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تاريخ 1400/01/21 :

خط مشي نظام مديريت كيفيت ،بهداشت و ايمني ،محيط زيست و انرژي
شرکت انتقال گاز ايران بعنوان يکی از بزرگترين شرکتهاي تابعه شرکت ملی گاز ايران ،مأموريت انتقال پاك ،ايمن ،پايدار و
بهرهور گاز طبيعی را با چشمانداز شرکتی سرآمد در تراز جهانی در افق  1404بر عهده دارد .اين شرکت در راستاي تحقق چشمانداز
و مأموريت خود در چارچوب استراتژيها و با تکيه بر ارزشهاي سازمان (قانون مداري ،تعهد به ملّت و صنعت گاز کشور ،تعالیجويی،
چابکی در پاسخگويی به ذينفعان ،اعتماد سازي و درستکاري ،خالقيت و نوآوري) ،خط مشی سيستم مديريت يکپارچه را بر اساس
سيستمهاي مديريتی مبنی بر  ISO 45001:2018 ،ISO 14001:2015 ،ISO 9001:2015و  ISO 50001:2018به شرح ذيل
اعالم میدارد:
 استفاده بهينه و بهره ور از کليه منابع در اختيـار شامل نيروي انسانی ،تجهيزات ،کاال ،انرژي ،اطالعات و منابع مالی با رويکرد يکپارچه سازي
سرمايههاي در اختيار.
 ايجـاد نظام جامع مديريت ريسك ،افـزايش تابآوري و ارتقاي توانمنـدي و دانش سازمان در مقابله با شرايط اضطـراري و مديريت مناسب
بحران.
 توسعه توانمندي و شايستگیهاي منابع انسانی از طريق آموزشهاي مداوم و پويا ،مديريت عملکرد ،جلب مشارکت همگانی ،جانشين پروري
و ترويج فرهنگ خالقيت و نوآوري.
 ارتقاي سيستم هاي مديريتی و بهبود مستمر فرآيندها و خدمـات به منظور افزايش سطح رضايت مشتريان و تأمين انتظارات ذينفعان.
 حفاظـت از محيط زيست با رويکـرد پيشگيري ،کنتـرل و کاهش آاليندههاي ناشی از فعاليتها ،حفظ و گستـرش فضاي سبز ،مديريت
انرژي ،کربن ،آب و پسماند.
 ايجاد محيطـی ايمن ،پاك ،سالم و عاري از عوامل آسيبرسان از طـريق پيشگيـري ،کنتـرل و کاهش مخاطـرات فعاليتها و تجهيزات ،در
راستاي صيانت از نيروي انسانی.
 استفاده از فناوريهاي روز و حمايت از پژوهشهـاي کاربردي به منظور تداوم و پايداري عمليات انتقال گاز ،کاهش هزينه ها و ارتقاي
شاخصهاي استاندارد.
 بهبود مديريت جريان و بهره برداري گاز و سيستم نگهداري و تعميرات در راستاي الزامات نظـام مديريت دارايیهاي فيزيکی.
 بهبـود تعامالت بـرون سازمانی و توسعه شراکتهاي استـراتژيك با تأمين کنندگان ،پيمانکـاران ،سازندگان و سايـر ذينفعان.
 مديريت مناسب تغيير و دانش.
 رعايت و تبعيت از قوانين ،مقررات ،استانداردها و ساير الزامات انرژي ،زيست محيطی ،ايمنی و بهداشتی مرتبـط با فعاليتهاي شرکت.
 بهبود مستمر در عملکـرد انرژي و سيستم مديريت انـرژي و پشتيبانی از تأمين و استفاده از محصوالت ،خدمـات و طراحیهاي کارآمد انرژي.

اينجانب ضمن نظارت بر انطباق نظامهاي مديريتی با کليه الزامات ،قوانين و مقررات مرتبط ،متعهد می شوم منابع و اطالعات الزم
را درحد اختيارات محوله جهت اســتقرار و نگهداشــت آنها و تحقق مفاد فوق فراهم نمايم و از کليه همکاران انتظار میرود ضــمن
منظور نمودن آنها در کليه فعاليتها ،شرکت را در حصول به استراتژي و اهداف تعيين شده ياري نمايند.
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