ش کرت توزعی نیروی ربق استان سیستان و بلوچستان

مروری بر تجربه و دستاوردهای طرح حذف قبض برق کاغذی
در شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
اسفند 7931

هرچند بهصدا درآمدن نخستین زنگهای تلفن همراه در ایرران

ضمن تاکید بر استفاده عملی از فناوری اطععان برای تسهریرل

و مکالمه با آن ،به  52سال پیش و سال  3131بازمیگردد ،امرا

فرآیندهای کاری ،بره دسرتراوردهرایری از جرمرلره پررداخرت

کاربران ایرانی  8سال دیگر منتظر ماندند تا سرویر

پریرامر

غیرحض،ری  3391درصدی ص،رنحسرابهرای بررق و حرذ

) (SMSبر روی شبکه ارتباطی تلفن همرراه کور،ر ،راهانردازی

قبض کاغذی برای تمام بیش از  811هزار موتر

شد .ماهها و سالهای نخست ارایه این سروی  ،همرراه بر،د برا

)چاپ و ت،زی  2میلی،ن قبض در سال( دست یافته است.

سیل میلیاردی پیام هایی که در ط،ل سال بریرورترر بررای

تحلیل دادههای خدمان موترکان شرکت م،یرد ایرن مر،ضر،

تبری

و  ...میان کاربران ردوبدل میشد .در ادامره ایرن رونرد،

دیری نپایید که در دنیای کسبوکار ،ظرفیت سروی

پیرامر

برق شرکت

است که پروژه »حذ قبض کاغذی موترکان« و اطع رسانری
ص،رنحساب موترکان با استفاه از پیام  ،در حالی در تمامری

برای خدماتی چ،ن بازاریابی ،آگاهسازی عم،می ،اطرع رسرانری

پهنه جغرافیایی استان سیستان و بل،چسرتران اجررا شرده کره

و  ...از س،ی سازمانهای خص،صی و عرمر،مری کورم و مر،رد

شاخصهای عملکردی چ،ن پ،شش قرائت ،وص،ل مرطرالربران

بهرهبرداری قرار گرفت.

جاری ،درصد پرداخت ص،رنحسابهرا در هرر دوره و الربرتره

با مرور سطرهای باال ،به نرظرر مریرسرد کره وزارن نریررو در

درصد پرداخت غیرحض،ری ،نه تنها کاهش نیافته ،بلرکره رونرد

سالهای گذشته ،و با وج،د داشتن چند ده میلیر،ن مورترر

بهب،د را تجربه کردهاند.

آب و برق و خدمترسانی عم،می به تمام اقورار جرامر ره ،بره

ما بر این باوریا که در ص،رن اجرای طرا حرذ قربرضهرای

خ،بی از ظرفیت این خدمت استفاده نکرده است .به راستی مرا

کاغذی برق در سراسر کو،ر ،بدون تسبل هزینه اضافی ،زمیرنره

برای اطع رسانی به موترکانِمان در م،رد ص،رنوض یت بررق،

الزم برای کاهش دوره قرائت از  5ماه به ی

ماه فراها آمرده و

برنامه خام،شی ،بهای ناچیز برق و آب حرتری در مرسرایسره برا

به این ترتیب ص،رنحساب موترکان به ص،رن ماهیانره بررای

کو،رهای هرمرسرایره ،شریر،ههرای اصرعا الرگر،ی مصرر ،

آنها از طریق پیام

ارسال میش،د .بدیهی است که ایرن مرهرا

محدودیتهای ت،لید و  ،...نمیت،انستریرا از ایرن زیررسراخرت

میت،اند تأثیر قابلت،جهی در افزایش درصد وصر،ل و کراهرش

ارتباطی بهتر استفاده کنیا؟!

دوره وص،ل مطالبان داشته باشد.

با وج،د فرصتس،زیهای م،رد اشاره در باال ،شررکرت تر،زیر

مستند پیشِرو به منظ،ر به اشترا گذاری تجربه حذ قربرض

نیروی برق استان سیستان و بل،چستان ،در منطسهای نه چندان

در استان سیستان و بل،چستان تهیه شده و امیرد مریرود کره

برخ،ردار از کو،ر ،از سالهای ابتدایی دهه  3131خ،رشیردی،

راهگوای اجرای طرا در سراسر کو،ر باشد.

استان پهناور سیستان و بلر،چسرتران

شکل1

شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

 33درصد از مسراحرت ایرران را بره خر،د
اختصاص داده ،این در حالی است کره ترنرهرا  1درصرد از
جم یت کو،ر در آن زندگی میکنند .همین امر سبب شرده ترا
تراکا موترکان در شبکه برق استان به طر،ر مریرانرگریرن 592
موتر

54142

در هر کیل،متر مرب باشد )ی پنجا تراکا کور،ر( .بره

دلیل تراکا اند

موترکان ،ط،ل شبکه فوار مت،سط در شرکت

کیل،متر فوار مت،سط

ت،زی نیروی برق استان سیستان و برلر،چسرتران بره ازای هرر
موتر

55722

حتی از دو برابر مسدار متناظر آن در سطح کو،ر نیرز

دستگاه

) 5835مگاولتآمپر(

بیوتر است .پراکندگی موترکان و گستردگری شربرکره بره
منظ،ر برقرسانی به آنان ،م،جب شده ترا هرزیرنره

15523

خدمترسانی در شرکت ت،زی نیروی بررق

کیل،متر فوار ض یم

استان سیستان و بل،چستان باال رفته و به
دنرربررال آن اسررتررفرراده حررداک ر ررری از

77

ظرفیتهای فنراوری اطرععران در ایرن

کیل،متر ط،ل هر فیدر فوار مت،سط

شرکت م،رد تأکید قرار گیرد .در این

راستا حذ

قبض کراغرذی بررق،

ارسال پیرامر

حراوی اطرععران

ص،رتحساب و همچنین فراهاآوری
گزینههای متن ،برای پرداخت غیرحضر،ری
از سال  3133در شرکت ت،زی نیروی برق استران

 315هزار
موتر

2513

گیگاوانساعت فروش انرژی

سیستان و بل،چستان آغاز شده است .شکل  5فرایرنرد
انجام این طرا در  1مرحله و  3گام ،به شرا زیرر نوران

دادههای پایه شرکت در سال 3133

میدهد.
تعداد مشترک

مرحله  .1توسعه زیرساختهای مورد نیاز

طول شبکه فشار

در هر کیلومتر متوسط به ازای هر
مربع

مرحله نخست اجرای پروژه حذ قبض برق کاغرذی

مشترک (متر)

از سال  3133آغاز و به مردن دو سرال بره طر،ل
انجامید .در این مرحله ابتدا سامانه پیامکی بررای
ارسال ص،رتحساب موترکان راهاندازی و شمراره

سیستان و بل،چستان
)(3133

592

11

تلفن همراه موترکان ت،سرط مرامر،ران قررائرت
جم آوری شد.

کو،ر

همچنین در این مرحله تعش شرد ترا ترمرامری

)(3131

موترکان استان از اجرای طرا مرطرلر شر،نرد.

53

35

شکل 2

مراحل اجرای طرح حذف قبض برق کاغذی
اجرای طرح در
ش رستانهای چاب ار
ک ارک و سوران

توسعه  57خدمت
غیرح وری در ورتال
شرکت و ا لیکیش خدما
غیرح وری برق

15 7

اط رسانی ومی
طرح ( شت قبض
برق بروشور ب ر و )...

اجرای آزمایشی طرح
در ش رستان خا

مرداد
15 4

فروردی
15 2

15 5

اجرای طرح در سایر
ش رستانهای استان

15 5
ج عآوری ش ار های تل
ه را مشترکان توسط
ماموران قرا ت

ارسال ه زمان قبض و
یام برای مشترکان

اجرای طرح در
ش رستان زاهدان

مرحله  .5اجرای آزمایشی و مرحلهای

مرحله  .5اجرای کامل و تثبیت

15 1

مرداد
15 5

ب
15 4

مرداد
15 2

را اندازی سامانه
یامکی

مرحله  .1توسعه زیرساختهای مورد نیاز

اطع رسانی در پوت قبض ،چاپ بروش،ر و نصب برنرر در

مرحله .5اجرای کامل طرح و تثبیت

اماکن پرتردد از جمله راهکارهای انجام شده است .در ایرن

دستاوردهای اجرای طرا در پنج مدیریرت بررق مر،رد اشراره،

مرحله از اجرای طرا ،ععوه بر ارسرال پریرامر  ،قربرض

شرکت را بر اجرای تمام و کمال پروژه در تمام سطرح اسرتران

کاغذی نیز برای موترکان ارسال میشد.

بیش از پیش مصما نم،د ،بره گر،نرهای کره در مررداد 3132

تمامی موترکان استان شاهد جایگزینی قبض کاغذی بررق برا
مرحله  .5اجرای آزمایشی و مرحلهای

پیام

مهاترین راهکاری که شرکت برای مسابله با چرالرشهرای

همچنین برای آن که موتررکران دغردغرهای بررای پررداخرت

اجرای طرا حذ قبض کاغذی در پیش گررفرت ،اجررای

ص،رتحسابهایوان نداشته باشند ،روشهای مرترنر،عری بررای

آزمایوی پروژه ب،د .برای این منظ،ر در مررداد مراه سرال

پرداخت قبض پیش رویوان قرار گرفت .امکان مواهده و دانل،د

بررای

قبض برق از طریق پرتال شرکت و پرداخت آنعین ،اپلیکیرورن

اجرای آزمایوی طررا انرترخراب شرد .برررسری دقریرق

خدمان غیرحض،ری نسخه آندروید )شامل ترمرامری خردمران

شاخصهای کلیدی عملکرد در ح،زه خدمان مورتررکران

از فروش( ،راه اندازی ربان تلگرامی برای دریافرت

 3135شهرستان خاش با بیش از  51هزار موتر

شهرستان خاش پ

از حذ قبض کاغذی در همان اوایل

ص،رتحساب ب،دند.

فروش و پ

قب،ر )امکان دریافت قبض برق و لین

پررداخرت برا ارسرال

پیادهسازی طرا ،از م،فسیت در اجرای برنرامره حرکرایرت

شناسه قبض( ،استفاده از کارنخ،ان در همه مدیریتهای بررق

داشت .تمامی شاخصها شامل پر،شرش قررائرت ،وصر،ل

و دستگاههای سیار پرداخت در مناطق روسرترایری ،راهانردازی

مطالبان ،درصرد پررداخرت قربر،ر و درصرد پررداخرت

سامانه  3253برای پرداخت تلفنی و  ...از جمله راهرکرارهرایری

از اجرای طرا در خاش ،همگی یا بهبر،د

است که برای سه،لت پرداخت قب،ر درنظر گرفته شده اسرت.

یافته یا ثابت مانده ب،دند .این دستاورد ،شرکرت را برر آن

پیادهسازی این زیرساختها ،سبب شد تا ععوه برر موراهرده و

داشت تا در سایر مناطق نیز این پروژه را با جدیت دنربرال

پرداخت قبض 53 ،خدمت الکترونی

دیگر نریرز در اخرتریرار

کند .مدیریت برق زاهدان دومین مسصد اجرای طررا بر،د

موترکان قرار گیرد ،م،ض،عی که بسیاری از فرایندهرای کراری

غیرحض،ری پ

که بهمن  3135به انجام رسریرد و پر
شهرستانهای چابهار ،کنار

از آن طررا در

و س،ران پیادهسازی شد.

را در شرکت ت،زی برق استان تسهیل مینماید.

دستاوردهای اجرای طرح

تلفان غیرفنی( ،وص،ل جاری مطالبان و پرداخت غیرحضر،ری،
از اجرای طرا همگی یا بهب،د یافته و یا ثابت ماندهاند.

شکل زیر دستاوردهای اجرای طرا حرذ قربرض بررق را در

پ

شرکت ت،زی نیروی برق استان سیستان و بل،چستان به تص،یر

با وج،د تمامی آثار م بت م،رد اشاره در شکل زیر ،به زعا مرا

میکود .اجرای تدریجی طرا حذ قبض در سطح استران ،برا

مهمترین دستاورد اجرای طرا در سطح ملی و برای صرنر رت

وج،د نگرانیهایی در زمینه پرداخت ص،رتحسابها و وص،ل بره

برق کو،ر میت،اند کاهش دوره قرائت از  5ماه بره  3مراه و در

م،ق  ،نوان میدهد بهرهگیری از فناوری اطععان برا در نرظرر

ادامه بهب،د شاخص وص،ل و کاهش دوره وص،ل مطالبان باشد.

گرفتن تمامی ج،انب اجرا ،نه تنها عاملی بازدارنده نیست ،بلکره

به نظر میرسد در شرایطی که صرنر رت بررق برا بردهرکراری

میت،اند گامی مها در مسیر تحسق اهدا شاخصهای کلیردی

روزافزون دستوپنجه نرم میکند ،این مها باید یگانه محر

ما

عملکرد تلسی ش،د .شاخصهای پ،شش قررائرت )و در پری آن

برای اجرای سراسری طرا در تمام شرکتهای ت،زی باشد.

ب بود شاخص وشش قرا ت تا سطح % 3

%

ب بود شاخص وصول جاری مطالبا تا سطح

3 7%

درصد وشش قرا ت

4 2%

3133

3131

3132

3135

3131

3135

3133

ب بود شاخص رداخت غیرح وری تا سطح

3131

درصد وصول جاری مطالبا

7 %

4 2%

3133

3132

3131

%

ک

3135

3131

به کاهش شاخص تل ا

3135

3133

3131

تا سطح %15
57 7%

55 2%

3133

3131

3132

3135

3131

3135

3133

3131

15 5%

درصد تل ا

درصد رداخت غیرح وری

5%

3133

3131

3132

3135

3131

3135

3133

تحلیل دادههای خدمان موترکان شرکت ت،زی نیروی برق استان سیستان و بل،چستان م،ید این است که پروژه «حذ قبض کاغذی
موترکان» و اطع رسانی ص،رنحساب موترکان با استفاه از پیام  ،در حالی در تمامی پهنه جغرافیایی استان سیستان و بل،چستان
اجرا شده که شاخصهای عملکردی شرکت نه تنها کاهش نیافته ،بلکه روند بهب،د را تجربه کردهاند.
رسش قابل تأمل ای است که براستی چرا در ص عت برق کشور از ظرفیت گسترد ف اوری اط ا دستکم در حوز خدما
مشترکان ب ر ن یبریم؟

3131

