ش کرت توانیر

سامانه یکپارچه مدیریت شاخصهای استراتژیک
سیمای شرکتهای توزیع نیروی برق کشور

طرح سیما

پیشگفتار
تشکیل شرکتهای توزیع نیروی برق و شروع فعالیت آنهاا ر ااالا
ارا رارهای پنجگانه با شرکتهای برق منطقهای ،به اوایل رهه هفتاار
بازمیگررر .این وند ارامه راشت تا این که با تصوی

و اجرای ااناو

استقالل شرکتهای توزیع برق ر سال  ،6831مجمع این شرکت هاا
از برقهای منطقهای به توانیر منتقل شد .حاصل این رگرریسای83 ،
شرکت فعال ر حوزه توزیع برق کشاو اسات کاه ر حاال حاا ار
بهرهبررا ی از حدور  388هزا کیلومتر شبکه فشا متوسط و عیا
ا به عهده راشته و به حدور  81میلیو مشاتارخ مادمات ساانای
میکنند (شکل .)6
برق سانی به چند ره میلیو مشترخ ،موجا

شاده کاه »اصاالات

مدمت سانی« ر تا وپور صنعت برق و به ویژه شرکت هاای تاوزیاع

برق نهارینه شور .این مو وعِ مبا خ ر کنا غفلت نسبی از »اصاول
شرکترا ی« ،موج شده که ارا ه شرکتهای توزیع برق ر بسیا ی
از موا ر از »مبانی بنگاهرا ی ااتصاری« فاصله اابل توجهی باگایارر.
بدیهی است که پیامدهای ناموشایند این غفلت ا می تاوا ر حاال
حا ر ر ااتصار یا انهای برق ،مانده مطالبات نجومیِ فروش برق نازر
مشترکا  ،عدم تواز مناباع و مصاا ب باورجاه و زیاا انابااشاتاه
شرکتهای توزیع مشاهده کرر.
به نظر می سدکه پا های از این پیامدها ا می توا ر االا

اعادار و

ا اام و ر بخش ص شرکتهای توزیع برق (بهرهبررا ی از شباکاه و
مدمات مشترکا ) ر سه پرره زیر ا ایه کرر.
 .6شامص استراتژیک وصول به مطالبات (با احتاسااب بادهای هاای
معوق) ر بخش توزیع کشو  ،حدور  38ر صد است .به عاباا ت
ریگر با وجور بهای ناچیز نسبی برق ر مقایسه با سایر نهاره هاا،
صنعت توزیع برق کشو ر تمام سالهای گذشته تنها موفق باه
وصول  38ر صد صو تحسابهای مور شده است و این ماها
مانده بدهی حدور  0888میلیا ر تومانی ا برایما باه ا ماناا
آو ره است.

میانگین  08درصدی شاخص وصول به مطالبات در شرکت های توزیع برق ،مانده
بدهی حدود  0888میلیارد تومانی مشترکان را در پی داشته است.
با وجود روند کاهنده شاخص تلفات ،توقف این روند در  2سال گذشته ،ضرورت تمهید
طرحی نو در این حوزه را یادآوری مینماید.

 .2ر بخش بهرهبررا ی و پایایی شبکه توزیع ،شامص اساتاراتاژیاک

برق به رلیل عدم تناس سامتا توانیر ر باخاش تاوزیاع باا شار

ماموشی به ازای هر مشترخ ر سال ،با تاوجاه باه ااادام هاای

وظای و مامو یت آ  ،به شکل مطلوبی ممکن نبوره است .باا هادب

ا زشمند گذشته ،به حدور  188رایقه سیده است .از سویی این

بازتعری چنین نقشی برای شرکت توانیر ر ابالِ شرکتهای توزیاع،

عدر ر مقایسه با کشو های توسعهیافته چندا اابل رفاع نیست

مستند پیشِ و بر آ است که با تبیین مکانیازمای سااره و شافااب،

و از سوی ریگر بی آ می ور که با رایقتر شد مکانیازم هاای

ش عملکر ِر سیستماتیک و بدو
چا چوبی ا برای پای ِ

رو ت مراجعه

ثبت ماموشی ر آینده نزریک ،اعدار وااعی ماموشی از این ها

حضو ی به شرکتها فراه آو ر و امید را ر که با اجرای آ زمایاناه

بیشتر باشد.

الزم برای هدایت و اهبری شرکتها و بهینهکاوی تجا ب مثبت آنها،

 .8ر حوزه تلفات ،با آمیزه ای از بی و امید مواجهی  .از یاک ساو باه

مهیا شور.

کاهش حدور  4واحد ر صدی این شامص ر  0سال منتهی باه
پایا سال  6831امیدوا ی و از سوی ریگر کماکا از و عایات
جا ی آ ( 6803ر صد) ر مقایسه با میانگیان جاهاانای

بیمناخ! عالوه بر این ،تثبیت شامص تلفاات

۰۰۴۴۴

ر  2سال گذشتاه ،حااکای از آ
است که ر این حوزه و با هادب

مگاوات پیک توزیع

۰۰۰۴۴۴

استمرا وند کاهش تلفات ،باه

کیلومتر شبکه فشا متوسط

۰۳۴

تز یق انرژی و انگیزه جدیاد ر

تراوات ساعت فروش برق

باادنااه شاارکاات هااای تااوزیااع

۰۰۰۴۴۴

نیازمندی .

رستگاه ترانسفو ماتو

۳۴۴

۰۰۰۴۴۴

ما بر این باو ی که ر تمام  62سال

رایقه ر سال ماموشی
به ازای هر مشترخ

مگاولتآمپر ترانسفو ماتو

گذشته (از زما اساتاقاالل
شرکتهای توزیع و تاولایات
مستقی توانیر بر صنعت توزیاع
کشو )» ،هدایت و اهاباری

۰۰۴۴۴۴

کیلومتر شبکه فشا

عی

۰۴0۰

ر صد تلفات توزیع

مساااتاااقااایاا « و
»مااادیاااریااات
عااامااالاااکااارر«

۰۳

میلیو مشترخ

شرکت های تاوزیاع
شکل  .6صنعت توزیع نیروی برق کشو ر یک نگاه

] [۰

سامانه یکپارچه مدیریت شاخصهای استراتژیک (سیما)
شرکتهای توزیع نیروی برق کشور
از »کنترل« ر کنا چها اصل ریگر برنامه یازی ،ساازماا رهای،

امتیازدهی شاخصها

استخدام و هبری ،به عنوا اصول و وظای پنجگانه مدیریات یاار

هما طو که ر جدول  6ریده میشور ،جهت بهبور برمی شامص ها

میشور .با وجور اهمیت چها اصل نخست ،به نظر می سد کاه باه

مثل وصول مطالبات افزایشی و پا های ریگر مانند ماموشی و تلافاات

واسطه تو م نیروی انسانی ر ستار و رفاتر مرکازی شارکات هاای

کاهشی است .ریمانسیو و مقاریر آنها نیز بسیا متفاوت است .تلفات

ایرانی ،عمده تمرکز سازما ها بر وظیفه پنج ا کنترل ا متمارکاز

حدور  66ر صد و وصول مطالبات نزریک  38ر صد است .ماماوشای

شده و کمتر وز و ماهی است که گروهی از رفاتر ستاری شارکات

 188رایقه ر سال به ازای هر مشترخ و مدت زما برارا ی انشعاب

برای ا زیابی به بخشهای ص و عملیاتی سازما مراجعه نکناناد.

از شبکه موجور  68تا  60وز .این تفاوت مانع از آ اسات کاه ایان

این مه ر کنا رامن زر به موج بدبینی ،به ویژه ر بخاش هاای

شامصها ا ر یک نمورا نشا بدهی .

ص  ،کا کرر ابزا های کنترلی ا نیز لوث مینماید.

برای حل این مشکل از تکنیک نرمالسازی مقاریر استفاره کرره ای و

از این و ،به منظو پرهیز از عا ه مو ر اشا ه ر بااال ،ماکاانایازم

مقاریر تمامی شامصها ا به عدری بین  8تا  68تبدیل کرره ای ؛ باه

سارهای بر مبنای شامص های کمّی توسعه یافته و امیدوا یا کاه

نحوی که صفر نشا رهنده حداال عملکرر مو ر انتظا و  68عملکارر

رو ت مراجعه حضو ی) برای مدیریت عملکرر

مطلوب ا نشا میرهد .به این ترتی همه شامصها امتیاز میگیرند

بتوا از آ (بدو

شرکتهای توزیع نیروی برق کشو استفاره کرر .ر ارامه مهمترین

و با توجه به محدوره امتیازرهی  8تا  68اابل نمایش ر یک ناماورا

گامهای اجرایی برای توسعه و استقرا طر سیما مرو میشور.

هستند.

تعیین شاخصهای کمّی مدیریت عملکرد

منطق رادار

گام نخست ر تدوین سامانه یکپا چه شامصهای استراتژیکِ (سیما)

بهترین نمورا برای نمایش عملکرر شاماص هاای سای وپاناج گااناه

شرکتهای توزیع نیروی برق کشو  ،تعیین شامص های کمّی اسات.

شرکت های توزیع نیروی برق ،نمورا ارا است .استفااره از ناماورا

این شامصها ر رو حوزه اصلی مدمات مشترکا و بهاره باررا ی از

][۰

ارا و منطق استفاره از آ  ،مزایایی را ر که ر ارامه به آناهاا اشاا ه

شبکه تعیین شدهاند .ر تعیین شامصها به این مها تاوجاه شاده

میکنی .

است که امکا اندازه گیری سیستمی آنها ر توانیر باا ماراجاعاه باه

 شناسایی سریع نقاط اوت و ع  .با یک نگاه به نمورا ارا و مقاایساه

بانکهای اطالعاتی و ر یافت وب سرویس از آنها مماکان بااشاد و از

فاصله سطح نگی با محیط رایره عملکرر ،شکاب عملکرر فعلی ماور ا

ر یافت باواسطه رارهها از شرکتهای توزیع پرهیز شده است.

با هدب و و عیت مطلوب متوجه میشوی ؛ میانگین امتیاز عملکرر نایاز

از  80شامصی که برای شرکتهای توزیع نیروی برق کشو تدوین

این مقایسه ا ممکن میسازر .عالوه بر این ،نقاط ع و ناقااط ااوت

شده است ،برای  60شامص ر حال حا ر امکا گازا ش گایاری

شرکت نیز به سارگی اابل تشخیص است .هما طو کاه ر شاکال 2

سیستمی وجور را ر و ر یافت سیستمای راره هاای  28شااماص

ریده میشور ،شامص های  21 ،63 ،62 ،0و  ،88باا اماتایاازی کا ،

ریگر نیز ر رستو کا ارا را ر (جدول  6ر صفحه  1و .)1

فرو فتگی را ند و عی ترین عملکرر ا ر ماقاایساه باا حادور ماو ر

با انجام این گام ،فهرست شامصها و جهتگیری شرکتهای توزیع

انتظا را ند .شامصهای  68 ،1و  24نیز عملکرر بهاتاری را ناد و باه

برق مشخص شده و امید می ور که اهتمام آتی آناهاا بار باهاباور

و ع مطلوب نزریکترند .با یک نگاه به نمورا ارا  ،متوجه مای شاویا

شامصها متمرکز شور.

که ر شامصهای  64، 0و  88بهبور اابل توجهی انتظا می ور.

 تعیین اولویتهای اادامهای شرکتهای توزیع نیروی برق .ناماورا ارا

وصول مطالبات یا میانگین تعدار اطعی بیبرنامه فید ها بهبور بدهاد ،ر

شکل زیر برای تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق ترسی مای شاور و

نمورا ارا شرکتهای با عملکرر باال ر شااماص هاای ماو رناظار ا

هر شرکتی با توجه به عملکرر مور بر اساس نمورا ارا  ،نقاط عا و

شناسایی میکند و بازرید از آنها ا برای بهینهکاوی موثر بارنااماه یازی

فاصلهاش با و ع مطلوب ا مشاهده می کاناد و بار هامایان اسااس

میکند .انتظا می ور این فضایِ از ه آموزی ،به بهبور سریع عمالاکارر

اولویتهای بهبور شامصها و اادامهای پشتیبا آنها ا تعیین می کاناد.

شرکتهای توزیع نیروی برق و تسهی تجا ب کمک کند.

به این ترتی  ،اادامها جهت مییابند و نتیجه مو ر انتظا از آناهاا نایاز

 تسهی تجا ب برتر .با ر امتایاا راشاتان ناماورا ارا شارکات هاا،
عملکررهای برتر ر شامصها مشخص و ستار توانیر می تواند نسبت باه

شفاب میشور.
 بهینهکاوی موثر .هر یک از شرکتهای توزیع نیروی برق می تاواناناد باا

واکاوی تجا ب برتر و مستندسازی فعالیت های صاو ت گارفاتاه بارای

مرو نمورا ارا شرکتهای ریگر ،از نقاط اوت و ع یکدیگر مطالاع

سید به این سطح از عملکرر ،اادام کند .چنین تحلیلی میتاواناد باه

شوند .شرکتی که میمواهد عملکرر مور ا ر شامصای ،بارای ماثاال

سیاستگذا ی بهبور شامصها کمک شایانی نماید.

شاخص

عملکرد
اری
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نسبت تلفات انرژی تجمعی ماهانه نسبت به رو ه مشابه ر سال ابل

2

تلفات نقطه به نقطه

ردیف

تی

هد

ردیف

عملکرد
اری

شاخص

۳.۰

۳.۰

 88تعدار عی

فع شده فشا

۰.

۳.۰

 86تعدار عی

فع شده پست به تعدار پستهای موجور

8

ر صد ارائت

۳.۰

۰.۰

4

ر صد عدم ارائت متوالی  2با و بیشتر

۳.۳

۰.۰

0

ر صد ارائت با پروب

۰.۳

۰.

1

ر صد کنتو های فهام ارائتشده از اه رو

۰.۰

۰.۰

1

ر صد کنتو های اابل ارائت از اه رو

۰.۰

۰.۰

3

نرخ ابضهای برگشتی و اصالحی

۳.۰

۰.۰

3

ر صد ابوض صار ه زیر  0888توما

۳.۰

۳.۰

 68ر صد وصول جا ی (با کسر موا ر ماص)

۳.۰

۰.۰

 66ر صد وصول به مطالبات

۰.۰

۳.۰

ر صد عدم وصول  2رو ه و بیشتر متوالی با بدهی بیش از 08888
62
توما

۰.۰

۰.۰

 68ر صد پررامت الکترونیکی

۰.۰

۰.۰

 64تعدار وزهای تجاوز از سق مجاز پیک تعیین شده

۰.۰

۰.۰

 60ر صد مشترکا مانگی با مصرب باالتر از الگوی مصرب

۰.۰

۰.۰

 61میانگین زما واگذا ی انشعاب کمتر از  88کیلووات از شبکه موجور

۰.۰

۰.۰

 61ماموشی) (SAIDIتوزیع  -فشا متوسط و فشا

عی

 63ماموشی ) (SAIDIبابرنامه فشا متوسط
 63ماموشی) (SAIDIبیبرنامه پایدا فشا متوسط

۰.۰

۰.

۰.۰

۳.۰

۰.

۰.

 28میانگین تعدار اطعی بیبرنامه پایدا فید های عمومی

۰.۰

۰.۰

 26میانگین تعدار اطعی فید کامل بیبرنامه پایدا فید های عمومی

۰.۳

۳.۰

 22میاتگین تعدار اطعی بیبرنامه گذ ا فید های عمومی

۰.۰

۳.۰

 28ر صد مطوط بحرانی

۰.

۰.۰

 24نسبت پذیرش ولتاژ فشا متوسط
 20نسبت پذیرش ولتاژ فشا

عی

۰.

۰.۰

۳.۴

۰.۰

21

ری مانیتو ینگ

۰.۰

۰.۳

21

ری فرما

۰.۰

۰.۳

23

ری اطع کننده

۰.۰

۰.۰

۳.۰

۰.۰

 23تعدار عی

فع شده فشا متوسط به حج شبکه موجور

عی به حج شبکه موجور

تی

هد

۰.۰

۳.۰

۳.۰

۰.۰

 82میانگین زما

فع اطعی بابرنامه

۳.۴

۰.۰

 88میانگین زما

فع اطعی بیبرنامه پایدا

۰.۰

۳.۰

 84نسبت کاهش شکایات و ر مواستهای وا ره به توانیر

۳.۰

۰.۰

 80نسبت بدهی شرکت به بدهی اول رو ه

۰.۰

۰.۰

۰

۰

۰

۰

۰۰

۰۰

۰۰
۰۰

۰

۰۰

۳

۰۴

۰

۰

۰

۰۰
۰۰

۰۴

۰۳

۰۰

۰۰

۰۰
۰۰

۰۰

۰۰

۰۰
۰۰

۰۰
۰۳

۰۰

۰۰

هد

۰

ا

تی

۰۴

۰۰

عملکرد ا

اری

5.3 6.5
امتیاز عملکرر از میانگین امتیاز شامصها به رست میآید و بین  8تا  68تنییر میکند
عدر بز تر به معنای عملکرر بهتر است .اعدار عملکرر فر ی است.

شکل .2نمونهای از نمورا ارا (تمامی اعدار و امتیازها فر ی هستند)
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ردیف

هد برنامه

6

شاخص*

واحد

نسبت تلفات انرژی تجمعی ماهانه نسبت به
رو ه مشابه ر سال ابل

ر صد

کاهش تلفات

شیوه محا به
انرژی فروش فته تا ماه محاسبه – انرژی تحویلی تا ماه محاسبه
انرژی تحویلی تا ماه محاسبه

×688

شامص از تقسی تلفات سال جا ی بر تلفات رو ه مشابه سال ابل به رست میآید

2

ر صد تلفات نقطه به نقطه

ر صد

8

ر صد ارائت

ر صد

4

ر صد عدم ارائت متوالی  2با و بیشتر

ر صد

0

ر صد ارائت با پروب

ر صد

ر صد کنتو های فهام ارائتشده از اه رو

ر صد

1

ر صد کنتو های اابل ارائت از اه رو

ر صد

3

نرخ ابضهای برگشتی و اصالحی

ر هزا

انرژی فروش فته یک سال گذشته – انرژی تحویلی یک سال گذشته
انرژی تحویلی یک سال گذشته

×688

تعدار کنتو های ارائتشده طی رو ه ا زیابی
تعدار کل کنتو های آماره ارائت رو ه ا زیابی

×688

کنتو ی که با پروب یا ا آ با اطالعات  GPSباشد ،به عنوا ارائت شده لحاظ
میشور

بهبود پوشش قرائت

1

افزایش قرائت از راه
دور

تعدار کنتو های ارائتنشده  2با متوالی و بیشتر ر زما ا زیابی

×688

تعدار کل کنتو های فعال ر زما ا زیابی
تعدار کنتو های ارائتشده با پروب طی رو ه ا زیابی
تعدار کل کنتو های ریجیتال ارائتشده رو ه ا زیابی

×688

تعدار کنتو های فهام منصوبه ارائتشده از اه رو
تعدا کل کنتو های فهام اابل ارائت از اه رو

×688

تعدار کنتو های ارائتشده از اه رو
تعدار کل کنتو ها

×688

×688

تعدار ابضهای برگشتی و اصالحی
تعدار ابضهای صار ه

بهبود صحت قرائت

3

ر صد ابوض صار ه زیر  0888توما

ر صد

68

ر صد وصول جا ی
(با کسر موا ر ماص)

ر صد

ر صد وصول به مطالبات

ر صد

ر صد عدم وصول  2رو ه و بیشتر متوالی با
بدهی بیش از  08888توما

ر صد

68

ر صد پررامت الکترونیکی

ر صد

64

تعدار وزهای تجاوز از سق مجاز پیک تعیین
شده

تعدار

ر صد مشترکا مانگی با مصرب باالتر از
الگوی مصرب

ر صد

میانگین زما واگذا ی انشعاب کمتر از 88
کیلووات از شبکه موجور

وز

جمع مدت زما واگذا ی انشعابهای جدید از شبکه موجور
تعدار کل انشعابهای جدید از شبکه موجور

نسبت کاهش شکایات و ر مواستهای وا ره
به توانیر

نسبت

تعدار شکایتها و ر مواستهای وا ره به توانیر از ذینفعا بیرونی شرکت
تعدار شکایتها و ر مواستهای وا ره رو ه مشابه

نسبت بدهی شرکت به بدهی اول رو ه

نسبت

میزا بدهی اعالمی شرکت ر زما ا زیابی
بدهی ابتدای سال مطابق صو تهای مالی

66

افزایش وصو
مطالبات

62

مدیریت بار و مصر

60
61
61

][۳

تعدار ابضهای با مبلغ کمتر از  0888توما آمرین رو ه
تعدار ابضهای صار ه آمرین رو ه

63

زمان واگذاری
انشعاب

شاخصهای
مدیریتی

×688

×688

×688

×688

وصول سال جا ی (با کسر موا ر ماص)
فروش یالی سال جا ی (باکسر موا ر ماص)

وصول مطالبات انرژی ر  62ماه گذشته
فروش سالی انرژی ر  62ماه گذشته  +مانده مطالبات  62ماه پیش
تعدار مشترکا بدو پررامت  2رو ه و بیشتر ر زما ا زیابی
تعدار مشترکا
×688

تعدار ابضهای پررامتشده غیرحضو ی
تعدار ابضهای پررامتشده

تعدار وزهایی که پیک با وزانه شرکت از سق مجاز پیک تعیینشده ر ماههای
مررار تا شهریو بیشتر شده است.
×688

تعدار مشترکا با مصرب باالتر از الگوی مصرب
تعدار کل مشترکا

ردیف

هد برنامه

واحد

ماموشی ( )SAIDIتوزیع  -فشا متوسط و فشا
عی

63
28

شاخص*

کاهش خاموشی
توزیع

ماموشی ( )SAIDIبابرنامه فشا متوسط

شیوه محا به
مجموع ماموشی فشا متوسط بابرنامه ،ماموشی فشا متوسط بیبرنامه پایدا و ماموشی
فشا عی (شامل بابرنامه و بیبرنامه)

رایقه ر
سال به ازای

810×24×18

مجموع انرژی توزیع نشده بابرنامه فشا متوسط
انرژی تحویلی شرکت

هر مشترخ
810×24×18

مجموع انرژی توزیع نشده بیبرنامه پایدا فشا متوسط
انرژی تحویلی شرکت

26

ماموشی ( )SAIDIبیبرنامه پایدا فشا متوسط

22

میانگین تعدار اطعی بیبرنامه پایدا فید های
عمومی

تعدار0فید

میانگین تعدار اطعی فید کامل بیبرنامه پایدا
فید های عمومی

تعدار0فید

تعدار اطعی فید کامل بیبرنامه پایدا فید های عمومی فشا متوسط
تعدار فید های عمومی فشا متوسط

24

میاتگین تعدار اطعی بیبرنامه گذ ا فید های
عمومی

تعدار0فید

تعدار اطع بیبرنامه گذ ای فید های عمومی فشا متوسط
تعدار فید های عمومی فشا متوسط

تعدار اطعی بیبرنامه پایدا فید های عمومی فشا متوسط
تعدار فید های عمومی فشا متوسط
اطع بیبرنامه شامل اطع کامل فید و انشعابهای فید میشور .اطع ترانسفو ماتو ر
محاسبه این شامص لحاظ نمیشور.

28

افزایش پایداری
شبکه فشار متو ط

20

ر صد مطوط بحرانی

ر صد

×688

تعدار فید با میانگین اطع بیبرنامه  43با و بیشتر ر یک سال گذشته
تعدار کل فید های عمومی

21

نسبت پذیرش ولتاژ فشا متوسط

ر صد

×688

تعدار کنتو های فهام مشترکا ریماند اولیه با افت ولتاژ غیراستاندا ر
تعدار کنتو های فهام مشترکا ریماند اولیه با ثبت ولتاژ

افزایش کیفیت ولتاژ

نسبت پذیرش ولتاژ فشا

21

عی

ر صد

تعدار نقاط را ای افت ولتاژ بحرانی با ارائت هوشمند
×688
تعدار نقاط ثبت ولتاژشده با ارائت هوشمند
ارائت هوشمند ولتاژ شامل ارائت با پروب و کنتو های فهام میشور.
ولتاژ بحرانی مشترکا  288ولت ر نظر گرفته شده است.

23

23

هوشمندی و
اتوما یون شبکه
فشار متو ط

88
86
82

بهبود تعمیرات
پیشگیرانه

84

ری فرما

ری

تعدار نقاط را ای اابلیت کلیدزنی از اه رو وی فید ها
تعدار کل فید های عمومی

ری اطع کننده

ری

تعدار نقاط را ای اابلیت کلیدزنی زیر با وی فید ها
تعدار کل فید های عمومی

تعدار عی

فع شده فشا متوسط به حج
شبکه موجور

تعدار عی

عی به حج

تعدار عی

88

ری مانیتو ینگ

ری

تعدار نقاط را ای مانیتو ینگ وی فید های عمومی
تعدار کل فید های عمومی

فع شده فشا
شبکه موجور

فع شده پست به تعدار پستهای
موجور

ر صد

فع اطعی بابرنامه

فع اطعی بیبرنامه پایدا

رایقه بر
اطعی

مدیریت زمان
قطعیها

80

ر صد

رایقه بر
اطعی

میانگین زما
میانگین زما

ر صد

تعدار عیوب فع شده فشا متوسط مستند به نرمافزا pm

کیلومترمدا شبکه فشا متوسط موجور
تعدار عیوب فع شده فشا متوسط مستند به نرمافزا pm

کیلومترمدا شبکه فشا

عی موجور

تعدار عیوب فع شده پستها مستند به نرمافزا pm

تعدار پستهای موجور
مجموع زما اطعیهای بابرنامه فشا متوسط
تعدار اطعیهای بابرنامه فشا متوسط
مجموع زما اطعیهای بی برنامه فشا متوسط
تعدار اطعیهای بی برنامه فشا متوسط

* شامصهای ری های  23 ،23 ،21 ،21 ،63 ،61 ،64 ،68 ،66 ،68 ،1 ،1 ،2 ،6و  88ر حال حا ر به صو تِ سیستمی اابل اندازهگیری است و ر اولویت اوّل پایش
شرکت های توزیع نیروی برق ارا را ر.
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اقدامهای پیشِرو
با هدب پایش و گزا شرهی سیستمی شامصها و استقرا طر سیما ر شرکتهای توزیع نیروی برق ،انجاام
اادامهای زیر رو ی است.
 محاسبه مقاریر شامصها ر سال  .6831نخستین گام برای پیاره سازی طر سیماا ،اطاالع از و اعایات فاعالای
شامصهایی است که ر مراحل ابل تدوین کررهای  .تعیین شیوه رایق محاسبه ،تدوین شناسنااماه شااماص هاا و
جمعآو ی رارهها برای محاسبه آنها ر  83شرکت توزیع ر این مرحله رنبال میشور.
 توسعه زیرسامت الزم برای محاسبه سیستمی شامصها .برای تسهیل محاسبه شامص هاا و جالاوگایاری از باروز
مطاهای احتمالی ،محاسبه شامصها باید به صو ت سیستمی و بدو محاسبه رستی انجام گیرر .انتظا مای ور کاه
این اادام طی شش ماه آتی به سرانجام برسد و محاسبه تمامی شامصها ر پایا سال  6833به صو ت سیساتامای
اابل انجام باشد.
 تعیین حدور پذیرش و مطلوب شامصها .محاسبه امتیاز عملکرر شرکتها با حدور پذیرش و مطلاوب شااماص هاا

ممکن است .پس از محاسبه مقاریر شامصها ر سال  ،6831میتوا این حدور ا به نحوی تعیین کرر که اماتایااز
شرکتهای توزیع نیروی برق ر بازه مناسبی ارا بگیرر .ر صو ت تعیین حدور پذیرش بدو توجه به مقاریر فعالای
شامصها ،ممکن است میانگین امتیاز شرکت ها بسیا اندخ یا باال بشور و نتوا از آ برای ا زیابی و ایجاار اناگایازه
بهبور بهره برر.
 تعیین اهداب سال  .6833پس از انجام مراحل باال ،میتوا و عیت عملکرر شرکتها ا ر سال  6831ترسیا کارر
و بر مبنای آ  ،اهداب سال  6833ا تعیین نمور .الزم به یارآو ی است که با توجه به گذشت حداال  1مااه از ساال
جا ی ر زما نهایی شد و عیت عملکرر  ،6831تعیین اهداب برای سال  6833رو از وااعیت مواهد بور.
 تدوین و انتشا گزا ش نهایی .پس از تعیین اهداب سال  ،6833میتوا گزا شی از و عیت عملکرر فعلای صاناعات
توزیع نیروی برق کشو به تفکیک شرکت های توزیع برق و اهداب آنها تهیه کرر .این سند ،برناماه و اهاداب باخاش
توزیع برق کشو ا بازتاب میرهد و چا چوبی ا برای مدیریت عملکرر شرکتهای توزیع نیروی برق فراه میآو ر.

این مستند با الگوبررا ی از گزا ش اتحاریه ا وپا برای ا زیابی شامصهای عملکرری آب و فا الب  83شهر ا وپایی
( )Blue Citiesو بر مبنای تجا ب حاصل از اجرای آ ر سه شرکت توزیع نیروی برق استا ایالم ،جنوب استا
کرما و اهواز ،ر شرکت مشاو ه مدیریت آ یانا تهیه شده است.

