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  شناسه گزارش :

  شناسنامه گزارش:

  99الي 97دوره گزارش دهي سال 

  عمليات انتقال گاز ايران 8فارسي: منطقه 

 Iranian Gas Transmission Company District 8التين :  

  1369سال تاسيس: 

  5361914437كد پستي: 

  مدير منطقه: فيروز خدائي

  رئيس كميته مسئوليتهاي اجتماعي: فيروز خدايي

  دبير كميته مسئوليتهاي اجتماعي: محمدرضا بخشعليزاده

  عليرضا رحمت نژاد مدير تعالي:

  041- 31444080تلفن دبيرخانه كميته مسئوليتهاي اجتماعي: 

  041- 31444085فكس دبيرخانه كميته مسئوليتهاي اجتماعي: 

 NIGCDIST8.IRوب سايت: 

انتقال گاز  8ساختمان منطقه -نرسيده به شهرك رجايي-جاده تبريز آذرشهر 15كيلومتر  - آدرس دقيق پستي: تبريز
  ايران

 ISO9001:2015 , ISO14001:2015,ISO45001:2018استانداردهاي مديريتي مستقر شده : 

عمليات انتقال گاز ، جمهوري آذربايجان و انتقال پاك ،  9و  7، 3دريافت گاز طبيعي ،  از مناطق   نوع فعاليت منطقه :
ايمن ، پايدار و بهره ور گاز طبيعي به مبادي مصارف داخلي و پايانه هاي صادراتي (كشورهاي تركيه، جمهوري خود 
ل مختار نخجوان، جمهوري ارمنستان ) در محدوده تحت پوشش منطقه و همسو با ماموريت تعريف شده شركت انتقا

   گاز.
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  ساختار كميته مسئوليتهاي اجتماعي
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  عمليات انتقال گاز :  8منطقه معرفي 

بعنوان يك  1369منطقه هشت عمليات انتقال گاز ايران بعنوان يكي از مناطق عملياتي مهم، فعاليت خود را در سال  
تبريز از  -اينچ نفت ري 16يار گرفتن موقت خط لوله واحد مستقل تحت نظر مديريت عمليات پااليش و انتقال با در اخت

بمنظور افزايش سهم گاز طبيعي در سبد انرژي  كيلومتر خطوط لوله رسما آغاز نموده است. 240محدوده ايده لو زنجان با
كشور و جايگزيني انرژي پاك جهت به حداقل رساندن مصرف سوخت فسيلي، حفظ محيط زيست و حذف آالينده ها، 

شامل شش استان در شمال و شمالغرب كشور، با سرعت  8خطوط انتقال در محدوده تحت پوشش منطقه توسعه 
هزار كيلومتر افزايش يافته است. در  4فزاينده اي توسعه يافته بطوريكه طول خطوط اين منطقه در مدت سي سال به 

ين سوخت مشتريان، اعم از خانگي، صنايع و جهت افزايش راندمان انتقال گاز طبيعي، پايبندي به تعهدات سازماني و تام
تاسيسات تقويت فشار گاز در شهرهاي آستارا، اردبيل، سراب، تبريز، مرند، مرگَنلَر، تكاب، هشترود و  9نيروگاهها، 

واحد  3واحد توربوكمپرسور و  33اين منطقه با برخورداري از  زنجان به اقتضاي تقاضا تاسيس و راه اندازي شده است.
               درصد كل گاز كشور را انتقال  14الكتروكمپرسور كه براي اولين بار در كشور بكار گرفته شده است حدود 

مركز بهره  6بمنظور افزايش ضريب ايمني انتقال گاز و حضور بموقع نيروهاي عملياتي در شرايط اضطراري،  مي دهد.
ايستگاه كنترل خوردگي  137قَره ضياء الدين، ميانه و بوكان و همچنين برداري در شهرهاي، تبريز، اروميه، اردبيل،

سهولت  در جهت ايستگاه شير بين راهي خودكار در سطح منطقه راه اندازي و به بهره برداري رسيده است. 277و
 VHF ،29كننده ايستگاه تكرار  17ايستگاه ثابت،  18تعداد برقراري ارتباط مخابراتي و پوشش بي سيمي مسير خط لوله، 

ايجاد و  8كيلومتر فيبر نوري در محدوده عملياتي منطقه  IP Base،590 مركز تلفن  20ايستگاه مخابراتي بين راهي، 
- و همچنين ستاد تهران، نصب و راه 8، بين تمامي مراكز، ستاد منطقه VOIPبراي اولين بار شبكه ارتباطي گسترده 

 102به تعداد  RTUنه مصرف گاز، همكاران واحد ديسپچينگ از سيستمهاي و به جهت مديريت بهي اندازي شده است.
امروزه گاز  ايستگاه در شيرهاي بين راهي، ايستگاههاي تقويت فشار، اندازه گيري و تقليل فشار استفاده مي كنند.

اين منطقه با  نمايد. طبيعي عالوه بر تامين انرژي و سودآوري، بعنوان پل ارتباطي ميان دولتها و ملتها ايفاي نقش مي
ايستگاه اندازه گيري و صادرات گاز، بعنوان دروازه اصلي صادرات گاز كشور، گاز ايران را از طريق  4برخورداري از 

ايستگاه بازرگان به كشور تركيه، از طريق ايستگاه نوردوز بصورت تهاتر به كشور ارمنستان و در قالب طرح سوآپ، گاز 
   تارا وارد و از طريق ايستگاه جلفا به جمهوري خود مختار نخجوان صادر مي گردد.جمهوري آذربايجان از آس
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   عمليات انتقال گاز مي توان اشاره كرد به: 8از ديگر ويژگي هاي منحصر به فرد در منطقه 

   تحت پوشش قرار دادن استانهاي سردسير كشور* 

   ورتحت پوشش قرار دادن شهرهاي مناطق كوهستاني و صعب العب*

   آذربايجان و جمهوري خود مختار نخجوان -عراق -ارمنستان -هم مرز بودن با كشورهاي تركيه*

  واقع شدن در سرشاخه هاي مصرف با حداقل مسافت يك هزار كيلومتري با مبادي توليد *

   تحت پوشش قرار دادن پايانه هاي صادرات گاز اصلي كشور*

   وپاي غربي و توسعه عملياتي صادرات گاز به اروپابرخورداري از پتانسيل صادرات گاز به ار*

  بهره برداري از اولين مجموعه الكتروكمپروسور گاز كشور*

   سهيم بودن در درآمدزايي ارزي كشور*

اهداف كالن اين منطقه با استراتژي و چشم انداز شركت انتقال گاز ايران منطبق و بمنظور ارائه خدمات مطلوب و 
 HSE-MSو راهنماي  ISO 45001:2018و  ISO 9001:2015 ،:2015 ISO 14001 انداردهاي، سيستمي، الزامات است

   استقرار و همواره در مسير ارتقاء و بهبود مستمر مي باشد. IMSتحت عنوان نظام مديريت يكپارچه  8در منطقه 

ات مجرب و توانمند در صنعت نفت داراي تحصيالت عاليه بوده و از نفر 8درصد از سرمايه هاي انساني منطقه  90بالغ بر 
بشمار مي روند كه همواره در عرصه هاي صنعت، دانش، ورزش، تكريم، مشاركت و اعتقادات ديني سرآمد و پيشرو مي 

   باشند.

با اعتقاد به اينكه توسعه پايدار در گرو كيفيت برتر، استفاده بهينه از منابع و محيط زيست  8مديريت و پرسنل منطقه 
ان پذير مي باشد، متعهد شده اند مسئوليت خطير خويش را با پشتوانه مشاركت، همدلي، اخالق حرفه اي و سالم امك

   انجام و در مسير حركت به سوي تعالي سازماني گام بردارند. مسئوليتهاي اجتماعيپايبندي به 

  



 

9 

 

  عمليات انتقال گاز : 8توانمندي هاي منطقه 

باال   ، تحصيلكرده و با سابقه، بصورت مستمر به مشتريان ، دارا بودن نيروي انساني ماهرتوان بالقوه و بالفعل گاز رساني  
بودن پتانسيل ، داراي زير ساخت مناسب براي مقابله با هرگونه بحران و وضعيت اضطراري ، انتقال گاز در  مناطق 

ي اندازه گيري كيفي وكمي جهت كوهستاني و صعب العبور و استانهاي سردسير كشور ، داراي زير ساخت الزم برا
   صادرات  و واردات گاز  .

 :   شايستگي و مزيت كليدي

نسبت به ساير مناطق ده گانه انتقال گاز عبارت است از دروازه اصلي صادرات گاز  8وجه تمايز و مزيت نسبي منطقه 
مهمترين منطقه عملياتي ايران به كشورهاي همسايه تركيه، جمهوري خود مختار نخجوان، جمهوري ارمنستان ( 

  و واردات گاز از جمهوري آذربايجان  صادركننده گاز در شركت انتقال گاز ايران )

   پراكندگي جغرافيايي :

استان حوزه شمالغرب كشور را مديريت مي نمايد و وظيفه انتقال گاز  6عمليات انتقال گاز  8از لحاظ جغرافيايي منطقه 
بايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و قسمتهايي از استانهاي زنجان، گيالن و به مبادي مصرف در استانهاي آذر

كردستان را بر عهده دارد. ساختمان مركزي و چند ساختمان ستادي ديگر در شهر تبريز مي باشد كه واحدهاي ستادي 
  اشند.ب مي در آن مستقر

  

  عمليات انتقال گاز : 8توانمندي هاي منطقه 

   و بالفعل گاز رساني بصورت مستمر به مشتريان داخلي و خارجي،توان بالقوه  -1

  دارا بودن نيروي انساني ماهر، تحصيلكرده و جوان ،  -2

  باال بودن پتانسيل و توان كافي براي مقابله با هرگونه بحران و وضعيت اضطراري -3

  انتقال گاز به مناطق كوهستاني و صعب العبور و استانهاي سردسير كشور  -4

  ميليون مترمكعب گاز  135ظرفيت انتقال روزانه -5

  ميليون مترمكعب 40داراي زير ساخت الزم براي اندازه گيري كيفي وكمي گاز جهت صادرات روزانه حدود -6
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 : اقتصادي مسئوليتهاي

  استان حوزه شمالغرب 6تامين گاز  /صادرات گاز  

 ا كمك شركتهاي دانش بنيان و صنعتگران بوميخودكفائي و رفع نيازهاي فناورانه ب تامين اقالم اداري  

 اهميت استراتژيك، ارز آوري مناسب و  داراي صادرات گاز به كشورهاي تركيه، ارمنستان، جمهوري نخجوان
  مي باشد. اشتغالزايي  براي كشور و جوامع محلي

  :موضوعات اساسي، پايداري و محدوده آنها

  ستفاده از طرفيتهاي مشترك در سطح منطقه با استانهاهمكاري با سازمان هاي مردم نهاد براي ا -1

   ايجاد كميته مسئوليتهاي اجتماعي منطقه با محوريت  جوامع محلي، -2

در  9001استقرار سيستم هاي مديريت متنوع به منظور ارائه خدمات مطلوب و سازگار با محيط زيست نظير ايزو  - 3
  ايمني و محيط زيست.  در زمينه 45001ايزو و  14001مديريت كيفيت، ايزو 

انعقاد تفاهمنامه دو جانبه و چند جانبه به منظور همكاري مشترك در زمينه ارتقاي سطح آگاهي و دانش جامعه  -4
نظير صدا و سيما، آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهي، شهرك علمي و تحقيقاتي، دانشگاه علوم پزشكي و 

   مركز بهداشت

ر آبياري قطره اي در تمام ادارات، ساخت دستگاههاي تصفيه اجراي طرح هاي متنوع محيط زيستي نظي - 5
فاضالب و بازيابي آن براي آبياري، تجهيزات كاهنده مصرف آب و برق، بهينه سازي تمامي موتورخانه هاي 

   استان

حمايت از سازمان هاي عام المنفعه، از طريق ايجاد بستر مشاركت كاركنان نظير كميته امداد حضرت امام  -6
   ره) و سازمان انتقال خون، هموفيلي، ايتام و مدافيعن حرمخميني (

و همكاري با مسئولين و مقامات استان و نمايندگان مجلس و جلسات همفكري به منظور ارائه خدمات سريع  -7
  لوله در مراكز صنعتي، تجاري و مسكوني  مطلوب در حوزه حريم، تعويض كالس

   منطقهگراميداشت مناسبتهاي ملي و مذهبي در سطح   -8

حمايت از جوامع آموزشي، پژوهشي و از جمله  پذيرش دانشجو جهت دوره كارآموزي در منطقه، پذيرش پايان  -9
   نامه هاي دانشجويي و ...
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   حمايت از ورزش  قهرماني، ورزش بانوان و ورزش همگاني با در نظر گرفتن مصوبات وزارت نفت - 10

برنامه ها وو طرح هاي اجتماعي نظر كمك مومنانه در زمان فعاليت پايگاه مقاومت بسيج و امور ايثارگران در  -11
   شيوع كرونا

  همكاري و تعامل با استانداري ها -12

  

  الگوسازي ارزشهاي سازمان توسط رهبران:

بعنوان الگو ،مسئوليت انتقال و جاري سازي  بيانيه، چشم انداز، ماموريت و ارزشهاي سازمان را  8كليه مسئوالن منطقه 
ه و اين ارزشها از طرق مختلف بين كاركنان انتشار يافته است همچنين مديرمنطقه  بعنوان باالترين مقام، بر عهده داشت

در جلسات مشترك خود با مديران، كاركنان و گروههاي عالقمند و ساير ذينفعان منطقه بر ارزشهاي حاكم بر منطقه  
تند آنها بايد در صحنه ها شخصا حضور داشته باشند تا تاكيد مي نمايند و رهبران منطقه در متن مشكالت و چالشها هس

بتوانند الگوي ديگر كاركنان باشند و مسائل را از نزديك درك كنند و سازمان را بسوي تعالي رهبري نمايند ارزيابي 
تالش از طريق ارزيابي ساليانه انجام و  مسئوليتهاي اجتماعيميزان توانمندي مديران و مشاركت آنان در فرآيندهاي 

مورد سنجش قرار گرفته و از نتايج آن در اصالح عملكرد ها  مسئوليتهاي اجتماعيمديران و رهبران در فرآيندهاي 
   استفاده مي گردد.

 :  8سازماني منطقه مدل  

  

  

  

  

  

  

  

  

    : عمليات انتقال گاز8نمودار سازماني منطقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 امورمالي

 اموربازرسي فني  امورحقوقي وقراردادها

HSE

 تداركات وعمليات كاال حراست

 معاون عمليات ايستگاهها معاون عمليات خطوط لوله معاون مهندسي وخدمات فني  منابع انساني 

عمليات انتقال گاز8مدير منطقه  

 مسوول دفتر

امورهماهنگي ونظارت برانتقال گاز  روابط عمومي

 ارتباطات وفن آوري اطالعات

 گاز مدير عامل شركت انتقال
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  اركان جهت ساز ( ماموريت ، ارزش ها و چشم انداز) :

  ماموريت : 

  عمليات انتقال گاز ،  9 و 7، 3دريافت گاز طبيعي،  از مناطق  

  جمهوري آذربايجان و انتقال پاك ، ايمن ، پايدار و بهره ور گاز طبيعي

  به مبادي مصارف داخلي و پايانه هاي صادراتي (كشورهاي تركيه، 

  جمهوريخود مختار نخجوان، جمهوري ارمنستان ) در محدوده 

   گاز. تحت پوشش منطقه و همسو با ماموريت تعريف شده شركت انتقال

 

 

 

                                   ارزش ها : 

 اعتمادسازي  

  تعالي جويي  

  خالقيت و نوآوري  

 تعهد به ملت و صنعت گاز كشور  

   چابكي در پاسخ گويي به ذينفعان  

  قانون مداري   
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 چشم انداز : 

   . 1404منطقه اي سرآمد در تحقق چشم انداز شركت  انتقال گاز در افق   

  :  1404انيه منطقه هشت عمليات انتقال گاز در افق بي 

، انحراف از حدود مجاز استانداردهاي زيست محيطي  100نرخ حوادث عمده  برابر با  صفر ، پايداري انتقال گاز   برابر با  %
توسعه ارتباطات و  برابر با  صفر ، بهترين عملكرد در  بهاي تمام شده  انتقال گاز  ، ارتقاي  سيستم هاي اندازه گيري و

اي ايمن و مقاوم  ، ارتقاي توان زنجيره تأمين  و مشاركت هاي بهبود ، شبكهفن آوري اطالعات ، طراحي و اجراي طرح 
هاي تراز اول جهاني ، توسعه خودكفايي با ارتقاي توان فني و مهندسي پيمانكاران و هماهنگي كامل با  سازنده با شركت

   تامين صنعت گازهاي زنجيره ساير حلقه

 :  ترويج ارزش ها و اصول اخالقي و ايفاي نقش الگو

رهبران منطقه با پايبندي عملي به ارزش ها و اصول اخالقي، قوانين و مقررات و مسئوليت هاي اجتماعي به عنوان الگو 
ور تبيين ارزش هاي در اين راستا عمل كرده و خوش نامي سازمان را ارتقاء داده و تقويت مي كنند؛ همچنين به منظ

سازماني، منشور اخالقي در منطقه همراستا با منشور اخالقي شركت انتقال گاز ايران اطالع رساني شده است. برخي از 
رويكردهايي كه رهبران منطقه به منظور ترويج ارزش هاي سازماني و حصول اطمينان از پايبندي به آنها اتخاد نموده اند 

   .ترين آن الهام بخشي و ايجاد اعتماد به نفس در كاركنان مي باشددر حوزه اخالقيات،  بارز

  

  

 ارزش مصاديق رفتاري مثال هايي از نقش الگوي رهبران

ارائه گزارش هاي مستمر در راستاي پيشرفت برنامه 
هاي منطقه ، اهتمام جدي به توسعه خدمات به ساير 
مناطق و برگزاري جلسات منظم و دوره اي كنترل 

اي عمراني و سرمايه اي، كنترل پيشرفت پروژه ه
 تعميرات و ملزومات

متعهد بودن نسبت به انجام صحيح وظايف و
برنامه ها ، وظيفه شناسي در اتمام امور محوله 
، سعي و تالش بي وقفه در انجام كارها تا سر 
منزل مقصود ، سرلوحه قرار دادن نيازهاي 
 يمشتريان ، ارتباط موثربا كليه ذينفعان اصل

تعهد به 
ملت و 
صنعت گاز
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جاري سازي فرايند مديريت تغيير ، جاري سازي 
مديريت ريسك ، شناسايي ريسك هاي استراتژيك 
و عملياتي و مديريت اثربخش آنها ، تصميم گيري 

 شناسايي شده SWOTمبتني 

شناسايي و تحليل تغييرات محيط دروني و
بيروني ، مديريت اثربخش تحوالت و تغييرات 

ناسايي فرصتها و تهديدها ، ارزيابي و ، ش
پاسخ مناسب به تهديدها ، فرصت ها ، نقاط 

 قوت وضعف

چابكي در 
پاسخ 

گويي به 
 ذينفعان

حضور به موقع در جلسات ، ارايه گزارش هاي مالي و 
غير مالي ، تشكيل جلسات مديريتي با زير مجموعه 
و پيگيري امور محوله ، عضويت مديريت در كميته 

 اداري ، ارائه گزارش هاي قانوني سالمت

ارزش قايل شدن به زمان ، جلوگيري از اتالف
وقت در محيط كار ( وقت شناسي ) ، انجام 

امور محوله در زمان تعيين شده ، رعايت كامل 
استانداردها و مقررات قانوني و ملي به صورت 
شفاف ، اجراي دقيق روش هاي مدون شركت 

 نملي گاز و انتقال گاز ايرا

قانون 
 مداري

خدمت ، تاكيد تيم رهبري به احترام و  استقرار ميز
تكريم ذينفعان ، جلب و حضور مشاركت كاركنان در 
جلسات ، بكارگيري آيين نامه هاي مناقصات و دعوت 

 از مناقصه گران .

احترام به شخصيت و عقايد ذينفعان عليرغم
اختالف نظر احتمالي  ، تكريم ذينفعان  

اد بستر مناسب براي اعتماد شركت ، ايج
متقابل با ذينفعان ، رفتار قابل اطمينان ، 

 گشوده و شفاف

اعتماد 
 سازي

حضور فعال در كميته هاي به عنوان رؤساي كارگروه 
، تشكيل و فعال سازي كارگروههاي تعالي و ارايه 

برنامه كارهاي محول شده ، اشاعه ارزش هاي 
د ارزشهاي سازماني در بازديد ها و بيان مشهو

سازماني در برگزاري جلسات هماهنگي، تدوين و 
اجراي برنامه هاي آموزشي تعالي سازمان و نظام هاي 

 مديريت

آموزش ، فرهنگ سازي و بكارگيري تعالي 
سازماني ،  تالش براي بهبود توجه به 

دستيابي نتايج مورد انتظار ، دستيابي به 
نتايج منطقه در موعد تعيين شده ،  صرف 

 ينه منابع ( نيروي انساني ، تجهيزات و ... )به

تعالي 
 جويي

تعامل با دانشگاه ، پروژه هاي خودكفايي ساخت 
داخل قطعات ، همكاري و تعامل رهبران با انجمن ها 

  و استقرار مديريت دانش در سازمان

ايجاد كارگروه هاي هدفمند براي انجام امور
محوله ، پيشنهادات خالقانه و اقدامات 

  وآورانه گروه هان

خالقيت و 
  نواوري
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  نقش مديران در توسعه مسئوليت هاي اجتماعي :

در راستاي توسعه مسئوليت هاي اجتماعي ، منطقه صيانت از محيط زيست و پايبندي به الزامات بين المللي زيست 
اتژي هاي سازماني را تعريف، و محيطي را در تعريف اركان جهت ساز سرلوحه قرار داده و در همين راستا اهداف و استر

اجرا مي نمايد. به منظور تحقق اين مهم از رويكردهايي بهره برداري نموده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي 
، تشكيل كميته مديريت  2015:14001شود: پياده سازي سيستم مديريت زيست محيطي مبتني بر استاندارد ايزو 

، پياده  HSEقه ، الزام تامين كنندگان به حفظ محيط زيست و برگزاري دوره هاي آموزشي انرژي كربن در سطح منط
و پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت  HSE-MSسازي سيستم مديريت استراتژي و فرايندها ، راهنماي 

  . ISO45001مبتني بر استاندارد 

       يروني سازمان از رويكردهايي از جمله موارد زير بهره برداري نطقه به منظور برقراري تعامالت موثر با ذينفعان بم 
مي نمايد : حضور اساتيد دانشگاه هاي معتبر در شوراي پژوهش منطقه ، برگزاري بازديد از تاسيسات منطقه با حضور 

حمايت از پايان نامه متخصصين دانشگاهي ، برگزاري سمينارهاي علمي ، ايجاد ارتباط موثر با مراكز  علمي تحقيقاتي ، 
هاي تحصيالت تكميلي جهت رفع چالش هاي عمليات ، تشكيل كارگروه هاي پژوهش و برگزاري جلسات بحث و بررسي 
چالش هاي منطقه با حضور متخصصين دانشگاهي ، واگذاري اجراي پروژه هاي پژوهشي به مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي 

ه با مشاركت كاركنان ، استقرار نظام مشاركت و كميته هاي تخصصي ، سازماندهي كميته هاي تخصصي و حل مسئل
   مربوطه.

، جلسات مالقات چهره به چهره مدير منطقه و ساير رؤسا در مي مدير منطقه در روزهاي دوشنبهجلسات مالقات عمو 
اري، پاسخگويي به مراسم هاي ملي و مذهبي مختلف ، ايجاد كانال هاي متعدد ارتباطي(صندوق شكايات، اتوماسيون اد

شكايات،  شبكه داخلي و ....) ، جلسه مدير منطقه با پيمانكاران ، بازديد مدير منطقه از پروژه هاي اجرايي ، طرح تكريم 
ارباب رجوع و نظام سالمت اداري ، اطالع رساني از طريق اصحاب رسانه در شرايط خاص ، ارايه اطالعات جامع كاركنان 

ي ، تعريف تعهدات طرفين در قالب شرايط عمومي پيمان ، حضور در جلسات شوراي اداري شهر ، در پورتال منابع انسان
مالقات با اصحاب رسانه ، فراخوان و انجام مناقصه به منظور ايجاد فرصت هاي برابر براي معامالت توسط كميسيون 

، اعالم الزامات قانوني(سالمت اداري،  مناقصات  ، گشايش پاكتها در حضور تمامي شركت كنندگان در مناقصات و مزايده
   ) HSEطرح تكريم و 
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  عمليات انتقال گاز ايران 8منشور اخالقي منطقه 
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 مسئوليت قانوني:

  

وزارت نفت ، شركت ملي گاز ، شركت هاي زيرمجموعه شركت ملي گاز ، مناطق عمليات انتقال گاز ، شركت هاي گاز 
بندي ذينفعان كليدي شركت و نقش ايشان در تحقق اهداف و پيشبرد استراتژي ها ، به منظور با توجه به طبقهي  استان

ا جمع هسازي خواسته ها و انتظارات هر يك از گروهدرك ساختار تعاملي با ذينفعان كليدي و همچنين به منظور شفاف
شناسايي و استخراج پارامترهاي محيطي تأثير گذار بر تحقق بندي گرديد .عالوه بر منابع اطالعاتي فوق الذكر جهت 

اهداف و پيشبرد استراتژي هاي مجموعه انتقال گاز همچون تكاليف و مأموريت هاي پيش بيني شده از طرف ذينفعان و 
 نهادهاي باالسري و دولت و يا نظرات خبرگان و ذينفعان كليدي زنجيره ارزش صنعت گاز، از نظرات خبرگان درون
سازماني در قالب كميته اجرايي نيز بهره گرفته شده است. در اين راستا نسبت به استخراج عوامل محيطي تأثير گذار 

پس از استخراج اطالعات از منابع اطالعاتي فوق،  . مبتني بر نظرات ايشان در جلسات كميته اجرايي اقدام گرديده است
اج و طبقه بندي شده و متناظر با نيازمندي هاي ايشان، مأموريت در خواسته ها و انتظارات ذينفعان شناسايي، استخر

. الزم به ذكر است مبناي طبقه بندي ذينفعان كليدي، الگو و حوزه هاي مختلف طرح ريزي و پيش بيني گرديده است
است. با لحاظ  آنها بر مسير تحقق اهداف و پيشبرد استراتژيها بودهساختار تعاملي با آنها و همچنين نحوه اثرگذاري 

  . نمودن اين مهم، شبكه كالن ذينفعان كليدي استخراج شده است 

  
  
  

 

  منابع اطالعاتي  رويكرد 
 سياست بلند مدت نظام    1404سند چشم انداز  
  ساله ( برنامه هاي ميان مدت  5سياست هاي راهبردي

(  
 اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي . اسناد برنامه هاي پنجم وششم توسعه  

  رهنمود هاي مقام معظم رهبري ( سياست هاي كلي
  نظام )

 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري و دستور رئيس جمهور  

 ايران1404راهبرد وزرات نفت در تحقق چشم انداز  . مبني بر تكاليف دستگاههاي اجرايي  
 اهبردي شركت ملي گاز ايرانجهت گيري هاي ر   1404سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 

 طرح جامع صنعت گاز  
 احكام ، تكاليف و قوانين  .جلسان هيئت مديره و تكاليف مجامع شركت ملي گاز ، قوانين و مصوبات دولتي 

 نابع مطالعه مأموريت هاي محول شده به شركت انتقال گاز از طرف شركت ملي گاز و م
  انساني

  ،مصاحبه با ديگر مديريت هاي زير مجموعه شركت ملي گاز همچون برنامه ريزي
  گازرساني

 مصاحبه با مديران مناطق ده گانه انتقال گاز.  
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  در زنجيره تامين عمليات انتقال گاز ايران 8جايگاه منطقه 

 

  :/ دروني تحليل محيط بيروني

كليدي شناسايي و پيش بيني محيط كالن سازمان به عنوان يكي از ورودي هاي درك و پيش بيني محيط كالن سازمان: 
در تدوين سند استراتژي تلقي مي شود. جهت شناسايي و استخراج پارامترهاي محيطي تأثير گذار بر تحقق اهداف و 
پيشبرد استراتژي هاي مجموعه ( به عنوان نمونه: تكاليف و مأموريت هاي پيش بيني شده از طرف ذينفعان و نهادهاي 

جيره ارزش صنعت گاز) از نظرات خبرگان درون سازماني در قالب باالسري، دولت، نظرات خبرگان، ذينفعان كليدي زن
كميته اجرايي بهره گرفته شده است. با مطالعه و بررسي نظرات كميته هاي خبرگي و مبتني بر الگوي عوامل محيط 

  .استسياسي، اقتصادي، اجتماعي، تكنولوژيكي ، عوامل محيطي تأثير گذار بر تحقق چشم انداز سازمان شناسايي شده 
و در قالب   SWOTفرصتها و تهديدات پيش روي سازمان پس از جمع بندي نظرات كميته استراتژي بر اساس مدل 

مورد ارزيابي و امتياز دهي قرار گرفته و بر اين مبنا استراتژيهاي وظيفه اي در سطح واحدهاي سازمان   EFEماتريس
ر اهداف و برنامه هاي مصوب شركا انتقال گاز ايران تدوين و همسو با اهداف كالن و حصول اطمينان از تحقق هرچه بهت

توسعه پيدا نموده است. اين منطقه با درك مزيت رقابتي خود در امر صادرات گاز طبيعي و به منظور شناسايي پتانسيل 
  برداري از آنها در راستاي تقويت قابليتهاي سازماني خود اقدام نموده است. شركاء و بهره
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 تهديدات اصلي عامل هاي اصليفرصت عامل

1 
وجود الزامات قابل كاربرد و قوانين شفاف 

 و دستگاههاي نظارتي
T1 

ضريب برخورداري پايين، سرقت و تجاوزات به حريم در استانهاي
غرب كشور، تجاوزات به حريم خطوط لوله انتقال گاز و حوادث 

 شخص ثالث

2 
وجود خطوط سراسري و افزايش ظرفيت 

 ز طبيعي در غرب كشورانتقال گا
T2 

صعب العبور بودن مسيرهاي دسترسي و گستردگي و پراكندگي 
 جغرافيايي حوزه ياردها

 - 
صادرات گاز طبيعي از طريق خطوط لوله 

 عمليات انتقال گاز 8انتقال گاز منطقه 
 - 

عبور خطوط لوله در مناطق با تراكم جمعيت باال و تقاطع با جاده 
 ا و خطوط انرژي ديگرها ، مسيلها، رودخانه ه

9 

تعامل فراسازماني با دستگاههاي اجرايي و
زير مجموعه هاي وزارت نفت در استانها 

 در شرايط اضطراري و بحران

T6 
تحويل و تحول پروژه هاي خطوط لوله با نواقص متعدد و تحميل 

 هزينه و ريسك به بهره بردار

  

هاي كليدي عملكرد به ك عملكرد دروني و قابليت سازماني روند شاخصتعيين استراتژيها مبتني بر ارزيابي، تحليل و در

منظور درك قابليتهاي بالفعل و بالقوه منطقـه و بر مبناي شاخصــهاي ابالغي شركت انتقــال گاز ايران تجزيه و 

زماـني، تحليل ميگردد. اين منطقه به منظور دستيابي به شناختي مناسب تر از موقعيت كنوني و قابليت هاي سا

نسبــت به استخــراج برخي شاخصهاي كليدي عملكرد در حوزه هاي عملياتي اقدام نموده و روند بهبود اين شاخصها 

به صورت دوره اي مورد سنجـش و تحليل قرار ميگيــرد. از جمله شاخصهــاي تحليـل شـده ميتـوان به ميزان 

  .رضايتمندي ذينفعان اشاره نمود انتقــال گاز، ميـزان
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 استراتژي هاي مسئوليت هاي اجتماعي منطقه هشت عمليات انتقال گاز : 

جهت گيري هاي راهبردي در جهت تحقق مسئوليت هاي اجتماعي منطقه هشت عمليات انتقال گاز از طريق بهبود 
ده تعيين و پايش تعامالت برون سازماني ، ارتقاء مديريت انرژي و كربن و ارتقا شفافيت مالي و مديريت بهاي تمام ش

  ميگردد. 

  منطقه كاستراتژينقشه 
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  :  شناسايي، پيش بيني و پاسخگويي به نيازها و انتظارات ذينفعان كليدي منطقه 

رهبران منطقه ضمن شناسايي ذينفعان به شرح جدول زير ، به منظور درك نيازمندي هاي (تصريحي و تلويحي ) ايشان، 
موثر به اين نيازها اتخاذ نموده اند. جهت تحقق اين مهم پس از طبقه بندي ذينفعان در ساز و كارهايي براي پاسخگويي 

گروه ها و سطوح مختلف، نسبت به درك انتظارات و خواسته هاي ايشان با بهره مندي از رويكردها و منابع اطالعاتي 
شده و طبقه بندي شده و متناظر با مختلف اقدام شده است. سپس خواسته ها و انتظارات ذينفعان شناسايي ، استخراج 

تعريف و جاري سازي   P1104 نيازمندي هاي شناسايي شده، رويكردهايي جهت تامين نيازهاي ايشان مطابق فرايند 
   .شده است

 نام ذينفع كليدي گروه ذينفع كليدي

 شركت ملي گاز ايران مالكين و سهامداران

 مشتريان

قي ، آذربايجان غربي، اردبيل ، بخشي از زنجان و شمال شركتهاي گاز استانهاي آذربايجان شر
كردستان و گيالن) و مديريت ديسپچينگ ملي  گاز ايران(جهت مديريت توزيع گاز به مصارف داخلي 

 و صادرات به كشورهاي تركيه، ارمنستان ،نخجوان و واردات از جمهوري آذربايجان )

 ، قراردادي .كاري)ر رسمي( اركان ثالث و پيمانرسمي و غي كاركنان

 جامعه
همسايگان ، مردم (روستاها و كارخانجات همجوار ، همسايگان ، ساكنين شهر ها و  (مجاوران حريم  

 روستا هاي استانهاي تحت پوشش)

 شركا و تامين كنندگان
، تامين كنندگان گاز، تامين كنندگان كاال،  تامين كنندگان خدمات، شركت مهندسي و توسعه گاز

 كنندگان آب و انرژي و ديتا تامين

 9   و 7، 3شركت انتقال گاز ،  مناطق عملياتي  مشتري داخلي

دولت و نهادهاي 
  حاكميتي

 -استانداري، سازمان حفاظت محيط زيست ، شهرداري تبريز ، دانشگاهها و موسسات علمي (دولتي
ولتي و غير دولتي آزاد پژوهشي و ..)، بخشهاي مختلف صنعت (دولتي و خصوصي)، تشكل هاي د

  (مراكز فني و حرفه اي)
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 شبكه ذينفعان
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 قابلتهـــاي محـــوري شركــاء

  تاثير گذاري بر قابليتهاي سازماني  قابليت محوري شركاء  شركاء اصلي

  تامين اقالم و خدمات مورد نياز  تامين كاال و خدمات خدمات تامين كنندگان و پيمانكاران

  اجراي خطوط لوله و انشعاب  تانيشركتهاي گاز اس
ع در اجراي پروژه ها و تقويت پايداري انتقال يتسر
  گاز

  شركت مهندسي و توسعه گاز
احداث خطوط لوله و تاسيسات 

  انتقال گاز
 تسرع در اجراي پروژه ها و تقويت پايداري انتقال گاز

9و  7و  3 مناطق عملياتي انتقال گاز
-رمانجام عمليات انشعاب گ

پيگراني و فيلتراسيون موثر 
  مبادله اموال مازاد-گاز

- تبادل كاال و قطعات، تقويت پايداري انتقال گاز
  رضايت مندي مشتريان

  

كميته فني و بازرگاني، برنامه ريزي بازديد از توانمندي شركاء، تدوين دستور العمل  تاز مصاديق اين رويكرد تشكيا
مي باشد. به منظور دستيابي به اهداف استراتژيك، تغييراتي در فناوري اعمال و  ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان

پيامدهاي آن در ماموريت منطقه ارزيابي و تحليل شده است و سپس فرصتها و تهديدات مرتبط با آن در كميته 
      فاده ميگردد راهبردي بازنگري مي شود. رويكردهايي كه جهت تحليل فناوري و تاثير آن بر عملكرد منطقه است

  عبارت اند از:

 بهينه كاوي از شركتهاي برتر، حضور در همايش و سمينارهاي تخصصي و تعريف پروژه هاي پژوهشي   

 برگزاري نمايشگاه ربع رشيدي   

 شركت در نمايشگاههاي بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي و آشنايي با تكنولوژي هاي نوين در اين حوزه   

  مراكز دانشگاهي از طريق برگزاري جلسات ارتباط صنعت و دانشگاه و حضورت هيات علمي ارتباط موثر با
   دانشگاههاي تراز اول كشور در كميته دانش و پژوهش منطقه
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استراتژي هاي منطقه هشت عمليات انتقال گاز مبتني بر ارزيابي، تحليل و درك نيازها و انتظارات ذي نفعان و محيط 
استراتژي ها و خط مشي هاي  .حليل و درك عملكرد دروني و قابليت هاي سازماني تدوين گرديدبيروني و ارزيابي، ت

نفعان در ميان گذاشته شده و و خط مشي هاي پشتيبان آن، با ذي استراتژي ها .پشتيبان آن بازنگري و به روز مي شود
   .اجرا و پايش مي شود

  خط مشي شركت انتقال گاز ايران
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  منطقه :نقشه فرايندهاي 

 

پيرو حركت منطقه جهت پياده سازي سيستم هاي مديريت يكپارچه   1381از سال  8فرايند نگري در منطقه 
ISO14001:2004  وOHSAS18001:1999  و ISO9001:2000  شروع و جاري گرديد بر اين اساس ،فرايند ها در سه

ديريت فرايندها در طول سنوات گذشته مورد دسته فرايندهاي اصلي، پشتيباني و مديريتي تعريف گرديد. نظام م
بر اساس الزامات  ويرايش هاي جديد  89و 90بازنگري و بهبود قرار گرفته است در سال 

مورد بازنگري قرار گرفت و درنهايت در  ISO9001:2008و ISO14001:2004 و  OHSAS18001:2007استانداردهاي
و ISO14001:2015 و ISO50001:2018 و ISO45001:2018 ات فرايندها براساس الزام 1396لغايت 1394سال هاي 

ISO9001:2015  و الزام ستاد انتقال گاز در راستاي يكپارچه سازي مديريت فرايندها در سطح مناطق و اجراي آن
كليه فرايندهاي سازمان عمليات انتقال گاز،  8و همكاري مستمر منطقه  APQCتوسط مشاور اجرايي بر اساس مدل 

زير فرايند تعيين گرديد.پس  177كالن فرايند و  13ي و در نهايت در سه سطح مديريتي، اصلي و پشتيباني با شناساي
انجام هماهنگي الزم درقالب تشكيل جلسات باواحدهاي مختلف نسبت  با 8منطقه  ازابالغ فرايندهاي شركت انتقال گاز،

  جام ميگردد.به جاري سازي و پايش شاخص ها و اقدامات اصالحي مرتبط ات
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  فرايند مديريت مسئوليت هاي اجتماعي

  در منطقه هشت عمليات انتقال گاز :  

به منظور انجام تعهدات فرا سازماني منطقه هشت   P0703فرايند اصلي مديريت مسئوليت هاي اجتماعي به شماره  
ائه خدمات اجتماعي/ عام المنفعه به جامعه، نسبت به جامعه فراتر از شرح فعاليت و چارچوب هاي اجرايي مصوب و ار

كاركنان، محيط زيست و ارايه اطالعات و ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي جاري سازي شده و پايش ميگردد و از فرايندهاي 
 زير جهت تحقق مديريت مسئوليت هاي اجتماعي استفاده ميشود : 

   P1030 گي شماره توسعه امور فرهنگي از طريق فرآيند ساماندهي امور فرهن   •

   P0702 برگزاري همايش ، مراسم ، جشن و نمايشگاه با فرايند شماره    •

   P1104 شناسايي نيازمنديها، انتظارات و نظرات از طريق  فرآيند مديريت ارتباط با ذينفعان شماره     •

   P1221 يند  شناسايي، پياده سازي و ارزيابي انطباق با قوانين مقررات واستانداردها شماره فرا     •

   P0914  توسعه فضاهاي سبز  توسط فرآيند ايجاد و نگهداشت فضاي سبز شماره    •

   P0915 كنترل پسماندهاي از طريق فرايند مديريت پسماند شماره   •

   P0916 كنترل منابع آب و پساب از طريق  فرآيند مديريت منابع آب و پساب شماره   •

   P1210و  P0703 مديريت انرژي و كربن شماره كنترل آالينده ها از طريق فرايندهاي   •

   P0905 كنترل آلودگي ها از طريق فرايند مديريت ريسك شماره   •
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  با ذينفعان فرايند مديريت ارتباط

 

 برخي از روش هاي شناسايي نيازها وانتظارات نيازها ذينفع

  رويكردهاي

 برآورده ساختن

گاز  مليشركت 
ايران / شركت انتقال 

 يرانگاز ا

 انتقال پاك ، مستمر ، بهره ور و ايمن

سند استراتژي ابالغي شركت / كتابچه هاي 
فرآيندي و آئين نامه ها / جلسات ويدئو 
 كنفرانس / جلسات رو در رو / نظرسنجي

با  فرايند مديريت ارتباط
 P1104ذينفعان 

مشتريان (گازهاي 
استاني و 

ديسپچينگ ملي و 
(... 

ان گاز / بهبود كيفيت پايداري و استمرار جري
گاز/ ارائه ايمن گاز / تحويل گاز مطابق 

درخواست / بهبود دقت و صحت سنجش گاز 
 انتقالي

جلسات رو در رو/ مكاتبات رسمي / بازديد 
دوره اي / مانيتورينگ ديسپچينگ / 

 نظرسنجي ادواري/ نظرسنجي

كاال ،   كنندگان تامين
 كنندگان تامين

 خدمات، شركت
وسعه ت و مهندسي

 گاز

شفاف سازي فرآيند انتخاب و رعايت عدالت 
  در ارزيابي ها شفاف سازي در اسناد و مدارك 

پكيج هاي تنظيم شده پيماني ) / حمايت ( 
مالي ( پرداخت به موقع صورت حساب ها/ 

 پيش پرداخت )

جلسات رو در رو / مكاتبات رسمي قرارداد 
 خريد خدمات و توافقنامه تنظيم شده في مابين

 بازديد هاي به عمل آمده از آنها/ نظرسنجي /

 كاركنان

بهبود رفاه حال كاركنان و عدالت درتوزيع
امكانات بهبود شرايط محيط كار ( ايمني، 

بهداشت و ...) / تشويق و تقدير از كاركنان 
 آموزش هاي مرتبط با شغل/

نظرسنجي / جلسات با كاركنان / مكاتبات و 
كاركنان با مدير  مراجعات حضوري و مالقات

 نظام پيشنهادها/

مجاورين حريم ، 
دولت و نهادهاي 

 حاكميتي

رعايت قوانين و مقررات و شفافيت عملكرد / 
 صيانت از محيط زيست

الزامات قانوني ابالغي / نظرسنجي / صورت 
جلسات و تفاهم نامه ها / بازديدهاي به عمل 

 آمده / جلسات رو در رو
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 عمليات انتقال گاز :  8در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي منطقه برنامه هاي مصوب 

  مديريت انرژي

عمليات انتقال گاز  نظر به خط مشي خود مبني بر استفاده بهينه و بهره ور از كليه منابع در اختيار منجمله  8منطقه 
ازماني بويژه قانونمداري و تهعد انرژي و همچنين در راستاي ماموريت خود مبني بر انتقال بهره ور و رعايت ارزشهاي س

 ف نموده است.يبه صنعت گاز كشور، رويكرد مديريت انرژي و كرين را در راستاي فرايند استراتژيك خود تعر

  لخانه اي): گارتقاء مديريت انرژي و كربن (كاهش انتشار گاز هاي  

 استقرار سيستم مديريت انرژي ISO50001:2018   

 ف  انرژي  در عمليات ايستگاهها ، خطوط لوله و واحدهاي ستادي منطقه اجراي پروژه هاي بهبود مصار  

  و اجراي اقدامات بهينه سازي مصرف سوخت  13376بازرسي انرژي تاسيسات مطابق با استاندارد   

  اندازه گيري و پايش اگزاست توربين ها و مولدها و كاهش آاليندهاي زيست محيطي  

 و الزامات قانوني مرتبط با قانون هواي پاك  16000ر اساس استاندارد ملي معاينه فني موتورخانه هاي منطقه ب  

  1400مديريت زيست محيطي،ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي و چرخه حيات و تعيين اهداف زيست محيطي سال   

  مديريت پسماند هاي توليدي منطقه در گروه عادي و صنعتي  

 خود اظهاري انجام آناليز پساب بهداشتي منطقه طبق ضوابط   

   اندازه گيري و برآورد نشر متان در حوزه استحفاظي منطقه و كاهش نشت گاز از طريق برنامه هاي نشت يابي  

 ايجاد و نگهداري فضاي سبز  

 بهبود تعامالت برون سازماني :

 ( مدل كارو ل ) انتخاب مدل توسعه مسئوليت هاي اجتماعي   

 1404تا  1400ذينفعان منطقه از سال  بازنگري و به روز نمودن اهداف رضايتمندي   
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 جاري سازي فرايند مديريت ارتباط با ذينفعان فرايند شماره P1104  نظر سنجي ، تحليل و تعيين راهكارهاي )
   بهبود )

  ( نظر سنجي / دريافت شكايات ) ( ... بريد / نامه / وب سايت و ) توسعه كانال هاي ارتباط با ذينفعان منطقه  

 ات مشترك با  ذينفعان منطقه و دريافت بازخوردهاي ارائه شده . برگزاري جلس  

  تعويض كالس خطوط لوله انتقال گاز در روستاها و مناطق شهري جهت تامين امنيت و سالمتي مجاوران  

  مكاتبه با ادارات و مراجع صادركننده مجوز عمليات اجرايي اشخاص جهت جلوگيري از تداخل طرحها با حريم
   رفت سرمايه هاي كشور كه در اثر تخريب از بين مي رودخطوط و هدر 

 ات حريم از طرق مختلف ازجمله توزيع دفترچه هاي مشق دانش آموزان وتقويمهاي ديواري راطالع رساني مقر
   حاوي اطالعات حريم بين روستاهاي واقع در مجاورت خطوط

 رات حريم جهت اطالع مديران ادارات از شركت مستمر در جلسات اداري شهرستانها و استانداري و تبيين مقر
  .موضوع و اهتمام در رعايت مقررات و استعالم از منطقه

  افزايش گشت و كنترل حريم و ارائه بموقع اخطارهاي ممنوعيت ساخت و ساز و فعاليت عمراني در داخل حريم
  خطوط

 قال گاز براي رفاه كشاورزان و عدم ايجاد نهر ، لوله گذاري و نصب آبرو در داخل حريم اختصاصي خطوط لوله انت
  .وقفه در توليد محصوالت كشاورزي

 اهتمام به پاسخگويي به استعالمات در سريع ترين زمان ممكن براي جلوگيري از معطلي ارباب رجوع.  

 پيشنهاد اصالح مقررات حريم جهت مساعدت به مجاوران خطوط لوله انتقال گاز   

  جهت اطالع  "ممنوعيت تردد در جاده هاي اختصاصي"و  "در حريم ممنوعيت ساخت و ساز "نصب تابلوهاي
  .رساني مجاوران و جلوگيري از اتالف سرمايه ها

  ارائه مهلت مناسب براي صاحبان اعياني واقع در حريم اختصاصي از قبيل درخت ، محصول ،فنس و..و نيز حريم
اندن ميزان خسارات و نيز جلوگيري از ايمني براي رفع آثار تجاوز توسط خودشان به منظور به حداقل رس

  .تبعات نامطلوب ناشي از تخريب
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  تالش در راستاي ايجاد وحدت رويه در اقدامات مربوط به حوزه حريم از قبيل ارائه اخطاريه و تخريب
مستحدثات غيرمجاز و جلوگيري از دوگانگي اقدام با هدف كاهش تبعات مربوط به تخريب و نيز كنترل سالمت 

   مكاران شاغل در حوزه حريم.كاري ه

   اقدامات مرتبط با مسئوليتهاي اجتماعي

  

 شرح برنامه برنامه اقدامات

 پاسخگويي به ذينفعان
مدير   P1104استقرار فرايند 

 ارتباط با ذينفعان
 عمومي پيگيري شكايات توسط واحد روابط

ارتقاء سطح 
اجتماعي  مسئوليتهاي

 منطقه

مصوبات كميته  اجرايي نمودن
مسئوليتهاي اجتماعي بر مبناي 

مدل دكتر كارول و نظام نامه 
 مسئوليتهاي اجتماي وزارت نفت

سريالها و  حضور در كارگاههاي آموزش،
همايشها و مناسبتهاي مختلف نظير هفته 

درختكاري، طرح همياران محيط زيست و عقد 
 تفاهم نامه همكاري در طرحهاي ملي

و  روابط اجتماعي
 سالمت

، برگزاري كميته اهداء خون
 مسئوليت اجتماعي سالمت/كميته

حضور در كميته سالمت منطقه و اهداء خون/ 
و تامين  كنترل آلودگي آب، ارتباط با اداره كار
 اجتماعي و دادگستري ها

هاي جمعي و  رسانه
 فضاهاي اشتراكي

سازي و مصاحبه با اصحاب  فرهنگ
 رسانه

 شناسايي تصوير سازمان به جامعه

 توسعه دولت الكترونيك رجوع ربابتكريم ا
 -جي آي اس -اخذ استعالمات سيستم

 سيستم سامد و ...
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  نتايج گزارش اقدامات مسئوليت هاي اجتماعي: 

  بخش نتايج : 

  1399عمليات انتقال گاز در سال  8منطقه  ذينفعان برداشت هاي
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  : كاال تامين كنندگان

عمليات انتقال گاز از اهميت ويژه اي  8پاسخگويي به نيازهاي ذينفعان در منطقه با توجه به جايگاه ذينفعان، شناسايي و 

حد جاري سازي برخوردار است. در اين راستا ذينفعان كليدي و مهم، شناسايي و رويكردهاي مرتبط با هر يك در اين وا

شده است.كاركنان به عنوان ذينفعان داخلي و تامين كنندگان و توليد كنندگان كاال و خدمات، ساير واحدهاي منطقه، 

امور كاالي ساير مناطق، مديريت تداركات ستاد انتقال گاز، امور تخصصي بازرگاني و ساير شركتهاي تابعه ملي گاز ايران 

  د.به عنوان ذينفعان بيروني هستن

توليدكنندگان و تامين كنندگان سراسري در سامانه ستاد و توانيران شناسايي و جانمايي شده است.توليد كنندگان و 

حلي نيز از طريق فرمهاي پرسشنامه منابع محلي و استعالمهاي اخذ شده در بخش تداركات شناسايي تامين كنندگان م

عمليات انتقال گاز اولويت خريدهاي داخلي با تامين كنندگان و توليد كنندگان محلي مي باشد. به  8شده اند.در منطقه 

فقره از منابع محلي خريداري شده  216فقره تقاضاي خريد تعداد  365از تعداد  1398عنوان مثال در سال 

است.همچنين كليه توليدكنندگان و تامين كنندگان كاال با فرم ( ارزيابي اوليه توليدكنندگان و تامين كنندگان) ارزيابي 

مي شوند كه در صورت اخذ حداقل امتياز  در ليست منابع قرار مي گيرند در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در اين 

 ابع محلي امتياز باالتري داده مي شود.فرمها به من

 

 آمار كاالي ساخت داخل شده

 

 تعداد كل خريدتعداد خريد نوع ايراني درصد خريد ايراني

70 % 97سال 244348   

59 % 98سال 365 216   

61 % تا آخر آبان ماه 99سال 115187 
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  گزارش اقدامات مسئوليتهاي اجتماعي  نتايج 
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  ساز و كارهاي نظام مالي منطقه در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي

  

 م شده از طرف كميته امداد.و واريز به حساب اعال صورتحساب حقوق كسر كمكهاي كاركنان به ايتام از -1

كسر كمكهاي كاركنان به مدافعين حرم و نيز موكبهاي اربعين و واريز به حسابهاي معرفي شده از طرف ارگانهاي  -2
  مربوطه.

  كسر و واريز كمكهاي كاركنان به سيل زدگان و زلزله زدگان در شرايط بالياي طبيعي. -3

  هت ايجاد انگيزه كاري.پرداخت بموقع حقوق و مزاياي كاركنان ج -4

كسر و واريز كسورات قانوني پرسنل رسمي و قراردادي شامل ماليات پرسنل رسمي و قراردادي و نيز حق بيمه  -5
  پرسنل قراردادي بترتيب به حساب اداره امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي.

  محاسبات و بازرسي كل كشور.تهيه و ارسال گزارشات مورد نياز سازمانهاي نظارتي نظير ديوان  -6

  پرداخت بموقع مطالبات پيمانكاران جاري و عمراني. بررسي صورت وضعيتها و -7

  تهيه و ارسال اطالعات مربوط به پيمانكاران جاري و سرمايه اي به سازمان تامين اجتماعي جهت اخذ مفاصاحساب. -8

يه اي به سازمان امور مالياتي جهت محاسبه و وصول تهيه و ارسال اطالعات مربوط به پيمانكاران جاري و سرما -9
  ماليات پيمانكاران.

  تهيه و ارسال اطالعات به ستاد جهت ارائه به حسابرس و بازرس قانوني. -10

  بخشنامه هاي شركتي و وزارتي. كنترل هاي مالي در راستاي صرفه جوئي در هزينه ها بر اساس -11

و استفاده از مطالب، دانشها و تجربيات جديد در حوزه  ن مالي جهت يادگيريشركت در دوره هاي آموزشي همكارا -12
  تخصصي و كاري.

  استفاده از نرم افزارهاي بروز مالي جهت انجام فعاليتهاي روزانه. -13

  صيانت از دارائيهاي شركت با استفاده از دستورالعملهاي شركتي و روشهاي كنترلي مالي. -14
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) در سطح شركت انتقال ABCجراي سيستم حسابداري بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت (مسئوليت استقرار و ا -15
  گاز ايران.

  همكاري در انجام عمليات انبارگرداني پايان سال. -16

  تهيه و ارائه گزارشات مالي جهت استفاده ذينفعان درون سازماني. -17

  بررسي تقاضاها، كميته خودكفائي و ...شركت همكاران مالي در كميتهاي تخصصي منطقه شامل كميته  -18

  همكاري در پياده سازي و نگهداشت سيستمهاي مديريتي. -19

  كمك به حل مشكالت مالي همكاران از طريق معرفي به بانكها جهت اخذ تسهيالت بانكي. -20

  

  مسئوليتهاي اجتماعي در حوزه كاركنان

 منابع انساني :

 برنامه ريزي و تامين نيرو :

اي مسئوليتهاي اجتماعي ، تبعيضي از بعد جنسيتي، مذهبي ، قومي و .. در استخدام وجذب نيروي رسمي و غير در راست
نفر از بانوان در قالب نيروهاي رسمي،  42رسمي وجود ندارد. بطوريكه علي رغم عملياتي بودن منطقه در حال حاضر 

ن در مقابل سمت با ماهيت سرپرستي مشغول فعاليت قراردادي و پيمانكاري مشغول خدمت مي باشندو دو نفر از ايشا
   مي باشند.

تالش بر آن است تا رعايت اخالق در استخدام نيروهاي رسمي و غير رسمي لحاظ گردد بعنوان مثال ميتوان به ابالغيه 
مورخ  28/1-563024مهم مقام عالي وزارت در خصوص جذب معلوالن اشاره نمود كه براساس ابالغيه شماره 

سهميه هاي جذب انبوه وزارت نفت به جذب معلوالن در صنعت نفت اختصاص دارد. در مورد نيروهاي  3%،  16/12/1391
غير رسمي هم براي جذب يك نفر نيروي پيمانكاري حداقل سه نفر معرفي گرديده و از بين ايشان براساس شاخصهاي 

   را كسب كرده انتخاب مي شود. عمومي ، تخصصي و مصاحبه فني تخصصي ، نفري كه بيشترين امتياز

امنيت شغلي براساس قراردادهاي استخدامي و همچنين قراردادي كه نيروها با خود شركت و شركت هاي پيمانكاري 
  منعقد ميكنند برقرار است و با كليه نفرات شاغل بصورت مكتوب قرارداد بسته مي شود.
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  مددكاري :

 وت.پرداخت وامهاي مددكاري / ازدواج/اضطراري/ف   

 .پرداخت كمك هزينه توانبخشي به كاركنان و افراد تحت تكفل   

 .پرداخت غرامت در مورد همكاران دچار حادثه شده از محل صندوق تامين آتيه   

 .تماس با همكارانيكه دچار بيماري شده اند   

 .تماس با واحدهاي منطقه جهت بررسي مشكالت و غيره   

 حضور مسئولين مربوطه. حل اختالفات بين كاركنان در واحدها با   
  

  : خدمات كاركنان

  جبران خدمات :

  واگذاري قسمتي از اختيارات مربوط به سيستم حضور وغياب به روساي محترم واحد ها وكاركنان زير مجموعه
  در زمينه ارسال درخواست ها،اخذ گزارشات مختلف ،رفع غيبت ها ،تاخير ورود ها 

 ررات اداري واستخدامي وارسال دستورالعمل ها وقوانين ومقررات از دسترسي كامل كاركنان به مجموعه مق
   طريق سيستم بريد به كاركنان

   :توزيع عادالنه پاداش   

  پرداخت پاداش بهره وري به تمامي كاركنان رسمي ،قراردادي ،پيمانكاري  

   ماه علي الحساب حقوق  2بهره مندي تمامي پرسنل از پرداخت تسهيالت  

   :اركنانقدرداني از ك

 ، پرداخت انواع وام هاي خريد مسكن ،وديعه مسكن ، تبديل به احسن ،وام پس انداز   

  پرداخت پاداش بازنشستگي وهديه بازنشستگي به كاركنان در حال بازنشستگي  

  اعطاي ترفيعات ومعادل ريالي در جهت ارتقاءپايه سازماني ودريافت مزايا   
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   :حمايت از كاركنان   

 غير شركتي جزو سوابق شركتي  احتساب سنوات  

 بهداشت صنعت نفت  امكان استفاده كاركنان وافراد تحت تكفل از خدمات بهداري و  

 غير حرفه اي  معرفي كاركنان به انجام معاينات دوره اي شغلي جهت پيشگيري از عوارض بيماري حرفه اي و  

   ارزيابي عملكرد :

 ه وتكميل فرم هاي مربوطه رسمي از طريق مصاحب ارزيابي ساليانه كاركنان  

 ارزيابي كاركنان قراردادمدت موقت ونيروي پيمانكاري به صورت ساليانه   

  

  : خدمات رفاهي و اجتماعي

   ارائه امكانات رفاهي شامل :

   برنامه ريزي و اجراي امور ورزشي:  مطابق دستورالعمل هاي اعالمي ستاد و مصوبات شوراي ورزش منطقه و بر
صيص يافته به فعاليت هاي ورزشي منطقه، نسبت به عقد قرارداد با سالن هاي ورزشي در اساس بودجه تخ

رشته هاي مختلف، مربي هاي ورزشي جهت آموزش كاركنان و فرزندان، انجام ورزش همگاني  و تجهيز امكانات 
   ورزشي اقدام مي گردد.

   كسب رضايت آنها، اين منطقه طبق ايجاد و نگهداشت فضاي سبز: در راستاي ايجاد نشاط در كاركنان و
   منطقه نسبت به توسعه فضاي سبز اقدام مي نمايد. HSEدستورالعمل هاي اعالمي ستاد و واحد 

   تسهيالت اقامتي خانواده ها: در جهت رضايت همكاران گرامي، نسبت به ارائه تسهيالت مهمانسراي خانوادگي
   .براي همكاران رسمي و قرارداد مستقيم صورت ميگرد

 عقد قرارداد با مجتمع فرهنگي ورزشي پتروشيمي   

 عقد قرارداد بيمه تكميلي نفرات پيمانكاري   

 انجام هماهنگي جهت استفاده همكاران از اماكن تفريحي محمودآباد و زائرسراي نفت   
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  ارائه خدمات رفاهي شامل :

  ارائه غذاي نيم روزي: 

  سالمت همكاران در تامين انواع كالري مي باشد. ارائه غذاي نيم روزي به همكاران جهت مراقبت از   

 ارائه امكانات و خدمات رفاهي :

  برنامه ريزي و انجام اقدامات الزم در مورد انواع درخواست هاي مكانيكي ، برقي و بنايي ارسالي  توسط
اد آسايش در بازديد از سيستمهاي گرمايش و سرمايش و كنترل دما و انجام تعميرات الزم  براي ايج همكاران

محيط هاي كاريانجام انواع كارهاي تعميراتي در مهمانسراها و منازل سازماني براي آسايش ماموران ، مهمانان و 
   انجام استعالم و اقدامات الزم بعدي در مورد كارهاي پيمانكاري درخواستي از اين واحد خانواده ها

 ات الزمبازديد از ساختمانها و تاسيسات مربوطه و انجام اقدام   

 ارسال نفرات واحد و بعضاً تعميركاران به ساير ياردها ، تاسيسات و ايستگاهها و همكاري و همفكري در      
  زمينه هاي مختلف كاري 

 بازديد و انجام اقدامات الزم در مورد تهويه ساختمانها   

  كنترل راحت تر حراستي در بازديد و كنترل روشنايي راهروهاي ساختمانها و محوطه براي راحتي رفت و آمد و
   زمان تاريكي.

  بازديد و كنترل تصفيه خانه و شبكه آب مصرفي ساختمانها جهت جلوگيري و يا به حداقل رساندن قطعي آب
   مصرفي و كنترل كيفيت آب خروجي تصفيه خانه .

 مراجعين . بازديد و اقدامات الزم در مورد آسانسورهاي ساختمان مركزي جهت تسهيل در تردد همكاران و   

 بازديد و انجام تعميرات بموقع در تابلوهاي برق  ساختمانها براي جلوگيري و يا به حداقل رساندن خاموشي ها   

 . سعي در انجام بموقع كارهاي اتفاقي و اضطراري در ايام وقت اداري ، خارج از وقت اداري و ايام تعطيل   

 ي تسهيل رفت و آمد نفرات و وسايل نقليه .ترميم آسفالت و انجام ساير اقدامات در محوطه برا 
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 الگوي مسئوليت هاي اجتماعي

  مديريت منابع انساني  

  

 آموزش :

   : آموزش سرپرستان و مديران در زمينه مشاوره و انتقال تجربيات  

      برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مديران و سرپرستان در سال جاري به صورت آنالين

   به شرح زير برگزار گرديد: ساعت) نفر 816  (در مجموع

   نتينگ * 

   توانمند سازي* 
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   نظام ارزيابي عملكرد كاركنان * 

   تحليل رفتار متقابل و كاربرد آن در مديريت * 

   سخن وري و فن بيان * 

   توانمند سازي منابع انساني *

   فوت و فن يادداشت برداري *

   مديريت هيجان* 

   مديريت بحران *

   با فناوري هاآشنايي  * 

   توسعه دانش و قابليتهاي كاركنان* 

   يافته است كه به شرح زير اعالم مي گردد:  اين مصداق از دو منظر مورد توسعه

قراردادي و اركان ثالث) به جهت  -براي كليه كاركنان (رسمي   HSEاجراي دوره هاي آموزشي تخصصي، عمومي و  * 
نفر  86246(مجموع   كه پيوست مصاديق آن ارسال خواهد شد. پايان آبان ماه  آنالين بودن دوره ها در سال جاري تا

   ساعت)

   دوره داخلي با تدريس مدرسين داخلي ) 24در راستاي افزايش قابليتهاي كاركنان ( اجراي   تقويت مربيان داخلي* 

  

 پژوهش

  ل اهداف جامعه و كاركنان  توسعه و تقويت اطالعات، خالقيت، نوآوري، فن آوري و تكنولوژي براي حصو.1

   نفر ساعت (متوسط ماهانه) 200  

  .حمايت از انتشار مقاالت و پايان نامه هاي دانشجويي و اجراي پروزه هاي پژوهشي با مشاركت دانشگاه      2

        نفر ساعت (متوسط ماهانه) 200  
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 خطوط لوله مصاديق مسئوليتهاي اجتماعي در حوزه حريم

  كالس خطوط لوله انتقال گاز در روستاها و مناطق شهري جهت تامين امنيت و سالمتي مجاوران.تعويض -1

مكاتبه با ادارات و مراجع صادركننده مجوز عمليات اجرايي اشخاص جهت جلوگيري از تداخل طرحها با حريم  -2
   خطوط و هدر رفت سرمايه هاي كشور كه در اثر تخريب از بين مي رود.

ات حريم از طرق مختلف ازجمله توزيع دفترچه هاي مشق دانش آموزان و تقويمهاي ديواري رساني مقراطالع ر -3
   حاوي اطالعات حريم بين روستاهاي واقع در مجاورت خطوط.

شركت مستمر در جلسات اداري شهرستانها و استانداري و تبيين مقررات حريم جهت اطالع مديران ادارات از  -4
   رعايت مقررات و استعالم از منطقه. موضوع و اهتمام در

افزايش گشت و كنترل حريم و ارائه بموقع اخطارهاي ممنوعيت ساخت و ساز و فعاليت عمراني در داخل حريم  -5
   خطوط .

   كمك به سيل زدگان و زلزله زدگان در سيلها و زلزله هاي اخير در سطح منطقه و ساير مناطق كشور.-6

ري و نصب آبرو در داخل حريم اختصاصي خطوط لوله انتقال گاز براي رفاه كشاورزان و عدم وقفه ايجاد نهر ، لوله گذا -7
   در توليد محصوالت كشاورزي.

  اهتمام به پاسخگويي به استعالمات در سريع ترين زمان ممكن براي جلوگيري از معطلي ارباب رجوع .  -8

  خطوط لوله انتقال گاز . پيشنهاد اصالح مقررات حريم جهت مساعدت به مجاوران-9

جهت اطالع رساني  "ممنوعيت تردد در جاده هاي اختصاصي"و "ممنوعيت ساخت و ساز در حريم "نصب تابلوهاي -10
  مجاوران و جلوگيري از اتالف سرمايه ها. 

اي تبيين برگزاري جلسات با دهياريها و شوراهاي اسالمي روستاهاي واقع در مجاورت مسير خطوط لوله انتقال بر-11
   مقررات و جلب همكاريها و پيشگيري از بروز تبعات نامطلوب آتي.

ارائه مهلت مناسب براي صاحبان اعياني واقع در حريم اختصاصي از قبيل درخت ، محصول ، فنس و..و نيز حريم -12
يري  از تبعات ايمني براي رفع آثار تجاوز توسط خودشان به منظور به حداقل رساندن ميزان خسارات و نيز جلوگ

   نامطلوب ناشي از تخريب.
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تالش در راستاي ايجاد وحدت رويه در اقدامات مربوط به حوزه حريم از قبيل ارائه اخطاريه و تخريب مستحدثات -13
غيرمجاز و جلوگيري از دوگانگي اقدام با هدف كاهش تبعات مربوط به تخريب و نيز كنترل سالمت كاري همكاران شاغل 

   يم.در حوزه حر

  

  : گزارش اقدامات مسئوليتهاي اجتماعي

  دستگاه 33به تعداد  –* پايش آالينده هاي خروجي از اگزاست توربين كمپرسورها 

ريال   000/000/550* پايش آبهاي خروجي از سپتيك تانكها به محيط و انطباق آن با دستورالعملهاي محيط زيست (
   »715464شماره قرارداد « ساالنه)

   فيش وي در مسير رودخانه و محل عبور خط لوله از بستر رودخانه (شمال آستارا) مهندسي* ايجاد 

. اهميت گاز و گازرساني  * برگزاري رزمايش با سناريوهاي مختلف و ارتباطات با نيروهاي نظامي/ انتظامي/ فرماندارها و
  .ايمني خط و  -حريم خطوط لوله –

   ي خودروهاي سبك و سنگين شركتي و استيجاري حمل و نقل* پايش در راستاي اخذ معاينه فني برا

  

  استفاده از پنل هاي خورشيدي صرفه جويي در انرژي:

   )ريال 000/000/18تن پشم شيشه ( 10امحاء اصولي پسماندها با مجوز سازمان محيط زيست بخصوص بيش از 

  ريل 000/000/110امحاء اصولي المپهاي فلورسنت با هزينه اي معادل 

   ريال) 000/000/20قد قرارداد با سازمان پسماند شهرداري تبريز براي امحاء پسماندهاي عادي و صنعتي.(ع

ايجاد كرده ايم.  %22ولي ما  %10ايجاد فضاي سبز در مقابل ساخت و ساز فضاي صنعتي طبق استاندارد محيط زيست 
   )13000(تعداد درخت 

  انوران و پرندگان)* دفع پسمانهاي بهداشتي (ماسك، حفاظت از ج

  دفع پسماندهاي بهشداشتي (دستكش، دستمالهاي مصرف شده)
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تفكيك پسمانهاي بهداشتي (لوازم استفاده شده در بخش درمانگاه منطقه و ارسال به درمانگاههاي مجاور جهت دفع) 
فاده از كاغذ، صرفه مديريت خريد مسئوالنه( استفاده از سامانه خريد ستاد، كاهش است هدف پياده كردن پسماند صفر

  جويي در زمان، كاهش تردد، هزينه ماموريت، كاهش سوخت باعث كاهش انتشار گاز گلخانه اي مي شود.

  

  فعاليت دستگاهها و موسسات  نوع اقدامات انجام شده در راستاي كاهش مصرف كاغذ با توجه به 

   يكياجراي سيستم اتوماسيون اداري و انجام مكاتبات به صورت الكترون -1

   استفاده از پرينترهايي كه تونر آن قابليت شارژ مجدد دارد.   -2

كاهش حاشيه هاي كاغذ (تغيير تنظيمات در كامپيوتر) و مديريت استفاده از كاغذ هاي قابل بازيافت و يعني (در    -3
ابعه محل نگهداري رابطه با موادقابل بازيافت و كاغذ كه سطل مخصوص كاغذ در تمام اتاقهاي ياردهاوتاسيسات ت

مخصوص زباله و كاغذ پيش بيني شده  كه زباله ها بعد ار تفكيك بصورت جداگانه نگهداري ميشوند و انتقال آنها از 
   طريق امور اداري منطقه انجام ميگيرد.(تحويل به شهرداري تبريز))

طله براي كپي و پرينت. يعني ترجيحا از استفاده از كاغذ هاي باطله در چاپ فرمها و همچنين استفاده از كاغذهاي با -4 
   دو طرف كاغذ استفاده گردد.

استفاده از پاورپوينت در جلسات بجاي پرينت كاغذي (در حد امكان) و همچنين كاهش پرينت اسناد و جايگزيني   -5
   تا حد امكان با نسخه هاي الكترونيك
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  عمليات انتقال گاز : 8 اقدامات صورت گرفته در خصوص مديريت پسماند درمنطقه

   :شرح سايراقدامات صورت گرفته در خصوص مديريت پسماند 

   اقدامات درخصوص دفع بهداشتي : -1

جهت دفع اصولي اينگونه پسماندها (لجن هاي فاضالب توليدي) مكاتبه با شهرداري هاي در خصوص دفع اصولي لجن 
ته است كه طبق هماهنگي الزم اينگونه پسماندها را به فاضالب بهداشتي ستاد و ساير واحدهاي تابعه صورت گرف

  شركتهاي مجاز شهرداري تحويل داده مي شود تا به محلهاي مجاز تخليه شود . 

   : اقدامات امحاء و بي خطر سازي -2

عقد قرارداد با شركتهاي معتمد محيط زيست  و شهرداري جهت امحاء پسماندهاي خطرناك (المپ هاي مهتابي  و پشم 
  يشه ها  و غيره ) و هر ساله قراردادهاي منعقده تمديد ميشوند . ش

در مورد امحاء اصولي اتيلن گاليكول مستهلك توليدي جهت دفع اصولي اينها ، قراردادي را با هماهنگي سازمان محيط 
زباله سوز آن  زيست با شركت پتروشيمي تبريز منعقد كرده و با صرف هزينه باال پسماند مذكور جهت سوزانده شدن در

   پترو شيمي واگذار گرديد. شركت به شركت

بغير از كاغذهاي باطله بقيه پسماندها قابل بازيافت كه ارزش ريالي متوسطي را داشته باشندتوسط واحدتداركات كاال 
   .بفروش ميرسد

  اقدامات بازيافت و استفاده مجدد : -4

از جمله تعبيه سطل مخصوص كاغذ در تمام اتاقهاي ياردها صورت  در رابطه با بازيافت مواد و كاغذ اقدامات الزم -1
   گرفته است.

مشخص شدن محل مناسب در منطقه جهت نگهداري موقت زباله و كاغذ بمنظور رعايت تفكيك زباله از مبداء و انتقال  
   آنها مراكز  تعيين شده شهرداري .

   يحا از دو طرف كاغذ استفاده گردد.استفاده از كاغذهاي باطله براي كپي و پرينت. يعني ترج

تحويل يكسري باكس هاي زباله و نايلون هاي مخصوص سازمان مديريت پسماند به ايستگاهها و ياردهاي منطقه بمنظور 
   فرهنگ سازي و تفكيك زباله از مبدا
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تابعه محل نگهداري در رابطه با موادقابل بازيافت و كاغذ كه سطل مخصوص كاغذ در تمام اتاقهاي ياردهاوتاسيسات 
مخصوص زباله و كاغذ پيش بيني شده  كه زباله ها بعد ار تفكيك بصورت جداگانه نگهداري ميشوند و انتقال آنها از 

   طريق امور اداري منطقه انجام ميگيرد.(تحويل به شهرداري تبريز)

پسماندها در ايستگاهها و يارد  بعضي از ظروف پالستيكي و ظروف فلزي از جمله بشكه ها جهت استفاده مجدد و كاهش
  مجددا مورد استفاده قرارمي گيرند  

  استفاده از ليوانهاي گياهي و كاغذي كه مواد قابل بازيافت مي باشند به جاي ليوانهاي پالستيك 

جهت جلوگيري ازآلودگي زيست محيطي ودفع اصولي پسماندهاي صنعتي تمامي باطريهاي مستعمل توليدي ماشين 
ونقل از طريق واحد كاال منطقه را به مراكز توليدي تحويل و پس از كسر هزينه، باطري نو داده مي شود آالت حمل 

  (جهت بازيافت مجدد پسماند حاصله) 

  اقدامات صورت گرفته در بخش مديريت مصرف آب : 

مورد استفاده موجود در تمامي مبادي برداشت آب اعم از ورودي شبكه عمومي آبرساني شهري و يا روستايي و چاههاي 
كنتور مناسب و با نظر و تعيين مشخصات فني توسط خدمات مهندسي منطقه نصب گرديده و مصارف تحت كنترل مي 

   باشد.

  جداسازي آبهاي شرب مصرفي از آب مصرفي غير بهداشتي.   

شهري براي آبياري فضاي استفاده از سيستمهاي آبياري قطره اي در آبياري فضاي سبز واحدها ،كاهش استفاده از آب  
   سبز

   استفاده از آب تصفيه شده فاضالب تصفيه خانه براي آبياري فضاي سبز 

   ارائه اطالعات كافي به كارگران فضاي سبز در جهت صرفه جويي در مصرف آب فضاي سبز و كنترلهاي مستمر و مداوم .

اهاني كه نياز آبي آنها كمتر است و همچنين بمنظور استفاده ازدرختان و پوشش گياهي مناسب با منطقه و استفاده از گي
  صرفه جويي در آب محوطه فضاي سبز چمنكاري را به فضاي سبز درختي تبديل شده است 

   استفاده از سردوش هاي كم مصرف و كوتاه كرده مدت دوش گرفتن با آموزش كاركنان.

   موقعيت ، صبح زود و يا حوالي غروب انجام شود.آبياري فضاي سبز در ساعات گرم انجام نگرفته و بسته به فصل و 
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جمع آوري برف هاي خيابان تا حدامكان  -هدايت آب باران به چاه هاي جذبي جهت ذخيره آب در سفره هاي زيرزميني 
  و ذخيره در حوض هاي موجود در سطح فضاي سبز جهت افزايش استفاده از اب باران

در سرويس هاي بهداشتي  و تعويض شيرهاي آب قديمي با شيرهاي آب مجهز .استفاده از شيرآالت اهرمي و كم مصرف 
  به سنسور قطع و وصل اتوماتيك و شيرآالت اهرمي در جهت صرفه جوئي در مصرف آب 

سنج  در چاهك بتني اصلي جهت  LEVELاتوماتيك نمودن كاركرد لجن كشهاي تصفيه خانه فاضالب بهداشتي با نصب 
  از اندازه و بيهوده لجن كشها و جلوگيري از سوختن آنها  جلوگيري از كاركرد بيش

   استفاده از آب شهرداري (چاه) توسط تانكر در خصوص تفكيك آب باغباني از آب شهري.

  

  عمليات انتقال گاز : 8درمنطقه  اقدامات صورت گرفته در خصوص مديريت مصرف سوخت

   ر خودروهاي موجود.استفاده از خودروهاي مدل باال و دوگانه سوز بودن اكث

معاينه فني و تهيه شناسنامه فني كامل براي كليه موتورخانه هاي استفاده شده در ساختمانهاي منطقه و تنظيم 
  استاندارد مشعلها و تجهيزات موتورخانه.. 

   ددر كليه ساختمانهاي تحت پوشش منطقه از سوخت گاز طبيعي ( و در مواردي از انرژي خورشيدي) استفاده مي شو

و از  جهت تجميع سفرهاي كاري اين منطقه از ميني بوس جهت شركت نمودن كاركنان در كالسهاي اموزشي 
  خودروهاي اياب و ذهاب جهت سرويس دهي عمومي استفاده ميكند. 

دوگانه نمودن سرويسهاي بنزيني  اياب و ذهاب و استفاده از خودروهاي دوگانه سوز به جاي خودروهاي بنزيني در 
   وهاي سواري استيجاري بمنظور استفاده  از سوختهاي پاك و خودرو هاي كم مصرف و جلوگيري از آلودگي هوا .خودر

  

  عمليات انتقال گاز: 8اقدامات صورت گرفته در خصوص مديريت مصرف انرژي در منطقه 

ر طي سرويس هاي دوره نگهداري پيشگيرانه از تجهيزات و سيستمهاي گرم كننده و سرد كننده : به طور مرتب و د -1
خانه مركزي (به خصوص اي انجام مي گيرد (در قالب چك ليست هاي واحد مستغالت ) و براي نگهداري تجهيزات موتور

       پيمانكار انتخاب شده و تجهيزات به طور مرتب تحت كنترل بوده و سرويسهاي دوره اي الزم انجام  ،چيلر جذبي)
   مي گيرد.
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: براي كليه پنجره هاي ساختمانهاي منطقه ،پرده هاي مناسب نصب شده است و در مواقع  آفتابحفظ پنجره ها از  -2
   لزوم از شيشه هاي رفلكس و دوجداره نيز استفاده شده است.

خريداري كليه تجهيزات جديد كه مصرف كننده انرژي مي باشند با  تعويض تجهيزات معيوب با تجهيزات پر بازده : -3
ت انرژي انجام مي گيرد و در انتخاب تجهيزات جديد كامال به رده مصرف انرژي تجهيزات و بازده آنها نظر واحد مديري
   توجه مي شود.

       نصب تايمر و سنسورهاي حركتي: تايمرهاي كنترلي در عمده تجهيزات نظير فن كويلهاي ساختمان مركزي و  -4
و سنسورهاي حركتي نيز در برخي از ساختمانهاي جديد و در  فن هاي تهويه و اگزوزفن هاي ساختمانها نصب شده است

   دست احداث اجرا شده است.

نصب تجهيزات كاهنده مصرف آبگرم : به طور كلي از شير آالت كاهنده مصرف نشير شيرهاي اهرمي و دوش هاي كم  -5
   مصرف استفاده مي شود.

مورد استفاده در سيستمهاي گرمايش ،مطابق الزامات كليه سيستم هاي لوله كشي و تجهيزات و ...  عايق بندي: -6
  مقررات ملي ساختمان به طور استاندارد و كامل عايق بندي شده است. 19مبحث 

در كليه اتاقها و سوله ها ترموستات كنترل دما نصب شده است و قابل تنظيم مي باشد.البته الزم  نصب ترموستات: -7
   كه از بخاري گازي يا رادياتور استفاده شده است مقدور نمي باشد. به ذكر است نصب ترموستات در جاهايي

هاي گردان استفاده نشده است ،ولي در محلهاي پر تردد ( نظير ساختمان مركزي ،منابع انساني بهاي گردان: از دربدر-8
   و رستوران ) از درب هاي اتوماتيك برقي استفاده شده است.

اختمان هاي منطقه و به خصوص در پروژه هاي جديد از پنجره هاي دوجداره در بيشتر س شيشه هاي دوجداره: -9
استفاده شده است.الزم به ذكر است در محلهايي كه از بخاري گازي استفاده شده است نصب پنجره دوجداره ايمن 

   نبوده و باعث كاهش اكسيژن محيط و كاهش سطح هوشياري ساكنين اتاق مي گردد.

واحد: دربرخي از واحدها به طور مجزا نصب شده است ،ولي به طور كلي با توجه به طراحي اوليه نصب كنتور در هر  -10
ايستگاه ها و ياردها و ماهيت عملكرد منطقه ،در حال حاضر تمامي ساختمان ها مجهز به كنتور جداگانه نمي باشند و 

   ان مركزي يارد تبريز ).فقط در مواقعي كه مورد نياز باشد نصب مي گردد (نظير موتورخانه ساختم

استفاده از انرژي خورشيدي: تنها منطقه عملياتي كه در بين كليه مناطق عمليات انتقال گاز از سيستمهاي -11
عمليات انتقال گاز مي باشد كه تا كنون سه دستگاه آبگرم كن خورشيدي نصب  8خورشيدي استفاده كرده است منطقه 

   سالجاري در دست اقدام مي باشد.شده است و نصب سه دستگاه ديگر در 
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  اطالع رساني و ارتقاي آموزش كاركنان : 

 

 برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت انرژي   

   اعزام كاركنان به كنفرانس هاي مديريت سبز   

 برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت سبز براي پرسنل   

 اعزام كاركنان HSE به همايش محيط زيست   

 رانس سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوعاعزام كاركنان به كنف   

 شركت و اعزام كاركنان به نمايشگاه هاي منطقه اي و بين المللي انرژي و محيط زيست   

  (صرفه در مصرف آب) آموزش پرسنل باغباني منطقه بمنظور آموزشهاي با مديريت سبز  

 گزارش و پيام و اطالعيه)  و همچنين جهت اطالع رساني و ترويج فرهنگ حفظ محيط زيست (تبليغات ،خبر و
   درمنطقه انجام گرفته است .

 .برگزاري چندين سمينار آالينده هاي  زيست محيطي   

  اطالع رساني و فرهنگ سازي عمومي براي همكاران محترم از طريق فايل هاي آموزشي، بروشورهاي
   .ن اداريالكترونيكي و پيام هاي زيست محيطي از طريق شبكه الكترونيك و سيستم اتوماسيو
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  پياده سازي و استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركت انتقال گاز ايران

  

  پياده سازي و استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

 در شركت انتقال گاز ايران
 98عملكرد سال مالي 

 شركت : انتقال گاز ايران

 محيط زيست-محيط زيستمركز فعاليت : ايمني بهداشت و ستاد

 نوع محرك استفاده شده :  نفر ساعت

يف
رد

 

 عنوان فعاليت
 كميت محرك

 درصد نفر ساعت

 ISO14000 ( 216 100استمرار استقرار سيستم مديريت زيست محيطي ( 1

 70 336 هاي در دست اجرا و منطقهبازديد زيست محيطي از پروژه 2

3 
ين محيط زيستي و اعمال  دستورالعملهاي موجود وبررسي و تاييد گزارشات روت

 مرتبط
144 100 

 50 96 پاسخگويي به گزارشات و مكاتبات وتهيه بروشور زيست محيطي 4

 100 204 پايش آلودگي هوا از ناحيه كاركرد تاسيسات ايستگاهها 5

 100 132 خود اظهاري در پايش 6

 1،128 جمع
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  19وص مقابله  با كوييد اهم اقدامات انجام شده در خص

 

  * الزام به سرو چاي در ليوانهاي يك بار مصرف 

* الزام ضد عفوني كردن محيط كار بصورت روزانه طبق دستورالعملهاي مربوط به گند زدايي، سازمان بهداشت و درمان 
  صنعت نفت 

از  19ييد عرض مواجهه با بيماري كو* بررسي گروههاي آسيب پذير و شناسايي افراد داراي بيماريهاي زمينه اي كه در م
  صنعتي و مديرت انساني  طريق پرونده هاي طب

  * صدور گواهي سالمت و معاينه افراد قبل از اعزام به ماموريت 

  * اقدامات پيشگيرانه و كنترلي 

  حلي در فضاهاي اشتراكي به همكاران و در سايت منطقه به جوامع م 19* اطالع رساني در مورد بيماري كوييد 

  * نصب دستگاه ضد عفوني در مبادي ورودي هاي اصلي 

  * پخش ماسك و ضد عفوني كننده استاندارد براي كاركنان بصورت ماهيانه

 * تفكيك زباله هاي ماسك و دستكش در شرايط كروناي فعلي با استفاده از سطلهاي مخصوص

 ده از تب سنج* پايش سالمت كاركنان در ورودي اداره از كليه همكاران با استفا

 19* تعبيه دستگاه ضد عفوني دست در ورودي هاي اصلي منطقه جهت جلوگيري از انتشار كوويد 

            * استفاده از دستكش و دستمال كاغذي جهت جلوگيري از تماس غير مستقيم با دكمه هاي آسانسور و باز و

 بسته نمودن درب آن

رعايت فاصله اجتماعي از لحاظ تعداد نفرات جهت جلوگيري از انتشار  * نصب عالئم هشدار دهنده و ليبلهاي حاوي

 ويروس

 * استفاده از استند روميزي جهت رعايت فاصله اجتماعي در جلسات، اتاقها و سالنها

 * توزيع ماسك و اسپري ضد عفوني بصورت ماهانه به همكاران
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 ء شفافيت مالي و مديريت بهاي تمام شده : ارتقا

 ي مصرف و كاهش هزينه ها اصالح الگو  

 پايش مستمر يودجه هاي جاري و پروژه هاي عمراني و سرمايه اي و تطابق برنامه با بودجه مصوب   

  اجراي هزينه يابي مبتني بر فعاليتABC در منطقه   

 انجام حسابرسي داخلي   

  اجراي دستورالعمل هاي مالي  

 ) جوامع محلي (شاخص هاي مسئوليت اجتماعي

   خيرخواهانه و داوطلبانهفعاليتهاي 

  همكاري رانندكان خودروهاي استيجاري منطقه با استانداري در انتخابات و ساير كارهاي مربوط به مسئوليت
  اجتماعي

 كمك به سازمانها و جوامع محلي  

 99سال 99تعداد  98سال  98تعداد عنوان رديف

 119،119،000 392 206،205،000 672 صندوق انفاق 1

 109،550،000 371 200،400،000 636 تام و امور خيريهداراالي 2

 24،940،000 84 44،600،000 144 بيماران خاص ( هموفيلي ) 3

 - - 69،872،235 150 كمك به زلزله / سيل 4

 34،300،000 119 60،500،000 204 عتبات عاليات 5

 287،909،000 966 581،577،235 1،806 جمع
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 تومان بهمبلغ  نفر ساعت  مدت تاريخ موضوع ارگان رديف

  000/440/19  1080 ماه3 18/01/99 عتبات عاليات استانداري 01

 استانداري 02
سفرمعاون رئيس

 جمهور
  000/352/2 84 روز6 01/03/99

  000/008/1 36 روز2 22/05/99 زلزله زدگان سراب استانداري 03

  000/376/5 96 روز4 11/06/99 انتخابات استانداري 04

 استانداري 05
سفرمعاون رئيس

 جمهور
  000/704/4 28 روز2 24/06/99

  000/368/10 720 ماه2 01/07/99 ربع رشيدي استانداري 06

 تومانمبلغ به  نفر ساعت مدت تاريخ موضوع ارگانرديف

 ديوان محاسبات كشور 01
 

27/01/98 
شمال و شمال 
 غرب كشور

15 500/157 

 شورديوان محاسبات ك 02
 

04/02/98 
 

15 500/157 

 رياست جمهوري 03
سازمان ملي

 استاندارد ايران
11/02/98 

 
24 000/672 

 استانداري 04
دانشگاه

 هنراسالمي
  000/192/3 30 روز8 23/03/98

  000/620/1  30 روز2 27/03/98 تشريفات استانداري 05

 000/240/3 30 روز2 23/03/98 تشريفات استانداري 06

 000/810 45 روز3 29/04/98 تشريفات ستانداريا 07

 000/026/1 36 روز2 08/05/98سفر رئيس جمهور استانداري 08

 استانداري 09
 

 000/270 15 روز1 23/05/98

 استانداري 10
 

 000/540 30 روز2 30/05/98
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 كمك به سازمانها و جوامع محلي

  رضايتمندي تامين كنندگان، پيمانكاران، مراجعين، همسايگان -1

   درصد رضايت از حفظ و نگهداري محيط زيست -2

   اخطاريه هاي حريم خطوط لوله، تعداد پاكسازي حريم خطوط لوله -3

  ت منطقه بمنظورمديريت ميزان پسماندهاي عادي و صنعتي تاسيسا -4 

  جلوگيري از آلودگي محيط زيست  -5

   تعويض كالس لوله بمنظور جلوگيري از تخريب صنعتي، توليدي و منازل مجاورين خطوط لوله -6 

  جهت جلوگيري از آلودگي هوا   ch4 و  co2مديريت بمنظور كاهش ميزان انتشار گازهاي -7

 000/296/1 36 روز2 06/06/98 اردوي الغدير حراست كل استان 11

 000/056/7 روز 48 ماه2 12/04/98 عالياتعتبات استانداري 12

 استانداري 13
 

 000/080/1 30 روز2 29/07/98

 000/882 84 روز7 98/08/08 پدافندغيرعامل استانداري 14

 000/700/2 150 روز10 98/08/11 ربع رشيدي استانداري 15

 استانداري 16
معاون اول

 رئيس جمهور
 020/600/1 45 روز3 98/08/22

 اندارياست 17
سفر رئيس
 جمهور

 000/040/5 60 روز4 98/09/03

 000/520/2 45 روز3 98/10/27 ستاد انتخابات استانداري 18

 000/672/3 204 روز17 98/11/19 ستاد انتخابات استانداري 19

 000/288/9 516 روز43 98/11/15 عتبات عاليات استانداري 20

 000/208/8 456 وزر38 98/12/06 عتبات عاليات استانداري 21
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   اطالع رساني در خصوص ميزان صرفه جويي انرژي -8

   مشاركت در امور خيريه و گلريزان -9 

   برگزاري مراسمات ملي و مذهبي -10

   صنـدوق انفـاق  -11

   كمك به دارااليتام و امورخيريه - 12

   كمك به بيماران خاص ( هموفيلي و بيماران اعصاب و روان) - 13

  كمك به عتبات عاليات  - 14

  مي همكاران در سطح استان شركت در كمكهاي مومنانه بصورت مشاركت عمو – 15

   تهيه و پخش اقالم فرهنگي در روستاهاي مجاور حريم خطوط لوله انتقال گاز -16

  اطالع رساني فوري و شفاف در مواقع بحراني و نظارت بر اجراي روشهاي اطالع رساني به ذينفعان -17

  رعايت مسائل و موضوعات فرهنگي در حوزه هاي مختلف -18

ن به رعايت اخالق اسالمي، وجدان كاري و رعايت انظباط و درستكاري مالي( مديريت اخالق ارزشها و ترويج همكارا -19
  فرهنگ سازماني)

تسريع در پاسخگويي به درخواستهاي مردمي كه از طريق نمايندگان، امام جمعه و ... به منطقه منعكس  -20
  نها، نهادهاي قانوني و نظارتي جوامع محلي).ميگردد(شناسايي نيازهاي ارتباطي و برقراري ارتباط با سازما

  ديدار با خانواده هاي محترم شهداء و ايثارگران بمنظور فرهنگ سازي در بين كاركنان و جوامع محلي. -21
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 مبلغ : توماننفر ساعت مدت تاريخ خودرو موضوع ارگان رديف

01 
بيمارستان خاتم 
 االنبياء  ميانه

تسطيح محوطه فرود 
 تر هليكوپ

  بلدوزر استالووا
 000/000/100 36 روز 3  01/05/98

02 
بيمارستان خاتم 

 االنبياء
 سوخت رساني

 وانت پيكاپ
 000/000/10 40 روز 3 01/05/98

03 
مناطق زلزله زده 
 روستاي ميانه

 آواربرداري
 لودر الستيكي

 000/000/380 200 روز 30 19/08/98

04 
مناطق زلزله زده 
 روستاي ميانه

 سانيكمك ر
وانت استيجاري 

 ايسوز
 000/000/20 250 روز 30 19/08/98

05 

ادارات راهداري و 
حمل و نقل جاده 
اي هشترود وميانه

 برف روبي

بلدوزر كاترپيالر
 000/000/600 150 روز 22 11/10/98

06 

ادارات راهداري و 
حمل و نقل جاده 
اي هشترود وميانه

 برف روبي

 بلدوزر استالووا

 000/000/840 210 روز 27 11/10/98

7.  
ادارات راهداري و 
حمل و نقل جاده 
اي هشترود وميانه

 برف روبي

گريدر 
 000/000/600 200 روز 45 11/10/98 ميتسوبيشي

8.  
ادارات راهداري و 
حمل و نقل جاده 
 اي هشترود وميانه

  كمك رساني
وانت استيجاري 

  000/800/28  360  روز 45  11/10/98  ايسوز
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  خون گيري / درختكاريالكترونيك / دولت 

  

  

  خونگيري

  برخي از انجمن ها كه منطقه در آنها عضويت دارد : 
 

  عضويت در باشگاه  بهينه كاوي شركت انتقال گاز  

 عضويت در كميته نگهداري و تعميرات شركت انتقال گاز  

 عضويت در كميته تخصصي بهداشت شركت انتقال گاز  

 شركت انتقال گاز عضويت در كميته تخصصي ايمني  

  عضويت در كميته تخصصي محيط زيست شركت انتقال گاز  
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  عضويت در كميته تخصصي پدافند غير عامل و مديريت بحران شركت انتقال گاز  

 عضويت در كميته تخصصي مديريت انرژي شركت انتقال گاز  

 عضويت در كميته تدوين دستورالعمل واستانداردهاي فني شركت انتقال گاز  

  در كميته نظام هاي مديريت يكپارچه  شركت انتقال گازعضويت  

 مه هاي تحصيالت عضويت در انجمن هاي مختلف ، تعامل با دانشگاههاي منطقه  در راستاي حمايت از پايان نا

  تعامل با استانداري ، اداره محيط زيست ، شهرداري و ... استان هاي تحت پوشش تكميلي  دانشجويي،

  ي منطقه در حوزه مسئوليت اجتماعيتهاي خدمات رفاهيفعال

 :رسيدگي به موضوع بيمه عمومي همكاران محترم غير رسمي در خصوص بيمه تكميلي فرايند ثبت نام، تجميع، -1
از طريق پيمانكاران مربوطه نسبت به عقد قرارداد بيمه تكميلي براي نفرات اركان ثالث اقدام گرديده كه منطقه 

 بصورت ماهانه و كامل توسط پيمانكار نظارت داردنيز بر پرداخت حق بيمه پرسنل 

با نياز سنجي دقيق ميزان نوشت افزار مورد نياز : صرفه جويي نوشت افزار با روشهاي جايگزين  كنترل و -2
و از انباشت مازاد آنها  مي نمايد(توزيع بر اساس اشل)تحويل اقالم مورد نياز اقدام نسبت به  واحدهاي ستادي،
ه جويي داشته درصد صرف 40نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  بطوري كه ري بعمل آوردهدر واحدها جلوگي

 است

قبال گلخانه اي در ايستگاه تبريز جهت توليد گل : ساخت و گسترش گلخانه بمنظور حفظ و توسعه محيط زيست -3
، توسعه مورد نياز  به دليل نبود شرايط پرورش گل و عدم تامين آبو حفظ محيط زيست احداث گرديده بود ولي 

 گلخانه متوقف شده است.

حذف زمينهاي چمن بمنظور صرفه جويي در مصرف آب و جايگزيني با كاشت درخت و درختچه هايي كه به  -4
اين منطقه جهت صرفه جويي در مصرف آب اقدام به حذف چمن و ايجاد شبكه : مصرف آب نياز كمتري دارند

  است. نمودهبا طبيعت و آب و هواي تبريز درختان سازگار آبياري قطره اي و كاشت 
تامين، خريد و تهيه اقالم مورد نياز اعم از اداري، رفاهي و مصرفي از منابع محلي و فروشندگان بومي (جوامع  -5

 كليه اقالم اداري، رفاهي و مصرفي مربوط به كاالي ايراني و از منابع محلي بوده است.:محلي)

پسماندها با رعايت بهداشت و محيط زيست به از مبدا تفكيك :ه شهرداريتفكيك و تحويل پسماند زباله ها ب -6
 -5پسماند چوب  -4پسماند عادي  -3  پسماندكشاورزي -2 كارتن و غذا  - 1 شكل هاي زير صورت ميگيرد: 

  كپسماند پالستي
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؛ كاهش مصرف  :  معاينه فني موتورخانه ها هر سال توسط شركت هاي صالحيت دار انجام مي شود كه اثرات آن  -7
 ه ، افزايش ايمني و غيره مي باشدسوخت ، كاهش گازهاي آاليند

: نگهداري  و تعمير ژنراتور و تابلوهاي مربوطه توسط واحد برق تعميرات اساسي  انجام مي گردد و تعمير و   -8
در رابطه با نگهداري ساير تابلوها كه تغذيه برق ساختمانها مي باشند توسط واحد مستغالت انجام مي گردد ( 

 برق تعميرات اساسي همكاري دارند ژنراتور تا حد امكان واحد مستغالت با واحد 

: در مورد موتورخانه ها و ساير سيستمهاي گرمايش  اقدامات اصالحي  شامل : بازديد و پر كردن چك ليست ها   -9
رد انها ، تبديل تدريجي گرمايش ، رفع  بموقع ايرادات ، استفاده از دود كش هاي استاندارد و ارتفاع  استاندا

 تبديل گرمايش كارگاهها از بخاري به گرماتاب و عايقكاري موتورخانه ها .. ،ساختمانها از بخاري به پكيج 

عدد چربي گير در ضلع شمالي رستوران تبريز قبالً توسط اين واحد  3عدد چربي گير در ضلع غربي و  3نصب  -10
چربهاي  جمع شده در اين ظروف  به بيرون از اداره   ط ماشين لجن كش ،انجام گرفته  و سالي چند مرتبه توس

منتقل مي شود . با اجراي اين چربي گيرها ؛ ديگر چربي هاي خروجي از رستوران به تصفيه خانه نرفته و باعث 
مختل شدن فرآيند تجزيه نمي شوند و همچنين گرفتگي مسير هاي انتقال توسط چربي به علت انجامد آن رخ 

 نمي دهد.

تفكيك پسماندهاي واحد توسط اين واحد طبق دستورالعملها صورت گرفته و مواردي با همكاري واحدهاي  -11
شيشه ها و غيره ) و مواردي ديگر مانند نخاله هاي ساختماني و لجن   –اقدام ( مانند المپ ها  HSEمستغالت و 

 ريت مي گردد..مربوط به تصفيه خانه از طريق خود واحد مستغالت اقدام و مدي

جهت كاهش مصرف آب اقدامات انجام شده با توجه به هزينه ها شامل ؛ نصب فالش تانك هاي دو حالته و كم  -12
مكانهايي مانند  نصب كنتور در -نصب شيرهاي اهرمي   –با حجم زياد  تنظيم فالش تانك هاي قديمي –حجم 

 اي لوله هاي آب و رفع بموقع نشتي ها .پايش مسيره –رستوران و سوله ورزش و ورودي تاسيسات تبريز 

بخار  و بجاي المپ هاي فلورسنت LEDبا در نظر گرفتن هزينه ها ؛ جايگزيني تدريجي المپ هاي كم مصرف  -13
استفاده از فتوسل ها براي روشن و  –استفاده از سنسورهاي حركتي در بعضي از مكانها  -سديم و جيوه اي  

استفاده از تايمرها جهت روشن و خاموش كردن   –ورهاي روشنايي  محوطه اتوماتيك تيرها و تا خاموش كردن
   تعويض تابلوهاي برق قديمي و سيم كشي ها در تعدادي از ساختمانها –فنهاي تهويه ساختمانها 
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  عمليات انتقال گاز ايران در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي 8فتخارات منطقه ا

 96افتخارات منطقه در  سال  97افتخارات منطقه در سال 

ن دوره مسابقات سراسري قرآن كريم  و اذان عمليات انتقال گاز ايران در سومي 8مناديان فرآني منطقه 

 كاركنان وزارت نفت، در زمره برترينها قرار گرفت.

ايران موفق شدعمليات انتقال گاز 8منطقه 
دهمين مرحله سراسري در صف برترينهاي 

 قــرآن كريم و نهج البالغه دوره مسابقات
كاركنان شركت ملي گاز  ويژه» بهار در بهار«

 .قرارگيردايران 

شركت  سال 44مسابقات انتخابي ورزشي كاركنان زير در  ايران عمليات انتقال گاز 8منطقه ورزشكاران 
 ايران خوش درخشيدند.ملي گاز 

عمليات انتقال گاز ايران از سوي 8منطقه 
اداره كل پدافند غيرعامل استان آذربايجان 

 شرقي مورد تقدير و تشكر قرار گرفت.

 وي برترينهاي المپياد بهره برداران قرار گرفتعمليات در سك 8منطقه 

در جشنواره استاني مالك اشتر سپاه 
عاشوراي استان آذربايجان شرقي، پايگاه 

عمليات انتقال گاز،  8مقاومت معراج منطقه 
عنوان موفق ترين رده بسيج در ناحيه امامت 

 تبريز را كسب نمود.
  

در دوازدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط 
عمومي هاي برگزيده كشور، روابط عمومي 

عمليات انتقال گاز ايران موفق شد  8منطقه 
رتبه برتر بخش هاي تحليل محتوا و 
  اپليكيشن سازي را از آن خود نمايد.

 

عمليات انتقال  8منطقه شوراي اقامه نماز 
اجراي دقيق به موجب بهبود مستمر در  گاز

ستاد ز سوي ا ،برنامه هاي راهبردي اقامه نماز
شايسته  اقامه نماز استان آذربايجان شرقي

  تقدير شد.
عمليات انتقال گاز  8منطقه ورزشكاران 

اولين دوره  موفق شدند در زمره برترينهاي
مسابقات بدمينتون تيمي نهادهاي دولتي و 

( تبريز) قرار خصوصي آذربايجان شرقي
  .گيرند

 پنجمين نمايشگاهدر  8تجليل از منطقه 
  هاي پيشرفته ربع رشيدي ري وفناورينوآو




