گزارش برنامهريزي استراتژيك
شركت توزيع نيروي برق اهواز

اردیبهشت 7931

گسترده ،مشابه آنچه در سال  5931رخ داد،خهواههد شهد .از
طرف دیگر ایجاد نارضایتی در میان شههرونهدان بهه مشهکهالت
حاشیه ای مانند عدم پرداخت به موقع قبوض ،مصارف غیرمجهاز
برق و  ...دامن خواهد زد.
مهندس كريمی
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز

موضوع دیگری که همزمانی وقوع آن با پدیده ریزگردها موجه
خاموشیهای گسترده در بهمن  5931شد ،رطوبت شدیهد ههوا

صنعت برق خوزستان به واسطه نام نیک چندده ساله سازمان آب

است .موضوعی که به دلیل جغرافیای خاص منطقهه اجهتهنهاب

و برق خوزستان ،گذشته روشن و بالندهای دارد ،درست همانند

ناپذیر است و شرکتهای خدمت رسان باید برای مقهابلهه بها آن

تاریخ باشکوهِ چند هزار ساله ایران باستان .با این وجود به نظر

تمهیداتی بیندیشند .میزان رطوبت در برخی از روزهای نهیهمهه

میرسد همانگونه که نسل ما نمیتواند در بادِ شکوه نیاکان خود

دوم سال تا مرز  511درصد باال میرود.

بخوابد ،ما نیز نمیتوانیم به سوابق قابل احترامِ سازمان آب و برق

بار سرمایشی

خوزستان بسنده کنیم .واقعیت آن است که صنعت برق

استان خوزستان به عنوان یکی از مناطهق گهرمسهیهری کشهور در

خوزستان از تولید و نیروگاه گرفته تا توزیع ،در مقایسه با صنعت

تابستان با بار شدید سرمایشی مواجه است ،موضوعهی کهه سهبه

برق دیگر مناطق کشور ،اوضاع دلگرمکنندهای ندارد و به نظر

می شود تأمین برق مورد نیاز مشترکان در برخی مواقهع بهه دلهیهل

میرسد که باید کاری کرد .با توجه به این مهم و با هدف داشتن

کمبود تولید و یا توپولوژی شبکه با مشکل مواجه شود .مقایسه پیک

برنامهای منسجم برای رفع کاستیهای موجود ،شرکت توزیع

شرکت توزیع نیروی برق اهواز در تابستان و زمستان نشان میدههد،

برق اهواز از اوایل سال  1396اقدام به تدوین برنامه بلندمدت

شهر اهواز حدود  0111مگاوات بار سرمایشی دارد .بنابراین اجهرای

خود نموده است .مواردی که برنامه ما را نسبت به  38شرکت

فعالیت های مدیریت بار به منظور ح ظ پایداری شبکهه در سهطهح

توزیع نیروی برق کشور ،متمایز میکند ،شرایط ویژه خوزستان

شهر اهواز و در ماههای گرم سال اهمیت ویژهای خواهد داشت.

است که در ادامه به چهار مورد مهم آن اشاره میشود.
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رطوبت شدید

اهواز؛ دومین شهر حاشیه نشین کشور

پدیده ریزگردها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستهان ،اههواز بها 911

استان های غربی کشور به ویژه استان خوزستان و شهههر اههواز

هزار ن ر جمعیت حاشیه نشین ،دومین رتبه حاشیه نشینی را پس

چندسالی است که با چالش ریزگردها و آلودگی شدیهد زیسهت

از مشهد در کشور داراست .بر اسها

سهخهنهان شهههردار اههواز

محیطی دستوپنجه نرم می کنند .موضوعی که نه تنهها سهبه

مسئوالن شهر حتی نشانی این مناطق را نمی داننهد .در چهنهیهن

زوال سالمتی شهروندان منطقه شده بلکه به دلیل ایجاد اختالل

شرایطی ارائه خدمات شهری مانند برق و آب و  ...و ح هاتهت در

در زیرساخت های تامیهن بهرق و آب و  ...و ایهجهاد وقه هه در

مقابل پدیده نامیمون مصارف غیرمجاز به قطع دشوار است.

خدمترسانی موج نارضایتی آنان نیز شده است .خاموشی های

ما بر این باوریم که وجود چنین شرایطی در استان خوزسهتهان و

گسترده در بهمن ماه  5931به دلیل بروز پهدیهده ریهزگهردهها

شهر اهواز  ،به معنای نومیدی نیست بلکهه تهوجهه جهدی تهر بهه

بازتاب گستردهای در رسانهها و جامعه داشت به طوری که کمتر

داشتن برنامهای مدون و نقشهراهی برای بهبود را گوشزد میکنهد.

کسی در کشور بود که که از وقوع خاموشی چندساعته در سطح

با توجه به این رویکرد ،مستند حاضر بر آن اسهت کهه بها وجهود

استان خوزستان بی اطالع باشد .بدیهههی اسهت وقهوع چهنهیهن

شرایط جغرافیایی و اقتصادی نه چندان مهنهاسه

مهورد اشهاره،

مواردی سب ناپایداری شدید شبکهه بهرق و خهامهوشهی ههای

برنامهها و اولویتهای شرکت را در سالهای آینده ارایه نماید.

پیشگفتار
مطابق پیمایش شرکت مشاوره مدیریت بِیهن ) (Bainدر سهال

میکند .به راستی چرا برنامه های استهراتهژیهک بهه سهرانهجهام

» ،0151برنامهریزی استراتژیک« در میان  01ابزار پهرکهاربهرد

خوشایندی نمیرسند؟ با توجه به بهررسهی ههای گهروه آریهانها،

مدیریتی ،از نظر میزان است اده با اختالف کمی نسبت بهه سهه

مهمترین چالشهای اجرای اثربخش چنین طرشهایی در ایهران،

ابزار اول ،رتبه چهارم را دارد .این اقبال عمومی نسبت به مقولهه

به شرش زیر قابل بررسی است.

استراتژی در حالی است که از زمان تهور دیدگاههای مرتبط بها

 فقدان مشارکت پویای مدیران سازمان در تهدویهن بهرنهامهه

حوزه استراتژی ،حدود  01سال مهی گهذرد و در ایهن فهاصهلهه

(انتظار برونسپاری و واگذاری بدیهی ترین نهقهش مهدیهران

م اهیم ،ابزارها و متدهای مدیریتی بسیهاری طهرش شهده و او

یعنی »فکر کردن« به مشاوران!)

گرفتهاند؛ ولی با تمام این فراز و نشی ها ،استراتژی و ابهزارههای
مرتبط با آن کماکان به عنوان یک روش کارآمهد مهورد تهوجهه
مدیران ارشد است .به نظر مهی رسهد کهه مهحهیهط پهرتهالطهم
کس وکار و الزام داشتن رویکردی فعال و غیهرمهنه هعهل بهرای
تحلیل جریانها و روندهای محیطی ،شاید یگانه دلیل استه هاده
عمومی از این ابزار ه برنامهریزی استراتژیک ه باشد.
اما در روی دیگر سکه ،آمهار نهاکهامهی تهالش ههای مهدیهریهت

استراتژیک مانند سایر پروژههای تغییر ،ذهن را بهه تهأمهل وادار

 فقدان نظام برنامهریزی عملیاتی برای جاریسازی استراتهژی
به سطوش عملیاتی
 نبود نظام کنترل کارایی و اثربخشی استراتهژی هها بها ههدف
تعمیق تالشها در تجارب آتی برنامهریزی سازمان
 نبود نظام انگیزش و جبران خدمات ،متنهاسه

بها تهحهقهق

استراتژیها
 ناکارآمدی شیوه بودجهریزی و کنترل برنامههای عملیاتهی و

جدایی سند (مهم و با اقتدار) بودجه از استراتژی
 و مهمتر از همه ،عدم درك ضرورت برنهامهه ریهزی و شهروع
پروژه بدون داشتن صورت مساله و دردِ مشخص!
مستند پیشِرو بر آن است تا با هدف پرهیز از شش چالش مورد
اشاره در باال ،فرایند پیشبرد برنامهریزی استراتژیک در شهرکهت
توزیع نیروی برق اهواز را ارایه نماید.

فرایند انجام برنامهریزی استراتژیک
شركتتوزيعنيرويبرقاهواز

جوهره استراتژی »تمرکز« است و وجهِ تمایز مدیران استراتژیست از مدیران دیگر ،توانایی آنههها در
تمرکز منابع محدود سازمان برای حل مسایل و موضوعهای معدود است .موضوع ههایهی کهه امهیهد
میرود ،پرداختن به آنها و حل و رفعشان نتایج قابل توجهی برای سازمان به دنبال داشته باشند .در
این سند و در ادامه از این موضوعها با عنوان »موضوعهای استراتژیک« یاد میکنیم.
در س ر برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق اهواز ،مراحل شش گهانهه شهکهل روبهرو را
میپیماییم .در مرحله نخست به تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد در سهطهح شهرکهت (بهرآیهنهد
عملکرد امورهای برق  8گانه) میپردازیم .موضوعهایی مانند خاموشی ،تل ات ،فروش انرژی و وصول
مطالبات ،مدیریت مصرف و  ....در سالهای گذشته ،مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند .در مرحله
دوم به سطح امورها رفته و آنچه در مرحله اول برای شرکت انجام دادهایم ،برای هر یک از امهورهها
تکرار میکنیم.
در سومین مرحله بازهم به سطح شرکت بازگشته و با است اده از دستهاوردههای دو مهرحلهه قهبهل،
چشمانداز و موضوعهای استراتژیک شرکت را تعیین مینماییم .مرحله چهارم همزمان بها بهازگشهت
مجدد به سطح امورهای برق ،تسری استراتژیها و تعیین شاخصها و اهداف استراتژیهک امهورههای
برق در اولویت قرار میگیرد .انجام پنجمین مرحله سب میشود تا هر آن چهه تهاکهنهون بهدسهت
آورده ایم را در قال یک تصویر با نام نقشه استراتژی شرکت مشاهده نماییم .و در نهایت ششهمهیهن
مرحله ابزارهایی را در اختیارمان قرار میدهد تا مسیر برنامهریزی استراتژی را به سرمنزل مهقهصهود
برسانیم.
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1
تحليل
شاخصهاي كليدي
عملکرد شركت

همانطور که پیشتر اشاره شد ،تحلیل و بررسی شاخهص ههای
کلیدی عملکرد شرکت و امورهای برق مهمترین عامل اثرگذار بهر
تعیین موضوع های استراتژیک شرکت است .بهررسهی ههای انهجهام
گرفته در زمینه خاموشی ،تل ات ،مدیریت سهمهت تهقهاضها ،وصهول
مطالبات و نقدینگی و  ...نقاط قوت و ضعف شرکت توزیع نیهروی بهرق
اهواز را نشان میدهد .با توجه به این تحلیلها میتوان نقاط تمهرکهز در
آینده را برای است اده از نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف مشخص کرد .برای
انجام این مهم ،ابتدا نشست های عمومی با حضور مدیران ارشهد و مهیهانهی
برگزار و اطالعات اولیه برای تحلیل شاخصها از واحدهای مربهوط دریهافهت
شد .پس از تحلیل دادههای دریافتی ،دستاوردها در سطح شرکت ،ابهتهدا بهه
مدیران میانی و سپس در کمیته راهبری توسعه مدیهریهت شهرکهت ارائهه و
نهایی شد.
برای آن که تصویر روشنی از چگونگی انجام این مرحله به دست بیاید ،نحوه
بررسی خاموشی های شرکت توزیع نیروی برق اهواز ،بهه عهنهوان یهکهی از
شاخصهای کلیدی عملکرد ،در ادامه شرش داده خواهد شد.

مهمترین انتظاری که از شرکتهای توزیع و به طور کلی صهنهعهت بهرق
وجود دارد» ،کاهش خاموشی« است .با مرور آمار خامهوشهی در ایهران
متوجه می شویم که میزان خاموشی در ایران نسبت به سایر کشهورهها
بسیار باالست .در حال حاضر میزان خاموشی توزیع در ایران نزدیک
به  811دقیقه در سال به ازای هر مشترك است ،در حالی که ایهن
میزان در بسیاری از کشورهای پیشرفته بین  11تا  511دقیهقهه
در سال برای هر مشترك بوده و در کره جنوبی به کمتر از 51
دقیقه در سال برای هر مشترك رسیده اسهت .ایهن فهاصهلهه
شگرف با هنجار جهانی ،بر اهمیت پرداخهتهن بهه مهوضهوع

کاهش خاموشی در کشور تاکید دارد.
در شرکت توزیع نیروی برق اهواز میزان خاموشی فشهار
متوسط در سال  ،31پس از حذف خاموشهی روزههای
بحرانی ،به ازای هر مشترك  881دقیقه در سال بوده
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که نسبت به سال قبل حدود  91درصد افزایش یافتهه
است (شکل  .)5این نمودار نشهان مهی دههد مهیهزان
خاموشی در شرکت توزیع نیروی برق اهواز در ه هت
سال گذشته نوسانی بوده و در سال  5931به واسطه

شرایط جوی نامساعد به بیشترین مقهدار

دو به طور معناداری افزایش یافته اسهت.

روند خاموشی را تحت تهأثهیهر عهوامهل

خود رسیده است .به در صورت احتساب

شکل  0روند خاموشیهای بهابهرنهامهه و

اثرگذار ،بررسی کنیم (نمودار شکهل .)9

انرژی توزیع نشده روزهای رخداد بهزر

بدون برنامه فشار متوسط اهواز (با حذف

در این شکل مقادیر نمودارها نسبهت بهه

در سال  5931میزان خهامهوشهی فشهار

خاموشی در روزههای رخهداد بهزر ) را

مقدار اس ند سال  593۱نرمال شده انهد.

متوسط به  5071دقیقه در سال به ازای

نمایش میدهد .از آن جایی که بیش از

همانطور که در شکل مشاهده میشهود،

هر مشترك میرسد.

 ۱1درصد خاموشیهای فشار متوسهط از

افزایش میزان خاموشیهای بابرنهامهه در

روند خاموشهی فشهار مهتهوسهط نشهان

نوع بابرنامه اسهت ،در ابهتهدا تهحهلهیهل

اثر افزایش تعداد خامهوشهی هها و مهدت

می دهد عهمهلهکهرد شهرکهت در مهههار

خاموشی های بها بهرنهامهه را در پهیهش

زمان رفع قطعی بوده است.

خاموشی ها در چند سال اخیهر چهنهدان

میگیریم.

با وجود افزایش نسبی خهامهوشهی ههای

موفقیت آمیز نهبهوده و شهرکهت تهوزیهع

برای بررسی دالیل افزایش خاموشی های

بابرنامه با هدف بهبود پایداری شبهکهه و

نیروی برق اهواز در میان شهرکهت ههای

بابرنامه در چند سال گذشته کافی اسهت

جلوگیری از وقوع خاموشهی ههای بهدون

توزیع با خاموشی بیشتر از متوسط کشور
قرار میگیرد .تالش های سال  593۱بهر
بهبود شرایط شبکه متناس

ک

اموشی در روزها ر داد بزرگ

اموشی با ح

روزها ر داد بزرگ

با شهرایهط
دقیقه در سال به ازای هر مشترك

اقلیم استوار بوده است تا از بروز حهواد

مشابه بهمن سال  5931جلوگیری شهود
و کاهش خاموشی در اولویتهای نخست
شرکت در سالهای آتی است.
برای آن که بتوانیم تالشهایی منسهجهم
را برای کاهش خاموشی ها ،برنامه ریهزی

شکل  .5روند خاموشی فشار متوسط شرکت توزیع نیروی برق اهواز

کنیم ،نیازمند ریشه یهابهی عهلهل وقهوع

انرژ وزیعنشده
روزها ر داد
بزرگ ))MWH

سه اموشی فشار
م وسط روزها ر داد
بزرگ

5935

9

580

%10.8

5930

7

836

%14.7

 مدت زمان رفع هر قطعی

5939

55

3526

%36.5

 انرژی تحویلی

5937

0

2563

%32.1

5931

05

6272

%50.3

9

1671

%10.9

خاموشی هستیم.
روند خاموشی تحت تاثیر چهار عامل زیر
تغییر میکند.

 تعداد قطعی
 میانگین بار هر قطعی

در شرکت توزیع نیروی برق اهواز ،میزان

سال

خاموشی های بابرنامه همواره بیهشهتهر از
خاموشهی ههای بهی بهرنهامهه بهوده و در
سالهای  5931و  593۱اختهالف ایهن

1396

داد روز ر داد
بزرگ

جدول  .5روزهای رخداد بزر شرکت توزیع نیروی برق اهواز
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برنامه ،میزان خاموشیهای بهدون بهرنهامهه در  1سهال فهاقهد
تغییرات محسو

در سال  593۱بوده است.

بوده است .در نگهاه اول بهه نهظهر مهی رسهد

عالوه بر بررسی وضعیت فیدرهای بحرانی ،تحلیل های متعهددی

خاموشی های بابرنامه به بهای باالرفتن آمار خاموشهی شهرکهت،

به ما در شناخت وضعیت خاموشی بدون برنامه کمک می کهنهد.

اثربخشی الزم را نداشته است .اما با نگاهی دقیهق تهر مهتهوجهه

توزیع ماهانه خاموشیهای فشار متوسط بدون برنامه (شکل ،)1

می شویم که ح ظ وضع موجود بدون این خاموشیهای بابرنامهه

از جمله مواردی است که برای ارزیابی و ارائه راهکارهای کاهش

میسر نبوده است .در ادامه به بررسی خاموشیهای بدون برنامهه

خاموشی مورد است اده قرار میگیرد .این شکل ،خاموشهی ههای

شرکت توزیع نیروی برق اهواز میپردازیم.

ماهانه را بر اسا

برای ارزیابی دقیقتر خاموشیهای بدون برنامه فشار متوسط بها

 593۱نشان مهی دههد .بها تهوجهه بهه شهکهل  ،1یهک سهوم

شناسایی فیدرهای بحرانی شروع می کنیهم .شهکهل  7نهمهودار

خاموشیهای فشار متوسط بدونبرنامه در فصل بهار رخ میدهد.

رنگین کمان فیدرهای شرکت توزیع نیروی برق اههواز را نشهان

کنترل خاموشی در این مقطع زمانی بها افهزایهش اکهیه ههای

می دهد .ایهن نهمهودار نشهان مهی دههد بهیهش از  01درصهد

ات اقات رفع نواقص منجر به خاموشهی در اثهر شهرایهط جهوی،

خاموشیهای فشار متوسط بدون برنامه ،تنها در  51فهیهدر رخ

میتواند خاموشی را به شدت کاهش دهد.

میدهد .الزم به توضیح است به منظور ش افسازی بیشهتهر ،در

شناسایی دالیل بروز قطعیهای بیبرنامه نیز از جمله اقدامهاتهی

تمامی تحلیل های مربوط به خاموشی بهدون بهرنهامهه ،مهیهزان

است که برای تحلیل وضعیت خاموشیهای بدون برنامه انهجهام

حذف شده اسهت .اسهامهی ایهن

شده است .شکل  ۱نشان میدهد کدام دالیل بیشترین تعهداد و

خاموشی روزهای حواد بزر

میانگین  0سال گذشته منتهی به اس ند سال

فیدرها به همراه اطالعات عملکردشان در سال  593۱در جدول

انرژی توزیع نشده را سب شدهاند .با توجه به این نمودار ،عیه

 0در گردیده است .فیدر  1150شیرینشهر ،بحرانیترین فیدر

گذرا (!!) با سهم  71درصدی بیشترین دلیل وقوع قطهعهی ههای

بدون برنامه پایدار

کل

511%

با برنامه

881

31%

0۱7

۱00

010

۱۱0

۱00

917

995

918

035

170

۱35

987

931

979

9۱3

915

71%

975

91%

 01درصد از انرژی توزیع نشده
تنها در  51فیدر

اس ند 3۱

شهریور 3۱

اس ند 31

شهریور 31

اس ند 37

شهریور 37

اس ند 39

شهریور 39

اس ند 30

شهریور 30

اس ند 35

شهریور35

اس ند 31

مدت رفع قطعی

11%

01%
51%

1
50
07
9۱
78
۱1
00
87
3۱
518
501
590
577
51۱
5۱8
581
530
017
05۱
008
071
010
0۱7
00۱

بار هر قطعی

تعداد

 5۱فیدر  01درصد انرژی
50
توزیعنشده بعدی

911

شکل  .0خاموشی فشار متوسط ماهانه تجمعی

1%

شکل  .7نمودار رنگینکمان انرژی توزیعنشده فیدرها ()593۱

خاموشی

اس ند 3۱

شهریور 3۱

اس ند 31

شهریور 31

اس ند 37

شهریور 37

اس ند 39

شهریور 39

اس ند 30

شهریور 30

اس ند 35

شهریور35

اس ند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

شکل  .1توزیع ماهانه خاموشی فشار متوسط

اردیبهشت

شکل  .9عوامل موثر بر تغییرات خاموشی با برنامه فشار متوسط

(بر اسا

 511دقیقه خاموشی به ازای هر مشترك)

فروردین

اس ند 31

][8

01%
۱1%

90۱

909

81%

بدون برنامه فشار متوسط پهایهدار در 0

دقیق و اثربخش را شناسایی و به عنهوان

مورد بررسی قرار گرفتهاند عبارتند از:

سال گذشته بوده است .از آن جایهی کهه

اقدامات استراتژیک بر آنها تمرکز نماییم.

 فروش انرژی و وصول مطالبات

در این تحلیل قطعیهای با مهدت زمهان

برای ارزیابی سایر شاخصهای کهلهیهدی

 پیکسایی و مدیریت سمت تقاضا

کمتر از  1دقیقه حهذف شهده انهد ،الزم

عملکرد نیز به فهراخهور مهوضهوع ،روش

 تل ات

است در سیستم ثبهت خهامهوشهی ههای

مشابهی در پیش گهرفهتهه مهی شهود تها

 ایمنی و حواد

شرکت تعریف دقیقی از خاموشهی گهذرا

وضعیت کنونی شرکت در این شاخص ها

 منابع انسانی

در نظر گرفته شود تا هنگهام تهحهلهیهل

به روشنی تبییهن شهده و گهلهوگهاه هها

با تحلیل حوزههای مورد اشهاره در بهاال،

خاموشیهای پایدار ،عی های گهذرا بهه

شناسایی شوند.

شناخت دقیهق تهری از شهرکهت پهیهدا

عنوان یکی از علل نشان داده نشود .ایهن

حوزههای دیگری که در شرکت تهوزیهع

می کنیهم کهه مها را بهه شهنهاسهایهی

خههطهها نشههان مههی دهههد بههرخههی از

نیروی برق اهواز برای بررسی قابلیت های

موضوعهای استراتژیک شرکت رهنمهون

خاموشیهای بیش از  1دقیقهه نهیهز در

داخلی و شاخص های کلیدی عملکهردی

میسازد.

شرکت توزیع نیروی برق اهواز با عنهوان
خاموشی گذرا ثبت میشوند که نادرست

داد

است .اشکال در کات اوت دومین رتهبهه

ی

انرژ

وقوع قطعی ها را به خود اختصهاص داده

داد

انرژ

ی

وزیعنشده

وزیعنشده
ی گ را

است.

اش ال در کا او
شرایط و

در این گهزارش تهنههها بهه بهخهشهی از

ر و سی پارگی
بر ورد ا

شاخصها و تحلیلهای خاموشهی اشهاره

ا و حیوانا
اش ال در ط

شده است؛ شاخصها و تحلیلهایهی کهه

اش ال در پ ت
ا ان انی

به ما کمک میکننهد تها بهرای کهاههش
میزان خاموشیهای شرکت ،راهکارهایهی
ردی
5
0
9
7
1
۱
0
8
3
51

پ ت فو وزیع فیدر
فشار م وسط

شیرین شهر 1150
دهخدا 1150
مارون یک 1190
مالثانی 1110
نورد 1550
وحدت 1100
مهدیس 1190
نورد 1590
اهواز جنوبی 1170
مهدیس 1170
میان ین شرکت

سایر موارد
اش ال در فو وزیع

شکل  .۱سهم علل قطعیهای بدونبرنامه فشارمتوسط پایدار سالهای  31تا 3۱
انرژ وزیعنشده
)م اوا سا ت )
510
571
577
598
599
507
500
558
550
513

35
37
۱0
0۱
11
91
17
13
۱5
01

23.8

13

داد

ی

میان ین زما رفع
اموشی
53
00
01
59
00
9۱
03
91
00
011

بار هر ی
)کی ووا )
1709
7591
۱71۱
8993
1909
1880
7۱09
9719
1107
5137

47

2365

جدول  .0فیدرهای بحرانی شرکت توزیع نیروی برق اهواز ()593۱
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2
تحليل
شاخصهاي كليدي
عملکرد امورهاي برق

پس از انجام مرحله اول و بررسی شاخصهای کلیدی عملکهرد در
سطح شرکت ،نوبت به امورهای برق  8گانه شرکت توزیهع نهیهروی
برق اهواز می رسد .این مرحله از پروژه از آن جهت دارای اههمهیهت
است که به دلیل یکسان نبودن وضعیت شاخصهای کلیدی عملهکهرد
در هر یک از امورها ،نمیتوان نسخهای یکسان برای همه آن ها پیچیهد.
به طور مثال میزان خاموشی فشار متوسط امور برق منطقه  9در سهال
 ،593۱معادل  700دقیقه بوده که از میانگین شرکت کمتر است .این
در حالی است که امور برق کارون با  5195دقیقه خامهوشهی در سهال
 3۱برای هر مشترك بیشترین میزان خاموشی را در بهیهن امهورههای
شرکت توزیع نیروی برق اهواز داشته است و نیازمند تالش بیشتهری
برای مهار خاموشیهاست .شکل  0وضعیت خاموشی فشار متهوسهط
هر یک از امورها را در سال  593۱نشان میدهد.
عالوه بر این ،انجام این مرحله از پروژه خواستگاه دیهگهری نهیهز
دارد .یکی از مهم ترین موانعی که ههمهواره بهر سهر راه اجهرای
استراتژی قرار میگیرد این است که مدیران میانی و کارکنهان
سازمان ه که در فرآیند تکوین استراتژی کمتر سهیم بوده اند
ه م اهیم و مستندات اسهتهراتهژی ،چشهم انهداز و اههداف
سازمان را میبینند و می شنوند ،ولی بهه طهور عهمهیهق
م هوم آنها را درك نمیکنند.
انجام این مرحله از پروژه سب

می شود تها مهدیهران

امورهای برق و کارشناسان آنها ،در فرایند تکویهن
استراتژی نقش موثرتری داشته باشند و با انهجهام
تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد در هر امهور،
نسبت به وضعیت فعلی خود و فاصله شان بها آن

][10

چه به عنوان چشمانداز تعیین میشود ،آگهاههی
بیشتری یابند .به طور کلی مراحهل زیهر بهرای
تحلیل شاخصهای کلیدی عملکردی در سطح
امورها ،در پیش گرفته میشود.

 تهیه گزارش شاخصهای کهلهیهدی
عملکرد در امورهای برق
 بازدید میدانی از امور برق منطقه 9

به منظور مطالعه میدانی امهورهها مهوارد

این تحلیل ها و بازدیدهها بهه شهنهاخهت

زیر با حضور کهارشهنهاسهان و مهدیهران

دقیق تهر امهورههای بهرق از وضهعهیهت

امورها ،بررسی و تحلیل شده است.

شاخص های کلیدی شرکهت و آن امهور

و ارائه شاخصهای کلیدی عملکهرد

 مدیریت حواد

منجر شد .امورهای برق با شیوه تحلهیهل

آن امور به مدت دو روز

 نگهداری و تعمیرات شبکه

مت اوتی آشنا شدند و ارتهبهاط مهدیهران

 جمع آوری و تبهدیهل بهه انشهعهاب

ارشد با زبان استراتژی با بدنهه شهرکهت

 بازدید میدانی از  1امور برق دیگهر
هر یک به مهدت نهیهم روز و ارائهه

تسهیل گردید .عالوه بر این نقاط ضعهف

برقهای غیرمجاز

گزارش شاخص های کهلهیهدی ههر

 تست و بازرسی لوازم اندازهگیری

و گلوگاه های شرکت در تحهقهق اههداف

کدام از آنها در مدت زمان نیمروز

 قرائت کنتور

کلیدی شناسایی و در تدوین نقشه راه به

 وصول مطالبات

کار گرفته شد.

 ارائه شاخصهای کلهیهدی دو امهور

 فروش انشعاب و خهدمهات پهس از

برق باقی مانده ،هر کهدام بهه مهدت

فروش

زمان نیم روز

روزها ر داد بزرگ

اموشی با ح

دقیقه در سال برای هر مشترك

کارو

باو

ح یدیه

م

ه

م

ه

شرکت

م

ه

شکل  .0خاموشی فشار متوسط به ت کیک مدیریتها ()593۱

م

ه

م

ه
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3
بازنگري چشمانداز و
موضوعهاي
استراتژيك شركت

ذات چشمانداز ،با آرزو و خیالپردازی عجین است .رویکرد
آریانا برای پرهیز از خیالپردازیِ صرف در این بخش ،مطابق
الگوی پیشنهادی آقایان کالینز و پورا  ،توسعه چشم انهدازی
با سه ویژگی زیر است.
 کمّی بودن :چشمانداز مطلوب باید کمّی و یا شامل مهعهیهاری
باشد که محقق شدن یا نشدن آن را بتوان با قاطعیت داوری کهرد
(عینی) .کمّی بودن چشمانداز کمک میکند تا سازمان بداند بهایهد
چه دستاوردهایی را محقق نماید و بتواند موفقیت یا عدم موفقیهت
خود را بر اسا

آن بسنجد.

 زماندار بودن :زماندار بودن چشمانداز ،حکایت از آن دارد کهه
مشخص شود فرصت تحقق آن تا چه زمانی است .گاهی تهحهقهق
یک هدف در فرصت  1ساله موفقیتی بزر

و در دوره  51ساله،

دستاوردی ناچیز است .از این رو زمان تحقهق دقهیهقهی بهرای
چشمانداز تعیین میشود.
 واقعگرا و چالشبرانگیز بودن :چشمانداز باید پا بر زمیهن
داشته ،حاصل بررسیهای متکی بر داده و واقعیت باشد و
تحقق آن تا حد قابل قبولی ممکن .در عین حال نبهایهد
سهل الوصول باشد و تحقق آن باید تالشهی بهیهش از
معمول را بطلبد ،چرا که در اصل به همیهن دلهیهل
تهیه شده است .چشماندازسازی همیشه همراه بها
کههمههی خههیههال پههردازی اسههت امهها آن نههوع از

خیالپردازی که تنها یک قدم از واقهع گهرایهی
فراتر رفته است؛ مرز میان رویا و واقعیهت .از
این رو گ ته می شود کهه اگهر  01تها 81
درصد چشمانداز هم محقق شود ،دستاورد
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مناسبی است.
با توجه به توضیحهای باال ،خاستگاه دیگر
استراتژی شرکت ،چشماندازی است کهه
برای خود در نظر گرفته است .فهاصهلهه

میان وضعیت فعلی و چشمانداز شرکهت،
از جمله مهم ترین عهوامهلهی اسهت کهه

3۱1

887

سرعت حرکت و همچنین موضهوع ههای

081

001

مهمی را که باید به آنها بهرای تهحهقهق

0۱۱
۱87

۱01

چشمانداز در افق زمانی مورد نظر توجهه

000

داشت ،روشن میسازد.
دقیقه در سال به ازای هر مشترك

پس از انهجهام دو مهرحلهه نهخهسهت و
971

همچنین تعیهیهن چشهم انهداز ،تصهویهر
روشنی از وضعیت شرکت ،شرایط کهاری
آن و آیندهاش در دست خواهد بهود کهه
مبنای تعیین موضوعهای استراتهژیهک و
5751

5713

5718

5710

571۱

5711

5717

5719

5710

5715

5711

5933

5938

593۱

5930

5931

5937

5939

5930

چشمانداز شرکت توزیع نیروی برق اهواز

5935

خواهند بود.

5931

نقاط تمرکز شرکت در سالهای پیهشِ رو

شکل  .8چشمانداز خاموشی شرکت توزیع نیروی برق اهواز

بر مبنای سه ویژگی مورد اشاره در بهاال
در کارگروههای اختهصهاصهی تهدویهن و

07.0%

نهایی شده است .چشم انداز شهرکهت تها

01.7%

05.0%

سال  5751عبارت است از:

00.0%

 خاموشی توزیع  33دقیقه در سهال
51.1%57.۱%

برای هر مشترك
 تل ات توزیع  8درصد

 وصهول بههه فههروش بههیهش از 511

51.3%
55.1%

درصد
شکل  8چشم انداز خامهوشهی و شهکهل
درصد

3چشمانداز تل ات شرکت توزیع نهیهروی
بههرق اهههواز را تهها سههال  5751نشههان

5931
5935
5930
5939
5937
5931
593۱
5930
5938
5933
5711
5715
5710
5719
5717
5711
571۱
5710
5718
5713
5751

میدهد.

شکل  .3چشمانداز تل ات شرکت توزیع نیروی برق اهواز
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در مرحله چهارم پروژه برنامهریزی استراتژیک به دنبال آنهیهم

4
توسعه نقشه
استراتژي شركت

که مسیر انجام برنامهریهزی ههای انهجهام شهده بهرای تهحهقهق
موضوعهای استراتژیک شرکت را ش اف نماییم .این امر از طهریهق
ترسیم نقشه راه (شکل  ) 51شرکت میسر خواهد شهد .نهقهشهه راه
شرکت توزیع نیروی برق اهواز مسیر تحقق چهار موضوع استراتژیهک
کاهش خاموشی ،کاهش تل ات ،مدیریت نقدینگهی و مهدیهریهت بهار و
انرژی را نشان میدهد.
در ترسیم نقشه راه ابتدا کلیدیترین فرایندها و عملهیهات اجهرایهی بهرای
تحقق موضوع های چهارگانه مورد اشاره در باال ،تعیین شدند (وجه عملهیهات
و فرایند) .برای مثال ،با توجه به حواد بهمن  5931دو مهوضهوع »بهههبهود
طراحی و وضعیت شبکه «و »افزایش تابآوری شبکه متنهاسه

بها شهرایهط

اقلیم« در زمره عملیاتهای استراتژیک کاهش خاموشی آمده است .رویهکهرد
»مدیریت خاموشی بابرنامه« ،و »نگهداری و تعمیرات اثربخش« نیز با ههدف
بهبود فرایندهای کاری بهره برداری برای کاهش خاموشی در نهظهر گهرفهتهه
شده است .باال بودن شدت خاموشی هر قهطهعهی در اههواز نهیهز ضهرورت
»افزایش قدرت مانور و اتوماسیون شبکه« را نسبت به سایر شرکهت هها دو

چندان میکند .فرایندها و عملیاتهای کهلهیهدی سهایهر مهوضهوع ههای
استراتژیک نیز با همین منطق تعیین شدهاند.
پیشبرد اثربخش فرآیندها و عملیات نقشه راه مستلزم ترفیت سهازی
در منابع انسانی ،سیستمهای مدیریتی و سامهانهه ههای نهرم افهزاری
است .در وجه رشد و یادگیری تالش شده است کهه مهههم تهریهن
نیازهای ملمو

شرکت برای انجام اثربخش عملیات استراتژیهک

شرکت فهرست شوند.
بدون تامین منابع مالی مورد نیاز و مدیریت مناس هزینه هها
نیز نمی توان انتظار توفیق اهداف نقشه راه را داشهت .وجهه

پایانی ،وجه منابع مالی ،به این مهم میپردازد.
عالوه بر نقشه راه شرکت توزیع نیروی برق اههواز ،سهه
نقشه راه تکمیلی زیر با ت صیل بیشتر تهیه شده اسهت
تا مسیر دستیابی به موضوعهای اسهتهراتهژیهک بهرای
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مدیران شرکت ملمو تر بشود.
 نقشهراه کاهش خاموشی
 نقشهراه خدمات مشترکان
 نقشهراه تل ات

شرکت وزیع
نیرو بر اهواز

ش انداز
ا

ICT

ی ت ا شده
کاه
وس ه ش ه و وزیع بر

رید کار مد انرژ

سرمایهگ ار برا
وس ه م ابع مین انرژ در
وزیع
س

استقرار نظام آراستگی محیط کاری

استقرار نظام مدیریت دانش

استقرار سیستم

IMS

بازنگری در سازماندهی فعالیتهای عملیاتی
با هدف تخصصی کردن فعالیت ها

زیرسا ت ها سی

بازنگری در نظام جذب ،ارزیابی عملکرد و
جبران خدمت نیروهای عملیاتی

طراحی نظام آموزش و هدایت حرفهای
نیروهای عملیاتی

زیرسا ت ها م ابع ان انی

افزای

اس اده از فر تها بیع
م اب

با

در مانور و ا وماسیو ش ه

م ابع دید

استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ا فیدرها فشار
م اس هپ یر
م وسط

ی

و ول م ابع ما ی ار و سرمایها

مدیریت مانده م ا ا مش رکا

یرا ا رب

مدیریت اموشی بابرنامه

ن هدار و

افزای

ا ور ش ه م اس
شرایط ا ی ی

به ود طراحی و و یت ش ه

و ه رشد و یادگیر

توسعه بستر مخابراتی

توسعه و بکارگیری

GIS

توسعه نص کنتورهای هوشمند

AMI

اس اده یرم از بر و
دستکار ک ور
وگیر از بازگشت اس اده یرم از
بر

کاه

ح

بر

یرم از مشهود

رفع افت و اژ و به ود و کی یت وا

روی پردا ت به مو ع
ور ح ا ها

و ول م ا ا انرژ و انش ا

ان ا به مو ع هدا

بر رسانی

در د و ول م ا ا

در د

د ی ه درسال برا هر مش ر

یا و فرای د

پیاده سازی سیستم مدیریت داراییهای
فیزیکی

زیرسا ت ها

ا و م ر مش رکا

رد

وس ه م ابع مین انرژ در س
دیدپ یر
وزیع با او ویت انرژ ها

ده
ونی)

طر ها مدیریت بار
مدیریت بارو م ر مراکز م ر
ار و م
) م عها ادار

ا را ا رب

در د کاه

بار پی

بی ی شده

مدیریت بار و انرژ

مدیریت ن دی ی

کاه

ا

کاه

اموشی

ش انداز

و ه

شکل  . 51نقشهراه
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و ه م ابع ما ی

»چیزی که اندازه گرفته نمیشود ،نمی توان مهدیهریهت کهرد«.

5
تدوين برنامه عملياتی
مديريتهاي برق در
راستاي استراتژي

استراتژی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست و اگهر بهخهواههیهم
مدیریت استراتژیک داشته باشیم باید راهی برای انهدازه گهیهری آن
بیابیم .وقتی ندانیم میانگین شدت هر خاموشی بابرنامه چقدر است و
در گذر زمان چه تغییری کهرده اسهت ،ههیهن ذههنهیهتهی از دامهنهه
خاموشیهای بابرنامه نداریم و هدف استراتژیک »مدیریت خاموشی ههای
بابرنامه« تنها آرزویی بیفرجام است.
با توجه به ضرورت اندازهپذیر کردن استراتژی برای مدیریت آن ،بهرای ههر
یک از اهداف استراتژیک نقشه راه شهرکهت و نهقهشهه ههای راه سهه گهانهه
شاخص های روشن و اهداف کمی آنها تعریف شده است .برای انهجهام ایهن
مهم سه اقدام زیر انجام شده است.


اندازهگیر اهدا اس را ی

ری شا

وقتی هههدفههی را

تعیین می کنیم باید مشخص کنیم که حرکت در مسیر آن ههدف بها چهه
شاخصی اندازهگیری میشود .برای مثال ،وقتهی از »تسهت مهوثهر لهوازم
اندازهگیری« به عنوان هدفی استراتژیک میگوییم ،چگونه از تحقق این
هدف مطمئن می شویم .اگر کنتورهای بیشتری را تست کنیم بهههتهر
است؟ کنتورهای مشکوك به دستکاری بیشتری تست کنیم ،بههتهر
نیست؟ یا نتیجه کار را اندازه بگیریم و ببینیم چهه مهیهزان انهرژی
محاسبه نشده را کشف کردهایم؟ انتخاب شاخص مناس

بسهیهار

حیاتی است و به رفتارهای ما جهت میدهد.


یین شیوه م اس ه شا

حتی مههواقههعههی کههه

شاخص به نظر روشن و سرراست میرسد ،در زمان محاسبه
ابهامهای بسیاری مطرش میشوند .کدام داده معتبر اسهت؟
چه مواردی را لحاظ کنیم و کدام موارد استثهنها اسهت؟

وقتی می گوییم انرژی محاسهبهه نشهده مهنهظهورمهان
چیست؟ پاسخ به این ابهام هاست که باعث مهی شهود
اعداد شاخص قابل اتکا ،دقیق و مهمتر از همه قهابهل
مقایسه در طول زمان باشند.
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یین اهدا

ی شا

اگر هدفی بههرای

شاخص تعیین نکنیم ،نمی توانیم درباره موفهقهیهت
برنامه استراتژیک نظری بدهیم .اگر خهامهوشهی از

 811به  891دقیقه در سال به ازای هر مشترك برسد ،آیها

استراتژی مشارکت فعاالنه داشتند .هدف از این مشارکت آگاهی

هدف کاهش خاموشی محقق شهده اسهت؟ پهاسهخ بهه ایهن

بدنه شرکت از نحوه تدوین استراتژی ،انتظارهای اسهتهراتهژیهک

پرسش فقط زمانی ممکن است که بدانیم هدف ما رسیدن به

شرکت از مدیران و مهمتر از آن حس تعلق مجموعهه مهدیهران

خاموشی  801دقیقه در سال به ازای هر مشترك بوده اسهت

شرکت به برنامه استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق اهواز بود.

یا  ۱11دقیقه در سال.

پس از تعیین شاخصهای استراتژیک ،شاخصهای عملیاتی که

با انجام اقدامهای باال ،می توان از عملیاتی کردن اسهتهراتهژی و

مسئول تحقق آنها امورهای برق هشت گانهه اههواز هسهتهنهد،

کمّیسازی نقشه راه شرکت توزیع نیروی برق اهواز سخن گ هت.

مشخص شده و اهداف امورهای برق نیز بهرای تهحهقهق ههدف

فعالیتهای شرکت در امورهای هشتگانه برق انجام می شهونهد.

شرکت تعیین شدند .به این ترتیه

انهتهظهارههای شهرکهت از

بنابراین بدون تسری استراتژی به امورهای برق نمیتوان انتظار

امورهای برق برای همسویی با استراتژی مشخهص شهده اسهت.

موفقیت استراتژی را داشت .به همین منظور مدیران امهورههای

جدول  9برشی از شاخص ها و اهداف استهراتهژیهک شهرکهت و

هشت گانه شرکت توزیع نیروی برق اههواز در مسهیهر تهدویهن

امورهای برق را نشان میدهد.

هد اس را ی

اهدا شا

شا

م

ه م

ه م

ه

م

ه م

ها در سال
ه

ح یدیه کارو

باو

شرکت

عادی

%96

%95

%96

%97

%95

%94

%93

%93

%95

دیماندی

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

درصد کنتورهای قرائت نشده
سه دوره متوالی و بیشتر

%0.1

%0.0

%0.1

%0.0

%0.1

%0.8

%0.3

%0.3

%0.1

درصد وصول به فروش

%110

%90

%90

%83

%97

%75

%92

%75

%93

وصول مطالبات

درصد وصول به مطالبات
(با بدهی قبلی)

%69

%59

%51

%46

%59

%37

%45

%45

%56

ترویج پرداخت به
موقع صورتحساب

درصد فروش به مشترکان
خوشحساب

%45

%38

%27

%27

%37

%02

%91

%57

%38

مدیریت مانده
مطالبات مشترکان

درصد مانده مطالبات
مشترکان بدحساب

%98

%94

%88

%86

%82

%81

%85

%92

%88

وصول مطالبات
مشترکان بدحساب

درصد مطالبات از طریق
صدور اجراییه

%4

%6

%3

%5

%1

%0

%1

%0

%3

انجام به موقع
تعهدات برقرسانی

میانگین زمان برقراری انشعاب

9

6

4

10

5

5

4.5

10

7

قرائت مناس
کنتورها

درصد پوشش
قرائت

اعداد اهداف فرضی است.

جدول  .9نمونهای از شاخصهای استراتژیک و اهداف سال  5930به ت کیک امورهای برق
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6
توسعه زيرساخت
تحقق استراتژي

آمار ناکامی تحقق برنامههای استراتژیک و عقیم مهانهدن آن در
شرکتهای بزر

و کوچک ،تکاندهنده و البته تأمل برانگیز است.

مطالعات نشان میدهد که بیش از  01درصد برنامه ههای تهغهیهیهر،
شکست میخورند .به راستی چرا برنامههای استراتژیک به سهرانهجهام
چنین ناخوشایند دارند؟ مهمترین چالشی که گریبان سازمهان هها را در
اجرای استراتژی میگیرد ،رها کردن آن در نیمهراه و طی نکردن چرخهه
کامل استراتژی است .بررسیها نشان میهد که آگاهی نداشتن کارکنان از
اهدف و اقدامهای استراتژیک و روند شاخص هها در طهول زمهان ،فهقهدان
استمرار فردی و سازمانی در پیشبرد اهداف استراتژیک ،عدم پایهبهنهدی بهه
برنامه ریزی استراتژیک به دلیل مشهود نبودن دسهتهاوردههای آن ،فهرایهنهد
گزارشگیری پیچیده از دستاوردهای برنامه ریزی استراتهژیهک ،اخهتهصهاص
ندادن بودجه کافی به اقدامهای استراتژیک ،همه و همه سبه

مهی شهونهد

برنامهریزی استراتژیک در نیمه راه مانده و به سر منزل مقصود نرسد!
برای غلبه بر این چالش در شرکت توزیع نیروی برق اههواز از دو راههکهار
بهره گرفته ایم؛ راهکار نخست تدوین روش اجهرایهی پهایهش و کهنهتهرل
استراتژی برای اطمینان از پیگیری شاخص های استهراتهژیهک اسهت و
دومین راهکار طراحی داشبورد مدیریتی شاخصهای استراتهژیهک بهه
منظور دستر پذیری سریع و قابل است اده به مقادیهر شهاخهص هها
میباشد.

 روش ا رایی پای

و ک رل ا س را

ههدف ایهن روش

اجرایی تدقیق وتایف و مسئولیت ها ،سهازمهان دههی وتهیه هه
کنترل استراتژی و مستند کردن شهیهوه پهایهش و کهنهتهرل
استراتژی است .کنترل و پایش استراتژی مبتنی بر سه رکن
است ،کمیته راهبری استراتژی ،دفتر توسعهه مهدیهریهت و

تحول اداری در نقش دبیرخانه کمیته کمیتهه راههبهری
استراتژی و مسئوالن تحقق شاخصها .کمیته راهبهری
به منظور کنترل فصلی شاخهص ههای اسهتهراتهژیهک
شرکت تشکیل جلسه میدهد و پایش ههای مهاههانهه
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نقشه راه شرکت و نقشههای راه سهگانه توسط دفتهر
توسعه مدیریت و تحول اداری رصد میشود .پایش و
کنترل امورهای برق نیز همزمان در جلسه کمیهتهه

راهبری و پایشهای دورهای انهجهام مهی گهیهرد .مسهئهوالن

هدفمند به این مهم کمک میکند .با داشبورد مهدیهریهتهی،

شاخصها نیز موت ند مقادیر شاخص هها را رصهد نهمهوده و

مدیران درکی ش اف از وضعیت مههم تهریهن شهاخهص ههای

گزارش دالیل انحراف از اهداف و اقدامهای پیشبرد اهداف را

شرکت پیدا میکنند و به تدریج میتوانند به اطالعات ریزتهر

ارایه بدهند .به منظور اتصال بودجه و استراتژی و همچنیهن

دسترسی بیابند .پیادهسازی اثربخش داشبورد مدیریتی به دو

اطمینان از تعریف پروژه های اجرایی برای بهبود عهمهلهکهرد

عامل مهم بستگی دارد؛ عامل اول انهتهخهاب شهاخهص ههای

شاخصهای استراتژیک » روش اجرایهی تهعهریهف و پهایهش

مناس که با تدوین استراتژی میسر شهده اسهت و دومهیهن

اقدامهای استراتژیک« تدوین شده است.

عامل طراحی بصری و سلسله مراتبهی آن کهه در گهام آخهر

 داش ورد مدیری ی شا

ها اس را ی  .مدیران باید

تدوین استراتژی و با طراحی داشبورد مدیریتی به سرانهجهام

با شاخص های استراتژیک زندگی کنند تا در تصهمهیهم ههای

رسیده است .با پیادهسازی نرم افزاری این داشبورد طهراحهی

روزمره شان از آنها است اده کنند .در چنین شرایطی است که

شده ،استراتژی به کار روزمره مدیران شرکت توزیع نهیهروی

میتوانیم به حرکت در مسیر بهبود شهاخهص هها و تهحهقهق

برق بدل می شود؛ اقدامی که تمامی مقدمات آن فراهم شهده

اهداف استراتژیک شرکت امید داشتهه بهاشهیهم .داشهبهورد

است.

مدیریتی با ارایه تصویری شهاخهص و دسهتهرسهی آسهان و
شاخصهای نقشه راه خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز
داشبورد نقشه راه خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز

شرکت
شرکت1
م ه
امور
م ه2

درصد وصول مطالبات (با بدهی قبلی)

درصد وصول مطالبات (جاری)

امور

ماموره 3

ماموره 4

ماموره 5

ح یدیه
ح یدیه
کارو
کارو
باو
باو

وصول مطالبات

شا

خدمترسانی به مشترکان

قرائت انرژی مصرفی

شا

م دار

شا

م دار

درصد فروش به مشترکان خوشحساب

25

▲

درصد پوشش قرائت (عادی)

درصد مانده مطالبات مشترکان بدحساب

76

▲

درصد مطالبات از طریق صدور اجراییه

▼ 13%

 ▲ 100میانگین زمان ارایه خدمات پس از
درصد پوشش قرائت (دیماندی)
فروش
درصد کنتورهای قرائت نشده سه دوره متوالی و بیشتر ▲ 0.3%
درصد قرائت از راه دور مشترکان دیماندی

 ▼ 93%میانگین زمان برقراری انشعاب

49

▼

شکل  .50نمونهای از داشبورد مدیریتی شرکت توزیع نیروی برق اهواز

م دار
30

▼

4

▼

][19

داشتهن و
ارایهههه بهههرنهههامهههه
استراتژیک در ارزیهابهی هها و

ممیزی های سازمهان هها و نهههادههای
باالدست ،چند امتیار بیشهتهر بهرای شهرکهت بهه
ارمغان میآورد؛ همه شرکتها برنامه استراتژیک دارند و مها از
این قافله بازمانده ایم؛ شرکت مادر از ما خواسته که برنامه استراتژیک خهود
را تدوین و برایش ارسال کنیم! شوربختانه علت واقعی تعریف پروژههای برنامه ریزی استراتژیک در
بسیاری از شرکت ها را باید در همین موارد جستجو کرد ،هر چند که ممکن است در گ تگوهای رسمی
خود دالیل دیگری را عنوان کنیم.
سازمانهایی که با دالیل مورد اشاره در باال کارشان را آغاز می کنند ،برنامه استراتژیک خود را تهدویهن
کرده ،اما سازمانی مجهز به استراتژی نمی شوند .سازمانی استراتژی دارد که بهرای حهل مهعهضهل هها و
چالشها برنامه بریزد و با رصد شاخصهای استراتژیک ،وضعیت خود را پایش کند و در جهت بهبود آن
گام بردارد.
ما در شرکت مشاوره مدیریت آریانا ه با بیش از  51سال تجربه در تدوین برنامه استراتژیک که بهخهش
قابل توجهی از آن در صنعت برق بوده است ه استراتژی شرکتهای توزیع نیروی برق را در پهاسهخ بهه
چالش های آنها در مسایلی چون خاموشی ،تل ات ،درصد و دوره وصول مطالبات ،برق های غیهرمهجهاز و
دستکاری کنتور و  ...جستجو می کنیم .از این رو ،بیشتریهن وقهت و انهرژی خهود را صهرف بهررسهی
شاخصهای عملکردی شرکت کرده تا در کنار کارفرمای خود نسبت به شناسایی چالش ها وراهکارههای
حل آنها اقدام نماییم.
ما امیدواریم با چنین رویکردی ،شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیز در پایهان سه هر اسهتهراتهژی خهود،
برنامهای برای حل مشکالت واقعی اش داشته و گزارش برنامه استراتژیک شرکت به سندی که کهارکهرد
آن تنها برای نشان دادن به ارزیابها و گرفتن چند امتیاز بیشتر باشد ،تبدیل نشود.

