تاريخچه شركت
هٌغقِ سِ عوليات اًتقال گاص بِ عٌَاى يني اص هجوَعِ ّاي اصلي اًتقال دٌّذُ گاص دس مطَس سالْا پيص اص ايي تحت ًام
اهَس خغَط لَلِ هشمض ٍ غشب ٍ اص صهاى احذاث خظ لَلِ اٍل سشاسشي هطغَل بِ ماس بَدُ ٍ دس سال  1374فعاليت خَد سا بِ
عٌَاى يل ٍاحذ هستقل تحت ًظش هذيشيت عن ليات پااليص ٍ اًتقال ضشمت هلي گاص ايشاى آغاص ًوَد ٍ ًْايتا اص سال  1384با
تفنيل هذيشيت اًتقال اص بخص پااليص ٍ تاسيس ضشمت اًتقال گاص دس سال  1385ايي هٌغقِ بِ عٌَاى يني اص هٌاعق هْن دُ
گاًِ اًتقال گاص مطَس دس ساستاي ٍظايف هحَلِ ساصهاًي خَد ًسبت بِ اًجام عوليات اًتقال گاص ،بْشُبشداسي ٍ ًگْذاسي هستوش
اص خغَط لَلِ گاص فطاس قَي ٍ تاسيسات تقَيت فطاس ٍابستِ هبادست هيٍسصد.
دس حال حاضش ايي هٌغقِ بِ عٌَاى يني اص هٌاعق دُ گاًِ ضشمت اًتقال گاص ايشاى با تاسيسات ٍ تجْيضات صٌعتي هطتول
بش  3460ميلَهتش خغَط فطاس قَي با قظس " 2الي " 33 ،56تَسبَ موپشسَس دسحال بْشُ بشداسي هستقش دس  12تاسيسات تقَيت
فطاس گاص ٍ تاسيسات رخيشُساصي گاص با هجوَعِ ساصهاى پشسٌلي ً 1149فش هغابق استاًذاسد ٍ دستَسالعولّاي ضشمت هلي گاص
ايشاى ٍ با دسًظش گشفتي الضاهات آخشيص ٍيشايص استاًذاسدّاي هذيشيت ميفيت  ،ISO9001هحيظ صيست ،ISO14001
ايوٌي ٍ بْذاضت حشفِ اي  ،OHSAS18001آهَصش  ،ISO10015هذيشيت اًشطي ٍ HSE-MS ٍ ISO50001
ضوي تحت پَضص قشاسدادى  4.5هيليَى خاًَاس هعادل  %36مل خاًَاسّاي بْشُ هٌذ مطَس اص گاص عبيعيً ،قص حياتي ٍ
ساصًذُاي سا دس اًتقال ٍ تحَيل گاص هصشفي بِ ً 9يشٍگاُ مطَس ،هشامض صٌعتيٍ ،احذّاي تجاسي ٍ خاًگي بش عْذُ داسد  .با داسا
بَدى بضسگتشيي اًباسّاي ضشمت اًتقال گاص ايشاى ًقص لجستيني هْوي سا دس حفظ ٍ ًگْذاسي ماالّاي عوذُ ٍ اساسي داسا
بَدُ ٍ بِ دليل ًضديني بِ ستاد ضشمت اًتقال گاص ًقص هٌغقِ پطتيباى عولياتي سا ايفا هيًوايذ.
حَصُ استحفاظي ايي هٌغقِ دسبشگيشًذُ بخطْاي عوذُ اي اص  9استاى مطَس ضاهل استاًْاي  :تْشاى ،هشمضي ،قن ،سوٌاى،
قضٍيي ،صًجاى ،البشص ،اصفْاى ٍ گيالى هيباضذ .هٌغقِ داساي ايستگاُّاي تقَيت فطاس گاص قن  -3 ٍ 2 ،1قضٍيي  -2ٍ1ساٍُ ،1
 -3ٍ2خشهذسُ -سوٌاى -پاسچيي ٍ تاسيسات رخيشُ ساصي گاص سشاجِ (فاص  )2 ٍ1هيباضذ مِ هشمض سشاجِ دس سال  92دس 2
بخص پااليص ٍ تضسيق يني اص هْن تشيي تاسيسات ٍ رخيشُ ساصي گاص مطَس سا هذيشيت هي مٌذ .مل هٌغقِ تَسظ سِ هشمض
بْشُبشداسي خغَط لَلِ ساٍُ ،قضٍيي ٍ تْشاى ٍ يل هشمض تعويشاتي مَُ ًول پَضص دادُ ضذُ است.
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تشريح طرحها و فعاليتهاي منطقه
با تَجِ بِ هاهَسيت تعشيف ضذُ بشاي هٌغقِ سِ عوليات اًتقال گاص مِ بْشُ بشداسي ٍ ًگْذاسي ضبنِ اًتقال گاص دس حَصُ
استحفاظي هطخص خَد هي باضذ لزا جْت اًجام هاهَسيت خَد هسٍَليتْا ٍ فعاليتْايي سا اص صهاى عشاحي ٍ احذاث ايستگاُ
تقَيت فطاس جذيذ ٍ يا خغَط لَلِ جذيذ ٍ ّوچٌيي حيي بْشُ بشداسي اص آًْا جْت اًتقال گاص اص هبادي تَليذ تا هقصذ مِ
هصشف مٌٌذُ ّا هي باضٌذ بِ عْذُ داسد  .مليِ فعاليتْاي هٌغقِ مِ عي هشاحل هختلف اًجام هي گيشد بش اساس فشايٌذّاي
ضٌاسايي ضذُ صيش دس حال اًجام است:
فرايندهاي تحقق محصول
 - 1مٌتشل حشين خغَط لَلِ
 - 2هذيشيت بحشاى ضبنِ
 - 3تحَيل گيشي ايستگاُ جذيذ ٍ گاصداس مشدى آى
 - 4تحَيل گيشي خغَط جذيذ ٍ گاصداس مشدى آى
 - 5بْشُبشداسي اص خغَط لَلِ
 - 6بْشُبشداسي اص ايستگاُّاي تقَيت فطاس گاص
ً - 7ظاست بش اجشاي ايوي عوليات
 - 8بشًاهِ سيضي ٍ اجشاي باصديذ دٍسُ اي اص خغَط لَلِ
 - 9بشًاهِ سيضي ٍ اجشاي باصديذّا ٍ سشٍيسْاي دٍسُاي ايستگاّْا (اساسي،سشٍيسْاي دٍسُاي تجْيضات)
- 10بشًاهِ سيضي ،بشٍى سپاسي ٍ ًظاست بش اجشاي پشٍطُّاي تعويشاتي ٍ اصالحي
- 11اجشاي تعويشات اضغشاسي ٍ هَسدي خغَط لَلِ
- 12اجشاي تعويشات اضغشاسي ٍ هَسدي ايستگاُّاي تقَيت فطاس گاص
- 13ضٌاسايي ٍ بسًاهِ سيضي تاهيي اٍليِ قغعات يذمي
- 14خشيذ ٍ تذاسك ماال ٍ خذهات
- 15مٌتشل عشاحي ٍ اجشاي پشٍطُ ّاي تَسعِ ضبنِ
ً- 16گْذاسي ٍ تحَيل ماال ٍ هذيشيت اقالم اًباسّا
- 17اًجام ماليبشاسيَى
- 18حفظ آهادگي ٍ ٍامٌص دس ضشايظ اضغشاسي

فرايندهاي تامين منابع
 - 1آهَصش
ً - 2گْذاسي ٍ تعويشات هاضيي آالت سبل ٍ سٌگيي
 - 3اسائِ خذهات حول ٍ ًقل
 - 4تخصيص ٍ جزب بَدجِ
 - 5هذيشيت پشداختْا
 - 6هخابشات ٍ تلوتشي
 - 7آهَصش
 - 8هذيشيت ٍ بِ سٍص سساًي اسٌاد فٌي

فرايندهاي اندازهگيري ،تحليل و بهبود
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 - 1پايص سضايت هطتشي
 - 2هويضي داخلي
 - 3تجضيِ ٍ تحليل فشايٌذّا
 - 4بْساصي ٍ حل هطنالت فٌي ضبنِ
 - 5پايص ٍ اسصيابي ضبنِ ٍ اسائِ گضاسش
 - 6تجضيِ ٍ تحليل هعضالت ٍ عولنشد هٌغقِ

فرايندهاي مديريتي
ّ - 1ذفگزاسي ٍ بشًاهِسيضي سالياًِ ٍ پيصبيٌي بَدجِ سشهايِاي سالياًِ
 - 2ضٌاسايي ،تذٍيي ٍ تغييش فشايٌذّا
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