مدل کسب و کار شرکت گاز استان مرکزی
ارزش های پیشنهادی:
•

بخش بندی مشتریان بر اساس بهره مندی از گاز:
-1مقاضیان گازرسانی

• مالقات عمومی با مدیران
• تلفن گویا
•

 -1مشترکین جز ،میزان مصرف تا  111متر مكعب

ب سایت

• سامانه مدیریت ارتباط با مشتری

بخش بندی بر اساس میزان مصرف:
ببا

فشار  1/1پوند
 -2مشترکین عمده ،میبزان مصبرف ببا ی 111متبر
با فشار بیش از ¼ پوند

• اصحاب رسانه
• سامانه سامد
• امداد 191
• جلبات ،ورای اداری استان

بخش بندی بر اساس نوع (کد تعرفه) مشتری:
•

مشترکین خانگی

کانالهای مرتبط با فبر ش

•

مشترکین عمبومی (کبب  ،وموز،بی ،امباکن

مشترکین:

تاسیبات د لتی)

•

ادارات نواحی گازرسانی

مشترکین صنعتی ( احدهای صنعتی ،نیر گباه

•

دفاتر پیشخوان د لت

•

حمل نقل)

•

برنامه ریزی

• اجرای به موقع

•

زنجیره تامین

طراحی

• اجرای ایمن

•

• ،رکت انتقال گاز ایران (مناطق عملیباتی 3 ،2

اجرا

• اجرای مبتنی بر الزامات قانونی استانداردها

•

بهره برداری مدیریت خدمات مشترکین

• کیفیت تجهیزات

•

تامین

•

کنترل

ارزش مورد انتظار در پر ژه گازرسانی:

• سامانه پیامک

-2مشترکین گاز

مكع

نظرسنجی ها (به تفكیک نوع مشتریان)

فعالیت های کلیدی مرتبط با عملیات گازرسانی

خبدمات

ارزش مورد انتظار در خصوص گاز طبیعی:

فعالیت های کلیدی مرتبط با پشتیبانی خدمات گازرسانی

• گاز بودار

•

مدیریت منابع مالی

• جریان گاز پایدار

•

مدیریت منابع انبانی

• دمای گاز استاندارد

•

مدیریت داراییهای مشهود

• فشار گاز استاندارد

•

مدیریت دانش فنا ری اطالعات ارتباطات

•

مدیریت ارتباطات

•

مدیریت استراتژی
HSE

• مترمكع

استاندارد

• گاز بهاء (تعیین ون خارج از اختیارات ،رکت می با،د)

•

ارزش مورد انتظار در خصوص خدمات

 7برای تامین گاز ر دی استان)
• پیمانكبباران فنببی (تاسیبببات تجهیببزات،
ساختمان ابنیه ،نگهداری تعمیرات)
• تببامین کننببدگان کببا (کببا ی پببر ژه ،کببا ی
موجودی انبار ،کا ی تعمیرات)
• مشا رین (نظارت کارگاهی ،طراحبی ،مبدیریتی،
فنی مهندسی ،علمی )...
• دفاتر پیشخوان د لبت (ارائبه دهنبده خبدمات
،رکت به مشتریان)

سازمانهای با دستی
•

زات نفت

• ،رکت ملی گاز ایران

• اطالع رسانی فرهنگ سازی

داراییهای جاری

• زمان ارائه خدمات
• ارائه خدمات غیر حضوری بهبود دسترسی
• رعایت الزامات قانونی استانداردها در خدمات
• دقت سنجش میزان مصرف

• مدیریت گازرسانی

•

موجودی نقد

•

سازمانهای هم ارز (هم تراز)

حبابها اسناد دریافتنی تجاری

•

• ،ببرکتهای خببدمات رسببان اسببتان (وب ،بببر ،

موجودی مواد کا

•

پیش پرداختها سفار،ات سرمایه گذاریها

مخابرات)
• ،رکتهای گاز استانی

داراییهای غیر جاری
•
•

دارایی هبای ثاببت مشهببود (تاسیببات تجهیبزات گازرسبانی

د لت ،نهادهای نظارتی حاکمیتی

ساختمانها)

• استانداری ،فرمانداری

دارایی های نامشهبود (اطالعات دانش ،استانداردها ،حق امتیازها • ،سازمانهای مجوز دهنده
سیبتم های مدیریتی ،سامانه ها نرم افزارها )
• سازمان مدیریت برنامه ریزی

سرمایه انبانی

فر ش:

-1هزینه های جاری:
حقو

دستمزد ،کا

• نمایندگان مجلس

مواد ،اجاره  ،وب بر مخابرات سوخت ،وموزش ،حمل نقل ،اداری تشكیالتی ،خدمات دریافتی ،بیمه تاسیبات ،تحقیقات

پژ هش ،پاداش تعدیل سنوات ،هزینه های بانكی ،هزینه های استثنایی( بازنشبتگی قبل از موعد ) ،استهالک خرید گاز

-2هزینه های سرمایه ای:
گازرسانی به ،هرها ،گازرسانی به صنایع محورهای صنعتی ،گازرسانی به ر ستاها ،مقا م سازی بازسازی ،جنبی ساختمانی ،پدافند غیر عامل ،تحقیقات
پژ هش ،بند "د " ماده  129قانون برنامه پنجم ،خرید کنتور رگالتور ایبتگاههای صنعتی ،مدیریت انرژی کربن ،کاهش هدر رفت گاز طبیعی در ،بكه
توزیع ،خطوط انتقال تغذیه ،بازپرداخت دیون ،بازپرداخت تبهیالت بانكی

 -1فر ش گاز طبیعی
 -2درومد غیبر عملیاتی

اعتبارات سرمایه ای:
 -1منابع داخلی (اند خته ،استهالک ،دیعه مشترکین)
 -2سرمایه گذاری ،رکت ملی گاز ایران (عوارض گازرسانی ،بند  ،کمک ،رکت مادر ،منابع عمومی)

تابلو شناسایی ارزش های پیشنهادی به مشتریان



دسترسی وسان



پاک تر بودن نببت به سایر سوختها



استمرار دسترسی به گاز نببت به سایر سوختها



محد دیت دسترسی به سایر سوختها



هزینه کمتر نببت به سایر سوختها




سرمایش



گرمایش



پخت پز



ر ،نایی



تولید



فر ش

 اجرای برنامه های منظم نگهداری تعمیرات

تناس

بیشتر با انواع تجهیزات مصرف کننده سوخت

 برقراری ،بكه تاسیبات گازرسانی با طول عمر با
 تشكیل ساختار سازمانی پشتیان در کلیه ،هرستانها ،هرهای استان
 مانیتورینگ ایبتگاه ها
 ایجاد دما فشار استاندارد در ایبتگاههای گاز


محصو ت خدمات:
• گازرسانی به متقاضیان
• گاز طبیعی( :گباز ببودار  ،جریبان گباز



پایدار ،دمای گاز اسبتاندارد ،فشبار گباز
استاندارد ،مترمكع

استاندارد ،گاز بهاء

(تعیین ون خارج از اختیارات ،رکت می با،د)

• خدمات پس از فر ش( :اطالع رسانی
فرهنگ سازی ،ارائه به موقبع مببتمر

 توسعه ر


ریبک حوادث استفاده از گاز



زمان نببتا با ی برقراری ا،تراک نببت به سایر سوختها



دقت اندازه گیری میزان مصرف



خرابی تجهیزات





خدمات  ،ارائه خدمات غیبر حضبوری
یكردهای  HSEدر خدمات گاز

بهبود دسترسی ،رعایت الزامات قانونی

 نشت یابی ،بكه تاسیبات

استانداردها در خدمات ،دقبت سبنجش

 کالیبراسیون تجهیزات

میزان مصرف)



برقراری امداد مبتمر



اعمال الگوی مصرف تعرفه های گاز بهاء



مدیریت بهینه پر ژه های گازرسانی



بازرسی از تجهیزات

