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 :شاخص های عمومی ( ب

  ی ٍ تیي الوللی سیستن ّای هذیشیتی استاًذاسد هلّگَاّیٌاهِ  7ًگْذاسی ٍ توذیذ 

  طشح سیضی ٍ اجشای ًظام هذیشیت ساّثشدی هثتٌی تش کاست ّای اهتیاصی هتَاصى(BSC ) هکاًیضُ ًوَدى سیستن ٍBSC 

 پیطخَاى 2194، تلفي گَیای اهَس هطتشکیي 100002194تکویل ٍ تْثَد ساهاًِ پیاهکی : استقای چطوگیش حَصُ ًشم افضاسی ضاهل ،

، پَستال ضشکت گاص استاى  3194تلفي گَیای سٍاتط عوَهی  ، 194دٍلت، آسضیَ الکتشًٍیکی هذاسک هطتشکیي، اهذاد هکاًیضُ 

 ّای سیستن هاًیتَسیٌگ ٍاحذ اًذاصُ گیشی، سیستن هکاًیضُ اًطعاتات  لیٌک ،ضشقی یجاىآرستا

  ًٍیک تِ دسصذ ظشفیت گاص ٍسٍدی استاى ٍ تْشُ گیشی اص سیستن ّای اًذاصُ گیشی پیطشفتِ التشاس 5/97هاًیتَسیٌگ تیص اص

 دستگاُ 30تعذاد تیص اص 

 سی دٍ ضْشستاى دیگش تِ جة ضیش تِ تخص خصَصی ٍ تشًاهِ سیضی تشای ٍاگزاٍاگزاسی خذهات تْشُ تشداسی اداسُ گاص ضْشستاى ع

 تخص خصَصی

  ساختواى ٍ تعییي تشچسة اًشطی تیص اص تیست ساختواى ستاد ٍ اجشای کلیِ پشٍطُ ّای هٌتج اص هویضی ّا 5هویضی اًشطی 

  دسصذ پشٍطُ ًطت یاتی ٍ ًطت گیشی ٍ جلَگیشی اص ًطش هتاى 100اًجام 

 تْثَد سٌجص سطح تلَغ فشایٌذّا اتوام پشٍط ُ 

 دسصذ ًطش هتاى طی سِ سال 15اجشای پشٍطُ ّای هذیشیت کشتي ٍ جلَ گیشی اص ًطش هتاى تِ هٌظَس کاّص تیص اص 

  خشیذ ًاًَ سیال تشای ّیتش ّای ایستگاُ ّای CGS تشای استقای تْشُ ٍسی اًشطی ّیتشّا 

  ایٌچ ٍ ثثت آى تِ صَست اختشاع 4/3لَلِ ّای طشاحی ٍ ساخت دستگاُ اًطعاب گیشی ٍ اًسذاد هَقت 

 دهاسٌجی ٍ کٌتشل دهای سفاُ دس ساصهاى ّای دٍلتی ٍ اداسات صیشهجوَعِ ضشکت دس فصَل سشد سال 

 صذٍس قثَض الکتشًٍیکی حزف قثَض کاغزی ٍ 

 افضاسی هشتَطِّای الکتشٍفیَطى لَلِ ّای پلی اتیلٌی ٍ ساهاًِ ًشم  طشاحی ٍ ساخت دستگاُ تست غیش هخشب سشجَش 

  جاسی ساصی ًشم افضاس الواس دس ضشکت تِ هٌظَس هحاسثِ قیوت توام ضذُ خذهات ضشکت 

 صَظ اسائِ خذهات هطتشکیي ٍ ستثِ تٌذی آًْا ٍ اسائِ گضاسضات تاصخَسداسصیاتی دفاتش پیطخَاى دٍلت دسخ 

  تِ دفاتش پیطخَاى دٍلتهطتشکیيقاتل اسائِ تِ خذهت  22ٍاگزاسی ، 

  جلسِ کویتِ کشتي تِ هٌظَس پیگیشی پشٍطُ ّای هذیشیت کشتي سطح ضشکت  4تشگضاسی 

 هطتشکیي قذیوی داسای ًطت اًطعاتات التَس دس ٍسگ اصخشیذ ٍ ًصة هْشُ هاسَسُ ّای هفصلی تعذ 

  خشیذ ًاًَسیال جْت کاّص هیضاى اًتطاس گاصّای گلخاًِ ای 

  سکت ساختواى اداسی دس سطح ش 15ًصة سپتیک تاًک دس 

 99عملکرد تا پایان سال  99عملکرد سال  عنوان شاخص ردیف

 22772 960 (کیلَهتش) ضثکِ گزاسی گاص 1

   11758 (عذد) اًطعاب گاص ًصة ضذُ 2
676573 
 

 1669540  45767 (هطتشک) هطتشک  تحت پَضص 3

 2262 150 (سٍستا) تعذاد سٍستاّای گاصسساًی ضذُ 4



 حول هادُ تَداسکٌٌذُ گاص طثیعی یٍ تجْیض خَدسٍ تاهیي 

  ُخَداسصیاتی ساختواى ّای اداسی سطح ضشکت تشاساس آییي ًاهِ هذیشیت سثض  ٍ پیگیشی اداسات پشهصشف جْت تعشیف پشٍط

پیواى ّای جاسی دس سطح   HSEّای تْثَد دس ساستای کاّص هصشف اًشطی ٍ اًتطاس کشتي ٍ تطکیل کویتِ اسصیاتی هسؤٍلیي 

 استاى

 


