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 سیاست کلی مسئولیت های اجتماعی و گزارش پایداری شرکت 

 

 ر و روستا (کمک به تقویت زیرساخت ها و امکانات رفاهی در مراکز جمعیتی )اعم از شه -

اکنان سبستر سازی جهت افزایش انگیزه کارکنان برای کار و زندگی در مناطق عملیاتی و تعامل مطلوب با  -

 افزایش رضایتمندی در مناطق جوامع محلی ، کاهش فاصله اجتماعی و نابرابری های فاحش میان آنان و 

به شکل گیری یا تقویت معیشت پایدار ساکنان جوامع محلی از طریق توانمندسازی آنان ، توسعه کمک  -

 زنجیره تامین تدارکات و نظایر آن 

در برنامه های سازی برای مشارکت سه ضلع صنعت نفت ، مردم و دستگاههای حاکمیتی زمینه  -

 مسئولیتهای اجتماعی 

در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و  ( فعالNGOSگیری از پتانسیل های سازمان های غیر دولتی )بهره  -

 توسعه محلی و منطقه ای زیستی در طراحی و اجرای برنامه های محیط 

و محلی  –سازی جهت تبادل خرد فرهنگ های بومی و غیر بومی و کمک به حفظ فرهنگ بومی بستر  -

 تقویت آن 

 به حفظ منابع طبیعی ، تنوع زیستی ، اکو سیتم های حساس موجود در منطقه کمک  -
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 مقدمه : 

است که به  "اخالق کسب و کار"از جستارهای  (Corporate Social Responsibility :سئولیت اجتماعیم

پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت درحوزه اجتماع می شرکتها نقش

 کند، انجام دهدعالیت میای که در آن فبایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه

ها و محیطی است که شرکت ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسانمسئولیت اجتماعی شرکت

رود. مسئولیت اجتماعی شرکت اقتصادی و مالی فراتر می اهدافکند و این مسئولیت از در آن فعالیت می

ت هایی است که پیش برنده سود و منفعاعی شرکت فعالیتمسئولیت اجتم"تر این گونه تعریف شده است: روشن

 دارداجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می

در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روز افزون « مسئوالنه عمل کردن»ها برای مطالبه از سازمان

-، در دهه«زیستمحیط»و « جامعه»، «اقتصاد»یعنی  توسعه پایدار هدهند ها بر محورهای تشکیلاثرگذاری آن

ا هبه نام مسئولیت اجتماعی سازماناست که مفهومی های پایانی قرن بیستم شدت گرفته و منجر به این شده

ای ها در مقابل جامعه در یک تعریف ساده، یعنی اینکه سازمان CSR .در دنیای مدیریت ظهور پیدا کند CSR یا

کنند. بر  طبیعی و اقتصادی آن استفاده میکنند مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی، که در آن فعالیت می 

شان مسئول نیستند و  دارانها دیگر فقط در مقابل سهامخالف نگاه سنتی به مدیریت و کسب و کار، سازمان

ها که در رود سازمانمدت سهامداران خود بیاندیشند. بدین ترتیب انتظار می  نباید فقط به افزایش سود کوتاه

 .ها را هم مورد لحاظ قرار دهندهای مشروع آنعان دیگری نیز هستند، خواستهنفارتباط با ذی

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/CSR
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 ساختار گزارش  -3

 سرفصل های عمومی:  3.3          

 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در یک نگاه:         

هزار نفر، از بعد  777میلیون و کیلومتر مربع 1 با جمعیتی بالغ بر سه  45491استان آذربایجان شرقی با مساحت 

اقتصادی1 سیاسی و فرهنگی از جایگاه ویژه ای در جمهوری اسالمی ایران برخوردار می باشد. قرارگرفتن 

محدوده تحت پوشش استان آذربایجان شرقی در نقاط سردسیر و نقش تاثیرگذار گاز طبیعی در زندگی مردم1 

موجب گردیده سهم انرژی پاک با رشد فزاینده ای در سبد انرژی  تعامالت اقتصادی و حتی ارتباطات برون مرزی

 این استان شکل گیرد.

گاز رسانی و  8با ساختار سازمانی منطقه  1368شرکت گاز استان آذربایجان شرقی فعالیت خود را عمال از سال 

سیاستهای مربوط به  استان آذربایجان شرقی1 غربی و اردبیل آغاز و  مطابق با 3فروش، در گستره جغرافیایی 

 1379تغییرات سازمانی در سطح وزارت نفت با تشکیل شرکت های گاز استانی مستقالً فعالیتهای خود را از سال 

 آغاز نمود.

پرسنل در حوزه خدمات رسانی به مردم شریف استان تالش نموده و ماحصل این زحمات  1877این شرکت با 

 درصد خانوار روستایی استان می باشد. 93درصد خانوار شهری و  177بهره مندی 

 بیانیه مأموریت شرکت:

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی )سهامی خاص( بعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی گاز 

ایران درزمینه ارایه خدمات توزیع پایدار و ایمن گاز طبیعی و جایگزینی اقتصادی انرژی پاک گاز باسایر 

طریق طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری پروژه های گازرسانی بمنظور پاسخ به سوختهای فسیلی، از

نیازهای متقاضیان و مشترکین از جمله بخشهای خانگی، عمومی و صنعتی استان آذربایجان شرقی درچارچوب 
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ر کیه بدریافت، توزیع، فروش  و حق العمل کاری عملیات با پایبندی به قوانین و استانداردهای مرجع، و ت

 . توانمندی و تخصص کارکنان خبره و متعهد و زنجیره تامین توانمند فعالیت  می نماید

 بیانیه چشم انداز شرکت :

 با تمرکز براهداف کالن زیر: 1474گاز استانی کشور تاسال  برتر شرکت خدماتی استان و یکی از سه شرکت برترین

 یشترین سهم  جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی ب 

 شد سطح کیفیت خدمات توزیع گاز طبیعی به مشتریان ر 

 وسعه پایدار فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی ت 

  شد مستمر بهره وری عملیات شرکتر 

 کی از  شرکتهای برتر خدماتی استان و کشور ی 

 های گازرسانیخدمات و فناوری  وآوری در ارایه ن 

 )برای سنجش میزان تحقق هریک از این اهداف کالن شاخصهای کلیدی عملکرد در داشبورد مدیریت  تعریف شده و پایش می شوند(

 بیانیه ارزشهای سازمانی:

 :ارزشهای بنیادین 
 محیطی در توسعه و نگهداری.محیطی: رعایت استانداردها و الزامات زیستزیست 

 در ایجاد و  حفظ شرایط محیط کار  ایمن  و بهداشتی. بهداشت و ایمنی: جدیت 

 .احترام متقابل: احترام به شخصیت ، اعتقاد و کار یکدیگر علیرغم اختالف نظر احتمالی 
 .روابط انسانی: تکریم کارکنان به عنوان عامل اصلی توسعه و رشد و رعایت کرامت انسانی 

 :با فعالیتهای بخشی و سازمانی.  ردیدرک و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای ف  هماهنگی 
 .پشتکار : سعی و تالش بی وقفه و مبارزه با ناامیدی و یأس در انجام کارها تا سرمنزل مقصود 
 :دوری از پنهان کاری و ناراستی حتی در شرایط فشار و پاسخگویی شفاف به ابهامات. درستکاری و صداقت 
 :شناسی در اتمام امور محوله.عالیتها و برنامه ها و وظیفهمتعهد بودن نسبت به انجام صحیح ف  تعهد کاری 
 :ارزش قایل شدن به زمان و  انجام وظایف محوله با سرعت عمل مناسب در زمان تعیین شده. وقت شناسی 
 .مسئولیت اجتماعی: تعهد عملی به رعایت منافع بلند مدت جامعه بزرگتر و تالش برای بهبود وجهه شرکت نزد جامعه 

  داشتن روحیه همکاری و همدلی و دلجویی از همکاران.،کارگروهی هدفمند در انجام وظایف محوله و همیاری: همکاری 

 تعادل کار و زندگی، مهار فشارهای روانی، تفریح درکنار کار کردن، نگرش مثبت ذهنی  و اشتیاق. :حفظ سالمت روانی 

 :ارزشهای کسب و کار 
  .بهبود کیفیت: تاکید بر درک و ارزیابی و بهبود مستمرکیفیت خدمات و محصوالت 

  مداری: رعایت کامل الزامات قانونی و حکومتی و پاسخگویی و شفاف سازی عملکرد.قانون 

 ها.قراردادن نیازهای مشتریان و متقاضیان و ارتباط مؤثر با کلیه آنمداری: سرلوحه مشتری 

 ای در تعامل و مقایسه با شرکت های خدماتی مشابه.اصول اخالقی و حرفه رقابت سالم: رعایت 

 :روحیه تعلق خاطر داشتن نسبت به سازمان و وفاداری و عدم ترک کار حتی در شرایط سخت.  وفاداری 
 :تفکر منطقی و یافتن راههای تازه انجام کارها با خالقیت و یادگیری و آموختن تجارب و دانش جدید. نوآوری 
 توسعه شراکتها:  تعامل و هم افزایی با سایر سازمانهای اجرایی و تفاهم و همکاری برای نیل به اهداف سازمانی 

 مندی ایشان.صاحبان سهام: تالش برای تحقق حقوق و انتظارات صاحبان سهام شرکت و پاسخگویی و جلب رضایت 

  رشد درآمدهای شرکت با تالش بیشتر و سخت کوشیسودآوری شرکت:اعمال تفکر اقتصادی و مدیریت بهینه هزینه ها و 
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 «شرکت گاز استان آرذبایجان شرقی  یکپارهچ خط مشی سیستم اهی مدرییتی»   
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی  بعنوان  یکی  از شرکتهای گاز استانی زیر مجموعه  شرکت   ملی گاز 

از شئککه اای گازرسئانی  ارسئ ا  استان رهت       ریایران  مسئوویتت ررایی   اررا   بهر  برااری    نههاا 

خامت  رسانی ارچارچوب اریافت  توزیع    فر ش    یق ایعمل کاری گاز رکتعی به کلته مشترکتن خوا را 

 برعها  اارا.

ارایه این خامات با ارک محتط سئئازمان ار چارچوب قوانتن   مرررات کشئئور  ایتامات شئئرکت ملی گاز  

ذینفعان   با  تعها  به بهکوا ماا م  افتایش  سئئئ ا رتئئئایتمنای مشئئئتریان  ررفهای ذینفع  ایران   نتازاای 

پتشهتری از آیواگی محتط زیست   ارتراء س ا ایمنی   بهااشت شغلی کارکنان سازمان  مایریت   افتایش 

  ری انرژی   ار نهایت توسعه  پایاار صورت می پذیرا.بهر 

 :ایهواای زیر برای پتاا  سازی ستستمهای مایریتی بکار گرفته می شونا   اراین راستا استاناارا اا

 ISO 50001:2011   ISO 10002:2014  IMS 
 OHSAS 18001:2007  ISO 10003:2007  ISO 9001:2015 
 HSE-MS  ISO 10004:2012  ISO 14001:2015  
  5S  ISO 10015:1999 

 ستاست اای کالن شرکت ار یوز  ستستم اای مایریتی بمنظور  تحرق ااااف کالن  بشرح زیر می باشا:  

 ارک  پتش بتنی   مایریت پاسخهویی به نتازاا   انتظارات ذینفعان. .1
 شناسایی  به ر زآ ری   رعایت کلته ایتامات قانونی قابل کاربرا ار شرکت. .2
 توانمنای کارکنان   توره به بهکوا کتفتت زناگی کاری ایشان.شایسته ساالری   مراقکت   توسعه  .3
 رستاگی موثر به نظرات   شکایات مشتریان   تکریم ارباب رروع. .4
 تالش ار رهت  نهااینه سازی فرانگ مصرف بهتنه   ایمن گاز رکتعی . .5
 ر   ری ارشرکت.بهکوا  ماا م ستستم اای مایریتی    استفاا  ازفن آ ری اای ر ز ارراستای افتایش  به .6
یفاظف از محتط زیست   پتشهتری   کااش آیواگی اای زیست محت ی با ر یکرا چرخه یتات ستستم از  .7

 رریق رلوگتری از نشر گاز رکتعی  مایریت کربن   خریا سکت  مایریت پسمانا
تم مایریت اارایی اای    استررار ستس تامتن مستمر   ایمن رریان گازبا نههااری   بهتنه سازی تاستسات    تجهتتات  .8

 فتتیکی. 
 ات راری   ارتراء شاخص اای پتشهترانه  ایمنی   یهااشت شغلی. شرایط برابر ار افتایش س ا  آمااگی .9

تامتن خامات   محصوالت کارا از نظر انرژی   بهتنه سازی مصارف برای نتل به ااااف کالن انرژی    .11
 مایریت تغتتر ار مرزاای ستستم

فراام کران منابع مورا نتاز)منابع انسانی  تجهتتات  اانش  فن آ ری   ارالعات(   تعها    این مایریت تمن
اای مایریتی به منظور ارتراء عملکرا  کلته امکاران ایتامات   بهکوا ماا م ستستم سازی   رعایتتاکتا به پتاا 

 نمایا.شریف   سخت کوش را موظف به پتر ی از خط مشی می
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 ساختار مسئولیت اجتماعی شرکت
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 جدول استراتژی ها و ارتباط با گروه های ذینفعان

 

 وزارت نفت

 شركت ملي گاز ايران
 هدفمند سازي ، دولت الكترونيك  تحقق برنامه توسعه پنج ساله 

برنامه ريزي تلفيقي و مديريت گازرساني و برنامه مصوب 

 تدوين سند استراتژي شركت گاز استان تهران /ساليانه

 متقاضيان و مشتركين
 الي ، مسكن مهرگازرساني در كمترين زمان ممكن جهت متقاضيان، حفره خ

 استمرار جريان گاز ايمن  و بهبود و انعطاف در كيفيت خدمات ، ارائه خدمات الكترونيكي

 بصورت ساليانه و مستمر با اجراي برنامه ها

 برقراري ارتباط از طريق سامانه هاي الكترونيكي

 پيمانكاران

 و تامين كنندگان

 شفافيت در تعهدات و درخواستها

 و حمايت متقابل و پرداخت به موقع صورت وضعيت هاپيمانسپاري خدمات 

 بصورت منظم براساس ايين نامه ها و مقررات

 ارتباط الكترونيكي از طريق سايت

كاركنان رسمي و 

 غيررسمي

 ارتقاي مشاركت و توانمندي ، بهبود رضايتمندي و انگيزش شغلي

 ارتقاي كيفيت و ايمني محيط كاري

غير حضوري يكطرفه و كانالهاي ارتباطي حضوري و 

 د3دوطرفه طبق معيار 

 مردم و  جامعه

 و نهادهاي اجرايي

 رعايت قوانين و مقررات اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي

 هماهنگي سازمانهاي مرتبط  در عمليات ، فرهنگسازي و محبوبيت اجتماعي

 CSRطبق دستورالعمل درچارچوب برنامه 

 تعامالت حضوري و غيرحضوري
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 تحلیل ذینفعان شرکت گاز استانماتریس 

 

ف
دی

ر
 

 عنوان
 گروه ذینفع

 موقعیت ذینفع
قدرت نفوذ ذینفع بر شركت 

(A) 

منافع ذینفع ازشركت 

(B) 
 (A*Bاهمیت ذینفع )

ت 
همی

صد ا
در

%
 

 خالصه انتظارات ذینفع
 نوع

 سیاست ارتباطی

خ
دا ی
ل

ار 
خ

ی
ج

 

کم
تو 

م

ط
س

اد 
زی

 

کم
تو 

م

ط
س

اد 
زی

 

کم
تو 

م

ط
س

اد 
زی

 

1 
 وزارت نفت و

 شرکت ملی گازایران
M    9   9   81 18% ارتباط موثر اجرای سیاستها و برنامه های ابالغی 

 L    8   8   64 15% کارکنان شركت 2
پاسخ به نیازهای آموزشی، شغلی، 

 معیشتی و توسعه
 ارتباط موثر

3 
تامین کنندگان و 

 پیمانكاران
 P   7   8  56  12% ارتباط موثر شفافیت قراردادها و پرداخت مطالبات 

 C   7   9   63 15%  مشترکین و متقاضیان 4
بهبود خدمات، استمرار جریان گاز 

 ایمن، انعطاف پذیری
 ارتباط موثر

 C 3     8  24  6%  جامعه عمومی 5
پاسخگویی شفاف، فرهنگسازی، 

 انجام وظایف شهروندی
 اطالع رسانی

 M  5  2   11   2%  شرکت انتقال گاز 6
تعامل در برداشت از شبکه و 

 بازخورد
 تعامل محترمانه

7 
پخش و توزیع فراورده 

 های نفتی
 M 2    5  11   2% اطالع رسانی هماهنگی سیاستهای پخش و توزیع 

8 
دولت )استانداری و 

 فرمانداری و.....(
 P   7   8  56  12% 

پیگیر اجرای مصوبات و قوانین 

 ابالغی
 تعامل محترمانه

 تعامل محترمانه تسریع در پیگیری درخواستهای مردم P  6  3   18   4%  نمایندگان مجلس 9

 تعامل محترمانه هماهنگی مناسب جهت انجام فعالیتها P  5  2   11   2%  سازمانهای مجوز دهنده 11
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 P  5  1   5   1%  نهادهای نظارتی 11
رعایت شفافیت و پاسخگویی و 

 انظباط 
 تعامل محترمانه

 P  6  3   18   4%  اصحاب رسانه 12
اطالع رسانی به موقع و شفاف از 

 رویدادها
 تعامل محترمانه

 اطالع رسانی تعامل  وارتباط صنعت و دانشگاه L 3    4  12   3%  مراکزعلمی پژوهشی 13

 P 1    5  5   1%  سازمانهای مردمی 14
تخصیص کمکهای مردمی و 

 بشردوستانه
 اطالع رسانی

 P 3   3   9   2%  سایر مراکز حکومتی 15
رعایت شفافیت و پاسخگویی و 

 انظباط 
 اطالع رسانی

 تعامل محترمانه تعامل و ارتباط سازنده و مفید P  4  2   8   1%  مجامع و اصناف  16

  %111 449 جمع بندی امتیازات نهایی
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 اخالق حرفه ای

 ليد ردارش طيبد شرا طيو مح ياخالق ليخوب بستر رشد فضا طيدر رفتار انسان ها دارد؛ مح ييبه سزا ريتأث يطيعوامل مح

 نيآورد. در ا يانسان به وجود م يروان تيرشد و فعال يبرا يبستر يانسان طيمح گريد يكند. از سو يرا فراهم م ياخالق

 يكنترل يها وهي( و اعمال شيروان تيفعال ازيمورد ن يبسترها جاديارائه فرهنگ )ا قيرها به طور عمده، از دو ط طيرابطه مح

 افراد اثرگذار هستند. يروان يها تيفعال( بر طيبا مح يسازگار يالزم برا يها هيها و تنب قي)تشو

 نديگويم اورند،يگناه خود عذر ب يخواهند برا يگنهكاران م يمسئله اشاره شده است كه وقت نيبه كرات به ا ميقرآن كر در

 رفتهيپذ ر آنهاذع نيكند كه ايم ديخداوند تاك زين هيآ انيما را فاسد كرده بود. در پا طيو مح ميستيز يفاسد م يطيما در مح

 طيخود دقت كنند و بدانند كه مح طيمح جاديدر انتخاب و ا ديانسان ها با ن،ي. بنابراستآنان دوزخ ا گاهيو جا ستيشده ن

وارد مطرح از م ياريرابطه بس نيسالم بكوشند. در ا طيمح جاديا ياست برا يو بستر چه خصائص و رفتار نآنها آبست رامونيپ

جامعه  تيرشد انسانها و در نها يبرا را يناسبم طيتواند مح ياست كه ارزش اطالق شده و م ينكات يحاو ياله انيدر اد

 فراهم كند.

 ييها دهيها و اقدامات باشد. ارزشها غالبا به ا ميحركت دهنده تصم يروين ديآنچه كه مهم است و با يعنيدر اصطالح  ارزش

قضاوت و منعكس  يو راهنما يريگ ميتصم يشود كه انسانها درباره خوب و بد و مطلوب و نامطلوب دارند و مبنا ياطالق م

 آنهاست. يتهايكننده اولو

احساس تعهد و  يو توانمند هستند، كاركنان نسبت به ارزشها و اهداف شركت يفرهنگ قو يكه دارا ييشركت ها در

 ياور به ارزشهاب يشغل فيبه شركت داشته و در انجام وظا يروان يو وابستگ ونديس پكاركنان احسا يعنيكنند.  يم تيمسئول

ائل مس رامونيشركت پ كيواقع توافقات و ربان مشترک افراد  در يشركت يدارد. ارزش ها يفرهنگ جا كيهمانند  يشركت

 يو حواسته ها و ناخواسته ها يرفتار يهايها و زشتيخوب دها،يها و نباديبا اتيو مشتمل بر كل دهيمحسوب گرد ياخالق

ر را د يشركت است كه آثار مثبتي القخا يدرخواست ها اتيكلي و منشور اخالق يشركت يشركت است. داشتن ارزش ها

شركت،  كيكاركنان  يرفتارها به هنجار قابل قبول از سو نييو تب نييتوان به تعيآثار م ني. از جمله ااردشركت به دنبال د

 ياحرفه يهاتيحدود و ثغور رفتارها و مسئول يينافراد شركت، تع ياخالق يها يابزيخود ار يبرا يارزش اريمع كيارائه 

 اشاره كرد. يشركت غبلو اردنذگ شيماشركت و به ن يمناسب برا يتيهو ينما كي ميشركت، ترس
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 ريبوده كه آن شركت را در مس يرفتارها، ارزش ها و اصول اخالق يشركت، شفاف ساز يارزش ها هيانيب جادياز ا منظور

 فيشركت است كه توص يرسم هيانيشركت در واقع ب يرو منشور اخالق نيدهد. از ا يسوق م ييرفتار حرفه ا يارهايمع

 شركتي فرهنگ جمع تيهدا يشامل چند اصل جامع برا يمهم كل يبوده و همانند فرمان ها يكالن اخالق يارهايكننده مع

 است .

 يو سارمان يو صفات ارزشمند انسان افتهيرشد  دهيكه در آن اخالق حم باشد يطيمح يدارا ديبا زيشركت خوب ن كي لذا

 يكردن آنها روشها نهينهاد يو برا فيبه طور شفاف تعر يشركت يمنظور ارزشها نيا يشده باشد. برا نهيهادندر آن 

 شود. يبكار گرفته م ينظامند
 بیانیه ارزشهای فرهنگ سازمانی: 

 ارزشهای بنیادین: 

 .يدر توسعه و نگهدار يطيمح ستياستانداردها و الزامات ز تي: رعايطيمح ستيز •

 يو بهداشت منيكار ا طيمح طيو حفظ شرا جاديدر ا تي: جديمنيبهداشت و ا •

 ياختالف نظر احتمال رغميعل گريكدي، اعتقاد و كار تي: احترام به شخصياحترام متقابل •

 يكرامت انسان تيتوسعه و رشد و رعا يعنوان عامل اصل هكاركنان ب مي: تكريروابط انسان •

 يو سازمان يبخش يتهايبا فعال يفرد يتهايفعال نيب يهماهنگ جادي: درک و ايهماهنگ •

 در انجام كارها تا سر منزل مقصود.  أسيو  يديوقفه و مبارزه با نام يو تالش ب يپشتكار: سع •

 شفاف به ابهامات. ييفشار و پاسخگو طيدر شرا يحت يو ناراست ياز پنهان كار يو صداقت: دور يدرستكار •

 در اتمام امور محوله.  يشناس فهيو برنامه ها و وظ تهايفعال حي: متعهد بودن نسبت به انجام صحيتعهد كار •

 .شده نييمحوله با سرعت عمل مناسب در زمان تع فيشدن به زمان و انجام وظا لي: ارزش قايوقت شناس •

 بهبود وجهه شركت نزد جامعه. يمنافع بلند مدت جامعه بزرگتر و تالش برا تيبه رعا ي: تعهد عمليت اجتماعيمسئول •

 از همكاران. ييو دلجو يدلو هم يهمكار هيمحوله، داشتن روح فيهدفمند در انجام وظا ي: كار گروهياريو هم يهمكار •

 . اقيو اشت يدر كنار كار كردن، نگرش مثبت ذهن حيتفر ،يانرو يمهار فشارها ،ي: تعادل كار و زندگيحفظ سالمت روان •

 کسب و کار: یارزشها

 خدمات و محصوالت. تيفيو بهبود مستمر ك يابيبر درک و ارز دي: تاكتيفيبهبود ك •
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 عملكرد.  يو شفاف ساز ييو پاسخگو يو حكومت يكامل الزامات قانون تي: رعايقانون مدار •

 آنها.  هيو ارتباط مؤثر با كل انيو متقاض انيمشتر يازهاي: سرلوحه قراردادن نيمدار يمشتر •

 مشابه.  يخدمات يبا شركت ها سهيدر تعامل و مقا يو حرفه ا ياصول اخالق تيرعارقابت سالم:  •

 سخت.  طيدر شرا يو عدم ترک كار حت يتعلق خاطر داشتن نسبت به سازمان و وفادار هي: روحيوفادار •

 . ديو آموختن تجارب و دانش جد يريادگيو  تيتازه انجام كارها با خالق يراهها افتنيو  ي: تفكر منطقينوآور •

  يبه اهداف سازمان لين يبرا يو تفاهم و همكار يياجرا يسازمانها ريبا سا ييتوسعه شراكتها: تعامل و هم افزا •

 شانيا يمند تيو جلب رضا ييتحقق حقوق و انتظارات صاحبان سهام شركت و پاسخگو يصاحبان سهام: تالش برا •

و سخت  شتريشركت با تالش ب يها و رشد درآمدها نهينه هزيبه تيريو مد يشركت : اعمال تفكر اقتصاد يسودآور •

 ي.كوش

 گاز استانشرکت   ارزشهای یازده گانه

 خدا محوری -1

 والیت مداری  -2

 قانون مداری -3

 خدمت به مردم و پاسخگویی -4

 ایثار -5

 امانت داری -6

 صرفه جویی -7

 بهره وری و بهبود مستمر -8

 کارگروهی برای سعادت همگانی -9

 دانش مداری و نوآوری -17

 احترام و فروتنی -11
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 سرفصل های ویژه )شاخص های عملکردی( 3.3

 شرکت در قبال کارکنان و مشتریانشاخصهای  مسئولیت های اجتماعی     

 اهم فعالیت ها/ اقدامات موضوع اساسی
تسهیالت مالی 

ارائه شده به 

 کارکنان

 فقره  62وام مساعده مددکاری بتعداد 

 فقره  47وام قرض الحسنه ایثارگران بتعداد 

خدمات اجتماعی 

 و رفاهی

 کارکنان و خانواده محترم آنانه تفریحی  به منظور استفاد ،عقد قرارداد با مجتمع رفاهی -1

 ه کارکنان و خانواده محترم آنان به منظور استفاد هاعقد قرارداد با هتل  -2

 جهت استفاده کارکنان  استانی تبادل مهمانسرا با شرکت های گاز-3

هماهنگی و اعزام کارکنان رسمی و به همراه خانواده محترمشان به منظور استفاده از  -4

 رفاهی تفریحی ورزشی محمود آباد  امکانات مجتمع

عقد قرارداد با شرکت های بیمه به منظور بیمه نمودن ساختمانهای اداری موجود و منازل  -5

 سازمانی شرکتی در سطح استان اعم از ) بیمه مسئولیت مدنی و آتش سوزی (

 شرکت فضاهای ورزشی موجود در فراهم نمودن امکان استفاده پرسنل و خانواده آنان از  -6

 برگزاری اردوی تفریحی و فرهنگی برای خانواده های ایثارگران -7

درصد کارکنان بر 

 حسب جنسیت

 

 

 جمع زن مرد جنسیت

 تعداد کارمندان

 ) رسمی ، قراردادی ، پیمانکاری (

7171 17 7781 

 % 788 %1/4 % 1/51 درصد

درصد کارکنان بر 

 رده مدیریتیحسب 

 

 

 جمع زن مرد جنسیت

 26 3 23 ) پرسنل رسمی (تعداد 

 نفر کل پرسنل 376درصد ) از 

 ( رسمی 
2/32 % 37/0 % 77/32 % 

تعداد نیروهای 

بومی بکار گرفته 

شده صاحب 

 صالحیت : 

177% 
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نفر ساعت 

آموزش های 

برگزار شده سه 

 ماهه سوم

 

 میزان انحراف از برنامه هدف سه ماهه سوم عملکرد سه ماهه سوم

41477 36187 114 
 

میزان حقوق و 

 مزایای پرداختی

 62میزان حقوق و مزایای پرداختی)حقوق پایه و ویژه،کارگاهی و فوق العاده حذب ( به  کارکنان بر حسب جنسیت در سال 

 مبلغ پرداختی  )ریال(  جنسیت  رسمیتعداد کارکنان  سال عملکرد 

96 
 17،416،677،682 مرد 347

  1،128،193،575 زن  37

وضعیت 

تسهیالت مالی 

ارائه شده به 

 کارکنان

 

 وضعیت تسهیالت مالی ارائه شده به کارکنان

 مبلغ پرداختی )ریال( تعداد وام پرداختی  تعداد کارکنان رسمی  موضوع وام های پرداختی  سال عملکرد 

96 

 وام تندگویان 

377 

113 17،479،336،777 

 5،777،777،777 17 وام خرید مسکن 

 4،777،777،777 16 وام تبدیل به احسن 

 1،625،777،777 26 تعمیرات مسکن 

 1،687،777،777 21 وام ازدواج 

 1،447،777،777 24 حوادث غیر مترقبه 

 27،272،342،377 257 وام علی الحساب دو ماه حقوق 

هزینه های 

درمانی ایجاد 

شده بهداری و 

بهداشت 

کارکنان  در سال 

96 

 

 62هزینه های درمانی ایجاد شده بهداری و بهداشت کارکنان  در سال 

 جمع کل هزینه ها تعداد نسخ اقدام شده تعداد افراد تحت تکفل تعداد کارکنان رسمی سال عملکرد

96 377 851 5847 4،366،985،628 

بیمه درمانی تکمیلی 

 کارکنان قرارداد مستقیم

 بیمه درمانی تکمیلی کارکنان قرارداد مستقیم 

 سال عملکرد
تعداد کارکنان 

 قرارداد مستقیم
 تعداد کارکنان متقاضی خدمات بیمه ای

جمع کل افراد بهره مند از مزایای بیمه 

 تکمیلی )پرسنل + افراد تحت تکفل (

 1746 371 بیمه درمان تکمیلی 547 69
توضيحات : قرارداد منعقده با شركت بيمه رازي بصورت مستقيم با شركت بوده و با كسر از حقوق كاركنان اقدام گريده. و در سال 

عطف به نامه رئيس محترم بررسي طرحها، روشها و هماهنگي مقررات اداري در خصوص ساماندهي حقوق و مزاياي كاركنان  69

  ط كارفرما و مابقي توسط خود كاركنان پرداخت پرداخت مي گردد. مبلغ بيمه تكميلي توس %08مدت موقت 
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 اقدامات در قبال کارکنان:           

 جامعه هدف عنوان برنامه
مبنای تنظیم 

 برنامه

 نوع برنامه

 متولی اجرا
شرح مختصری از 

 برنامه
 منابع الزم )برآورد(

مدت 

 اجرا

ی
اد

ص
قت

ا
ی 

اع
تم

اج
ت 

س
زی

ط 
حی

م
 

 مشاوره و

 راهنمایی شغلی

 تمامی کارکنان

رسمی ،  

 غیررسمی

رضایتمندی 

 شغلی
 *  

روابط کار و 

مددکاری 

 اجتماعی

ارائه مشاوره به همکاران 

در حوزه کاری و 

اجتماعی  و در صورت 

لزوم ارجاع به روسا و 

واحدها و یا به مراکز 

 تخصصی مشاوره ای

نیروی انسانی و اقالم 

 اطالع رسانی
 ساالنه

وام تخصیص 

 مددکاری
 همکاران رسمی

رضایتمندی 

 شغلی
*   

روابط کار و 

مددکاری 

 اجتماعی

اختصاص وام مددکاری 

جهت رفع مشکالت 

 اقتصادی و مالی

 ساالنه نیروی انسانی

برگزاری مسابقات 

 ایثارگران

همکاران رسمی 

 ایثارگر

رضایتمندی 

 شغل
 امورایثارگران  * 

برگزاری مسابقات 

 ایثارگران جهت روحیه

شادابی و سالمتی جهت 

ایجاد تقویت انگیزه 

 شغلی بهتر

 ساالنه نیروی انسانی

برگزاری اردوهای 

سیاحتی و 

 زیارتی ایثارگران

همکاران رسمی 

 ایثارگر

رضایتمندی 

 امورایثارگران  *  شغل

اعزام ایثارگران به 

اردوهای زیارتی و 

سیاحتی به همراه 

خانواده به جهت تجدید 

 روحیه

 ساالنه انسانینیروی 

دیدار با خانواده 

شهداء و 

 ایثارگران

خانواده شهدا و 

 ایثارگران
 امورایثارگران  * * 

دیدار باخانواده شهدا و 

ایثارگران و اهداء لوح 

 تقدیر و هدیه نقدی

نیروی انسانی/ روابط 

 عمومی
 ساالنه

 نیازها و انتظارات متقاضیان

 نيازها و انتظارات متقاضيان
 كانال هاي دريافت نيازها و انتظارات  نيازها و انتظارات 

 عمده جزء

 سيستم شكايات، تحقيقات ميداني و نظرسنجي  * * عملكرد و نحوه برخورد ماموران شركت

 وب سايت شركت ، سيستم پيام كوتاه  * كنتور خواني و توزيع به موقع قبوض

 461مراجعه حضوري ، سامانه   * استمرار جريان گاز بصورت با كيفيت و ايمن 

 ( ، دفاتر پيشخوان خدمات461تلفن امداد گاز )  * ارائه خدمات توسط مامورين امداد

 حضور در نمايشگاه ها و جلسات مالقات بامشتريان * * بكارگيري تكنولوژي جديد

 مشتركين مراجعه حضوري و  نظرسنجي از  * سهولت و سرعت عمليات گاز رساني و اشتراک پذيري

 سيستم رسيدگي به شكايات * * پاسخگوئي و رسيدگي به شكايات

 نظرسنجي از مشتركين * * كانالهاي ارتباطي و اطالع رساني مناسب 

 461مراجعه حضوري ، سامانه  *  استمرار و تداوم جريان گاز

 مراجعه حضوري ، سيستم شكايات *  صحت و دقت سنجش ميزان مصرف

 (461تلفن امداد گاز ) *  نيرو هاي امداد و تعميراتارائه خدمات 



17 
 

 نظرسنجي از مشتركين، مراجعه حضوري *  كيفيت تجهيزات و تاسيسات گازرساني

 کانال های ارتباطی

کانال های 

 ارتباطی

موضوع 

 ارتباط
 مسولیت تواتر

نوع 

 کانال
 اقسام کانال محدوده

درخواست تلفن گویا

 ،پيشنهاد

روابط  موردي

 عمومي

  كليه

 ذينفعان

  :31110804-6تلفن شركت گاز استان 

  461سامانه 

  444سامانه الكترونيكي مردم ودولت )سامد(: تلفن  

  : 31133309فاكس دفتر مدير عامل 

  3461سامانه 

  3461سامانه 

  : 31169114تلفن مركز ارتباطات مردمي  
 

تابلوی 

 اعالنات

اطالع 

 رساني

روابط  موردي

 عمومي

 مراجعين و 

 كاركنان

 

اطالع  بولتن خبری

 رساني

روابط  موردي

 عمومي

  مراجعين و

 كاركنان

 

مالقات های 

 حضوری

درخواست

 ،پيشنهاد

روابط  موردي

 عمومي

 ذينفعان  

نامه ها، 

 صورتجلسات

اطالع 

 رساني

روابط  موردي

 عمومي

 كاركنان  

اطالع  گزارش ها

 رساني

روابط  موردي

 عمومي

 كاركنان  

گردهمایی 

ها، نمایشگاه 

ها و 

چادرهای 

 مشاوره

ارتقاي 

 تعامالت

مناسبت 

 ها

روابط 

 عمومي

 كاركنان  

اطالع  سیستم برید

 رساني

روابط  موردي

 عمومي

 كاركنان  

سایت 

 شرکت

اطالع 

 رساني

روابط  موردي

 عمومي

  كليه

 ذينفعان

www.nigc-eazar.ir 

سامانه 

 پیامک

اطالع 

 رساني

روابط  موردي

 عمومي

 488883461و  388894394سامانه  كاركنان 

ارتباط با 

 مدیرعامل

درخواست

 ،پيشنهاد

 صندوق ارتباط با مدیرعامل  ذينفعان  مديرعامل موردي

  كيوسك اطالع رساني شركت 

سیستم 

رسیدگی به 

 شکایت

شكايت، 

 درخواست

روابط  موردي

 عمومي

  كليه

 ذينفعان

 از طریق سایت 

  34496441تماس:از طریق شماره 
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  از طریق میز خدمت 

ارتباطات 

 رسانه ای

اطالع 

 رساني

روابط  موردي

 عمومي

  كليه

 ذينفعان

 سامانه مکانیزه اخبار 

  برنامه های رادیویی و تلویزیونی 

 مصاحبه ها 

 نشست های خبری 

 اخبار منتشره سایت 

دفاتر 

پیشخوان 

 دولت 

فناوري  موردي درخواست 

 اطالعات

  كليه

 ذينفعان

 

کتابچه های 

 و بروشورها

اطالع 

 رساني

روابط  موردي

 عمومي

  كليه

 ذينفعان

 

نظرسنجی از 

 ذینفعان

ارائه 

 پيشنهاد

روابط  موردي

 عمومي

  كليه

 ذينفعان 

 

شبکه های 

 مجازی 

اطالع 

 رساني

روابط  موردي

 عمومي

 كاركنان  

 

 :  کارکنان سالمت و بهداشت با مرتبط اقدامات

 اهم فعالیت ها/ اقدامات نوع فعالیت / اقدامات

اقدامات آموزشی مرتبط با 

مت کارکنانبهداشت و سال  

  برگزاری دوره های آموزشی بهداشتی و سمینارهای سالمت

 عمومی: 

o بهداشت حرفه ای 

o بیماریهای ناشی از کار و پیشگیری از آنها 

o ارگونومی عمومی و صنعتی 

o  ارتعاش و صدا کنترل  

o اصول کمکهای اولیه مقدماتی و پیشرفته 

o محیط کار آور زیان عوامل  

  :برگزاری سمینارهای آموزشی سالمت عمومی 

o شغلی  استرس  

o چاقی و ارتباط آن با بیماریهای مزمن  

o فشار خون قاتل خاموش 

o چربی خون و ارتباط آن با بیماریهای قلبی عروقی 

file:///C:/Users/m/Desktop/OLA/مسئولیت%20های%20اجتماعی/اقدامات%20مرتبط%20با%20بهداشت%20و%20سلامت%20کارکنان.docx
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o انواع دیابت و روشهای کنترل آن 

o بیماریهای روان و روشها کنترل آن 

o بیماریهای زنان و روشهای پیشگیری از آن 

ش مواجهات شغلی و پای

عوامل زیان /اور محیط کار 

 کارکنان

  ،عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار : صدددا ، ارتعاش، روشددنایی

اسدترس های سرمایی و گرمایی، پرتوهای یونیزان و غیریونیزان،  

 میادین الکترومغناطیسی 

  ،عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار : گازها و بخارات شیمیایی

جوشکاری ، گردوغبار و فیبرهای بیماریزافیومهای   

   ،عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار : وضدعیت نامناسب بدنی

 حمل بار

معاینات دوره ای و طب 

 صنعتی کارکنان

   تشدکیل پرونده های بهداشتی و فرمهای معرفی به معاینات برای

  کارکنان

   ان برندامده ریزی و انجام معاینات دوره ای و طب صددنعتی کارکن

 رسمی و قرارداد مستقیم

 نظارت بر انجام معاینات دوره ای کارکنان پیمانکاری 

 تجزیه و تحلیل نتایج معاینات دوره ای 

ارائه خدمات بهداشت 

تغذیه و تشکیل پرونده 

 رژیم درمانی

  ایجاد تغییرات اساسی در پخت غذای روزانه مطابق وضعیت

 سالمت پرسنل

  ارائه راهنمایی ها و پیشنهادات ارزیابی روزانه غذای مصرفی  و

 مرتبط با وعده غذایی سرو شده

  بررسی وضعیت سالمتی کارکنان مراجعه کننده به مشاوره تغذیه

 براساس نتایج معاینات طب صنعتی

  ارائه مشاوره فردی و بررسی عالیق و سلیقه های غذایی کارکنان  

 یم درمانیارائه برنامه غذایی با استفاده از نرم افزار پیشرفته رژ  

 تطابق برنامه غذایی ارائه شده با غذای سرو شده در اداره 

 پیگیری تغییرات ایجاد شده در فرد هر دو هفته یکبار 

  شناسایی پرسنل مبتال و در معرض خطر بیماریهای چاقی ،فشار

خون ،دیابت و بیماریهای قلبی 

 عروقی                                                                           

 دعوت از پرسنل درگیر با بیماری جهت شرکت در کالس آموزشی  
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 برای هر کدام از  تدوین دوره های آموزشی پیشگیری و کنترل

 بیماری های غیر واگیر و تعریف گروه هدف برای این سمینارها

  تشکیل کالسهای آموزشی گروهی  برای پرسنل در معرض خطر

 بیماریهای غیر واگیر

  پیگیری برنامه غذایی مناسب برای گروههای در معرض خطر و

 ارائه رژیم های درمانی

 : ایمنی واحد اجتماعی های مسئولیت اقدامات

 اهم فعالیت ها/ اقدامات نوع فعالیت / اقدامات

 برگزاري دوره هاي آموزشي ايمني :   اقدامات آموزشي

o پروانه هاي كارگرم و سرد 

o ايمني و آتش نشاني 

o تجهيزات و ادوات آتش نشاني 

o  مديريت و ارزيابي ريسك 

o ايمني در مصرف گاز طبيعي 

 

توسعه و نگهداري سيستم هاي 

 اعالن و اطفاي حريق

  ،تعمير، سرويس و شارژ كپسول هاي آتش نشاني ساختمان هاي اداري

 تاسيسات و انبارهاي شركت

  نشاني ساختمان هاي اداري، تست هيدرواستاتيك  كپسول هاي آتش

 تاسيسات و انبارهاي شركت

  ،تامين، تخصيص و تحويل كپسول هاي آتش نشاني ساختمان هاي اداري

 تاسيسات و انبارهاي شركت

  بازديد دوره اي كپسول هاي آتش نشاني ساختمان هاي اداري، تاسيسات

 و انبارهاي شركت

  ساختمان هايكنترل عملكرد سيستم هاي آب آتش نشاني تحت فشار 

 اداري، تاسيسات و انبارهاي شركت

  كنترل عملكرد سيستم هاي اعالن حريق ساختمان هاي اداري، تاسيسات

 و انبارهاي شركت

 بررسي درخواست هاي انجام كار گرم و صدور مجوز ايمني  مجوزات كار

 بررسي درخواست هاي انجام كار برقي و صدور مجوز ايمني 

file:///C:/Users/m/Desktop/OLA/مسئولیت%20های%20اجتماعی/اقدامات%20مسئوليت%20هاي%20اجتماعي%20واحد%20ايمني.doc
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 كار پرتونگاري و صدور مجوز ايمني بررسي درخواست هاي انجام 

  بررسي دفاتر كار سرد در ادارات گاز 

 بررسي دفاتر كار حفاري و گودبرداري در ادارات گاز 

 بررسي دفاتر كار ورود به فضاي بسته در ادارات گاز 

  بررسي صالحيت و صدور مجوز فعاليت براي امضاء كنندگان پروانه هاي

 كار

  مجوزات انجام كارپايش دوره اي صدور و كنترل 

 انجام بوسنجي فصلي از نقاط مصرف در شبكه هاي گازرساني  بوسنجي

 بررسي گزارشات ماهانه بوسنجي ادارات گاز از شبكه هاي گازرساني 

 تحليل ماهانه وضعيت بوسنجي در شبك هاي گازرساني 

 تامين، تخصيص و تحويل دستگاههاي گازسنج  تجهيزات ايمني

  كاليبراسيون و تعويض سنسورهاي دستگاههاي تعمير، سرويس و

 گازسنج

 تامين، تخصيص و تحويل دستگاههاي بوسنج 

 تعمير، سرويس و كاليبراسيون و تعويض سنسورهاي دستگاههاي بوسنج 

  تامين، تخصيص و تحويل تجهيزات ورود به فضاي بسته شامل سه پايه

 نجات، هارنس، لنيارد و دستگاههاي ماسك تنفسي

 يص و تحويل تجهيزات شستشوي فضاهاي بسته شامل تامين، تخصAir 

Lamb Mover 

 

 تامين ، تخصيص و تحويل البسه حفاظت فردي پرسنل رسمي   البسه حفاظت فردي

 تامين ، تخصيص و تحويل البسه حفاظت فردي پرسنل قراردادمستقيم 

 بازديد و كنترل استفاده از البسه حفاظت فردي 

مصرف ايمن برپايي چادرهاي مشاوره 

 و بهينه گاز طبيعي

  برپايي چادرهاي مشاوره مصرف ايمن و بهينه گاز طبيعي در فصل پائيز

 در تمامي شهرها و روستاهاي پرجمعيت به منظور اطالع رساني 
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 پیمانکاران:قدامات در قبال تامین کنندگان و ا

 جامعه هدف عنوان برنامه

مبنای 

تنظیم 

 برنامه

 شرح مختصری از برنامه متولی اجرا نوع برنامه
منابع الزم 

 )برآورد(
 مدت اجرا

   

ی
اد

ص
قت

ا
ی 

اع
تم

اج
ت 

س
زی

ط 
حی

م
 

    

بازنگری و بروزآوری 

 PCهای پکیج
 پیمانکاران

 شفافیت

و  اسناد

اطالع 

 رسانی

   امورپیمانها 
واحدی با برگزاری جلسات کارشناسی جهت طبق اهداف 

 بروزآوری و شفافیت اسناد توزیعی به پیمانکاران
 یکسال نیروی انسانی

بازنگری  و بروزآوری 

 اسناد پیمانهای خدماتی

پیمانکاران/ 

کارکنان 

 پیمانکاری

 شفافیت

و  اسناد

اطالع 

 رسانی

   امورپیمانها 
کارشناسی جهت طبق اهداف درون واحدی با برگزاری جلسات 

 بروزآوری و شفافیت اسناد توزیعی به پیمانکاران
 سه ماهه نیروی انسانی

بازنگری و بروزآوری 

 اسناد کاالیی
 تأمین کنندگان

 شفافیت

و  اسناد

اطالع 

 رسانی

   امورپیمانها 
طبق اهداف واحدی با برگزاری جلسات کارشناسی جهت 

 کنندگانبروزآوری و شفافیت اسناد توزیعی به تأمین 
 شش ماهه نیروی انسانی

تبیین فهرست بهای 

 تجمیعی
 پیمانکاران

اهداف 

 استراتژیک
   امورپیمانها 

طبق اهداف درون واحدی جهت شفافیت اسناد و کاهش هزینه 

 هاتمام شده پروژه
 سه ماهه نیروی انسانی
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ارزیابی پیمانکاران فاقد 

 رتبه بندی
 پیمانکاران

اهداف 

 استراتژیک
   امورپیمانها 

جهت بکارگیری شرکتهای توانمند فاقد رتبه ، طبق رویه موجود 

 سپاریشرکتها ارزیابی شده و امکان حضور در )کسب و کار( پیمان

 یابند.با نصاب متوسط را می

 - نیروی انسانی

برگزاری همایشهای 

 کارفرما و پیمانکاران
 امورپیمانها    حمایت پیمانکاران

با حضور مدیرعامل و مدیریتها جهت دریافت برگزاری جلسات 

 نقطه نظرات، و تأمین انتظارات پیمانکاران / تأمین کنندگان

مالی، فضا اداری 

 مناسب
 ساالنه

مشارکت و دریافت 

 پیشنهادات
 پیمانکاران

نظام 

 پیشنهادات
   امورپیمانها 

از طریق توزیع فرمهای نظام مشارکت پیشنهادات پیمانکاران 

 گرددسپاری دریافت میروند پیمان جهت بهبود
 - منابع انسانی

 پیمانکاران اطالع رسانی مناقصات
اطالع 

 رسانی
   امورپیمانها 

عالوه بر انتشار آگهی مناقصات در تابلوی امورپیمانها و سایت 

شرکت گاز استان، پایگاه اطالع رسانی مناقصات ، و اطالعات 

 گیردقرارداها در دسترس عموم قرار می

- - 

اطالع رسانی قوانین و 

 مقررات و اسناد پیمانی

کارکنان رسمی، 

ارکان، قرارداد 

 مستقیم(

اطالع 

 رسانی
   امورپیمانها 

ها در بولتن دسترسی همکاران به قوانین و مقرارت و آئین نامه

 شرکت گاز استان 
 - اینترانت

اطالع رسانی حقوق و 

مزایای قانونی کارکنان 

 پیمانکاری

کارکنان ارکان 

 ثالث

اطالع 

 رسانی
   امورپیمانها 

دسترسی به آخرین حقوق و مزایای قانونی کارکنان ارکان ثالث 

 طبق طبقه بندی مشاغل
 - اینترانت

الزام پیمانکاران به 

های رعایت دستورالعمل

HSE و زیست محیطی 

 پیمانکاران
شفافیت در 

 تعهدات
   امورپیمانها 

ها در اسناد پیمانی، پیمانکاران را دستورالعملبا درج روشها و 

 گردند.ملزم به رعایت می
- - 



24 
 

 حوزه جوامع محلی: شاخص های مسئولیت های اجتماعی شرکت در

 شرکت به پیمانکاران)شهرستان عجبشیر( کمک به ایجاد اشتغال از طریق واگذاری برون سپاری خدمات مورد نیاز

 خدمت در حال برنامه ریزی می باشد( 14خدمت ارائه شده و  8واگذاری بخشی از خدمات مشترکین به دفاتر پیش خوان دولت) 

 واگذاری خدمات آمفی تاتر شرکت برای برگزاری مناسبت های نهاد های اجتماعی

 طبیعی به شرح زیر ....فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمنی گاز 

 شعارنویسی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر با موضوع مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی

 تهیه کتابچه های اطالع رسانی شامل مرگ خاموش، تصمیم نادرست، بروشورهای ایمنی، دانستنی های گاز َ

 ستان مدارس ا درتهیه و تدوین چک لیست های مصرف گاز طبیعی و توزیع 

 برگزاری جنگ های ایمنی در مدارس استان با هدف فرهنگ سازی ایمنی و مصرف بهینه 

 حضور موثر در نمایشگاه های استانی و کشوری

 پخش تیزر از صدا و سیما با موضوع مصرف بهینه و ایمن از گاز 

 زیبا سازی فضای ادارات و توسعه مبلمان شهری از طریق درختکاری ، ایجاد فضای سبز در کنار ایستگاه ها 

 برگزاری نمایشگاه کتاب 

 اطالع رسانی از طریق تریبون نماز جمعه

 نشست خبری در راستای شفاف سازی عملکرد با اصحاب رسانه  

 ایمن از گاز برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع مصرف بهینه و

 اطالع رسانی از طریق صفحات ثابت خبرگزاری ها 

 تهیه چک لیست ویژه مشترکین گاز و توزیع از طریق هیئت امنای ساختمان های مسکونی 

 برگزاری ساالنه مسابقات امدادی جهت حفظ آمادگی نیروهای عملیاتی در زمان حادثه

ازگاز طبیعی برای دانش آموزان در قالب طنز، نمایش و با استفاده از گروههای هنری  اجرای برنامه های مرتبط با مصرف بهینه و ایمن
 استان 

 برگزاری برنامه های جنگ بابا گازی در مدارس شهرستانهای استان 

ه و یی و متوسطفراخوان  و برگزاری مسابقه انشاء و نقاشی با موضوع مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی دربین دانش آموزان مقاطع ابتدا
 نفر57اثر از این فراخوان و اهداءجایزه به  1177جمع آوری بیش از 

  ایستگاههای اتوبوس کالنشهر تبریز234تبلیغات محیطی مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی در  

 ایمن از گازطبیعیاستفاده از ظرفیت رسانه ملی )صدا وسیمای مرکز استان (به منظور فرهنگ سازی و آموزش مصرف بهینه و 

مشارکت در تهیه و تولید برنامه های مشارکتی با صدا وسیمای مرکز استان موضوع مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی با عنوان یاشاییش 
 شعله سی

ا ی ا عنوان مشارکت در تهیه و تولید برنامه های مشارکتی با صدا وسیمای مرکز استان با موضوع مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی ب

 ناراجاق

 انجام مصاحبه های مختلف مدیر عامل ، مدیران و کارشناسان شرکت در برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی

 درج آگهی و هشدارهای ایمنی بصورت روزانه در روزنامه های کثیر االنتشارسراسری و محلی 

 ناشی از عدم رعایت نکان مصرف بهینه و ایمن از گاز ودرج در نشریاتانجام مصاحبه با خانواده های متوفیان و مصدومین حوادث 

برگزاری ایستگاههای مشاوره ای در سطح استان بمنظور ارائه مشاوره و توضیح علل حوادث ناشی از گاز طبیعی بصورت چهره به چهره و 

 با استفاده از کارشناسان مجرب شرکت  گاز استان 

 مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریزبرپایی غرفه اطالع رسانی 
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 :حوزه محیط زیست در قبال مسئولیت اجتماعی 

به دليل عدم استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد محصول در  شاخصهاي مواد مصرفي جهت توليد كاال و خدمات -4

 شركت گاز استان آذربايجان شرقي وجود ندارد.

به دليل عدم استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد  شاخص مواد اوليه بازيافت شده جهت استفاده در توليد محصول -3

 محصول در شركت گاز استان آذربايجان شرقي وجود ندارد.

 ميزان مصرف انرژي در سازمان بر حسب كيلو وات ساعت -3

تاسیسات و تجهیزات  منابع

 مصرف کننده

مصرف در سال میزان  نوع سوخت

79 

میزان مصرف در سال 

79 

 687477 276582 گاز طبیعی ساختمانهای اداری منابع تجدید ناپذیز

 444333 273464 بنزین وسایل نقلیه

مصارف سرمایش و  الکترسیسته

 تجهیزات اداری

  برق

9233583 
9736357 

 برحسب كيلو وات ساعت=كل مصرف انرژي در سازمان Kwh3828339كل مصرف انرژي در سازمان -1

= نسبت كل برق مصرفي ساختمانها و تأسيسات به گاز تحويلي به مشتركين    )مگاوات به 1/13شدت انرژي    -2

 ميليون متر مكعب(

 ميزان كاهش مصرف انرژي در سازمان بر حسب ژول / ساعت و ...   -1

 حجم کل آب برداشتی از منابع مختلف -7

تاسیسات/  منابع

 تجهیزات

مصرف 

 کننده

نوع 

 سوخت

میزان کاهش در سال 

 نظرمورد 

 روش های کاهش

منابع تجدید پذیر ) نظیر 

انرژی خورشیدی ( )بر 

 حسب ژول (

-----------

-------- 

---------

---------

------- 

------------------------

- 

--------------------

---------- 

منابع تجدید ناپذیر ) نظیر 

سوخت های فسیلی ( )بر 

 حسب ترا ژول(

اصالح موتور خانه  -9 %95 گاز طبیعی 26354

 ها

نصب پنجره دو  -2

 جداره
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متر مکعب برای مصارف آب شرب بهداشتی ساختمانهای  23777آب دریافتی از شبکه آب شهری برابر با  

 اداری می باشد.

0- ................................................. 

 پساب خروجی برحسب منابع پذیرنده  -9

 

 مقدار کل آب مصرفی -48

 مقدار پساب رها شده به منابع پذیرنده   -حجم کل اب مصرفی = مقدار آب برداشت شده ازمنابع   

 متر مکعب  00444حجم کل آب مصرفی= 

 41777-2471718=1698912حجم کل آب مصرفی برابر است با             

جمع آوری موتور  -4

خانه های 

 فرسوده

نصب درب  -7

 اتوماتیک

اصالح تر مو  -6

 کوبل ها

اصالح ساختار  -5

 سیم کشی

الکتریسیته  )بر حسب وات 

 /ساعت (

4788333 ---------

---------

------ 

7 % --------------------

--------- 

کل  انرژی مصرف شده  در 

سازمان )بر حسب وات / 

 ساعت (

8292382 ---------

---------

----- 

6/93  % --------------------

-------- 

 پساب خروجي برحسب منابع پذيرنده

 حجم كل پساب رها شده منابع

 )متر مكعب(

حجم پساب خروجي منطبق با 

 استانداردهاي ملي)متر مكعب(
 - - آبهاي سطحي)تاالب ها،رودخانه ها و درياچه ها(

 - 41180910 جاذبچاه 
 - - آبهاي آزاد)درياها و اقيانوس ها(

 332980423 332980423 ساير)فاضالب شهري(
 332980423 3184800 جمع كل پساب خروجي
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 گاز های گلخانه ای   -00

 

 

 گازها

 

واحدهاي 

 انتشار دهنده

 

مقدارانتشاربرحسب 

تن)معادل سازي 

 (2COشده با 

  راه هاي  كاهش انتشار

تغييرات نسبت به 

 سال پايه
استفاده  بازطراحي فرآيند

از 

 فيلترها

تغيير نوع 

سوخت و 

 غيره

4CH  ،ايستگاه ها

تجهيزات 

مشتركين، 

 خطوط لوله،

بازديد و    049930

هاي تنظيم

 دوره اي

 

 2CO 34600   

2CO هاي ساختمان

 اداري

كاهش مصرف  49286

 حامل هاي انرژي

درصدكاهش 43099  

 نسبت به سال قبل

  شدت انتشار گاز های گلخانه ای -92

 تن/میلیون متر مکعب است. 95132شدت انتشار گازهای گلخانه ای برابر است با          

  مواد کاهنده الیه ازون -43    

 مقدار تولید مواد کاهنده الیه ازن   =   صفر

 

 ( و سايرآاليند+ه هاي تاثير گذار𝑁𝑂x(، ناكس)𝑆𝑂𝑥انتشار ساكس)  -41

 

 

 گازها

 

واحدهاي 

انتشار 

 دهنده

 

مقدار 

 انتشار)تن(

  راه هاي  كاهش انتشار

تغييرات 

نسبت به 

 سال پايه

بازطراحي 

 فرآيند

استفاده از 

 فيلترها

تغيير نوع 

سوخت و 

 غيره

  ساكس

هيترها و 

موتورخانه 

 ها

بازديد و    8033

تنظيم هاي 

 دوره اي

 

    3903 ناكس

    - مواد آلي پايدار

VOC 903    
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 پسماندمديريت   -42

 

 انواع پسماند

مقدار 

 توليدشده)تن(

 روش دفع

 هاساير روش زباله سوز كمپوست دفن در لندفيل بازيافت

 خطرناک

 

90216 30003    30999 

 98026  9000139 غيرخطرناک

تحويل به 

شهرداري جهت 

 دفن

  9390019 

فروش از 

طريق 

 مزايده

 

 


