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بیانیه مدیرعامل/ خط مشی شرکت گاز استان فارس

خط مشی مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان فارس 
با تعهد به رعایت اصول  انداز خود،  شرکت گاز استان فارس، مبتنی بر ماموریت و در راستای تحقق چشم 
مسئوليت اجتماعی سازمان، اقدام به ارایه خدمات گازرسانی همسو با سياست های شرکت ملی گاز ایران و 

وزارت نفت می نماید. لذا خط مشی مسئوليت اجتماعی خود را با لحاظ نمودن استانداردهای:

در قالب سيستم مدیریت یکپارچه و منطبق با اصول مسئوليت اجتماعی اهداف کالن زیر را اعالم می نماید:
و  جامعه  به  رسانی  استمرار خدمت  هدف  با  استان  در سطح  گازرسانی  های  زیرساخت  توسعه  و  تقویت   

جلوگيری از تخریب محيط زیست 
 ارائه خدمات مطلوب مبتنی بر رعایت کليه قوانين و استانداردهای ملی و بين المللی مرتبط

 ترویج فرهنگ مصرف  ایمن و بهينه گاز طبيعی در راستای مسئوليت اجتماعی شرکت
 سازماندهی زنجيره تامين و توسعه همکاری با تامين کنندگان توانمند و متعهد

 ارتقاء دانش و جلب مشارکت سرمایه انسانی از طریق آموزش فراگير و توانمندسازی 
 افزایش رضایتمندی ذینفعان مبتنی بر شناسایی نيازها و انتظارات و پایش مستمر سطح رضایت ایشان

 حفاظت از محيط زیست شامل پيشگيری از آلودگی و مدیریت پيامدهای زیست محيطی
 بهره گيری بهينه از منابع طبيعی و انرژی و تامين محصوالت و خدمات کارا از منظر انرژی و طراحی برای 

بهبود عملکرد انرژی
 ایجاد محيطی ایمن از طریق مدیریت ریسک های ایمنی و بهداشت و پيشگيری از بيماری و آسيب 

 بهبود مستمر عملکرد کيفی، انرژی، ایمنی، بهداشت و محيط زیست

ISO9001:2015_ISO14001:2015_ OHSAS18001:2007

HSE-MS_ISO50001:2011

سرفصل های عمومی 
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پیشینه: شرکت گاز استان فارس در اسفند ماه سال 1377 تشکيل گردید و قبل از آن به صورت منطقه 5 
گازرسانی از سال 1342 فعاليت داشته است. نظر به گازرسانی از پاالیشگاه گازی بيدبلند به مجتمع پتروشيمی 
شيراز، شهر شيراز یکی از اولين شهرهای گازرسانی شده در ایران بوده است، همچنين روستای گویم اولين 
روستای گازرسانی شده در سطح کشور در سال1344 می باشد. استان فارس دارای 109 شهر می باشد که 102 

شهر برخوردار از گاز می باشد. 
همچنين در حال حاضر تعداد 2059 روستا درسطح استان از نعمت گاز بهره مند بوده و تعداد مشترکين گاز 

استان بيش از یک ميليون و 520 هزار مشترک می باشد.
مساحت استان 7/5درصد مساحت کل کشور را در برگرفته و جمعيت آن بالغ بر 4596658 نفر می باشد. 

اجرای شبکه،  و  برنامه ریزی، طراحی  ارائه خدمات گازرسانی شامل  این شرکت وظيفه  زمینه فعالیت: 
خطوط تغذیه، خطوط انتقال، نصب انشعاب، تدارک و پشتيبانی بهره برداری و ارائه خدمات پس از فروش به 

مشتریان در سطح شهرها، روستاها و صنایع استان را به عهده دارد.
حوزه جغرافیایی: حوزه جغرافيایی این شرکت در محدوده مرزهای استان فارس است.

معرفی شرکت گاز استان فارس 
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چشم انداز )بیانیه آینده سازمان(، ماموریت و ارزش ها

ارکان جهت ساز شرکت )بيانيه های مأموریت، چشم انداز و ارزش ها( با بررسی سياست ها و اسناد باالدستی 
شامل: چشم انداز 1404 صنعت نفت و گاز کشور، سياست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و 
گاز، چشم انداز و ماموریت صنعت نفت، سياست های کالن صنعت نفت، برنامه پنجم توسعه نفت و گاز، اهداف 
کالن صنعت نفت و گاز ایران در برنامه پنجم توسعه و بررسی های ميداني و تطبيقي درقالب یک کار جمعي با 

مشارکت مدیران و معاونين اصلي شرکت تدوین و در سال 1397 مجددا بازبينی گردید.
ماموریت

شرکت گاز استان فارس به عنوان یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی گاز ایران در راستای افزایش سهم 
گاز طبيعی در سبد انرژی استان اقدام به توزیع و فروش گاز طبيعی در بخش های خانگی، صنعتی، تجاری 
و عمومی در سطح استان فارس از طریق ایجاد، توسعه، نگهداشت و بهبود زیرساخت های گازرسانی و ارائه 

خدمات پس از فروش با تکيه بر سرمایه انسانی، فناوری های نوین و مشارکت زنجيره تامين می نماید.
چشم انداز

قرار گرفتن در ميان 3 شرکت برتر از مجموعه شرکت های گاز استانی تا سال 1404
ارزش ها

   قانون مداری
   رعایت اصول اخالقی
   انسجام و یکپارچگی

   رعایت حقوق شهروندی و تکریم انسان ها
   امانتداری و صيانت از سرمایه های ملی 

   بهره وری و بهبود مستمر
   وجدان کاری و تعهد سازمانی 

   صداقت و درستکاری 
   دانش محوری و نواوری 

   مسئوليت اجتماعی

محورهای استراتژیک
هدف ما در شرکت گاز استان فارس در زمينه مدیریت استراتژیک این است که با گسترش تفکر سيستمی و 
استراتژیک نزد مدیران، گاز استان فارس یک سازمان استراتژی محور گشته، نيازهای ذینفعان با در نظرگرفتن 

عمل به مسئوليتهای اجتماعی شرکت برآورده شود.
 از جمله این عوامل محيطی که سبب تمایز فعاليت ها و فرآیندهای کليدی بين شرکت های گاز استانی خواهد 
گردید می توان به تفاوتهای اقليمی، پراکندگی جغرافيایی، اولویت بندی مشترکين و. . اشاره نمود. در این 
خصوص این نکته حایز اهميت است که شرکتهای گاز استانی در اجرای برنامه های کالن تابعه مجموعه شرکت 
های نفت و گاز کشور می باشند و به تبع آن استراتژی و اهداف بلند مدت آنها نيز می بایست با اهداف کالن 
شرکت مادر هم راستا باشد تا منافع کل مجموعه بيشينه گردد. با این توصيف اهداف کالن شرکت گاز استان 

فارس به شرح ذیل مشخص گردیده است:
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پس از به روزآوری تحليل عوامل محيط داخلي و خارجي همسو با استراتژی ابالغی مدیریت گازرسانی و با 
استفاده از ماتریس IE موقعيت استراتژیک شرکت مطابق شکل زیر تعيين گردید.

همچنين بر اساس ماتریس SWOT استراتژی های شرکت مطابق شکل زیر شناسایی و استخراج شدند. همچنين 
خط مشی های مدیریت در حوزه های ایمنی، کيفيت، بهداشت و محيط زیست و انرژی در قالب یک بيانيه 

یکپارچه تنظيم و اطالع رسانی شده است که درسال 98 بازبينی شده است.

اهداف کالن

 گسترش بهره مندی از گاز طبيعی و افزایش سهم آن در سبد انرژی استان در راستای توسعه عدالت 
اجتماعی

 ارتقاء سطح کيفيت خدمات مبتنی بر نيازها و انتظارات مشتریان و الزامات و استانداردها در جهت 
عمل به مسئوليت های اجتماعی 

 زمينه سازی بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش توان و انضباط مالی با توجه به ابعاد اقتصادی توسعه 
پایدار

 فراهم نمودن الزامات ایمنی، بهداشت، محيط زیست و پدافند غير عامل و صيانت از منابع طبيعی و انرژی
 ارتقاء توانمندی و رضایتمندی سرمایه انسانی وزنجيره تامين در جهت مسئوليت اجتماعی در قبال 

کارکنان
 سرآمدی درارزیابی های سازمانی و ایفای مسئوليت های اجتماعی 

تعیین استراتژی ها برای دستیابی به چشم انداز و اهداف کالن
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پس از به روزآوری تحليل عوامل محيط داخلي و خارجي همسو با استراتژی ابالغی مدیریت گازرسانی و با 
استفاده از ماتریس IE موقعيت استراتژیک شرکت مطابق شکل زیر تعيين گردید.

شدند.  استخراج  و  شناسایی  زیر  شکل  مطابق  شرکت  های  استراتژی   SWOT ماتریس  اساس  بر  همچنين 
همچنين خط مشی های مدیریت در حوزه های ایمنی، کيفيت، بهداشت و محيط زیست و انرژی در قالب یک 

بيانيه یکپارچه تنظيم و اطالع رسانی شده است که درسال 98 بازبينی شده است.

 نظام هاي مدیریت و بهبود

سطح کالن ساختار سازمانی

بازرسی فنی  حراست 

معاون مهندسی و اجرای طرح ها 

اندازه گیری و توزیع  

خدمات مهندسی 

اجرای طرح ها 

امور پژوهش و فناوری 

مدیر عامل 

دفتر و دبیر خانه هیئت مدیره 

HSE

معاون بهره برداری برنامه ریزی 

برنامه ریزی 

گازرسانی به صنایع

خدمات طرح ها 

امور حقوقی و قراردادها 

روابط عمومی 

شرکت بهره 
برداری گاز 

معاون مالی و پشتیبانی 

امور مالی

فناوری اطالعات 

امور ایثارگران

امور اداری

امور کاال

بازرسی انبارها 
خدمات فنی  حمل و نقل 

GISمخابرات

بهره برداری
 گاز شهرستان ها

هیئت مدیره 
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ساختار و اعضای کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان فارس 

عناوین نظام هاي مدیریت
 سيستم مدیریت کيفيت بر اساس استاندارد ایزو9001 

 سيستم مدیریت محيط زیست بر اساس استاندارد ایزو 14001 
OHSAS 18001 سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت بر اساس استاندارد 

 سيستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ایزو 50001 
ISO 10002 سيستم رسيدگی به شکایات مشتریان 

ISO 10004 سيستم اندازه گيری و پایش رضایتمندی مشتریان 
 مدیریت استراتژیک

 سالمت اداری
 نظام پيشنهادات

 تعالی سازمانی

عبدالرحمان شاکر ) رئیس بسیج( 

مهناز غفاری ) کارشناس روابط عمومی(

فرزاد آقاجری ) رئیس امور ایثارگران(

فاطمه خلیلی ) کارشناس خدمات کارکنان (

)HSEعماد پورپاریزی ) کارشناس

غالمرضا سجادیان ) کارشناس بهره برداری(

محمدصادق ریحانی )کارشناس مالی(

رئیس کمیته: غالمعباس حسینی 
) مدیرعامل 

دبیر کمیته: محمود قهرمانی ) رئیس روابط عمومی( 

{{
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به مسئوليت های  اقتصادی، اجتماعی و زیست محيطی شرکت در راستای عمل  پایداری  به منظور تحقق 
اجتماعی سازمان اقدام به طرح ریزی اهداف و استراتژیهای مرتبط و به دنبال آنها برنامه های اجرایی نموده 
استراتژیک  پایش شاخص های  از طریق  اقدامات فوق  ارائه شده است.  زیر مصادیق آن  اند که در جدول 

مرتبط در قالب کارت اهداف استراتژیک واحدهای مختلف مورد ارزیابی قرار می گيرد. 

موضوع های اساسی پایداری شرکت گاز استان فارس در مسئولیت اجتماعی 

پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در استراتژی های سازمان

شرکت گاز استان فارس به منظور حصول اطمينان از پایداری اقتصادي، اجتماعي و زیست محيطي در اجرای 
ماموریت گازرسانی با تهيه مطالعات توجيهی فني و اقتصادي پيش از تصویب طرحهاي گازرساني از مالحظات 
اقتصادي و اجتماعي پروژه هاي جدید اطمينان یافته و نيز انجام مطالعه زیست محيطي جهت کسب مجوز 
از سازمان حفاظت محيط زیست براي طرحهاي گازرساني داراي پيامد زیست محيطي می باشند، اقدام مي 
نمایند. بعنوان نمونه در خصوص طرحهای انتقال شهرک صنعتی سروستان، سيمان الر، شهرهای کامفيروز و 
بيرم و پروژه های خطوط انتقال و ایستگاههای CGS,TBS شرکت اقدام به اخذ موافقت سازمان محيط زیست 

نموده و ارزیابي اثرات زیست محيطي با استفاده از مشاور انجام شده است. 
در برخی موارد این مطالعات منجر به تغيير طراحي مسير گازرساني گردیده است که بعنوان نمونه می توان 
به تغيير مسير پروژه های مذکور اشاره نمود. در برخی موارد نيز مطالعات اقتصادی منجر به بازنگری اولویت 
پروژه های گازرسانی می شود که بعنوان نمونه می توان به خارج نمودن پروژه گازرسانی به شهر دهرم و حدود 

300 روستا از دستورکار شرکت در سال 96 اشاره نمود.

برنامه های زیست محیطی برنامه های اجتماعی برنامه های اقتصادی محورهای کلیدی

• صيانت از محيط زیست و 
بهينه سازی مصرف انرژی

• بهبود مسئوليت های اجتماعی و قانونی
• ارتقاء ایمنی، بهداشت و سالمت 

کارکنان و زنجيره تامين
• ایمنی مشترکين

• توسعه برون سپاری و تقویت زنجيره تامين

• بهبود انضباط مالی و بهينه 
سازی هزینه ها

• بهره برداری بهينه از منابع و 
بهبود وصول مطالبات

بهبود انضباط مالی 
و بهينه سازی 

هزینه ها

مدیریت  سيستم  استقرار 
و  ایمنی  و  زیست  محيط 
اندازه گيری و رفع  بهداشت، 
از  ناشی  صوتی  های  آالینده 
جاری  ها،  ایستگاه  فعاليت 
مدیریت  دستورالعمل  سازی 
های  آموزش  اجرای  پسماند، 
زیست،  محيط  با  مرتبط 
و  انرژی  مدیریت  استقرار 
خورشيدی  انرژی  از  استفاده 

در ایستگاه ها

در فرهنگی  و  آموزشی  های  برنامه   اجرای 
استفاده انرژی،  مصرف  سازی  بهينه   مورد 
از حمایت  و  مشارکت  و.../  گاز  از   ایمن 
 همایشها و سمينارها و نمابشگاه های مرتبط/
 برگزاری و مشارکت در مناسبتهای ملی و
 مذهبی/ پيمان سپاری برخی از موضوعات
نيروهای برای  اشتغالزایی   فعاليت شرکت/ 
مستقيم،/ وغير  مستقيم  صورت  به   بومی 
 در اختيار گذاشتن امکانات شرکت از جمله

سالن برای سایر سازمان ها

اداری، سالمت  کميته   تشکيل 
و مصوب  بودجه   رعایت 
و مالی  قوانين  و   استانداردها 
 اخذ گزارش مطلوب از نهادهای
بيمه بموقع  پرداخت   نظارتی، 
فعاليتهای با  مرتبط  ماليات   و 
برآورد رویکرد  تغيير   اقتصادی، 
 قيمت پيمان از تک قلم بصورت
از هزینه  کاهش  بها،   فهرست 
از خطوط تغذیه  طریق استفاده 

350 بجای خطوط انتقال 1400

بهره برداری بهينه 
از منابع و بهبود 
وصول مطالبات

سرفصل های تخصصی
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از سال 84 در راستای اهداف استراتژیک بهبود مسئوليت های اجتماعی و قانونی و صيانت از محيط زیست و بهينه سازی 
مصرف انرژی، شرکت اقدام به استقرار سيستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و محيط زیست و از سال 91 اقدام به 
جاری سازی سيستم مدیریت انرژی نمود که در سال 96 مورد بازنگری و بروزآوری قرار گرفت. همچنين به منظور جلوگيری 
از تخریب محيط زیست ناشی از اجرای پروژه های گازرسانی رویکرد مطالعات زیست محيطی برای پروژه ها و اخذ مجوز از 
سازمان محيط زیست جاری سازی شده است. رویکردهای فوق از طریق پایش شاخصهای مرتبط با HSE و انجام مميزی های 

دوره ای مورد ارزیابی قرار می گيرد که از نتایج این اقدامات می توان به دریافت لوح سبز اشاره نمود.

بهبود محیط زیست و حفظ حقوق و منافع نسل های آینده

فناوریهاي موثر بر صنعت توزیع گاز عمدتا شامل فناوري هاي تشخيصي و اندازه گيري نظير کنتورخوانی هوشمند، سيستم 
هاي مونيتورینگ، سيستم فيلتراسيون، تجهيزات تشخيص نشت، خوردگي و... در واحدهاي عملياتي و نظارتي شرکت گاز 
استان فارس مي باشند. جهت شناسایی و ارزیابی تاثيرات این فناوري ها، شرکت با حمایت از پایان نامه هاي تخصصي آموزش 
عالي و پروژه هاي پژوهشي اقدام به شناسایی فناوری های نوین مرتبط نموده و در صورتی که موضوع پس از ارزیابی و تصویب 
در کميته پژوهش شرکت مورد حمایت جهت اجرا و بهره برداری قرار می گيرد و در این بين جنبه های زیست محيطی به 
صورت یک رویکرد یکپارچه در هر یک از فرآیند های شرکت، ودر فرم های مربوط به فرآیند مدیریت تغيير )MOC( در 

نظرگرفته شده است که فرآیند مذکور به صورت سيستماتيک در حال اجرایی شدن در شرکت می باشد.

فناوری های دوستدار محیط زیست

پیامدهای زیست محیطی عنوان تکنولوزی حوزه مربوطه

کاهش گازهای گلخانه ای و نشر متان انرژی / کربن /گازهای گمشده نانو سيال

کاهش مصرف انرژی فناوری اطالعات مجازی سازی

کاهش مصرف سوخت فناوری اطالعات خدمات الکترونيکی

کاهش مصرف کاغذ فناوری اطالعات صورت حساب الکترونيکی

کاهش مصرف انرژی فناوری اطالعات )CDN( شبکه های تحویل محتوی

کاهش مصرف کاغذ فناوری اطالعات مدیریت چاپ و پرینتر مرکزی

کاهش مصرف انرژی و کاغذ فناوری اطالعات BPMS

سناریوی اجرایی عملیاتی عنوان ریسک مرتبط عنوان استراتژی

تحویل موجودی کاالی انبار به پيمانکاران به نرخ روز به 
جای مطالبات

- ستهالک منابع سرمایه ای و کمبود نقدینگی
- توقف و تاخير در پروژه های عمرانی بهبود عملکرد اقتصادی

استقرار سيستم مانيتورینگ با پوشش 85 درصد حجم 
مصارف استان هدررفت گاز و مدیریت نامناسب مصارف سرآمدی در عمليات

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش حقوق و 
مزایای ایشان  نارضایتی کارکنان غيررسمی شرکت ارتقای بهره وری

به  نموده که  اتخاذ و جاری  تدابيری  راهبردهای اصلی  بر  ارزیابی ریسک های کالن موثر  بمنظور   شرکت 
عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مدیریت ریسک استراتژی و برنامه ریزی
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 به منظور برقراری ارتباط با ذینفعان و شناسایی و درک و پاسخگویی به نيازهای آنها شرکت از رویکردهای 
مختلف زیر استفاده می کند.

شناسایی ذینفعان و پاسخگویی و تعامل با آنان

پیمانکاران
و تامین کنندگان 

 جامعه محلی) نهادهای
)دولتی / نهادهاي اجتماعي

متقاضیان
و مشترکین 

کارکنان  سهامداران شرکت

ملی گاز
ذینفع

مدیر عامل/ 
امور قراردادها 
 / HSE / و کاال
روابط عمومي / 

دستگاههای نظارت 
/ بازرسی فنی/

حراست /کميته 
فنی

مدیر عامل/ روابط عمومي/ 
طرح تکریم/ پژوهش / 
معاونت های مهندسی 
و اجرای طرح ها و بهره 

برداری و پشتيبانی/ 
HSE/ برنامه ریزی

مدیر عامل/ روابط 
عمومي / طرح تکریم 

/ مسئولين امور 
مشترکين/ خدمات 
فنی و فروش عمده، 
روسای شهرستان 
ها/ اندازه گيری و 

توزیع گاز/ گازرسانی 
به صنایع/ برنامه ریزی

 مدیر عامل /معاونين/
 روسای واحدها /

روابط عمومي

 مدیر عامل و
 اعضای هيات

مدیره

 مسئول
تعامل

کميته فنی / 
کميسيون مناقصات/ 

جلسات توجيهي/ 
کميته تاخيرات پيمانها 
/ مالقات با نمایندگان 
پيمانکاران و تامين 
کنندگان / سایت 

اینترنتي/ تلفن گویا/ 
رسانه ملي و جراید/
جلسات هم اندیشی

 مالقات عمومي/ افتتاحيه
 پروژه ها و آغاز عمليات

 اجرایی/ جلسات مصاحبه
 با رسانه ها و پرسش و

 پاسخ با مردم/ نظر سنجي/
 جلسات شورای اداری

 استان و شهرستانها/ تعامل
 با نمایندگان مجلس و

 سایرنهادها/ جلسات شورای
 پژوهش/ تکریم ارباب رجوع/

سایت اینترنتي/ تلفن گویا

تکریم ارباب رجوع/ 
نظر سنجي/ امور 
مشترکين / تلفن 
گویا / امداد 194/ 
سایت اینترنتی / 

مالقات با مسئولين 
/ صندوق انتقادات و 
پيشنهادها/ اصحاب 

رسانه / سيستم سامد 
/ مکاتبات/ سامانه 

CRM /پيامکی

 نظر سنجي/ ارزیابی
 عملکرد / نيازسنجی

 آموزش/ مالقات
 حضوري با مدیر

 عامل/ نظام مشارکت/
 اتوماسيون اداری
 / صندوق ارتباط

 مستقيم با مدیر عامل
 / مراسمها / سامانه
 پيامکی/ نشریات /

اطالعيه ها

مجمع عمومي
 همایش هاي 

مدیران /
جلسات هيئت

مدیره 

 کانال
 ارتباطي

شفافيت در اطالع 
رساني و تعهدات 
متقابل / اعتماد و 
حمایت از منافع 
متقابل / کاهش 
زمان پرداختهاي 
مرتبط با صورت 
وضعيت / انضباط 

کاری/ استانداردها 
و مدارک فني مورد 

نياز

 رعایت قوانين و مقررات
 اجتماعي در عمليات

 شرکت / رعایت قوانين
 محيط زیست / هماهنگي
 با سایر سازمانهاي مرتبط

 در جریان عمليات /
 اشتغال زایي / فرهنگ

 سازي و مسئوليت پذیری
 در قبال جامعه/ کيفيت
 ارائه خدمات / ارتباط

صنعت و دانشگاه

گازرساني در کمترین 
زمان/ تکریم در 
تعامالت فيمابين/

کنتورخوانی و توزیع 
به موقع قبوض/ 

استمرار جریان گاز 
باکيفيت و ایمن 
و دقت سنجش/ 

ارائه خدمات امداد 
فوری/ بکارگيری 
تکنولوژی جدید/ 
سهولت در ارائه 

خدمات/ کانالهای 
ارتباطی و اطالع 

رسانی/ پاسخگویی 
به شکایات/

کيفيت تجهيزات 
و تاسيسات/ 
فرهنگ سازی

 روابط خوب در
 محيط کار/ تعامل

 صميمانه با مدیران/
 افزایش تسهيالت
 رفاهی/ شایسته
 ساالری/ تفویض
 اختيار/ رعایت

 عدالت و انصاف در
 برخورد با کارکنان/
 توانمندسازی و بهره
 گيری از توانمندی

کارکنان

 رعایت قوانين
 و مقررات و

 سياست های
 کالن شرکت

 ملي گاز /تحقق
 برنامه توسعه 5
 ساله و ساليانه/
 انضباط مالي/
 تحقق دولت
 الکترونيک و
تکاليف مجمع

 اهم
 نيازها و
انتظارات
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شرکت بر اساس هدف استراتژیک بهبود مسئوليت های اجتماعی و قانونی و ارتقاء رضایتمندی ذینفعان اقدام 
به گزارش دهی به ذینفعان کليدی می نماید.

 در این راستا رهبران با ایجاد تعامل با دستگاه های حاکميتی و نظارتی و استفاده از نقطه نظرات آن ها، همکاری 
کامل با آنها را در دستور کار قرارداده تا فرآیندهای جاری شرکت بصورت مستمر مورد ارزیابی قرارگرفته و 
موجب بهبود گردد. همچنين رهبران با حضور در جلسات کارگروه های استانداری، جلسات دوره ای مجمع 
نمایندگان، مالقات عمومی با مشتریان، جلسات برگزار شده در رسانه ملی و مالقات حضوری با اصحاب رسانه 
اقدام به توسعه پاسخگویی به ذی نفعان می نمایند. این رویکرد از طریق پایش شاخصهای تعداد همکاری های 
مشترک با سازمان ها، تعداد مالقات شوندگان، تعداد مصاحبه ها با رادیو و تلویزیون و تعداد بندهای گزارش 
حسابرسی، نوع گزارش و... مورد ارزیابی قرار می گيرد. به منظور اجرای نظام مند رویکرد برنامه جامع ارتباط 
با رسانه ها تدوین شده است همچنين از سال 92 کميته ای تحت عنوان سالمت اداری تشکيل گردید. اقدامات 
و  3-پيشگيری  بندی  اولویت  و  فسادخيز  های  گلوگاه  2-شناسایی  سازی  1-فرهنگ  تاکنون  گرفته  صورت 
نظارت حوزه های فسادخيز می باشد که از نتایج آن دریافت تقدیرنامه از مدیرعامل شرکت ملی گاز می باشد 
خاطر نشان می سازد شرکت به عنوان اولين پایلوت در پياده سازی طرح سالمت اداری در کل کشور می باشد. 
همچنين در سال 98 به منظور بهبود رویکرد اقدام به تعيين سفيران نظارت جهت ارتباط با بازرسی ستاد نمود.

گزارش دهی به ذی نفعان در راستای مسئولیت های اجتماعی 

نوع و میزان تاثیرگذاری ذی نفعان 

کليه واحدهای دارای تعامل با گروه های ذینفع برون سازمانی مسئوليت ارائه تصویر مناسب از عملکرد شرکت 
درجهت تقویت خوشنامی شرکت را بر عهده دارند. اولين رویکرد شرکت در راستای هدف استراتژیک بهبود 

مسئوليتهای اجتماعی و قانونی، مشارکت در مسئوليتهای اجتماعی می باشد. 
این رویکرد از طریق رسانه هاي مرسوم و در اختيار شرکت نظير نشست های مطبوعاتی، دعوت از اصحاب 
رسانه در مراسم افتتاحيه پروژه ها، مصاحبه های رادیو و تلویزیونی، تيزرهای تبليغاتی، چاپ بروشور و بنر و 

سخنرانی در مصلی های نماز جمعه و... به فراخور موضوع جاري سازي مي شود.
 رویکرد دیگر شرکت حضور در جوایز، جشنواره ها و مسابقات ورزشی، فنی )امدادگران( و... و اخذ رتبه و تایيدیه 

توسعه ارزش ها در سراسر زنجیره ارزش به منظور عمل به مسئولیت های اجتماعی
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از مراجع ذیصالح و اعتبار دهنده می باشد که در قالب آلبوم افتخارات در دیدارگاه )سایت( شرکت ارائه شده 
است. رویکرد دیگر شرکت در راستای هدف استراتژیک توسعه بهره برداری از ظرفيت پژوهش، دانش و فناوری، 
جذب و همکاری با نخبگان می باشد که بدین منظور به کارگيری نخبگان دانشگاه ها بر اساس دستورالعمل شرکت 
ملی گاز ایران و عقد قرارداد و تفاهم نامه با مراکز علمی دانشگاهی و پارک علم و فناوری توسط واحد پژوهش به 
منظور انجام پروژه های پژوهشی، طرحهای زودبازده )اینترنشيپ( و پایان نامه های دانشجویی درسطوح مختلف، 
طی یک فرآیند مشخص و منظم صورت می پذیرد. که در سال 96 به منظور بهبود رویکرد تعامل با دانشگاه اقدام 

به ایجاد دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشکده نفت، گاز و شيمی شيراز گردید.

شرکت در سال 98 بر اساس پروژه بهبود برنامه ریزی استراتژیک، اقدام به بازنگری و بروزآوری ارزیابی محيط 
بيرونی دور بااستفاده از آناليز PESTLE و ارزیابی محيط صنعت بر اساس 5 نيروی پورتر نموده است. در این 
راستا مهمترین متغيرهای عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فناوري، قوانين و زیست محيطی مؤثر بر عملکرد 
شرکت شناسایی و بر اساس الگوی شدت و احتمال وقوع مورد ارزیابی قرارگرفته و سپس گزاره فرصت و تهدید 

مرتبط استخراج و در قالب ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )EFE( امتيازدهی شده است.

تحلیل تحوالت محیطی عمومی و محیط تخصصی شرکت 

شرکت گاز استان فارس جهت شناسایی مناسب نيازهای مشترکين و پاسخگویی بهتر به انتظارات متفاوت ایشان 
اقدام به دسته بندی مشترکين به سه گروه خانگی و تجاری )مصرف کنندگان جزء(، مشترکين صنعتی )مصرف 

کنندگان عمده( نموده است. این گروه بندی براساس ویژگی ميزان مصرف مشترک می باشد.
درخصوص مشترکين خانگی سياست اصلي شرکت تالش در جهت حفظ استمرار جریان گاز و سرعت در نصب 
تجهيزات و رفع اشکاالت فني ایشان مي باشد، اما در خصوص مشترکين صنعتي سياست اصلي شرکت تالش 
در جهت بهبود صحت ودقت سيستم هاي اندازه گيري و نيز تحویل گاز با کيفيت مناسب مي باشد، چرا که این 
انتظارات رابطه مستقيمي با کيفيت محصوالت توليدی صنایع و نيز هزینه پرداختي جهت مصرف گاز ایشان دارد. 

معرفی ذینفعان

مشتریان

تمامی ارکان سازمان محصوالت و خدمات به منظور خلق ارزش بهينه براي مشتریان توسعه 
مي یابند و تالش می شود تا نوآوری کرده و براي مشتریان فعلی و جدید خود ارزش خلق نمایند
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حوزه  ارزش
پیشنهادی

 نوآوری صورت گرفته جهت خلق
ارزش بیشتر/ یا بهبود آن

 رویکرد
مرتبط

 دستاوردهای
حاصل

افزایش دقت اندازه گيری و کاهش 
خرابی و کاهش گازهای گم شده

اندازه گيری 
)4ج(

استفاده از کنتورهای التراسونيک/ 
کنتورهای ارتقا یافته/ استفاده از تصحيح 

کنندها

 دقت سنجش
ميزان مصرف

 مدیریت
مصرف گاز

افزایش رضایتمندی مشتری،حذف 
سوخت مایع،استفاده از سوخت 
پاک/ کاهش زمان ارایه خدمات

 خدمات رسانی
به مشترکين

رایزنی با دفتر کنترل و نظارت گاز جهت 
برآورد سریع مصارف متقاضی، تسریع 
در انجام مکاتبات داخلی سازمان،نصب 
دستگاه pos در سازمان جهت پرداخت 

هزینه برقراری انشعاب و پرداخت قبوض/ 
برآورد اوليه مصارف متقاضيان عمده در 

شهرستان ها

 کاهش زمان
ارایه خدمات

 گازرسانی
 به مشترک

عمده

کاهش هزینه کرد مشتریان/ اعمال 
مشوق های مالی / اعمال بخشودگی 

صنایع مشمول/ کاهش مراجعات 
متقاضيان عمده به مرکز استان

 گازرسانی به
صنایع

استفاده از مصوبه شورای اقتصاد/مصوبه 
هئيت مدیره/ تقسيط هزینه اشتراک 

صنایع

هزینه مناسب  گازرسانی به
 مشترکين
صنعتی

افزایش رضایتمندی مشتری/  مشترکين
 و فناوری
اطالعات

جمع آوری اطالعات مشترکين و ارسال 
صورت حساب از طریق درگاه های 

مختلف الکترونيکی/ ارسال صورتحساب 
الکترونيکی

 ارایه خدمات
 غير حضوری

 و بهبود
دسترسی

 خدمت رسانی
به مشترکين

کاهش زمان اجرای پروژه ها/ 
افزایش رضایت مردمی

 تعامل با
پيمانکاران

C به PC تبدیل پيمانهای  اجرای به
موقع

توسعه شبکه

عالوه بر این در راستای بهبود ارزش خدمات و عمل به مسئوليت های اجتماعی، برای مشترکين و ذینفعان، 
استفاده از تجارب شرکتهای گاز استانی و نظام مشارکت می باشد. از مصادیق این تغييرات در فرایندها، برون 
سپاری خدمات پس از فروش به دفاتر پيشخوان دولت و پرداخت الکترونيکی قبوض در راستای خلق ارزش 

اشاره نمود: 
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شناسایی مشتریان بالفعل و بالقوه و نیازهای ایشان

نیازها و انتظارات

ی مشتریان
ش بند

بخ

ی
نوع مشتر

 اطالع رساني زمان
قطع جریان گاز

 اطالع رسانی مناسب در
خصوص راه های

 بهینه سازی مصرف و استفاده
ایمن از گاز

 تسهیل شرایط
 پرداخت قبوض و

ارایه خدمات

 شفافیت اطالع رساني تعرفه
 گازبهاء و شفافیت اندازه گیری

مصارف

پایداری گاز

براي انجام فعاليت 
هائي همچون قطع 
جریان گاز، بر اثر 
تعميرات و توسعه 

شبکه اطالع رسانی از 
طریق صدا و سيما و 
روزنامه های محلی و 

تماس مستقيم با منزل 
مشترک از طریق 

سامانه 194

بروشورهای آموزش بهينه 
سازی مصرف و استفاده 

ایمن از گاز به همراه قبوض 
توزیع گردیده اند. کالس های 
آموزش موارد ایمنی به صورت 
مستمر در ادارات گازرسانی، 

مساجد و مدارس در حال 
انجام است. ارسال تصاویر 
اموزشی در فضای مجازی

شرایط پرداخت 
قبوض از طریق 

درگاه های 
الکترونيکی و 

در بانکها و دفاتر 
پيشخوان دولت 
ایجاد شده است.

دریافت خدمات در 
دفاتر پيشخوان

برنامه زمانبندی کنتور خوانی و 
ارسال صورتحساب های الکترونيکی 

از طریق پيامک تدوین گردیده 
است. گازبها به تفکيک ستون 

مصرف, مبلغ گازبها، بدهی قبلی، 
مبلغ آبونمان، ماليات بر ارزش 

افزوده و... در فرمت قبض جهت 
مطلع شدن مشترکين آمده است. 

همچنين اطالعات مربوط به تعرفه ها 
و خدمات و توصيه های ضروری بيان 

شده است.

انجام تعميرات روتين و 
غير روتين در جهت مقاوم 

سازی شبکه های گازرسانی 
ایجاد رینگهاي جدید در 
شبکه ها و خطوط تغذیه، 
بهينه سازي سایزینگ 

شبکه ها، بازسازي و ارتقاي 
ظرفيت ایستگاههاي تقليل 

فشار / مانيتور لحظه ای 
فشار شبکه

ی
مشترکین خانگ

براي انجام فعاليت بالفعل
هائي همچون قطع 
جریان گاز، بر اثر 
تعميرات و توسعه 

شبکه اطالع رسانی 
از طریق صدا و سيما 
و روزنامه های محلی 
و تماس مستقيم با 

مشترک و ابالغ کتبی

در مجموعه مقررات و شرائط 
استفاده از گاز طبيعي، شيوه 
تعيين ظرفيت اشتراک، نوع 
مصرف مشترکين و ميزان 

هزینه حق اشتراک وآبونمان 
بيان شده است.

شرایط پرداخت 
قبوض از طریق 

درگاه های 
الکترونيکی و در 

بانکها و دفاتر 
پيشخوان دولت 
ایجاد شده است.

دریافت خدمات در 
دفاتر پيشخوان

در مجموعه مقررات و شرائط 
استفاده از گاز طبيعي، شيوه 
تعيين ظرفيت اشتراک، نوع 

مصرف مشترکين و ميزان هزینه 
حق اشتراک وآبونمان بيان شده 

است.

انجام تعميرات روتين و 
غير روتين در جهت مقاوم 

سازی شبکه های گازرسانی 
ایجاد رینگهاي جدید در 
شبکه ها و خطوط تغذیه، 
بهينه سازي سایزینگ 

شبکه ها، بازسازي و ارتقاي 
ظرفيت ایستگاه هاي تقليل 

فشار/ مانيتور لحظه ای 
فشار ایستگاههای صنعتی 

)فوق عمده(

ی
ی و صنعت

مشترکین تجار

جدول نیازها و انتظارات شناسایي شده براي مشترکین بالفعل

جدول نیازها و انتظارات شناسایي شده براي مشترکین بالقوه

نیازها و انتظارات ی مشتریان
ش بند

بخ

ی
نوع مشتر

 اختصاص اشتراك
 مجزا به تفکیک واحد

هاي مسکوني

 برنامه ریزي
 و اقدام

 سریع براي
 گازرساني به
 نقاط پراکنده

 و توسعه
جدید

تسهیل در شرایط اشتراك پذیری تسریع در توسعه شبکه و نصب انشعاب پایداری گاز

هماهنگي با سازمان 
نظام مهندسي در 
خصوص تفکيک 

اشتراک و سيستم 
لوله کشي واحدهاي 

مسکوني انجام 
می¬پذیرد.

کاهش زمان 

انتظار بازدید 

متقاضیان 

صنعتی

هماهنگی با شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی جهت محدود نمودن توزیع 

سوخت مایع در روستاهای گازدار جهت 
ترغيب مشترکين بالقوه برای اشتراک 
پذیری ابالغيه اشتراک پذیری رایگان 
خانوارهای تحت پوشش کميته امداد و 

بهزیستی اخذ و جاری سازی گردید.
3- ایجاد فرایند دریافت و ارسال 

فرمهای بازرسی کاال و عمليات وصل 
بگاز از طریق سيستم مکاتبات اداری 

)مجتمع های مسکونی

نيازسنجی ساليانه تقاضای شبکه شهري 
انجام می گيرد)این نياز سنجي با استفاده از 
اطالعات نيروهاي بهره برداري و تعميرات، 

دریافت تقاضا از طریق دفاتر پيشخوان 
دولت و سامانه تکریم صورت مي گيرد( و 

نسبت به تهيه پکيج های پراکنده و انتخاب 
پيمانکار اجرایی توسعه شبکه شهري اقدام 

می گردد.

برنامه ریزی 
جهت گازرسانی 

به روستای 
فاقد گاز استان 
درقالب بند ق متقاضیان

بالقوه
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شرکت گاز استان فارس دارای 499 نفر نيروی رسمی و 1787 نفر نيروی قراردادی و پيمانکاری می باشد.
کارکنان شرکت

مدیران شرکت مطابق جدول زیر در کليه سطوح سازماني با کارکنان ارتباط دوسویه داشته و در دسترس مي باشند. 
پایش اثربخشی این رویکردها از طریق رویکرد نظرسنجی از کارکنان، مورد ارزیابی و کنترل قرار می گيرد.

برقراری ارتباط دوسویه با کارکنان

مدیران رعایت عدالت و برابري در کليه مراحل کاري نظير استخدام، آموزش، ارتقاء شغلي و... را تحت کنترل 
نابرابری در  و کاهش  نسبی  پيمانکاری جهت عدالت  نيروهای  بکارگيری  زمان  از  دارند. همچنين  نظارت  و 

مقایسه با نيروهای رسمی، سياست ها و اقدامات الزم و موثری اتخاذ گردیده است.
 این رویکرد برای تمامی نيروهای پيمانکاری از طریق پيش بينی و ثبت موارد قانونی در قراردادهایشان 
بهره  پاداش،هدایا،  و تسهيالت،  وام  پرداخت  به  توان  رویکرد می  این  از مصادیق  یابد.  اجرا می  قابليت 
اشاره کرد  پيمانکاری  نيروهای  برای  و...  آموزش  تجليل،  و  تقدیر  و سياحتی،  زیارتی  از سفرهای  مندی 
دستور  در  پيمانکاری  نيروهای  برای  مشاغل  بندی  طبقه  طرح  رویکرد  بهبود  منظور  به   97 سال  در  که 

کار قرار گرفته است. 
همچنين شرکت در خصوص ایجاد فرصت های برابر،گوناگونی جنسيت را مدیریت نموده که از نتایج آن می توان 

به انتصاب تعدادی از مسئولين از ميان بانوان اشاره نمود.

فرصت های برابر برای کارکنان و پذیرش گوناگونی

روش تعامل و ارتباط موضوع

ارتباط حضوري در روزهاي مختلف با تعيين وقت قبلي/ 
صندوق ارتباط مستقيم با مدیر عامل  مسائل و مشکالت سازماني و فردي 

گردهمایي ها / مراسم و مناسبت ها / سمينارها  ارتباط عمومي با کارکنان 

نظام پيشنهادات / صندوق ارتباط مستقيم با مدیر عامل / 
ارتباط حضوري  پيشنهادات

جلسات و کميته هاي تخصصي مختلف تصميم گيري دستيابي به اهداف

اتوماسيون اداري/ تابلوهاي دیداري / شبکه داخلی اطالع رساني 

تقدیر از کارکنان برجسته موضوعات مختلف، مالقات 
حضوری با خانواده های شهدا و ایثارگران و... تقدیر و تجليل

ازطریق واحد روابط کار به مدیران گزارشات رسيدگي به شکایات وانتقادات 

مدیران با همراهی کارکنان سازمان، فرهنگ مسئوليت اجتماعی را تقویت می کنند.
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رهبران شرکت به منظور حمایت و قدرداني از کارکنان در دستيابي به اهداف ساالنه سازماني، پس از تدوین 
و ابالغ اهداف توسط مدیریت ارشد و فراخوان اداره برنامه ریزی جهت ارایه برنامه ها به کليه واحدها اطالع 
برنامه ها تبيين و تشریح می  از طریق سخنرانی مدیریت در مناسبت ها، اهداف و  رسانی نموده و سپس 

شوند.
 برگزاری جلسات توجيهی ابتدای سال توسط مسئولين واحدها با کارکنان، درج اهداف در قالب سيستم های 
مدیریتی برنامه ریزی جهت اطالع کارکنان، ابالغ اهداف و برنامه ها در قالب اتوماسيون اداری و..... به کارکنان 

منتقل می شود. 
ارزیابی عملکرد دستيابی به اهداف خرد و کالن به صورت دوره ای توسط امور برنامه ریزی صورت می پذیرد. 
همچنين به منظور ایجاد انگيزش در کارکنان با هدف حداکثرسازي توان ایشان در کسب موفقيت برای شرکت، 
رهبران اقدام به شناسایي و بکارگيري محرک هاي انگيزشي و اشاعه آن در قالب رویکردهای آموزش، پاداش، 

تقدیر و تشویق و تفویض اختيار می نمایند.
با  از طریق نظرسنجي های کارکنان و جلسات مدیران  انگيزشي و قدرداني  اثربخشي رویکردهاي  ارزیابي   

کارکنان صورت مي پذیرد . 

حمایت و تقدیر از تحقق برنامه ها و اهداف کارکنان

مصادیق اجرایي اثر بخشي محرك انگیزشي

تخصيص ساعت اضافه کار ماهيانه براي مشارکت در کميته ها 
/ وري  بهره  هاي  /پاداش  پيشنهادات  مشارکت/نظام  نظام  و 
/اضافه  ساالنه  /شایستگي  مالي  هاي  حساب  بستن  پاداش 
/حق  مختلف  هاي  کميته  الزحمه  حق   ،HSE کاري/پاداش 

الزحمه ارائه مقاالت و...

تحقق اهداف فردي وسازماني قدرداني 
ازکارکنان /افزایش مشارکت پاداش هاي مالي

منازل سازماني / سفرهاي زیارتي وسياحتي / آموزش هاي 
خانواده کارکنان/ ایجاد سالن چند منظوره ورزشي توازن مسئوالنه کار وزندگي تسهيالت رفاهي

کارمند نمونه / پژوهشگران برتر/ بازنشستگان افزایش روحيه تعهد سازماني تقدیرنامه ها

ارزیابي عملکرد ساالنه وتأثير آن درترفيعات وانتصابات شایسته ساالري ترفيعات وانتصابات

             

ماموریت، چشم انداز و ارزش های سازمان، در راستای مسئوليت اجتماعی تعيين شده و 
به عنوان الگوی ارزشی اخالقی عمل می گردد.
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مصادیق رفتاری کد اخالقی

تعامل با سایر دستگاه های دولتی و اخذ مجوز در صورت ورود 
به حریم ایشان، عضوبت در کميته های مختلف شرکت ملی گاز 
جهت تدوین استانداردها و دستورالعمل های عملياتی/ ارزیابی 
ها،  در حسابرسی  مطلوب  نتيجه  اخذ  و  مالی  نظارتی  نهادهای 

رعایت الزامات استانداردهای ملی و شرکت گاز،

قانون مداری

ارزشيابی  اداری/  تحول  و  اداری  سالمت  های  کميته  تشکيل 
کارکنان بر اساس معيارهای اخالقی، تقدیر از برترین های پژوهش، 
آموزش و ورزش، انتخاب و معرفی کارمند نمونه، تشکيل کميته 
های عفاف و حجاب و امر به معروف نهی از منکر، تخلفات اداری

رعایت اصول اخالقی

شرکت در کميته های مختلف و حضور در جلسات انسجام و یکپارچگی

تبعيت از رویکرد درهای باز در قبال کارکنان، سازماندهی کميته 
طرح تکریم، دریافت نظرات ذینفعان در قالب نظرسنجی ها رعایت حقوق شهروندی و تکریم انسان ها

استقرار و پياده سازی سيستم های مدیریت ایمنی و بهداشت 
و  تشکيل  انرژی،  مدیریت  سيستم  استقرار  زیست،  محيط  و 
اندازه گيری و  انرژی،  بهينه سازی مصرف  سازماندهی کميته 
تحليل مصارف انرژی، آالینده های زیست محيطی و بهداشت 
حرفه ای، انجام مطالعات زیست محيطی پروژه های گازرسانی، 

ساماندهی پروژه مدیریت کربن

امانتداری و صيانت از سرمایه های ملی

پياده سازی استانداردهای کيفی و استقرار نظام تعالی و مدیریت 
استراتژیک بهره وري و بهبود مستمر

اهتمام به بهبود عملکرد پس از دریافت بازخورد – تالش برای 
رسيدن به اهداف و چشم انداز سازمان وجدان کاری و تعهدسازمانی

شایسته گزینی در مناسبات شغلی و جایگاه های سرپرستی و 
مدیریتی سازمان-  صداقت و درستکاری

نظام مشارکت / پژوهش/آموزش دانش محوری و نوآوری 

و  ها  برنامه  اجرای  اجتماعی/  های  مسئوليت  کميته  تشکيل 
اهداف مطابق با دستورالعمل های ابالغی و قانونی مسئوليت اجتماعی

             

 

مدیران سازمان با اعتقاد به خدامحوری و والیت مداری به منظور حمایت از ارزش ها و ایفای نقش الگو اقدامات 
متعددی را اتخاذ نموده اندکه برخی از آنها در جدول زیر ارائه گردیده است:

ایفای نقش الگو
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مدیران شرکت از معيارهای ارزیابی نهادها و مراجع ذیصالح در خصوص هریک از موارد فوق در راستای تقویت 
خوشنامی شرکت و ارزیابی اقدامات خود استفاده می نمایند که از نتایج آن برگزیده شدن این شرکت به عنوان 
دستگاه نمونه استانی و کشوری در سال های اخير در موضوعات اقامه نماز، پياده سازی سالمت اداری، طرح 
تکریم، مشارکت در مدیریت بحران، نظام پيشنهادات، ایثارگران، پدافند غير عامل و... می باشد که درنهایت 
انتخاب و تقدیر از مدیر عامل بعنوان مدیران ارشد نمونه استان و کشور در ارزیابی های سال های گذشته گواهی 
بر ادعاهای فوق می باشد. همچنين در سال 98 بر اساس کدهای اخالقی فوق اقدام به تعيين مصادیق رفتاری در 

قالب کتابچه مدون گردید.

توسعه سازمانی کارکنان از طریق ایجاد ارزش های مشترك
ایجاد اعتماد، عالوه بر حضور در جلسات  به منظور پرورش فرهنگ شفافيت و پاسخگویي و   مدیران شرکت 
مشترک با ذینفعان، مصاحبه در رسانه هاي ملي و محلی، عضویت در کميته هاي تصميم گيري سطح استان، 
از روش های  با مدیریت براي کارکنان،  برگزاري جلسات هفتگي مالقات مردمی و همچنين اخذ زمان مالقات 

سخنرانی در مناسبت ها و جلسات دوره ای پرسش و پاسخ با کارکنان و تامين کنندگان استفاده مي نمایند. 

مدیران سازمان به منظور حصول اطمينان از 
مدل  از  اخالقی  رفتارهای  اجرای  و  برقراری 
روبرو استفاده مي نمایند. این رویکرد با طرح 
برخی از سواالت در نظر سنجی مورد پایش و 

ارزیابی قرار می گيرند.
 از مصادیق بهبود رویکردهای اشاره شده می 
توان به بازنگری و اصالح رویکرد کارمند نمونه 
از طریق کميته مربوطه در سال 97 اشاره نمود.

تبیین و ترویج رفتار اخالقی 

جاري سازي عنوان رویکرد سطح یادگیري

برگزاری بيش از 90 دوره آموزشی و 3200 نفرساعت در سال 98 برنامه هاي آموزشي 

براساس کتابچه مدون مالی فردي تفویض اختيارات 

تشکيل بيش از 30 کميته  مشارکت در کارگروه ها و کميته ها
گروهي

روش اجرایی و برنامه ساالنه  مشارکت در مميزي و خود ارزیابي

طبق برنامه های پژوهش و آموزش مشارکت در همایش ها و کنفرانس ها 
و نمایشگاه ها سازماني

عضویت در باشگاه بهينه کاوي شرکت های گاز استاني و 
الگوبرداری 

بهينه کاوي 
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شرکت گاز استان فارس جهت شناسایي و پاسخگویي به نيازها و انتظارات متفاوت گروه هاي مختلف، اقدام 
به شناسایی و طبقه بندی کليه ذینفعان در جامعه مطابق با ماتریس اولویت بندی ذینفعان نموده که برخی از 
و  راه  اداره کل  برق،  از: شهرداری، شرکت ملی گاز، مشتریان خانگی، تجاری، صنعتی، شرکت  آنها عبارتند 
شهرسازی، دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتی، وزارت کار، شرکت مخابرات، پيمانکاران، تامين کنندگان، کارکنان و 

سازمان حفظ محيط زیست.
همچنين به منظور شناسایی نيازها و انتظارات هر دسته با توجه به رویکردهای شناسایی، برخی از نيازها و 

انتظارات را شناسایی نموده است.

جامعه محلی

شرکت در راستای توسعه مسئوليت های اجتماعی اقدام به تعامل سازنده، پویا و مستمر با سازمانهای مردم 
نهاد سطح استان می نماید. که از مصادیق آن می توان به همکاری با موسسات مردم نهاد و تاسيس خيریه 
حضرت ولی عصر به همت کارکنان شرکت، نهاد طرح راجعون و راه اندازی سه صندوق قرض الحسنه اشاره 
نمود. همچنين در همين راستا شرکت از رویکرد عضویت در انجمن های تخصصی از جمله انجمن مهندسی 
گاز ایران و احتراق، مهندسی شيمی، کارشناسان رسمی دادگستری، بنياد ملی نخبگان و... برخوردار می باشد. 
همکاری با سازمان هایی همچون انتقال خون ایران، ستاد اقامه نماز استان نيز به صورت هميشگی در شرکت جاری می باشد.

توسعه همکاری ها و تعامالت با انجمن ها، اتحادیه ها و نهادهای اجتماعی 

اهداف  از  یکي  و جامعه  ذینفعان  قبال  در  و شفاف  پاسخگویي روشن  اجتماعی،  راستای مسئوليت های  در 
از رویکردهای  بدین منظور شرکت  باشد.  به ویژه مدیرعامل مي  و  ارشد  بين مدیران  مهم و مورد توجه در 
نهادهای حاکميتی و نظارتی استان و نظرسنجي استفاده مي کند. در  با  روابط عمومي، طرح تکریم، تعامل 
رویکردهای روابط عمومي و طرح تکریم پاسخگویي روشن به درخواست هاي مردمي، پس از دریافت از طریق 

پاسخگویی در قبال جامعه

رویکردهای شناسایي نیازها و انتظارات برخی از نیازها و انتظارات شناسایي شده ذینفعان

برنامه ابالغي و بودجه مصوب و اسناد باالدستي و 
مصوبات مجمع و...

پنج ساله، تحقق سند چشم  برنامه توسعه  تحقق 
سپاری،  برون  هاي  سياست  کشور،   1404 انداز 

هدفمند سازي، دولت الکترونيک و...

شرکت ملي 
گاز ایران

فرآیند نيازسنجي و ارزیابی بازار، نظرسنجي، جلسات 
مالقات عمومی، دفاتر پيشخوان، 194 و...

جهت  ممکن  زمان  کمترین  در  گازرساني 
متقاضيان،تداوم و استمرار گازرسانی، اطالع رسانی 
تکریم  خدمات،  کيفيت  بهبود  ضروری،  مواقع  در 

ارباب رجوع و...

متقاضيان 
 و مشترکين

و  بازرگانی  و  فنی  کميته  و  مشترک  جلسات  برگزاري 
ارزیابی ناظرین، کميسيون مناقصات، سامانه پيامکی و...

شفافيت در تعهدات و درخواست ها،حمایت متقابل 
انضباط  ها،  وضعيت  صورت  موقع  به  پرداخت  و 

کاری، نحوه برخورد و رفتار پرسنل و...

تامين 
کنندگان

نيازسنجي آموزش، نظرسنجي، جلسات مشترک، کميته 
های مددکاری و تخلفات، صندوق ارتباط با مدیریت و...

ارتقاي رضایتمندی و انگيزش، توسعه مسير شغلی، 
امنيت شغلی، مشارکت و...

کارکنان

اداری استان،  نظرسنجي روابط عمومی، جلسات شورای 
سامد،جلسات مالقات مردمی، سازمان نظام مهندسی و...

رعایت قوانين و مقررات، هماهنگي با سازمان هاي 
مرتبط، اطالع رسانی و فرهنگ سازي، افزایش سطح 

رفاه جامعه و...

جامعه
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کانال های ارتباطی مد نظر قرار می گيرد که پس از بررسی و تهيه پاسخ توسط واحدهای ذیربط، به طور مشخص 
از طریق رهبران به مردم اطالع رساني مي شود . همچنين رویکرد تعامل با ارگان هاي مسئول استان به خصوص 
اثربخشي  سنجش  باشد.  مي  شرکت  هاي  فعاليت  و  عملکرد  قبال  در  پاسخگویي  بارز  مصادیق  از  استانداري 
پاسخگویي شرکت در برابر موارد مختلف، با رویکرد نظرسنجي از مشترکين و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اندازه گيري مي شود. ضمنا شرکت با به کارگيري تمام توان فني، اجرایي و مالي، همواره تالش 
در  آن  متعاقب  که  باشد  استان  در  گازرسانی  هاي  پاسخگوي درخواست  تکاليف،  و  از مصوبات  فراتر  تا  کرده 

سالهاي اخير عملکردها، بيش از مقادیر مصوب بوده است. 

 در راستاي هدف استراتژیک »صيانت از محيط زیست و بهينه سازی مصرف انرژی« و در قالب فرایند ایمنی و 
مدیریت چرخه عمر محصوالت و خدمات، رویکرد اصلي شرکت جهت مدیریت تأثيرات زیانبار ایمني، زیست 

محيطي و اجتماعي عمليات بر محيط پيراموني، استفاده از الزامات سيستم ISO14001 مي باشد. 
در اجراي منظم این رویکرد، واحد HSE با شناسایی جنبه ها و ریسک ها تعریف اهداف زیست محيطي و ایمني 
وبهداشتی مناسب در جهت کنترل موارد و ارایه برنامه هاي اجرایي زمانبندي شده براساس دستورالعمل هاي 
مدون، از طریق بازدیدهاي ادواري از تجهيزات وتاسيسات و ساختمان ها سطح استان و... براساس تکميل 
چک ليست هاي مخصوص اقدام به اندازه گيري، تحليل، صدور عدم انطباق الزم و اتخاذ تدابير اصالحي در 

جهت حذف، کاهش و یا کنترل جنبه هاي زیست محيطي و مخاطرات ایمني مي نمایند.
پيمانکاران و  از  بازدید  ليست جامع  به طراحی چک  اقدام  فرایند در سال 98 شرکت  این  بهبود   در جهت 
ارزیابی عملکرد پيمانکاران در زمينه HSE می نماید در زمينه کاهش مخاطرات ایمنی و زیست محيطی مصرف 
کنندگان این شرکت اقدام به آموزش مصرف ایمن و بهينه سازی مصرف گاز طبيعی در سطح مدارس استان 

فارس، نصب بيليورد در نقاط پر بازدید، تهيه وتوزیع پمفلت آموزشی مناسب و... نموده است.
 از دیگر اقدامات اثر بخش در زمينه کاهش اثرات زیانبار زیست محيطی در این زمينه درختکاری در نقاط 
مختلف شهر شيراز با همکاری و هماهنگی سازمان منظر وسيمای شهر شيراز می باشد که در پارک محله بلوار 

خليج فارس و پارک بابا کوهی صورت گرفته است.

مدیریت پیامدها بر پایداري اقتصادي، ایمنی، اجتماعي و زیست محیطي 

اهم رویکردهای اطالع رساني گروه ذینفع

مشارکت در جلسات کميته راهبري/ گزارش عملکرد هفتگی هيات مدیره مدیران و هيات مدیره

قرارگيري در شبکه داخلی و سایت شرکت/ تهيه استندهاي تبليغاتي/تابلوهاي اعالنات/ سخنراني 
مدیران /برگزاري مسابقه کارکنان شرکت 

قرارگيري در سایت شرکت/ تهيه استندهاي تبليغاتي/تابلوهاي اعالنات/ ميز خدمت مراجعين و مشترکين

ارسال سند استراتژی به مدیریت گازرسانی و ارزیابی آن توسط مدیریت گازرسانی و ارائه بازخور  شرکت ملي گاز ایران

قرارگيري در سایت شرکت/ استندهاي تبليغاتي/تابلوهاي اعالنات/ طرح راهبردها در جلسات 
مشترک

پيمانکاران وتامين 
کنندگان

شورای برنامه ریزی/ سایت شرکت/جلسات مشترک/عضویت در کارگروه های استانی نمایندگان جامعه
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بخش بندي گروه هاي تأمين در قالب پنج گروه اصلي کاال، خدمات، تجهيزات و تاسيسات، مشاوره و نيز تعميراتي 
صورت گرفته و اطالعات ایشان در قالب بانک هاي اطالعاتي تأمين کنندگان و پيمانکاران نظام مند گردیده و 

باتوجه به اهميت نقش هر گروه در تحقق راهبرد سياست هایی جهت ارتباط بهتر با ایشان اتخاذ شده است.

تامین کنندگان و شرکا

شرکاي تجاري و تامین کنندگان کلیدي )انواع و اهمیت ارتباط(

برقراري  به  اقدام  تامين،  زنجيره  تقویت  و  سپاری  برون  توسعه  استراتژیک  هدف  تحقق  منظور  به  شرکت 
از  که  نماید.  مي  موضوع  متخصص  های  شرکت  و  مرتبط  سازمانهای  با  راهبردی  و  عملياتي  هاي  مشارکت 

مهمترین مصادیق آن می توان به موضوعات زیر اشاره نمود: 

تعامل با تامین کنندگان

موضوع نوع شراکت ردیف

واگذاری اجرای پروژه های گازرسانی به شرکت های پيمانکاری عملياتی 1

واگذاری ارائه خدمات پس از فروش حوزه بهره برداری 
به شرکت های پيمانکاری

عملياتی 2

واگذاری نظارت مستقيم به پروژه های گازرسانی به شرکت های مشاوره عملياتی 3

واگذاری موضوع نظارت بر لوله کشی داخلی مشترکين به 
سازمان نظام مهندسی

راهبردی 4

واگذاری موضوع ارائه خدمات مشترکين به دفاتر پيشخوان دولت راهبردی 5
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حاکميت مالی جهت برقراری مناسب فرآیندهای حاکميتی، در اجرای نظام مند مسئوليت اجتماعی سازمان این 
شرکت بعنوان یکي از زیر مجموعه هاي دولت هر ساله موافقت نامه اي شامل اعتبارات و برنامه هاي عمراني و 
توسعه را در راستاي تحقق اهداف با هماهنگي شرکت ملي گاز ایران، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله مي 

نماید.
 به منظور تحقق این تعهدات، پيش بيني برنامه ها و هزینه هاي مرتبط با اجراي آنها با مشارکت کليه واحدهاي 
سازماني، از طریق فرآیند بودجه ریزي شرکت و در راستای برقراری انضباط مالي متناسب با سطوح مرتبط 

شرکت طرح ریزي و اجرا مي گردد.

ابعاد اقتصادی مسئولیت اجتماعی برای تضمین موفقیت پایدار 

حاکمیت مالی

به منظور تنظيم بودجه جاری، ابتدا جدول درآمدی شرکت بر اساس حجم فروش گاز و نرخ فروش مصوب تهيه می 
شود. فرم های پيش بينی بودجه بانضمام بودجه مصوب و عملکرد سال قبل به واحدهای مختلف ارسال و واحدها 

مطابق با برنامه های در دست اقدام و عملکرد سنوات قبل اقدام به تهيه بودجه پيشنهادی می نمایند.
 به منظور تطبيق بودجه پيشنهادی با قوانين و مقررات و همچنين تنظيم فایل نهایی بودجه هر واحد از سال 97 
با واحدهای مختلف جلسه بررسی بودجه پيشنهادی برگزار گردید که به تهيه بهتر و دقيق تر بودجه پيشنهادی 

نيز کمک شایانی نمود. 
در همين راستا به منظور تنظيم بودجه سرمایه ای، ابتدا منابع و مصارف شرکت بر اساس برنامه های بلند مدت 
5 ساله در قالب موافقت نامه و به تفکيک فصول تدوین و به عنوان مرجع اصلی تهيه بودجه سرمایه ای پس از 

تصویب در هيأت مدیره به شرکت ملی گاز ایران جهت درجه در کتابچه بودجه ارسال می گردد. 
سپس با دریافت اطالعات پروژه های در دست اقدام پروژه های برنامه شده و با رعایت سقف اعتبارات و در راستای 

موافقت نامه های برنامه ای بلند مدت 5 ساله، بودجه سرمایه ای پيشنهادی ساالنه تهيه می گردد.
 به منظور اثر بخشی این رویکردها واحد برنامه ریزی و مالی با همکاری واحد فناوری اطالعات اقدام به سيستمی 
کردن بخش اعظمی از فرآیند تأمين اعتبار در قالب نرم افزار سکو نموده اند که ضمن تحليل روند و انحرافات، در 
صورت مشاهده انحراف از برنامه با تدابير اصالح نظير جابجایی/ متمم / اصالح بودجه در راستای هدف استراتژیک 

انضباط مالی اقدام می نمایند.
 در ضمن سنجه های استراتژیک تحقق و انحراف بودجه در کارت BSC مورد پایش شش ماهه قرار می گيرد. 
پدافند  زیست،  محيط  نظير  عمرانی  بودجه  در  جدید  های  سرفصل  ایجاد  و  رویکرد  این  اصالح  نتيجه  در 

مدیریت بودجه

 گزارش شاخص های عملکردی مسئولیت اجتماعی
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بهبود وصول  از منابع و  بهينه  برداری  بهره  اقتصادی مسئوليت اجتماعی و»  ابعاد  در راستای تحقق اهداف 
مطالبات«، فرایند فروش گاز طبيعی با اشتراک پذیری آغاز و با تهيه صورتحساب مشترکين ادامه می یابد. 

شناسایی درآمد هر ساله بر حسب تعرفه های جدید انجام و در حساب های جداگانه ای به تفکيک نوع مصرف 
و شهرهای گازرسانی شده ثبت می گردد.

 نظر به اینکه مهمترین منابع تامين کننده اعتبارات شرکت، نقدینگی حاصل از فروش گاز، ودیعه مشترکين 
و قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر )مصوبه شورای اقتصاد( می باشد ارزیابی عملکرد شرکت در این حوزه با 

درصد تحقق فروش محاسبه و پایش شده است.

تامین نقدینگی

وصول مطالبات با هدف عمل به مسئوليت های اجتماعی دولت و تامين نقدینگی به منظور افزایش کارآمدی در 
اجرای طرحهای توسعه ای و نگهداشت در دستور کار قرار گرفته است.

برای صحت جاری سازی این رویکرد از نرم افزار جامع مشترکين بهره برده و برنامه زمانبندی آن براساس تاریخ 
صدور قبض و تحویل به مشترک مدون شده است. از مصادیق بارز آن می توان به کاهش تعداد دوره بدهی از 

مطالبات سال های قبل اشاره کرد. 
جهت ارزیابی این رویکرد شاخص های دوره وصول مطالبات)صنایع، خانگی، تجاری و CNG( و درصد وصول 
مطالبات محاسبه و پایش شده است. در راستای بهبود این رویکرد کميته وصول مطالبات تشکيل و بصورت نظام 

مند به شکل ویدئو کنفرانس با حضور تمامی روسای شهرستان ها جلسات دوره ای برگزار می گردد

وصول مطالبات

مکانیزم ارزیابی، اصالح و بهبود
 مصادیق مسئولیت

اجتماعی عنوان رویکرد

دریافت و تحليل گزارشات دوره ای پروژه های در دست اجرا و اقدام

همسو با استراتژی 
ارتقاء نظام مالی، تنوع 
بخشی، توسعه و جذب 

منابع مالی موردنياز 
برای توسعه حوزه 

گازرسانی

پيش بينی بودجه 
سرمایه ای

دفاع از بودجه پيشنهادی در شرکت ملی گاز و ارائه اصالحيه تصویب بودجه 
سرمایه ای 

مقایسه گزارشات جذب با بودجه مصوب و ارائه پيشنهادات اصالحی کنترل بودجه 
سرمایه ای

بررسی عملکرد گذشته و پيش بينی اقدامات آتی پيش بيني
 بودجه جاري

دفاع از بودجه پيشنهادی در شرکت ملی گاز و ارائه اصالحيه تصویب بودجه جاری

مطابق گزارشات حسابرسان دیوان محاسبات و تهيه گزارشات دوره ای 
ماهيانه کنترل بودجه جاري

              

              

              

              

              

              

    

دو سرفصل  به  مقاوم سازی  و  بازسازی  تفکيک سرفصل  و  مانيتورینگ  کربن،  و  انرژی  مدیریت  غيرعامل، 
جداگانه می باشد. 
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در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی و با توجه به لزوم پاسخگویی عملکرد اقتصادی و بر اساس اصول و 
استانداردهای حسابرسی و سایر قوانين و مقررات، سازمان حسابرسی جهت ارزیابی عملکرد و کفایت کنترل های 

داخلی اقدام به حسابرسی ساالنه می نماید. 
از مهم ترین مصادیق آن کسب نتایج مطلوب در حسابرسی های ساليان اخير می باشد. جهت ارزیابی و اصالح 
این رویکرد شاخص تعداد بندهای گزارش حسابرسی ساليانه و نامه مدیریت محاسبه و پایش شده است. عالوه بر 
این در سال های اخير حسابرسی بيمه و ماليات بر ارزش افزوده دامنه اجرای حسابرسی ها را در شرکت توسعه 

داده است.

حسابرسی

در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی شرکت در قبال جامعه و بر حسب مبانی استانداردهای حسابداری، 
کليه دارایی های شرکت در قالب گروه های اصلی اموال منقول، غير منقول، نامشهود طبقه بندی می گردد. هر 
ساله با خرید و ایجاد دارایی های جدید و همچنين حذف دارایی های اسقاطی اصالحات الزم صورت می گيرد. 

ضمنا دارایی های شرکت مطابق قوانين مالياتی مستهلک می گردند. 
مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد شرکت در این حوزه یادداشت تغييرات در حساب دارایی می باشد که مورد 
توجه بازرسان قانونی و دستگاه های نظارتی نيز می باشد. عالوه بر این حسابداری کاال، کنترل کليه موجودی 
انبارهای شرکت را با تغذیه سند سياهه و اسناد حسابداری انجام می دهد. اخيراً با اجرای قانون ماليات بر ارزش 
افزوده تدابير الزم برای محاسبه ارزش افزوده کاالهای انتقالی بين شرکت ها به صورت سيستمی اتخاذ و به 
مرحله اجرا گذاشته شده است. از سال89 به دنبال ارزیابی رویکرد و با هدف کاهش قيمت تمام شده پروژه ها 
روش اجرای پيمانها از C به PC تغيير یافت تا هزینه های ناشی از اعمال ضرایب پيمان ها حذف گردد. همچنين در 
جهت اصالح و بهبود رویکرد از سال 96 اقدام به واگذاری کاالهای پروژه از محل انبار شرکت می گردد تا عالوه 

بر بهينه نمودن هزینه های نگهداشت کاال، مطالبات پيمانکاران نيز تعدیل شود.

مدیریت دارایی

یکی از رویکردهای شرکت در جهت کاهش ریسک های مالی و تجاری در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی 
شرکت در قبال جامعه و براساس تکاليف مجمع، پوشش بيمه ای در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مصرف گاز 

می باشد. 
از مهمترین مصادیق پوشش های بيمه ای شرکت می توان به موجودی کاال، وسایط نقليه، دارایيهای ثابت و بيمه 
موجودی صندوق اشاره نمود. این رویکرد از طریق پایش شاخص اشکاالت حسابرسی در خصوص نحوه پوشش 
بيمه ای مناسب شرکت ارزیابی می گردد. همچنين از دیگر رویکردهای شرکت در حوزه مدیریت ریسک ذینفعان 
بيرونی، الزام بيمه مسئوليت و تمام خطر در قراردادهای پيمانکاران شرکت می باشد تا از این طریق ریسک های 
ناشی از تعامالت بيرونی شرکت کمينه گردد. شرکت کنترل داخلی را همراستا با حسابرسی های مراجع ذیصالح 
در جهت کاهش ریسک های فرآیندهای مالی جاری سازی نموده است که از مصادیق آن جلوگيری از صدور چک 

های مجدد برای یک سند می باشد.

مدیریت ریسک
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 در جهت عمل به مسئوليت های اجتماعی در بعد اقتصادی گزارشات مالی دوره ای جهت تهيه صورت های مالی 
بر اساس فرایند تهيه صورت های مالی و اظهارنامه عملکرد مبتنی بر قوانين ماليات های مستقيم و ارزش افزوده 

تدوین و جاری سازی می گردد. 
همچنين به منظور تهيه انواع گزارشات مالی از سيستم یکپارچه مالی و نرم افزار ملک به طور مستمر در شرکت 

استفاده می گردد. 
همچنين مبنای تهيه گزارشات مالی استانداردهای حسابداری، قوانين و مقررات مالی و آیين نامه ها و دستورالعمل 
های داخلی شرکت ملی گاز می باشد. جهت اجرای این رویکرد ليست گزارشات قابل ارائه و دوره اقدام توسط 

رئيس امور مالی در اختيار هر واحد قرار گرفته است. 
از مصادیق گزارش می توان به گزارش وضعيت نقدینگی، گزاش جذب بودجه، گزارش صورتحساب فروش، گزارش 
واریز وجه به شرکت و گزارش تفریغ بودجه و صورت های مالی در مقاطع زمانی روزانه، ماهيانه و ساالنه نام برد.
شرکت به منظور ساختار دهي به نظام مالي در طرح ریزي، کنترل و گزارش دهی از رویکردهای مندرج در جدول 

زیر استفاده می نماید:

گزارشات مالی برای ذینفعان و جامعه

ارزیابي و اصالح جاری سازی  رویکرد اقتصادی مسئولیت
اجتماعی  موضوع

کنترل ادواري بودجه براساس 
گزارشات عملکردي توسط واحد 

بودجه

 ساالنه توسط واحد بودجه پس از
ابالغ دستورالعمل برنامه ریزي بودجه طرح 

ریزی

 تامين اعتبار براساس بودجه های
تامين و تخصيص اعتبار اختصاص داده شده

کنترل

بکارگيری پيمانکار وصول مطالبات و 
تعامل با کميته وصول مطالبات بر اساس دستورالعمل وصول مطالبات وصول مطالبات

بر اساس سيستم جامع کاال  ساالنه براساس دستورالعمل
انبارگردانی انبار گرداني

سيستمی شدن رویکرد  براساس دستورالعمل ابالغی شرکت
ملی گاز ایران و اداره دارایی انتقال به دارایی

ارائه تطبيقهای دوره ای
 ساالنه براساس استانداردهای

 حسابداری، دستورالعمل سازمان
حسابرسی و شرکت ملی گاز ایران

تهيه صورتهاي مالی

گزارش 
دهی

انجام مميزیهای مالياتی و ارائه لوایح 
دفاعيه

 ساالنه بر اساس قوانين ماليات
مستقيم و ارزش افزوده تهيه اظهار نامه مالياتی

اصالح الگوی تهيه گزارشات مجمع در 
96

 ساالنه بر اساس الگوی ابالغی شرکت
ملی گاز ایران گزارشات مجمع

گزارشات واخواهی دیوان محاسبات  دوره ای بر اساس الگوی ابالغی
مراجع ذیصالح

گزارش عملکرد تبصره های 
قانونی بودجه
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در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی و »صيانت از محيط زیست و بهينه سازی مصرف انرژی » شرکت گاز 
استان فارس از سال 1391 بر اساس فرایند مدیریت انرژی، رویکرد بهينه سازی مصرف انرژی و انضباط اقتصادی 

برای کاهش و بهينه سازی مصرف انرژی را با تشکيل کميته ای طرح ریزی نمود.
 با جاری سازی این رویکرد مصرف انرژی در ساختمان های اداری و مسکونی شرکت و تجهيزات، مميزی شده 
ایزو  استاندارد  بروزآوری  قالب  در  مذکور  رویکرد  است. همچنين  گردیده  اقدام  آن  بهينه سازی  به  نسبت  و 
50001:2011 در سال 96 مورد بازنگری و بهبود قرار گرفته است که دامنه مميزی انرژی از سطح شيراز به 33 شهر 

در سطح استان افزایش یافته است. 
در این رویکرد مصارف انرژی تمام تجهيزات موجود در ساختمان و به عنوان نمونه ایستگاه CGS بزرگ شيراز 
اندازه گيری شده و شناسنامه تجهيزات برای ساختمان های اداری، موتورخانه ها و ماشين های حمل ونقل تهيه 

شده است.
 از مصادیق بارز و اقدامات بهبود سال های اخير می توان به بهره گيری از آبگرمکن یا پنل خورشيدی در ایستگاه 
های مرودشت، شاپورجان و شورجستان، ایستگاه CGS بزرگ شيراز و طراحی پکيج شهرهای فسا و جهرم، 
استفاده از کنتورهای الکترومکانيکی 1 اینچ برای 40 ایستگاه برای بهبود تراز گاز و بهره مندی از سيستم فتوسل 

جهت کنترل روشنایی ایستگاه اشاره نمود.
انرژی مصرفی به زیربنای مفيد  از طریق پایش شاخص های ميزان  اثربخشی اقدامات صورت گرفته  ارزیابی   

ساختمان ها و... صورت می پذیرد.

مدیریت انرژی

در راستای تحقق اهداف مسئوليت اجتماعی و » مدیریت بهينه دارایيهای فيزیکی«، تعميرات برنامه ای بر اساس 
فرایند نگهداری و تعميرات اجرایی شده است.

 این رویکرد در دامنه شيرها، ایستگاه های تقليل فشار و حفاظت از زنگ در کل نواحی استان فارس جاری 
سازی می گردد. برای جمع آوری اطالعات از نرم افزار MIS، فرم های طراحی شده در EXCEL و ارسال از طریق 

اتوماسيون استفاده شده است.
 در راستای بهبود عملکرد، تعميرات شيرها، شبکه و انشعاب به بخش خصوصی برون سپاری شده است. در جهت 

ارزیابی رویکرد ميزان اجرای برنامه نت در قالب گزارشات دوره ای اخذ می گردد.
 همچنين برای اصالح رویکرد طراحی و پياده سازی نرم افزار نگهداری و تعميرات در دستور کار قرار گرفته 

است. 
ضمنا به منظور مدیریت چرخه عمر زیرساخت ها اقدام به تهيه شناسنامه تجهيزات ایستگاه های تقليل فشار 
نموده است. همچنين از سال 96 پروژه تعالی نت با انطباق بر الزامات استانداردهای ایزو 14224 و 55001 جاری 

سازی شده است.

تعمیرات برنامه ای

دارایی های فیزیکی و منابع طبیعی به روشی پایدار مدیریت می شوند
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 در زمان احداث بنا و تاسيسات و ساختمان ها، واحد حراست بر اساس فرایند نگهداری و حفاظت کاال، سيستم 
حفاظت فيزیکی را بنحوی طراحی و اجراء می نماید که خروج اموال تحت بازرسی و کنترل در آمده و از خروج 

غير مجاز آنها پيشگيری گردد. 
واحد حراست شرکت براساس دستورالعمل سازمان حراست شرکت گاز نسبت به ایجاد سيستم حفاظت 
 96 از سال  باشد. همچنين  انبار می  از آن  نمود که دامنه آن ساختمان مرکزی و پس  اقدام  الکترونيک 
نسبت به صدور کارتهای پرسنلی PVC که مجهز به NFC می باشند اقدام شده و کارت های کاغذی دیگر 

صادر نمی شود. 
همچنين جهت ورودی پارکينگ اداره مجهز شدن به گيت پالک خوان ماشين در برنامه می باشد. از این طریق 
ضمن تقویت حفاظت فيزیکی، ضریب اطمينان مراقبت از تأسيسات و کنترل ورود و خروج اموال و تردد افراد به 

طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد.

امنیت دارایی ها )حفاظت فیزیکی(

نشت یابی خطوط در راستای تحقق عمل به مسئوليت های اجتماعی و هدف استراتژیک »مدیریت بهينه دارایی 
های فيزیکی« و در قالب فرایند اندازه گيری و توزیع گاز با هدف بررسی سالمت خطوط گاز درحال بهره برداری 
به منظور حفظ ایمنی مصرف کنندگان گاز و کاهش هدر رفت براساس استاندارد نشت یابی در IGS و شرایط 

اختصاصی پيمان و به کمک نرم افزار مکانيزه نشت یابی تدوین و جاری سازی شده است.
 همچنين در این رویکرد از تفکيک نشتی ها به نشتيهای زمينی و هوایی، منطقه نشتی و نوع نشتی استفاده شده 
است تا بر اساس آن احتمال فرسودگی و آسيب دیدگی تاسيسات در یک منطقه تحليل گردد و در جهت بهبود 
این رویکرد اقداماتی چون استفاده از تجهيزات جدید با فناوری های پيشرفته تر و قابليت گزارش گيریهای سه 

بعدی و جغرافيایی در دست اقدام قرار دارد.
 جهت ارزیابی این رویکرد شاخص های ميزان تحقق برنامه نشت یابی، نسبت تعداد نشت های هوایی کشف شده 
به تعداد کل علمک ها، نسبت تعداد نشت های زیرزمينی کشف شده به کيلومتر شبکه و درصد برطرف سازی 

نشتی های زیرزمينی اعالمی بازرسی فنی محاسبه و پایش شده است.

نشت یابی

 رویکرد بازرسی از تاسيسات گازرسانی در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی و » مدیریت بهينه دارایی 
های فيزیکی »، از ابتدای کار واحد بازرسی فنی در شرکت در حال انجام بوده و شامل بازرسی دوره ای از 
اجرایی  بر اساس دستورالعمل های  تاسيسات حفاظت کاتدی  و  ایستگاه های گاز، شبکه، شيراالت مربوطه 

شرکت ملی گاز می باشد.
 در این راستا اطالعات جمع آوری شده ثبت و به منظور برطرف کردن ایرادات مشاهده شده به مجموعه بهره 
برداری اعالم و بازخورد از ایشان دریافت می گردد و کليه اطالعات توسط بارزسی فنی پایش می شود. همچنين 

در جهت بهبود رویکرد بازرسی مجدد از تاسيسات بازرسی شده در دستور کار می باشد.

بازرسی دوره ای تاسیسات گازرسانی
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شاخص های عملکرد اقتصادی شرکت در حوزه کارکنان

 در شرکت گاز استان فارس نسبت حداقل دستمزد پایه شرکت به نسبت حداقل دستمزد قانونی برابر با 1 
می باشد و همچنين نسبت حداقل دستمزد پایه شرکت بعالوه مزایا به نسبت حداقل دستمزد پایه قانونی + 

مزایا برابر با 1,2 است.
  از آنجا که پرداخت به موقع و سریع مطالبات پيمانکاران و فروشندگان یکی از مهمترین عوامل کاهش 
تنش و استرس در بين کارکنان این واحد و فروشندگان می باشد این واحد اقدام به ارائه راهکارهایی در 
جهت سرعت بخشيدن به روند پرداخت مطالبات پيمانکاران از طریق انجام پرداخت های گروهی نموده 
است که عالوه بر موارد فوق صرفه جویی قابل مالحظه ای نيز در مصارف کاغذ، زمان و... نيز داشته است. 

 وام مددکاری برای کارکنانی که دارای شرایط خاص و مشکالت اقتصادی هستند.
 تخصيص مبلغ 900،000،00 ریال بابت خرید اقالم موردنياز جهت مقابله با ویروس کرونا

ISO 10002 سيستم رسيدگی به شکایات مشتریان 
 ارائه خدمات صندوق قرض الحسنه وزارت نفت »شهيد تندگویان« 
 صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان )عج( برای کارکنان غيررسمی

 صندوق قرض الحسنه کارکنان رسمی
 اجرای طرح راجعون برای کارکنان

 ارائه خدمات در قالب اختصاص بن های تخفيف جهت کارکنان و خانواده ها
 ارائه تسهيالت خرید اقالم مصرفی با تخفيف ویژه

 ارائه تسهيالت خرید موتور سيکلت اقساطی

شاخص های عملکرد اقتصادی شرکت در حوزه مشتریان 

 ارئه خدمات غيرحضوری و الکترونيک به مشتریان در جهت کاهش تردد های درون شهری
 صدور اسناد پرداخت به صورت حواله الکترونيک به جای صدور چک و واریز به حساب بدون نياز به حضور 

پيمانکاران و فروشندگان کاال
ارائه فایل های گردش حساب طرف معامله به صورت دورکاری جهت کاهش مغایرت های حساب بين   

پيمانکاران و شرکت
 برگشت واریزی های اشتباه مشترکين گاز به حساب ذینفع بدون نياز به مراجعه مشترک از نواحی استان 

به مرکز
 شرکت در راستای کاهش دغدغه و نگرانی پيمانکاران از وضعيت اسناد خود در امور مالی و شفاف 
و  عملکرد  به  پيمانکاران  پيامکی  دسترسی  و  امکان سنجی  امور  این  موقع  به  رسانی  اطالع  و  سازی 

سایر شاخص های عملکردی ابعاد اقتصادی مسئولیت اجتماعی

در جهت کاهش مراجعه و حضور ارباب رجوع در شرکت که خود در سطح وسيعتر کاهش عبور و مرور شهری و 
بين شهری و صرفه جویی های دیگر را در پی خواهد داشت ، این شرکت اقداماتی به شرح ذیل انجام داده است:
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شاخص های عملکرد اقتصادی شرکت در حوزه جامعه

این شرکت با اجرای پروژه های گازرسانی خود رفاه و اشتغال در مناطق گازرسانی شده را به ارمغان می آورد. از 
جمله تاثيرات مثبت فعاليت شرکت برای کارکنان و مشتریان اشتغال و کاهش بيکاری و افزایش رفاه اجتماعی 
برای کارکنان و مشتریان می باشد. در سال 98 با توجه به اجرای 80 پروژه گازرسانی به طور تقریبی 3000 نفر 
به کار گرفته شدند و به تقویت اقتصاد و معيشت آنان کمک شد. همچنين اقدامات زیر در حوزه جامعه ابعاد 

اقتصادی مسئوليت اجتماعی گاز استان فارس را بيان می دارد:

 نسبت خریدهای شرکت گاز استان فارس از تامين کنندگان محلی نسبت به به کل خریدهای شرکت حدود 
58 درصد می باشد.

 مبارزه با پولشویی با برگزاری دوره آموزشی، اطالع رسانی قانون آن از طریق اتوماسيون اداری و قرار دادن 
قوانين مربوط به آن در سایت شرکت

 تعداد 120 خانوار سرپرست زن تحت پوشش خيریه صاحب الزمان متعلق به کارکنان این شرکت می باشند 
و کمک بالعوض ماهيانه دریافت می کنند.

 تخصيص مبلغ 1،000،000،000 ریال بابت خرید اقالم مورد نياز آسيب دیدگان ناشی از سيل شيراز در فروردین 
ماه 1398

 اجرای طرح کسر از حقوق با هدف مشارکت کارکنان عالقه مند به اهداء کمک های نقدی به مناطق سيل 
زده کشور در طول سال 1398 

برنامه های کارکنان، استراتژی سازمان را در حوزه مسئوليت های 
اجتماعی پشتيبانی می کند.

اطالعات مالی شرکت خود را در دستور کار خود قرارداده است.
 شرکت در جهت عمل یه مسئوليت های اجتماعی در قبال مشتریان و تاثير مثبت در بعد اقتصادی مشتریان 

بيمه مشترکين در قبال حوادث ناشی از گاز طبيعی را در دستور کار قرار داده است.
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جذب و استخدام

در راستای هدف استراتژیک »توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی«، و در راستای مسئوليت اجتماعی سازمان 
رویکرد جذب و استخدام نيروها طبق دستورالعمل های مدون در سطح شرکت ملی گاز ایران و فرایند »برنامه 
از  نام  ثبت  با  استانی  گاز  از سوی شرکت های  انسانی  نيروی  نيازمندی های  اعالم  با  انسانی«،  نيروی  ریزی 
متقاضيان، برگزاری آزمون های استخدامی، انجام مصاحبه های علمی-تخصصی و روانشناسی، گزینش، طب 

صنعتی اجرا می گردد. جهت ارزیابی و اصالح این رویکرد شاخص نرخ جذب محاسبه و پایش شده است. 

طراحي و مدیریت سیستم جامع مدیریت منابع انساني

به عنوان ابزار جاری سازی فرآیندهای مختلف حوزه منابع انسانی نظير برنامه ریزی نيروی انسانی، خدمات 
بر پياده سازی  ارزیابی عملکرد پياده سازی شده است. همچنين عالوه  کارکنان، خدمات رفاهی، آموزش و 

فرآیندها امکان اخذ گزارشات مختلف مدیریتی برای موضوعات منابع انسانی در این سيستم دایر شده است.

انتصاب و ارتقاء

 در راستای هدف استراتژیک »توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی«، پس از پيشنهاد مسئول مربوطه جهت 
جابجائی یا انتصاب فرد مورد نظر و بررسی های امور اداری )از جهت تطبيق با شرایط احراز، وضعيت مدرک و 
رشته تحصيلی، تجربه مورد نياز؛ اولویت سابقه، رعایت حداقل اختالف پایه شخصی و شغلی و... ( و تصویب 
مدیر عامل نسبت به انتصاب و در صورت لزوم اخذ مجوز از مبادی ذیربط، اقدامات الزم صورت می گيرد. این 
رویکرد در قالب فرآیند » برنامه ریزی نيروی انسانی »جاری سازی می گردد. جهت ارزیابی و اصالح این رویکرد 

شاخص درصد کارکنان با پایه شخصی و سازمانی برابر به کل کارکنان محاسبه و پایش شده است.

شاخص های عملکردی کارکنان

مسئولیت های اجتماعی در قبال کارکنان

شرکت در راستای هدف استراتژیک »بهبود مسئوليت های اجتماعی و قانونی«، کارکنان خود را به حضور در 
فعاليت های اجتماعی تشویق می نماید. تا بدین ترتيب، مسئوليت اجتماعی خود را نسبت به شهروندان و جامعه 
ابراز نماید. کميته بحران شرکت به هنگام بروز حوادث غير مترقبه با بررسی حجم فعاليت ها، افراد و تخصص های 

مورد نياز، نسبت به اعزام کارکنان به محل وقوع حوادث و کمک رسانی اقدام می نماید. 
بر این اساس، در راستای نظام مند نمودن و بهبود رویکرد از سال 96 کميته مسئوليت های اجتماعی شرکت 

تشکيل و برنامه جامع مسئوليت های اجتماعی با برگزاری دوره آموزشی برا ی کميته تدوین شده است. 
همچنين شرکت در این راستا اقداماتی همچون کمک به خيریه، اجرای مسابقات ورزشی، تشویق و شرکت در 
روز درختکاری، پياده رویهای ورزشی و فرهنگی، تشکيل گروه کوهنوردی خانوادگی، هماهنگی جهت اهداء 

خون و... را صورت داده است. 
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بازنگری ساختار سازمانی

 به منظور تعيين سطوح عملکردی کارکنان در قالب فرایند » برنامه ریزی نيروی انسان«، امور اداری شرکت با 
توجه به تغييرات داخلی و خارجی ایجاد شده نسبت به ارائه پيشنهاد بازنگری و مهندسی مجدد نمودار سازمانی 

اقدام می نماید.
 در همين راستا بر حسب افزایش تعداد مشترکين و حجم فعاليت های واحدهای مختلف اقدام به احصاء این 
فعاليت ها و انعکاس نتایج به مهندسی ساختار ستاد می گردد. در این خصوص، ابتدا مهندسی ساختار پس از 
دریافت ساختار سازمانی مصوب، از سوی اداره تشکيالت وزارت نفت اقدام به تهيه نمودار سازمانی نموده و 

سپس شرایط احراز هر یک از سمت ها را احصاء و شرح وظایف مشاغل را نيز تعيين و مشخص می نماید.
این رویکرد در رابطه با کليه انتصابات کارکنان رسمی اجرا و تطبيق افراد با شرایط احراز در قالب سيستم جامع 
صورت می گيرد. خاطر نشان می سازد آخرین ارزیابی و اصالح پيشنهادی مربوط به سال 95 بوده است. از 

مصادیق بارز آن می توان به ایجاد چارت سازمانی بهره برداری شهرستان ها و... اشاره نمود. 
همچنين در راستای بازنگری و بروزآوری شرح مشاغل شرکت در سال 97 شرح مشاغل واحد مهندسی برای 
نظرخواهی به ستاد ارسال شده است. همچنين با خروج اهداف استراتژیک و جهت گيری های شرکت، تغييراتی 
در ساختار سازمانی ایجاد می گردد به عنوان نمونه، در سال 97، درخواست ایجاد سمتی برای متمرکز کردن 
امداد در استان می باشد که در جهت افزایش رضایتمندی ذی نفعان و متناسب با هدف استراتژیک » کاهش 
زمان و ارائه به موقع خدمات » می باشد/ همچنين به صورت غيررسمی، سمتی جهت متمرکز کردن سيستم های 

مدیریت حوزه بهره برداری در سطح استان تعریف گردید.

طرح ریزی و بازنگری برنامه های کارکنان

در راستای اهداف استراتژیک »توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی« و » ارتقاء رضایتمندی و انگيزش کارکنان«، 
ایفا نقش موثر  و در راستای مسئوليت اجتماعی سازمان بر اساس فرایند » خدمات کارکنان« و در راستای 
کارکنان و نمایندگان آنها در تدوین و بازنگری برنامه های کارکنان و پيرو ابالغ برگزاری جلسات هم اندیشی 
روسأی واحدهای منابع انسانی، آموزش، HSE و مشارکت و... از طرف مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، 
از  جلساتی به صورت دوره ای در شرکت های مختلف بر اساس برنامه مدون برگزار شده که تا کنون بيش 
5 جلسه برای حوزه منابع انسانی برگزار گردیده. که از مهمترین مصوبات آن می توان به تصویب استاندارد 
آموزشی مشاغل نيروهای پيمانکاری اشاره نمود. سپس در راستای فرایند »برنامه ریزی استراتژیک« و به منظور 
اجراي برنامه های عملياتی مصوب در سرفصل هاي مختلف همه ساله نيازمندی های مربوطه تعيين و بودجه 

مربوطه مصوب و ابالغ مي گردد. 
همچنين تيم منابع انسانی در کميته مدیریت استراتژیک جهت طرح ریزی سند استراتژی از سال 95 فعال بوده 
و از سال 1396 درقالب پروژه برنامه ریزي استراتژیک براساس منطق BSC در راستای پياده سازی نظام مند 

در راستای تحقق هدف استراتژیک » توسعه و نگهداشت 
سرمایه انسانی«، و در راستای مسئوليت اجتماعی سازمان 
گردش شغلی به منظور توسعه توانمندی های کارکنان و ایجاد 
انگيزش در آنان اجرایی شده است که از مصادیق آن می توان 

به جابه جایی های سال 96 در قالب جدول مقابل اشاره نمود:

تعداد افراد جابجا شدهگردش و جابجایی شغلی واحد ردیف

9 امور مالی 1
57 امور بهره برداری 2

6 امور اداری 3

3 بازرسی فنی 4
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ایثارگران و نخبگان

 به منظور تکریم » ارزشهای ملی« در جهت عمل به مسئوليت های اجتماعی در قبال کارکنان و در قالب فرایندهای 
منابع انسانی از جمله »خدمات اجتماعی و رفاهی«، توجه به امور ایثارگران با تشکيل ستاد رسيدگی به امور شهدا و 
ایثارگران در شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه اجرایی شده است. این رویکرد در راستای ارزشهای سازمانی 
و بر اساس قانون جامع ایثارگران و مجموعه مقررات اداری صنعت نفت جاری سازی شده است. در این راستا اقدام 
به جذب و استخدام فرزندان شهدا و جانبازان از طریق تأمين نيروی انسانی شرکت ملی گاز ایران نموده است که از 
مصادیق آن می توان به جذب بيش از 28 نفر اشاره نمود. همچنين شرکت براساس مجموعه قوانين و مقررات اداری 
و استخدامی شرکت ملی نفت اقدام به جذب فارغ التحصيالن ممتاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور نموده 
است که از مصادیق آن می توان به جذب نيروهای نخبه به تعداد بيش از 20 نفر در سال های 90-93 اشاره نمود. 

نظرسنجی از کارکنان

 در راستای تحقق هدف استراتژیک »ارتقاء رضایتمندی و انگيزش کارکنان«، و در جهت عمل به مسئوليت های 
اجتماعی شرکت مبتنی بر فرایند نظرسنجی از ذینفعان از سال 92 به منظور آگاهی از نظرات پرسنل اقدام به نظر 
سنجی از کارکنان می نماید. این رویکرد برای کليه کارکنان رسمی و قرارداد مستقيم سالی یکبار انجام می شود. 
واحد روابط عمومی نسبت به تکثير و توزیع پرسشنامه بين کارکنان و جمع آوری فرمهای تکميل شده، جمع 
بندی آماری، تجزیه و تحليل و اعالم نتایج به امور اداری اقدام می نماید. امور اداری با بررسی نتایج به دست آمده 
نيازهای کارکنان را شناسایی و با انعکاس آنها به مدیریت، زمينه مناسب را برای ارائه خدمات مطلوبتر فراهم می 
آورد. از جمله اقدامات بهبود در نظر گرفته شده می توان به بازنگری رویکرد نظرسنجی، تحليل نتایج نظرسنجی 
از کارکنان و تعيين برنامه های بهبود ناشی از آن، ارائه و انتقال تجربيات و دانش کارکنان از طریق تکميل بانک 
اطالعاتی مدرسين داخلی، ارائه بازخورد نتایج به کارکنان و برگزاری جلسات بين کارکنان و مدیران اشاره نمود. 

جهت ارزیابی و اصالح این رویکرد شاخص »عدد رضایتمندی کارکنان« محاسبه و پایش شده است.

آموزش
شرکت از رویکردهای زیر به منظور توسعه دانش کارکنان بهره مند می باشد:

1- برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی
2- برگزاری و شرکت در سمينارها، همایش های آموزشی و گردهمایيهای صنعت نفت و گاز

3- آموزش بدو استخدام
4- اعزام به دوره های کارورزی

در راستای تحقق هدف استراتژیک »توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی« نيازسنجی، برنامه ریزي و اجراي 
آموزشها در قالب فرایند آموزش و براي کليه کارکنان مبتنی بر استانداردهای شرکت ملی گاز ایران به کمک نرم 
افزار مدیریت فرایند آموزش )ایده( اجرایی شده است. همچنين سنجش اثربخشی آموزش براساس مدل کرک 
پاتریک )سطح 3( برای کليه دوره های آموزشی انجام شده است. بر این اساس و به منظور تعيين مهارت ها و 

دانش و قابليت های کارکنان توسعه می یابد.

اهداف استراتژیک حوزه منابع انساني در وجه رشد و یادگيري، اقدامات و برنامه های عملياتی نيز طرح ریزی 
شد و ارزیابي این اقدامات ازطریق پایش شاخص هاي استراتژیک صورت می پذیرد. 
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شایستگی های الزم برای تحقق اهداف شرکت، همه ساله درپایان سال( واحد آموزش از طریق توزیع فرم های 
نياز سنجی در بين واحدها اقدام به تعيين نياز های آموزشی افراد می نماید، سپس به منظور نهایی نمودن آنها، 
کميته آموزش پس از انطباق استانداردهای مشاغل با نيازهای جمع آوری شده و همچنين برنامه ها و اهداف آتی 
شرکت اقدام به تصویب آنها می نماید. نيازهای آموزشی مصوب در قالب برنامه ریزی آموزشی تدوین و به کمک 
نرم افزار ایده به ستاد شرکت ملی گاز اعالم تا در تقویم آموزشی آن شرکت ثبت گردد. ازمخاطبان دوره های 
آموزشی به صورت تئوری و در برخی موارد کارگاهی آزمون پایان دوره بعمل می آید و نتایج آن در سيستم جامع 
و نرم افزار ایده به عنوان سابقه آموزش تغذیه می گردد. ترفيعات وانتصابات بعدی کارکنان منوط به گذراندن 
دوره های آموزشی می باشد. جهت ارزیابی این رویکرد شاخصهای درصد کارکنان آموزش دیده و سرانه آموزش 
کارکنان و اثربخشی آموزش محاسبه و پایش شده است. در جهت بهبود این رویکرد در سال 96 برگزاری دوره 
های آموزشی مجازی و آموزش نيروهای پيمانکاری در قالب تفاهم نامه با مراکز آموزش فنی و حرفه ای از طریق 
استاندارد قرار گرفته است. همچنين در راستای استقرار سيستم مدیریت یکپارچه،  اجرایی تدوین  کارگروه 

شناسنامه فرآیند آموزش در سال 96 مورد بازنگری قرار گرفت.

ارزشیابی کارکنان
در راستای تحقق هدف استراتژیک » توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی »، و در راستای مسئوليت اجتماعی 
سازمان ارزشيابی کارکنان طبق دستورالعمل های ابالغی شرکت ملی گاز ایران و در قالب فرایند خدمات کارکنان 
جاری سازی شده است. این رویکرد به صورت ساليانه و در سطح کليه کارکنان رسمی شرکت و به وسيله نرم افزار 
سيستم جامع اجرایی می گردد که بر نظام ترفيعات و احکام پرسنلی شرکت تاثير گذار می باشد. روش اجرایی 
رویکرد بدین صورت است که پس از ابالغ مقررات مربوطه از ستاد، امور اداری شرکت ضمن تعيين سهميه های 

شایستگی هر واحد، مراتب را به واحدها ابالغ می نماید.
کار، خصائص  انجام  براساس معيارهای طرز  ارزشيابی  به  اقدام  اعالم شده،  به سهميه  با توجه  رؤسای واحدها 
و استعدادها، سرپرستی و قدرت رهبری می نمایند. طبق نتایج ارزشيابی اعالم شده، اقداماتی مانند افزایش 
حقوق، ترفيع و... صورت می پذیرد. به منظور اصالح رویکرد ارزشيابی کارکنان، سيستمی شدن رویکرد ارزشيابی 
عملکرد و افزایش سطوح دسترسی صورت گرفته است. همچنين جهت بهبود ارزشيابی کارکنان، ارائه بازخورد 

نظام مند نتایج ارزیابی عملکرد به کارکنان در قالب مصاحبه حضوری در دستور کار قرار گرفته است. 

حصول اطمینان از در اختیار داشتن شایستگی ها، منابع و فرصت مشارکت نزد کارکنان
شرکت در قالب تبيين شرح وظایف، تهيه و تنظيم دستورالعمل های سازمانی و فرایندها، بکارگيری سامانه های 
اطالعاتی مختلف اقدام به حصول اطمينان از در اختيار داشتن شایستگيهای مناسب برای کارکنان می نماید. 

همچنين از طریق مميزیها و ارزیابی های مختلف به صورت دوره ای اقدام به ارزیابی آنها می نماید.

انطباق شغل و شاغل
 واحد برنامه ریزی و تامين نيروی انسانی در قالب سيستم جامع پرسنلی و مبتنی بر فرآیند برنامه ریزی نيروی انسانی 
و در راستای الزامات قانونی حداقل شرایطی که شاغل می بایست دارا باشد )تحصيالت، تجربه، شایستگي، شرایط 

جسمانی( را با تاکيد بر شرایط احراز شغل تعيين می نماید. 
همچنين در راستای توانمندسازی آنان، سایر مهارتهای حين کار نيز ازطریق گردآوری نيازهای آموزشی کارکنان بر 
اساس استانداردهای آموزشی مشاغل و همچنين برنامه ها و اهداف آتی و نتایج ارزیابی عملکرد بررسی و تصویب می 

شود. 
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رشد معنوي و توانمندسازي رواني و فکري کارکنان
شرکت در راستای رشد معنوی کارکنان عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی مرتبط اقدام به توسعه و ترویج 
ارزش های سازمانی از طریق برگزاری سخنرانی در ساعات برگزاری نماز و برگزاری مسابقات فرهنگی به مناسبت 
های مختلف می نماید. همچنين به منظور توانمندسازی روانی کارکنان اقدام به اجرای تست روان سنجی در قالب 

معاینات ادواری می گردد.

نظام پیشنهادها
 در راستای تحقق هدف استراتژیک » توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی » شرکت به عنوان یکی از زیرمجموعه 
های وزارت نفت اقدام به راه اندازی نظام پيشنهادها برای کليه کارکنان از سال 1377 در قالب روش اجرایی و 
آیين نامه نظام مشارکت شرکت ملی گاز ایران و فرایند مربوطه کرده است. از سال 1390 از نرم افزار سيمياگران 
جهت دریافت پيشنهادها استفاده می شد که از سال 96 نرم افزار جامع شرکت ملی گاز جایگزین آن گردید. 
جهت یادگيری هرچه بهتر رویکرد مذکور، اقدام به الگوبرداری از نظام پيشنهادهای گازهای استانی اصفهان، 
لرستان، چهارمحال بختياری، منطقه 5 عمليات انتقال گاز و شرکت های گل گهر سيرجان و فراسان و سازمان آب 
منطقه ای استان فارس گردیده است. روش کار بدین صورت است که پيشنهادهای دریافتی در کميته های 8 گانه 
مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً پيشنهادات تصویب شده در شورا پس از تایيد مدیرعامل اجرامی گردد. پرداخت 
پاداش برای پيشنهادهای اجرایی براساس آئين نامه نظام مشارکت و طبق جدول امتيازدهی و معيارهای ارزیابی 
پيشنهادهای کيفی و یا برمبنای سود یا صرفه اقتصادی صورت می پذیرد. در جهت بهبود کيفيت پيشنهادات و 
هدفمند نمودن آنها، تغييراتی همچون حضور در جشنواره نظام مشارکت، درج پيشنهادات برتر در تابلو اعالنات 
و معرفی پيشنهادات برگزیده در مناسبت های خاص و اعطای لوح تقدیر، ارائه بذر پيشنهاد صورت گرفته است. 
از مصادیق بارز اجرای پيشنهادهای بهبود با هدف ایجاد صرفه اقتصادی می توان به طراحی و ساخت ایستگاه 
کابينتی حفاظت کاتدیک اشاره کرد. به منظور تعميق و تسری نظام پيشنهادها در بين تمامی ذینفعان، ایجاد 
کانال های ارتباطی با ذینفعان بيرونی به عنوان اقدام بهبود تعریف شده است. جهت ارزیابی و اصالح این رویکرد 

شاخصهای نرخ سرانه پيشنهاد، درصد پيشنهادهای اجرا شده و... محاسبه و پایش شده است.

کارکنان به عنوان سفیر موفقیت های سازمان
در راستای تحقق هدف استراتژیک » ارتقاء رضایتمندی و انگيزش کارکنان » و در راستای مسئوليت اجتماعی 
سازمان و به منظور ترغيب کارکنان به نحوی که خالق و سفير موفقيت ها ی مداوم سازمان باشند، از طریق 
اعطای پاداش و تجليل از آنها و دخيل نمودن آنان در نتایج اقدام شده است. از مهمترین مصادیق آن می توان 
به رویکردهای پاداش دهی نظام مند به پژوهشگران، ورزشکاران، پيشنهاد دهندگان برتر و فراگيران دوره های 
آموزشی، اعزام کارکنان به همایش ها و کنفرانس ها جهت ارایه مقاله، شرکت در جلسات هم اندیشی و باشگاه 
بهينه کاوی اشاره نمود. همچنين جهت بهبود این رویکرد برنامه های آموزشی و فرهنگسازی در جهت افزایش 

انگيزش و ترغيب کارکنان به ارائه پيشنهاد، تعریف و جاری سازی شده است. 

کارکنان در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی همسو شده، مشارکت داده شده
 و توانمند می شوند.
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مشارکت کارکنان در بازنگری و بهبود فرآیندها

کارکنان شرکت در راستای هدف استراتژیک« توسعه و تعميق سيستم های مدیریتی و استانداردسازی » و بر 
اساس فرایند تعالی سازمانی، بعد از تشکيل ساختارمند کميته ها از جمله تشکيل کميته تعالی در سال 96 و 
تعریف شرح وظایف مشخص، در بازنگری، بهبود و بهينه نمودن کليه رویکردها و کارایی و اثربخشی فرآیندهای 

سازمان مشارکت فعال داشته اند.
جاری  در سال  همچنين  گردد.  می  ارزیابی  ها  کميته  در  کارکنان  مشارکت  نرخ  رویکرد  این  ارزیابی   جهت 
مشارکت همگانی در بروزرسانی IMS و مميزی داخلی و خارجی در قالب پروژه بهبود سيستم های مدیریتی 

صورت گرفته است.

کار تیمی

 رویکرد کار تيمی جهت تبادل و انتقال دانش و اطالعات مهم بين کارکنان در شرکت مورد توجه قرار گرفته است. 
این رویکرد در تمامی سطوح سازمانی به منظور بهبود مستمر و برحسب نياز شرکت جاری می شود. در همين 

راستا بيش از 30 کميته در شرکت فعال می باشد.
 این کميته ها با معرفی اعضاء واجد شرایط با توجه به ویژگی هایی همچون تحصيالت، تجربه، سوابق مرتبط با 
فعاليت های واحد کاری با صدور احکام رسمی از سوی مدیر عامل رسميت می یابند. همچنين به منظور بهبود 

رویکرد کار تيمی دوره های مربی گری، حل مساله و سبک رهبری برگزار شده است.

تفویض اختیار

شرکت در راستای هدف استراتژیک » توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی«، و در راستای عمل به مسئوليتهای 
اجتماعی شرکت در قبال کارکنان اقدام به استفاده از رویکرد تفویض اختيار در حوزه های مختلف نموده است که 

از جمله آنها می توان به احکام صادره مدیرعامل برای معاونين و روسای ستادی اشاره نمود. 
همچنين جهت بهبود این رویکرد تدوین و جاری سازی دستورالعمل تفویض اختيار در سال 96 صورت پذیرفت. 
از مصادیق تفویض اختيار می توان به امکان اعالم نظر روسای واحدها در خصوص نتایج ارزشيابی کارکنان از 

طریق افزایش سطح دسترسی ها در نرم افزار مربوطه اشاره نمود.

تامین نیازمندي هاي اطالعاتي و تجهیزات و ابزارآالت مورد نیاز کارکنان

 سيستم های اطالعاتی در شرکت جاری سازی شده و همچنين مقررات و قوانين مورد نياز در سایت شرکت 
بارگذاری شده است. در خصوص تجهيزات و ابزارآالت، عالوه بر تخصيص ملزومات اداری، در پيمان های شرکت، 

لحاظ کردن کفش و البسه و عينک و... جهت کارکنان متناسب با شغل آنان در نظر گرفته شده است. 

توسعه فرهنگی پرسنل

شرکت از طریق رویکردهای سالمت اداری، طرح تکریم ارباب رجوع، سيستم ارزیابی عملکرد، کميته انضباطی، 
کميته فرهنگی اقدام به توسعه فرهنگی با رعایت ارزش های کليدی اشاره شده می نماید. 
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مشارکت کارکنان در طرح ریزی استراتژی ها

در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی شرکت در قبال کارکنان شرکت و در راستای مسئوليت اجتماعی 
سازمان و از طریق مشارکت کارشناسان و روسای واحدهای مختلف در تيم های استراتژیک و تعالی اقدام به 
در ميان گذاشتن استراتژیهای خود با کارکنان نموده است. که در این راستا در مرحله طرحریزی و جاری سازی 
استراتژیها و تهيه کارت اهداف، جلسات در کليه واحدهای سازمان و با مشارکت تيم کارشناسی و مدیریتی 

صورت می پذیرد تا نسبت به آگاهی ایشان اطمينان حاصل گردد.
 ارزیابی اثربخشی رویکرد بر مبنای سوال نظرسنجی از کارکنان مورد اندازه گيری قرار می گيرد.

کانال های ارتباطی

با اهداف و فعاليت های شرکت و در راستای عمل به  به منظور همسوسازی اهداف و فعاليت های کارکنان 
مسئوليت های اجتماعی شرکت در قبال کارکنان از وجود مجاری ارتباطی مناسب اطمينان حاصل می شود. 
به منظور تسریع وتسهيل ارتباطات سازماني و در راستای هدف استراتژیک » ارتقاء رضایتمندی و انگيزش 
کارکنان » مبتنی بر فرایند اطالع رسانی، کانال هاي ارتباطي همچون مالقات حضوري با مدیر عامل، تشکيل 
و جاری  تعریف  و...  تکریم  کارکنان، طرح  از  نظرسنجي  اداري، وب سایت،  اتوماسيون  اینترانت،  ها،  کميته 

سازی شده است. 
کليه کارکنان مي توانند از طریق این کانال هاي ارتباطي امور مربوط به سازمان و همچنين امورشخصي خود 
را مطرح، پيگيري نموده و پاسخ دریافت کنند. در راستای ارزیابی و اصالح این رویکرد بازنگری پرسشنامه 
انداز،  ارکان جهت ساز شرکت )چشم  از  کارکنان  با ميزان آگاهی  با درج سوال مرتبط  کارکنان  نظرسنجی 

ماموریت و ارزش ها( صورت پذیرفته است. 

                            بلوار استقالل- تقاطع باغ حوض

 ساختامن مرکزی رشکت گاز استان فارس

fars - gaz

071138209443-9

071138209000

NIGC - FARS . IR
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اطالعات مورد تبادل نوع ارتباط محدوده کاربرد کانال ارتباطی

روابط کاری  کليه کارکنان

عمودی و افقی

چارت سازمانی

پيام ها، اطالعات، مستندات کليه کارکنان پست الکترونيک

معرفی شرکت و اطالعيه های 
شرکت

کليه ذینفعان سایت و اینترانت شرکت

پيشنهادها و نظرات کارکنان کليه کارکنان

عمودی

نظام پيشنهادها

درخواست، پيشنهاد و انتقاد مدیر عامل وکارکنان صندوق ارتباط مدیریت

طرح اهداف و برنامه ها مدیر عامل وکارکنان جلسات مالقات عمومی

اخبار، فرهنگ سازی، آموزش 
اصالح الگوی مصرف

مدیران ارشد و کارکنان عمودی جراید و رسانه

تشویقات، اخبار و پيام ها کارکنان

عمودی و افقی

تابلوهای اعالنات

ارتباطات غيررسمی کليه کارکنان گردهمایی ها، جشن ها و 
مراسم ها 

دریافت نظرات و سنجش 
رضایتمندی 

کارکنان و مدیران ارشد نظرسنجی از کارکنان

موضوعات مرتبط بانوع کميته ها اعضاء کميته ها افقی و عمودی تشکيل کميته ها

موضوعات منابع انسانی منابع انسانی عمودی سيستم جامع کارکنان

موضوعات مرتبط با ایمنی و 
بهداشت و محيط زیست

کليه کارکنان افقی  HSE پيام های 

اخبار، الزامات و رویدادها کليه کارکنان افقی سيستم پيامک رسان 

نيازهای آموزشی  کليه کارکنان افقی سيستم ایده آموزش

آگهی ها و نيازمندی های داخلی 
کارکنان

کليه کارکنان افقی سایت نيازمندی های 
کارکنان

              

              

              

              

              

              

        

شرکت در جهت پياده سازی روش های عمل به مسئوليت های اجتماعی و به منظور پاسخگویی به نيازهای 
ارتباطی کارکنان و سازمان اقدامات زیر را طرح ریزی و اجرا نموده است:
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مدیریت پاداش
در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی شرکت در قبال کارکنان مدیریت پرداخت پاداش براساس دستورالعمل 
هاي ابالغي وزارت نفت و شرکت ملي گاز، در حوزه کليه کارکنان رسمی و پيمانی و به صورت ساليانه دوبار صورت 
می پذیرد که زمان آن از طرف ستاد ابالغ می گردد. عالوه بر این رویکردهای پاداش دهی داخلی بر اساس 

مکانيزم های مختلف از جمله پاداش تعالی، سيستم های مدیریتی و... از سال 96 جاری شده است.

ترفیعات
 ترفيعات براساس فرایند خدمات کارکنان و در راستای تحقق هدف استراتژیک » توسعه و نگهداشت سرمایه 
انسانی « و عمل به مسئوليت های اجتماعی شرکت در قبال کارکنان طبق دستورالعمل های ابالغی مقررات، روش 

های اداری و استخدامی کارکنان شرکت ملی نفت، پس از اکتساب شرایط احراز الزم جاری سازی شده است. 

انتخاب کارمند نمونه
در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی شرکت در قبال کارکنان در راستای تحقق هدف استراتژیک
 » ارتقاء رضایت مندی و انگيزش کارکنان«، از سال 82 شرکت به منظور تکریم مقام کارمند همه ساله در مراسمی 
از کارمندان نمونه تقدیر به عمل می آورد. در این رویکرد کليه کارکنان رسمی ارزیابی می گردند. انجام فرآیند از 
طریق توزیع فرم های استاندارد به کليه معاونت ها و واحدها و تکميل آنها توسط رؤسای مستقيم و سپس جمع 
بندی نمرات صورت می پذیرد. در جهت توسعه دامنه رویکرد اقدام به انتخاب کارمند نمونه برای کارکنان قرارداد 

مستقيم و ارکان ثالث نيز شده است.

تکریم بازنشستگان 
شرکت در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی شرکت در قبال کارکنان و به منظور تکریم بازنشستگان 
و  مهمانسراها  از  استفاده  امکان  نظير  رفاهی  امکانات  ارائه  بازنشستگی،  صندوق  با  تعامل  همچون  اقداماتی 
سفرهای تفریحی، امکانات ورزشی، پرداخت وام مسکن، کمک به بازنشستگی قبل از موعد و ارائه هدیه توسط 

روابط عمومی برای تکریم در مراسم تودیع بازنشستگان را طرحریزی و اجرا می نماید.

مدیریت تسهیالت رفاهی
در راستای تحقق هدف استراتژیک » ارتقاء رضایتمندی و انگيزش کارکنان « ، و در راستای عمل به مسئوليت های 
اجتماعی شرکت در قبال کارکنان مدیریت تسهيالت رفاهی با هدف جلب رضایت کارمندان شایسته و ذي صالح 
و بر اساس فرایند اجتماعی و رفاهی تدوین و جاری سازی شده است. این تسهيالت رفاهی شامل پرداخت وام 
ارائه مهمانسرا، تامين منازل سازمانی، تسهيالت ورزشی و... برای کليه گروه های کارکنان می  های مختلف، 
باشد. از مصادیق بارز آن می توان به اعطای وام بدون بهره، تعميرات اساسی مهمانسراها و افزایش تعداد واحدها 
به منظور افزایش تبادالت و ایجاد تنوع در مقاصد سفر کارکنان، ساخت سالن چندمنظوره ورزشی و برگزاری 
المپيادهای ورزشی اشاره کرد. جهت ارزیابی و اصالح این رویکرد شاخص های سرانه بودجه ورزش کارکنان، 
درصد تحقق سهميه وام مسکن، تبدیل به احسن و تعميرات منزل و سرانه وام مسکن، و درصد تحقق استفاده 

از اماکن رفاهی بر اساس سهميه دریافتي محاسبه و پایش شده است. 
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در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی شرکت در قبال کارکنان شرکت در راستای هدف استراتژیک » ارتقاء 
ایمنی، بهداشت و سالمت کارکنان و زنجيره تامين« و مبتنی بر فرایند ایمنی و بهداشت اقدام به انجام معاینات دوره 
ای از طریق امور اداری و بهداری و بهداشت صنعت نفت می نماید. این رویکرد برای کليه کارکنان بصورت دوره 
ای انجام می شود. از مهمترین اقدامات شرکت در این زمينه، مدیریت ریسک شامل شناسایی، ارزیابی و کنترل 
ریسک با هدف کاهش مخاطرات شغلی کارکنان جهت افزایش سالمت پرسنل بوده است. همچنين کنترل عوامل 
زیان آور محيط کاری کارکنان با اندازه گيری عوامل زیان آور فيزیکی، شيميایی، روانی و ارگونومی محيط کار بر 
اساس استانداردها، شاخص های OGP وزارت نفت و دستورالعمل OEL وزارت بهداشت انجام پذیرفته است. جهت 
ارزیابی و اصالح این رویکرد شاخص درصد موارد منطبق اندازه گيری آالینده های بهداشت حرفه ای محاسبه و 
پایش شده است. از دیگر اقدامات مهم شرکت در این حوزه می توان به برقراری پوشش بيمه، کنترل تغذیه با نظارت 
نماینده بهداشت HSE، فرهنگسازی، ایجاد کميته سالمت، ارائه خدمات درمانی و همچنين استقرارHSE-MS و ایمنی 

و بهداشت )OHSAS18001(، راه اندازی سوله ورزشی و برنامه های ورزشی برای کارکنان اشاره نمود. 

ایمنی و بهداشت کارکنان

ایجاد توازن بین کار و زندگی

در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی شرکت در قبال کارکنان شرکت در راستای ایجاد توازن کار و زندگی 
اقداماتی مانند کنترل سقف اضافه کار، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی برای کارکنان و خانواده ها، 

کمک هزینه سفر و مرخصی سفر ، دادن بنهای تخفيف برای سينما و مکانهای گردشگری صورت داده است.
همچنين شرکت عالوه بر جبران خدمات کارکنان از طریق پرداخت هاي ثابت و متغير از رویکردهای جدول زیر 

استفاده می نماید.

ایجاد توازن بین کار و زندگی

در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی شرکت در قبال کارکنان شرکت در راستای ایجاد توازن کار و زندگی 
اقداماتی مانند کنترل سقف اضافه کار، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی برای کارکنان و خانواده ها، 

کمک هزینه سفر و مرخصی سفر ، دادن بنهای تخفيف برای سينما و مکانهای گردشگری صورت داده است.
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همچنين شرکت عالوه بر جبران خدمات کارکنان از طریق پرداخت هاي ثابت و متغير از رویکردهای جدول 
زیر استفاده می نماید.

استخدام عنوان رویکرد

 غير
رسمی

رسمی

ساالنه اضافات شایستگی

مستمر کمک هزینه مسکن

مستمر اضافه کاری

موردی پاداش مرخصی مازاد

براساس اولویت منازل سازماني

مستمر مزایاي بازنشستگي کارکنان

مستمر خدمات درماني

ساالنه پاداش تحصيلي فرزندان 

مستمر پاداش دوره هاي آموزشي

دو بار در سال پاداش بهره وري

مستمر تامين آتيه کارکنان نفت

براساس اولویت تورهاي سياحتي و زیارتي

مستمر صندوق قرص الحسنه 

مستمر خدمات مددکاري

ساليانه/موردي مسابقات فرهنگي ورزشي 
کارکنان و خانواده ایشان

مستمر پاداش نظام پيشنهادات

ساالنه HSE هدایای مناسبت های

ساالنه پاداش فرد نمونه طرح تکریم

موردي طرح راجعون

موردي تسهيالت بيماري هاي خاص 

مستمر گازکارت

موردي تسهيالت وام

موردي خدمات رفاهي بليط نيم بهاي 
مراکز فرهنگي و ورزشي

ساالنه اعطاي پاداش روز زن

مستمر معاینات طب صنعتي

مستمر کمک هزینه ایاب ذهاب

مستمر فوق العاده تخصصی شغل

مستمر کمک هزینه اوالد به کارکنان

مستمر تعاونی مسکن

مستمر کمک هزینه مهدکودک
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مشارکت کارکنان در فناوری

  در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی شرکت در قبال کارکنان و به منظور مشارکت فعال کارکنان و سایر 
ذینفعان در توسعه و جاری سازی فناوری ها، عالوه بر اخذ نظرات گروههای مختلف در شناسایی فناوریهای 

جدید، در مواردی که فناوری در قالب طرح های پژوهشی انتقال می یابد.
 مطابق نظامنامه پژوهش وزارت نفت اقدام به انتخاب مجری و مشاور طرح نموده و از دانش اساتيد دانشگاهی، 
پژوهشگران، شرکت های دانش بنيان و... در این راستا استفاده می نماید. همچنين به منظور استفاده از تجارب 
کارکنان در این پروژه ها و توسعه و جاري سازي بهتر این نوع فناوري ها، ناظرین پروژه هاي پژوهشي از ميان 

همکاران مرتبط انتخاب و بکارگيري مي شوند.
 همچنين این شرکت بمنظور استفاده از دانش و تجارب کارشناسان در مبحث ارزیابي و بررسي پيامدهاي حاصل 
از ورود فناوري هاي جدید، اقدام به تشکيل هسته هاي پژوهش و فناوري نموده که یکي از وظایف اصلي آنها 

انجام ارزیابي و ارائه گزارشات کارشناسي در این زمينه مي باشد.
 ضمنا در مواردي به منظور استفاده از تجربيات و دانش همکاران، از آنها به عنوان مربي دوره هاي آموزشي ، 

استفاده مي گردد. 
همچنين به منظور تقویت مشارکت کارکنان در توسعه فناوری اقدام به بهره گيری از دانش فنی ایشان جهت 
توليد و بکارگيری سامانه های اطالعاتی می نماید که از مصادیق آن می توان به طراحی و اجرای نرم افزارهای 

MIS ، کنترل پروژه و ... اشاره نمود.

تشریح سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی کارکنان 

 از مهمترین اقدامات شرکت در این زمينه، مدیریت ریسک شامل شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک با هدف 
آور  زیان  کنترل عوامل  است. همچنين  بوده  پرسنل  افزایش سالمت  کارکنان جهت  کاهش مخاطرات شغلی 
محيط کاری کارکنان با اندازه گيری عوامل زیان آور فيزیکی، شيميایی، روانی و ارگونومی محيط کار بر اساس 

استانداردها، شاخص های OGP وزارت نفت و دستورالعمل OEL وزارت بهداشت انجام پذیرفته است. 
جهت ارزیابی و اصالح این رویکرد شاخص درصد موارد منطبق اندازه گيری آالینده های بهداشت حرفه ای محاسبه 
و پایش شده است. از دیگر اقدامات مهم شرکت در این حوزه می توان به برقراری پوشش بيمه، کنترل تغذیه با 
 HSE-MSفرهنگسازی، ایجاد کميته سالمت، ارائه خدمات درمانی و همچنين استقرار ،HSE نظارت نماینده بهداشت

و ایمنی و بهداشت )OHSAS18001( ، راه اندازی سوله ورزشی و برنامه های ورزشی برای کارکنان اشاره نمود. 
سيستم ثبت و گزارش دهی آمار حوادث ناشی از کار شامل: 

نرخ مرگ و مير ناشی از حوادث شغلی:
نرخ مرگ و مير ناشی از حوادث شغلی= 0

نرخ صدمات جدی ناشی از حوادث شغلی= 0
شناسایی و معرفی مشاغل دارای ریسک باالی حوادث و بيماری های خاص شغلی: ارزیابی ریسک مشاغل 

شرکت در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی خود در قبال کارکنان و مبتنی بر فرآیند ایمنی و بهداشت 
اقدام به انجام معاینات دوره ای از طریق امور اداری و بهداری و بهداشت صنعت نفت می نماید. این رویکرد برای 

کليه کارکنان بصورت دوره ای انجام می شود. 

خطرات شغلی، ارزیابی ریسک و بررسی حوادث، ایمن سازی و کاهش حوادث
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خدمات بهداشت شغلی و حفظ سالمت کارکنان

این شرکت انجام شده و مشاغل دارای ریسک باال نيز مشخص شده اند که نمونه فرم ارزیابی ریسک شغل به 
شرح ذیل می باشد:

شرکت در راستای هدف استراتژیک » ارتقاء ایمنی، بهداشت و سالمت کارکنان و زنجيره تامين« و مبتنی بر 
فرایند ایمنی و بهداشت رویکرد معاینات طب صنعتی را برای کليه کارکنان رسمی و غيررسمی اتخاذ نموده است. 
جهت ارزیابی و اصالح این رویکرد شاخص درصد پوشش معاینات ادواری کارکنان مورد پایش قرار می گيرد که 
با توجه به تمهيدات اتخاذ شده در حوزه کارکنان غير رسمی طی سال 97 افزایش 25درصدی رشد داشته است. 
در بخش بهداشت برنامه های اجرایی و اقدامات پيشگيرانه از قبيل: شناسایی عوامل زیان آور فيزیکی، شيميایی، 
ارگونوميکی، بيولوژیکی وروانی محيط کار بر اساس استاندارد OEL و سایر الزامات قانونی- بازدیدهای بهداشتی- 
شرکت دردوکارگروه سالمت روان وامنيت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شيراز-مدیریت تغذیه و رستوران- 
برنامه ریزی ورزشی کارکنان- تعریف و تجهيز اتاق سالمت)تخصيص اتاق، معرفی و آموزش رابطين سالمت، 
بر  تخصيص 40 دستگاه فشارخون(-کنترل استانداردهای ارگونوميک در تجهيزات اداری و...صورت گرفته و 
اساس یادگيریهای حاصل از ارزیابی و مميزی سيستم های مدیریتی، پروژه مدیریت ریسک بهداشت )شناسایی، 
ارزیابی و کنترل( انجام وکتابچه ریسک مشاغل تدوین گردیده است.از دیگر اقدامات تکميل کننده این رویکرد 
می توان تشکيل کميته راهبردی و تخصصی سالمت درسال 97 را نامبرد که با تعامل با سایرحوزه های مرتبط 
با سالمت کارکنان،درتحقق هدف استراتژیک ایمنی و سالمت کارکنان تاثير قابل توجهی داشته است.کسب 
رتبه برتر در شاخص در بين دستگاه های اجرایی استان از مصادیق اثربخشی این رویکرد می باشد. اثربخشی 
اقدامات حوزه بهداشت صنعتی از طریق شاخص »درصد موارد منطبق اندازه گيری آالینده های بهداشت حرفه 

ای« محاسبه و پایش شده است. 
همچنين به منظور تقویت مشارکت کارکنان در توسعه فناوری اقدام به بهره گيری از دانش فنی ایشان جهت 
توليد و به کارگيری سامانه های اطالعاتی می نماید که از مصادیق آن می توان به طراحی و اجرای نرم افزارهای 

MIS ، کنترل پروژه و ... اشاره نمود.
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شاخص های ابعاد اجتماعی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه کارکنان

 اجرای معاینات ادواری  برای همه کارکنان 
 اندازه گيری عوامل زیان آور محيط کار 

 تامين تجهيزات حفاظت فردی برای کارکنان 
 ارزیابی ارگونومی و بهبود زیرساخت های مرتبط 

 طرح ریزی و برگزاری دوره های آموزشی بهداشتی  
 تشکيل کميته سالمت 

 گردش شغلی کارکنان ناشی از نتایج معاینات ادواری 
 مشارکت در برنامه های مناسبت های سالمت 

 شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی 
 طرح ریزی و اجرای دوره های آموزشی با موضوع ایمنی گاز طبيعی 

 تهيه و توزیع اقالم فرهنگی ایمنی
 ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در مراجع قضایی 

 توسعه کانال ها و سامانه های اطالع رسانی و ارتباطی داخلی 
 برگزاری مسابقات فرهنگی با عناوین مختلف در مناسبت های مختلف

 برگزاری اردوهای فرهنگی و ورزشی 
 برگزاری مراسم تشویق و تقدیر از برترین ها ی شرکت در ارائه پيشنهادها

 برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی 
 عيادت از همکاران بيمار 

 تهيه و تدارک پکيج هدایا با نام و نشان شرکت گاز استان فارس 
 بهسازی فضای اداری با هدف ایجاد آرامش و جذابيت محيط برای کارکنان

 نظام جذب و به کارگيری عادالنه  
 برقراری کميته تخصصی جهت پرداخت عادالنه پاداش 

 توانمندسازی نيروهای سازمان از طریق آموزش نظام مند و ساختاریافته
 ارائه خدمات بيمه ای از جمله بيمه تکميلی، بيمه خسارت، بيمه عمر و حوادث

 ارسال فایل دوره های آموزشی روانشناختی برای کليه کارکنان
 حمایت از طرح، ایده، ابتکار و اختراعات ارائه شده از سوی همکاران

 برگزاری مانور زلزله و تجمع در محل اضطرار جهت کارکنان ادارات گاز سطح استان
 هماهنگی جهت ایراد سخنرانی ائمه جماعت ادارات پيرامون موضوعات معرفتی، اعتقادی، اخالقی، 

مسائل روز کشور 
 ضدعفونی، تب سنجی و سنجش اکسيژن خون کارکنان با هدف مقابله با ویروس کرونا

 نظرسنجی از کارکنان رسمی و غير رسمی و تعریف اقدامات بهبود در جهت رضایتمندی انان

ابعاد اجتماعی مسئولیت اجتماعی برای تضمین موفقیت پایدار 
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 برقراری کميته پاداش در تحقق پرداخت های عادالنه
 برگزاری آموزشهای مختلف

 مشارکت و همکاری در فعاليت های فرهنگی شورای فرهنگی صنعت نفت فارس جهت ایجاد انگيزه در کارکنان
 توانمندسازی نيروهای بومی از طریق آموزش در قالب تفاهم نامه با مراکز علمی و آموزشی

 ارائه خدمات جهت استفاده از مجموعه های ورزشی
 فضاسازی محيطی در مناسبت های مختلف

 اعزام ساالنه کاروان راهيان نور مناطق غرب و جنوب غرب کشور
 کتابخانه در ساختمان مرکزی شرکت و ایجاد کتابخانه الکترونيکی بر روی پرتال داخلی شرکت گاز استان 
در راستای ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی و بهره مندی پرسنل از مطالب آموزشی مورد نياز و ابالغی به 

صورت غير حضوری و مجازی
 برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی

 برگزاری دوره های آموزش مجازی و غيرحضوری
 برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان و خانواده ها

 برپایی غرفه های نمایشگاهی در حوزه های مختلف
 دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در مناسبت های مختلف

 ارسال فایل دوره های آموزشی روانشناختی برای کليه کارکنان 
 برگزاری برنامه های اهدای خون کارکنان

الکترونيکی در  انتشار پوسترهای  از طریق تهيه، طراحی و  اداری   غذیه محتوایی مناسب و موثر سيستم 
خصوص بهينه سازی مصرف گاز طبيعی

 برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان و فرزندان
 برگزاری مسابقات کتابخوانی، مقاله نویسی، خاطره نویسی

 برگزاری مسابقات ویژه فرزندان کارکنان نقاشی،کاریکاتور،کاردستی و روزنامه دیواری
 پخش فيلم سينمایی ویژه کارکنان و خانواده ها در مناسبت های مختلف

 برگزاری بازدید از موزه،صنایع و کارخانجات جهت کارکنان جوان
 برگزاری دوره های آموزشی عمومی ویژه جوانان شاغل

 حمایت از طرح، ایده، ابتکار و اختراعات ارائه شده از سوی همکاران
 برگزاری رزمایش های تربيت بدنی و آمادگی جسمانی ویژه کارکنان بسيجی

 برگزاری مانور زلزله و تجمع در محل اضطرار جهت کارکنان ادارات گاز سطح استان
 ضدعفونی، تب سنجی و سنجش اکسيژن خون کارکنان به منظور قطع زنجيره انتقال ویروس کرونا

 برگزاری دوره های آموزشی برای بانوان شاغل و همسران همکاران در راستای توان افزایی آنان
 برگزاری نشست های معرفتی، اعتقادی و اخالقی ویژه کارکنان و خانواده ها در مناسبت های مختلف

 برگزاری نشست های بصيرتی و روشنگری و پرسش و پاسخ ویژه کارکنان و خانواده ها در مناسبت های 
مختلف

 تهيه بولتن و نشریه در خصوص مسائل سياسی، شهدای شاخص، مناسبت های ملی و مذهبی جهت اطالع کارکنان
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 ارائه مشاوره های خانوادگی، دینی و مذهبی توسط ائمه جماعات ادارات
 ارائه نرم افزار و کتاب با محتویات نماهنگ، پرده نگار، مقاله و کتاب دیجيتال با هدف بصيرت افزایی و روشنگری

 برگزاری ساالنه اردوی فرهنگی تفریحی ویژه کارکنان،همسران و فرزندان
 برگزاری کالس های تابستانی اوقات فراغت ویژه فرزندان کارکنان

 هماهنگی جهت ایراد سخنرانی ائمه جماعت ادارات پيرامون موضوعات معرفتی، اعتقادی، اخالقی، مسائل 
روز کشور و مناسبت های ملی و مذهبی

 برگزاری کالس آموزشی حفظ، روخوانی و ورانخوانی قرآن کریم ویژه خواهران و برادران
  مزایای کارکنان مانند خدمات بيمه ای و خدمات بازنشستگی و حمایت از کارکنان معلول و ناتوان: 

 حالت اشتغال تعدادی از همکاران جانباز و ایثارگر که توان کارکردن نداشتند.
 صدور بيمه نامه غرامت بسيجيان

 ارائه خدمات مشاوره در امور حقوقی، خانواده و جزا
 ارائه خدمات بيمه ای از جمله بيمه تکميلی، بيمه خسارت، بيمه عمر و حوادث

شاخص های ابعاد اجتماعی مسئولیت اجتماعی در حوزه مشتریان

 طرح ریزی و اجرای دوره های آموزشی مختلف با موضوع ایمنی گاز طبيعی    
 طرح ریزی و اجرای تبليغات با موضوع آگاهی بخشی ایمنی گاز طبيعی     
 تهيه و توزیع اقالم فرهنگی ایمنی در بين مشتریان       
 نظرسنجی از مشتریان و تعریف اقدامات بهبود در جهت رضایتمندی انان    
 برقراری نظام پاسخگویی به شکایات مشتریان مطابق با استاندارد 10002    
 راه اندازی نرم افزار پاسخگویی به شکایات مشتریات و مکانيزه نمودن فرآیند    
 توسعه درگاه های ارتباطی مشتریان با راه اندازی کانال های جدید ارتباطی    

 برگزاری ميز خدمت در ادارات مناطق چهارگانه شيراز و سایر ادارات مستقر در شهرستان ها در راستای 
پاسخگویی و حل مشکالت مردم به صورت چهره به چهره   

با 1500 خانوار روستایی که خارج  از طرح هادی بوده و امکان   برگزاری اردوهای جهادی در ارتباط 
گازرسانی ندارند    

 استفاده از ظرفيت تلویزیون های شهری جهت اطالع رسانی و فرهنگ سازی نکات ایمنی و بهينه سازی 
مصرف گاز طبيعی    

 برگزاری اردوهای جهادی در راستای شناسایی خانوار های کم بضاعت یا بی بضاعت که در پرداخت گاز 
بهاء مشکل دارند    

 ضدعفونی، تب سنجی و سنجش اکسيژن خون مراجعه کنندگان در راستای مقابله با ویروس کرونا  
 درج پيام بر روی صورتحساب گاز مشترکين در مناسبت های مختلف    

 اکران بيلبورد و بنر در سطح شهر شيراز و شهرستانها با موضوع مصرف ایمن و بهينه گاز   
 برگزاری دوره های آموزشی ایمنی مصرف کننده گاز در مدارس     

 برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی
 تکریم ارباب رجوع در قالب رسيدگی به مشکالت با سایر واحد ها و ارگان ها
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شاخص های ابعاد اجتماعی مسئولیت اجتماعی در حوزه جامعه

 ایجاد سایت شرکت گاز فارس جهت اطالع رسانی و ارائه خدمات به آدرس www.nigc-fars.ir  در خصوص:  
قبوض گاز، اخبار شرکت و اطالعيه های قطعی گاز، قوانين و مقررات و معافيتها و تعرفه های فروش گاز 
طبيعی، شرح وظایف و ماموریت شرکت، آگهی مزایده و مناقصه، آموزش فرهنگ سازی ایمنی و حوادث، 
هيئت مدیره و چارت  سازمانی،  ميز خدمت شامل: ليست خدمات شرکت گاز و فرایندهای انجام کار و مدت 
زمان انجام آن و مدارک و فرم های مورد نياز مشتریان، آدرس و تلفن دفاتر پيشخوان طرف قرارداد شرکت، 

آدرس و تلفن ادارات نواحی شيراز و شهرستان ها،  نقشه مرزبندی مناطق شيراز  و...
 مالقات با مدیر عامل و مسئولين ذیربط در ستاد در روزهای دوشنبه هر هفته برگزار می شود و پيگيری آن 
با تکميل فرم مالقات مردمی و  ارجاع از طریق اتوماسيون اداری به واحدهای ذیربط توسط دفتر مدیر عامل 

انجام می شود.
 برگزاری دو کنفرانس خبری با خبرنگاران استان به عنوان نمایندگان افکار عمومی و پاسخ به سواالت آنان.

 انجام مصاحبه مدیر و مسئولين شرکت با صدا و سيمای مرکز استان جهت اطالع رسانی به مردم 
 اطالع رسانی گزارش عملکرد در رسانه ها از طریق پخش تيزر 

 پاسخ به افکار عمومی از طریق برنامه های مختلف صدا و سيمای استانی  
www.nigc-fars.ir:استقرار سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت گاز استان فارس به آدرس 

 اختصاص خط تلفن 38111 جهت ارتباط با مشتریان
  راه اندازی سامانه تجميع درگاه های ارتباطی شرکت گاز فارس در راستای ارتقا رضایتمندی مشتریان. 

 سنجش ميزان رضایتمندی مشتریان شرکت گاز استان فارس که درصد رضایتمندی مشتریان 77 درصد می 
باشد.

 انجام مطالعات پژوهشی مختلف  با موضوع سالمت و بهداشت جامعه    
 انجام مطالعات پژوهشی با موضوع ایمنی  در صنعت    

 برنامه ریزی و برگزاری مانورهای مختلف HSE در جهت افزایش توان و آمادگی     
 کاهش دعاوی قضایی از طریق حل و فصل مشکالت در مراجع حل اختالف      
جبران خسارت گروه های مختلف جامعه به منظور جلب رضایتمندی ایشان      

طرحریزی و اجرای تفاهم نامه های اطالع رسانی و فرهنگ سازی     
 برگزاری نشست های خبری و اطالع رسانی اقدامات به جامعه    

 توسعه کانال ها و سامانه های اطالع رسانی و ارتباطی داخلی و خارجی     
 آموزش دانش آموزان به عنوان هميار گاز در مدارس    
 برپایی غرفه های نمایشگاهی در حوزه های مختلف    

 مشارکت در مراسم ها و راه پيمایی های ملی و مذهبی     
 تهيه و انتشار اقالم فرهنگی از جمله تيزر  برای آگاهی بخشی به آحاد جامعه   

 تهيه و انتشار پيام های اطالع رسانی  در فضای مجازی     
 تهيه و انتشار پيام های اطالع رسانی از طریق چاپ بيلبورد و بروشور و ...   

 ساماندهی کميته نظام سالمت اداری     
 پذیرش کارآموزان و برقراری بستر تعامل با دانشگاه ها    

 تشکيل کانون فنی مهندسی شرکت گاز استان فارس با هدف توانمندسازی دانشجویان و همچنين ارتباط 
صنعت با دانشگاه    

تعامل و ارتباط دو سویه با نهادها و جامعه محلی
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 حمایت از طرح، ایده، ابتکار و اختراعات ارائه شده اعضای کانون فنی مهندسی     
برگزاری ميز خدمت در مساجد، حسينيه ها، مصلی های نماز جمعه، راهپيمایی ها، مناطقه محروم و حاشيه نشين 

با هدف پاسخگویی و رسيدگی به مشکالت مردمی به صورت دیدار چهره به چهره  
 برگزاری ایستگاه صلواتی در مناسبت های مختلف    

 همکاری در ضدعفونی، تب سنجی و سنجش اکسيژن خون ورودی شهر ها جهت پيشگيری و مقابله با ویروس کرونا 
 همکاری در تأمين امنيت تعدادی از شعب انتخاباتی و اخذ رأی 

 جمع آوری و اهداء کمک های نقدی و غير نقدی کارکنان ویژه خدمت رسانی به آسيب دیدگاه ناشی از 
سيل، زلزله و ... 

فروردین  سيل  بحران  با  همزمان  مساجد  اضطراری  اسکان  مراکز  فنی  شرایط  و  ایمنی  وضعيت  بررسی   
 1398

 ارائه مشاوره های خانوادگی، دینی و مذهبی توسط ائمه جماعات ادارات    
استان  تعداد 80 عدد کپسول گاز جهت مناطق سيل زده  و  ليتر سوخت گازوئيل  تأمين 1500  و   هماهنگی 

خوزستان    
 استقرار موکب صاحب الزمان )عج(  متعلق به کارکنان گاز استان فارس در نقاط بحران زده جهت تهيه و تامين 

وعده های غذایی و پخت نان 
مناطق  محروميت  رفع  و  رسانی  خدمت  جهت  جهادی  های  اردوی  برگزاری  و  جهادی  های  گروه  تشکيل   

حاشيه نشين    
 استفاده از ظرفيت تلویزیون های شهری جهت اطالع رسانی و فرهنگ سازی با موضوع نکات ایمنی و بهينه 

سازی مصرف گاز    
 برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف افزایش آگاهی اقشار مختلف جامعه در خصوص بهينه سازی مصرف گاز 

طبيعی    
 استفاده از ظرفيت های سایت های اینترنتی،فضای مجازی و رسانه ها در خصوص بهينه سازی مصرف گاز طبيعی 

 همکاری در شناسایی و کشف انبار احتکار مواد ضدعفونی کننده، ماسک، دستکش و الکل بهداشتی
 برگزاری اردوهای جهادی در ارتباط با 1500 خانوار روستایی که خارج  از طرح هادی بوده و امکان گازرسانی ندارند

 هماهنگی و عقد تفاهم نامه با سازمان های مختلف جهت فرهنگ سازی و اطالع رسانی    
 توانمندسازی نيروهای بومی از طریق آموزش در قالب تفاهم نامه با مراکز علمی و آموزشی  

  احراز پست دبيری کميته تخصصی پدافند غيرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی گاز ایران
 عقد تفاهم نامه با پارک علم و فناوری

 اعطای سررسيد و دفترچه به دانش آموزان و دانشجویان کم بضاعت
 برگزاری ميز خدمت در محل برگزاری نماز جمعه شيراز و شهرستان ها در راستای پاسخگویی و حل مشکالت 

مردم به صورت چهره به چهره
 دیدار با خانواده های معزز شهدا و جانبازان

 همکاری در ضدعفونی، تب سنجی و سنجش اکسيژن خون ورودی شهر ها جهت پيشگيری و مقابله با ویروس کرونا
 مکاتبه با رؤسای روابط عمومی دستگاه های دولتی، صنایع و مراکز عمومی استان در خصوص بخشنامه معاون 
اول ریاست جمهوری و تاکيد بر لزوم رعایت دمای رفاه و بهينه سازی مصرف گاز طبيعی و اطالع رسانی مفاد آن 

به کارکنان تحت پوشش در خصوص بهينه سازی مصرف گاز طبيعی
 مکاتبه با رئيس آموزش و پرورش شيراز و  شهرستان ها در خصوص اطالع رسانی اقدامات و توصيه ها در 
زمينه بهينه سازی و ایمنی گاز طبيعی به مدیران و نيروهای خدماتی مدارس در خصوص بهينه سازی مصرف 

گاز طبيعی
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 بهبود فرآیندها برای خدمات رسانی بهتر به مشتریان

بدنبال استقرار سيستم IMS، روش اجرایی اقدام اصالحی/پيشگيرانه تعریف گردید که مسئوليت شناسایی و 
انجام آنها با کليه واحدهای شرکت می باشد. پس از شناسایی عدم انطباق و تکميل فرم مربوطه توسط متقاضی 
اقدام الزم جهت رفع عدم انطباق تعيين می گردد. در نهایت پس از انجام اقدام تعيين شده اثربخشی اقدامات 

انجام شده بررسی و گزارش وضعيت انجام آنها در جلسه بازنگری مدیریت ارائه می شود. 
از مصادیق آن می توان به طرحریزی و اجرای ارزیابی تامين کنندگان، بازنگری و اصالح روش ها و دستوالعمل 
های تعميراتی و اصالح سيستم ارتينگ در ایستگاه ها و ساختمان ها اشاره نمود. از شاخص تعداد اقدامات 
ارزیابی رویکرد و جاری سازی آن  اقدامات پيشنهاد شده جهت  تعداد کل  به  اثربخش  اصالحی/ پيشگيرانه 

استفاده می گردد.
اساسی در  بازنگری  و   GIS نظير   تکنولوژی های جدید  و  ها  استقرار سامانه  به  با توجه  به ذکر است که  الزم 
فرآیندهای حوزه بهره برداری درسال 97 از طریق تشکيل کارگروه های تخصصی در زیرفرآیندهای تعمير و 

نگهداری شبکه ها و انشعابات، نصب انشعابات، امداد، امور مشترکين، کنتورخوانی صورت پذیرفت. 
شرکت از رویکرد مميزی به منظور بهبود فرآیندها و خدمات خود مطابق برنامه مدون و چک ليست های مشخص 

استفاده می نماید که در سال 96 حدود 100 رابط ایزو در فرآیند مميزی مشارکت داشتند. 
همچنين از سال 96 پيرو حضور در مسير سرآمدی و تعالی سازمانی شرکت بطور دوره ای پس از آموزش کميته 

های تعالی اقدام به برگزاری خودارزیابی با روش مناسب می نماید.
 از نتایج آن می توان به پروژه ها و اقدامات بهبود تعریف شده برای سالهای 96 و 97 اشاره نمود که بصورت رسمی 
در قالب نقشه راه بهبود شرکت به ستاد نيز اعالم گردید. شکت در ارزیابهای HSE ، طرح تکریم، تعالی سازمانی و 

تحول اداری نيز منجر به شناسایی نقاط قوت و فرصت های بهبود و ایجاد ارزش افرینی شده است. 

بهبود خدمات بر اساس فناوری های نوین

 در راستای تحقق هدف استراتژیک » توسعه بهره برداری از ظرفيت پژوهش، دانش و فناوری« ، شرکت از رویکردهای 
پژوهش ، کميته فنی و نظام مشارکت در جهت خلق ارزش در ارائه خدمات گازرسانی اقداماتی صورت داده است.

 از جمله  این اقدامات، مکانيزه کردن سيستم هاي دستي در فعاليت هاي امداد رساني و قرائت کنتور  خانگي و صنایع 
و راه اندازي مرکز پيام مکانيزه 24 ساعته 194 و ارتقاء بي سيم های آنالوگ به دیجيتال  و انعقاد قرارداد حذف سوخت 
مایع بر اساس روش اجرایی گازرسانی به صنایع، به کارگيری از نرم افزار تدکار به منظور تهيه ریز مقادیر و برآورد 

پروژه ها، استفاده از سلول های خورشيدی در ایستگاه ها می باشد. 
جهت ارزیابی و اصالح جاری سازی رویکرد، استفاده از ایستگاه های کوچک به عنوان اقدام بهبود به شکل پایلوت 

اجرا شده است. 
های  زیرساخت  و  امکان سنجی، طراحی شبکه  به  اقدام  ها شرکت  فناوری  کارگيری  به  راستای  در  همچنين 

گازرسانی با استفاده از نرم افزار Google Earth و نرم افزار GPNet نموده است. 
شرکت جهت بهبود این رویکرد در سال 97 نيز اقدام به جاری سازی مدیریت دانش نموده است . طراحی خوشه ای و 
افزودن محورهای صنعتی به روستایی جهت کاهش سرانه هزینه خانوار نيز باعث شده است تا روستاهایی که امکان 

گازرسانی را نداشته اند ، اکنون گازرسانی شوند.

شاخص های عملکردی حوزه مشتریان
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شناسائی نیازها و انتظارات مشتریان 

شرکت در اجراي اهداف استراتژیک ایمنی مشترکين و ارتقای رضایتمندی مشتریان با دسته بندي مشترکين ازلحاظ 
مقدارمصرف ) بيش از و یا کمتر از 160 متر مکعب در ساعت( به دو دسته مشترکين جزء و عمده و از لحاظ نوع مصرف 
به سه گروه مشترکين خانگي، عمومي و صنعتي نسبت به تدوین فرآیندهاي خدمات گازرساني اقدام نموده است. 
همچنين با تعيين 49 نوع کد مصرف متفاوت نوع تعامالت خود را با این مشترکين مدیریت مي نماید. شرکت با 
شناسائی نيازها و انتظارات مشتریان اعم از بالفعل و بالقوه، جهت رفع آنها اقدامات و الزامات الزم را در رویکردها , 

فرایندها و فعاليت های خود جاری سازی نموده است.

ترویج سبد خدمات برای مشتریان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی

به منظورترویج خدمات گازرساني درقالب روش های جدید براي مشتریان بالقوه و بالفعل شرکت ازرویکردهاي زیر 
استفاده مي کند.

مکانیزم جاری سازی
نوع مشتري نوع خدمت

)مشترک بالفعل( )متقاضي بالقوه(

اطالع رسانی از طریق سامانه پيامکی، اطالعات مندرج در پشت قبض 
گاز، توزیع بروشور ، سایت شرکت، استفاده از دفاتر پستی و پيشخوان

پرداخت الکترونيکي قبوض

اطالعات مندرج در قبض گاز ، سایت شرکت، استفاده از دفاتر 
پستی و پيشخوان،  سامانه پيامکی،

دسترسی انالین به 
طالعات قبوض و گازبها

ميز خدمت، سایت شرکت، بيلبورد، مصاحبه با رسانه ها و تبليغات، 
استفاده از دفاتر پستی و پيشخوان،  سامانه پيامکی

اطالع رسانی خدمات و 
عملکرد

اطالعات مندرج در پشت قبض گاز،توزیع بروشور،آموزش در 
مدارس، سایت

اطالع رسانی نکات 
ایمنی و مصرف بهينه

براساس کتابچه مقررات شرکت ملی گاز خدمات مشترکين

مشترکين خانگی و تجاری تسهيالت بيمه مشترکين

تلفن امداد 194 امدادرسانی به مشترکين

برای کليه مشترکين سامانه پيام کوتاه 
مشترکين

مشترکين صنعتی کاليبراسيون و نصب 
تصحيح کننده

براساس کتابچه مقررات شرکت ملی گاز و سيستم جامع مشترکين کنتور خوانی و صدور 
صورتحساب گاز بها

از طریق دفاتر پستی و پيشخوان اشتراک پذیری 
مشترکين جزء

براساس کتابچه مقررات شرکت ملی گاز جهت تعيين نوع مصرف دسته¬بندی¬ 
مصرف¬کنندگان¬ )شيوه 
تعيين ظرفيت و تعيين 

هزینه (
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بخش بندی مشتریان و تعیین نیازهای ارتباطی
شرکت گاز استان فارس با توجه به دسته بندی مشتریان  در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی  و جهت بهبود 

ارائه خدمات، اقدامات و کانال های ارتباطی زیر را تدارک دیده است:

ارزیابي و اصالح جاري سازي نحوه تعامل و درك انتظارات نام گروه ذینفع

برون سپاري فعاليت ها به دفاتر پيشخوان دسترسي مستمر سازماندهي امور مشترکين ادارات گازرساني

متقاضيان و 
مشترکين گاز 

جزء

بازنگري پرسشنامه/بازنگري نحوه جمع آوري 
اطالعات/ تشکيل جلسات تحليل نظرسنجي

یک ساله  مطابق دستورالعمل نظرسنجي

بازنگري و توسعه خدمات Online سامانه پورتال  امور مشترکين

دسترسي 24 ساعته سامانه تلفن گویا و پيام کوتاه

AVL سيستم ضبط مکالمات و دسترسي 24 ساعته سامانه 194   گروه های امداد

سامانه تکریم دسترسي مستمر  ميز خدمت )مراجعات حضوری و غير
) حضوری

دسترسي مستمر سازماندهي امور مشترکين عمده
در اداره هماهنگی فروش 

و خدمات مشترکين 

متقاضيان و 
مشترکين گاز 

عمده

بازنگري پرسشنامه/بازنگري نحوه جمع آوري 
اطالعات / تشکيل جلسات تحليل نظرسنجي

یک ساله نظر سنجی

موردی             جلسات و مکاتبات با مشترکين
 عمده

نصب و راه اندازي سيستم جدید تلفن گویا دسترسي 24 ساعته  سامانه تلفن و پيام کوتاه

سامانه 194   گروههای امداد  دسترسي 24 ساعته سامانه 194   گروههای امداد

رویکرد مصاحبه های داخلی به منظور اطالع رسانی به مردم

ازخبرنگاران  از طریق دعوت  ارشد و ميانی شرکت  قالب فرایند اطالع رسانی توسط مدیران  این رویکرد در 
رسانه ها و جراید به منظور ارائه برنامه ها و عملکرد صورت می گيرد و براساس شاخص تعداد مصاحبه ها و 

اخبار منتشره ارزیابی می شود .
برگزاری جلسات مالقات های عمومی

این رویکرد با هدف برقراری ارتباط مستقيم با مشتریان و رفع مشکالت آنان با حضور مدیرعامل و مسئولين 
ذیربط در ستاد و ادارات گازرسانی در روزهای 2شنبه هر هفته برگزار می شود . 

برقراری ارتباط از طریق سایت شرکت
با هدف  به روز رسانی اطالعات شرکت به مشتریان سایت شرکت طراحی گردید این سایت امکان برقراری ارتباط با  
مشتریان جهت دریافت اطالعات مورد نياز قبوض گاز واخبار شرکت، آگهی مزایده و مناقصه ، آموزش فرهنگ سازی 
ایمنی و حوادث، اطالعاتی درخصوص هيئت مدیره و چارت سازمانی و ... را امکان پذیر نموده است. از شاخص ميزان 

رضایتمندی نحوه ارتباطات و اطالع رسانی جهت ارزیابی رویکرد وجاری سازی آن استفاده می گردد.
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در راستای هدف استراتژیک» اطالع رسانی و فرهنگسازی« ، و عمل به مسئوليت های اجتماعی اجراي رویکرد 
مدیریت کانال هاي ارتباطي به صورت نظام مند صورت گرفته است.  کانال هاي ارتباطی نظير ارتباط مستقيم 
و رو در رو با مسئولين شرکت، سامانه هاي الکترونيکي ، تلفن گویا ، ثبت پيامک، ایميل، صداو سيما، روزنامه 
ها و مجالت، رادیو،کتابچه هاي آموزشي و ... می باشد. در جهت بهبود این رویکرد، در سال 96 تحليل نتایج 
نظرسنجی در خصوص ميزان اثربخشی کانال های ارتباطی)با مشتریان( و تعيين کانال های منتخب )اثربخش( 

برای اطالع رسانی و فرهنگسازی های الزم صورت پذیرفت.

 شرکت از سال 88 رویکرد ارائه خدمات از طریق دفاتر پستی و پيشخوان خدمات الکترونيک درسطح استان 
به  به موقع  ارائه خدمات گسترده و  به منظور  الکترونيکی« و  در راستای هدف استراتژیک » توسعه خدمات 
مشترکين و امکان دسترسی بيشتر به مشتریان را به اجرا در آورده است. این رویکرد بر اساس امضای تفاهم 
نامه سه جانبه بين شرکت، استانداری و اداره کل پست استان به اجرا در آمده است. هم اکنون حدود 15 خدمت 
شرکت نظير اشتراک پذیری، تغيير نام، تسویه حساب و ...  توسط دفاتر پيشخوان دولت ارائه می گردد. به منظور 
بهبود کيفيت خدمات ارائه شده توسط دفاتر پيشخوان شرکت به طور دوره ای اقدام به ارزیابی عملکرد دفاتر 
پيشخوان می نماید که در سال  97 دریافت بازخورد پيامکی از مشتریان در خصوص عملکرد دفاتر پيشخوان 

جاری سازی خواهد شد.

این رویکرد ازسال 81 در قالب فرایند رسيدگی به شکایات، جهت شناسایی و رفع عدم انطباق های احتمالی 
موجود درارائه خدمات به مشتریان اجرایی شده است. بدین منظور از درگاه های مختلفی از جمله سامانه های 
سامد، بازرسی کل کشور، بازرسی شرکت ملی گاز ثبت شکایات و درخواست های واحد روابط عمومی که بعنوان 

پروژه بهبود جمع اوری این داده ها در سامانه جامع CRM صورت پذیرفته است .
کليه شکایات پس از طبقه بندی ، بررسی و ریشه یابی شده ودر صورت نياز نسبت به انجام اقدامات اصالحی اقدام 
می شود . شاخص های اندازه گيری این رویکرد مدت زمان رسيدگی به شکایات و درصد شکایات رسيدگی شده 
می باشد که توسط روابط عمومی محاسبه می گردد. عالوه بر این رویکرد در سامانه 194 قابليت دریافت و توزیع 

شکایات در حوزه های مختلف جاری سازی شده است. 
جاری سازی استاندارهای 10002 رسيدگی به شکایت مشتریان و 10004 سنجش رضایت مشتریان را در پروژه های 
بهبود سال 97 قرار داده شده است. که در مرحله انتخاب پيمانکار می باشيم. فروش گاز به مشتریان از ماموریت 
های اصلی شرکت به شمار می رود و جهت اطالع رسانی به مشتریان و شفاف سازی ميزان گاز مصرفی و محاسبات 
ریالی مربوط به آن به صورت دوره ای نسبت به صدور قبوض گاز با درج آیتم های متعدد نظير مصرف ، گازبها، 

ماليات بر ارزش افزوده، آبونمان و . . . اقدام می نماید.
 همچنين جداول تعرفه ها در پشت قبوض درج می گردد و امکان محاسبه سيستمی گازبها جهت حصول اطمينان 
مشترک در تارنماي شرکت قرار داده شده است. از دیگر اقدامات شرکت در جهت مشتری مداری تدوین روش 
ارتباطات درون و برون سازمانی، تعيين و آموزش بازرسان طرح تکریم درشهرها، استقرارسامانه تکریم وآموزش 

آن به کاربران مربوطه نام برد .

کانال های ارتباطی

ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان

رسیدگي به شکایات
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 واحد روابط عمومی از سال 92 در قالب فرایند نظرسنجی ذینفعان و براساس الزام سيستم مدیریت یکپارچه به 
صورت ساالنه نظرسنجی از مشترکين در سطح استان را اجرا می نماید. شرکت گاز استان فارس جهت شناسایی 
مناسب نيازهای مشترکين و پاسخگویی بهتر به انتظارات متفاوت ایشان، اقدام به دسته بندی مشترکين به سه 
گروه خانگی ، تجاری و صنعتی نموده است. در پاسخ به نيازهای اصلی مشترکين خانگی و تجاری ، سياست اصلي 
شرکت تالش در جهت حفظ استمرار جریان گاز، اطمينان از ایمنی مصرف و سرعت در نصب تجهيزات و رفع 
اشکاالت فني مي باشد، با این حال جهت برقراری توازن در نيازهای مشتریان، رویکرد الزام مشترکين صنعتي 
به دوگانه سوز نمودن مشعل هاي منصوبه جهت مواجهه با قطعي گاز در مواقع بحران با هدف استمرار جریان گاز 
براي مشترکين خانگي و تجاری از اولویت هاي اجرایي شرکت بوده است. در راستای ارزیابی و اصالح این رویکرد 

بازنگری پرسشنامه نظرسنجی مشتریان به تفکيک مشتریان به عنوان اقدام بهبود انجام شده است.

این رویکرد به منظور ارائه خدمات به مشترکين برای مصرف بهينه و کاهش حوادث براساس تاکيد شرکت ملی 
گاز ایران در قالب فرایند اطالع رسانی به صورت نظام مند ایجاد گردید و توسط مدیریت و واحدهای روابط 
عمومی/ HSE و رابطين فرهنگ سازی جهت ارتقاء رشد و آگاهی مشتریان براساس تدوین برنامه های ساليانه و 

زمان بندی شده  اجرا می گردد.
 همچنين شرکت از قبوض گاز جهت ارائه اطالعات مفيد ایمنی و بهينه سازی مصرف استفاده می نماید. نيازهای 
اطالع رسانی و آموزش به مشتریان از طریق ورودی های مختلفی نظير تحليل شاخص های حوادث مشترکين، 
نظرسنجی و پيشنهادات مشخص می گردد. بر اساس نيازهای شناسایی شده، آموزش به مشتریان از طریق رسانه ها، 
آموزش در مدارس، تفاهم نامه با سازمان ها و مراکز دولتی، استفاده از موسسات آموزشی و ... صورت پذیرفته است. 

 همچنين به منظور تحقق هدف استراتژیک »ایمنی مشترکين« اقدام به درج نکات ایمني و صرفه جویي در 
پشت قبوض گازبها شده است. این فعاليت ها در کليه فصول سال انجام می شود، ليکن بدليل افزایش استفاده 
از گاز طبيعی در پایيز و زمستان و افزایش خطرات و حوادث ناشی از آن در فصول سرد بيشتر انجام می شود.  
عالوه بر این در قالب فعاليت هایی نظير  آموزش از طریق همکاری با صدا و سيما جهت ساختن برنامه های 
انواع دیگر تبليغات، آموزش از طریق  از کارشناسان گاز، زیرنویس های تلویزیونی و  آموزش ایمنی، دعوت 
شرکت در همایش ها ، نمایشگاه های مختلف در سطح استان تهيه و توزیع انواع جزوه،کتابچه پيام های ایمنی، 

بروشور، و ... فرهنگسازی انجام شده است.
 این رویکرد با شاخص تعداد اطالع رساني انجام شده مورد ارزیابی و اصالح قرار می گيرد. همچنين از سال 
96 به منظور بهبود رویکرد فرهنگ سازی مرکز امداد مکانيزه اقدام به نامگذاری هفته اول پایيز به نام ایمنی 
دودکش نموده و ضمن طراحی بروشورهای ایمنی بر اساس حوادث اقدام به انتشار آن در فضای مجازی بطور 
گسترده نموده است. عالوه براین  در سال 96 اقدام به برگزاری نمایش های عروسکی می نماید. در سال 97 
HSE یک پکيج کامل فرهنگسازی  و  از روابط عمومی، بهره رداری  بهبود فرایند مقرر شد کميته ای  جهت 

ایمنی جهت مشترکين را تهيه نماید.

نظرسنجی از مشتریان

فرهنگ سازی از طریق برگزاری آموزش های ایمنی و صرفه جویی 

فرهنگسازی ایمنی
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شاخص های عملکردی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه جوامع محلی   

جاری سازی مزایای حاصل مجری سال سازمان رویکرد

براساس دستورالعمل و 
تفاهم نامه  از خدمات به 

دفاتر پيشخوان استان

 کاهش مراجعات به
ادارات شرکت بهره برداری دفاتر پيشخوان 88 واگذاری خدمات شرکت 

از طریق برون سپاری

بر اساس ابالغيه شرکت 
ملی گاز ایران

 کاهش هزینه های
 شرکت و مردم در
دریافت مطالبات

 واحد
مشترکين بانک ها 87 پرداخت گازبها از طریق 

پرداخت الکترونيکی

بر اساس قراردادهای 
خدماتی و اجرایی 

مربوطه

 کاهش هزینه ها،
 افزایش سرعت
 ارائه خدمات

 کنتورخوانی، توزیع
 قبوض، امداد، نصب

... انشعابات و

بهره برداری  پيمانکاران
خصوصی 85 واگذاری خدمات شرکت 

از طریق برون سپاری

براساس ابالغيه شرکت 
ملی گاز ایران

 انتقال مسئوليت
 نظارت برعملکرد
 صحيح لوله کشی

گاز خانگی

 واحد
مشترکين نظام مهندسی 81 واگذاری نظارت لوله 

کشی گاز خانگی

آماده سازی مستندات 
واگذاری شهرستانهای 

خنج، مهر و المرد

 تجميع فعاليتهای
 بهره برداری یک
 شهرستان در یک

پکيج

بهره برداری  شرکت های
پيمانکار 96و 97 واگذاری خدمات بهره 

برداری 

              

              

              

              

              

              

  

ایمنی پیمانکاران

: در راستای تحقق هدف استراتژیک » ارتقاء ایمنی، بهداشت و سالمت کارکنان و زنجيره تامين » و توانمندسازی 
پيمانکاران و بر اساس فرایند ایمنی، شرکت گاز فارس ، رعایت مسائل ایمنی بر اساس مجموعه مقررات ایمنی 
و آتش نشانی شرکت ملی گاز به عنوان یک الزام توسط امور قراردادها در پکيج های پيمان ها قيد و کليه 

پيمانکاران طبق بند الحاقی موظف به رعایت آنها می باشند.
 به منظور اطمينان از رعایت موارد ایمنی توسط پيمانکاران، در طول اجرای پروژه واحد HSE از محل بازدید و 
مطابق چک ليست اقدام به نظارت می نماید. نتایج بدست آمده ازچک ليست های بازرسی و مستندات تهيه 
شده از چگونگی اجرای پروژه ها در قالب عکس و فيلم برای مقایسه پيمانکاران و ارزیابی آنان در خصوص 
رعایت الزامات ایمنی ،  توسط بازرسين ایمنی مورد استفاده قرار می گيرند و نتایج در مناقصات بعدی از لحاظ 
بررسی عملکرد HSE شرکت پيمانکاری بررسی می گردد.که از جهت ارزیابی این رویکرد شاخص های ضریب 
تکرار حوادث)پيمانکاران( و ضریب شدت حوادث )پيمانکاران(  محاسبه و پایش شده است. جهت بهبود رویکرد 

مذکور جذب نيروی مشاور تخصصی حوزه ایمنی در دستورکار سال 97 قرار دارد.
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حمایت های فنی

شرکت برای رسيدن به منافع متقابل با شرکا و تامين کنندگان و در راستای حمایتهای فنی از ایشان اقدام به 
ارائه دستورالعمل های فنی و نقشه ها و استانداردهای اجرایی از طریق واحدهای مهندسی، بهره برداری، آموزش 
و ... می نماید. از مصادیق بارز آن می توان به آموزش جوش لوله های پلی اتيلن به جوشکاران پيمانکاران و 
همچنين آموزش عوامل اجرایی پيمانکاران بهره برداری از طریق واحد آموزش اشاره نمود. جهت ارزیابی این 
رویکرد شاخص آموزش پيمانکاران محاسبه و پایش شده است. در سال 97 اقدام به راه اندازی مرکز آموزش 

فنی حرفه ای جهت پيمانکاران شده است.

پشتیبانی HSE / ارزیابی صالحیت آزمونگران

 HSE در راستاي ارتقاء توانمندي پيمانکاران اجرایي و همچنين کنترل و اجراي کليه الزامات و استانداردهاي
مرتبط با پروژه هاي اجرایي، شرکت به تهيه چک ليست بازرسي، ارزیابي و برآورد ریالي HSE پيمانکاران نموده 
است. همچنين  ارزیابی صالحيت آزمونگران و جوشکاران براساس دستورالعمل های تدوین شده شرکت ملی 
گاز ایران و بررسی عملکرد دوره های گذشته جوشکاران و به منظور اطمينان از کيفيت حداکثری کار انجام 
شده و به حداقل رساندن ضرایب خطا در انجام کار اجرایی و همچنين در راستای حمایت از پيمانکاران و ایجاد 
ارزش افزوده برای آنها انجام شده است. در این رویکرد پس از دریافت تقاضا، پاسخگویی در یک بازه زمانی 
حداکثر 48ساعته انجام می پذیرد و تایيدیه کليه ازمونگران و جوشکاران به صورت جداگانه به تفکيک شماره 
نامه تقاضا، پيمان، نام شرکت پيمانکار، نام جوشکار یا آزمونگر و محل اجرای پروژه در یک فایل اکسل ثبت و در 
مواقع نياز مورد استفاده قرار می گيرد. همچنين از سال 96 با همکاری دانشگاه صنعتی شيراز اقدام به آموزش 

و تایيد صالحيت جوشکاران گردید. 

تامین کاال
 در راستاي تحقق هدف استراتژیک » توسعه برون سپاری و تقویت زنجيره تامين «، رویکرد تامين اقالم گازرساني 
، از سال 1382 براساس سيستم جامع یکنواخت کاال و دستورالعملهاي اجرایي مربوطه و همچنين با در نظر گرفتن 
اعالم نياز ساليانه واحدهاي متقاضي و بررسي روند مصرف اقالم مورد تقاضا دردوره هاي دو الي چهار سال قبل 
) حسب وضعيت و نوع قلم (  و ترکيب موارد فوق و آناليز مربوط به هر قلم ، انجام و مقادیر مورد نياز از طریق 
خرید مستقيم و یا تامين از سایر منابع )انتقال از شرکت هاي تابعه وزارت نفت( ، جاري سازي شده است . جهت 
ارزیابي این رویکرد شاخص هاي درصد تحقق برنامه تامين کاالهاي عمده )لوله هاي فوالدي و پلي اتيلن، کنتور 

و رگالتور( و ... محاسبه و پایش شده است.
 فرایند خریدهاي عمده نيز بر اساس قانون برگزاري مناقصات، آیين نامه تضمين براي معامالت دولتي و سایر 
مقررات مربوطه تدوین و جاري سازي شده است. این رویکرد از سامانه سيستم جامع یکنواخت کاال و از ابتداي 
سال 96 از سامانه تامين الکترونيکي کاالي صنعت نفت بهره برده که از مصادیق بارز آن مي توان به بيش از 200 

مناقصه خرید کاال از سال 1387 تا کنون اشاره نمود.
 این رویکرد بر اساس شاخص هاي معيارهاي ارزیابي کيفي تامين کنندگان، ارزیابي فني پيشنهادهاي تامين 
کنندگان و رعایت برنامه زماني هر مناقصه به صورت مستمر پایش شده است. در جهت تسهيل رویکرد، اقداماتي 
چون عدم اخذ ضمانت نامه مشترک براي ردیف هاي مجزاي کاال، عدم تفکيک اقالم یک مناقصه و بازنگري 
کليه معيارهاي ارزیابي فني و کيفي از سال 94 صورت گرفته است. شرکت از طریق تامين تجهيزات خاص مانند 
دستگاه هاي نشت یاب و تامين برخي از اقالم کاالي مورد نياز پروژه ها مانند لوله و اتصاالت، پيمانکاران را مورد 

حمایت قرار مي دهد.
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بازرسی کاال
رویکرد بازرسی فنی از کليه اقالم و کاالهای مورد استفاده در احداث و نگهداری تاسيسات گازرسانی بر اساس 
ابتدای  از   )IPS,ANSI,API,…( المللی  بين  معتبر  استانداردهای  نفت و سایر  و  گاز  استانداردهای شرکت ملی 

فعاليت بازرسی فنی در شرکت مدنظر قرار داشته و همچنان در حال انجام می باشد.

پشتیباني از مشاورین پژوهشي

این سازمان به منظور ایجاد همکاري موثر و گسترده با مشاورین پژوهشي خود در دانشگاه شيراز )به عنوان عمده 
ترین مشاور پروژه هاي پژوهشي( ضمن عقد تفاهم نامه با این دانشگاه ، نسبت به تاسيس یک دفتر پژوهشي 
در این مرکز اقدام نموده است که هدف از آن حل معضالت عملياتي شرکت مي باشد. و به منظور افزایش سطح 
کيفي پایان نامه هاي تحت حمایت خود، اقدام به انتخاب یک مشاور صنعتي از ميان کارشناسان درون سازماني 

در این زمينه مي نماید.
مقاوم سازی تاسیسات و ساختمان ها

شرکت مقاوم سازی تاسيسات و ساختمان ها را از سال 1390 با هدف بهبود عملکرد و تداوم جریان گازرسانی و اصالح 
وضعيت ساختمان ها و با استفاده از خدمات پيمانکار اجرا نموده است. از مصادیق بارز آن می توان به جمع آوری شيرهای 
پياده رو، تبدیل شيرهای فلنجی به جوشی، حذف حوضچه های نفر رو، حذف شيرهای مازاد، خارج کردن علمکها از 
درون منازل، بازنگری و اصالح نقشه های اجرایی برق و تاسيسات ساختمان ها و احياء چاه های ارت تابلو برق ساختمان 
های اداری و ایستگاه ها ، تجهيز 2 ساختمان به سيستم های اعالم حریق، بازسازی سوله شرقی و تعویض شبکه های 
فرسوده اشاره نمود. همچنين در سه فاز شناسایی نقاط آسيب پذیر، بازدید از مناطق شناسایی شده و برنامه ریزی و 
اولویت بندی جهت اجرای طرح، اقدام به جاری سازی رویکرد مقاوم سازی شبکه های گاز در استان فارس نموده است.
 همچنين در این راستا در سال 96 کميته نگهداری، تعميرات و مقاوم سازی ایجاد شده است. اثربخشی اقدامات 
صورت گرفته از طریق پایش شاخص های درصد شيرهای پياده رو و حوضچه ای جمع آوری شده صورت می 
پذیرد. همچنين به منظور بهبود رویکرد نگهداری و تعميرات ساختمان ها در سال 97 اقدام به طرحریزی برنامه 

زمان بندی نگهداری ساختمان ها به طور مدون گردیده است.

پدافند غیرعامل

در راستای تحقق هدف استراتژیک »بهبود مسئوليت های اجتماعی و قانونی«، براساس دستورالعمل ها و الزامات 
سازمان پدافندغيرعامل و سازمان مدیریت بحران اجرایی شده است. برای اجرای رویکرد از سيستم GIS و با 
روش SVA اقدام به ارزیابی آسيب پذیری امنيتی شده است. جهت افزایش یادگيری از تجارب شرکت ملی گاز 
الگوبرداری شده است. در جهت بهبود رویکرد اقدام به تشکيل کميته پدافند غيرعامل، تدوین اساسنامه بحران، 
طبقه بندی زیرساخت ها، تشکيل هسته های بحران در تمام نواحی استان، برگزاری مانورهای مختلف و مانورهای 
آتش نشانی ، زلزله و ... صورت گرفته است. این رویکرد با شاخص درصد تحقق مانورهاي برنامه ریزي شده  مورد 

ارزیابی و اصالح قرار می گيرد.

کالیبراسیون

در راستای تحقق هدف استراتژیک » بهبود سيستم های اندازه گيری و مانيتورینگ « ، کاليبراسيون تجهيزات 
اندازه گيري مبتنی بر فرایند اندازه گيری و توزیع گاز به منظور تعيين صحت تجهيزات اندازه گيري مربوطه 
مطابق برنامه کاليبراسيون اعالمی از سوی شرکت ملی گاز ایران اجرایی شده است. جهت بهبود این رویکرد، 
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مانیتورینگ

در راستای تحقق هدف استراتژیک » بهبود سيستم های اندازه گيری و مانيتورینگ « ، مانيتورینگ و قرائت از 
راه دور تجهيزات اندازه گيری، بر اساس رویکردهای اعالمی شرکت ملی گاز ایران در قالب فرایند اندازه گيری و 
توزیع گاز با هدف اطمينان حاصل کردن از صحت قرائت ها، تزریق به هنگام آناليز گاز به فلوکامپيوتر و تصحيح 
کننده ها، تشخيص آنی هرگونه تغييرات در ایستگاه شامل افت یا افزایش فشار ، افت دما، مسایل مربوط به هيتر 

و یخ زدگی در سيستم اندازه گيری و امکان پایش لحظه ای جاری سازی شده است.
 قرائت داده ها با استفاده از نرم افزار INDUSOFT استفاده می شود. جهت ارزیابی این رویکرد شاخص درصد 

ایستگاه های متصل به سيستم مانيتورینگ محاسبه و پایش شده است.
تراز گاز

در راستای تحقق هدف استراتژیک » بهبود سيستم های اندازه گيری و مانيتورینگ « ، ارائه گزارشات دوره ای 
باالنس گاز از سال 1391 بر اساس دستورالعمل های اعالمی مربوط به گازهای دریافتی با هدف کاهش گازهای 
گمشده تدوین شده است. گزارشات به صورت ماهيانه بوده و  جهت محاسبه حجم گاز شبکه و تخليه ها از نرم 

افزار GNPURGE استفاده می شود. 
50000مترمکعب  مصرف  با  مشترکين  جهت  آلتراسونيک  کنتور  نصب  به  اقدام  رویکرد  این  بهبود  جهت  در 
ارزیابی و اصالح رویکرد  Qmin شده است. جهت  از  با مصرف کمتر  باال و شناسایی مشترکين   به  برساعت 
شاخص های درصد هدر رفت گاز در شبکه تغذیه و توزیع و کل و کنتورهای ارتقاء یافته برای مشترکين جدید 
و تعویضی محاسبه و پایش شده است. همچنين در راستای بهبود تراز گاز شرکت اقدام به تعریف پروژه با جهاد 
دانشگاهی تهران نموده است که در آن مجموعه راه حل های شناسایی نشتی گاز و درصد نشت تجهيزات تهيه 

شده است.

شرکت اقدام به بازنگری در رویه تعویض کنتور ایستگاه های CNG نموده است. همچنين جهت تعميق رویکرد 
از تجارب شرکت صنایع الکترونيک شيراز در زمينه کاليبراسيون تجهيزات اندازه گيری الگوبرداری شده است. 
جهت ارزیابی این رویکرد شاخص های درصد اجرای برنامه کاليبراسيون کنتورهاي صنعتي و درصد اجرای برنامه 

کاليبراسيون فشار سنج و دماسنج محاسبه و پایش شده است.
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شاخص های عملکرد زیست محیطی مسئولیت اجتماعی در بخش کارکنان 

از سال 84 در راستای اهداف استراتژیک ، بهبود مسئوليت های اجتماعی و قانونی و صيانت از محيط زیست و 
بهينه سازی مصرف انرژی، شرکت اقدام به استقرار سيستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و محيط 

زیست نموده است.  اقدامات صورت گرفته در این خصوص عبارتند از: 
 بروز آوری  ارزیابی ریسک وجنبه های زیست محيطی

  سيستم ارزیابی عملکرد HSE پيمانکاران 
 برنامه بازدیدهای منظم یکپارچه از کليه فرایندها وتاسيسات و ساختمان ها و... و اعالم عدم انطباق های 

موجود و پيگيری رفع و اصالح آنها
 موارد مرتبط از طریق شاخص های نظير موارد منطبق اندازه گيری آالینده های بهداشت حرفه ای در محيط 

کار سنجش می گردد
 از مصادیق اثر بخشی اجرای  سيستم مدیریت ایمنی وبهداشت  می توان به اخذ رتبه  برتر در حوزه سالمت 

وبهداشت کارکنان اشاره نمود.
 بررسی خطرات شغلی ، ارزیابی ریسک وبررسی حوادث وایمن سازی وکاهش حوادث:

شرکت به منظورکاهش پيامدهاي ایمنی ، بهداشت و زیست محيطي و عمليات کاري خود رویکردهاي مناسبي 
شامل رویکرد و مدیریت ریسک هاي ایمني، بهداشتي و جنبه هاي زیست محيطي را تعریف و جاري سازي نموده 
است. دراین راستا در جهت جاری سازی این رویکرد اقدام  به شناسایی، ارزیابی، کنترل ریسک ها وجنبه های 
سازمانی مطابق روش ارزیابی ریسک ویليام فاین نموده که بروزآوری و بررسی این موارد بصورت ساالنه صورت 

می پذیرد. 
اقدامات صورت گرفته در این خصوص عبارتند از:

 افزایش سرانه آموزش HSE کارکنان متناسب با بروزاوری ریسک وجنبه های زیست محيطی مشاغل سازمان 
 برپایی جلسات درس آموزی ،بازآموزی و تجزیه تحليل حوادث در راستای پيشگيری از حوادث مشابه

 تعریف اقدامات بهبود وکنترل های جدید بمنظور حذف یا کاهش خطرات، ریسک وجنبه  های نامطلوب

ابعاد زیست محیطی مسئولیت اجتماعی برای تضمین موفقیت پایدار
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از مصادیق اثر بخشی اجرای  سيستم  می توان به کاهش حوادث و افزایش آگاهی کارکنان اشاره نمود جهت 
ارزیابی و اصالح این رویکرد شاخص درصد کاهش ساليانه امتياز ارزیابی جنبه های زیست محيطی و درصد 

کاهش ساليانه  امتياز ارزیابی ریسک مشخص گردیده است.

 شناسایی عوامل زیان آور فيزیکی، شيميایی، ارگونوميکی، بيولوژیکی وروانی محيط کار بر اساس استاندارد 
OEL و سایر الزامات قانونی

 بازدیدهای بهداشتی از کليه ساختمان ها وتاسيسات سازمان و بررسی موارد زیست محيطی
 مشارکت وعضویت کارکنان شرکت دردوکارگروه سالمت روان وامنيت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شيراز

 تعریف و تجهيز اتاق سالمت)تخصيص اتاق، معرفی و آموزش رابطين سالمت، تخصيص 40 دستگاه فشارخون، 
ترازو و...(

 کنترل استانداردهای ارگونوميک در تجهيزات اداری و...

از مصادیق اثر بخشی اجرای  سيستم  می توان به  اقدامات اصالحی صورت گرفته   از ارزیابی و مميزی سيستم 
انجام وکتابچه ریسک مشاغل  و کنترل(  ارزیابی  بهداشت )شناسایی،  پروژه مدیریت ریسک  های مدیریتی، 

تدوین گردیده است .

شاخص های عملکرد زیست محیطی مسئولیت اجتماعی در بخش مشتریان 

در این زمينه شرکت با توجه به مسئوليت اجتماعی که در قبال ذی نفعان دارد اقدامات بسياری انجام داده است 
که در زمينه  خرید کاال مطابق قوانين و استانداردهای فنی  اقدام به خرید نموده و کليه کاالها توسط واحد 

بازرسی فنی مورد تایيد قرار می گيرد.
 ضمنا حسب نياز جهت کاالها شرکت اقدام به طراحی واخذ برگه اطالعات ایمنی مواد )MSDS( در جهت مواجه 

با آنها نموده است. همچنين در این خصوص سازمان اقدامات ذیل را انجام داده است:

 برگزاری دوره های آموزشی و تله تئاترهای مرتبط ایمنی و بهينه سازی مصرف سوخت جهت مشتریان 
ومصرف کنندگان گاز طبيعی

 توزیع پمفلت وبروشور و نصب بنر در زمينه ایمنی  و بهينه سازی مصرف سوخت
 مشارکت در برنامه های پاکسازی طبيعت مرتبط با روز زمين پاک

 توسعه و نگهداری فضای سبز ، ومشارکت در کاشت نهال در فضاهای غير سازمانی
 انعقاد تفاهم نامه های زیست محيطی با سازمان مرجع مرتبط

 انجام مطالعات زیست محيطی وگزارشات زیست محيطی، اخذ مجوزهای زیست محيطی،
 مشارکت وعضویت در کمپين های مردمی نظير نه به کيسه های پالستيکی

 سنجش آالینده های محيط زیست نظير خروجی دودکش ها ، صوت سنجی تاسيسات، 
 عضو کارگروه مشارکت در سنجش عملکرد مدیریت سبز دستگاه های اجرایی مرکز استان 

 دریافت نشان لوح سبز
 برگزاری دوره های آموزشی مصرف ایمن گاز  در ادارات ،مکان های عمومی و مدارس سطح استان
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شاخصهای عملکرد زیست محیطی مسئولیت اجتماعی در بخش جامعه  
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شاخص های عملکرد زیست محیطی مسئولیت اجتماعی در بخش مشتریان 

در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت بر اساس الزامات استاندارد ایزو 14001 و در قالب فرایند شناسایی و 
ارزیابی جنبه های زیست محيطی پروژه های شرکت توسط واحد HSE صورت می گيردودر آن تمام جنبه های 
مطلوب ونامطلوب ناشی از اقدامات سازمان شناسایی و به روز آور می گردد. سایر اقدامات صورت گرفته در این 

خصوص عبارتند از:

 اجرای طرح حذف قبوض کاغذی
 برگزاری دوره های آموزشی زیست محيطی جهت کارکنان در جهت حفظ و اشنایی با الزامات وقوانين 

محيط زیست نظيرمبانی محيط زیست، مدیریت سبز با توجه به تاثير عملکرد سازمان در محيط زیست
 بزرگداشت ایام زیست محيطی نظير روز هوای پاک و...

 درج پيام های فرهنگسازی مصرف بهينه وکاهش مصرف انرژی
 مشارکت در برپایی برنامه و نمایشگاه  های زیست محيطی

 توسعه و نگهداری فضای سبز در محل ادارات و منازل سازمانی
 حمایت مالی از همایش دوره ای محيط زیست   
 انجام مطالعات زیست محيطی پروژه ها     
 اندازه گيری آالینده های زیست محيطی     

 توسعه و نگهداری فضای سبز ، ومشارکت در کاشت نهال   
 انعقاد تفاهم نامه های زیست محيطی با سازمان مرجع مرتبط 

 عضویت و مشارکت در کميته تخصصی محيط زیست شرکت ملی گاز 
 تهيه و توزیع اقالم فرهنگی محيط زیست     
 اجرای طرح تفکيک پسماند و مدیریت آن     

 استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر )خورشيدی( در ایستگاه ها   
 اقدامات صرفه جویی در حوزه منابع طبيعی و انرژی  
 طراحی و نصب سایلنسر برای ایستگاه های شهری   

 انجام خرید سبز جهت خرید کاالهای انرژی بر و موثر بر منابع طبيعی 
 مشارکت وعضویت در کمپين های مردمی نظير نه به کيسه های پالستيکی

 عضو کارگروه مشارکت در سنجش عملکرد مدیریت سبز دستگاه های اجرایی 
 سنجش آالینده های محيط زیست نظير خروجی دودکش ها ، صوت سنجی تاسيسات
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فرم شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی )دیدگاه چرخه حیات(

نوع پيامد

ي
اضطرار

ي
غير عاد

ي
شدت اثر Sاحتمال Pعاد

عدد جنبه
بارزغير بارز

1
طراحي بهينه خطوط 

توزیع و تغذیه
بهينه سازي منابع√

هدر رفت منابع و سرمايه 
سازمان

ايجاد مسير شبكه گذاري 
بهينه ومناسب در جهت 
جلوگيري از هدررفت 

سازمان

صرفه جويي در مصرف منابع

ب
طلو

م

8972√

انجام مطالعات ميداني/ 
رد شدن از مسيرهاي 

IGS/مناسب

استعالم از سازمان محيط 
زيست صرفا جهت ايستگاه 

ويا مناطق حفاظت شده

2
طراحي بهينه خطوط 

توزیع و تغذیه
√

جایگزیني گاز به 
جاي سوخت هاي 
فسيلي ودرختان

به خطر افتادن سالمتي 
ذي نفعان -خراب شدن 

چهره سازمان

حفظ چهره مطلوب 
سازمان در منظر ذينفعان

كاهش آلودگي هوا

ب
طلو

م

8972√

انجام مطالعات ميداني/ 
رد شدن از مسيرهاي 

IGS/مناسب

3
طراحي نامناسب 

خطوط لوله
√

مصرف بيشتر منابع 
لوله، مواد اوليه( (

هدر رفت منابع و سرمايه 
سازمان

ايجاد مسير شبكه گذاري 
بهينه ومناسب در جهت 
جلوگيري از هدررفت 

سازمان

كاهش منابع

ب
طلو

نام

امضا وتصويب نقشه ها√3721

4

فرم شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي(با ديدگاه چرخه حيات )
                                                                                                                                                                        امور HSE وپدافند غيرعامل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شركت گاز استان 
فارس

يابی جنبه های زيست محيطی  واحد های شرکت گاز استان فارسارز

واحدرديف
فعاليت/ 

خدمات/محصوالت

وضعيت

پيامد زيست محيطيفرصتريسكجنبه زيست محيطي

(P*S) نوع جنبهعدد جنبه

به
جن

ح 
كنترلهاي سط

موجود(جاري)
كنترلهاي پيشنهادي

(جديد) الزام قانوني

 كنندهتصويب:

مهندسي

ييد کنندهتا:يه کنندهته:

به  روز آوری 
١٣٩٨

به  روز آوری 
١٣٩٨

حجم کل آب برداشتی از منابع مختلف

با توجه به نوع فعاليت گازهای استانی، بخش عمده ای ازآب مورد نيازازتاسيسات متمرکز آبرسانی تامين 
می گردد و ميزان محدودی نيز از منابع زیرزمينی )چاه ( صرفا جهت فضای سبز استفاده می گردد.

)m3( میزان برداشت منابع

54848 تاسيسات متمرکز آب شهری

23589 آب های زیرزمينی )چاه( صرفا جهت فضای سبز

78437 جمع کل

              

              

              

              

              

              

        



65

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان فارس 1398

در سال 98 شرکت در جهت کاهش میزان مصرف آب اقدامات ذیل را انجام داده است:

 نصب شيرپدالی در تمامی سرویس های بهداشتی 
 تعویض فلش تانک های پرمصرف به کم مصرف

 خرید گياهان کم مصرف و مقاوم وجایگزینی با گياهان پرمصرف
 آبياری قطره ای فضای سبز

 سنجش ميزان آب ساختمان های اداری مطابق سيستم مدیریت سبز
 شستشوی مکانيزه ساختمان های اداری

 کاهش مصرف آب در رستوران از طریق برگزاری جلسات آموزشی TBM جهت پرسنل
 خرید واتصال ساختمان های دارای زیرساخت الزم فاضالب شهری نظير ساختمان ناحيه 1و2 مرکز استان

 ميزان انتشار گازهای گلخانه ای:
 )PICARS( ميزان انتشار ساالنه گازهای گلخانه ای،  توسط نرم افزار ارائه شده توسط شرکت ملی نفت 

محاسبه کنترل وبه ستاد اعالم می گردد 
 اقدامات صورت گرفته درخصوص کنترل گازهای گلخانه ای عبارتند از:

 نشت یابی مستمر از تجهيزات و انشعابات، و تاسيسات بصورت مکانيزه و صدور دستور رفع نشتی وپيگيری آن
 تزریق و تخليه گاز مطابق دستورالعمل فنی  CPL013 و همچنين راه اندازی سيستم PSSR در تزریق 

 تعمير سرویس به موقع  وسنجش ميزان آالیندگی سامانه های احتراقی و...
 نصب و راه اندازی سيستم های تامين انرژی پاک خورشيدی نظير سيستم تامين برق خورشيدی جهرم 

 CGS وایستگاه های

)tonCO2e/y( مقدار انتشار واحد های انتشار دهنده گاز

66366
 انتشار مستقيم )احتراق ، تخليه
 گاز( انتشار غير مستقيم)مصرف
) برق توليدی در نيروگاه در سازمان

)CH4( متان

803522
 انتشار مستقيم )احتراق ، تخليه
 گاز( انتشار غير مستقيم)مصرف
) برق توليدی در نيروگاه در سازمان

)CO2( دی اکسيد کربن

25,4
 انتشار مستقيم )احتراق ، تخليه
 گاز( انتشار غير مستقيم)مصرف
) برق توليدی در نيروگاه در سازمان

)N2O(نيتروز اکسيد
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مدیریت پسماند 

شرکت در خصوص مدیریت پسماند اقدام به بومی سازی دستورالعمل مدیریت پسماند نموده و هر پسماند را با 
توجه به استاندارد زیست محيطی 140001-2015  چرخه عمر آن  شناسایی نموده است. اقدامات صورت گرفته 

دراین خصوص عبارتند از:
 هماهنگی با سازمان مدیریت پسماند شهری در جهت بازیافت پسماند توليدی در ساختمان های اداری

 اخذ پيمانکار ذی صالح در جهت مدیریت اصولی پسماند های صنعتی وویژه
 بررسی ميزان پسماند توليدی در سطح شرکت و ارائه آمار به صورت فصلی وساالنه  

ضمنا این شرکت تالش نموده است که ميزان توليد پسماند را با اقداماتی نظير نصب نرم افزار شمارنده کاغذ 
پرینت هر فرد،استفاده مجدد از لوله های اسقاطی جهت غالفی با تایيد بازرس فنی، تعمير کنتور های خراب 

ومستعمل ، خرید تجهيزات دارای خدمات پس از فروش و...  کاهش دهد.

روش دفع مقدار تولیده شده به تن انواع پسماند

فروش 5/413
پسماند های اداری وصنعتی بی خطر  

نظير کنتور و رگوالتور،وسایل اداری، لوله 
فلزی وپلی اتيلن اسقاطی و...

تحویل به غير )شرکت ذی صالح زیست 
محيطی مدیریت پسماند  بازیافت مجدد ( 96/335 پسماند های خطرناک شامل  روغن 

مستعمل ، بشکه خالی اودرانت و..
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لیست مختصر تعدادی از پسماندهاي تولیدی شرکت گاز استان فارس و روش هاي کنترل آنها مطابق 
دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت گاز استان فارس

جنبه
خطرات و

جنبه هاي مربوطه
 اقدامات صورت
 گرفته در جهت

 کاهش حجم
روش دفع روش  بسته بندي

 نوع ضایعات
 و ترکیب

درصد آن
ردیف

بارز سمي/ آالینده خاک

 تعویض المنت
 فيلتردر صورت

  عدم تایيد
 تست کنترل
کيفيت روغن

با گذشت 

 جمع آوري و انتقال
 موقت به انبار کاال

جهت  فروش
بشکه  روغن ترانس

ضایعاتي 1

بارز آالینده هوا / محيط
 تزریق مواد
 بر اساس

دستورالعمل

 جمع آوري در انبار
 جهت فروش پس از
 خنثي سازي مواد

مرکاپتان
بر روي پالت  بشکه هاي

خالي ادورانت 2

بارز آالینده خاک/ آب
 خنثي نمودن

 بر اساس
دستورالعمل

 خنثي سازي در محل
 مناسب / انتقال به
 مراکز مجاز جهت

سوزاندن
بشکه

 پساب خنثي
 سازی  بشکه
هاي ادورانت

3

بارز تحليل منابع  استفاده مجدد
از قطعات

 فروش ضایعات توسط
امور کاال فله اي  شير آالت

ضایعاتي 4

بارز  خطرات آتش سوزي و
آلودگي محيط

 تعویض فيلتر
 بر اساس

دستورالعمل

 انتقال به شرکت هاي
 توليد کننده جهت
 بازیافت / انتقال به
 شهرداري جهت در

 مرکز دفع پسماندهاي
صنعتي

کيسه مخصوص فيلتر المنت 5

بارز آالینده خاک/ آب
 تعویض ضد یخ
 بر اساس دستور

العمل
 جمع آوري در انبار

جهت فروش بر روي پالت
 بشکه

 هاي خالي
گالیکول

6

بارز تحليل منابع استفاده بهينه  جمع آوري  در انبار
جهت  فروش فله اي

 لوله و
 اتصاالت
اسقاطي

7

بارز تحليل منابع  تعمير و استفاده
مجدد

 جمع آوري  در انبار
جهت فروش فله اي  کنتور و

ریگالتور 8

بارز تحليل منابع  نگهداري
مناسب

  جمع آوري  در انبار
جهت  فروش فله اي  ضایعات

چدني 9

بارز تحليل منابع  تفکيک و
مصرف بهينه

 تفکيک و جمع آوري
توسط  مراکز بازیافت ظروف مخصوص کاغذ و کارتن 10

بارز تحليل منابع
 استفاده از ظروف
 دائم و یا ظروف با

منشاء طبيعي
 تفکيک و جمع آوري
توسط  مراکز بازیافت ظروف مخصوص  ظروف یکبار

مصرف 11
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پایش آالینده های زیست محیطی

 در راستای » صيانت از محيط زیست و بهينه سازی مصرف انرژی « مبتنی بر فرایند محيط زیست، پایش 
آالینده های زیست محيطی از سال 1392 با هدف کاهش آالینده های زیست محيطی و بر اساس بند ب 
ماده 192 برنامه پنجم توسعه کشور و با توجه به استقرار الزامات استاندارد ISO 14001 جاری سازی شده 

است. 
در این رویکرد کليه آالینده های زیست محيطی نظير صوت، عوامل شيميایی و گازهاي خروجي از دودکش 
اقدامات  تعریف  به  نسبت  گيری  اندازه  نتایج  به  توجه  با  و  گردد  می  گيری  اندازه   CGS های  ایستگاه  هيتر 

اصالحی و رفع عدم انطباق ها اقدام می گردد.
 از مصادیق بارز آن می توان به پایش 110 مورد در سال 1395 اشاره کرد. جهت ارزیابی و اصالح این رویکرد 
شاخص درصد موارد منطبق اندازه گيری آالینده های زیست محيطی محاسبه و پایش شده است. به منظور 

بهبود رویکرد اقدام به استفاده از سيستم گرمایش خورشيدی در ایستگاه های تقليل فشار نموده  است.
همچنين از سال 84 استانداردهای ISO14001 و OHSA18001 و HSE-MS جاری سازی شده است و جهت 
جاري سازي  و  تعيين  را  مناسبي  شاخص هاي  معين  زماني  بازه هاي  در  فرآیند  این  اجراي  پایش  و  ارزیابي 

نموده است. 
توسعه اجراي مدیریت ریسک و جنبه ها در کليه پروژه ها نيز نمونه بارزي از نتایج بازنگري این فرآیند مي باشد.

 در همين راستا امور HSE اقدام به بازرسي هاي دوره اي از ادارات و کليه پروژه هاي اجرایي ) هر پروژه 2الاقل یک 
بار در ماه ( مي نماید که پس از انجام بازرسي نواحي قابل بهبود را مشخص و به ادارات/ پيمانکار پروژه مربوطه 

جهت اصالح ابالغ مي نماید.
 فرآیند بازرسي HSE ادارات و پروژه ها نيز با شاخص هایي همچون تعداد عدم انطباق هاي مشاهده شده، ضریب 

تکرار حادثه مورد بررسي قرار مي گيرند. 
اثرات نامطلوب بهداشتي، زیست محيطي و ایمني  با حفظ ایمني و کاهش  از جمله  رویکردهاي دیگر مرتبط 

رویکردهاي نشت یابي و کنترل نشتي ها مي باشند.
این شرکت مطابق دستورالعمل هاي ابالغي شرکت ملي گاز و روش اجرایي داخلي کنترل فرآیند نشت یابي و 
براساس برنامه زمانبندي تهيه شده به صورت ادواري اقدام به بازرسي از شبکه ها و ایستگاه هاي گاز مي نماید تا 

از عملکرد مطلوب شبکه ها و تأسيسات خود اطمينان حاصل نماید.
 از بهبودهاي این رویکرد مي توان به نصب GPS بر روي تجهيزات نشت یابي به منظورکنترل اجراي مناسب 
فرآیند با رهگيري مسيرها اشاره نمود. شرکت با تعریف رویکرد اندازه گيري پارامترهاي محيط کار و رویکرد 
معاینات ادواري کارکنان و جاري سازي آن آثار نامطلوب عمليات سازمان و محيط کار بر پرسنل را تحت کنترل 

قرار داده است.
 با توجه به اهميت ارتقاء رضایتمندي گروه هاي مختلف ذي نفعان این شرکت اقدام به نظر سنجي از همسایگان 

درخصوص آثار و فعاليت هاي بهداشتي، زیست محيطي و ایمني فعاليت هاي خود اقدام مي نماید. 
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مدیریت ریسک های HSE و مدیریت پسماند 

رویکرد  شامل  مناسبي  رویکردهاي  خود  کاري  عمليات  و  محيطي  زیست  پيامدهاي  منظورکاهش  به  شرکت 
را  و جنبه هاي زیست محيطي  بهداشتي  ایمني،  و مدیریت ریسک هاي  مدیریت پسماندهاي زیست محيطي 

تعریف و جاري سازي نموده است. دراین راستا اقدامات زیر صورت گرفته است .

اقدامات مدیریتي/ اصالحي عوامل آالینده/ پسماندها

نصب سایلنسر در تعداد از ایستگاه ها
اندازه گيري ميزان صدا در کليه ایستگاه هاي تقليل فشار گاز 

مطابق با استاندارد زیست محيطي )در روز و شب(

بوزدایي بشکه هاي خالي ماده بودارکننده گاز طبيعي مطابق 
دستورالعمل دستورالعمل بوزدایي از بشکه هاي خالي ماده 

بودارکننده گاز طبيعي
بشکه هاي خالي ماده بودارکننده گاز طبيعي

سوزاندن المنت فيلترهاي مستعمل در کوره هاي استاندارد 
از طریق شرکت هاي ارایه دهنده خدمات زیست محيطي المنت فيلترها

انجام آناليز گاز خروجي هيترهاي در سرویس ایستگاه ها 
از طریق استفاده از خدمات آزمایشگاه هاي معتمد اداره 
کل حفاظت محيط استان)نتایج در محدوده استاندارد 

مي باشند(.

آلودگي هوا از طریق گاز خروجي هيترهاي گرم کننده 
ایستگاه هاي تقليل فشار

تعویض دوره اي روغن مطابق با چک ليست  و تحویل به 
مناطق بازیافت در سطح شهر/ تحویل به شرکت هاي 

ارایه دهنده خدمات زیست محيطي جهت بازیافت/ در سال 
 pcb97 قبل از فروش برنامه ریزی جهت بررسی ميزان

بعنوان ماده شيميای واالینده شده است

روغن مستعمل خودروها/ ترانس ها

انجام معاینات فني کليه خودروها اگزوز وسایل نقليه

عدم استفاده از مواد شوینده آالینده محيط زیست چگونگي شستشوي فضاهاي اداري

تفکيک کاغذ از زباله عادي و تحویل به مراکز بازیافت 
)سازمان مدیریت پسماند شهري اهواز(و سعي در کاهش 

ميزان استفاده به عنوان مثال حذف مکاتبات دستي از طریق 
استفاده از سيستم اتوماسيون اداري، تغذیه مستندات و 

الزامات سيستم هاي مدیریتي در شبکه اینترانت، 

کاغذ

مميزي انرژي/ فعالسازي کميته بهينه سازي مصارف انرژي/ 
جاري سازي دستورالعمل خرید کاالی انرژی بر/استقرار 

مدیریت انرژی
مصارف انرژي

ميزان پارامترهای آالینده حاصل از خروجی سپتيک تانک 
ها اندازه گيری و در محدوده بودن آالینده های حاصل از فاضالب بهداشتی 
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استفاده از فناوری های دوستدار محیط زیست

مطابق روش اجرایي مدیریت فناوري ، از مهمترین پارامترها و شاخص هاي ارزیابي مي توان به معيار » قابليت 
انطباق با الزامات ایمني، بهداشت و محيط زیست« در بعد زیست محيطي و معيارهاي » ميزان انعطاف پذیري«،
با وضعيت  فناوري  » سازگاري  نگهداري«،  و  برداري  بهره  فني«، »سهولت  استانداردهاي  با  انطباق  قابليت   «  
موجود«  و...  در بعد عملکرد و قابليت هاي سازماني اشاره نمود. شرکت با توجه به استقرار سيستم مدیریت 
محيط زیست بر اساس استاندارد ایزو 14001 اقدام به بهره گيری از فناوری هایی که در جهت بهبود پيامدهای 
از  از مصادیق آن می توان به استفاده  از فرآیندهای شرکت می باشند نموده است که  زیست محيطی ناشی 
ایستگاه انرژی خورشيدی، طراحی اسليو در رگوالتورها که روغن کاری را کاهش می دهد و استفاده از نشت یاب 
های مکانيزه اشاره نمود. همچنين در سال 97 به منظور کاهش پيامدهای نامطلوب زیست محيطی ناشی از تخليه 

گاز علمک ها اقدام به به کارگيری نوآوری صورت گرفته تحت عنوان » دستگاه تخليه گاز« اشاره نمود. 

)GIS( سیستم اطالعات مکانی

 در راستای تحقق هدف استراتژیک » توسعه سيستم ها و زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات »، همزمان 
با آغاز بهره برداری از نرم افزار GIS در سال 87 اجرای رویکرد تهيه نقشه پایه آغاز شد. یکی از اهداف اصلی 
اجرای این رویکرد بروز نگه داشتن اطالعات مکانی و  توصيفی نقشه پایه )پارسل ها( در نقشه GIS متناسب با 

عمليات فيزیکی انجام شده و ارایه اطالعات صحيح به واحد ها جهت مشاهده و استفاده می باشد. 
 GIS اجرا می شود. جهت اجرای آن از نرم افزار GIS این رویکرد در قالب فرایند یکپارچه سازی اطالعات مکانی در
و  CADMAP و غيره استفاده می شود. دامنه اجرایی رویکرد شامل واحدهای  مهندسی، توسعه شبکه و خدمات 
فنی بهره برداری و پدافند غير عامل می  باشد. جهت جاری سازی رویکرد از  روش های متفاوتی استفاده می شود: 

1-با بارگذاری ازبيلت های شهر و روستاها در نقشه 
2-  بررسی دیتای دوربين نقشه برداری و GPS دوفرکانسه در نرم افزارها LGO. همچنين به منظور تکميل نقشه 
 CPS و همچنين جهت برداشت، تکميل و در نهایت  بارگذاری ایستگاه های GIS شبکه های موجود در نرم افزار
در نرم افزار GIS رویکرد آشکارسازی شبکه های فاقد ازبيلت و کابل های ایستگاه های CPS  جاری سازی شده 
است. در جهت بهبود این رویکرد خرید دستگاه های پيشرفته تر از جمله پيگيری خرید دستگاه های آشکارساز 
مخصوص شبکه های پلی اتيلن در دستور کار قرار گرفته است. جهت ارزیابی و اصالح این رویکرد شاخص درصد 

نقشه هاي GIS-ready  شده محاسبه و پایش شده است.

اندازه گیری پارامترهای ایمنی و زیست محیطی و انرژی

 پارامترهای زیست محيطی، ایمنی و انرژی توسط شرکت های معتمد و همچنين امکانات داخلی شرکت به صورت 
دوره ای مورد اندازه گيری قرار گرفته و ضمن ارسال برخی از نتایج آن برای مراجع ذیصالح، نسبت به صدور 

اقدامات اصالحی/ پيشگيرانه جهت رساندن آنها به حد مجاز اقدام می گردد.
 از نتایج اقدامات بهبود تعریف شده به تناسب نتایج اندازه گيری های فوق می توان به تنظيم  مشعل هيتر 

ایستگاه ها اشاره نمود.
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مدیریت تأثیرات زیانبار ایمني، زیست محیطي و اجتماعي عملیات

 در راستاي هدف استراتژیک »صيانت از محيط زیست و بهينه سازی مصرف انرژی » و در قالب فرایند ایمنی 
و مدیریت چرخه عمر محصوالت و خدمات، رویکرد اصلي شرکت جهت مدیریت تأثيرات زیانبار ایمني، زیست 

محيطي و اجتماعي عمليات بر محيط پيراموني، استفاده از الزامات سيستم ISO14001 مي باشد. 
در اجراي منظم این رویکرد، واحد HSE با شناسایی جنبه ها و مخاطرات و تعریف اهداف زیست محيطي و 
ایمني و ارایه برنامه هاي اجرایي زمانبندي شده براساس دستورالعمل هاي مدون، از طریق بازدیدهاي ادواري از 
ادارات گاز، ایستگاه هاي تقليل فشار، شيرهاي شبکه، پروژه هاي اجرایي سطح استان و ... براساس تکميل چک ليست 
هاي مخصوص اقدام به اندازه گيري، تحليل و اتخاذ تدابير اصالحي در جهت حذف، کاهش و یا کنترل جنبه هاي 

زیست محيطي و مخاطرات ایمني مي نمایند. 
در جهت بهبود این فرایند در سال 97 شرکت اقدام به طراحی چک ليست زیست محيطی پيمانکاران و ایجاد 

سيستم گزارش گيری ماهانه زیست محيطی از نمایندگان HSE نموده است. 
در طراحي پروژه هاي گازرساني با تهيه طرح امکان سنجي، توجيه فني و اقتصادي و زیست محيطي و مقاوم 
سازي و بازسازي و برآورد بودجه و تامين نقدینگي و بهينه سازي ساختمان اداري در راستاي مقررات مبحث 

نوزدهم ملي ساختمان مالحظات مذکور را لحاظ مي نمایند. 
با درنظر گرفتن معيارهایي مانند فاصله ازخطوط اصلي گاز،جمعيت، اقليم، واقع شدن درمحدوده هاي جنگلي و... 
در اولویت بندي گازرساني به روستاها نسبت به انتخاب پروژه هاي با اولویت اقتصادي باالتر انتخاب مي نماید. 
همچنين با اعمال استانداردهاي حفاظت از زنگ وپوشش لوله هاي گازرساني درمرحله طراحي زمينه نگهداري 

بهينه شبکه هاي فوالدي فراهم مي گردد.
 با جاري سازي رویکردهاي نشت یابي و بودار کنندگي گاز نسبت به اطمينان از گازرساني ایمن اقدام مي نماید. 
بيمه تاسيسات و مستندات گازرساني و اداري و شرکت با لحاظ دستورالعمل خرید کاالی انرژی بر از پایداري 
زیست محيطي منابع خود اطمينان حاصل کرده و با مدیریت و تفکيک پسماندها ازتأثيرات مخرب آنها برمحيط 

زیست پيشگيري مي نماید.
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نتایج عملکردی شرکت گاز استان فارس
 در بخش مشتریان 

              

              

              

              

              

              

        

1- شهرت و تصویر سازمان کل

افزایش ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند/ارتقای 
پورتال و تغييرات در سایت مطابق نياز مشتریان.

کسب افتخارات در سطح استان

3- تحویل محصول و خدمات2- ارزش محصول و خدمات

4 - درصد رضایتمندی مشترکین تجاری

فقط در 2 سال مذکور شاخص تفکيکی سنجيده 
به  توجه  و  ها  نظرسنجی  انجام  و  است  شده 

خواسته های ایشان از دالیل بهبود است 

6 - درصد رضایتمندی مشترکین خانگی5 - درصد رضایتمندی مشترکین صنعتی

فقط در 2 سال مذکور شاخص تفکيکی سنجيده 
شده است

فقط در 2 سال مذکور شاخص تفکيکی سنجيده 
از  ها  به شهرستان  دامنه  افزایش  که  است  شده 

دالیل آن است.

7 - شهرت و تصویر سازمان در رابطه با
 مشترك جزء

افزایش ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند/ ارتقای 
پورتال و تغييرات در سایت مطابق نياز مشتریان.

کسب افتخارات در سطح استان 

9 - خدمات و پشتیبانی مشترکین عمده8- خدمات و پشتیبانی مشترکین جزء

از  رجوع  ارباب  تکریم  ها/طرح  نظرسنجی  انجام 
دالیل افزایش رضایتمندی بوده است. در سال 96 
افزایش دامنه به شهرستان ها باعث کاهش مقطعی 

شده است.

افزایش ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند/ارتقای 
پورتال و تغييرات در سایت مطابق نياز مشتریان.

کسب افتخارات در سطح استان

10-  رعایت ادب و شئونات و رفتار
مامور قرائت کنتور

از دالیل بهبود این شاخص ها می توان به  افزایش 
نظارت و تعداد ماموران اشاره کرد

12- رضایت کل از عملکرد کاری شرکت11- وقت شناسی مامور قرائت

از دالیل بهبود این شاخص ها می توان به  افزایش 
نظارت و تعداد ماموران اشاره کرد. 

افزایش تعرفه ها از دالیل آ ن است
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13- دقت مامور قرائت کنتور

افزایش  به  توان  می  شاخص  این  بهبود  دالیل  از 
نظارت و تعداد ماموران اشاره کرد.

14-  عملکرد امداد شرکت گاز ) 194 ( 
هنگام بروز حوادث و مواقع بحرانی

افزایش دامنه به نظرسنجی شهرستانها از دالیل آن 
است.

 نتایج عملکردی شرکت گاز استان فارس در بخش مشتریان 
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1 - متوسط زمان جابه جایی و جمع آوری 
انشعابات

با توسعه پکيج های پيمان و جاری سازی مناسب 
رویکرد مربوطه شاخص کاهش پيدا نموده است

پراکندگی تقاضای نصب کنتور/ عدم حضور مالک 
در ساختمان باعث افزایش زمان نصب شده است.

 نتایج عملکردی شرکت گاز استان فارس در بخش مشتریان

3 - متوسط زمان نصب تجهیزات2 - متوسط زمان نصب علمک )روز(

4 - متوسط زمان تعویض کنتورهای خراب )روز(

تعویض  جهت  پيمانکاری  های  گروه  افزایش 
شده  عملکرد  بهبود  به  منجر  خراب  کنتورهای 

است.

کنترل دقيق سيستمی و بهره برداری از ناوگان 
کنترل  جهت  مناسب   آالرم  ایجاد  و  موتوری 
عملکرد امدادگران منجر به بهبود عملکرد واحد 

امداد شده است.

کنترل بيشتر سيستمی بر روی عملکرد امدادگران 
وهمچنين راه اندازی  امداد موتوری منجر به بهبود 

عملکرد واحد امداد شده است.

6 - متوسط زمان رسیدگی به پیامهای خیلی فوری5 - متوسط زمان رسیدن به حادثه )دقیقه(

7- متوسط زمان رسیدگی به پیامهای امداد

مناسب  آالرم  ایجاد  و  سيستمی  دقيق  کنترل 
عملکرد  بهبود  به  منجر  عملکرد  کنترل  جهت 

واحد امداد شده است.

در  رسانی  ،اطالع  پيامکی  سيستم  اندازی  راه 
پشت قبوض جهت رفع مشکل منجر به کاهش 

نبودخوانی شده است.

ارائه آموزش الزم به کنتورخوان و باال رفتن دقت 
آنها و همکاری مشترک در ارسال اطالعات قرائت

9 - درصد قرائت اشتباه8 - درصد نبود خوانی

GIS 10 - درصد مشترکین تحت پوشش سامانه

با توجه به توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات 
های  سيستم  ارتقا  و  سپاری  برون  همچنين  و 

GIS، نتایج فوق بدست آمده است.

به دليل اجرایی نشدن نرم افزار سامگ )در دست تهيه حاصل عملکرد مناسب واحد امداد می باشد.
شرکت ملی گاز( تعدادی از اهداف تحقق نيافته است.

12 - میزان خدمات الکترونیکی شده11 - سرانه ساعات قطع گاز برنامه ریزی نشده
 )خدمات دفاتر پیشخوان(
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13- تعداد برنامه های فرهنگ سازی شده
 برای مشترکین

خصوص  در  نفت  محترم  وزیر  نامه   به  توجه  با 
های  برنامه  تعداد  ها  هزینه  در  جویی  صرفه 

فرهنگ سازی کاهش محسوسی داشته است.

گستردگی  رسانی،  گاز  گسترش  به  توجه  با 
جامعه، نامشخص بودن رفتارهای انسانی عليرغم 

اقدامات صورت گرفته شاخص مطلوب نيست.

 نتایج عملکردی شرکت گاز استان فارس در بخش مشتریان

14 - درصد پرداخت غیر حضوری نسبت 
به کل پرداخت ها 

15 - تعداد حوادث غیر فوتی به مشترکین
 )درصد هزار مشترك(

16 - نسبت تعداد فوتیها به مشترکین
 )در میلیون مشترك(

تعویض  جهت  پيمانکاری  های  گروه  افزایش 
شده  عملکرد  بهبود  به  منجر  خراب  کنتورهای 

است.

کنترل دقيق سيستمی و بهره برداری از ناوگان 
کنترل  جهت  مناسب   آالرم  ایجاد  و  موتوری 
عملکرد امدادگران منجر به بهبود عملکرد واحد 

امداد شده است.

کنترل بيشتر سيستمی بر روی عملکرد امدادگران 
وهمچنين راه اندازی  امداد موتوری منجر به بهبود 

عملکرد واحد امداد شده است.

17 - نسبت تعداد شکایات به کل مشترکین
 )بر حسب میلیون مشترك(

18 - متوسط زمان رسیدگی به شکایات

مطلوب  روند  الکترونيک  دولت  سازی  پياده  با 
ایجاد شده است.
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1- افتخار و غرور سازمانی

در  وزارت  سمت  از  شده  ایجاد  های  محدودیت 
خصوص امکانات و تسهيالت رفاهی از دالیل آن 

است.

3- فرایند جانشین پروری2- کار تیمی و همکاری همکاران

افزایش فعاليت هایی همچون عضویت در کميته 
سازمان،  تعالی  های  کميته  همچون  کاری  های 

رابطين ایزو و انرژی و ... می باشد.

تغيير سبک مدیریتی از دالیل آن است.

4- اطالع رسانی در مورد وظایف و 
قوانین اداری

در سال 96، افزایش دامنه نظرسنجی به کارکنان غيررسمی 
که تعداد زیادی را شامل می شوند و مشمول قوانين کار که 
از قانون صنعت نفت مجزاست می باشد. از دالیل آن در 

سال 97 اطالع رسانی از طریق پورتال می باشد.

6- تجهیزات و زیرساخت های محیط کار5- سهولت دسترسی کارکنان به مسئولین

فعال شدن روابط عمومی در کانال های مجازی و 
برگزاری سبک 360 از دالیل آن است.

در سال96 افزایش دامنه نظرسنجی به شهرستان 
ها منجر به کاهش عملکرد نسبت به سال های 

قبل گردید.

7- خدمات ورزشی و تربیت بدنی

سوله  ساخت  شروع  لحاظ  به  و 95  سال 94  در 
ورزشی  خدمات  به  اختصاصی  بودجه  ورزشی، 
کاهش و منجر به کاهش رضایتمندی شد که در 

سال 97 با افتتاح سالن، جبران گردید.

9- میانگین رضایت از افزایش سطح 8- تخصیص و توزیع اقامتگاه  های تفریحی
بهداشت و سالمت

دامنه  بسط  دليل  به  سال 96  در  کاهش شاخص 
رسمی  غير  و  رسمی  کارکنان  کل  به  نظرسنجی 

است.

عدم افزایش مناسب تعرفه ها و خدمات درمانی 
) مانند محدود شدن ارائه خدمات دندانپزشکی( از 

دالیل آن است.

10- تشویق و تقدیر عادالنه از کارکنان

اعطای اضافه کاری های کميته های تعالی از دالیل 
آن است

12- میزان تفویض اختیار11- نقش آموزش در بهبود عملکرد

افزایش سرانه آموزشی و راه اندازی مرکز آموزشی 
در تعامل با فنی حرفه ای و آموزش های مجازی از 

دالیل آن است.

تغيير سبک مدیریتی از دالیل آن است.

  نتایج  در بخش کارکنان 
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13- مدیریت و رهبری کارکنان رسمی

خروج تعداد زیادی از مدیران در سال 95 و اجرای پروژه 
است  شده  مدیریتی  سبک  تغيير  باعث   360 سبک 
همچنين تالش جهت فرهنگ سازی سيستمها در سطح 

شيراز و شهرستان ها از دالیل بهبود این شاخص است.

15- ارتباطات کارکنان غیر رسمی14- مدیریت و رهبری کارکنان غیر رسمی

با بسط دامنه نظرسنجی در 2 سال اخير سنجيده 
شده است. از دالیل بهبود آن اجرای پروژه سبک 

360 می باشد.

برگزاری دوره های اموزشی ارتباط موثر از دالیل 
بهبود این شاخص می 

16- ارتباطات کارکنان رسمی

برگزاری دوره های اموزشی ارتباط موثر و برگزاری 
تيمهای تعالی سازمانی از دالیل بهبود آن است.

18- آموزش و توسعه شغلی کارکنان غیر رسمی17- آموزش و توسعه شغلی کارکنان رسمی

19- مدیریت عملکرد و شایستگی 
کارکنان غیر رسمی

ارزیابی عملکرد کارکنان پيمانکاری مکانيزم مدونی 
ندارد و در قالب پاداش های اضافه کار به تشخيص 

روسا تخصيص می یابد.

20- مدیریت عملکرد و شایستگی 
کارکنان رسمی

21- اطالع رسانی کارکنان رسمی

از دالیل آن افزایش دامنه به کارکنان غيررسمی 
است.

استقرار مدیریت استراتژیک و تعالی از دالیل بهبود 
است.

22- اطالع رسانی کارکنان غیر رسمی

افزایش کانال های ارتباطی از دالیل آن است.

24- شرایط و محیط کار کارکنان رسمی23-  شرایط و محیط کار کارکنان  غیر رسمی

افزایش ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند/ارتقای 
پورتال و تغييرات در سایت مطابق نياز مشتریان.

کسب افتخارات در سطح استان

عدم  و  دندانپزشکی  خدمات  ارائه  شدن  محدود 
باشد  می  سال 96  در  ها  تعرفه  مناسب  افزایش 

تشکيل کميته سالمت از دالیل بهبود آن است.

  نتایج عملکردی شرکت گاز استان فارس در بخش کارکنان  

افزایش سرانه آموزشی به دليل واگذاری بخش غير رسمی به سازمان فنی حرفه ای، ظرفيت بيشتری جهت 
کارکنان ایجاد شده است.
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25- رضایت، مشارکت و تعامل فعال
 کارکنان رسمی

27- توانمندسازی  و  انگیزش کارکنان رسمی

افزایش ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند/ارتقای 
پورتال و تغييرات در سایت مطابق نياز مشتریان.

کسب افتخارات در سطح استان

28- توانمندسازی و انگیزش کارکنان غیر رسمی

افزایش حقوق کارکنان غيررسمی به دليل اجرای 
نرخ آموزش  افزایش  و  بندی مشاغل  طرح طبقه 

ایشان  از دالیل بهبود  است

30- درصد رضایتمندی  نیروهای غیر رسمی29- تکنولوژی های ارتباطی برای کارکنان رسمی

استفاده از شبکه های مجازی در این زمينه موثر 
بوده است

عليرغم شرایط اقتصادی حاکم؛ بهبود پرداخت ها 
و تسهيالت به نيروهای ارکان ثالث منجر به افزایش 

رضایتمندی ایشان شده است

31- عدد رضایتمندی کارکنان رسمی
 و قرارداد مستقیم

  نتایج عملکردی شرکت گاز استان فارس در بخش کارکنان 

افزایش فعاليت هایی همچون عضویت در کميته های کاری همچون کميته های تعالی سازمان، رابطين ایزو 
و انرژی و ... می باشد.

26- رضایت، مشارکت و تعامل فعال
 کارکنان غیر رسمی
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1 - درصد تحقق معاینات طب صنعتي
 پرسنل پیمانکاری

نظارت  و  مربوطه  رویکرد  سازی  جاری  از  حاصل 
مستمر واحد بهداشت می باشد.

2- سرانه آموزش های HSE )نفر ساعت -کل 
کارکنان رسمی-قراردادی و  پیمانکاری (

3- ضریب شیوع بیماری شغلی
 )کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم(

اجرای الزام آموزشی مندرج در ماده 28 و استفاده از ظرفيت 
پيمانکاران و پيما ها و اجرای دوره های متعدد آموزشی جهت 
بازآموزی کارکنان توسط اداره آموزش منجر به افزایش ساعات 

آموزش در سال97 گردیده است

از دالیل تثبيت روند مثبت شاخص تشکيل کميته راهبردی و 
تخصصی سالمت، راه اندازی اتاق سالمت در نواحی و ساختمان 
مرکزی )توزیع دستگاه سنجش فشار خون و ترازو ( و انتخاب و 

به کارگيری  رابطين سالمت در نواحی

4 - ضریب شدت حوادث کارکنان 
)رسمی و قرارداد مستقیم(

5- ضریب تکرار حوادث کارکنان 
)رسمی و قرارداد مستقیم(

6- درصد پوشش معاینات ادواری

نظارت  و  مربوطه  رویکرد  سازی  جاری  از  حاصل 
مستمر واحد بهداشت می باشد.

                7 - ضریب شدت حوادث 
             )کارکنان پیمانکاری(

8- ضریب تکرار حوادث
 )کارکنان پیمانکاری(

9 - درصد موارد منطبق اندازه گیری 
عوامل زیان آور بهداشت حرفه ای  

افزایش ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند/ارتقای 
پورتال و تغييرات در سایت مطابق نياز مشتریان.

کسب افتخارات در سطح استان
10 - درصد دفاتر کاری دارای 

انطباق در نورسنجی

این  دوره  هر  های  انطباق  عدم  نمودن  برطرف  با 
مساله درحال بهبود است.

12 - نسبت تعداد کارکنان رسمی11 - درصد انطباق شاغل و سمت
 به غیر رسمی

جلوگيری و کاهش جابجایی های بدون انتصاب  با 
الزام تایيد سيستم اداری چارگون با واحد تامين 

نيروی انسانی

با توجه به گرایش سازمان به سمت جذب نيروهای 
بومی و به دليل ممنوعيت جذب، اخيراَ بيشتر از 

نيروهای غير رسمی استفاده می گردد.

 نتایج عملکردی شرکت گاز استان فارس در بخش کارکنان 

با توجه به بروز 2 مورد حادثه ورزشی، یک مورد سکته همکاران در ساعات اداری و همچنين یک مورد حادثه 
ناشی از عملکرد نامناسب 

بروز خطای عملکردی در شات آف ولو ایستگاه تقليل فشار در هنگام راه اندازی منجر به ترکيدگی کپ 
سيلندر تحت فشار و ایجاد حادثه برای یک نفر از نيروهای پيمانکاری در سال 97 گردیده است.
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13 - نسبت انتقالی ها به کل پرسنل

فاصله نسبت انتقالی ها تا هدف زیاد می باشد که 
این امر نشانگر عملکرد مطلوب شرکت در حفظ 

نيروی انسانی می باشد.

15- نرخ جذب14- درصد کارکنان ارتقا یافته در انتصابات

در سال 95 به دليل بازنشستگی تعداد زیادی از 
مدیران شاخص افزایش یافته است.

فاصله با هدف به دليل ممنوعيت جذب می باشد. 
و تنها سمت های خالی در شهرستان هاست که 

متقاضی ندارد.

راه اندازی سوله ورزشی در سال 95 باعث افزایش بودجه اختصاص داده شده افزایش یافته است
هزینه های ورزش نسبت به هدف شده است.

در سال 96 رکود بازار مسکن اتفاق افتاده است.

دليل  به  لغایت 96  های 94  سال  بودجه  افزایش 
های  هزینه  پرداختی  رسمی،  کارکنان  کاهش 
افزایش  در  مالیمی  روند  کارت  گاز  در  تفریحی 

داشته است.

نتيجه فوق ناشی از جاری سازی رویکرد خدمات 
اجتماعی و رفاهی می باشد که در هر فصل، 100 
درصد سهميه های اماکن رفاهی را جذب و نسبت 

به اعزام کارکنان به همراه خانواده اقدام می نماید.

رویکرد مدیریت در جهت انگيزش تيم های تعالی 
در سال های اخير می باشد.

22 - سرانه آموزش کارکنان 
)رسمی-قرار داد مستقیم(

افزایش سرانه آموزشی به دليل واگذاری بخش غير 
رسمی به سازمان فنی حرفه ای ، ظرفيت بيشتری 

جهت کارکنان ایجاد شده است.

24 - سرانه جذب هزینه موزشی23 - سرانه آموزش کارکنان پیمانکاران

با واگذاری آموزش نيروهای پيمانکاری به سازمان 
فنی و حرفه ای شاخص افزایش یافته است.

بودجه  از  پيمانکاری  نيروهای  بودجه  از سال 97 
واحد اموزش کسر شده و در دفترچه پيمان ثبت 

می شود.

 نتایج عملکردی شرکت گاز استان فارس در بخش کارکنان 

18-درصد تحقق سهمیه وام های17 - سرانه بودجه ورزش کارکنان16 - سرانه وام های پرداختی کارکنان
 پرداختی کارکنان

20 - درصد تحقق استفاده از اماکن رفاهی 19 - سرانه بودجه اقدامات تفریحی
بر اساس سهمیه دریافتی

21 - سرانه اضافه کاری کارکنان
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25 - تعداد مدرسین داخلی

حاصل رویکرد مناسب انگيزشی می باشد و برگزاری 
دوره های اموزشی جهت مربی گری

26 - متوسط امتیاز اثر بخشی آموزش ها
)تا سطح رفتار(

27 - سرانه پیشنهاد

تغيير نرم افزار از سال 96 از دالیل تغير عملکرد می 
باشد.

28- نرخ مشارکت کارکنان

تغير نرم افزار از سال 96 از دالیل تغير عملکرد 
می باشد

30 - درصد پیشنهادهای تصویب شده29- درصد پیشنهادات اجرا شده

جلسات  برگزاری  و  پيشنهادات  اجرای  پيگيری 
جهت رفع موانع

به دليل ترغيب کارکنان و برگزاری آموزش های 
الزم روند افزایشی داشته ایم.

 نتایج عملکردی شرکت گاز استان فارس در بخش کارکنان 

اندازه گيری اثربخشی تا سال95 در سطح واکنش 
انجام شده است و از سال 96 در سطح  یادگيری و 
رفتار سنجيده می شود که باعث کاهش شده است.
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1- عملکرد شرکت در رابطه با 
نمایندگان جامعه

تعریف پروژه های زیاد گازرسانی در سالهای اخير از 
دالیل آن است و تعامالت موثر و شرکت در کميته 

های سطح استان 

3- میانگین رضایت از اطالع رسانی اهداف

در سال 96 افزایش دامنه به شهرستانها از دالیل آن 
می باشد و در سال 97 با تشکيل کميته مسئوليت 

اجتماعی بهبود دادیم

جاری سازی پروژه مدیریت استراتژیک از دالیل 
آن است

4- ایمنی و زیست محیط نمایندگان جامعه

اهتمام به مقررات زیست محيطی و ایجاد کميته 
پروژه  سازی  جاری  اجتماعی.  های  مسئوليت 

مدیریت انرژی از دالیل آن است

6- مسئولیت اجتماعی نمایندگان جامعه5- اطالع رسانی نمایندگان جامعه

ایجاد ارزش ها و کدهای  به طرح تکریم و  توجه 
پروژه  باشد. جاری سازی  می  در شرکت  اخالقی 

مدیریت استراتژیک از دالیل آن است.

تعریف پروژه های زیاد گازرسانی در سال های اخير 
از دالیل آن است.

اعمال نظارت hse در پروژه ها و تعامل با سازمان های 
ذی ربط از دالیل آن است

  نتایج در بخش جامعه  
2- میانگین رضایت از مشارکت در 

فعالیت های اجتماعی

7- عملکرد شرکت در حوزه ایمنی و 
بهداشت نمایندگان جامعه
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10 - تعداد اخبار منتشره

با توجه به تغيير رویکرد واحد روابط عمومی

11 - توسعه فضای سبز
 )درصد فضای سبز صنعتی(

چنين  هم  و  تاسيسات  و  اداری  فضای  گسترش 
محدودیت های ایجاد فضای سبز در سطح شرکت 
گاز استان فارس در سال 97 منجر به کاهش جزیی 

توسعه فضای سبز گردیده است .

1 - نسبت کل میزان انتشار فرار متان به میزان گاز       
دریافتی ورودی به ایستگاه سی جی اس  

نتيجه پایش مستمر آالینده های زیست محيطی 
می باشد

سيستم نتيجه رویکرد مسئوليت اجتماعی می باشد استقرار  واسطه  به  شده  ارائه  نتایج 
مدیریت محيط زیست در سال های گذشته است.

 نتایج عملکردی شرکت گاز استان فارس در بخش جامعه

2 - تعداد همکاری های مشترك با سازمان های 
مردم نهاد دولتی )تفاهم نامه(

3 - درصد ایستگاه های  ) CGS و TBS( منطبق 
در صداسنجی )زیست محیطی(

4 - تعداد مصاحبه های صورت گرفته 
با اصحاب رسانه

تعامل با سازمان مدیریت پسماند، اخذ پيمانکار با توجه به تغيير رویکرد واحد روابط عمومی
پسماند و مدیریت فروش کاالهای مازاد اسقاط 

منجر به ثبات این روند گردیده است.

از دالیل تحقق اهداف در ساليان گذشته، استقرار 
و  فنی  عملکرد  زیست،  محيط  مدیریت  سيستم 
مناسب هيترهای ایستگاه های تقليل فشار و  بازرسی 

و تعميرات دوره ای ناشی از برنامه PM  می باشد.

6 - درصد موارد منطبق اندازه گیری آالینده 5 - میانگین میزان پسماند مدیریت شده
های زیست محیطی

7 - متوسط عدد ریسک زیست ایمنی

های  استاندارد  رعایت  و  ایمنی  رویکرد  نتيجه 
مربوطه می باشد

واحد  هر  بازای  گاز  مصرف  سرانه  رفتن  باال 
دمای  برودت  کاهش  در  توان  می  را  مسکونی 
پذیری  اشتراک  و   96 سال  به  نسبت   97 سال 

جدید را نام برد

بودار  طریق  از  مشترکين  ایمنی  رویکرد 
نتيجه  این  گيری  دليل شکل  گاز  نمودن 

مطلوب بوده است.

9 - درصد پایش نقاط بوسنجی شده8 - سرانه مصرف گاز بازای هر واحد مسکونی


