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 مقدمه -1

در جهت  باالییموجود، از پتانسیل لقوه باهاي و قابلیت قابل توجهكشور ما با توجه به منابع انسانی و طبیعی 

نیمه خشک و  با شرایط اقلیمیاي . از طرفی به واسطه واقع شدن در منطقهاسترشد و توسعه صنعتی برخوردار 

استفاده از ابزارهاي مدیریت  وهاي مناسب روشباشد. لذا اتخاذ پذیري میزیست بسیار آسیبخشک داراي محیط

ه صحیح با آلودگی و ههاي توسعه صنعتی و همچنین برقراري یک نظام پویا براي مواجمحیطی در برنامهزیست

انجام مطالعات ارزیابی اثرات  رسد.دار ضروري به نظر میبه عنوان یکی از اركان توسعه پای هاي احتمالیتخریب

 برداريسازد قبل از هرگونه عملیات احداث یا بهرهها را قادر میمحیطی و به كارگیري نتایج آن مجریان طرح زیست

 محیطی را در دوران پروژه آگاه شده و راهکارهاي مناسب كنترل آثار منفی زیستمحیطی  پیامدهاي زیستاز 

 برداري بکار گیرند.طراحی، اجراء و بهره

هاي تولیدي و پروژهها و طرحزیست، بسیاري از  بر اساس مصوبات شورایعالی حفاظت محیطدر این خصوص 

گیرند كه مجریان آن موظفند در هایی قرار میدر فهرست پروژههاي صنعت نفت( )از جمله بسیاري از طرحخدماتی 

مربوطه اقدام  اتمحیطی و تهیه گزارش نیابی نسبت به انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستسنجی و مکامرحله امکان

 نمایند. 

 هدف  -2

اطمینان از انجام  حصول ایجاد روشی یکسان در سطح شركت ملی نفت ایران به منظور با هدف راهنمااین 

در راستاي  لوب و به صورت كاربردي وها در زمان مناسب و با كیفیت مططرحمحیطی  مطالعات ارزیابی اثرات زیست

 محیطی از سازمان حفاظت محیط تعامل و اخذ مجوز زیست فرآیندزیست كشور و تسهیل در ارتقاء شرایط محیط

 زیست و جلوگیري از موازي كاري و صرف هزینه و وقت اضافی تهیه گردیده است.
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 كاربرد دامنه -3

مشمول بر اساس پیوست  يهاها و پروژهمحیطی طرح ات زیستجهت انجام مطالعات ارزیابی اثر راهنمااین 

زیست در سطح شركت عالی حفاظت محیط شوراي 50/4/9310مورخ  944441/42880مصوبه شماره  9شماره 

 ملی نفت ایران كاربرد دارد. 

 الزامات قانونی -4

  المی ایران، مصوب ي اسادي، اجتماعی و فرهنگی جمهورقانون برنامه پنجم توسعه اقتص 915ماده بند الف

 مجلس شوراي اسالمی 90/99/9381

 مورخ  944441/42880مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی )موضوع مصوبه شماره ها و پروژهاي طرح

 شورایعالی حفاظت محیط زیست،(  50/4/9310

 موضوع تصویب نامه شماره هاي بزرگ تولیدي، خدماتی و زیربنایی آئین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح(

 هیئت وزیران( 3/99/9310ه مورخ  42880/ت594584

  تصویب )اصالحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه هاي بزرگ تولیدي، خدماتی و عمرانی

 (92/4/9312ه مورخ  25084/ت 43432شماره نامه 

 92/4/9310ه موره  31954ت /48143)تصویب نامه شماره  ضوابط و معیارهاي استقرار واحدهاي صنعتی و تولیدي 

 هیئت وزیران(

 گذاري مهندسی اداره كل سیاست -معاونت امور مهندسی –هاي صنعت نفت ها و پروژهنظامنامه فنی و اجرایی طرح

 9314ابالغ آزمایشی، تیرماه  -و استانداردها

  زیستیمحیطارزیابی اثرات نجام مطالعات اروش اجرایی (EIA) هاي صنعت نفت به شمارهپروژه 

MOP-HSED-Pr-320 (1) ،اداره كل HSE  (54/04/12 تاریخ  /ا ب ا م982984ابالغیه شماره )وزارت نفت 
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 و اصطالحات تعاريف -5

 سازمان حفاظت محیط زیست :سازمان

 شركت ملی نفت ایران  :اصلی شرکت

 لی نفت ایرانشركت م زیر مجموعههاي كلیه شركت :فرعیهای شرکت

اي و نگهداشت( بزرگ تولیدي، خدماتی و عمرانی )توسعههاي ها و پروژهتمامی طرح : طرح / پروژه

عالی  شوراي50/4/9310مورخ  944441/42880مصوبه شماره كه مطابق است 

محیطی بوده و در  حفاظت محیط زیست ملزم به انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست

 شوند.تصار طرح نامیده میاخه این راهنما ب

-ارزیابی اثرات زیست

 EIA -محيطی

مند براي شناسایی، توصیف و مدیریت مخاطرات و اثرات طرح بر یک رویکرد نظام

باشد. این ارزیابی به برقراري تعادل بین مالحظات زیست پیرامون آن میمحیط

ي و توسعه آنها بردارها و كسب و كارهایی كه ساخت، بهرهزیستی و فعالیتمحیط

 انجامد.دهد میزیست را تحت تاثیر قرار میمحیط

بینی و شناسایی مجموعه آثار كه با هدف پیش محیطیزیستمطالعات ارزیابی اثرات  EIAمطالعات 

گیرد و در قالب گزارش زیستی احتمالی یک طرح صورت میو پیامدهاي محیط

شود. )مطابق با پیوست شماره دو ن میارزیابی اجمالی و گزارش ارزیابی تفصیلی تدوی

-طعالی حفاظت محی شوراي 50/4/9310مورخ  944441/42880مصوبه شماره 

 زیست(

نامه ارزیابی آئین 5زیستی با مشخصات مندرج در ماده كارگروه ارزیابی اثرات محیط 2کارگروه ماده 

رانی، هاي بزرگ تولیدي، خدماتی و عمها و پروژهمحیطی طرحاثرات زیست

زیست مستقر بوده و وظیفه بررسی و كارگروهی است كه در سازمان حفاظت محیط

 را بر عهده دارد.محیطی زیستاظهار نظر در مورد گزارشات ارزیابی اثرات 
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هاي صنعتی ضوابط و معیارهاي استقرار واحدها و فعالیت 8كارگروه موصوف در ماده  8کارگروه ماده 

و تصویب  92/4/9310ه مورخ  31954/ت 48143شماره  و تولیدي ) تصویب نامه

هیات وزیران( كه در  4/5/9319ه مورخ  31954/ ت 94123نامه اصالحیه شماره 

 كند.گیري میشرایط عدم امکان رعایت ضوابط استقرار تصمیم

شخصیتی حقوقی است كه بنابر تکلیف قانونی مسئولیت پدیدآوري طرح را در  کارفرما

-طرح را در مرحله امکان EIAر عهده دارد و موظف است مطالعات شركت اصلی ب

 سنجی و مکانیابی به انجام برساند.

 3) مطابق تبصره زیست كه براي ارائه خدمات مشاوره محیطاست حقوقی شخصیت  مشاور:

هاي بزرگ تولیدي، ها و پروژهمحیطی طرحآئین نامه ارزیابی اثرات زیست 5ماده 

منظور از خدمات مشاوره در این  شده است.تشخیص صالحیت ( خدماتی و عمرانی

 باشد.و اخذ مجوزهاي مربوطه می EIAراهنما، انجام مطالعات 

شركت  HSEزیست در بدنه مدیریت یک واحد سازمانی زیرمجموعه بخش محیط : شرکت دفتر ارزیابی

پوشش  را تحت نظارت ومحیطی زیستهاي مطالعات ارزیابی كه كلیه بخش اصلی

 دهد.قرار می

  

 ها مسئوليتنقش ها و  -6

  /باشد. میمحیطی مسئول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست شركت فرعی مدیرعاملمدیر 

  مدیرHSE  باشد.مینظارت بر اجراي صحیح این راهنما در سطح شركت اصلی شركت اصلی مسئول 

  رئیسHSE  فرعی و تابعهاهنما در سطح شركت نظارت بر اجراي صحیح این رشركت فرعی مسئول     

 باشد.می
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 نياز سازمانی -7

  است نیازهاي سازمانی و پرسنلی مربوطه تامین گردد. بر این  الزم ،حاضر يراهنمانمودن به منظور اجرایی

نفر كارشناس با تخصص  3شركت اصلی با حداقل  HSEدر مدیریت  واقعمحیطی دفتر ارزیابی زیستاساس 

 گردد. تشکیل می محیطیزیستدر زمینه مطالعات ارزیابی اثرات  و تجربه الزم

 روش اجرا -8

 یابی صورت سنجی و مکانمحیطی طرح باید در مرحله امکانقوانین جاري، ارزیابی اثرات زیست مطابق

شركت فرعی  HSE ادارهبه  كارفرمااز طرف پذیرد. فرآیند تعریف شده در راهنماي حاضر با اعالم طرح 

مطابق با در شركت فرعی  EIAشود. نحوه انجام مطالعات آغاز می EIAرسی نیاز به انجام مطالعات جهت بر

هاي اجرایی شركت فرعی نباید با باشد. مفاد روشهاي اجرایی و مصوبات هیت مدیره هر شركت میروش

براي محیطی زیستاثرات مراحل انجام مطالعات ارزیابی محتوي و اهداف این راهنما مغایرت داشته باشد. 

 باشد:به شرح زیر میهاي فرعی در شركت مشمولي هاو پروژه هاكلیه طرح

 انتخاب مشاور و اطالع رسانی -8-1

  رئیسبه  كارفرمادستور بررسی اولیه از طرف HSE  شركت فرعی به منظور تعیین لزوم و نوع گزارشEIA 

در  مربوطه زیست استانمحیطحفاظت ه كل مورد نیاز طرح بر اساس الزامات قانونی و نقطه نظرات ادار

زیست )رونوشت مکاتبات استعالم از اداره كل حفاظت محیطیابی طرح سنجی و مکانمرحله امکان

 شود.(میتوسط كارفرما ارسال شركت اصلی  HSEاستان)هاي( مربوطه به مدیریت 

  تهیه شرح خدمات، برگزاري كارفرما نسبت به محیطی، زیستاثرات در صورت نیاز به انجام مطالعات ارزیابی

ذیصالح اقدام نموده و نامه ابالغ شروع به كار مشاور )كه توسط كارفرماي مناقصه و انتخاب مهندس مشاور 

شركت اصلی  HSEروز كاري از سوي كارفرما به مدیریت  90طرح اعالم شده است( حداكثر ظرف مدت 

 شود.ارسال می
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  مدیریتHSE  روز كاري نامه ابالغ شروع به كار مشاور را به اداره كل   90حداكثر ظرف مدت شركت اصلی

HSE نماید.وزارت نفت اعالم می 

 از احتساب  ضمن حصول اطمینان از صالحیت مشاور، طرح در روند واگذاري مطالعات باید كارفرماي

 . استفاده نمایدامتیاز كیفی در گزینش مشاور 

 EIAانجام مطالعات  -8-2

 ، كارفرماي طرح در زمان انجام مطالعات باید موارد زیر را مد نظر قرار دهد:EIAر ارتقاء كیفی مطالعات به منظو

 صورتجلسات كاري با مشاور تنظیم 

 یلی از مشاور جهت نظارت دقیق بر اجزاء مطالعاتصاخذ برنامه زمانبندي تف 

 براي انجام مطالعات  الزم به مشاورفنی و تسریع در روند تهیه و انتقال اطالعات  تسهیلEIA   

 دي مشاور با نگاه فنی به منظور ارتقاء كیفیت مطالعات اي گزارشات تولیمرحله بررسی 

 زیستی جاري كشور بویژه از تطابق خصوصیات طرح با آخرین ویرایش قوانین و مقررات محیط اطمینان

 ضوابط و معیارهاي استقرار واحدها و فعالیت هاي صنعتی و تولیدي

 حسب ضرورت  ،ها و نهادهاي ذیربطها، سازمانخانههاي الزم از وزارتاز اخذ مجوزها و تائیدیه یناناطم

زیست )مانند تملک اراضی، تغییر كاربري، تامین آب، تامین محیطجهت ارائه به سازمان حفاظت 

 و ....( 8خوراک و سوخت، دفع پساب و پسماند، راي كارگروه ماده 

 كارفرمابا هماهنگی و نظارت كامل  مشاورعایت زمان بندي قرارداد توسط تکمیل مطالعات با ر 

  حضور كیفی و منظم كارفرما و مشاور طرح در جلسات كاري مشترک با مدیریتHSE شركت اصلی 

 ها و دفتر ارزیابی سازمان زیست استانوزارت نفت و ادارات كل حفاظت محیط HSEاداره كل 

 فتی از مشاور، صورت جلسات كاري و مکاتبات با اداره كل حفاظت محیط الزم است كلیه گزارشات دریا

 شركت اصلی اطالع رسانی شود. HSEزیست استان از سوي كارفرما به مدیریت 
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 ارسال گزارش نهايی -8-3

  پس از تائید كارفرما به مدیریت مشاور نهایی گزارشHSE گردد. ) ضروري است ارسال می شركت اصلی

و ، shp, jpegبا فرمت   ها، نقشهpdf, docxه مستندات اعم از گزارشات با فرمت فایل الکترونیک كلی

 (به صورت تمام رنگی و خوانا ارائه شود. xlsxها با فرمت ماتریس

  مدیریتHSE  شركت اصلی پس از بررسی گزارش نهایی، در صورت نیاز به اعمال اصالحات ظرف مدت

روز كاري نسبت  4نماید. كارفرما ظرف مدت به كارفرما ابالغ میروز كاري موارد اصالحی مورد نیاز را  4

 نماید.شركت اصلی ارسال می HSEبه اصالح گزارش اقدام و گزارش اصالح شده را جهت مدیریت 

  مدیریتHSE  شركت اصلی گزارش نهایی مورد تائید را به منظور طرح در جلسه دفاع از مطالعات به

 نماید.ال میوزارت نفت ارس HSEاداره كل  

  زیستی اجرایی انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیطروش "با توجه به الزام اداره كل در(EIA) هاي پروژه

شود كه صرفا گزارشاتی از طرف اداره كل پذیرفته می"  MOP-HSED-Pr-320 (1)صنعت نفت به شماره

 قبال نامه ابالغ به كار مشاور را دریافت نموده باشد.

 داخلی دفاع لسهبرگزاری ج -8-4

 :بررسی نهایی مطالعات  هدفEIA  با حضور نماینده اداره كل و ذینفعان طرح به منظور تائید كیفیت

 مطالعات

 :حضور اعضاء )یا نمایندگان آنها( به شرح زیر در جلسه دفاع الزامی است: اعضای جلسه 

  مدیریتHSE   )شركت اصلی )ریاست جلسه 

 به تشخیص ریاست جلسه(ضور نماینده ح) –)عضو اصلی(  ي اصلیكارفرما 

  )حضور نماینده( -مدیریت/شركت فرعی ذیربط )عضو اصلی( 

 )مشاور )عضو اصلی 

  اداره كل نمایندهHSE عضو اصلی( وزارت نفت( 
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 حضور نماینده به تشخیص ریاست جلسه( - ذینفعان پروژه )عضو مدعو( ردیگ( 

اي( كتبا توسط اعضاء به ریاست جلسه به صورت موردي یا دورهنماینده تام االختیار در هر كدام از موارد فوق )

 شود.معرفی می

 :دهد. جهت برگزاري دبیر جلسه هماهنگی الزم جهت برگزاري جلسه را انجام می نحوه تشکيل جلسه

 جلسات رعایت موارد زیر ضروري است:

  مان جلسه به انضمام ارسال روز كاري قبل از ز 90ارسال دعوتنامه رسمی براي حضور اعضاي جلسه حداقل

 EIAآخرین ویرایش فایل الکترونیک گزارش مطالعات 

 شود.مکان و زمان جلسه به پیشنهاد دبیر جلسه و با هماهنگی نماینده اداره كل تعیین می 

  دقیقه بوده و زمانبندي آن به شرح زیر است: 10مدت جلسه 

 ام آن، سوابق انجام مطالعات ارائه اطالعات و مشخصات طرح، ضرورت و اهمیت انج -الف

 دقیقه توسط نماینده كارفرما 90و مطالب مورد نظر كارفرما حداكثر به مدت 

 ارائه مفاد گزارش مطالعات  -بEIA  دقیقه توسط مشاور  50حداكثر به مدت 

 دقیقه 30بحث و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات اعضاء جلسه حداكثر به مدت  -ج 

 خذ امضاي اعضاي جلسه بر اساس فرم صورتجلسه به شمارهلسه و اتنظیم صورتج -د 

 MOP-HSED-FO-303  

 شود:به سه حالت زیر در صورتجلسه مرقوم می :نتيجه جلسه 

  :مطالعاتحالت اول EIA حفاظت محیط  و مستندات مربوط به آن قابلیت ارسال به اداره كل

 سازمان حفاظت محیط زیست را دارد. /زیست استان

  :طالعاتمحالت دوم EIA  و مستندات مربوط به آن پس از اعمال موارد اصالحی و تکمیل

حفاظت محیط زیست  مستندات، بدون نیاز به برگزاري جلسه مجدد، قابلیت ارسال به اداره كل

   را دارد. )شرح موارد قابل اصالح در صورتجلسه مرقوماستان/ سازمان حفاظت محیط زیست 
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 ازیست استان صرفت به دفتر ارزیابی یا اداره كل حفاظت محیطشود و ارسال گزارش مطالعامی

شركت اصلی در متن صورتجلسه مبنی بر اعمال كلیه اصالحات و  HSEمنوط به تائید نماینده 

باشد.( الزم است فایل الکترونیک گزارش اصالح شده به همراه تکمیل مستندات در گزارش می

 شركت اصلی ارسال شود. HSEت كلیه مستندات از طرف كارفرما به مدیری

  :مطالعاتحالت سوم EIA نیاز به بازنگري و طرح مجدد در جلسه  و مستندات مربوط به آن

 شود.(بعدي دارد ) شرح موارد قابل اصالح در صورت جلسه مرقوم می

 بررسی گزارش در سازمان حفاظت محيط زيست -8-5

  در صورت تائید گزارش مطالعاتEIA ،گزارش مطالعات  در جلسه دفاع داخلیEIA  و كلیه

زیست، توسط كارفرما به اداره كل مستندات مربوطه جهت بررسی در سازمان حفاظت محیط

   هاي الزم صورتو پیگیريزیست استان)هاي( مربوطه یا دفتر ارزیابی ارسال حفاظت محیط

 پذیرد.می

 زیست استان)هاي( یطضروري است یک نسخه از كلیه مکاتبات كارفرما با اداره كل حفاظت مح

شركت  HSEزیست، به مدیریت هاي سازمان حفاظت محیطمربوطه، دفتر ارزیابی و دیگر ارگان

 اصلی ارسال شود.

 االختیار مشاور و كارفرما در جلسات دفاع و بررسی در اداره كل حفاظت حضور نمایندگان مطلع و تام

سازمان حفاظت محیط زیست  5ارگروه ماده ، كمیته فنی نظارتی و كزیست استان)هاي( مربوطهمحیط

 باشد.الزامی می

 صورتجلسه مربوطه و گزارش اصالحی 5اعالم نظر اصالحی از سوي كارگروه ماده  تائید طرح یا در صورت ،

 شود.شركت اصلی ارسال می HSEبه مدیریت 

 شروع فرآیند  زیست )در صورت اخذ( به مفهومزیستی طرح در سازمان حفاظت محیطصدور مجوز محیط

محیطی آئین نامه ارزیابی اثرات زیست 3زیستی بر پروژه مورد نظر بوده و مطابق با ماده نظارت محیط

محیطی( )به ویژه برنامه مدیریت و پایش زیست  EIAگزارشالزامات مندرج در مفاد  بر اساسكارفرما باید 
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برداري مراحل ساخت و بهرهدر ان، زیستی صادره از طرف سازمو نیز شروط درج شده در مجوز محیط

اي منظمی از نحوه رعایت الزامات و شروط فوق را جهت مدیریت و گزارشات دورهاقدامات الزم را انجام 

HSE .شركت اصلی ارائه نماید 

 مسئوليت اجتماعی: -9

 نفت و هاي اجتماعی صنعت در راستاي نیل به اهداف عالیه وزارت نفت در ایفاي بهینه و مستمر مسئولیت

 هاي مهمها و پروژهمحیطی فعالیتگویی به افکار عمومی و ذینفعان جامعه در خصوص اثرات زیستپاسخ

هر پروژه به شرح زیر جهت دسترسی و دریافت نظرات عموم جامعه  EIAرئوس عناوین و مدارک مطالعات 

 اطالع رسانی مدیریت  و همچنین پایگاه HSE.MOP.IRبه آدرس  HSE اداره كل پایگاه اطالع رسانیدر 

HSE شركت ملی نفت به آدرس   HSE.NIOC.IR.قرار می گیرند 

 عنوان طرح، نام كارفرما، نام مشاور، تاریخ انعقاد قرارداد مشاوره 

  دالیل ضرورت و اهمیت اجراي طرح 

  چکیده غیرفنی مطالعاتEIA 

 5نظارتی و كارگروه ماده  -نظرات كمیته فنی 

 

 شاخص اثربخشی: -11

محیطی در شركت كنترل اثربخشی این روش اجرایی و فرآیند انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست به منظور

ها در دوره زمانی طرح ریزي شده است. نتیجه ارزیابی و ثبت شاخص 9هاي مندرج در جدول هاي فرعی، شاخص

ي راهنماي حاظر به كار گرفته هاي مرتبط با فرآیند و همچنین بازنگرشش ماهه جهت تحلیل و ارزیابی روند فعالیت

یج اندازه گیري نشانگر خروج از معیار تعیین شده باشد دالیل این امر به همراه راهکارهاي اشود. چنانچه نتمی

 گیرد.این راهنما مورد بازنگري قرار می در صورت لزومشركت اصلی اعالم و  HSEاصالحی توسط مدیریت 
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 EIAانجام مطالعات شاخص فرآیند گردش کار و  -1جدول 

 معيار شاخص
تواتر پایش و گزارش 

 دهی

مدت زمان صرف شده از تاریخ ابالغ شروع به كار مشاور تا تاریخ ارسال 

 گزارش به اداره كل حفاظت محیط زیست استان
 یک ساله شش ماه

مدت زمان صرف شده از ورود گزارش طرح به اداره كل حفاظت محیط زیست 

  5كارگروه ماده  استان تا آخرین جلسه
 یک ساله شش ماه

هاي صنعت نفت ورودي به به تعداد طرح 5نسبت تعداد جلسات كارگروه ماده 

 دفتر ارزیابی
 یک ساله 5/9

 سوابق : -11

حداقل به و شركت فرعی  شركت اصلی HSE مدیریت در دفتر ارزیابی راهنمااین  كلیه سوابق مرتبط با فعالیت

 واهد شد. سال ضبط و نگهداري خ 90مدت 

 پيوست ها : -12
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 هاي شرکت ملي نفت ايرانفلوچارت فرآيند گردش کار مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح -پيوست الف 21-2

 

 

 خیر

 کارفرمااعالم طرح از طرف 

 شرکت فرعی  HSEرئیسبه  

آیا پروژه مشمول 

 باشد؟ارزیابی می

استعالم از اداره کل 

محیط زیست استان در 

خصوص ضرورت انجام 

 ارزیابی؟

 انجام ارزیابی اجمالی یا تفصيلی
ات ارزیابی و انتخاب مهندس تهیه شرح خدم

 توسط شركت فرعی صالح  ذيمشاور 

A 

 بله

 خير

 بله

 اعمال ضوابط استقرار صنایع

تعریف پروژه، مکان 

 سنجیی و امکانیاب

 

انجام مطالعات و تهيه گزارش توسط 

 مهندس مشاور

www.abpsoil.com

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 EIA ارزيابي اثرات زيست محيطي تهيه گزارش راهنماي 
 

  
 

 

 NIOC-HSE-EN-GU-004-01كد مدرک :   52/02/9312:  بازنگريتاریخ     یک شماره بازنگري : ت , ایمنی و محیط زیستمدیریت بهداش

 

 شرکت ملی نفت ایران می باشد. HSEعلق به مدیریت تهيه گردیده و کليه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و مت HSEسند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهای سيستم مدیریت    11از   11صفحه 
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گزارش نهایی به  ارسالو  كارفرمابررسی گزارش توسط 

  شركت اصلی HSEمدیریت 

شركت اصلی و  HSEمدیریت بررسی گزارش توسط 

  ارت نفتوز HSE ارسال گزارش نهایی به اداره كل

 

/ سازمان حفاظت زیست استان محیطكل به اداره  نهایی ارسال گزارش

 اخذ مجوزپیگیري و  كارفرما توسطمحیط زیست 

برگزاري جلسه 

 داخلی دفاع

 نیاز به اصالحات

 تائید

www.abpsoil.com

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com

