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ارائه چارچوبي براي تدوين استراتژي توسعه عمليات گازرساني در كشور با درنظر گرفتن اثر قابليت  

 هاي عمليات و نيازهاي مشتريان 

 "مطالعه موردي شركت گاز استان ايالم"
 

 

 2حاجي رضايي مهدي، *، 1اله نوريانروح

  

 تهران دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، -*و  1
 noorian@nigc.ir 

 

 عضو هيأت علمی دانشكده مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ، تهران -2
M_hajirezaie@azad.ac.ir 

 

 

 

 چكيده 

 قابليت اثر گرفتن نظر در با کشور گازرسانی عمليات توسعه استراتژی تدوین برای چارچوبی ارائه منظور به مطالعه این در

 استراتژی تدوین به نسبت مدل این اساس بر. است شده استفاده لوئيس و اسلك مدل از مشتریان نيازهای و عمليات های

 تدوین طریق از عمليات استراتژی ماتریس سپس. است شده اقدام مشتریان های نيازمندی و عمليات منظر دو از عمليات

 و(  سازماندهی و توسعه – فرآیند تكنولوژی – تأمين شبكه – ظرفيت) تصميم نواحی در استراتژیك تصميمات از برخی

 بر مؤثر عوامل ، ها سایت اندازه و تعداد ، ظرفيت کلی سطح تعيين شامل تصميمات بر تأثيرگذار عوامل از هایی مدل ارائه

 نقاط اهميت بررسی با استراتژیك تصميمات این از یك هر بودن بحرانی درجه. است گردیده تهيه تأمين ارتباطات شبكه

 شده مشخص تصميم نواحی با( هزینه و پذیری انعطاف اعتماد، قابليت عمل، سرعت کيفيت،) عملكردی اهداف اشتراك

 و بيرونی عوامل ایالم، استان گاز شرکت در گازرسانی توسعه استراتژی طراحی بر مؤثر کليدی عوامل طرح با پایان در. است

 است. شده مشخص راستا این در استراتژیك تصميمات موفقيت بر گذار تأثير داخلی

 استراتژی ماتریس گازرسانی، عمليات توسعه عملكردی، اهداف تصميم، نواحی عمليات، استراتژیكليدي:  گانواژ

 

 

                                                 

نويسنده  ، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل تحصیلنويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11اول )

 B Nazaninنويسنده دوم ) (، دانشکده و دانشگاه محل تحصیليا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي -2

.pt 11)راست چین ، 
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 مقدمه  -1

 کاربرد گاز طبيعی به عنوان سوخت حرارتی تنها قسمتی از موارد متنوع کارایی این ماده گرانقدر به شمار می رود.اهميت اصلی و واقعی گاز

زون روزافطبيعی با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابليت تبدیل به هزاران نوع کاالی با ارزش اقتصادی در بخش صنعت پتروشيمی ظاهر می شود.نياز 

، با اندیشه به گاز برای تامين انرژی و سوخت و همينطور ارز حاصل از فروش صادرات برای سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع مادر و زیربنایی در کشور

لی وزارت نفت بعنوان یكی از چهار شرکت اص 1411تمرکز بخشيدن فعاليتهای مرتبط  با صنعت گاز را تقویت می کند.شرکت ملی گاز ایران در سال 

درصد سبد انرژی کشور را بر عهده  34تاسيس گردید و اکنون به عنوان یكی از ده شرکت بزرگ فعال در عرصه گاز در خاورميانه وظيفه تامين بيش از 

شرکت فرعی پاالیشی ، انتقال و توزیع گاز داشتن استراتژی عمليات کارا و اثر  11. برای شرکتی با چنين وسعت و دامنه فعاليت بيش از  ] 8 [ دارد

 بخش ضروری و حياتی به نظر می رسد . 

ای کليدی امكان پذیر نيست از این با توجه به اینكه رقابت در محيط متالطم و مشتری مدار کنونی بدون بهره گيری از قابليت ها و توانمندی ه

ویژگی کليدی محيط کسب و کار کنونی,تغييرات سریع و  ] [1رو نقش عمليات در خلق مزیت رقابتی برای بنگاه ها نقشی کليدی و بی بدیل است

و غيرقابل پيش بينی بودن از  ساختار شكن است.در این فضا بنگاههای صنعتی و خدماتی با محيط رقابتی ای در تعامل هستند که پيچيدگی,پویایی

ميليون مشترك در بخش های صنعتی,خانگی,تجاری و عمومی دارد و در فضای تجارت  22پس شرکتی که بيش از  ] 3 [ویژگی های اصلی آن است

 بليت های عمليات اقدام کند.جهانی پتانسيل باالیی جهت صادرات گاز را داراست. بایستی برای تمامی نواحی تصميم با نگاه استراتژیك به منابع و قا

( لذا در تمامی استراتژی های عمليات بایستی محدودیت منابع 4با توجه به اینكه مفهوم استراتژی زایيده فضای رقابتی و محدودیت منابع است )

زی که در ارتباط با چشم انداز  بلند مدت و قابليت عمليات و تطابق با نيازمندی های بازار و در نظر گرفتن رقبا مد نظر قرار گيرد. استراتری یعنی چي

تفاده شرکت است و تاثير مهمی بر موفقيت یا شكست شرکت دارد.بر اساس این تعریف چيزهایی استراتژی هستند که با چشم انداز آینده شرکت و با اس

ت استراتژیك در فضای کار امروز تفكيك برنامه ریزی برای ارائه مدل استراتژی و برنامه ریزی برای تصميما  ] 7 [از یك روش حياتی در ارتباط باشد

ی شود، در استراتژیك و عملياتی از هم و مرزبندی بين آنها عمالً ميسر نيست زیرا آنچه در برنامه ریزی استراتژیك بعنوان هدف و خطوط کلی تعيين م

ر پيوسته و جدایی ناپذیرند در سنوات اخير با تغيير شگفت آوری که برنامه ریزی عملياتی اجرا می گردد و این دو نوع برنامه ریزی در عمل با یكدیگ

نند برنامه های سازمان ها را احاطه کرده است مدیران به فراست دریافته اند که با تعيين و تبين اهداف و ماموریت های سازمان در دراز مدت بهتر می توا

محيط خود واکنشهای مناسبتری نشان می دهد. از این رو استفاده از برنامه ریزی استراتژیك خود را به ثمر رسانند,سازمان بهتر کار می کند و نسبت به 

 ] 5 [بعنوان یك ضرورت در سازمان ها مطرح گردیده است

. 

 

 اهداف استراتژيک شركت ملي گاز ايران: -2

ل رضایت مشتری و رسيدن به حداکثر بهره وری شرکت ملی گاز برای رسيدن به اهداف استراتژیك در دو سطح ملی و بين المللی بر اساس اصو

يعی با برنامه ریزی نموده است.بر اساس سند چشم انداز دو هدف عمده و اصلی شرکت ملی گاز، قرار گرفتن در رتبه سوم توليدکنندگان جهانی گاز طب

ت.سایر اهداف استراتژیك شرکت ملی گاز با توجه به درصد از تجارت جهانی و کسب رتبه اول فناوری گاز در منطقه تعریف شده اس 8-12سهمی معادل 

 ] 8 [ سطح اهميت می توان بشرح ذیل طبقه بندی شود.

 

 فراورش روزانه بيش از یك ميليون متر مكعب گاز طبيعی-

 افزایش ظرفيت توليد با اولویت مخازن مشترك-

 درصد( 72افزایش سهم گاز طبيعی در سبد انرژی مصرفی کشور)تا -

جهت صدور گاز طبيعی به کشورهای همسایه,از طریق خط لوله به سایر کشورهای جهان,منطقه خاور دور از طریق توليد گاز طبيعی تالش در -

 مایع شده

 جلب سرمایه های خارجی از طریق بازارهای سرمایه و یا پروژه های مشترك -

 تقویت بخش خصوصی در صنایع پایين دستی و توزیع گاز-

 م اصالح شده قيمت گذاری گاز طبيعیبرخورداری از نظا-

 تاثيرگذاری بر وضعيت مدیریت گاز در منطقه. -

ن در این مطالعه در ارائه مدل ها  و بررسی نواحی تصميم شرکت گاز استان ایالم به عنوان یكی از شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایرا 

تدوین شده است قابليت تعميم به سایر شرکت  ] [ 15اساس مدل استراتژی اسلك و لوئيس مد نظر قرار گرفته، چارچوب و مدل های ارائه شده که بر 

استراتژیك های گاز استانی را دارد . در این چارچوب با هدف انطباق بين منابع و قابليت های عمليات ماتریس استراتژی عمليات برای تعيين تصميمات 

یند ، توسعه و سازماندهی تهيه شده و سپس نسبت به انطباق آنها با نيازمندی ها و انتظارات مشتریان از در نواحی ظرفيت ، شبكه تأمين ، تكنولوژی فرآ

 محصول و خدمات بخصوص اهداف عملكردی کيفيت ، سرعت در ارائه خدمات ، قابليت اعتماد ، انعطاف پذیری و هزینه اقدام شده است .
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کيلومتر شبكه  2522کيلومتر خطوط انتقال و تغذیه و 122يت نموده و تا کنون موفق به اجرای  شروع به فعال 84شرکت گاز استان ایالم از سال 

جمعيت روستایی شده و یكی از اهداف استراتژیك آن با  %12جمعيت شهری و  %82مشترك با ضریب نفوذ  122,222انشعاب و بيش از  37,222توزیع 

 است . 55روستایی تا پایان سال  %82شهری و  %122ب نفوذ توجه به سياست های گاز رسانی کشور رسيدن به ضری

 

 استراتژي عمليات: -3

استراتژی عمليات تالشی است جهت ایجاد تطابق ميان دو دسته الزامات که یكی منشعب از بازاری است که شرکت در آن فعاليت می کند و 

است. استراتژی عمليات مرتبط با نحوه تغيير محيط رقابتی و نحوه عملكرد جهت دیگری ناشی از ویژگی های ذاتی منابع عمليات و قابليت های آنها 

ه بتواند رویارویی با چالش های فعلی  آینده است. استراتژی عمليات همچنين در رابطه با توسعه بلند مدت منابع عمليات و فرآیندها به گونه ایی ک

رح می شود. استراتژی عمليات الگویی کلی از تصميمات است که قابليت های بلند مدت هر نوع مبنایی را جهت دستيابی به مزیت پایدار فراهم آورند مط

ين عمليات و نحوه مشارکت آن را در کل استراتژی ، شكل می دهد.تصميمات استراتژی در ارتباط با کل کسب و کار است. چنين تصميماتی شامل تعي

یان, رقبا, تامين کنندگان و شرکاء, نحوه حصول و یا توسعه تكنولوژی فرآیند, نحوه سازمان دهی، اندازه و ماهيت, ظرفيت کل, نحوه مواجهه با مشتر

 ] [ 1توسعه منابع و سایر موارد هستند.

 

 مديريت عمليات: -4

نكه برای مدیریت عمليات شامل مدیریت منابع و فرآیندهایی است که منجر به توليد و تحویل کاال و خدمات می شود. هر سازمان خواه آ

وجهی سودآوری فعاليت می کند و خواه آنكه با هدفی غير از سودآور بودن فعاليت می کند دارای حوزه عمليات است. مدیریت عمليات به طور قابل ت

ایند, طراحی مشاغل مرتبط با نحوه مدیریت این فرایندها است که نوعاً, شامل وظایفی از قبيل فرایندهای طراحی, انتخاب و نگهداری تكنولوژی های فر

 ] 1 [کارکنان حوزه عمليات, برنامه ریزی و کنترل فعاليتها, استانداردهای تضمين کيفيت ارتقاء عملكرد عمليات و اموری از این قبيل هستند

ای نهفته است.کارایی علت توجه مدیران به بحث مدیریت عمليات می تواند حاکی از این امر باشد که آنها دریافته اند که سودآوری در چه ناحيه 

سوی  عملكرد عمليات می تواند سبب بهره گيری از مزایایی دوچندان شود.بدین ترتيب که بهبود عملكرد از یك سو سبب کاهش هزینه ها می شود و از

 دیگر موجب بهبود کيفيت و ارتقاء خدمات شده و افزایش درآمد را به دنبال دارد.

 

 ر و منابع:استراتژي عمليات از منظر بازا -5

شرکت گاز استان ایالم در تدوین استراتژی عمليات خود می بایست نيازمندی های مشتریان که برخاسته از موقعيت شرکت گاز در تامين انرژی 

هداف اصلی مصرفی مشتریان است شكل دهی نماید. در عين حال شایستگی های منابع عمليات خود را به گونه ای توسعه دهد که بتواند در رسيدن به ا

 شرکت ملی گاز که مبتنی بر اصل رضایت مشتری و رسيدن به حداکثر بهره وری است، موفق عمل نماید.

يست که یقيناً, نگاه از منظر منابع و از منظر نيازمندی های مشتریان هریك رویكردهای متفاوتی به استراتژی عمليات دارند اما این بدان معنی ن

جهت ایجاد تطابق ميان آنها به خرج دهد. پس یكی از اهداف نهایی استراتژی عمليات توسعه گازرسانی،  ایجاد تطابق  مدیریت عمليات نباید تالشی

 ميان این دو نگاه به استراتژی است. 

 .نشان می دهداستراتژی عمليات را از منظر نيازهای مشتریان این شرکت  2استراتژی عمليات شرکت گاز ایالم را از نظر منابع و شكل  1شكل 
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 : استراتژي عمليات شركت گاز استان ايالم از منظر منابع1شكل 
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 : استراتژي عمليات از منظر نيازهاي مشتريان2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواحي تصميم در استراتژي عمليات -6

عمليات ، جهت مدیریت منابع عمليات در طوالنی مدت نيازمند اتخاذ آنها هستند.  این نواحی شامل مجموعه ای از تصميماتی هستند که مدیران

یت تمرکز تهيه چنين ليستی می تواند بر حسب تجربه عمليات باشد این تصميمات برای مدیران انواع عمليات کامالً آشنا و شناخته شده است. و در نها

 عمليات و تفكر بر تطابق نواحی تقسيم با اهداف عملكردی موثر باشد .بر چنين ليستی می تواند در تكميل ماتریس استراتژی 
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 : برخي از تصميمات مطرح در نواحي تصميم )توسعه عمليات گازرساني(1جدول 

 ظرفيت

 *ظرفيت هر ایستگاه تقليل فشار چقدر باشد؟

 *ایستگاه های تقليل فشار در چه مكانی قرار گيرند؟

 ظرفيت شبكه گازرسانی در بلند مدت چگونه است؟*وضعيت توسعه 

 تامين شبكه های

 *چه قطعاتی در داخل کشور تامين شوند؟

 *چه قطعاتی از خارج کشور تامين شوند؟

 *تعداد تامين کنندگان در اقالم ضروری )لوله،اتصاالت،کنتور رگالتور و ایستگاهها( چقدر باشد؟

 تكنولوژی فرآیند

 سيستم های اطالعاتی موردنياز بخش های عمليات به چه ميزان باشد؟*ميزان سرمایه گذاری 

 * سيستم مانيتورینگ و کنترل از راه دور با چه سيستمی و چه سرمایه گذاری روی ایستگاههای تقليل فشار صورت گيرد

 یش می دهد؟*چگونه سرمایه گذاری در تكنولوژی ، قابليت انعطاف پذیری را در عين پایين نگه داشتن هزینه افزا

 *آیا تكنولوژی فرآیند می بایست یكپارچه باشند؟

 وجود دارد؟ CNG-LNG*آیا برای مناطقی که هزینه گازرسانی به آنها باال است امكان استفاده از 

 گردد.*آیا سرمایه گذاری روی تامين انرژی به روشهای زمين گرمایی ، خورشيدی و.... باعث کاهش هزینه در بلندمدت می

 توسعه و

 سازمان دهی

 *نحوه ارتباط ميان مسئوليت ها و پاسخگویی چگونه باشد؟

 *چگونه می توان از یادگيری عمليات در نواحی گازرسانی جدید از سایر نواحی قدیمی اطمينان حاصل کرد.

 *آیا زیرساخت نيروی انسانی و توسعه مهارت های آن متناسب با توسعه گازرسانی انجام شده است؟

 در توسعه گازرسانی مناطق جدید تنوع مشترکين در بخش های مختلف صنعت ، تجاری وخانگی منظور قرار گرفته است؟ *آیا

 

 پيكربندي ظرفيت عمليات: -7

تعيين ظرفيت عمليات گاز رسانی اولين ناحيه تصميم در استراتژی عمليات است تصميمات مرتبط با ظرفيت درعين اینكه مرتبط با عمليات 

ولی با توجه به اهميت آنها استراتژیك محسوب می شوند. هدف حوزه عمليات در یك شكل کلی فراهم آوری و مدیریت ابزارهای تامين تقاضا  هستند

ميمات است و تصميمات ظرفيت ، ابزاری برای برآورده سازی تقاضاها است که می تواند روی بخش اعظمی از کسب و کار تاثيرگذار باشد. پيامدهای تص

ه معنی تباه در مورد ظرفيت می تواند قابليت های رقابتی شرکت را به مخاطره بياندازد و به بيانی دیگر هر گونه در نظرگيری سطح باالی ظرفيت باش

 122222متر مكعب بر ساعت است احداث خطوط و ایستگاه با  22222بكارگيری منابع زیاد و افزایش هزینه است )شهری که حداکثر مصرف آن

كعب برساعت برای آن به معنی اتالف منابع و هزینه بيخودی و کاهش بهره وری است( و در نظرگيری سطح پایين ظرفيت قابليت عمليات را مترم

قاضای درارائه خدمات به مشتریان محدود ساخته و مانع دسترسی به اهداف اصلی و مانع از حصول درآمد می شود برای مثال ناحيه ایی که ظرفيت و ت

مترمكعب بر ساعت را داشته باشد  42222مترمكعب بر ساعت است اگر ایستگاه تقليل فشار و خطوط آن امكان تامين حداکثر  52222مورد نياز آنگاز 

هزینه زایش به معنای فروش از دست رفته، عدم تامين کليه تقاضاها ، نارضایتی مشتریان، عدم قابليت پایداری، ریسك قطع گاز, عدم انعطاف پذیری ، اف

 های احداث خطوط مجدد، عدم امكان تامين گاز صنایع و مشترکانی که در آینده توسعه می یابند .

پس مالحظه می شود عدم در نظرگيری ظرفيت به شكل مناسب کليه نواحی و اهداف عملكرد استراتژی عمليات را با مخاطره و شكست مواجه 

نواحی تصميم، اهداف و تصميمات اساسی را مشخص نمود و در برنامه استراتژی عمليات جهت ایجاد می کند مشابه شكل ذیل می توان برای هرکدام از 

 تطابق ميان نيازمندی های بازار و قابليت های منابع برنامه ریزی نمود .
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 عوامل كلي موثر بر سطح ظرفيت -3شكل 

 
 

 

 

 تقليل فشارعوامل تأثيرگذار در تعداد و اندازه ايستگاههاي  -4شكل 
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 عوامل مؤثر بر ماهيت ارتباطات در شبكه تأمين -5شكل 

 

 
 

 

 ماتريس استراتژي عمليات: -8

اف حال می توان دو نوع نگرش به استراتژی عمليات و نيازمندیهای مشتریان در کنار هم قرار داد و استراتژی عمليات در قالب اشتراك بين اهد

نواحی تصميم آن را تشریح نماید و هر سازمانی که ادعای داشتن استراتژی عمليات داشته باشد باید بر تكميل این ماتریس اشراف عملكرد شرکت و 

بندی داشته و درجه اهميت هرکدام از خانه ها نسبت به سایرین را نيز مشخص کند و حداقل می توان از این ماتریس بعنوان یك چك ليست در فرمول 

 تژی عمليات استفاده نمود .موفق استرا
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 : ماتريس استراتژي عمليات2جدول 

 ارتباط پایدار با پاالیشگاه -

 HSE** تقویت ساختار 

 در شرکتهای گاز استانی 

فيلتر ینگ در ایستگاه و حذف -

 ناخالصی موجود در خط 

** 

استفاده از خدمات شرکت های 

ثالث بازرسی فنی حين ساخت 

 کاال

* 

سيستم اندازه گيری وآناليز گاز تحویلی -

 به مشترکين

سيستم تزریق مرکاپتان به خطوط در -

 ایستگاهها **

 کيفيت گاز تحویلی به مشترکين

آموزش نيروهای امداد -

 تعميرات

ایجاد ليست های امداد متوازن -

با تعداد مشترك وگستردگی 

 منطقه جغرافيایی

 صدور قبض بصورت اینترنتی -

 امكان پرداخت بصورت اینترنتی  - 

تشكيل پرونده و تقاضا از طریق  -

ضبط درخواست  –پورتال شرکت 

مشتریان در سيستم ضبط 

 مكالمات *

ایجاد انبار اقالم اضطراری در -

 نواحی گاز رسانی

ارتباط با چندین تامين کننده -

 بصورت همزمان

 ** 

مكان یابی ایستگاه جهت تسریع در 

 و...کنترل شبكه 

** 

 سرعت ارائه خدمات گازرسانی

 سرعت در اجرای پروژه گاز رسانی

 سرعت در خدمات نصب کنتور

سرعت در رفع قطعی گاز ناشی از 

 حوادث

تامين انرژی نواحی دور افتاده -

 CNG-LNGبا 

تامين سرمایش و گرمایش با -

انرژی خورشيدی یا سایر 

 روشهای تجدید پذیر*

ایستگاهها اجرای خطوط و نصب -

با در نظر گرفتن توسعه های آتی 

وپاسخگویی به نوسانات مصرف و 

 نيازهای توسعه ای

** 

سيستم برون سپاری تامين -

 کاال و ابالغ به پيمانكاران *

 امكان افزایش ظرفيت ایستگاهها  -

طراحی خطوط با ضریب اطمينان در  -

 نظر گرفتن توسعه های آتی ***

د فروش قابليت انعطاف پذیری رون

گاز به مشترکين بخصوص تجاری 

و صنعتی در زمان افزایش ظرفيت 

مشترکين )حجم گازدرخواستی یا 

 فشار گاز مورد نياز(

آموزش و تقویت یادگيری -

 نيروهای بهره برداری 

کميته بحران و پدافند غير  -

اولویت بندی قطع  –عامل 

مشترکين در مورد بحران و افت 

 فشار **

ارتباط راه دور با سيستم های  -

کنترل )فشار و دما( در 

 ایستگاههای تقليل فشار 

** 

سيستم ذخيره اقالم اضطراری -

 به منظور جلوگيری از قطع گاز

ارتباط متقابل در تامين -

کاالهای اضطراری با شرکت 

 های گاز استانی هم جوار

ارتباط با شرکت بازرگانی گاز -

 ***     ایران

loop ایستگاههای  کردنTBS 

 برنامه تعميرات و نگهداری پيشگيرانه-

 نصب هيتر و سرویس ایستگاهها-

توسعه متوازن مصرف در زون های ***      -

 مختلف

 قابليت اعتماد پذیری

پایداری گاز در مواقع افت فشار 

گاز و جلوگيری از نوسان و قطعی 

 گاز در زمان های پيك مصرف

 ایجاد دفاتر پيشخوان-

 توسعه ارتباطات با مشترکين-

مبنی بر بسترهای ارتباط از راه -

 تلفن و ..(*-دور )اینترنت

 کاهش تلفات گاز-

اصالح سيستم های انداز گيری -

 )کنتورهای آلتراسونيك(

برقراری سيستم کاليبراسيون -

 ***جهت کاهش تلفات

 کاهش هزینه حمل کاال  -

انتقال ریسك حمل و نقل  -

 ننده کاال به تأمين ک

* 

 فواصل ایستگاهها از مراکز امداد  -

 نياز ایستگاه به حراست فيزیكی  -

 نگهداشت ایستگاههای تقليل فشار -

* 

 هزینه

حداقل سازی هزینه اداره شبكه -

 و تاسيسات گاز رسانی

 حداقل نمودن هزینه راه اندازی-

 کاهش هزینه نگهداری-

رویكردهای بهبود عمليات و -

 خدمات

خدمات در نواحی توسعه -

جدید گازرسانی روستایی و 

 شهری

نحوه رسيدگی درخواست -

 مشتریان

ایجاد ساختار و سازمان برای -

 نواحی توسعه ای

سيستم های مانيتورینگ -

 ایستگاههای تقليل فشار

 MPLS-VPNبسترهای ارتباطی -

-جهت ارائه خدمات مشترکين

 صدور قبض

تعداد ونوع تامين کننده -

 ت اصلیقطعات وتجهيزا

سفارش دهی و رعایت نقطه -

سفارش به منظور جلوگيری از 

 کمبود کاال

ذخيره سازی موجودی و -

 انبارش

 ارتباط با شرکت بازرگانی گاز-

نحوه ارتباط با تامين کنندگان -

 لوله و کنتور و رگالتور

 اندازه گيری ایستگاههای تقليل فشار

سایز خطوط انتقال تغذیه و شبكه 

 گازرسانی

 CGS-TBSیابی ایستگاههایمكان 

 اهداف عملكردی 

 

 

 نواحی تصميم 

  ظرفيت  شبكه تامين تكنولوژی فرآیند توسعه و سازماندهی

 

 بسيار بحرانی ***
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 بحرانی **

 فرعی *

 

 

 الزامات يک استراتژي: -9

های مشتریان و تشكيل استراتژی عمليات حال باید با تدوین استراتژی عمليات در شرکت گاز استان از نگاه منابع عمليات و از منظر نيازمندی 

شود،  مدل استراتژی را طوری طراحی کرد که مزیت رقابتی پایدار بوجودآورد. اهداف و ویژگی های داخلی که منجر به موفقيت بيشتر و بلند مدت می

 باید تعيين گردد بعضی الزامات اساسی این استراتژی عبارتند از:

 مدت شرکت  بوده و منابع را در حوزه های که برای موفقيت حياتی می باشند قرار می دهدمتمرکز بر هدف بلند -

 واقع گرا بوده اهداف و عمليات عقالیی را ارائه می کند و منابع قابليت های شرکت  را مد نظر قرار می دهد.-

 متناسب با ویژگی های و محيط شرکت بوده و تناسب استراتژیك خوبی را سبب می شود-

 قابل دستيابی می باشدبنابراین استراتژیی را می توان اجرا کرد که احتمال زیادی برای موفقيت ایجاد کند.-

جامع می باشد بطوری که طيف وسيعی از فعاليت های شرکت را تحت پوشش قرار می دهد و مسيری مشخص را برای رسيدن به مقاصد تعيين -

 می کند

 لی را مد نظر قرار می دهدپاسخگو است و نظریات ذی نفعان اص-

 مورد توافق است و همه افراد درگير آن را شناخته و درك می کنند-

 هماهنگ با فرهنگ سازمانی است بطوری که استراتژی ، تضادی با ارزش های مشترك کارکنان ندارد-

 

 : سطوح استراتژي سازمان6شكل 

 
 

 

 لی از سه حوزه می باشند.برای طراحی یك استراتژی موفق مدیران نيازمند درك کام

 مقصود کلی سازمان-1

 محيط خارجی-2

 ویژگی های داخلی آن-4

مستقرکردن و مرتبط "( استراتژی را به عنوان 1581) Ansoffمحيط تقریباً تمام جنبه های فعاليت یك سازمان را تحت تاثير قرار می دهد تا جائيكه 

 2][بيان می کند ."ساختن با محيط اش به نحوی که موفقيت مستمر آنرا تضمين خواهد کرد
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 عوامل كليدي در طراحي استراتژي -7شكل 

 
 

سطح پوشش گاز رسانی تمامی شهرهای استان و در ادامه عوامل کليدی در طراحی استراتژی توسعه عمليات گاز رسانی شرکت گاز استان ایالم با 

 ارائه می گردد.7درصد جمعيت روستایی را مطابق چارچوب مطرح شده در شكل 82%

 

 عوامل کليدی در طراحی استراتژی توسعه عمليات گازرسانی -8شكل 

 
 

 

همانطور که در نمودار فوق مالحظه  می گردد استراتژی تحت تأثير عوامل متعدد بيرونی و داخلی است که مدیران ارشد شرکت باید برای هر 

 ی مرتبطکدام از عوامل با توجه به ميزان تأثير گذاری بر اهداف استراتژیك سازمان برنامه مدون و مشخصی داشته باشد و عدم قطعيت ها در ریسك ها

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

12 

 

نند سازمان را از با هر کدام از عوامل را بررسی و متناسب با امكانات شرکت برای آنها برنامه اجرایی و کنترلی تدوین نمایند به شكلی که این عوامل نتوا

 خط تناسب منحرف و قابليت پایداری سازمان را تضعيف کنند .

 

 نتيجه گيري -11

و انتظارات مشتریان  بدليل پيچيدگی و عدم قطعيت ذاتی نهفته در منابع عمليات و ماهيت پویای  ایجاد تطابق ميان منابع و قابليت های عمليات

گاز( باال نيازمندیهای بازار, فرایندی پيچيده و توأم با چالش است و عدم قطعيت در  عمليات گازرسانی بدليل نقص در یكپارچگی تامين محصول اصلی )

گاز در اختيار شرکت ملی نفت است و عمليات پاالیش نيز در اختيار شرکتهای پاالیش و عمليات انتقال در اختيار است زیرا  عمليات استخراج و توليد 

باالدست شرکت انتقال گاز ایران است و صرفاً عمليات توزیع گاز در اختيار شرکتهای گاز استانی است و این عدم یكپارچگی عمودی درعمليات از سمت 

تصميمات اساسی را با عدم قطعيت های بيشتری مواجه می کند با اینحال داشتن استراتژی عمليات برای مدیریت موفق عمليات ،  استراتژی عمليات و 

ریسك ،  -4قابليت پایداری، -2برقرای تناسب، -1بسيار حياتی است و برای دستيابی موفق به اهداف استراتژی باید استراتژی عمليات را در سه سطح:  

 مود.فرمول بندی ن

الوه در این مطالعه به بررسی سطح اول استراتژی که همان برقراری تناسب بين نيازمندیهای بازار)مشتریان( و قابليت های عمليات پرداختيم و ع 

ثالی از اهداف بر ارائه نگاه از هر دو منظر،  به ارائه ماتریس استراتژی عمليات و عوامل کليدی در طراحی استراتژی اشاره کردیم و سپس با ذکر م

 استراتژیك شرکت گاز استان و ارائه چارچوبی برای بررسی اثر قابليت های عمليات بر توسعه گازرسانی پرداخته شده است.

در این مطالعه ضمن تدوین ماتریس استراتژی عمليات با اخذ نظر متخصصين و مدیران شرکت گاز استان ایالم نسبت به تعيين درجه بحرانی هر 

زه نقاط اشتراك در ماتریس استراتژی اقدام نمودیم و نتایج نشان گر آن است که شرکت های گاز استانی باید در راستای اصالح سيستم های انداکدام از 

اقدام ری گيری و استفاده از تكنولوژی های جدید همچون کنتورهای آلتراسونيك و توجه به برنامه منظم و دوره ای کاليبراسيون دستگاههای اندازه گي

پذیری را جدی نموده و در طراحی های ظرفيت و مكان یابی ایستگاههای تقليل فشار امكان توسعه های آتی به منظور افزایش قابليت پایداری و انعطاف 

اعتماد و هزینه(با  قابليت -قابليت انعطاف -سرعت -مد نظر قرار دهند . همانگونه که مالحظه شد عالوه بر اهميت تطابق ميان اهداف عملكردی )کيفيت

توسعه و سازماندهی ( به منظور دستيابی موفق به استراتژی عمليات بایددر طراحی عوامل -تكنولوژی فرآیند -شبكه تامين -نواحی تصميم )ظرفيت

 کليدی نقش عوامل داخلی و عوامل بيرونی را به صورت شفاف مدنظر قرار دهيم .

پيشنهاد می گردد سایر محققان به منظور مطالعات بيشتر در بررسی اثرات دو سطح دیگر استراتژی عمليات یعنی قابليت پایداری و مدیریت  

از ریسك در استراتژی توسعه عمليات گازرسانی می توانند نقاط ضعف اصلی از جمله عدم یكپارچگی عمومی در ارائه خدمات را در سطح شرکت ملی گ

 ر قرار دهند.مدنظ
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