ش کرت توانیر

سامانه یکپارچه مدیریت شاخصهای استراتژیک
سیمای شرکتهای برق منطقهای

طرح سیما

شهریور ۸۹۳۱

پیشگفتار
ساختار کالن صنعت برق کشور و در رأس آن شرکت توانیر ،در پنجاه
سال گذشته با فراز و نشیب فراوانی همراه بوده است؛ به ترتیبیی کیه
در حال حاضر این شرکت متولی هدایت و راهبری  61شیرکیت بیرق
منطقهای و  93شرکت توزیع نیروی برق است (شکل .)6
یکی از اصلیترین نقشهای شرکت توانیر (به عنوان شرکت میادر) در
قبال شرکت های زیرمجموعه ،نظارت و راهبری کالن آنها در راستیای
تحقق اهدافِ شاخصهای استراتژیک صنعت برق است .در این راستیا
و در سال  6931این شرکت طرحی موسوم به »سامانیه ییکیچیار یه
مدیریت شاخصهای استراتژیک« (طرح سیما) را به طور مجیاا و در
دو بخش شرکتهای توزیع و برقهای منطقهای در دستور کیار خیود
قرار داده است .این طرح بر آن است که در راستای تحقق »بیرنیامیه

شرکت توانیر تا سال  «6011و با تمرکا بر حل ریشه ای »اقیتیدیاد
نامتوازن برق« و »مدیریت مؤثر رشد بار در پیک تابستان« ،میوضیو
اعمال مؤثر »حاکمیتی شرکتی« توانیر را از طریق نظارت و مدیرییت
عملکرد شفاف شرکت های زیرمجموعه پیگیییری نیمیایید .پیییش از
پرداختن به جائیات طرح سیما ،مروری بر ند شاخص استراتیژییک
بخش انتقال صنعت برق کشور ،به ترتیب زیر خالی از لطف نیست.
 .6عملکرد بسیار اندک و حدود  91درصدی طرح انتقال باعث شیده
است که پروژههای مورد نیاز برای پایایی و امنیت شبکه به موقع
برقدار نشوند .بنا به ضرورت پروژهها با حفاظتهیای نیاقیص بیه
بهرهبرداری می رسند و در نتیجه احتمال بروز حادثه در شیبیکیه
برق افاایش مییابد .از سوی دیگر نقدینگی محدود طرح انتیقیال
نیا در پروژههای متعدد و معوق سالهای پیشین هاینه می شیود
و برقدار شدن پروژههای استراتژیک و ضروری را بیش از پیش به
تاخیر میاندازد.
 .۲هاینه بهرهبرداری از شبکه موجود در شرکتهای برق منطقیه ای
نامتوازن است .تعداد اپراتور و نگهبان پستها در شرکتهای برق
منطقهای بین  9تا  1نفر است .این تفاوت در تعیداد کیارکینیان
سایر بخشها نیا دیده میشود .همین امر هیایینیه هیای جیاری

عملکرد طرح انتقال حدود  ۰۳درصد است و همین نقدینگی اندک نیز در پروژههای
متعدد هزینه میشود و پروژههای استراتژیک و ضروری با تاخیر برقدار میشوند.
میانگین  ۰۳درصدی شاخص وصول به مطالبات در شرکت های برق منطقهای،
مانده بدهی حدود  ۰۰۳۳میلیارد تومانی مشترکان را در پی داشته است.
برخی شرکتها را غیربهینه می کند و باعث فشیار بیییشیتیر بیر

موفق به وصول  ۰1درصد مطالبات خود شدهاند و این مهم مانده

نقدینگی طرح بهینهسازی میشود؛ به نحوی که عملیکیرد طیرح

بدهی حدود  ۲911میلیارد تومانی را برای صنعت برق کشور بیه

بهینهسازی شبکه انتقال و فوق توزیع به زحمیت بیه  01درصید

ارمغان آورده است.

شرایط مورد اشاره در باال ،ایجاب میکند که تالش توانیر بر حل ایین

میرسد.
 . 9نتیجه نین شرایطی در پایایی شبکه برق خود را نشان می دهید،

الش ها متمرکا شود و در همین راستا نظارت بر عملکرد بیرق هیای

فقط بخش انتقال و فوق توزیع حدود  31دقیییقیه در سیال بیه

منطقهای نیا در این حوزهها ،دقیقتر و مبتنی بر شاخص های کیمیی

مشترکان خاموشی تحمیل می کینید (کیه بیا خیامیوشیی 111

عملکردی باشد .مستند پیشرو بر آن است که با تبیین مکیانیییامیی

دقیقه ای ناشی از توزیع ،مشترکان برق حدود  ۰11دقیییقیه در

ساده و شفاف و با شاخص های کمی عملکردی ،یار یوبیی را بیرای

سال خاموشی دارند) .ایین اعیداد خیامیوشیی در میقیایسیه بیا

پایش عملکردِ سیستماتیک برقهای منطقهای فراهم آورد .امید که بیا

کشورهای توسعه یافته ندان قابل دفا نیسیت .خیامیوشیی 31

اجرای این طرح زمینه الزم برای هداییت و راهیبیری شیرکیت هیا و

دقیقهای در سال انتقال و فوقتوزیع ،به تنهایی از کل خامیوشیی

بهینهکاوی تجارب مثبت آنها ،مهیا شود.

کشورهای توسعهیافته بیشتر است و از سوی دیگر بی تیردیید بیا
دقیقتر شدن مکانیامهای ثبت خاموشی در آینده نادییک،

اعداد واقعی خاموشی از این هم بیشتر خواهد
شد.
 . 0با وجود کمبود شدید نقدیینیگیی

۰2722

22۱2

مگاوات ظرفیت نیروگاهی

درصد تلفات کل

صنعت برق ،وصول مطالبات نیا
با الشی جدی میواجیه اسیت

204۶22

شاخص وصول به مطالیبیات (بیا

4۶0۶2

کیلومتر مدار
شبکه انتقال و فوقتوزیع

احتساب مطیالیبیات میعیوق) در
مییجییمییو شییرکییت هییای بییرق

مگاوات پیک کشور

072

۵۶74

منطیقیه ای حیدود ۰1

تراوات ساعت فروش برق

دستگاه ترانسفورماتور
انتقالوفوقتوزیع

درصد است .به عیبیارت

070222

دیگر با وجود بهای نا یییا

مگاولتآمچر

792

دقیقه در سال خاموشی
مشترکان

نسبی برق در مقیایسیه
با سایر نهادهها،
شرکت هیای
بییییییییییرق

37

میلیون مشترک

منطقه ای تنهیا
شکل  .6صنعت برق کشور در یک نگاه ()693۰
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سامانه یکپارچه مدیریت شاخصهای استراتژیک (سیما)
شرکتهای برق منطقهای
از »کنترل« در کنار هار اصل دیگر برنامهرییای ،سیازمیان دهیی،

منوط به ایجاد زیرساخت دریافت سیستیمیی داده هیای میحیاسیبیه

استخدام و رهبری ،به عنوان اصول و وظایف پنجگانه مدیرییت ییاد

شاخصها خواهد بود.

میشود .با وجود اهمیت هار اصل نخست ،به نظر میرسد کیه بیه

با انجام این گام ،فهرست شاخصها و جهت گیری شرکیت هیای بیرق

واسطه تورم نیروی انسانی در ستاد و دفاتر مرکیای شیرکیت هیای

منطقهای مشخص شده و امید میرود که اهتمام آتی آنها بر بیهیبیود

ایرانی ،عمده تمرکا سازمانها بر وظیفه پنجم ی کنترل ی متمیرکیا

شاخصها متمرکا شود.

شده و کمتر روز و ماهی است که گروهی از دفاتر ستادی شیرکیت
برای ارزیابی به بخشهای صف و عملیاتی سازمان مراجعه نکنینید.

امتیازدهی شاخصها

این مهم در کنار دامن زدن به موج بدبینی ،به ویژه در بخیش هیای

همانطور که در جدول  6دیده میشود ،جهت بهبود برخی شاخص ها

صف ،کارکرد اباارهای کنترلی را نیا لوث مینماید.

مثل وصول مطالبات افاایشی و پارهای دیگر مانند انرژی توزیع نشده و

از این رو ،به منظور پرهیا از عارضه مورد اشاره در بیاال ،میکیانیییام

تلفات کاهشی است .دیمانسیون و مقادیر آنها نیا بسیار متفاوت است.

سادهای بر مبنای شاخص های کمّی توسعه یافته و امیدوارییم کیه

نرخ انرژی توزیعنشده حدود  1۱6۰در هاار و وصول مطالبات نیادییک

بتوان از آن (بدون ضرورت مراجعه حضوری) برای مدیریت عملکرد

 ۰1درصد است .درصد عملکرد طرح انتقال و مدت زمان برقرار حدود

شرکتهای برق منطقهای کشور استفاده کرد .در ادامه مهیم تیریین

 99و میانگین تعداد اپراتور و نگهبان هر پست  ۰نفر .این تفاوت مانیع

گامهای اجرایی برای توسعه و استقرار طرح سیما مرور میشود.

از آن است که این شاخصها را در یک نمودار نشان بدهیم.
برای حل این مشکل از تکنیک نرمالسازی مقادیر استفاده کرده ایم و

تعیین شاخصهای کمّی مدیریت عملکرد

مقادیر تمامی شاخصها را به عددی بین  1تا  61تبدیل کرده ایم؛ بیه

گام نخست در تدوین سامانه یکچار ه شاخصهای استراتژیکِ (سیما)

نحوی که صفر نشاندهنده حداقل عملکرد مورد انتظار و  61عملکیرد

شرکتهای برق منطقهای ،تعیین شاخیص هیای کیمّیی اسیت .ایین

مطلوب را نشان میدهد .به این ترتیب همه شاخصها امتیاز میگیرند

شاخصها در پنج حوزه اصلی پایایی زیر تعیین شدهاند.

و با توجه به محدوده امتیازدهی  1تا  61قابل نمایش در یک نیمیودار

 پایایی شبکه

هستند.

 توسعه و بهینهسازی شبکه

][۵

 مدیریت بار

منطق رادار

 بهرهوری منابع انسانی

بهترین نمودار برای نمایش عمیلیکیرد شیاخیص هیای پیانیاده گیانیه

 عملکرد مالی

شرکتهای برق منطقه ای ،نمودار رادار است .استفاده از نمودار رادار و

در تعیین شاخص ها به این مهیم تیوجیه شیده اسیت کیه امیکیان

منطق استفاده از آن ،ماایایی دارد که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.

اندازهگیری سیستمی آنها در توانیر با مراجعه به بانکهای اطالعاتی

 شناسایی سریع نقاط قوت و ضعف .با یک نگاه به نمودار رادار و مقیایسیه

و دریافت وب سرویس از آنها ممکن باشد و از درییافیت بیاواسیطیه

فاصله سطح رنگی با محیط دایره عملکرد ،شکاف عملکرد فعلی خیود را

دادهها از شرکتهای برق منطقیه ای پیرهیییا شیده اسیت .هیمیه

با هدف و وضعیت مطلوب متوجه میشویم؛ میانگین امتیاز عملکرد نیییا

شاخصهایی که برای شرکتهای برق منطقه ای تدویین شیده انید،

این مقایسه را ممکن میسازد .عالوه بر این ،نقاط ضعف و نیقیاط قیوت

امکان گاارشگیری سیستمی دارند و افاودن شاخص هیای جیدیید

شرکت نیا به سادگی قابل تشخیص است .همان طور کیه در شیکیل ۲

دیده میشود ،شاخصهای درصد ترانسفورماتورهای فوق تیوزییع بیا بیار

 بهینهکاوی موثر .هر یک از شرکتهای برق منطقهای میتوانند بیا میرور

کمتر از  91درصد و درصد وصول مطالبات با بدهی معوقه  ،با امتیییازی

نمودار رادار شرکتهای دیگر ،از نقاط قوت و ضعف یکدیگر مطلع شونید.

کم ،فرورفتگی دارند و ضعیفترین عملکرد را در مقایسه با حیدود میورد

شرکتی که می خواهد عملکرد خود را در شاخدی ،برای میثیال وصیول

انتظار دارند .شاخصهای درصد پروژه های اولیوییت دار بیرق دار شیده و

مطالبات یا میانگین تعداد اپراتور و نگهبان هر پست را بهبود بیدهید ،در

نسبت جذب منابع مالی از محل منابع جدید نیا عملکرد بهتیری دارنید

نمودار رادار شرکتهای با عملکرد باال در شیاخیص هیای میوردنیظیر را

و به وضع مطلوب نادیکترند .با یک نگیاه بیه نیمیودار رادار ،میتیوجیه

شناسایی میکند و بازدید از آنها را برای بهینهکاوی موثر بیرنیامیه رییای

میشویم که در شاخصهای درصد ترانسفورماتورهای فوقتوزییع بیا بیار

میکند .انتظار میرود این فضای از همآموزی ،به بهبود سریع عمیلیکیرد

کمتر از  91درصد بهبود قابل توجهی انتظار میرود.

شرکتهای برق منطقهای و تسهیم تجارب کمک کند.

 تعیین اولویتهای اقدامهای شرکتهای برق منطقهای .نمودار رادار شیکیل

 تسهیم تجارب برتر .با در اختیییار داشیتین نیمیودار رادار شیرکیت هیا،

زیر برای تمامی شرکتهای برق منطقهای ترسیم میشود و هر شرکتی بیا

عملکردهای برتر در شاخصها مشخص و ستاد توانیر می تواند نسبت بیه

توجه به عملکرد خود بر اساس نمودار رادار ،نقاط ضعف و فیاصیلیه اش بیا

واکاوی تجارب برتر و مستندسازی فعالیت های صیورت گیرفیتیه بیرای

وضع مطلوب را مشاهده میکند و بر همین اساس اولوییت هیای بیهیبیود

رسیدن به این سطح از عملکرد ،اقدام کند .نین تحلیلی میتیوانید بیه

شاخصها و اقدامهای پشتیبان آنها را تعیین می کنید .بیه ایین تیرتیییب،

سیاستگذاری بهبود شاخصها کمک شایانی نماید.

اقدامها جهت مییابند و نتیجه مورد انتظار از آنها نیا شفاف میشود.
2

امتیاز

هدف

شاخص

آتی

6

نرخ انرژی توزیعنشده

7.0

7.۰

۲

ضریب پایداری

4.9

7.۶

9

ضریب آمادگی

7.0

۶.3

0

درصد ترانسهای فوق توزیع با بار کمتر از  91درصد در پیک همامان

7.7

۶.۵

۰

درصد پروژههای اولویتدار برقدار شده خط و پست

0.7

4.9

1

عملکرد طرح انتقال

۰.2

۰.۵

۰

عملکرد طرح بهینه سازی

4.2

4.۰

1

نسبت بار کاهش یافته با طرحهای مدیریت بار به بار مدرفی مشترکان

7.۵

۶.2

3

نسبت تعداد اپراتور پستها و نگهبان انتقال و دیسچا ینگ به تعداد
پستهای انتقال و فوق توزیع

7.3

7.۶

 61نسبت کل کارکنان به تعداد پستهای انتقال و فوقتوزیع

7.0

۶.3

 66درصد وصول مطالبات با مطالبات معوق

4.2

7.2

 6۲نسبت جذب منابع مالی از محل منابع جدید به کل منابع

0.۰

۵.۰

 69نسبت هاینههای بهرهبرداری به ارزش تجهیاات شرکت

۰.3

۰.۶

 60درصد تلفات شبکه انتقال و فوقتوزیع

۵.4

۶.4

شماره شاخص

2۵

0

23

3

20

۵

22

4

22

7

9

۶

۰

هدف ا آتی

عملکرد ا

اری

5.7 6.9
امتیاز عملکرد از میانگین امتیاز شاخصها به دست میآید و بین  1تا  61تغییر میکند
عدد بار تر به معنای عملکرد بهتر است .اعداد عملکرد فرضی است.

شکل .۲نمونهای از نمودار رادار (تمامی اعداد و امتیازها فرضی هستند)
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مدیریت بار به بار مدرفی مشترکان

درصد

×611

نسبت تعداد اپراتور پستها و نگهبان
انتقال و دیسچا ینگ به تعداد
پستهای انتقال و فوق توزیع

نسبت

نسبت کل کارکنان به تعداد پستهای
انتقال و فوقتوزیع

نسبت

66

وصول مطالبات با احتساب مطالبات
معوق

درصد

×611

6۲

نسبت جذب منابع مالی از محل منابع
جدید به کل منابع

درصد

×611

نسبت هاینههای بهرهبرداری به ارزش
تجهیاات شرکت

نسبت

تلفات شبکه انتقال و فوقتوزیع

درصد

6

۲

1

3

پایایی و امنیت
شبکه

تو عه و
بهینه ازی

مدیریت بار

بهرهوری منابع
انسانی

61

عملکرد مالی
69
60

][7

شیوه محا به
انرژی توزیع نشده انتقال و فوقتوزیع
انرژی فروخته شده به شرکتهای همجوار  +انرژی تحویلی
جمع مدت زمان خروج خودکار و اضطراری خط و ترانس
 × 1۰11 × 11تعداد عناصر شبکه (شامل خط و ترانس)
جمع مدت زمان خروجهای خط و ترانس
 × 1۰11 × 11تعداد عناصر شبکه (شامل خط و ترانس)

تعداد پستهای فوقتوزیع با بار کمتر از %91
تعداد کل پستهای فوقتوزیع
تعداد خطوط و پستهای برقدار شده
تعداد خطوط و پستهای در اولویت برقدار شدن

×611

منابع مالی محقق شده برای طرح انتقال
بودجه طرح انتقال
منابع مالی محقق شده برای طرح بهینهسازی
بودجه طرح بهینهسازی
بار کاهشیافته در پیک با طرحهای مدیریت بار
مجمو بار مدرفی مشترکان

اپراتورهای انتقال فوقتوزیع  +نگهبان پست انتقال و فوقتوزیع
تعداد پستهای انتقال و فوقتوزیع
کل کارکنان شامل رسمی ،پیمانی ،نگهبانیها و ...
تعداد پستهای انتقال و فوقتوزیع
میاان وصول طی دوره
مطالبات ابتدای دوره  +میاان فروش ریالی طی دوره
منابع حاصل از فاینانس ،وام ،اوراق ،منابع استانی
کل منابع محقق شده
هاینههای جاری بهرهبرداری
ارزش تجهیاات شرکت

×611

انرژی فروخته شده  -انرژی تحویلی
انرژی تحویلی

شاخصهای 60گانه طرح سیما همسو با شاخصهای کلیدی عملکرد سند مدیریت استراتژیک صنعت برق تعیین شدهاند*.

اقدامهای پیشِرو

با هدف پایش و گاارشدهی سیستمی شاخص ها و اسیتیقیرار طیرح

نحوی تعیین کرد که امتیاز شرکتهای برق منطقهای در بازه منیاسیبیی

سیما در شرکتهای برق منطقهای ،انجام اقدامهای زیر ضروری است.

قرار بگیرد .در صورت تعیین حدود پذیرش بدون توجه به مقادیر فعیلیی

 تدویب نهایی شاخصهای طرح سیما .بیرای انیجیام ایین میهیم طیی

شاخصها ،ممکن است میانگین امتیاز شرکتها بسیییار انیدک ییا بیاال

جلسات حضوری طرح حاضر در ند شرکت برق منیطیقیه ای میرور و
نظرات مدیران آن دریافت خواهد شد .پس از دریافت بازخوردها نسبیت
به ویرایش شاخصها اقدام و طرح نهایی خواهد شد.

بشود و نتوان از آن برای ارزیابی و ایجاد انگیاه بهبود بهره برد.
 تعیین اهداف سال  .6933پس از انجام مراحل باال ،می تیوان وضیعیییت
عملکرد شرکتها را در سال  693۰ترسیم کرد و بر مبنیای آن ،اهیداف

 محاسبه مقادیر شاخص هیا در سیال  .693۰نیخیسیتییین گیام بیرای

سال  6933را تعیین نمود .الزم به یادآوری است که با توجه به گذشیت

پیادهسازی طرح سیما ،اطال از وضعیت فعلی شاخصهاییی اسیت کیه

حداقل  1ماه از سال جاری ،تعیییین اهیداف بیرای سیال  6931دور از

در مراحل قبل تدوین کرده ایم .تعیین شیوه دقیق محیاسیبیه ،تیدویین

واقعیت خواهد بود.

شناسنامه شاخصها و جمعآوری دادهها برای محیاسیبیه آنیهیا در 61
شرکت برق منطقهای در این مرحله دنبال میشود.

 تدوین و انتشار گاارش نهایی .پیس از تیعییییین اهیداف سیال ،6933
می توان گاارشی از وضعیت عملکرد فعلی بخش انتقال کشور به تفکییک

 توسعه زیرساخت الزم برای محاسبه سیستمی شاخص ها .برای تسهییل

شرکتهای برقهای منطقهای و اهداف آنها تهیه کرد .این سند ،برنامه و

محاسبه شاخص ها و جلوگیری از بروز خطاهای احتمالیی ،میحیاسیبیه

اهداف بخش انتقال کشور را بازتاب میدهد و ار وبی را برای مدیرییت

شاخصها باید به صورت سیستمی و بدون محاسبه دستی انجام گیییرد.

عملکرد شرکتهای برق منطقهای فراهم میآورد.

انتظار می رود که این اقدام طی شش ماه آتی بیه سیرانیجیام بیرسید و

 اتدال تدریجی نتایج ارزیابی عملکرد شرکتها به مکانیامهای پاداش .بیه

محاسبه تمامی شاخصها در پایان سال  6931به صورت سییسیتیمیی

منظور اثربخشی مکانیام ارزیابی عملکرد شرکتها با مینیظیق رادار الزم

قابل انجام باشد.

است که نتایج این ارزیابی به پاداش متدل باشد امیا ایین اتدیال بیایید

 تعیین حدود پذیرش و مطلوب شاخصها .محاسبه امتیییاز عیمیلیکیرد
شرکتها با حدود پذیرش و مطلوب شاخصها ممیکین اسیت .پیس از
محاسبه مقادیر شاخصها در سال  ،693۰می تیوان ایین حیدود را بیه

تدریجی و با احتیاط صورت بگیرد تا شرکتهای برق منطقهای فیرصیت
هماهنگی و همسویی با آن را داشته باشند.

] [۶

شرکت توانیر در نیم قرن گذشته با فراز و نشیب زیادی همراه بوده اسیت
و اکنون با  93شرکت توزیع نیروی برق و  61شرکت برق منطقهای شبکه
گسترده برق کشور را مدیریت میکند .نظارت بر این شرکت هیا ییکیی از
مهمترین دغدغه های توانیر بوده و هست .به همین منظور طرح سیامیانیه
یکچار ه مدیریت شاخص هیای اسیتیراتیژییک بیرای نیظیارت میوثیرتیر
شاخص محور توسعه یافته است .طرح سیما به صیورت جیداگیانیه بیرای
شرکتهای توزیع نیروی برق و برقهای منطقهای توسعه یافته است .ایین
گاارش به مرور طرح در شرکتهای برق منطقهای اختداص دارد.
مستند پیش رو بر آن است که با تبیین مکانیامیی سیاده و شیفیاف و بیا
شاخص های کمی عملکیردی ،یار یوبیی را بیرای پیاییش عیمیلیکیر ِد
سیستماتیک برقهای منطقه ای و بدون ضرورت میراجیعیه حضیوری بیه
شرکت ها فراهم آورد .امیدواریم که با اجرای این طرح زمیینیه الزم بیرای
هدایت و راهبری شرکتها و بهینهکاوی تجارب مثبت آنها ،مهیا شود.

طرح سیما با الگوبرداری از گاارش اتحادیه اروپا برای ارزیابی شاخصهای عملکردی
آبوفاضالب  93شهر اروپایی ( )Blue Citiesو بر مبنای تجارب حاصل از اجرای آن در ند
شرکت توزیع نبروی برق کشور ،به سفارش معاونت برنامهریای و امور اقتدادی شرکت توانیر و
در شرکت مشاوره مدیریت آریانا تهیه شده است.

