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سمه تعالیاب                     
شرکت توزیع نیروي برق مازندران شرکتی است خدماتی که ماموریت آن تـامین بـرق مطمـئن و پایـدار مـورد نیـاز       

  نیرو و کلیه سازمان هاي باالدستی می باشد.مشترکین در حوزه مدیریت خود، براساس الزامات و قوانین وزارت 
، ایمنی کارکنان و حفاظت از محیط زیست را بخشـی جـدایی ناپـذیر از فرهنـگ     ، تعالی در بهداشتمدیریت شرکت

سازمانی پذیرفته شده خویش قرار داده و توجه به حفاظت و پایداري از محیط زیست، اهتمام به ارتقاء سطح بهداشـت  
  را یکی از سیاستهاي  اصلی خود می داند. و ایمنی کارکنان

این شرکت براي عمل به تعهد پذیرفته شده در مقابل ذي نفعان، ضمن نظارت بر ارائه خدمات با کیفیت مناسب و ایمن 
و با تکیه بر کارکنان متخصص و فناوري هاي نوین و بمنظور برآورده سازي خواسته هـاي مشـتریان و ارتقـاء سـطح     

و بهبود مستمر فرآیندهاي سازمان، سیستم مـدیریت   ، ایجاد محیط کار ایمن و حفاظت از محیط زیسترضایتمندي آنان
را در  HSE، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بـر اسـاس مـدل      ISO 9001-2015کیفیت براساس استاندارد 

  یت اهداف کالن ذیل می داند:شرکت استقرار و خود را متعهد به بهبود مداوم و اثربخش در همه زمینه ها و رعا
  افزایش توان علمی و عملی کارکنان و ایجاد سازمان دانش محور - 1

  کاهش مدت زمان خاموشی و تالش در جهت پایداري و تداوم توزیع آن- 2

  بهبود مستمر فرآیندها و اصالح و بهینه سازي تأسیسات- 3

  برد با پیمانکاران –ات با کیفیت و رابطه برد افزایش رضایتمندي مشتریان و ذي نفعان از طریق ارائه خدم- 4

  تعهد به بهبود مستمر نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست- 5

  ، مدیریت و کنترل ریسک و عوامل زیان آور محیط کارتعهد به پیشگیري پایدار از آسیب ها و بیمارهاي شغلی- 6

 تالش در جهت کاهش مداوم آلودگی محیط زیستحفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و انرژي و - 7

 از طریق نظام مشارکت HSEکارکنان وپیمانکاران درجهت بهبودعملکردزیست محیطی وترویج و توسعه فرهنگارتقاء سطح دانش- 8

فوق، مدیریت شرکت خود را متعهد به رضایت مشتریان و ذینفعان، حفظ محیط زیست و  لدر جهت نیل به اصو
سالمت کارکنان، بهبود مستمر ریسک ها و فرصت ها و اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه در راستاي برآورده سازي 

ته، لذا با ابالغ این خط مشی از کلیه کارکنان انتظار دارد نسبت به تحقق و درك آن و الزامات و قوانین مرتبط دانس
  آگاهی از تاثیرخود روي کیفیت خدمات و بهبود کیفیت کوشا باشند.

این خط مشی نیز مانند سایر اجزاي سیستم مدیریت یکپارچه شرکت، هر سال یکبار در جلسه بازنگري مدیریت مورد 
                 د گرفت.بازنگري قرار خواه
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