
  پااليشگاه شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 8در  ISO50001-2018گزارش شناخت پروژه استقرار سيستم مديريت انرژي 

  

  كليات -1

ها و فرآيندهاي الزم ها جهت ايجاد سيستم، كمك به سازمان50001سيستم مديريت انرژي ايزو  هدف كلي استاندارد

- اي از طريق مديريت نظامها و انتشار گازهاي گلخانهد منجر به كاهش هزينهانرژي است. اين استاندارد بايعملكردبراي بهبود 

ازد تا براي سمند انرژي شود.اين استاندارد، تصريح كننده الزامات يك سيستم مديريت انرژي است كه سازمان را قادر مي

اين استاندارد بارز انرژي را در نظر بگيرد. هاي برقراري و توسعه خط مشي و اهداف، الزامات قانوني و اطالعات مربوط به جنبه

اي قابل كاربرد بوده و با اوضاع اجتماعي، فرهنگي و جغرافيايي مختلف مطابقت دارد. اين ها با هر اندازهبراي كليه سازمان

انرژي، امكان استاندارد سيستم مديريت باشد. هايي كه تحت كنترل سازمان است، قابل اجرا مياستاندارد در مورد فعاليت

 اين استاندارد، 2018نسخه  بكارگيري مستقل يا همراه با ساير استانداردها را دارا بوده و به منظور سهولت در استفاده، ساختار

  تدوين گرديده است. ISO 14001با استاندارد  مشابهآن 

اينگونه نظام.مديريت ارشد دارد ها، به خصوص در سطحبستگي به تعهد سازمان در تمام سطوح و بخش ،موفقيت اين نظام

سازد تا خط مشي انرژي را توسعه داده، اهداف را ايجاد نموده و فرآيندهايي كه موجب تحقق تعهدات ها، سازمان را قادر مي

ياز اشاره شده در خط مشي است را مستقر نموده و چنانچه بهبود عملكرد و اثبات انطباق نظام با الزامات اين استاندارد مورد ن

 اساس رويكرد در اين استاندارد در شكل زير ارائه شده است. است در مورد آن اقدام شود.

  

  



  

 ياستفاده و نگهدار ،يساز ادهيدر پ يانرژ تيريمد ستميجهت انطباق با الزامات س يكاربرد يراهنما 50006 زوياستاندارد ا

 ستمياز عناصر وابسته س EnPIsو  EnBsدهد.  يارائه م) EnBs( يانرژ ي) و خطوط مبناEnPIs( يعملكرد انرژ يهاشاخص

  آورده شده است. ريدر شكل ز يانرژ تيريمد ستميعناصر س زا يبرخ نيباشند. ارتباط ب يم يانرژ تيريمد

  

  

  

  موضوع و اهداف پروژه -2

هاي در پااليشگاه ISO 50006:2014 وISO 50001:2018 هايمبتني بر استاندارد استقرارسيستم مديريت انرژيموضوع پروژه، 

باشد. اهداف اصلي از اجراي اين پروژه، نهادينه كردن مي پااليشگاه) 8(جمعاً  مجتمع گاز پارس جنوبي اول تا هفتم و نهم

 ISO الملليرويكرد سيستماتيك به مديريت انرژي، بهبود مستمر عملكرد انرژي و اخذ گواهينامه استاندارد بين

هاي عملكرد انرژي مناسب، ايجاد خطوط در اين راستا، انتخاب شاخصباشد. مي هاااليشگاهبراي هر يك از پ50001:2018

از  مبناي انرژي متناسب با شرايط هر پااليشگاه (مدل ساده، مدل آماري يا مدل مهندسي)،تعريف چارچوب پايش با استفاده

  اي در انجام اين پروژه دارد.هگيري جامع، اهميت ويژهاي عملكرد انرژي و تدوين يك طرح اندازهشاخص

 مراحل اجراي پروژه - 3

  عبارتند از :فرآيند مشاوره استقرار سيستم مديريت انرژي طي شش مرحله انجام خواهد گرفت كه 

  شناسايي وضع موجودو فاز اول: ارزيابي اوليه 

 كاركنان در موضوع سيستم مديريت انرژي فاز دوم: آموزش      

 ي سيستمي مديريت انرژيطرح ريزفاز سوم:       



 ريزي فني مديريت انرژيطرحم: چهارفاز      

  پياده سازي و استقرار سيستم مديريت انرژيم: پنجفاز      

  مميزي داخلي و همراهي در مميزي خارجيم: ششفاز      

  

 اجراي پروژه مدت زمان -4

  ظر گرفته شده است .ماه مطابق با برنامه زمانبندي زير در ن 18اجراي اين پروژه در مدت   

  

  درصد  عنوان فاز  فاز

  وزني

  ماه
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

                                      16  شناسايي وضع موجودو ارزيابي اوليه   اول

                                      10  يانرژ تيريمد ستميآموزش در موضوع س  دوم

                                      14  يانرژ تيريمد يستميس يزيطرح ر  سوم

                                      30  يانرژ تيريمد ستميسفني  يزيطرح ر  چهارم

                                      15  يو استقرار سيستم مديريت انرژ يساز ادهيپ  پنجم

                                      15  يخارج يزيدر مم يو همراه يداخل يزيمم  ششم

  

 

 پروژه تأمين مالي -5

  ي سرمايه اي با عنوان مديريت انرژي و كربن پيش بيني و تأمين اعتبار شده است .بودجه اين پروژه از محل بودجه ها

  اجراي پروژهالزامات مورد نظر در  -6

محدوده اجرايي پروژه شامل شركت مجتمع گاز پارس جنوبي (واقع در بوشهر، عسلويه) و فازهاي زيرمجموعه در نظر گرفته 

و ذينفعان بايد در  شركت با ديگر سازمانها و نهادهاي دولتي و ساير شركاء شده است. همچنين تعامالت و ارتباطات بين اين

   ديده شود . پروژه

 همچنينسري اصل تهيه و ارائه شود. (نسخه چاپي و الكترونيكي)  2هاي پروژه بايد به زبان فارسي و در حداقل خروجي 

 . تهيه و عرضه شودونيكي) (نسخه چاپي و الكتر PowerPoint و  Wordگزارش مديريتي در فرمتهاي 

  آموزشهاي ارائه شده بايستي منجر به صدور گواهينامه ازC.B. . براي كليه شركت كنندگان گردد 

  ارائه پيشنهاد فنيالزامات مورد نظر در  -7

 مدنظر  نتايجبايست چارچوب و متدولوژي مورد نظر خود را به منظور تحقق اهداف پروژه و توليد كليه گر ميمناقصه

 رفرما، ارائه نمايد. كا



 شناسي انجام كار را ارائه هاي اصلي پروژه، روشبايست براي هر كدام از اجزاي اصلي چارچوب و فعاليتگر ميمناقصه

 نمايد. 

  استفاده نمايدپروژه  روند انجامدر خبره  پرسنلاز بايستي مناقصه گر با توجه به اهميت پروژه . 

 ) وژه (نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاصقوانين خاص و مقررات اختصاصي پر -8

  شرايط خصوصي پيمان: شامل مقررات مندرج  مقررات ايمني

:پيمانكار موظف است كه كاركنان خود و كاركنان پيمانكاران فرعي را نزد سازمان تامين  كار و  سازمان تامين اجتماعي بيمه

قانون تامين اجتماعي به آن سازمان بپردازد .در رابطه با  38يب مقرر در ماده اجتماعي بيمه نموده و كل حق بيمه را به ترت

از هرصورت وضعيت بعنوان وديعه حق بيمه، نزد كارفرما نگهداري خواهد شد و  %5قانون تامين اجتماعي،  38اجراي ماده 

  استرداد اين مبلغ منوط است به اينكه پيمانكار :

سازمان تامين اجتماعي مبني بر اينكه تمام حق بيمه موضوع قرارداد را پرداخت نموده برگ مفاصا حساب نهائي از  -  الف

  است تحصيل و به نماينده كارفرما تسليم نمايد و يا اينكه :

مذكور به پيمانكار بال اشكال  %5گواهينامه اي از سازمان تامين اجتماعي ارائه دهد كه به موجب آن استرداد كسور  -   ب

  شد .اعالم شده با

مبلغ كل  %5قانون تامين اجتماعي ، آخرين قسط قرارداد نيز كه كمتر از  38مذكور در فوق ، مطابق ماده  %5عالوه بر مبلغ 

پيمان نميباشد تا ارائه مفاصا حساب نهائي، نزد كارفرما باقي خواهد ماند و پيمانكار تا قبل از ارائه مفاصا حساب، حق مطالبه 

  قرارداد را  نخواهد داشت. ورتحسابن صنگهداري شده و آخري 5%

پرداخت هرگونه ماليات كه به اين پيمان تعلق گيرد منحصراً به عهده مشاور است و كارفرما از بابت مبالغ   .ماليات

نمايد.تسويه الحساب ماليات تكليفي كسر نميپرداختي به پيمانكار طبق قوانين مالياتي جاري درصدي را به عنوان علي

است. با توجه به معافيت ماليات بر ارزش افزوده در  مشاورايي و حل كليه مسائل مالياتي منحصراً به عهده حساب نه

منطقه ويژه انرژي پارس، شركت ها موظف به اخذ مجوز فعاليت از سازمان منطقه ويژه مي باشند. در صورتي كه ماليات 

نه مربوط با ارائه اسناد و مدارك مثبته دال بر پرداخت از سوي بر ارزش افزوده طبق مقررات به اين پيمان تعلق گيرد، هزي

 پيمانكار به مبادي ذيربط مالياتي كشور، با تاييد كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

  

  


