیســت تامین کننــدگان گــروه مپنــا و 
یــا مکــو درخواســت خــود را نســبت بــه تامیــن کاال و خدمــات 
بــرای شــرکت ثبــت و شــرکت پــس از ارزیابــی توانمنــدی آنــان 
نســبت بــه ورود ایشــان بــه وندورلیســت اقــدام و بــا ایشــان 

جهــت تامیــن همــکاری می نمایــد. 

معیــار انتخــاب و ارزیابــی نیــز مشــخص بــوده و توســط 
ــس از ورود  ــن پ ــت. همچنی ــی اس ــل بررس ــدگان قاب تامین کنن
تامین کننــدگان بــه ونــدور لیســت نحــوه انتخــاب آنــان بــرای 
ــه  ــد مناقص ــاس فرآین ــر اس ــات ب ــات و خدم ــن کاال، قطع تامی
ــی  ــاد فن ــی ابع ــت بررس ــات جه ــیون مناقص ــرح در کمیس و ط
ــدگان  ــه تامین کنن ــالم ب ــت و  اع ــای قیم ــایش پاکت ه و گش

ــرد.  ــی گی ــورت م ص

مکــو تــالش دارد بــر اســاس دیــدگاه مســئوالنه خــود در هــر دو جنبــه فنــی و مدیریتــی نســبت بــه تســهیم و انتقــال دانــش مــورد 
نیــاز بــه تامین کننــدگان اقــدام نمایــد و از ایــن طریــق منجــر بــه رشــد آنــان گــردد. انتقــال ســرریز دانــش تحقیق و توســعه و توســعه 
محصــول در قالــب ارائــه دانــش و یــا در هنــگام همــکاری مشــترک در پــروژه بــه تامین کننــدگان منتقــل می گــردد. همچنیــن در 
جهــت ارتقــاء سیســتم مدیریــت یکپارچــه)IMS( و پوشــش الزامــات و معیارهــای مکــو مشــاوره رایــگان بــه تامین کننــدگان در 
زمینــه سیســتم های مدیریــت ارائــه و در صــورت درخواســت تامین کننــدگان در انجــام ممیــزی شــخص دوم سیســتم مدیریــت 
یکپارچــه آنــان مشــارکت و همــکاری الزم بــه عمــل می آیــد. دعــوت از تامین کننــدگان جهــت شــرکت در دوره هــا و بهره بــرداری 

از نرم افزارهــا و محتویــات دانشــی از مــواردی بــوده اســت کــه در ایــن رویکــرد بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.

همچنیــن مکــو تــالش می نمایــد در جنبه هــای متعــدد باعــث اقــدام بهبــود فرآیندهــا، محصــوالت و ارتقــاء عملکــرد آنــان 
شــود و تجربه هــای مختلــف خــود را در اختیــار تامین کننــدگان بگــذارد.

شناسایی و انتخاب تامین کنندگان بر اساس فرآیند های شفاف

تبادل دانش با تامین کنندگان  و ارتقاء عملکرد آنان

پایش عملکرد

مراحل ارزیابی تامین کننده

3
دوره ای

2
اولیــــــه

1
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اشتراک در ماهنامه ها و عضویت در فضاهای سایبری 
جهت تبادل و تسهیم دانش و اطالعات

بهبود فرآیندهای ساخت و محصول

بهبود فرآیندها و سیستمی

انتقال دانش فنی و آموزش

سیستم پیشنهادها

اشــتراک در نشــریه روزنامــه رســمی،  عضویــت در اتــاق بازرگانــی ایــران و آلمــان،  
عضویــت در شــورای مشــترک ایــران و اوکرایــن،  عضویــت در انجمــن اتوماســیون 
صنعتــی ایــران،  عضویــت در ســندیکای بــرق ایــران،  عضویــت در ســایت اطالعات 
فنــی ایــران،  ارتبــاط نزدیــک بــا انجمــن ســیم و کابــل ایــران،  ارتبــاط نزدیــک بــا 
ــت،  ــه وزارت صنع ــرو محرک ــازی و نی ــین س ــک و ماش ــرق و الکترونی ــت ب مدیری
معــدن و تجــارت،  ارتبــاط نزدیــک بــا اتــاق بازرگانــی اســتان های تهــران و البــرز،  
ارتبــاط بــا ســفارتخانه های خارجــی بــه منظــور دریافــت اطالعــات تامین کننــدگان 

در آن کشــورها

هماهنگــی جهــت انجــام بازدیــد تامین کننــدگان مکــو از شــرکت های تامین کننــده 
رجی  خا

در اختیــار قــراردادن نمونــه محصــول بــرای تأمیــن کننــده داخلــی جهــت تولیــد 
محصــول مــورد نظــر ماننــد نمونــه  تابلــو بــه شــرکت هــای تابــش تابلــو ، آران 
انــرژی، تکســاز تابلــو بشــل ،تولیــد ملزومــات بــرق و تجهیــزات بــرق و ســیاالت 

فــوالد )ســاتها (و نمونــه مقاومــت بــه شــرکت  برنــا الکترونیــک 

ــر(  ــو، کانتین ــزات ) تابل ــه تجهی ــدگان از نمون ــد تامین کنن ــت بازدی هماهنگــی جه
جهــت بهبــود فرآینــد تولیــد محصــول بــرای ســازندگان کانتینــر 

ــه تامین کننــدگان در جهــت ارتقــاء سیســتم مدیریــت یکپارچــه  ارائــه مشــاوره ب
ــت  ــر صنع ــرکتهایی نظی ــه ش ــو ب ــای مک ــات و معیاره ــش الزام )IMS( و پوش
ــی  ــرژی ،مهندس ــه ،آران ان ــان پای ــی آب ــو، مهندس ــش تابل ــن، تاب ــتران آروی گس
تالیــران ،کیــان ایســاتیس پــارس، تکســاز تابلــو بشــل، کاوش جــوش تهــران و ...،  
ــت  ــت امنی ــتم مدیری ــاء سیس ــت ارتق ــدگان در جه ــه تامین کنن ــاوره ب ــه مش ارائ
اطالعــات )ISMS(،  ارائــه مشــاوره بــه تامین کننــدگان در جهــت ارتقــاء سیســتم 

SAP همچــون ERP ــر ــی ب هــای مبتن

 ، siemens فراهــم نمــودن دوره هــای آموزشــی توســط همــکاران تجــاری شــامل
گریپس،مهندســی فرینــه فنــاور، سیســتما ســرویس، کنتــرل کــر و ...

ــزات مــواد و  ــی تجهی ــدگان داخل ــزاری دوره هــای آموزشــی توســط تامین کنن برگ
قطعــات ماننــد شــرکت هــای همنــد نیــرو گســیل ، بــک افــزار ، ســت نیــک  در 

زمینــه باتــری و شــرکت مهندســی نویــن آریــا پتــرو نیــر در زمینــه ســوئیچگیر

برگزاری همایش به منظور انتقال تجارب و دانش با تامین کنندگان برتر 

شــرکت در همایــش و ســمینارهای علمــی ترتیب داده شــده توســط تامین کنندگان، 
ایجــاد و راه انــدازی پورتــال اکســترانت بــه منظــور تبــادل اطالعــات و دانــش بــا 

ــدگان    تامین کنن

ایجــاد مکانیــزم دریافــت پیشــنهاد تامین کننــدگان در ســال 95 در قالــب 
SRM دســتورالعمل 

توضیحاتمصادیقی از تبادل دانش و ارتقا تامین کنندگان

مکــو در راســتای تقویــت اقتصــاد ملــی و توانمندســازی شــرکت های داخلــی تــالش می نمایــد در مــواردی کــه امــکان 
تامیــن از داخــل وجــود دارد مــواد،  قطعــات و خدمــات مــورد نیــاز خــود را از میــان تامیــن کننــدگان داخلــی انتخــاب 

نمایــد و در ایــن راســتا اولویتــی را بــرای تامیــن از داخــل قائــل می شــود. همچنیــن در مــواردی کــه تامین کننــده داخلــی 
وجــود نــدارد امــکان ســاخت داخــل برخــی از تجهیــزات امکانســنجی شــده و تامین کننــدگان مــورد نظــر در ایــن زمینــه 

شناســایی گردیــده و همــکاری الزم بــا آنهــا جهــت تولیــد و تامیــن مــواد و قطعــات مــورد نیــاز انجــام می شــود.

مکــو جهــت اطمینــان از پایــداری تامین کننــدگان و توجــه بــه جنبه هــای زیســت محیطی و اجتماعــی عــالوه بــر جنبه هــای اقتصــادی 
ــدگان  ــت تامین کنن ــد. ســامانه جامــع مدیری ــان می کن ــی آن ــدگان و ارزیاب ــه بررســی جنبه هــای HSE در تامین کنن ــدام ب ــن، اق تامی
گــروه مپنــا کــه در مکــو نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد اقــدام بــه ارزیابــی گواهینامه هــای ایمنــی و 
زیســت محیطــی ماننــد ISO 14001  و ISO 45001 بــرای تامین کننــدگان نمــوده 
و از طریــق ضمانــت موجــود در ایــن سیســتم های مدیریتــی بــه 
ــالمت  ــی و س ــی، ایمن ــت محیط ــای زیس جنبه ه
توجــه  تامین کننــده  انتخــاب  در 

می نمایــد.  

یکــی دیگــر از مصادیــق درســتی کســب و کار در تعامــل بــا تامین کننــدگان پایبنــدی بــه راهکارهای 
قانونــی کشــور و تعامــل مناســب بــا آنهــا جهــت یافــت راهکارهــای بــرد- بــرد بــا ایشــان اســت. همانطور 

کــه گفتــه شــد شــرکت تــالش می نمایــد چــه در زمــان جســتجو و انتخــاب تامین کننــدگان و چــه در مراحــل 
انعقــاد قــرارداد و فعالیــت مشــترک بــه قوانیــن مرتبــط همچــون برگــزاری مناقصه هــا و شــفافیت آن و همچنیــن بــه 

مفــاد قــراردادی پایبنــد باشــد کــه برخــی از مصادیــق مربوطــه بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

ایجاد شرایط مناسب پرداخت برای تامین کنندگان	 

تسهیل در اخذ تضامین	 

اعطای رضایت نامه عملکرد به تامین کننده به درخواست تامین کننده	 

معرفی تامین کننده به سایر شرکت های گروه مپنا	 

 برگزاری همایش تقدیر از تامین کنندگان برتر	 

جلسات حمایتی و دوسویه با تامین کنندگان	 

چشم پوشی از جرائم تاخیر درتحویل تجهیزات و خدمات 	 

استفاده از تامین کنندگان داخلی و ساخت داخل

استفاده از معیارهای پایداری در انتخاب تامین کنندگان 

قانون مداری و هم افزایی با تامین کنندگان
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رویکردهای درستی کسب و کار در قبال مشتریان

احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری، در هر شرایطی سرلوحه مرام اخالقی ما است.. 1
اطــالع رســانی شــفاف، بــه موقــع، دقیــق و کامــل و ارائــه مشــاوره موثــر و آمــوزش الزم، پاســخ مــا بــه حــق اطــالع یابــی . 2

مشــتریان و مصــرف کننــدگان اســت.
سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کاال، وجهه همت گروه مپنا است.. 3
حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری و رازداری، خط مشی حرفه ای ما است.. 4
انتقــاد، حــق مشــتری و مصــرف کننــده اســت. پاســخگویی، . 5

نقدپذیــری و جبــران خســارت ناشــی از 
مــرام  ســازمان،  عملکــرد 

ماســت.

رعایــت انصــاف در عقــد قــرارداد و دوری از هرگونــه داد و ســتد نــاروا . 6
را شــرط کســب و کار اخالقــی مــی دانیــم.

پایبنــدی بــه تعهــدات، بــه ویــژه در قیمــت، تحویــل بــه موقــع و بــی عیــب و نقــص کاال و . 7
خدمــات، خصلــت ســازمانی مــا اســت.

دیــدگاه مشــتری و مصــرف کننــده را ارج مــی نهیــم و بــا تنــوع در کاال و ارائــه خدمــات و بــا انعطــاف پذیــری و . 8
اســتقبال از نیــاز و ســلیقه آنــان، بــر حــق انتخــاب مشــتریان تاکیــد مــی کنیــم.

ارائــه خدمــات پیــش از فــروش تــا پــس از فــروش، همــراه بــا رعایــت اســتانداردهای کیفیــت را فراتــر از وظیفــه حرفــه ای، . 9
تعهــد اخالقــی نیــز مــی دانیم.

مواجهه صادقانه، عادالنه، صریح و اجتناب از هرگونه فریب، مرام گروه مپنا است.. 10

منشور اخالقی در قبال مشتریان

ــن  ــه در ای ــرات محصــوالت اســت ک ــت اث ــی و مدیری ــال مشــتری، ایمن یکــی از رویکردهــای درســتی کســب و کار در قب
رویکــرد تــالش شــده اســت هــر گونــه اثــر منفــی ایمنــی، محیــط زیســتی و اجتماعــی محصــوالت در چرخــه عمــر خــود 

کاهــش یافتــه و اثــرات مثبــت آن بیشــتر شــود. در ایــن خصــوص برخــی از مصادیــق توجــه بــه موضوعــات ایمنــی بــرای 
مشــتریان بــه ویــژه محصــوالت ولتــاژ بــاال شــرکت بــه شــرح زیــر اســت: 

در تمامــی محصــوالت، بخــش هــای فشــار قــوی و کنتــرل از یکدیگــر جــدا شــده و همچنیــن بخــش هــای ولتــاژ بــاال از تمــاس 	 
مســتقیم و ناخواســته کاربرهــا ایزولــه شــده اســت.

دارای رله های حفاظتی و نشتی زمین بوده که بالفاصله در صورت اتصالی های احتمالی مدار وردی قطع می شود	 

مــدار قــدرت دارای بریکــر قطــع زیــر بــار بــوده و هــر اتصالــی را بالفاصلــه قطــع نمــوده و بخــش هــای دچــار خطــا شــده از بخــش 	 
هــای ســالم جــدا می شــود.

دارای لیبل و تگ های خطر فشار قوی و عالیم هشدار دهنده برق دار بودن می باشد.	 

چراغها و نمایشگرهای نشان دهنده برقدار بودن تابلو بر روی محصوالت نصب شده است	 

از قطعــات اســتاندارد و دارای کیفیــت و دارای گواهــی هــای اســتاندارد ایمنــی و ســالمت محصــول در ســاخت محصــوالت بهــره 	 
گرفتــه شــده اســت.

شایان ذکر است رویکردهای مدیریت اثرات با تمرکز بر محیط زیست در فصل 5 مورد بررسی قرار گرفته است. 

یکــی از رویکردهــای اصلــی مکــو در ارائــه رفتــار مســئوالنه، اســتقرار و پیــاده ســازی رویکــرد مدیریــت چرخــه عمــر محصــوالت و 
خدمــات مــی باشــد کــه در فصــل 5 بــه صــورت مفصــل بــه آن پرداختــه شــده اســت. طــی ایــن رویکــرد مکــو در تمامــی چرخــه عمر 
محصــوالت و خدمــات در قبــال مشــتریان خــود را مســئول دانســته و بــا مکانیــزم هــای مختلفــی ایــن رویکــرد را پایــش و کنترل می 
نمایــد. در ایــن خصــوص برچســب زنــی محصــوالت و ارائــه اطالعــات مناســب در مــورد نــکات مــورد نظــر محصــول یکــی از مکانیزم 
هــای ایــن رویکــرد و در راســتای درســتی کســب و کار می باشــد کــه بــه وســیله شــرکت انجــام و در اختیــار مشــتریان قــرار می گیــرد. 
ــب و  ــوزش نص ــی، آم ــکات ایمن ــول، ن ــردی محص ــات کارب ــد توضیح ــواردی مانن ــامل م ــول ش ــب های محص ــا و برچس دفترچه ه

اســتفاده از محصــول، اطالعــات و مشــخصات فنــی و نحــوه نگهــداری، تعمیــرات و نظافــت آن اســت. 

ایمنی و مدیریت اثرات محصول

برچسب زنی محصوالت 

از آن جایــی کــه شــرکت در مــورد کلیــه ذینفعــان خــود اقــدام بــه رعایــت قانــون می کنــد در مــورد مشــتریان بــه مفــاد قانــون بــه   کاتالوگ ها و برچسب زنی های محصوالت
ــدی  ــق ویژگی هــای توافــق شــده و در زمانبن ــه محصــوالت مطاب ــد ک ــوده و تــالش می نمای ــد ب خصــوص در امــور قراردادهــا پایبن
مناســب بــه ایشــان ارائــه گــردد. همچنیــن پــس از تحویــل محصــول شــرکت، خدمــات مــورد نظــر مشــتریان در زمینــه پشــتیبانی 
از محصــول و ارائــه دانــش مــورد نظــر مشــتری در اســتفاده از محصــول را در برنامه هــای خــود قــرار داده اســت. عــالوه بــر ایــن 
آنگونــه کــه در بخــش ارتبــاط و تعامــل بــا ذینفعــان مطــرح شــد شــرکت اقــدام بــه تعامــل مناســب بــا ذینفعــان و نظرســنجی و 
تــالش جهــت بهبــود فرآیندهــای مرتبــط بــا مشــتری مــی نمایــد. ارزش آفرینــی، نــوآوری و توســعه محصــوالت مرتبــط بــا نیازهــای 
ــا  ــط ب ــل مرتب ــه در فص ــود ک ــام می ش ــتریان انج ــا مش ــی ب ــا هم  افزای ــط ب ــه مرتب ــت ک ــواردی اس ــر از م ــی دیگ ــتریان یک مش

محصــوالت آینــده تشــریح گردیــده اســت. 

قانون مداری و هم افزایی با مشتریان 
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ــا آنــان، طــی الگوبــرداری از   بــه منظــور تحقــق مســئولیت های اجتماعــی در قبــال مشــتریان و تقویــت و تعامــالت اثربخــش ب
شــرکت های ABB و SIEMENS رویکــرد توصیــه بــه مشــتری در هشــت حــوزه اصلــی بــه عنــوان رویکــردی جهــت درســتی کســب 
و کار تدویــن و جــاری شــده اســت. آمــوزش نیروهــای بهره بــردار بــه عنــوان مهمتریــن حــوزه توصیــه بــه مشــتری، یکــی از اصلــی 
تریــن راهکارهــای بهبــود عملکــرد و بهره بــرداری بهینــه از منابــع، تجهیــزات و تاسیســات مــی باشــد. همچنیــن در راســتای کمــک به 
مشــتری در نگهــداری و انبــارش مناســب تجهیــزات، پــس از ارســال و تحویــل اقــالم بــه کارفرمــا، بازدیدهــای دوره ای جهــت حصول 
اطمینــان از نحــوه نگهــداری اقــالم ارســال شــده بــه ســایت، توســط مســئول هماهنگــی و تحویــل صــورت می پذیــرد. از مصادیــق 
ایــن رویکــرد در کســب و کار انــرژی مکــو مــی تــوان بــه بازدیــد از ســایت مشــتریان بالفعــل و بالقــوه بــه منظــور شناســایی نیــاز بــه 

بهینه ســازی و نوســازی محصــوالت بــرق و کنتــرل بــه منظــور ارتقــاء عملکــرد و افزایــش طــول عمــر اشــاره نمــود.

ــوالت و  ــد محص ــه می توان ــت ک ــی اس ــی از ارکان ــوان یک ــه عن ــت ب رقاب
خدمــات متنوعــی را بــرای مشــتری فراهــم آورد و یکــی از رفتارهــای اخالقی 

ــاد  ــت ایج ــی جه ــای غیرقانون ــتفاده از رانت ه ــدم اس ــتری ع ــر مش در براب
انحصــار در بازارهــا می باشــد. شــرکت مکــو بــا پایبنــدی بــه ایــن اصــل تــالش 

می نمایــد تــا نــه تنهــا فضــای بازارهــای خــود را بــه ســوی انحصــار نبــرد بلکــه 
ــد نظــر  ــذار در توســعه شــرکت خــود م ــی از ارکان تاثیرگ ــوان یک ــه عن ــا را ب رقب

ــه صــورت مناســبی تعامــل نمایــد. هــر  ــا آنهــا ب قــرار داده و تــالش می نمایــد ب
ــه دلیــل شــرایط محیطــی کشــور ماننــد تحریم هــا، سیاســت های دولــت  ــد ب چن

در واردات و یــا نــوآوری محصــول در برخــی از بازارهــا بــرای شــرکت انحصــار ایجــاد 
شــده اســت امــا ایــن مــوارد حاصــل البی گــری و رقابــت ناســالم نبــوده اســت. 

فعالیت در بازار رقابتی آگاهی رسانی به مشتریان درباره مسئولیت ها در استفاده از محصوالت و خدمات

مشاوره فنی به مشتری

آموزش نیروهای بهره بردار

شرایط محافظت و نگهداری

چگونگی بهره برداری و نگهداری و تعمیرات محصول

شرایط حمل، بارگیری و تخلیه

تهیه فهرست قطعات یدکی

مسائل ایمنی و بهداشت و محیط زیست

نظارت بر نصب و راه اندازی

معرفی تامین کنندگان معتبر

در قالب جلسات فنی پیش و در حین اجرای قرارداد	 

 پــس از ســنکرون شــدن هــر واحــد نیروگاهــی و بر اســاس درخواســت مشــتری 	 
بــا بــه کارگیــری جــزوات آموزشــی بهینــه شــده و اســاتید آمــوزش دیده 

طی مرحله طراحی و در قالب مدرک مهندسی 	 

بــه هنــگام تحویــل محصــول بــه مشــتری در محل مکــو  بر اســاس دســتورالعمل 	 
نگهــداری تجهیــزات در ســایت و بــا نظــارت دوره ای نماینــده امــور هماهنگــی بــا 

مشــتریان مکــو و سرپرســت کارگاه در دوران گارانتی

به هنگام بازگشایی بسته بندی )OPI( در محل مشتری	 

طی مرحله طراحی و در قالب مدرک مهندسی	 

دستورالعمل نگهداری واحدها در حالت عدم بهره برداری 	 

ــا نظــارت ســوپروایزرهای مهندســی و سرپرســت 	  ــرداری ب ــره ب دســتورالعمل به
کارگاه در دوران گارانتــی

 طی مرحله طراحی و در قالب مدرک مهندسی	 

دستورالعمل بارگیری و تخلیه و نصب کانتینر  	 

بین PAC و FAC یا بعد از FAC و بر اساس درخواست مشتری	 

ارائه مدارک SDS  های مواد شیمیایی ارسالی به سایت ها	 

راهنمای مدیریت پسماند در پایان چرخه عمر محصوالت 	 

شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و خطرات ایمنی مرتبط با محصوالت	 

ارائــه توصیه هــا و راهنمایی هــا بــه کارفرمــا حیــن نصــب و راه انــدازی از طریــق 	 
حضــور سرپرســت کارگاه مقیــم در ســایت و اعــزام ســوپروایزرها

ــه منظــور اضافــه نمــودن 	  معرفــی تامین کننــدگان مــورد تاییــد شــرکت مکــو ب
نــام آن هــا بــه فهرســت تامیــن کننــدگان مجــاز مشــتریان

خط مشی اخالقی گروه مپنا در قبال رقبا )خط مشی رقابت اخالقی(چگونگی ارایهموضوع
رقبــا همچــون شــریکان مــا در صنعــت هســتند و توســعه حرفــه ای و 
پیشــرفت جامعــه در گــرو همــکاری و رقابــت ســالم و اخالقــی بــا آنــان 
ــن  ــوان ضام ــه عن ــا ب ــوق رقب ــت حق ــه رعای ــدی ب ــای بن ــر پ ــت. ب اس

ــت، هــم ســوگند مــی شــویم. ســالمت در رقاب

مــا بــه تعامــل بــرد - بــرد بــا رقبــا بــر اســاس حفظ حقــوق مصــرف کننــدگان، . 1
پــای بنــد هســتیم و از هــر گونــه ضرررســانی بــه رقبــا در همــه فعالیــت هــای 

حرفــه ای ماننــد مذاکــرات تجــاری، تبلیغــات و پرهیــز مــی کنیم.

ــت و . 2 ــز از غیب ــظ آن و پرهی ــا و حف ــع انســانی رقب ــت مناب ــه کرام ــرام ب احت
ــا اســت. ــی م ــا، مشــی اخالق ــه رقب ــی نســبت ب بدگوی

ــط . 3 ــردن محی ــی ک ــالم و رقابت ــت س ــگ رقاب ــعه فرهن ــت توس ــالش در جه ت
کســب و کار و اجتنــاب از هــر فعالیــت رقابــت گریــز، تعهــد حرفــه ای و اخالقی 
مــا اســت. تــالش بــرای بــه دســت آوردن جایــگاه مرجــع در صنعــت، مادامــی 

کــه بــر شایســتگی حرفــه ای باشــد، محیــط رقابتــی را رونــق مــی دهــد.

پــای بنــدی بــه شــفافیت و قانــون پذیــری و پرهیــز از هرگونــه ارتبــاط دوگانه . 4
بــا منابــع انســانی رقبــا، اســاس تعامــل حرفــه ای مــا بــا رقبا اســت.

حفــظ حریــم شــخصی رقبــا، پرهیــز از دســتیابی بــه اطالعــات محرمانــه آنان . 5
و صیانــت از اســرار آنــان در چارچــوب قوانیــن، خصلــت مــا اســت.

رفتــار غیراخالقــی را بــا تعهــد اخالقــی پاســخ مــی دهیــم و تعامــل در جهــت . 6
هــم افزایــی بــه منظــور ایجــاد ظرفیــت هــا، فرصــت هــا و مدیریــت تهدیــد 
ــه  ــا ب ــده، تشــویق رقب ــوق مصــرف کنن ــی و حق ــع مل ــظ مناف در جهــت حف
ــی  ــاء ســالمت اخالق ــا در ارتق ــردن آنه ــاری ک ــه ای و ی ــت اخــالق حرف رعای

مــرام مــا اســت.

ــه، . 7 ــه صادقان ــه و مواجه ــدات دوجانب ــه تعه ــدی ب ــای بن ــری و پ ــون پذی قان
ــت ســازمانی مــا اســت. ــا خصل ــا رقب ــح و شــفاف ب صری
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رویکردهای درستی کسب و کار در قبال جامعه 

ــظ آســایش و . 1 ــم خصوصــی، حف ــظ حری ــد حــق حف ــوق همســایه ها، مانن ــه حق ــرام ب ــت حســن همجــواری و احت رعای
آرامــش روانــی، حساســیت نســبت بــه منافــع مالــی و معنــوی همســایه ها و امانــت داری نســبت بــه امــوال آنــان، رازداری 

و پاســخگویی در قبــال آنــان اســاس تعامــل مــا بــا همســایه ها اســت. 
ــتغال آفرینی . 2 ــارکت در اش ــگام مش ــه هن ــا ب ــه ای م ــای حرف ــی فعالیت ه ــور اصل ــهروندان، مح ــایش ش ــی و آس ــع مل مناف

بــارور، تولیــد کاال و خدمــات اســت. رعایــت عدالــت اجتماعــی در ارائــه فرصت هــای اشــتغال و ایجــاد فرصــت بهره منــدی 
شــهروندان از کاال و خدمــات، از مهمتریــن ارزش هــای اخالقــی مپنــا اســت. 

پیشــگامی در امــور خیریــه و یــاری رســاندن بــه نیازمنــدان، بــه ویــژه در شــرایط بحرانــی و مشــارکت در ارتقاءســطح رفــاه . 3
عمومــی جامعــه، وظیفــه اخالقــی مــا اســت. 

رویکردهــای درســتی کســب و کار در قبــال جامعــه، موضوعــات محیــط زیســتی و اجتماعــی نســبت بــه جامعــه و گروه هــای آن  
بــه خصــوص در جوامــع محلــی را شــامل می شــود. 

خط مشی اخالقی در قبال منافع ملی و شهروندان

اعتمــاد بــه مــردم، پاســخگویی در برابــر انتقادهــا و چالش هــای شــهروندان، توجــه بــه دیدگاه هــای عمومــی و مواجــه صادقانــه و . 4
صریــح بــا رســانه های جمعــی مــرام مــا اســت. 

مشارکت در ترویج فرهنگ نشاط، شادی، امیدواری و اخالق شهروندی، از اصول مسئولیت های اجتماعی ما است. . 5
مشارکت در ارتقاء استانداردهای مرتبط با صنعــت و ارتقاء کیفیت محصـــول با هدف افزایش دوام محصــــوالت، صرفه جویی در . 6

استفاده از منابع و پرهیز از اصراف منابع موجود را وظیفه خود در حفظ منافع ملی می دانیم. 
تالش در توسعه دانش و ارتقاء صنعت برای رهایی از هرگونه وابستگی و دستیابی به خودکفایی را ضامن عزت ملی می-دانیم.. 7
قانون پذیــری را احتــرام بــه حقــوق شــهروندان می دانیــم و بــر حاکمیــت قانــون و مقــررات بــر همــه شــئون حرفــه ای بــه ویــژه در . 8

ایفــای حقــوق و مطالبــات ملــی، تاکیــد می کنیــم. همــکاری صادقانــه و اثربخــش بــا ســازمان های نظارتــی را مشــارکت در حفــظ 
ــم.  ــی می دانی ــع مل مناف

احترام به هنجارهای اجتماعی، ارزش ها و شعائر الهی مرام اخالقی ما است. . 9
برخورداری از محیط آراسته و زیبا را به عنوان حق همسایه ها و شهروندان پاس می داریم.. 10
بر حمایت از مراکز دانشگاهی و نهادهای فرهنگی و مشارکت در توسعه فرهنگی کشور تاکید می کنیم.. 11
بر اساس شعار کسب و کار حالل، هرگز با افراد یا سازمان هایی که علیه منافع بشریت فعالیت می کنند، داد و ستد نخواهیم کرد.. 12
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مکــو بــه عنــوان یــک شــهروند مســئول و عضــوی از جامعــه، اقدامــات داوطلبانــه را جهــت بهبــود اثرگــذاری بــر جامعــه محلــی 
خــود در کلیــه ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و محیــط زیســتی انجــام می دهــد کــه بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره نمــود: 
جذب کارآموزان از منطقه استان البرز 	 
کمک های مستقیم مانند وسایل اداری به مدارس ، کالنتری و... 	 
کمک های خیریه امید مکو به منطقه فردیس و حومه 	 
کاشت درختان در شرکت به عنوان یکی از مراکز در جامعه محلی	 
غرس درخت در محوطه شرکت به مناسبت روز درختکاری	 
برگزاری کمپین های محیط زیستی مانند پاکسازی طبیعت 	 
برگزاری بازدیدها از شرکت جهت آشناسازی با فعالیت های سازمان	 
استفاده از ظرفیت شرکت جهت تزریق واکسن به خانواده های همکاران و پیمانکاران جامعه محلی در دوران کرونا	 

مکــو در طــول عمــر ســازمانی خــود همــواره تــالش داشــته اســت تــا ارتبــاط خــود را بــا مراکــز علمــی، صنفــی، تحقیقاتــی، فرهنگی 
و مــردم نهــاد برقــرار و ارتقــاء بخشــد. بدیــن منظــور مکــو متناســب بــا جــدول زیــر در حــوزه هــای تخصصــی مرتبــط و همچنیــن 
ســازمان هــای مــردم نهــاد شــامل موسســات خیریــه ماننــد المهــدی، صبــح امیــد، موسســه محــک )در قالــب خیریــه امیــد مکــو( 

نقــش موثــری در ایــن حــوزه داشــته اســت. 

اقدامات داوطلبانه در راستای جامعه

حمایت از انجمن ها و سازمان های مردم نهاد

یجــاد اشــتغال محلــی یکــی از مســیرهای تاثیرگــذاری بــر اقتصــاد جامعــه محلــی محســوب می گــردد کــه شــرکت مکــو تــالش 
ــا تمرکــز اســتخدام های خــود بــر جامعــه محلــی نســبت بــه افزایــش تاثیــر مثبــت در ایــن زمینــه اقــدام کنــد. برخــی از  دارد ب

ــه شــرح زیــر مــی باشــد:  ــه ب سیاســت های اتخــاذ شــده در ایــن زمین

جذب 55 درصد نیروهای کار از منطقه استان البرز و 46 درصد از منطقه فردیس و حومه	 

جذب کلیه نیروهای خدماتی و پیمانکاری از منطقه استان البرز 	 

ایجاد مشاغل غیر مستقیم از جمله آژانس، رستوران و... از جامعه محلی	 

اولویت تامین کنندگان حوزه رفاهی از فردیس و حومه ) از جمله تهیه کیک تولد پرسنل و...(	 

اولویت موسسات آموزشی کرج و حومه در شرایط برابر نسبت به سایر موسسات در راستای ارتقا جامعه محلی	 

ایجاد جذابیت های محیط کار برای افراد منطقه و جذابیت شغل در منطقه جهت رونق جامعه محلی و مردم بومی	 

جذب 48% کارآموزان از منطقه استان البرز	 

اشتغال آفرینی با تمرکز بر جامعه محلی

شــرکت مکــو بــه عنــوان یکــی دیگــر از مظاهــر درســتی کســب و کار در قبــال جامعــه، شفاف ســازی در پرداخــت 
ــه  ــه در مســیر توســعه کشــور هزین ــت ک ــع درآمــدی دول ــی از مناب ــوان یک ــه عن ــون را ب ــر قان ــق ب مالیات هــا منطب

ــد.  ــدام می نمای ــی شــفاف و پرداخــت آن اق ــه مالیات ــم اظهارنام ــرار داده اســت و جهــت تنظی ــد نظــر ق ــردد، م می گ

پرداخت مالیات ها

عضویت در انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
عضویت در انجمن رمز ایران

عضویت در فهرست بلند مناقصه گران شرکت ملی گاز
عضویت در سندیکای صنعت برق ایران

عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران

انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر
انجمن آموزش مهندسی ایران

همانطــور کــه بیــان شــد مکــو از طــرق  مختلــف بــا ذینفعــان خــود در تعامــل بــوده و تــالش نمــوده اســت تــا درگاه هــای مناســب 
بــرای دریافــت،  بررســی نظــرات و شــکایات کلیــه ذینفعــان و حــل تعارضــات آنــان در نظــر گیــرد. مطابــق با سیاســت هــای حاکمیتی 
ســازمان،  مدیــر عامــل اختیــار تعامــل بــا ذینفعــان را بــه مرتبط تریــن واحــد وظیفــه ای تفویــض نمــوده و ایــن متولیــان وظیفــه اخذ 

نقطــه نظــرات ذینفعــان در بــاب موضوعــات متعــدد و ارائــه مشــاوره در راســتای حــل مســائل ایشــان را بــر عهــده دارنــد. 

در مراحــل اولیــه مســائل و تضــاد منافــع مــورد نظــر توســط متولــی مرتبــط بررســی و اقــدام الزم بــرای رفــع آن تعریــف می گــردد. 
در صــورت عــدم رفــع آن،  شــکایت بــر حســب موضــوع بــه کمیته هــای عالــی ســازمان ارجــاع می گــردد و بــا حضــور معاونیــن و 
مدیرعامــل مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در صورتــی کــه تعــارض نتوانــد بــه طــور داخلــی حــل شــود شــاکی مــی توانــد بــه طــور 
قانونــی اقــدام بــه شــکایت علیــه ســازمان نمایــد. در ایــن صــورت واحــد حقوقــی ســازمان مســئول رســیدگی و پاســخگویی بــه 

تضــاد و تعــارض بــه وجــود آمــده اســت.

جهــت برقــراری تــوازن و پایــداری اقتصــادی، اجتماعــی و محیــط زیســتی در تصمیــم گیــری امــوری کــه بــا یكدیگــر در تعــارض 
هســتند مکــو تــالش دارد تــا ارزش هــای ســازمان را مــورد توجــه خــود قــرار دهــد. بــرای نمونــه درحالــی کــه توســعه ظرفیــت 
ــد مخاطــرات محیــط زیســتی  ــن هــدف می توان ــا می باشــد و ای ــروه مپن نیروگاهــی یکــی از اهــداف و برنامه هــای ابالغــی گ
بــه همــراه داشــته باشــد، بخشــی از ظرفیــت هدف گــذاری شــده بــه انرژی هــای تجدید پذیــر و تعریــف پروژه هــای نیــروگاه 
بــادی و خورشــیدی درایــن راســتا لحــاظ شــده اســت. همچنیــن در خصــوص نیــاز روزافــزون کشــور بــه سیســتم های بــرق و 
کنتــرل )مــورد اســتفاده در صنایــع مختلــف( مکــو بــا در نظــر داشــتن تــوازن در اقتصاد ملــی و اثــرات اجتماعــی فعالیت های 
ــرل  ــن در سیســتم های کنت ــک جایگزی ــوان ی ــه عن ــد منظــوره را ب ــرل بومــی چن ــق سیســتم کنت ــر خل ــز ب دانشــی، تمرک
خارجــی مــد نظــر قــرار داده اســت. درصــد انطبــاق بــا الزامــات محیــط زیســتی، رشــد و توســعه اقتصــاد منطقــه ای و 

ملــی، تاثیــر گــذاری بــر اقتصــاد، اثرگــذاری بــه عنــوان کارآفریــن و اســتخدام کننــده، فــروش درصــدی از محصــوالت 
ــردد.  ــش می گ ــادی پای ب

مشاوره، رسیدگی به شکایات و تضاد منافع

هیئت مدیرهمکاتبات رسمی/طرح در جلساتمدیرعاملسهامداران

بر حسب موضوع در کمیته تخصصی- سامانه صدای کارکنان/ ایمیلمعاونت سیستم ها و منابع انسانیکارکنان
کمیته تعارض سازمانی

مشتریان

معاونت فروش و خدمات مشتریان/ 
معاونت سیستم ها و منابع انسانی 

/ مدیریت کسب و کار خودروبرقی و 
B2C زیرساخت در حوزه

وب سایت/ایمیل/ مکاتبات رسمی/
تماس

کمیته ارتباط با مشتری

تامین کنندگان و 
همکاران تجاری

جامعه

معاونت تامین / معاونت سیستم ها و 
منابع انسانی

معاونت سیستم ها و منابع انسانی / 
روابط عمومی

وب سایت- ایمیل-/مکاتبات رسمی

نماینده واحد مرتبط با گروه جامعه

کمیته ارتباط با تامین کننده

 بر حسب موضوع در کارگروه 
مسئولیت های اجتماعی

مرجع رسیدگی کنندهدرگاه  دریافت شکایاتواحد متولینوع ذینفع
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تــاب آوری ســازمانی بــه عنــوان توانایــی ســازمان در پیــش بینــی، اجتنــاب و تعدیــل مثبــت در برابــر اختــالالت و 
تغییــرات محیطــی تعریــف می شــود. ایــن توانایــی ترکیبــی از ظرفیــت ســازمانی بــرای بازگردانــدن کارایــی پــس از 
اختــالل و ایجــاد قابلیت هــای الزم قبــل از پاســخ بــه بحــران اســت. ســازمان  های تــاب آور بــه دلیــل برنامــه  ریــزی 
موثــر، آمادگــی و انعطاف  پذیــری باالیــی کــه در خــود ایجــاد مــی  نماینــد، قــادر هســتند بحــران  هــا را بــا هزینه هــای کــم 

 پشــت ســر بگذارنــد. 
در ســال های اخیــر تحریم هــای گســترده، فضــای کســب و کار کشــور را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت بــه گونــه ای کــه محدودیت هــای 
حاصــل از آن در زمینه هــای متعــدد موجــب ضعــف عملکــردی یــا حتــی تعطیلــی کســب و کارهــا شــده اســت. در چنیــن وضعیتــی اســت کــه 
تــاب آوری بــه عنــوان یــک موضــوع کلیــدی در مکــو شــناخته شــده و شــرکت تــالش مــی کنــد تــا محیــط خــود را بــه خوبــی رصــد نمایــد و 
مکانیزم هــای الزم بــرای انطبــاق بــا محیــط و تــاب آوری را بــه کار گیــرد. در ایــن بخــش انــواع  راهکارهــای شــرکت جهــت تــاب آوری تشــریح 

می گــردد. 

تاب آوری و رشد کسب و کارها
با تمرکز بر شرایط تحریم  

موضوع کلیدی

ــه تهدیدهــای  ــع ب ــه موق ــا شناســائی و پاســخگوئی مناســب و ب ــا، ب ــزار مدیریتــی پوی ــوان یــک اب ــه عن نظــام مدیریــت ریســک ب
ســازمانی، پایــداری را بــرای ســازمان هــا تضمیــن مــی نمایــد. نکتــه قابــل اهمیتــی کــه ایــن نظــام مدیریتــی را متمایــز مــی ســازد، 
پویایــی و کنشــی بــودن ایــن رویکــرد اســت کــه در فضــای ناپایــدار محیطــی بــه عنــوان رویکــردی ارزشــمند و قابــل اطمینــان بــرای 
ســازمان هــا ارزش آفرینــی مــی نمایــد. ایــن نظــام از طریــق مدیریــت اثــر تغییــرات و پویایــی هــای محیطــی برســازمان، منجــر بــه 

حفاظــت از ارزش آفرینــی پایــدار ســازمانی مــی شــود.
تفکــر مبتنــی بــر ریســک بــه عنــوان یــک مفهــوم نهادینــه شــده در مکــو بــوده کــه در قالــب رویکردهــای خظاناپذیــر در تصمیــم گیــری 
هــای ســازمانی، توســعه محصــوالت، خدمــات و فرایندهــای ســازمانی و حیــن عملیــات طــرح ریــزی و مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
شــرکت مکــو بــا الگــو بــرداری از مــدل مدیریــت ریســک جامــع )ERM(، ریســک های ســازمانی را در قالــب دو دســته کلــی 1(ریســک 
هــای اســتراتژیک و مالــی  و 2( ریســک هــای فرآینــدی و عملیاتــی مدیریــت مــی نمایــد. در ایــن بخــش باتوجــه بــه موضــوع مدیریت 

ریســک اســتراتژیک ســازمان تشــریح خواهد شــد. 

شایان ذکر است سایر رویکردهای مدیریت ریسک در مکو شامل موارد زیر است:
گزارش های تحلیل محیطی برمبنای رویکرد برنامه ریزی سناریو	 
رویکرد مدیریت تغییر با هدف افزایش تطبیق پذیری و چابکی در پرداختن به ریسک های سازمانی	 
 گزارش هــای تحلیلــی دوره ای عملیاتــی ســازمان شــامل گزارش هــای بودجــه، تامیــن اقــالم ، پــروژه هــای مهندســی و توســعه 	 

محصــول و ســایر مــوارد.
 	FMEA و مدل ISO31000 ریسک های فرایندی براساس
ــر اســاس 	  ــا مــدل HCMS و ریســک هــای امنیــت اطالعــات ب ــق ب ریســک هــای عملیاتــی شــامل ریســک هــای HSE مطاب

ــزار اینفــورا ــرم اف ــب ن اســتاندارد امنیــت اطالعــات و در قال
 شناســائی و پرداختــن بــه ریســک هــای حیــن فعالیــت هــای اجرایــی متناســب بــا مالحظــات کیفــی، ایمنــی، محیــط زیســتی و 	 

IT شــامل خریــدکاال، خریــد خدمــات، اجــرای طــرح هــای توســعه ای و ســایر مــوارد در قالــب رویکردهــای خطاناپذیــر

رویکــرد مدیریــت ریســک اســتراتژی در مکــو مطابــق بــا روش اجرایــی مدیریــت ریســک بــا الگوبــرداری از مدلهــای کاپــالن و نورتــون و 
فولکــس واگــن برزیــل انتخــاب و مســتقر گردیــده اســت کــه مطابــق گام هــای زیــر در قالــب فــرم مدیریــت ریســک هــای اســتراتژی 

در دوره هــای ســاالنه اجرایــی می گــردد:

در این راستا شرکت انواع ریسک های وارده به هدف های استراتژیک خود را برآورد می نماید. 
مدیریت ریسک و برنامه ریزی سناریو 

سهامداران
شتریان

م
کارکنــــان

ی و 
جار

همکاران ت
ن کنندگان

تامی

منظر ارزش

منظر مشتری

منظر فرآیندها

منظر توانمند ساز

افزایش هزینه ها و به تبع افزایش بهای تمام شده

تحریم های بین المللی

افزایش هزینه تامین مواد، قطعات و تجهیزات و دستمزدها به 
دلیل افزایش  نرخ تورم

عدم تخصیص بودجه مناسب جهت تحقق اهداف بومی سازی

عدم امکان تجاری سازی پروژه های تحقیق و توسعه

عدم عقد قرارداد مناسب درخصوص انتقال دانش فنی از راهبران 
تکنولوژی در دنیا 

خروجی های تعهدات تولید
برآورده سازی پروژه ها مطابق با ساختار شکست 

حجم فروش 

سیاست های حاکمیتی و قوانین و مقررات دولتی و شرکت مپنا

احتمال عدم دسترسی به منابع درجه اول تأمین مواد اولیه 
ناشی از تحریم ها و در نتیجه تهیه مواد با درجه کیفی پایین تر

تحریم ها و عدم ارتباط و دسترسی به تکنولوژی روز دنیا

خروج کارکنان کلیدی

عدم اجرای آموزش های الزم جهت توسعه کارکنان

عدم تخصیص بودجه مناسب جهت توسعه زیرساخت ها 
براساس اهداف تعیین شده

ترجمان درخواست های مشتریان در 
قالب سفارش  برنامه ای 

توافق زمان های برنامه ریزی شده 
مهندسی ساخت تحویل و نظارت بر 

راه اندازی

پاسخگویی به نیازها و انتظارات آتی 
مشتریان با رویکردهای مرتبط

 جذب نگهداشت و پرورش
 استعدادها دانشی

پیاده سازی و اجرای نظام ارتقا بر مبنای 
پروفایل های مندرج

رویکرد های نظام حقوق دستمزد بر 
Payroll اساس سرفصل های مصوب

مدیریت دارایی های دانشی 

ساختار پرداخت پاداش بر اساس 
مدل های تعریف شده حسب بازدهی در 

Logistics

ساختار نظام مند پرداخت ها

عقد قراردادهای دانشی

 Vendor بهره گیری از منطق
 Evaluation در نظام ارزیابی 

تامین کنندگان

مدیریت ساختار پرداخت ها بر مبنای 
Purchase Order در سه گونه 

محصول خدمت و بسته های دانشی

 تقویت گستره محصوالت و 
خدمات منابع تامین

قیمت گذاری مواد و قطعات

 به روز آوری بهای فهرست کاالهای
 موثر بر نسخه ساخت محصول

شفافیت گزارش ها -  حداکثر سازی 
انطباق با نیاز مشتری از بعد مالی

خبرگی در سوپروایزری به منظور کاهش 
هزینه های متحمل برای مشتری

 Cost تطابق فهرست فروش با
Breakdown Structure مشتریان

 تطابق برنامه و بودجه -  شفافیت
 در گزارش ها

برآورد هزینه های بهای تمام شده
 گزارش ها  ی حسابداری مالی و 

حسابداری صنعتی

گروه های 
ذینفــــع

ریسک های استراتژیک

BSC ریسک های متناظر با اهداف استراتژیکمناظر

ریسک های فرایندی

عملیاتی
SAP LogisticsSAP Accounting

)Including FICO(

مالـــــی

ارزیابی تاثیر سناریوها
بر مکو

3
شناسایی راهکارهای
استراتژیک اقتضایی

4
پیش بینی سناریوهای

بالقوه

2
شناسایی متغییر های محیطی

)تحت شرایط عدم اطمینان(

1

1          2         3        4         5  
1   

    
  2

    
    

3 
    

    
4  

    
  5

  
وع

وق
ل 

ما
حت

ا

پیامد شدت 

گام اول :  استخراج/ بازنگری ریسک های کلیه اهداف استراتژیک در جلسات خبرگی و مدیریتی 

گام دوم : تعیین پیامدها ، شاخص های اندازه گیری اهداف، احتمال وقوع/پیامد و کنترل های مدیریتی

گام سوم : تعریف سناریو جهت حذف/کاهش اثرات ریسک  ها 

Strategic Risk Management
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ــرآورد می گــردد کــه  ــرای آنهــا ب پــس از شناســایی ریســک ها، ســطح ریســک ها و پاســخ های مناســب ب
در جــدول نمونــه ای از ایــن بــرآورد مشــخص شــده اســت.

هدف
استراتژیک پیامدها و آثار ریسکمنظر

احتمال وقوع/ پیامدعلل ریسکنشانگرهای ریسکریسک

عدم دسترسی به مواد و 
تجهیزات باکیفیت مطلوب

بهبود کیفیت و
 زمان تحویل

نارضایتی مشتری از کیفیت 
انحراف از AVL پروژه هاموردانتظار مشتری

دسترسی به تکنولوژی های کلیدی 	 
در زمان توافق شده با مشتری شده

ابهام درخصوص توافقات بین 	 
 المللی و امکان دسترسی به

 سورس های خارجی

بــا مشــخص شــدن ریســک های محیطــی پاســخ های مناســب بــرای آنهــا طراحــی شــده و در صــورت فعــال شــدن هــر یــک از 
ریســک های شناســایی شــده برنامه هــای مرتبــط بــا آنهــا در دســتور کار قــرار می گیــرد. عــالوه بــر آن آنگونــه کــه تشــریح شــد در 
برنامه ریــزی ســناریو انــواع ســناریوها و پاســخ ها بــرای آن نیــز آمــاده اجــرا در صــورت رخــداد می گــردد. در ســال ۹۶ بــر اســاس 
ــش  ــن دســتاورد آن اســتقرار نظــام پای ــه مهم تری ــال شــده اســت ک ــل اعم ــد تحلی ــی در رون ــر، اصالحات ــری از تجــارب برت یادگی
محیطــی مکــو )MES( بــوده و تغییــرات احتمالــی در نیازهــای ذینفعــان در کنــار ســایر عوامــل محیطـــی متغیــر مــورد توجـــه و 

پایــش مســتمر قــرار گرفتــه اســت. برخــی از تحلیل هــای بــه کار رفتــه در ایــن پایش هــا بــه صــورت زیــر اســت: 

پیش بینی وضعیت ایران از دیدگاه بانک جهانی و اکونومیست	 

ارزیابی تحلیل محیط کالن	 

پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران	 

گزارش ریسک کشور ایران )پیش بینی تا سال 2030(	 

اهم موضوعات خبرنامه های رسمی 	 

سندیکای صنعت برق ایران	 

بررسی ریسک های فضای کسب و کار  مبتنی بر گزارش دیده بانی محیط کسب و کار ایران در سال 1401	 

اجتماعی:
اقتصادی

استراتژی

ارزیابی موسسه لگاتوم	 

گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران	 

اقتصاد ایران از نگاه IMF 2000  سال تاریخ اقتصاد دنیا	 

تاثیــر تصمیــم گیــری اخیــر هیئــت وزیـــــــران در خصـــــوص 	 
ــا ــروه مپن ــت های گ ــر سیاس ــن ب ــت کوی بی

سیاست های وزارت نیرو و سناریو های پیش روی مپنا	 

بهره گیری از فرصت های استراتژیک ) خودروبرقی(	 

جنگ آبی در راه است	 

تجزیــه و تحلیــل فعــل و انفعــاالت اخیــر منطقــه و اثرگــذاری آن 	 
بــر صنعــت نیروگاهــی و گــروه مپنــا

گزارش مکنزی	 
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مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی، انــرژی و منابــع طبیعــی در مکــو مطابــق بــا مــدل دارایی هــای فیزیکــی و در راســتای اســتراتژی 
هــای کالن ســازمان بــه منظــور حفــظ قابلیــت اطمینــان و ارتقــاء تجهیــزات قدیمــی در راســتای توســعه زیرســاخت های فیزیکــی 
و ارتقــاء بهــره وری عملیاتــی پیگیــری می شــود کــه یکــی از راهکارهــای تــاب آوری و مقابلــه بــا بحــران از طریــق افزایــش آمادگــی 

ــردد.  ــوب می گ ــاخت ها محس زیرس

مکــو در راســتای نگهداشــت اثربخــش دارایی هــای فیزیکــی، فرآینــد نگهــداری 
ــا آن،  ــق ب ــه مطاب ــت ک ــوده اس ــازی نم ــدون و پیاده   س ــازمان م ــرات را در س و تعمی

فعالیت هــای مرتبــط بــا نگهــداری و تعمیــرات مکــو بــه دو بخــش اصلــی 1( فعالیــت هــای 
پیشــگیرانه نگهــداری و تعمیــرات تجهیــزات، ماشــین آالت و ســاختمان هــا )بــا منطق هــای 

ــص  ــکاران متخص ــه پیمان ــپاری ب ــا برون س ــی ی ــیل داخل ــری از پتانس ــا بهره گی ــف( ب مختل
بیرونــی 2( درخواســت هــای خدمــات پشــتیبانی فنــی شــامل تعمیــرات مــوردی و اضطــراری و 

پاســخگویی بــه نیازهــای اجرایــی و فنــی کارکنــان بــا بهــره گیــری از پتانســیل داخلــی و یــا بــرون 
ــی تقســیم می شــود.  ــکاران متخصــص بیرون ــه پیمان ســپاری ب

از ســوی دیگــر حفاظــت و امنیــت دارایی هــای فیزیکــی مکــو در 5 ســطح کنتــرل ورود و خــروج نفــرات 
ــروژه(،  ــدات پ ــالم ورودی و تعه ــزات )اق ــالم و تجهی ــروج اق ــرل ورود و خ ــن(، کنت ــان و مراجعی )کارکن

کنتــرل نامحســوس از طریــق تجهیــزات الکترونیکــی، کنتــرل فیزیکی)گشــت، بازدیدهــا و بازرســی هــا 
ــروج کاال،  ــی ورود و خ ــب روش اجرای ــا و در قال ــروج خودروه ــرل ورود و خ ــرکت( و کنت ــدوده ش در مح

ــردد.  ــت می گ ــردد، مدیری ــات و ت ــتورالعمل انتظام دس

همچنیــن بــه منظــور مدیریــت دارایی هــا از روش هــای مختلفــی اســتفاده می گــردد کــه در جــدول زیــر بــه 
برخــی از نمونه هــای آن اشــاره خواهدشــد. 

ــا،  ــکوپ، مانومتره ــر، اسیلوس ــقفی ترک مت ــل س ــت، جرثقی ــک پال ــینه، ج ــم ش ــچ خ ــتگاه پان دس
مولتی مترهــا، مولتی فانکشــن کالیبریتــور، دریــل ایســتاده، دریــل مگنتــی ،ســه کاره شــینه، ســمباده 
نواری،کاتــر شــینه، دســتگاه لیبلینــگ، پــرس کابل شــو، تجهیــزات تســت رله)امیکــرون(، دســتگاه 

SMT تولیــد و تســت

HP Servers، SAN، Juniper Firewall، Cisco CoreSwitch، Access CoreSwitch، سیستم 
ســانترال مخابراتــی ، کامپیوتــر، تجهیــزات شــبکه، اســکنر، پرینتــر، دســتگاه کپــی و ســایر موارد

ســاختمان ها و ابنیــه، شــبکه جمــع آوری فاضــالب بهداشــتی، فضــای ســبز، مبلمــان و اثاثیــه اداری 
) میــز، کمــد، فایــل کشــویی، گوشــی تلفــن و ......(، اثاثــه کمــپ هــا )یخچــال، تلوزیــون، مبلمــان، 

اجــاق گاز، فــرش و ...(، حصارکشــی پیرامــون شــرکت و …

ــپلیت  ــرمایش اس ــش و س ــتم های گرمای ــوع )سیس ــه مطب ــای تهوی ــتم ه ــا، سیس ــه ه موتورخان
یونیــت مجــزا و رادیاتورهــا(، سیســتم های گرمایشــی تشعشــعی )گرمــا تــاب( ســالن های تولیــد 
ــر  ــرب و غی ــع آب ش ــن و توزی ــبکه تامی ــرق، ش ــع ب ــای توزی ــرق و تابلوه ــت های ب ــت، پس و تس
ــتی،  ــک و Push Button دس ــر اتوماتی ــق آدرس پذی ــالن حری ــبکه اع ــبز( و ش ــای س ــرب )فض ش
کپســول های اطفــاء حریــق، سیســتم اعــالن حریق،باالبرهــای ثابــت و متحرک،پــرده هــوا، دســتگاه 
ــتم  ــور SMT، سیس ــالن SMT، کمپرس ــن،کارواش، هواسازس ــل جمع ک ــزل ژنراتورها،کاب XRAY،دی

مخابــرات، یخســاز رســتوران پکیــج تصفیــه خانــه فاضــالب و.  باالبرهــای ثابــت و متحــرک

لیفتراک ها، استکر، لیندر، خودرو، موتور سیکلت، دوچرخه و .......

قطعات محصوالت مرتبط با پروژه ها، قطعات یدکی تجهیزات و...

مطابق قراردادهای بیمه  	 
بیمه تجهیزات/ اموال/ اثاثه/ ساختمان/ ماشین آالت  	 

بر اساس دستورالعمل دارایی ثابت 	 
دستورالعمل استاندارد سازی دارایی 	 

دستورالعمل استاندارد سازی دارایی ها	 

دستورالعمل دارایی ثابت 	 
کمیته ضایعات و کمیته بررسی اقالم مازاد 	 
 	SAP در Asset Accounting حوزه FI ماژول

فرآیند نگهداری و تعمیرات  	 
روش اجرایی ورود و خروج کاال از شرکت 	 
پوشــش 32 دوربیــن مــدار بسته)شــامل 29 دوربیــن ثابــت و 3 دوربیــن چرخشــی( 	 

مطابــق دســتورالعمل هــای انتظامــات و تــردد بــه شــماره و دســتورالعمل مدیریــت 
ــا  ــوال و دارایی ه ــت ام امنی

دستورالعمل کالیبراسیون 	 

اخــذ تصمیمــات راهبــردی مرتبــط بــا حریــق در قالــب کمیتــه هــای حفاظــت فنــی 	 
و بحــران در راســتای انطبــاق بــا الزامــات قانونــی و اســناد باالدســتی گــروه مپنــا

 خرید تجهیزات حائز صالحیت اعالم اتوماتیک و اطفاء حریق	 
 )کپسول های آتش نشانی، فایرباکس ها و ... (

ــای 	  ــب دوره ه ــراری در قال ــرایط اضط ــش در ش ــای واکن ــم ه ــتمر تی ــوزش مس آم
ــا  ــی و مانوره آموزش

 	  HSE بازرسی های مستمر در قالب رویکرد کنترل عملیات
روش اجرایی آمادگی مقابله با شرایط اضطراری مانند حریق	 

بیمه دارایی

مدیریت هزینه های 
دارایی ثابت

استانداردسازی
 دارایی های ثابت

مدیریت ضایعات/ 
اقالم مازاد و

 راکد دارایی ثابت

مدیریت امنیت و 
نگهداری

 دارایی های ثابت

مدیریت حریق

اطمینان بخشی به حفظ دارایی ها در حوادث	 

تغییر در قرارداد بیمه و تکمیل پوشش بیمه ای	 

 تامین اقالم دارایی از محل موجودی های شرکت	 
)اعم از داخل شرکت و سایت ها(

بهبود فرآیند تایید سفارشات خرید دارایی ثابت توسط 	 
حوزه های تخصصی 

سفارش گذاری و خرید اقالم با تعیین مدل، رنگ، برند و 	 
از این قبیل موارد متناسب با مولفه های تاثیرگذار

کنترل ضایعات و اقالم مازاد دارایی ثابت استقرار در 	 
انبار جمعداری اموال و تامین موجودی

تعمیر و بازگشت مجدد به چرخه مصرف 	 

کنترل ورود و خروج دارایی ها و امکان پیگیری آنها	 

کاهش حریق	 

کاهش سرقت از طریق سیستم دوربین های مداربسته	 

میزان خرابی سنسور ها	 

حفاظت دارایی ها در شرایط اضطراری مانندحریق و 	 
بالیای طبیعی

برگزاری مانورهای مشترک با سازمان آتش نشانی	 

تجهیزات تولید و تست محصوالت

فناوری اطالعات و ارتباطات

ساختمان ها و اثاثه

تاسیسات

وسایل نقلیه

مواد اولیه و قطعات یدکی

کالیبراسیون دوره ای تجهیزات اندازه گیری

نگهداری و تعمیرات 

 نگهـــــداری و تعمیــــــــرات دوره ای
 داخل سازمانی و برون سازمانی

نگهداری و تعمیرات سالیانه و مـــوردی 
داخل سازمانی و برون سازمانی

 بازرسی فنی تجهیزات توسط شرکت های
حائز صالحیت

نگهداری و تعمیرات دوره ای ، فصلی و 
موردی داخل سازمانی و برون سازمانی

نگهداری و تعمیرات براساس ســــاعات 
کارکرد و توسط پیمانکاران برون سازمانی

رعایت اصول و استانداردهای انبارداری و 
کنترل موجودی 

بر اساس این مدل انواع دارایی های فیزیکی و رویکرد نگهداشت آنها به صورت زیر است:

مدیریت دارایی های فیزیکی، انرژی و منابع طبیعی

طبقه بندی اموال و 
دارایی ها

روش اجراءعنوان رویکرد

اجزای اموال  و دارایی های مرتبط
رویکردهای نگهداشتمصادیق اموال و دارائی ها

دستاوردهای حاصل شده
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ــی بســتر  ــو، ســطح آمادگ ــاب آوری در مک ــم ت ــر از بســترهای مه ــی دیگ  یک
ــرکت در  ــت ش ــطه فعالی ــه واس ــه ب ــت ک ــات اس ــت اطالع ــاوری و امنی فن
ــم  ــوده و از متغیرهــای مه ــژه ای ب صنعــت هوشمندســازی دارای اهمیــت وی
ــت  ــا مدیری ــط ب ــتراتژی های مرتب ــد. اس ــرکت می باش ــد ش ــاب آوری نظامن ت
 ICT ــتراتژیک ــه اس ــب نقش ــرکت در قال ــات ش ــاوری اطالع ــتم های فن سیس
تدویــن و مدیریــت می گــردد. برخــی از فناوری هایــی کــه پیــرو ایــن رویکــرد 

ــت: ــر اس ــدول زی ــورت ج ــه ص ــده اند ب ــرده ش ــه کار ب ــازمان ب در س

ــت  ــرکت، مدیری ــاب آوری در ش ــاد ت ــای ایج ــر از رویکرده ــی دیگ  یک
ــه  ــر اســاس راهکارهــای نوآوران ســبد محصــوالت و توســعه محصــول ب

ــق و  ــر تحقی ــه ب ــا تکی ــه روزرســانی فناوری هــای ســازمان ب ــن ب و همچنی
ــوی  ــکاری از س ــبکه های هم ــا ش ــل ب ــوء و تعام ــک س ــی از ی ــعه داخل توس

دیگــر اســت. نــوآوری و توســعه محصــول بــا متنوع ســازی ســبد درآمــدی بــر 
تــاب آوری شــرکت و پایــداری اقتصــادی آن می افزایــد. شــرح کامــل ایــن رویکــرد 

شــرکت در فصــل خلــق محصــول آینــده بــه تفصیــل تشــریح شــده اســت. 

ــک  ــرمایه گذاری و ریس ــت س ــو مدیری ــاب آوری در مک ــاد ت ــای ایج ــر رویکرده از دیگ
منابــع مالــی اســت. مدیریــت ســرمایه ها بــه طــور مناســب از طریــق ایجــاد پایــداری 

ــاد  ــو و ایج ــک س ــا از ی ــر آنه ــب ب ــرمایه گذاری مناس ــب س ــه موج ــاخت ها ب در زیرس
تنــوع در ســبد ســرمایه گذاری بــه منظــور توســعه راه هــای درآمــدی و تــاب آوری بیشــتر 
ــی و  ــای پژوهش ــوزه ه ــذاری در ح ــرمایه گ ــتا س ــن راس ــت. در ای ــر اس ــوی دیگ از س
توســعه محصــول )بــا تشــریح موضوعــات اشــاره شــده در خلــق محصــول آینــده(، خریــد 
ــو بشــل، شــرکت شــتاب، شــرکت ماهــان، تاســیس مکــو  100درصــد شــرکت تکســاز تابل

نکســت، احــداث ســاختمان جدیــد و ســایر مــوارد اشــاره نمــود. 

اســتراتژی های مالــی مکــو براســاس نقشــه اســتراتژی 
ــی  ــای مال ــداف و برنامه ه ــتراتژی ها، اه ــرکت و اس کالن ش
ــر  ــی ب ــی مبتن ــا تدویــن شــده اســت. اهــداف مال گــروه مپن
ــق نشســت های ســاالنه  ــا از طری اســتراتژی های شــرکت مپن
ــه  ــه صــورت ابالغی ــا و ب ــروه مپن ــی گ ــران مال و مــوردی مدی
می  گــردد.  اعــالم  ســازمان  بــه  عملیاتــی  برنامه هــای  و 
همچنیــن خط مشــی های مالــی مکــو در خصــوص ذینفعــان 
درون و بــرون ســازمانی در راســتای سیاســت های کالن چــون 
مدیریــت نقدینگــی و پرداخــت دیــون و کاهــش هزینه هــای 
ــای تمــام شــده  ــه به ــی، ســرعت و دقــت در دســتیابی ب مال

ــده اســت.  تعییــن گردی

اثربخــش  مدیریــت  اســتراتژی های  راســتای  در  مکــو 
ریســک های مالــی،  مدیریــت بهینــه هزینه هــا و بهــای 
ــی و  ــئولیت های قانون ــعه مس ــود و توس ــده و بهب ــام ش تم
اجتماعــی کلیــه پروژه هــای توســعه ای جدیــد شــرکت را 
ــا پروژه هــای  ــا کســب و کار و ی ــط ب شــامل پروژه هــای مرتب
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــو ب ــل مک ــاخت های داخ ــا زیرس ــط ب مرتب
ــط  ــی و محی ــی، اجتماع ــی مهندس ــادی، فن ــات اقتص مالحظ
زیســتی مــورد امکان ســنجی قــرار داده و ســپس درخصــوص 
ــد.  ــری مــی نمای ــذاری در آن تصمیم گی ــه ســرمایه  گ ــدام ب اق

مدیریت نوآوری، فناوری و تعامل با شبکه های همکاری

سرمایه گذاری و مدیریت ریسک های مالی 

اضافه نمودن ماژول لیست اموال و داراییهای اشخاص در اینترانت

اضافه نمودن ماژول بیالن حقوق و دستمزد در اینترانت

 اضافه نمودن ماژول های »مدرسین« ، »E-Learning« و »داشبورد مدیریت«
به نرم افزار  جامع آموزشی)جام(

ارتقاء به نسخه نهایی نرم افزار اتوماسین اداری تحت وب

Self ارتقاء نرم افزار رزرو غذا

Solarwinds بروز رسانی نرم افزار

SpiceWorks نرم افزار

VMWare Virtualization در  تکنولوژی DRS Clustring استفاده از قابلیت

پیاده سازی کامل VLANING در سطح شرکت

ES سرویس دهی با مهندسی با سرور های

راه اندازی سامانه پشتیبانی Helpdesk کاربران

راه اندازی سرویس Cisco VOIP به صورت پایلوت

Cisco Jabber راه اندازی سرویس

اصالح زیرساخت اتاق سرور شرکت

SAP برای ثبت کارکرد مهندسی در  Cats به نام Components اضافه نمودن

SAP برای مدیریت تعمیرات و نگهداری تجهیزات در Component PM اضافه نمودن

CO پیاده سازی محاسبات استهالک دارایی دانشی در ماژول

امکان تکمیل و ارسال فرم درخواست پشتیبانی فنی دراینترانت

WI-13-26 پیاده سازی نرم افزار ارتقا حرفه ای  بر اساس دستورالعمل

استقرار نرم افزار جامع منابع انسانی نرم نگاران
)ماژولهای پرسنلی و نظام پیشنهادها(

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

نیمه عمر محصول

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

نیمه عمر محصول

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

لبه تکنولوژی

اطالع رسانی با هدف صیانت بیشتر از اموال و دارایی ها

اطالع رسانی

نگهداری مکانیزه سوابق آموزشی پرسنل

سیستم مکاتبات اداری

مرتفع نمودن مشکالت نسخه قبلی

پایش سرورها و تجهیزات شبکه

ISMS حسب ضوابط ICT مدیریت دارایی های

افزایش Availability سرورها

افزایش امنیت، کاهش هزینه، مدیریت آسان شبکه، بهره وری شبکه

کاهش هزینه با میزبانی سرورهای مهندسی در اتاق سرور و ارائه سرویس متمرکز

افزایش سرعت سرویس دهی و رضایت مندی کارکنان

کاهش هزینه، امکان برقراری Video Conferance، استفاده بهتر از ظرفیت 
شبکه، برقراری ارزان تماس راه دور

امکان برقراری ارتباطات موبایل از طریق اینترنت و کاهش هزینه تماس

تجمیع سرویس های بر مبنای ICT در شرکت با هدف هم افزایی در کسب و کار شرکت

CO و محاسبات مالی در ماژول PS ثبت ساعت کارکرد در ماژول

Component PM و MM ماژول

CO محاسبات استهالک در ماژول

حذف فرم کاغذی

تسریع و تسهیل در محاسبات امتیازات متقاضیان ارتقا

سازماندهی اطالعات سازمانی- جمع آوری دیدگاههای کاربران در راستای نظام 
پیشنهادها - حرکت به سوی نظام جامع منابع انسانی

کاربریوضعیتنام فناوری

مدیریت آمادگی بستر فناوری و امنیت اطالعات

210

r e p o r t

211



سیاست ها و خط مشی مدیریت ریسک مالی و ارتباط آن با تاب آوری در قالب جدول زیر قابل مشاهده است. 

سیاست های درآمدی
سیاست های هزینه ای

سیاست های درآمدی
سیاست های سرمایه گذاری

بودجه ریزی

سیاست تامین منابع مالی
سیاست های هزینه ای

 تامین کنندگان
عملیاتی

سهامداران

کارکنان

شرکت در چارچوب آیین نامه ها 
و مقررات مالی اقـــدام به خرید 
و فروش با تامین کننــــدگان و 

خریداران می نماید.

اطالع رسانی فعالیت های شرکت 
در ســــال مالی

ارائه چشم انداز مالی فعالیت های 
شــــرکت و برآورد بودجه ساالنه

تعدیالت بودجه
ارزیابی اقتصادی ســـــــــرمایه 

گذاری های سازمان
ارزیابـی اقتصادی و امکان سنجی 
پروژه ها از طریق نرم افزار کامـفار 

قبل از عملیاتی شدن
افزایش سرمایه و توجیه افـزایش 

سرمایه گذاری 
اعالم عملکرد وضعیت مــــــالی 
شرکت طی شش ماهــــــه اول 

سال مالی

تغییر ساختار واحد مالی با اضافه 
شدن بخش حقوق و دســــتمزد 
همراستا با استراتـــــــژی های 
سازمان با هدف چابکی و افزایش 

کنترل های داخلی واحد مالی
کاهـــش زمان محاسبه و پرداخت 
حق ماموریت از بیــــش از دو ماه 

به یک ماه
پرداخت تسهیـــــالت به کارکنان 
در غالب آیین نامـــــه وام و اخذ 
تسهیالت برای پرسنل ، مســاعده 
و پرداختهای غیر نقدی  در جهت 

تاب آوری در شــــرایط اقتصادی 
کشور و عدم نقدینگی

لینک بخش های مختـــــــلف 
ــنرم افزار  سیستـــــم SAPبهـ 

اینترانت شرکت
میزان و چگونگی باز پرداخــــت 
هزینه های خدمات درمانــــــی 

بر اساس قرارداد بیمه تکمیلی

تخصیص منابـــع مالی  از طریق اولویت بنـدی 
پرداخت مطالبات تامین کنندگان پروژه هــــای 
استراتژیک ودارای اولویت درچارچوب بودجــــه 

عملیاتی شرکت توسط مدیریت ارشد  سازمان و 
واحد های مرتبط

مدیریت ریسک جامع )دسته بندی ریسک هـای 
استراتژیک و عملیاتی( در راستای اطمیــــنان از 
تاب آوری مطابق روش اجرایی مدیریــت ریسک

استفاده از منابع و مطالبات حال شــــده و مازاد 
ســود انباشته جهت افزایش سرمایه و شرکت در 

مناقصات عمده
امکان فراهم شدن اخذ تسهــیالت برای باال بردن 

توان نقدینگی
جلوگیری از اجرای پـــــــروژه های زیــــان ده
گزارش توجیه اقتصـادی وامکان سنجی پروژه ها 

با استفاده از نرم افزار کامفار
مدیریت ریسک جامـع )دسته بندی ریسک های 
استراتژیک و عملیاتی( در راستای اطمــــینان از 

تاب آوری مطابق روش اجرایی مدیریت ریسک

پرداخت تسهیالت به کارکنان در غالب آییـن نامه 
وام و اخذ تسهیالت برای پرسنل در جهــت تاب 
آوری در شرایط اقتصادی کشور و عدم نقــدینگی
بهره گیری از نرم افزار یکپارچه سپ و داشـــبورد 
اطالعات مدیریت در راستای افزایش میــــــزان 
دسترس پذیــــــری به اطالعات موثق و کاهش 

ریسک تصمیمات مدیریتی
مدیریت ریسک جامع )دسته بنـدی ریسک های 
استراتژیک و عملیاتی( در راســـــتای اطمینان از 

تاب آوری مطابق روش اجرایی مدیریت ریسک

و  معامــالت  آیین نامــه 
مزایده هــا و  مناقصــات 

پیش بینــی  دســتورالعمل 
ــه بودج

آیین نامه پرداخت وام، 
بخشنامه افزایش حقوق 
مپنا، آیین نامه رفاهیات، 
دستورالعمل هزینه ایاب 

و ذهاب و غذا، آیین نامه 
پرداخت علی الحساب

فیش حقوقی
پرداخت های مستقیم به 

کارکنان
هزینه های بیمه درمانی 

کارکنان

دسته بندی
مصادیق اقدامات مرتبط با  تاب آوریمصادیق خطمشی و سیاست های مالیذینفعسیاست های اصلی

نتایج مرتبطنام اقدام

فرآیند/ سند 
مالی مربوطه

ــوص  ــه خص ــدگان ب ــا تامین کنن ــدار ب ــط پای ــعه رواب ــو توس ــداری در مک ــاد پای ــای ایج ــر از رویکرده ــی دیگ یک
ــروژه ای  ــت پ ــه ماهی ــه ب ــد. باتوج ــاره ش ــه آن اش ــین ب ــب پیش ــه در مطال ــت ک ــدی اس ــالم کلی ــدگان اق تامین کنن

فعالیت هــا در مكــو، الگــوی جامــع تامیــن بــا الگوبــرداری از اســتاندارد مدیریت پــروژه PMBOK و براســاس فرآیندهــای 
مدیریــت تامین کننــدگان طــرح ریــزی و جــاری شــده کــه اســتراتژی های »مدیریــت بهینــه هزینه هــای تامیــن«، »تحقــق 

برنامــه تامیــن«،  »تامیــن بــه موقــع و بــا کیفیــت« و »تامیــن اقتصــادی« را دنبــال می نمایــد کــه همگــی منجر به تــاب آوری 
ســازمان می شــود. همچنیــن شــرکت تــالش دارد بــر اســاس روندهــای مصرفــی و سفارشــات خــود ســطح موجــودی را در 

ســطح مناســب نگــه دارد تــا بتوانــد در کوتــاه مــدت بــا تالطم هــای تامیــن مقابلــه نمایــد.

یکــی دیگــر از محورهــای تــاب آوری در مکــو ایجــاد تــوازن بیــن ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی و محیــط زیســتی در شــرکت اســت. 
ایجــاد ایــن تــوازن موجــب می شــود تــا ســازمان در افــق بلنــد مــدت، پایــداری و تــاب آوری بیشــتری داشــته باشــد و بتوانــد از 
ســوی ذینفعــان متعــدد خــود مــورد حمایــت قــرار بگیــرد. شــرح ایجــاد تــوازن بیــن ابعــاد مختلــف پایــداری کــه در بخــش تضــاد 
منافــع تشــریح شــده اســت بــر اســاس شناســایی موضوعــات کلیــدی پایــداری و تدویــن نقشــه اســتراتژیک مســئولیت اجتماعــی 
تــالش دارد تــا ایــن ابعــاد را بــه تــوازن برســاند. جــدول زیــر برخــی از اقدامــات انجــام شــده در راســتای پایــداری را کــه می توانــد 

منجــر بــه تــاب آوری بیشــتر شــود نشــان می دهــد.

تنوع در تعداد و نوع محصوالت

ارایــه زیــر سیســتم هــای اصلــی بــرای صنعــت نیروگاهــی بــدون 
نیــاز بــه شــرکت هــای خارجــی

تغییــر جهــت کســب و کار بســوی هوشــمند ســازی و رونــد مثبــت 
در چرخــه عمــر ســازمانی مکــو

کاهش آالینده ها و گرد و غبار

صرفه جویی در مصرف آب و کنترل پساب های خروجی

کمک به بهبود رفاه جامعه

بهبود بهره وری و پایداری اقتصادی

جهت استفاده از انرژی های پاک

در راستای اقتصاد چرخشی و ورود به انرژی پاک

برخی از اقدامات انجام شده در جهت پایداری

پایداری در تامین و سطح موجودی 

ایجاد توازن مناسب ابعاد پایداری

توسعه کسب کار بر اساس مزیت رقابتی

بومی سازی زیر سیستم های کلیدی

 تغییر جهت اصلی به سوی دیجیتالیزیشن
با توجه به دانش تخصصی

HSE فرآیند

توسعه تصفیه خانه

انجام فعالیت های عام المنفعه و خیرخواهانه

اجرای پروژه های مهندسی ارزش

انجام پروژه های بادی و خورشیدی

ورود به کسب و کار خودرو برقی
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ــت  ــتی رضای ــج برداش ــت نتای ــر اس ــایان ذک ــردد. ش ــرکت درج می گ ــاب آوری ش ــا ت ــط ب ــج مرتب ــی از نتای ــمت برخ ــن قس در ای
ــت.    ــده اس ــاره ش ــان اش ــت ذینفع ــش مدیری ــل در بخ ــن فص ــان در همی ذینفع

نتایج شاخص های مرتبط با تاب آوری 

        بودجه تحقیق توسعه نسبت به فروش

        تعداد تولید محصوالت)معادل تعداد واحد گازی(         

حجم تجمعی تعدادی شراکت ها 

 ارزش کل دارایی ثابت)میلیون ریال(

 ارزش کل دارایی جاری)میلیون ریال(

ارزش کل دارایی)میلیون ریال(

 نسبت بدهی

نسبت جاری

فروش سرانه )میلیون ریال(

تعداد شکایات مشتریان 

میزان کل فروش محصوالت )میلیون ریال(

تاثیرگذاری بر اقتصاد

رعایت منافع ملی و اعتالی شان و اقتدار کشور

میزان رشد خرید داخلی

1400139914001399

6.8%

28.85

33

2288745

20340713

22629458

0.88

1.04

9662.37

1

7,227,453

96%

93%

1.61

5.5%

19.7

19

1268931

9791310

11060241

0.8

1.15

5482.677

2

3,629,532

94%

92%

0.43
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7-6بنیانگذاری101

21نام بنگاه102-1

زمینــه فعالیــت بنــگاه، عنــوان برنــد، شــرحی از محصــوالت و خدمــات کــه 102-2
65-21،64-27،20-24توســط بنــگاه ارائــه مــی گــردد. 

21آدرس و محل اصلی بنگاه102-3

31-21،30حوزه های جغرافیایی فعالیت های بنگاه102-4

ــی 102-5 ــه خصوص ــی، نیم ــی، خصوص ــر حقوقی)دولت ــرکت از نظ ــت ش ماهی
ــایر…( 40وس

95بازارهای هدف 102-6

36وسعت سازمان102-7

36تعداد پرسنل در حال حاضر بنگاه.102-8

173زنجیره تامین کنندگان بنگاه102-9

21-20تغییرات قابل توجهی که در بنگاه از زمان تاسیس اتفاق افتاده است.102-10

اقدامــات احتیاطــی و پیشــگیرانه چطــور و چگونــه در ســــــازمان ایجــاد 102-11
مــی شــود.- پیشــگیری اثــرات زیســت محیطــی  

 ،144 ،128-129،132-133
158،204-206،211-212

181-168، -200-187،196-186فعالیت های برون سازمانی بنگاه- تعامل با ذینفعان در خارج بنگاه 102-12
203

202عضویت در انجمن ها.102-13

بیانیــه مدیریــت) مدیــران ( ارشــد و یا تصمیم گیرنــدگان بنگاه که نشــان دهنده 102-14
5-4جهــت گیــری ســازمان با اســتراتژی های پایداری ســازمان اســت.

ــدی، ریســک ها و فرصــت هــا ) اقتصــادی، زیســت محیطــی، 102-15 ــرات کلی اث
اجتماعــی بــر کلیــه ذی نفعــان و انتظــارات آنــان و ارزیابــی آن هــا(.

،48،149،174-177،197-198 
110-120،202-203

22، 203-182ارزشها، اصول، استانداردها و هنجارهای رفتاری102-16

203مکانیسم های مشاوره گزارش دهی بر اساس اخالق و صداقت کاری.102-17

43، 49ساختار نظام راهبردی102-18

51-48، 203تفویض اختیار در حوزه پایداری102-19

سطــــــوح اجرایی مســـــئول در موضـــــوعات اقتصـــــادی، اجتماعی و 102-20
51،203-48زیســت محیطــی.

175-172، 203مشاوره ذی نفعان در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.102-21

43-42تلفیق باالترین نهاد نظام راهبردی بنگاه و کمیته های آن.102-22

43،49-42رئیس باالترین نهاد حاکمیتی سازمان102-23

43-40فرآیند کاندید و انتخاب باالترین نهاد نظام راهبردی.102-24

203، 213تضاد منافع.102-25

نقــش باالتریـــــن نهاد نظــــــام راهبردی در تنظیــــــم اهــداف، ارزش ها 102-26
43-42، 46-45و اســتراتژی.

105-102، 125-124دانش و اطالعات باالترین نهاد نظام راهبردی بنگاه.102-27

51-40،42،50ارزیابی عملکرد باالترین نهاد نظام راهبردی بنگاه.102-28

48-47شناسایی و مدیریت موضوعات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی.102-29

129-128، 206-204اثر بخشی فرآیندهای مدیریت ریسک.102-30

49-41،48بازنگری اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی.102-31

49نقش باالترین نهاد نظام راهبردی در گزارش های پایداری.102-32

206-204رویارویی با مسائل بحرانی مد نظر بدنه حاکمیتی102-33

206-204، 212، 142میزان و ماهیت مسائل بحرانی.102-34

114-112، 118-116سیاست های پاداش102-35

114-112فرآیند تعیین دستمزد102-36

114-112مشارکت ذی نفعان در سیستم پاداش.102-37

114-112، 191،212نرخ دستمزد سالیانه.102-38

114-112، 191،213درصد افزایش نرخ پرداختی دستمزد سالیانه.102-39

169لیست گروه های ذی نفعان 102-40

172، 190توافقات گروهی102-41

169-168شناسایی و انتخاب ذی نفعان 102-42

177-170رویکرد تعامل با ذی نفعان 102-43

شاخصشاخص عنوان شاخصعنوان شاخص صفحه حاوی مطالب 
در گزارش
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102-44
ــدی شناســایی شــده  ــم و کلی ــات مه ــدی )موضوع ــم و کلی ــات مه موضوع
حاصــل تعامــل بــا ذی نفعــان و دغدغــه هــای آنهــا و چگونگی پاســخگویی 

وگــزارش ســازمان بــه ایــن مســائل مطــرح شــده(
47-49

102-45
ــای  ــی نهاده ــتی از تمام ــی )لیس ــای مال ــورت ه ــل در ص ــات دخی موسس
دخیــل در صــورت هــای مالــی بنــگاه، در جهــت شــفاف ســازی گــزارش و در 

دســترس عمــوم بــودن(.
41

102-46

تعریــف محتویــات گــزارش و محدودیــت هــای آن ) شــرح فرآینــد تهیــه 
محتــوی گــزارش و محدودیــت هــای آن چگونگــی تعریــف و اجــرای اصول 
گــزارش کــه شــامل چگونگــی شناســایی موضوعــات و فرضیــات در حــوزه 

هــای مختلــف 

6-7،47-48

ــده در102-47 ــایی ش ــات شناس ــتی از موضوع ــی )لیس ــات اصل ــت موضوع فهرس
ــزارش( ــوای گ ــه محت ــد تهی 48-47فرآین

کاربرد نداردبازنگری اطالعات102-48

تغییــرات در گــزارش )تغییــرات قابــل توجهــی کــه نســبت بــه گــزارش های102-49
49قبلــی ایجاد شــده اســت(

7-4دوره های گزارش دهی )ذکر دوره های ارائه اطالعات و گزارش دهی(102-50

49تاریخ آخرین گزارش دهی102-51

6چرخه گزارش دهی )به عنوان مثال ساالنه یا دوساالنه(102-52

اختصــاص راه هــای ارتباطــی جهــت پاســخ دهــی بــه ســواالت مطروحه در102-53
7مــورد محتویــات گــزارش بنگاه.

تنظیــم گــزارش بــر اســاس اســتاندارد GRI )در جزئیــات یــا کلیــات از ایــن102-54
7-6روش اســتفاده شــده اســت(.

102-55. GRI پیوست گزارشذکر اصول شاخص های

102-56
ضمانــت هــای خارجــی )بنــگاه هــا مــی تواننــد از روش هــای مختلفــی ، 
منابــع داخلــی و خارجــی ، بــرای اعتبــار ســنجی گــزارش هــا خــود در جهــت 

انطبــاق بــا اســتاندارد GRIاســتفاده نماینــد.(
32،158

 هر فصل متناسب با یک گزارش موضوعات با اهمیت و جنبه های آن103-1
موضوع کلیدی،۴۸-۴۷

40،42، 46-45، هر فصل رویکرد مدیریت و اجزای آن 103-2
متناسب با یک موضوع کلیدی

51-50،هر فصل متناسب با ارزیابی رویکرد های مدیریت103-3
یک موضوع کلیدی

54،63،94ارزش اقتصادی مستقیم در تولید و توزیع.201-1

ــرات201-2 ــرایط تغیی ــا در ش ــت ه ــا و فرص ــایر تهدیده ــی و س ــای مال پیامده
ــی 212-211محیط

120تعریف برنامه های پرداختی بازنشستگان201-3

کاربرد نداردکمک های مالی دریافت شده از دولت.201-4

113،191،212-112نرخ دستمزد نسبت به سطح استانداردهای محلی و حداقل دستمزد.202-1

101نسبت استخدام مدیران ارشد از جوامع محلی.202-2

214-211سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و خدمات پشتیبانی.203-1

203-94،202اثرات قابل توجه غیر مستقیم اقتصادی.203-2

195،215نسبت هزینه های پرداختی به تامین کنندگان محلی.204-1

189عملیات های ارزیابی ریسک های مرتبط با فساد 205-1

ــد205-2 ــای ض ــت ه ــا و سیاس ــا روش ه ــط ب ــای مرتب ــوزش ه ــات و آم ارتباط
189فســاد 

ــه در205-3 ــورت گرفت ــات ص ــاد و اقدام ــه فس ــده در زمین ــد ش ــای تایی رویداده
ــورد آن  189م

ــال206-1 ــاد و اعم ــی، ضــد اعتم ــاره رفتارهــای ضــد رقابت ــی درب ــات قانون اقدام
ــه  199انحصارطلبان

203رویکرد مالیات207-1

203سیستم حکمرانی، کنترل و مدیریت ریسک مالیات207-2

کاربرد نداردمشارکت ذینفعان و مدیریت دغدغه های مرتبط با مالیات207-3

کاربرد نداردگزارش کشور به کشور207-4
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156حجم یا وزن منابع مصرفی301-1

157-156مواد اولیه قابل بازیافت.301-2

کاربرد نداردمحصوالت و بسته بندی های اصالح شده )بازیافت(.301-3

151-150مصرف انرژی داخلی بنگاه.302-1

80مصرف انرژی خارجی بنگاه.302-2

151-150شدت انرژی شاخص بررسی کارایی مصرف302-3

151-150کاهش مصرف انرژی302-4

62، 151-73،80،150-68کاهش نیاز به انرژی302-5

کاربرد ندارد)منبع شهری برای منابع آب مورد استفاده.303-1
بخش اداری(

۱۴۹-۱۵۰، ۱۵۹مدیریت اثرات پساب ها303-2

155-152،154، 159، 213استفاده مجدد  تجدید از آب مصرفی.303-3

149خروجی آب 303-4

151-149مصرف آب303-5

اســتفاده یــا مجــاورت محــل فعالیــت در مناطــق بــا ارزش تنــوع زیســتی 304-1
کاربرد نداردبــاال یــا مناطــق حفاظــت شــده.

ــر 304-2 ــگاه ب ــا خدمــات بن ــل توجهــی کــه فعالیــت، محصــوالت ی ــرات قاب تاثی
ــوع زیســتی مــی گــذارد. 68، 153، 156، 161تن

محــل فعالیــت بنــگاه، آیــا جــزو مناطــق تحــت مدیریــت محیــط زیســت 304-3
کاربرد نداردمــی باشــد.

تعریــف فعالیــت و عملیــات بنــگاه بــا توجــه بــه درنظــر گرفتــن گونــه هــای 304-4
کاربرد نداردزیســتی در معــرض خطــر انقــراض.

155-154انتشار مستقیم گازهای گلخانه ای.305-1

156-154مصرف غیر مستقیم انرژی، منجر به انتشار گازهای گلخانه ای.305-2

157-154مصرف مستقیم انرژی، منجر به انتشار گازهای گلخانه ای.305-3

158-154شدت انتشار گازهای گلخانه ای.305-4

159-154کاهش انتشار گازهای گلخانه ای.305-5

160-154انتشار ترکیبات مخرب الیه اوزون.305-6

161-154انتشار اکسید نیتروژن، اکسید سولفور یا سایرترکیبات.305-7

157-155،156-69،149،154 پسماند و تاثیرات آن306-1

-102،115،149،152،154مدیریت اثرات پسماند306-2
155،198

157-156میزان پسماند306-3

157-156بازیافت 306-4

139، 156دفع پسماند306-5

158عدم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی.307-1

تامیـــــن کننـــــــــدگان جدیــد کــه مـــــــورد ارزیابــی معیارهــــــای 308-1
ــد. ــی گیرن ــرار م ــی ق ــت محیط 154زیس

154اثرات منفی فعالیت های تامین کنندگان بر محیط زیست308-2

98، 102-100استخدام کارکنان جدید و اشتغال آفرینی401-1

مــــــــزایای ارائــه شــده بــه کارکنــان تمــــــام وقــت کــه شــامل کارکنــان 401-2
120-111نیمــه وقــت نمــی شــود. 

110مرخصی  والدین.401-3

ــای 402-1 ــه ه ــال روی ــت اعم ــان، جه ــه کارکن ــرات ب ــالم تغیی ــان اع ــل زم حداق
ــه. 125-122تغییــر یافت

403-1HSE 133-126نظام مدیریت

133-129،132-128، 144-138تشخیص خطرات، رویدادها و ریسک های شغلی403-2

145-136خدمات سالمت شغلی403-3

403-4HSE 133-130تعامالت کارکنان با نظام

134-130آموزش های مرتبط با سالمت و ایمنی403-5

145-113،119،136ارتقاء سالمت کارکنان403-6

145-113،119،136فعالیت های پیشگیرانه مرتبط با ایمنی و سالمت شغلی کارکنان403-7

403-8HSE 127،134-126کارکنان تحت پوشش نظام

145 -135آسیب های شغلی403-9

145-135بیماری های شغلی403-10

107-103میانگین ساعت آموزش در سال به ازای هر یک از کارکنان.404-1
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شاخصشاخص عنوان شاخصعنوان شاخص صفحه حاوی مطالب 
در گزارش

صفحه حاوی مطالب 
در گزارش

110-102برنامه های ارتقاء و انتقال مهارت های کارکنان 404-2

درصــدی از کارکنــان کــه بــه طــور منظــم عملکردشــان ارتقــاء مــی یابــد و 404-3
ــی آن. 121-117-115-113ارزیاب

124، 188تنوع) فرصت های برابر( با توجه به نظام راهبردی بنگاه.405-1

101نرخ دستمزد پایه و پرداخت به زنان و مردان 405-2

101اتفاقات ناشی از تبعیض و اقدامات اصالحاتی در جهت آن.406-1

190آزادی انجمن ها و چانه زنی گروهی407

191اقدامات و عملیات در جهت حوادث ناشی ازکار کودکان.408-1

191مبارزه با کار اجباری ) شامل فعالیت های خود بنگاه و تامین کنندگان(409-1

185-184پرسنل نظارتی آموزش دیده در جهت حمایت از حقوق بشر .410-1

203-200وقایع نقض حقوق مردمان بومی411-1

ــرات 412-1 ــی تاثی ــانی و ارزیاب ــوق انس ــت حق ــوع رعای ــا موض ــه ب ــی ک اقدامات
ــت. ــده اس ــام ش ــری انج ــوق بش ــات حق 203-184اقدام

185-182آموزش کارکنان در مورد سیاست ها یا رویه های حقوق بشر412-2

موافقــت نامــه هــا و قراردادهــای ســرمایه گذاری مهمــی کــه شــامل بندهای 412-3
کاربرد ندارد. حقــوق بشــری هســتند یــا تحت بررســی حقــوق بشــری قــرار گرفتــه اند.

عملیات هــا و جلــب مشــارکت جامعــه محلــی، ارزیابــی تاثیــرات و 413-1
توســعه 202-189،200برنامه هــای 

ــه 413-2 ــر روی جامع ــی ب ــل توجــه منف ــوه قاب ــر واقعــی و بالق ــا تأثی ــات ب عملی
ــی 159-152محل

195تامین کنندگان جدیدی که بوسیله معیارهای اجتماعی انتخاب شده اند.414-1

173،195تاثیرات منفی اجتماعی در زنجیره تامین و اقدامات پیرو آن.414-2

کاربرد ندارد.مشارکت سیاسی415-1

165،197-160ارزیابی اثرات بهداشت و ایمنی محصوالت و خدمات.416-1

حــوادث مربــوط و ناشــی از بــی توجهــی بــه ســالمتی و ایمنــی مشــتریان 416-2
کاربرد نداردمصــرف کننــدگان 

الزامــات مرتبــط بــا بازاریابــی و برچســب گــذاری درج اطالعــات الزم بــر روی 417-1
197محصــوالت و خدمــات بنــگاه 

حــوادث و مشــکالت ناشــی از عــدم رعایــت قوانیــن مربــوط بــه برچســب 417-2
کاربرد نداردگــذاری محصــوالت و خدمــات.

حــوادث یــا مشــکالت ناشــی از عــدم رعایــت ارتباطــات بازاریابــی بر اســاس 417-3
کاربرد نداردکدهــای اخالقــی و قوانیــن اتــاق بازرگانــی بیــن الملل.

شــکایات تاییـــــــد شــده در زمینــه نقــض قوانیــن مــــربوط بــه حفــظ 418-1
ــتریان. ــی مش ــم خصوص کاربرد نداردحری

کاربرد نداردعدم رعایت قوانین اجتماعی و اقتصادی منطقه 419-1
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