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الگوی گزارشدهی پایداری در شرکتهای توزیع برق
طراحی شاخصهای اختصاصی با الگوبرداری از تجارب جهانی
مریم کیقبادی ،هانیه آرزمجو ،غالمرضا حیدری
گروه مدیریت و علوم اجتماعی
پژوهشگاه نیرو
تهران ،ایرانسطر  :3شهر ،کشور

چکیده — امروزه توسعه پایدار از مهمترین دغدغههای صنایع و

از طرفي اولويت نسبي كه به ابعاد مختلف پايداري داده مي شود در هر

کسبوکارها است و بقای سازمانها در بازار رقابتی متضمن برخورداری

كشور ،جامعه ،فرهنگ و حتي در هر موقعيت و در طول زمان ،متفاوت

از راهبردهای پایداری شرکتی است .علیرغم وجود چارچوبها و

است .به همين دليل درحاليكه توسعه پايدار يک چالش جهاني است،

استانداردهای متعدد ،یافتن شاخصهای پایداری در هر حوزه تخصصی

راهكارهاي عملي فقط مي تواند به صورت ملي ،محلي و بومي تعريف شود.

سطر  :4آدرس ایمیل  -اختیاری

و گزارشدهی پیرامون آن برای اغلب شرکتها دشوار است .هدف این
تحقیق ،تدوین عوامل مؤثر در پایداری شرکتی برای شرکتهای توزیع
برق و تبیین مصادیق و راهکارهای دستیابی و ارتقای آنهاست .در تحقیق
حاضر به انجام مطالعات الگوبرداری برای شرکتهای منتخب صنعت
برق در قالب تحلیل محتوا پرداخته شده و پس از بررسی عوامل
پیشنهادی در جلسات پانل خبرگان 76 ،عامل ،در قالب  5بعد مختلف،
به عنوان عوامل مؤثر در پایداری شرکتهای توزیع انتخاب شدند.

واژههای کلیدی — توسعه پایدار؛ پایداری شرکتی؛ گزارشدهی
پایداری؛ چارچوب جهانی گزارشدهی پایداری؛ شرکت توزیع برق

 .1مقدمه

رويكردهاي توسعه پايدار انعكاسي از تنوع چالش هاي اجتماعي ،اقتصادي،
زيستمحيطي و سياسي است كه كشورهاي مختلف با آن مواجهاند و
تفسيرهاي متعدد و مختلف از توسعه پايدار از ارزشها و عالئق مختلف در
جوامع مختلف مشتق ميشود .بنابراين به رغم مزاياي فراوان انتشار گزارش
پايداري و وجود چارچوب مشخص براي آن ،شركتها هنوز توانايي الزم
براي يافتن شاخصهاي پايداري و گزارشدهي پيرامون آن را ندارند[ .]3در
اين ميان ،اگر چه ابزارهاي گزارشدهي پايدار ،سازمانها را در افشاي جنبه
هاي مختلف پايداري ياري ميكند ،اما رهنمودهاي عمومي اين ابزارها لزوماً
پاسخگوي همه نياز سازمانها نيست .بر اين اساس در تحقيق حاضر ،با
مطالعه نظاممند و تحليل محتواي سه شركت توزيع نيروي برق جهان ،به
بررسي ايدههاي جهاني و بهترين اقدامات و راهكارهاي تجربه شده ،پرداخته
و اهداف و عوامل مؤثر در حوزه پايداري شركتي در چارچوب گزارشدهي
جهاني پايداري براي شركتهاي توزيع برق تبيين شده است.

در عصر حاضر شركتها تنها از طريق برتري عملياتي يا مالي نميتوانند
در عرصه رقابت پيروز باشند و ذينفعان مختلف را با خود همراه سازند.
امروزه مشتريان و جامعه از سازمانها انتظار دارند كه مسئوليتپذير بوده و
در فعاليتها و عمليات خود نسلهاي آينده را نيز در نظر داشته باشند[.]1
يكي از راههاي پاسخگويي و افشاي فعاليتها و اثرات سازمان در راستاي
دستيابي به اهداف توسعه پايدار و كسب رضايت ذينفعان ،داشتن استراتژي
پايداري و گزارشگري پيرامون آن است[.]2

 .2مبانی نظری
افزايش نگرانيهاي جهاني در مورد گرم شدن كره زمين ،نوسان در
قيمت نفت ،قيمتهاي باالي كاالها و مسئوليت زيستمحيطي و اجتماعي
شركتها ،انتظارات جديدي را از آنها در مورد رعايت سه دسته از
مسئوليتها ايجاد نمود و مفهومي به نام «توسعه پايدار» را پديد آورد[.]1
اتحاديه اروپا توسعه پايدار را به معني تلفيق اهداف اقتصادي ،اجتماعي،
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زيستمحيطي براي حداكثرسازي رفاه انسان فعلي بدون آسيب به توانايي

اثرات سازمان و عملكرد آن در حوزههاي كالن اجتماعي ،اقتصادي و محيط

هاي نسلهاي آتي براي برآوردن نيازهايشان ميداند[ .]4در واقع ،توسعهاي

زيست ارائه ميدهد و داراي  84معيار عملكرد پايدار در سه طبقه اقتصادي

«پايدار» است كه عالوه بر بعد اقتصادي ،پيامدهاي محيط زيستي و اجتماعي

( 9معيار) ،زيستمحيطي ( 30معيار) و اجتماعي ( 45معيار) است .همچنين

آن نيز مثبت و مديريت شده باشد[.]5

از  22شاخص تخصصي براي صنعت برق برخوردار است .اين چارچوب،
در فواصل زماني معين ،به منظور فراهم كردن اطالعاتي دقيقتر از سازمانها،

موضوع «پايداري شركتي» 1بخشي از توسعه پايدار است كه براي اولين

بهروزرساني شده است[ .]11نسل چهارم آن ،)G4( ،جديدترين نسل اين

بار در سال  1987در كميته جهاني توسعه و محيط زيست درباره توليد

چارچوب است كه در سال  2013طراحي شده و از ويژگيهاي بارز آن

گازهاي گلخانهاي مطرح شد[ ]1و به اين معني به كار ميرود« :ايجاد ارزش

سهولت در گزارشدهي و جامعيت آن براي تمامي سازمانها و شركتها

بلندمدت براي سازمان و ذينفعان آن ،با در نظر گرفتن تمامي ابعاد فعاليت

است .سه نوع اطالعات در گزارش اين استاندارد قرار ميگيرند (شكل :)1

هاي سازمان در جنبههاي محيط زيستي ،اجتماعي و اقتصادي»[ .]6با اين

 استراتژي و پروفايل :مواردي كه زمينه كلي را براي شناخت عملكرد

حال به عقيده برخي هيچ تعريف مشخصي از پايداري شركت وجود ندارد و

سازماني مانند استراتژي ،پروفايل و حاكميتش تعيين ميكنند.

هر سازمان نيازمند آن است كه تعريف خاص خود را طراحي كند ،بهگونهاي
كه براي اهداف و مقاصد آن مفيد واقع شود[.]7

 رويكرد مديريت :مواردي كه به منظور فراهم نمودن زمينهاي براي

سازمانها توسط گروههاي مختلف ذينفعان مورد بررسي موشكافانه قرار

شناخت عملكرد سازمان در يک حوزه خاص به اين مسأله ميپردازند كه

ميگيرند .عملكرد آنها از نظر تأثير بر جامعه و محيطزيست به عنوان يكي از

سازمان چگونه با مجموعه معيني از عناوين برخورد ميكند.

عوامل كليدي در ارزيابي كلي سازمان و توانايي آن براي ادامه فعاليتهاي

 شاخصهاي عملكرد :شاخصهايي كه به استخراج اطالعاتي قابل مقايسه

خود بهطور مؤثر ،تلقي ميشود .بنابراين شركتها و سازمانهاي پيشرو و

در مورد عملكرد اقتصادي ،زيستمحيطي و اجتماعي سازمان ميپردازند.

مسئوليتپذير ،همراه با گزارشهاي عملكرد ساليانه ،گزارش مسئوليتهاي
اجتماعي و پايداري خود را منتشر ميكنند تا عملكرد سازمان از نظر تأثير بر
جامعه و محيطزيست نيز مورد ارزيابي ذينفعان قرار گيرد[.]8
نظام سيستماتيک گزارشگري پايدار به شركتها و سازمانها كمک مي
كند تا پيامدهاي فعاليتهاي خود را بدانند ،اهدافي در اين زمينه تعيين و
بدين وسيله تغيير را مديريت نمايند« .گزارشدهي پايداري »2عبارت است از
اندازهگيري ،افشاء و پاسخگو بودن به ذينفعان داخلي و خارجي ،در قبال
عملكرد سازماني با هدف حركت به سمت توسعه پايدار[.]9
تاكنون استانداردهاي بين المللي و راهنماهاي بسياري براي گزارشدهي
پايداري در سطح جهاني براي ترغيب شركتها به انجام اقداماتي در راستاي
توسعه پايدار و انتشار گزارش ساالنه طراحي شده است .استاندارد ايزو
 14000و ايزو  ،26000راهنماييهاي سازمان همكاريهاي اقتصادي و
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توسعهاي ،شاخص پايداري شركتي داوجونز و شوراي جهاني كسب و كار

دليل انتخاب اين چارچوب ،جهت شناسايي عوامل مؤثر در پايداري

از اين موارد هستند[ .]10سازمان جهاني گزارشدهي پايداري ( )GRIنيز

شركتي براي شركتهاي توزيع اين است كه عالوه بر گزارشدهي عمومي،

يک سازمان بينالمللي مستقل است كه از دهه  1990در راستاي گزارشدهي

براي صنايع مختلف –منجمله صنعت برق -شاخصهاي عملكردي خاصي

پايداري به حمايت از سازمانها ،دولتها و كسب و كارها ميپردازد .اين

در نسل چهارم ( )G4تعريف شده است .3دليل ديگر آنكه اين چارچوب
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براي استفاده سازمانها با هر اندازه ،در هر بخش اقتصادي و در هر موقعيت

 .4یافتهها

جغرافيايي ،طراحي ميشود و اين چارچوب مورد اقبال و پذيرش عموم در

جدول ( ،)1به مقايسه پروفايل سازماني شركتهاي مورد بررسي از

سراسر جهان قرار گرفته و هزاران شركت از سراسر جهان ،اقدام به گزارش

ديدگاه نوع مالكيت ،تعداد كاركنان ،درآمد خالص ،تعداد مشتركين ،مساحت

دهي در اين چارچوب نمودهاند[.]12

تحت پوشش و وضعيت داراييهاي شركتها ميپردازد .همانگونه كه
مشاهده ميشود ،شركت توزيع برق لندن به عنوان يک شركت توزيع

 .3روش تحقیق

خصوصي ،شركت توزيع نيروي برق سيدني به عنوان يک شركت توزيع

اين مطالعه از نوع كيفي و با رويكرد الگوبرداري انجام شده است.

دولتي و شركت توزيع نيروي برق دهلي به عنوان يک شركت توزيع موفق

مطالعه الگوبرداري 4فرآيندي سيستماتيک و پيوسته از ارزيابي محصوالت و

از مشاركت بخش خصوصي و دولتي مورد مطالعه قرار گرفتهاند.

خدمات و روشهاست كه در مقايسه با رقباي اصلي و يا شركتهايي كه به

همانگونه كه شرح داده شد ،چارچوب گزارشدهي جهاني پايداري،

عنوان پيشگام مطرح هستند ،انجام ميپذيرد و در واقع ابزاري مؤثر در دست

داراي  3بعد اصلي است :مسئوليتپذيري اقتصادي كه به تأثيرات اقتصادي

مديران جهت بهبود مستمر فرآيندهاي كاري است و سازمانها ميتوانند به

مستقيم و غيرمستقيم سازمان بر تمام ذينفعان اعم از سهامداران ،مشتركين

وسيله آن ،فعاليتهاي خود را براساس بهترين صنعت يا سازمان اندازهگيري

برق و جامعه و اقتصاد به صورت كالن ميپردازد .مسئوليتپذيري

و اصالح كنند .جهت انجام تحقيق ،سه شركت توزيع از نقاط مختلف جهان

زيستمحيطي كه بر كاهش مصرف منابع اعم از آب ،مواد اوليه و انرژي و

انتخاب شده و اهداف و راهبردها ،فرآيندهاي كاري و عملكرد شركت هاي

كاهش تاثيرات زيستمحيطي منفي سازمان تمركز ميكند و بعد اجتماعي،

منتخب مورد بررسي قرار ميگيرد و سپس ابعاد و مؤلفههاي مدل در سه

كه مسئوليتپذيري اجتماعي خود به چهار قسمت تقسيم شده و به تأثيرات

شركت انتخابي جستجو و بررسي ميشوند .در اين تحقيق جهت شناسايي

مثبت سازمان بر حقوق شهروندي و مسئوليتپذيري در قبال كاركنان،

شاخصهاي پايداري ،به تحليل محتواي اسناد و گزارشات سه شركت توزيع

مشتركين و جامعه به صورت عام اشاره دارد .برشي از نتايج در جدول ()2

سيدني ،لندن و دهلي پرداخته و با تشكيل پانل خبرگان ،عوامل شناسايي

مشاهده ميشود كه به بررسي رويكردهاي مديريتي در اين كشورها پرداخته

شده مورد بازبيني و بومي سازي قرار گرفتند.

شده ،اما در تهيه و تدوين مؤلفههاي نهايي ،ساير عوامل موجود در

تحليل محتوا ،راهبردي پژوهشى است كه در آن محتواى ارتباطات از

چارچوب گزارشدهي پايداري ،مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

طريق به كارگيرى عينى و منظم قواعد مقولهبندى به اطالعاتى خالصه و

با توجه به يافتههاي تحليل محتوا و انجام الگوبرداري ،فهرستي از مؤلفه

قابل مقايسه تغيير شكل مىيابند[ .]13در انجام تحليل محتوا در تحقيق

هاي پايداري براي شركتهاي توزيع تهيه شد .در حالي كه تحليل مقايسهاي

حاضر از روش «قياسي» استفاده شد ،بدين صورت كه مقولههاي اصلي

گزارش پايداري شركتهاي منتخب نشان از تنوع باالي شاخصهاي آنها

(دستهبنديها :شاخصهاي نسخه  G4چارچوب گزارشدهي  )GRIاز قبل

دارد ،الگوبرداري صرف از گزارش پايداري اين شركتها متضمن كيفيت

وجود داشته و به دنبال يافتن مصاديق در هر مقوله هستيم.

محتواي گزارش پايداري نيست .بنابراين با هدف بوميسازي مدل و درنظر

در اين تحقيق از روش پانل خبرگان ،به منظور مباحثات عميق ميان

گرفتن عوامل زمينهاي اثرگذار بر شاخصهاي گزارشدهي ،پس از شناسايي

خبرگان جهت بوميسازي شاخصها و يافتن مصاديق آنها استفاده ميشود.

شاخصها ،تالش شد با تشكيل پانلي متشكل از خبرگاني با ديدگاهها و

در تعيين افراد پانل تالش شد از افراد خبره كه تمايل به همكاري داشته و

تخصصهاي متفاوت ،تجربه باال و تعداد مناسب اعضا ،برگزاري جلسه

همچنين زمان الزم جهت شركت در جلسات را دارند ،استفاده شود .جلسات

آموزشي با هدف معرفي اصول محتوايي و كيفيتي چارچوب گزارشدهي

خبرگي مشتمل بر  6نفر بوده كه  4نفر از آنها عالوه بر تحصيالت دانشگاهي

 GRIو با برگزاري جلسات متعدد براي ابعاد مختلف ،هر يک از مؤلفهها به

مرتبط ،جزو مديران ارشد شركت توزيع برق بوده و  2نفر نيز از اعضاي

بحث و بررسي گذاشته شده و در نهايت شاخصهاي پيشنهادي ،اصالح و

هيئت علمي دانشگاه كه از تسلط كافي بر موضوعات برخوردار بودند .در

تا حد امكان بوميسازي شوند .شكل ( )2فهرست نهايي آنها را نشان مي

اين بين  4نفر تحصيالت دكتري و  2نفر داراي كارشناسي ارشد بودند.

Benchmarking

دهد.
4
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جدول  :1مقایسه پروفایل سازمانی
هند[]16

مقايسه پروفايل سازماني

لندن[]14

سيدني[]15

نوع مالكيت (خصوصي ،دولتي)

خصوصي

دولتي

تعداد كل كاركنان (سال )2014

5000

5388

3475

درآمد خالص (سال )2014

 1.2ميليارد پوند

 420ميليون دالر

 579.9ميليون روپيه

تعداد مشتركين

 8ميليون

 1.6ميليون

 1.4ميليون

مساحت تحت پوشش

 30000كيلومتر مربع

 22275كيلومتر مربع

 510كيلومتر مربع

تراكم (تعداد مشترک در هر كيلومتر مربع)

267

72

2745

طول كابل زيرزميني و هوايي

 199937كيلومتر

 36637كيلومتر

 10979كيلومتر

تعداد پستها

135600

30200

-

منطقه تحت پوشش

درون لندن و شرق و جنوب شرق انگلستان

شهرهاي سيدني ،هانتر ،سنترال كاست

دهلي ،شمال ،و شمال غرب دهلينو

يک شركت سرمايه گذاري مشترک بين شركت
خصوصي  Tata Powerو دولت NCTدهلينو

جدول  :2مقایسه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های توزیع منتخب
لندن[]18 .17

بعد

سيدني[]20 .19

مديريت انتقال به سمت اقتصاد كمكربن

حفظ شيوههاي حاكميت شركتي خوب

 سياست تغيير آب و هوا:

 ريشهكن كردن فقر سوخت (كميابي سوخت) و حمايت

 ارائه ارزش به سهامداران ،مشتريان و جامعه

ايفاي نقش رهبري در تغييرات اقليمي از طريق داشتن دانش،

 ترويج صرفه جويي در انرژي

 تعامل با ذينفعان داخلي و خارجي بر روي

از مشتركين آسيبپذير

استراتژي پايداري شركت

هند[]22 .21

 تضمين امنيت و قابليت اطمينان تأمين برق
حمايت از بهبود در تمام جنبههاي زيستمحيطي

ارائه يک منبع انرژي ايمن ،امن و قابل اطمينان
مسائل پايداري مهم
 حفظ و ارتقا سالمت ،ايمني ،رفاه در محل كار
 توسعه و بكارگيري روشهاي جديد براي
پاسخگويي به تغييرات آب و هوايي
بهبود عملكرد زيستمحيطي و بهرهوري منابع

پاسخگويي و شايستگي اعتماد و اكتساب تكنولوژيهاي دوستدار
محيط زيست و انجام اقدامات و نوآوريها در كسب و كار
 تبديل شدن به يک الگو در صنعت برق براي دنبال كردن ردپاي
كربن ناشي از فعاليتهاي بهره برداري شبكه
مشاركت فعال در حمايت از تغييرات آب و هوايي و شكلدهي
مقررات كسب و كار
لحاظ چشم انداز سبز در تمامي فرآيندهاي كليدي سازمان

 توسعه و حمايت از برنامههاي اجتماعي
ارتقاء ارزيابيها و گزارشدهي پايداري
جزئي از استراتژي پايداري شركت است و شامل موارد

 حمايت و ترويج تنوع در محل كار

ذيل است:

حمايت از افزايش زنان در مشاغل

سياست مسئوليت اجتماعي شركتي

امور خيريه

 كار داوطلبانه كاركنان
ايمني مردم
حمايت از مشتركين آسيبپذير با بهبود ارتباط با
مقامات محلي و تامين تجهيزات الزم
 توجه به ايمني و سالمت كاركنان
 توجه به تنوع و فراگيري در محيط كار
 توجه به آموزش و مهارتهاي نيروي انساني

آموزش كاركنان

استخدام ،كارآفريني ،آموزش و پرورش و اشتغال
 CSRبشردوستانه :انجام فعاليتهاي بشردوستانه در قالب
كمکهاي مالي به سازمانهاي خيريه

 CSRجبراني :فعاليتهاي جبراني در ارتباط با جوامعي كه تحت

 ايمني عمومي

امور خيريه و حمايت از طرحهاي آموزشي و
اجتماعي در محل فعاليت شركت
 تحقيق و توسعه
حفظ محيطزيست با سياست كاهش ضايعات
و خريد ،كاهش مصرف سوخت وسايل نقليه

تاثير فعاليتهاي شركت است مثل طرحهاي بازسازي محيط
زيست و آموزشي بهداشتي براي جامعه
 CSRكسب و كار محور :اقداماتي كه عالوه بر خدمت به نيازهاي
ضروري جامعه در ساخت يک تصوير از نام تجاري كسب و كار
شركت نيز كمک ميكنند.
سياست اقدامات مثبت:
فرصتهاي برابر اشتغال

 نوآوري و توجه به آينده

 تنوع نيروي انساني در محيط كار با تأكيد بر بخشهاي محروم
 تقويت مهارت و تداوم آموزش كاركنان

مكانيزمهاي
شفافيت و
گزارشدهي

همكاري با مؤسسات آموزشي و حمايت از دانشآموزان محروم
 گزارش ساالنه پايداري
 گزارش ساالنه به رگوالتور
 برنامه كسب و كار ساالنه
 گزارش ساالنه عملكرد

 گزارش مسئوليت اجتماعي شركتي طبق
شاخص مسئوليتپذيري شركتي بريتانيا
 گزارش ساالنه بر اساس چارچوب GRI
 برنامه مديريت شبكه و گزارش عملكرد شبكه
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 گزارش ساالنه مسئوليت اجتماعي
 گزارش ساالنه مسئوليت اجتماعي براساس معاهده جهاني سازمان
ملل
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لندن[]18 .17

بعد

وجود استاندارهاي قابليت اطمينان برق و اندازهگيري
ساالنه شاخصهاي قابليت اطمينان
 گزارش ساالنه قابليت اطمينان و آمادگي شبكه به
رگوالتور

اقتصادی

 مدل مالي كنترل قيمت
 راهبرد مديريت داراييها
برنامه ساالنه كسب و كار شركت شامل برنامههاي تأمين
مالي و ريسکهاي شركت

 گزارش وضعيت توسعه بلندمدت شبكه به صورت
ساالنه شامل پيشبينيها ،فلسفه بهرهبرداري و طراحي

هند[]22 .21

سيدني[]20 .19

 نقشه راه تكنولوژيک شبكه با اهداف بهبود راندمان هزينه ،بهبود

 استراتژي مديريت دارايي
برنامه  5ساله عرضه و تقاضاي برق
 استراتژي مديريت تقاضا براي توسعه

قابليت اطمينان و ايمني ،زيرساخت پايداري انرژي و رفاه مشتري
 وجود استانداردهاي قابليت اطمينان شبكه

گزينههاي غيرشبكهاي
 ارزيابي عملكرد قابليت اطمينان شبكه با
شاخصهاي  SAIFIو SAIDI
 تهيه برنامه مديريت شبكه در موضوع قابليت
اطمينان ،دسترسپذيري و مديريت داراييها
هر دو سال يكبار
فرآيند مديريت ريسکهاي عملكرد شبكه

شبكه توزيع
 استراتژي نوآوري شركت
 استراتژي پايداري

 استراتژي پايداري زيستمحيطي

هدفگذاري كمک به دولت در راستاي كاهش 80

 سياست زيستمحيطي

درصدي گازهاي گلخانهاي تا سال 2050
هدفگذاري كاهش آلودگيهاي ناشي از نشت روغن

زیست محیطی

كابلهاي دفني به ميزان ساليانه %2
هدفگذاري ،پيگيري و اجراي سياستهاي بخشي در
خصوص كاهش انتشارت كربن ،بهرهگيري از كنتورهاي
هوشمند و جهتگيري به سمت ايجاد و توسعه
شبكههاي هوشمند
ايزو (14001سيستمهاي مديريت زيستمحيطي)
( OHSAS 18001سريهاي ارزيابي بهداشت حرفه
و ايمني)
 پايش اثرات زيستمحيطي شركت و با شاخصهاي
رگوالتوري
استراتژي منابع انساني شركت شامل  4فعاليت زير مي

اهداف و مقاصد  5ساله زيستمحيطي
 اقدامات ساالنه زيستمحيطي شامل حداقل
كردن مصرف انرژي ،مصرف آب ،انتشار
كربن ،كاهش ضايعات و افزايش بازيافت

 برنامه بهبود زيستمحيطي

 گواهينامه ايزو 14000

OHSAS 18001:2007 
 اهداف سازماني در زمينه حفاظت از انرژي ،تغيير آب و هوا،
استفاده از زمين و كشت و زرع درخت
چشم انداز "سبز"شركت در تمام فرآيندهاي كليدي سازماني

 سيستم مديريت ريسک زيستمحيطي
 نظامنامه رفتاري زيستمحيطي

 سياست كاهش ضايعات و خريد
 كتابچه

راهنماي

زيستمحيطي

( )NUS174Cبراي همه ساخت و سازها و
كارهاي تعميرات و نگهداري
 چارچوب يادگيري و توسعه



استخدام از بازار كار

 سياست انتصاب شايستگان



پيمانكاران

بيانيه اخالق كسب و كار



افزايش مهارت



كارآموزان

 كميته تنوع و فراگيري

سياست سيستم مديريت يكپارچه

 سيستم مديريت آموزش زيستمحيطي

 سياست فرصت برابر استخدام

باشد:

کارکنان

 سياست تغيير آب و هوا

 سيستم و سياست مديريت ايمني

 نظامنامه رفتاري و چارچوب مديريت اخالق
 انجن تعامل مشترک كاركنان و مديريت
 پلت فرم شكايات كاركنان
 سياست و كميته پيشگيري از آزار جنسي

 استاندارد مسئوليتپذيري در محيط كار ()SA8000

 سياست انضباطي

برنامهها و سياستهاي كمک به كاركنان
 سياست كار پارهوقت
 نظامنامه رفتاري

مشترکین

 استانداردهاي تضمين شده عملكرد در حوزه انشعابات

استانداردهاي تضمين شده عملكرد در حوزه انشعابات و خدمات

 برنامه مديريت شبكه

و خدمات مشتركين و مكانيزم جريمه و جبران خسارت

 استانداردهاي شبكه

مشتركين

 گزارش قابليت اطمينان شبكه

 شاخص جامع رضايت مشتري

مشتركين و مكانيزم جريمه و جبران خسارت مشتركين

 برنامه مديريت روشنايي معابر
 سياست و برنامه حريم خصوصي مشتركين
 قرارداد استاندارد انشعاب مشتركين
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تماس فعال و يكپارچه شركت و قدرت انتخاب -دسترسي آزاد
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بعد

لندن[]18 .17

هند[]22 .21

سيدني[]20 .19
 نظامنامه رفتاري

 نظامنامه رفتاري و سياست اخالق حرفهاي شركت

آيين نامه انضباطي

 استاندارد مسئوليتپذيري در محيط كار()SA8000

سيستم مديريت و سياست ايمني

سياست و برنامههاي كمک به كاركنان

 سياست مديريت تداوم كسب و كار

 سياست فرصت اشتغال برابر و عدم تبعيض و
سياست پيشگيري از آزار و اذيت

جامعه و حقوق شهروندی

فرآيند طرح شكايت

سياست انتصابات شايستگان
-

بيانيه اخالق در كسب و كار
بيانيه هاي اخالقي
كارتهاي امتيازي متوازن
كميته اخالق كسب وكار شامل مديران ارشد
بخشهاي شركت
 دستورالعمل جلوگيري از فساد و تقلب
 سياست مديريت تداوم كسب و كار
 برنامه مشاركت ذينفعان
 سيستم مديريت حوادث

/

شکل  :2چارچوب شاخصهای پایداری در شرکتهای توزیع برق
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را ملزم به رعايت حقوق شهروندان در اقدامات سرمايهگذاري و انتخاب

 .5نتیجهگیری

پيمانكاران و مشاورين ،عقد قراردادها و توافقات مينمايند .در حوزه

هدف اين تحقيق ،بر پايه شناسايي و بوميسازي عوامل مؤثر در پايداري

كاركنان ،تعامل مستمر با آنها ،نظرسنجي رضايت كاركنان و سياستهاي

شركتي براي شركتهاي توزيع با توجه به چارچوب گزارشدهي پايداري و

تنوع و برابري در محيط كار در حوزههاي استخدام و ارتقا و توجه به عمده

مطالعه تجربيات شركتهاي منتخب بنا شده و از رويكرد الگوبرداري

به ايمني و سالمت كاركنان از نكات بارز در سه كشور مورد بررسي است.

استفاده شد تا با فراهمسازي چارچوبي براي مقايسه سازمانها و تشخيص

قدردانی

وجوه تمايز سازمان با همتايانش ،بتوان به بهسازي و تطبيق الگوي موجود و
در عين حال راهكارهاي بهينه براي رفع شكافهاي موجود پرداخت.

اين تحقيق حاصل يک پروژه تحقيقاتي در شركت توزيع برق تهران
بزرگ و با سرمايهگذاري آن شركت بوده است كه از حسن همكاري و

شركتهاي توزيع ميتوانند با در نظرگرفتن عوامل پيشنهادي ،به عنوان

حمايتهاي مالي و معنوي ايشان كمال تشكر را داريم.

شاخصهاي مؤثر در پايداري شركتي و بكارگيري راهكارهاي تجربه شده
در كشورهاي منتخب ،به عنوان مصاديق عوامل پيشنهادي ،به اهداف توسعه
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شركتي ،نحوه دستيابي و ارتقاي هر يک از عوامل نيز ارائه شده است.
نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه در بعد اقتصادي ،شركتهاي مورد
بررسي داراي طرحهاي مختلف تحقيقاتي به خصوص در زمينه توسعه شبكه
هوشمند ،شبكه كم كربن و الزامات اتصال وسايل نقليه الكتريكي به شبكه
هستند .عالوه بر هدفگذاري و توجه عملي به امر كاهش هزينهها و كسب
درآمد از روشهاي نوين و بهبود تأثير اقتصادي مستقيم شركت ،به اقدامات
داوطلبانه و خيريه و بهبود تأثيرات اقتصادي غيرمستقيم نيز توجه ويژه دارند.
در زمينه بهبود دسترسي و قابليت اطمينان برق نيز به راهبردهاي كلي اكتفا
نكرده و هدفگذاري مشخص ساالنه و اقدامات عملي در راستاي دستيابي
به اين اهداف انجام ميگيرد .در بخش زيستمحيطي استراتژي پايداري و
اهداف مشخص زيستمحيطي به همراه نظامنامههاي عملياتي در شناسايي
ريسکها و مديريت اثرات زيستمحيطي در حين بهرهبرداري و توسعه
شبكه توزيع ،از موارد قابل توجه در كشورهاي منتخب است .در توجه به
مشتركين نكته مهم در هر سه كشور ،وجود استانداردهاي عملكردي در
حوزههاي خدمات تجاري به مشتركين برق ،قابليت اطمينان و كيفيت برق
است كه تخطي از استانداردها با اعمال جريمه و جبران خسارت همراه
است .ارزيابي نظامند و مستمر رضايت مشتركين برق و توجه به ايمني
مشتركين نيز از موضوعات مهم است كه در هر سه شركت ،مشترک است.
در بعد جامعه ،بر تأثيرات سازمانها بر جوامع محلي كه در آن فعاليت مي
كنند ،و نيز شناسايي و تعديل ريسکهاي ناشي از فعاليتهاي سازمان در
جامعه ،تمركز ميشود .موضوعات پيرامون ريسکهاي فساد ،اقدامات
انحصاري و توسعه مشاركت جوامع محلي و روابط عمومي در اين بخش
مورد توجه قرار ميگيرد .شاخصهاي عملكردي حقوق شهروندي سازمان
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