دامنه کاربرد
ثوٌظَس اجشا ٍ تؼْذ ثِ تغبثك الضاهبت استبًذاسد سیستن هذیشیت صیست هحیغی
 ISO 14001:2015دس ضشوت سبیپب آریي ٍ عشفْبی ریٌفغ  ،داهٌِ وبسثشد )ثب دسًظش گشفتي
جٌجِ ّب ی صیست هحیغی  ،اًغجبق ٍ ػولىشد فؼبلیتْب  ،هحصَالت ٍ خذهبت سبصهبى دس چشخِ
حیبت آًْب) ثِ ضشح ریل هی ثبضذ :
 جایگاه ساشمان
ضشوت سبیپبآریي عشاح ٍ تَلیذ وٌٌذُ تضئیٌبت داخلی ٍسبیل ًملیِ ( صٌذلی خَدسٍ ٍ ) ...
ٍ جضء گشٍُ خَدسٍسبصی ضشوت سبیپب هی ثبضذ  .هٌطَس اخاللی سبصهبى ػالٍُ ثش چبثىی ٍ
ثشتشی دس ػشصِ تَلیذ ثب توشوض ثش ریٌفؼبى ٍ اسصضْبی سبصهبًی  ،ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ.
 احتشام ٍ سػبیت لَاًیي ٍ همشسات صیست هحیغی حبون ثش فؼبلیتْب ،هحصَالت ٍ خذهبتسبصهبى
 احتشام ٍ تؼبهل ثب ریٌفؼبى حفظ هحیظ صیست ثب استفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ هلی ٍ اهىبًبت تالش دس جْت وبّص ضبیؼبت ٍ اتالفبت پیطگیشی اص آلَدگیْبی صیست هحیغی (جبیگضیٌی هَاد ٍ اًشطی  ،تصفیِ ٍ)...* دس ّویي ساستب هی تَاى ثِ دسیبفت لَح تمذیش اص

هشوض اسصیبثی صیست هحیغی گشٍُ

خَدسٍسبصی سبیپب اضبسُ ًوَد.


تعهدات به تطابق
تؼْذ ضشوت سبیپب آریي ثِ سػبیت لَاًیي ٍ همشسات الضاهی

ٍ حبون ثش فؼبلیتْب ،

هحصَالت ٍ خذهبت سبصهبى دس هذیشیت سیستن صیست هحیغی هطتول ثش :
لَاًیي ٍهمشسات جلَگیشی اص آلَدگیْبی آة ٍ َّا  ،لبًَى هذیشیت پسوبًذ

 ،حول

پسوبًذّبی جبدُ ای ٍ آییي ًبهِ ّبی اجشایی آى  ،جٌجِ ّبی صیست هحیغی  ،دستَسالؼول خَد
اظْبسی دس پبیص آلَدگیْبی هحیظ صیست ٍ ضیَُ ًبهِ ّبی اجشایی آى
الضاهبت ٍیظُ هبًٌذ هصَثبت وبسگشٍُ سبیپب ،

 ،الضاهبت هطتشی ،

الضاهبت هلی ٍ ثیي الوللی دس صٌؼت ٍ سبیش

الضاهبت  ،هغبثك ثب هىبًیضهْبی جبسی دس سبصهبى می ثبضذ .
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 واحدها  ،وظایف و مسشهای فیصیکی
الف – ساشمان :
فشد یب گشٍّی اص افشاد ضبغل دس ضشوت سبیپب آریي وِ ثب تَجِ ثِ آگبّی اص خظ هطی
سبصهبى ٍ ّوچٌیي ًتبیج ٍ تبثیش وبس خَد ثش سٍی سیستن

هذیشیت صیست هحیغی ٍ ،ظبیف

خَد سا ثِ ّوشاُ هسئَلیتْب ،اختیبسات ٍ سٍاثظ دستیبثی ثِ اّذافص هغبثك ثب دستَسالؼول ضشح
ٍظبیف وبسوٌبى دس سیستن هذیشیت

ایوٌی ٍ ثْذاضت ضغلی ٍصیست هحیغی ثِ ضوبسُ

 ٍ C20302074ضٌبسٌبهِ فشآیٌذ ّبی هشثَعِ دس گستشُ فؼبلیتْب  ،هحصَالت ٍ خذهبت
سبصهبى سا ثش ػْذُ داسد.

ب  -مدیسیت ازشد ساشمان/نماینده مدیسیت دز سیستم مدیسیت شیست محیطی :
هذیشیت اسضذ سبصهبى ً /وبیٌذُ هذیشیت  ،فشدی است وِ

ضوبًت اجشایی سیستن

هذیشیت صیست هحیغی سا دس ساستبی استشاتظیه ٍ فضبی سبصهبى ٍ لذست تفَیض اختیبس ٍ
تبهیي هٌبثغ سا هغبثك ثب سٍیِ ّبی جبسی دس سبصهبى داسد ّ .وچٌیي هذیشیت اسضذ سبصهبى
هسئَلیت تصَیت اّذاف والى ٍ اعویٌبى اص دسن آى دس سبصهبى ٍ حصَل اعویٌبى اص اثشثخطی
ٍ یىپبسچگی سیستن ثب فشآیٌذّبی وست ٍ وبس سا ثش ػْذُ داسد .
ج -طسف های ذینفع :
فشد یب سبصهبًی وِ هغبثك ثب جذٍل ریل هی تَاًذ ثش فؼبلیتْب  ،خذهبت ٍ هحصَالت ضشوت
سبیپب آریي اثش ثگزاسد یب اص آى هتبثش ضَد ٍ یب استٌجبط هی وٌذ وِ اص آى تبثیش گشفتِ است .
هشتسیاى

سایپا  ،ساشُ گستس  ،پازس خَدزٍ  ،شاهیاد  ،هدیساى خَدزٍ ٍ ....

جَاهع

ّوسایگاى  ،هسدم  ،ساشهاًْای دٍلتی ٍ غیس دٍلتی

تاهیي کٌٌدگاى

هَاد ٍ قطعات  ،خدهات
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سیستن هدیسیت
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ساشهاى حفاظت هحیط شیست ٍ ،شازت بْداشت  ،شْسدازی  ،ساشهاى ایدزٍ ٍ ،شازت کاز،
هشتسیاى ٍ ...

ساشهاًْای غیس دٍلتی

کلیِ سوي ّای هحیط شیست هستبط ( اًجوي ازشیابی هحیط شیست ایساى ٍ ) ...

سسهایِ گرازاى

سایپا  ،سْاهدازاى

کازکٌاى

کلیِ پسسٌل شسکتی ٍ پیواًی
جدٍل  1ذیٌفعاى ساشهاى

 فعالیتها  ،محصوالت و خدمات :
عشاحی ٍ تَلیذ اًَاع صٌذلی خَدسٍ ثب سػبیت چشخِ حیبت هحصَالت ( )ISO 14001:2015اص
تْیِ هَاد اٍلیِ  ،تَلیذ اص هٌبثغ عجیؼی تب دفغ ًْبیی ضبهل  :تبهیي هَاد  ،عشاحی  ،تَلیذ  ،حول
ٍ ًمل  ،تحَیل  ،استفبدُ  ،پبیبى ػوش هصشف ٍ دفغ ًْبیی هی ثبضذ .
 اختیاز و توانایی دز اعمال کنتسل و تاثیس گرازی :
ولیِ وٌتشلْب ٍ اسصیبثی ّبی ثؼول آهذُ دس سبصهبى دس خصَظ فؼبلیتْب  ،هحصَالت ٍ
خذهبت اضبسُ ضذُ دس ثٌذ هشثَعِ ٍ پبیص ٍ اسصیبثی جٌجِ ّب  ،اّذاف ٍ ثشًبهِ ّب ٍ تؼْذات
ثِ تغبثك ٍ ػولىشد صیست هحیغی اص تَاًبیی ّبی سبصهبى دس اػوبل وٌتشل ٍ تبثیش گزاسی ثش
سیستن هذیشیت صیست هحیغی هی ثبضذ ثِ ػٌَاى ًوًَِ هىبًیضهْبی ریل جْت تحمك ایي
ّذف دس ضشوت سبیپب آریي ثىبسگیشی هی گشدد .
 هىبًیضم ضٌبسبیی ٍ اسصیبثی ٍ وٌتشل جٌجِ ّبی صیست هحیغی () C20304033 هىبًیضم پبیص ٍ اًذاصُ گیشی ػولىشد ٍ اسصیبثی تغبثك صیست هحیغی() C20304035 هىبًیضم پیطگیشی اص آلَدگیْبی صیست هحیغی() C20302051 هىبًیضهْبی تصفیِ فبضالثْبی ثْذاضتی ٍ صٌؼتی()C20302084ٍC20302052 هىبًیضم هویضی ٍ ثبصًگشی هذیشیت سیستن صیست هحیغی()C20304042ٍC20304039ٍ -سبیش هىبًیضهْبی جبسی دس سبصهبى ثش هجٌی استبًذاسد ISO 14001:2015

