
 شرکت گاز استان آرذبایجان شرقی 99اهداف کمی سال 
 اهداف کالن 

 Strategic 
Destination   

 

 KRIشاخصهای کلیدی ارزيابي 
 

 99اهداف کمي سال 

 ب

بیشترين سهم  

 جايگزيني

گاز طبیعي با ساير 

 سوختهای فسیلي

 دستیابي به سهم جايگزيني گاز طبیعي با سوختهای فسیلي 

 )ضريب نفوذ گازرساني شهری استان )خانوار 

  )ضريب نفوذ گازرساني روستايي استان )خانوار 

 درصد سوخت مايع صرفه جويي شده در قالب مصوبه شورای اقتصاد 

 درصد صنايع گاز دار شده در قالب مصوبه شورای اقتصاد 

 )سهم گازطبیعي درتامین سبد انرژی استان)موازنه انرژِی 
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011% 
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رشد سطح کیفیت    

خدمات توزيع گاز 

 طبیعي به مشتريان

 )متوسط امتیاز کلي موزون رضايتمندی مشترکین )درصد 

 )0079متوسط زمان امدادرساني پیامهای خیلي فوری )دقیقه. 

 )سرانه شکايات دريافتي)تعداد 

 )متوسط زمان نصب انشعابات مشترکین)روز 

 درصد قرائتهای اشتباه 

98% 

979 

047 

0477 

17198 

 ت

 توسعه پايدار،

فرهنگ مصرف بهینه 

 و 

 ايمن گاز طبیعي

 )نرخ حوادث مشترکین )فوتي در يک میلیون مشترک 

 ضريب شدت حوادث کارکنان 

 )سرانه آموزش کارکنان)رسمي و قراردادمستقیم 

 میزان مصرف گاز طبیعي بازای هر خانوار 

 )میزان استفاده غیرمجاز از گاز طبیعي )درصد سرقت گاز 
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رشد مستمر بهره 

 وری عملیات شرکت

 درصد حجم گاز هدر رفته در خطوط تغذيه و شبکه 

 درصد حجم گاز هدر رفته به جمع گاز دريافتي 

 )نسبت تعدادمشترکین به نیروی انساني)رسمي و قراردادمستقیم 

 درصد ريالي پیمانهای اجرا شده به موقع 

  انبارتعداد اقالم فاقد گردش در 

 درصد اجرای برنامه نشت يابي 
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0991 
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011 

 ی

يکي از  شرکتهای 

برتر خدماتي استان 

 و کشور

 امتیاز شرکت در ارزيابي تعالي سازماني 

 درصد تحقق اهداف سازماني 

 تنديس

9.% 

 ن

 نوآوری در ارايه     

خدمات و فناوريهای 

 گازرساني

  امتیاز ارزيابي پیاده سازیGIS  

 ) درصد ايستگاههای متصل به سیستم مانیتورينگ ) تعداد 

 ) درصد ايستگاههای متصل به سیستم مانیتورينگ ) ظرفیت 

 درصد پروژه های پژوهشي اجرا شده مصوب 

 درصد خدمات الکترونیک شده 

.1 

011 

011 

011% 

011% 


