
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٢٩

 
 
 
 

 آژانس خدمات مشتركين
 

 حسن حاج اسمعيلي
 اي تهران شركت برق منطقه

 
 آژانس، مشتركين برق، انشعاب ها، خدمات: كلمات كليدي

 
تحوالت ساختاري صنايع برق و الزام هاي قانوني، برق تهران را به سوي واگذاري تدريجي                  : چكيده

اي تحقق امر رضايت مشتركين      تصدي گري و ايجاد فضايي مناسب جهت رقابت بخش خصوصي بر            
 . مطالعات گسترده اي در اين زمينه را آغاز نمود١٣٨٠برق ترغيب و از سال 

آژانس خدمات مشتركين برق كه يك مؤسسه كامالً غيردولتي است قطعاً در فاز اول قادر به ايفاي                     
ني نيز با چنين    همه نقش شركت هاي توزيع نبوده و مصالح برق منطقه اي فارغ از محدوديت هاي قانو             

 .سو نحواهد بود سياستي هم
به همين دليل پس از مطالعات الزم شرح وظايف آژانس خدمات مشتركين نمونه به خدمات                         
انشعاب هاي غيرديماندي پيش و پس از فروش انشعاب از شبكه فشارضعيف موجود محدود گرديد تا با         

يگري از خدمات برق به مردم را به اين          كسب نتايج كار و تعيين ميزان موفقيت آژانس ارائه بخش د           
 .بخش خصوصي واگذار نمايد

 
 پيشگفتار

 ساله سوم ضرورت حركت      ٥تحوالت ساختاري صنايع برق جهان در دهه گذشته و الزام هاي قانون               
گرايي از يك سو، و واگذاري تصدي گري به مردم از سوي ديگر را              برق تهران به سوي رقابت و مشتري      

با توجه به روند كنوني تجديد ساختار برق           (كرده و نخستين تجلي گاه اين ضرورت         اجتناب ناپذير  
اما، سناريوي تجديد ساختار صنايع برق جهان، بازيگران        . ايجاد آژانس خدمات مشتركين است    ) كشور

بدون (متعهد دارد كه آژانس خدمات مشتركين يكي از آنهاست، و تعيين نقش و وظايف يك بازيگر                   
مستلزم كاوش عميق در شرايط و مقتضيات برق تهران و طراحي مدل ويژه به               ) بازيگرانحضور ديگر   

از همين رو، هدف آژانس خدمات مشتركين برق تهران، ايجاد رقابت در نيروگاه ها و              . اين شرايط است  
كه هدف اصلي اين گونه آژانس ها در بسياري از كشورهاي               (ايجاد امكان انتخاب براي مشتري         

 .بلكه تسهيل و تسريع فرآيند خدمات رساني به مشتركين است. نيست) جهان استپيشرفته 
نظر به محدوديت هاي موجود در ايجاد آژانس خدمات مشتركين با هدف يادشده، ضروري است                     
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 فرض هايي كه در طراحي مدل        ترين پيش  مهم. فرض هاي الزم در طراحي آن بازشناسي شود         پيش
جلب رضايت مشتركين، عدم نياز به         : نظر قرار گرفت عبارتند از      طمحم) براي فاز اول  (پيشنهادي  

تغيير قوانين و مقررات، تعيين قلمرو و ظايف آژانس در چهارچوب مصالح و شرايط حاكم بر برق                       
 .تهران و سرانجام حركت مدل پيشنهادي به سوي تكامل طي فازهاي مختلف

 :رق تهران به گونه اي طراحي شده است كهبراساس همين پيش فرض ها، آژانس خدمات مشتركين ب
 .به تکامل برسد) فاز(طي چهار مرحله  
 به تغييرات عمده ساختاري و مقررات نيازي نداشته باشد)  اولفاز(ی يدر مرحله ابتدا 
 .تحت نظارت بخش توزيع قرار گيرد 
رق بخشي از خدمات پيش از فروش را انجام و بقيه را به نمايندگي از سوي متقاضيان ب                          

 .پي گيري نمايد
 .خدمات بعداز فروش انشعاب هاي غيرديماندي را انجام دهد 

براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مذكور، رقابت مالي، نظارتي، آموزشي و حقوقي خاص تعريف و                   
 .تصريح شده است

جوه به  تحويل لوازم انشعاب به آژانس، دريافت و       : ، چگونگي مسايلي از قبيل    روابط مالي بعداز انشعاب   
حساب برق تهران و شركت توزيع، خواندن كنتور، صدور قبض برق، ارسال گزارش قطع برق، پي گيري                

 .وجوه معوق، آزمايش كنتورها و مانند آنها را روشن كرده است
از سهم بازار، جذب و رضايت         (چگونگي شاخص هاي گوناگون ارزيابي و نظارت           ،   روابط نظارتي 

 .را بازشكافي كنند)  كيفيت رابطه با مشتريمشتركين، ويژگي خدمات، تا
از چگونگي  ( مفاد دوره هاي آموزشي الزم براي گردانندگان آژانس خدمات مشتركين را            ،روابط آموزشی 

 .به تصوير مي كشد) صدور مجوز آژانس تا آراستگي هاي ظاهري، تكنولوژي الزم، و فرآيند انجام كار
ند حل اختالف، رسيدگي به شكايت ها، و ضوابط و مقررات حاكم           نامه ها، فرآي  ، در ضمانت  روابط حقوقي 

 .بر آژانس سخن مي گويد
اصالحات ساختاري دهه اخير در صنايع برق كشورهاي پيشرفته جهان و تحليل آثار و پيامدهاي آنها                 

اين . بسياري از كشورهاي در حال توسعه را برانگيخت كه به تجديد ساختار صنعت خود بپردازند                   
در چهارچوب شرايط اجتماعي ـ اقتصادي، فرهنگي و سياسي حاكم بر كشورها گسترش يافته              حركت  

و در يك سوي آن شكل هاي گوناگون عدم تمركز و در ديگر سو، واگذاري كل مالكيت صنعتي به                       
 .بخش خصوصي است
وين جهاني  وسعه كشور، ناگزير بايد حركت هاي ن     ت با توجه به نقش بنيادي آن در         زصنعت برق ايران ني   

در صنايع برق جهان را پي گيري كند و از طراحي و اجراي قواعد امكان پذير در شرايط كنوني صنعت                   
از همين رو است كه برغم عدم حصول به نتايج قطعي در تجديد ساختار كالن اين                     . غفلت نورزد 

 .هاي تجديد ساختار برق پرداخته است صنعت، به طراحي و اجراي شماري از ماجول
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 داف ايجاد آژانساه
در اين صورت تعريف   . در اولين قدم از مطالعات، الزم است اهداف ايجاد آژانس تعيين و مشخص گردد             

. و تشخيص خصوصيات آژانس بدون انحراف از مسير اصلي و با دقت بيشتري انجام خواهد پذيرفت                  
 :اين اهداف به شرح ذيل مي باشند

 )ح تكريم ارباب رجوعطر(رساني به مشتركين  ارتقاي سطح خدمات 
 )طرح تكريم ارباب رجوع(سهولت دسترسي به خدمات مورد نياز مشتركين  
 )طرح تكريم ارباب رجوع( و تسريع در روند تأمين نيازهاي مشتركين لنسهي 
 )طرح تكريم ارباب رجوع(حفظ و ارتقاي منافع مصرف كنندگان  
 خصوصي  شدولت و ايجاد زمينه براي فعاليت هاي بخ كاهش تصدي گري 
 م بازارزايجاد انگيزه براي افزايش كارآيي و حداكثر استفاده از مكاني 
 ايجاد رقابت براي كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت  
  ، مقررات و مسايل ماليشفاف سازي فعاليت ها، قوانين 
 گسترش مطابقت عملكرد ها با معيارهاي بازرگاني 
  )E-GOvernment(بسترسازي ايجاد خدمات الكترونيكي  

 
 خصوصيات آرماني آژانس 

 .بر پايه اهداف تعيين شده، خصوصيات آرماني آژانس مورد مطالعه به شرح ذيل تعيين مي گردند
 .در مالكيت بخش خصوصي است 
كليه خدمات مورد نياز مشتركين را در چهارچوب نظام مالي حقوقي مشخص تبيي شده، ارائه                 

 .مي نمايد
ق سيستم هاي الكترونيكي و مخابرات نيازمندهاي خود را تأمين           مشتركين قادر باشند از طري      

 .نموده، مشكالتشان را بيان نمايند
بهبود سازمان، گسترش كيفي و كمي خدمات و رضايت مشتركين سرلوحه كار آژانس قرار                    

 .گيرد
عم ها ا  ها نظارت نموده، حافظ منافع تمامي گروه       مجموعه اي ساختار يافته بر فعاليت هاي آژانس      

 .ها و مردم باشد از دولت، آژانس
هاي شركت  برق، آژانس يكي از ابزارهاي كارآ و            سازي تمامي فعاليت   هاي خصوصي  در چالش  

 .نقاط قوت براي گسترش مشاركت بخش خصوصي تلقي گردد
 

 اصول حاكم بر روش كار
 در اين شرايط،    .آژانس برق نهادي است كه گستره خدمات آن، مجموعه خدمات برق را دربر مي گيرد              
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بدين . دستيابي به نتايج بهينه، نيازمند توافق بر اصول و معيارهاي حاكم بر روش كار و مطالعات است                
منظور بررسي ها و مباحثات الزم با دست اندركاران امر، منتج به تعريف بندهاي ذيل به عنوان اصول                   

 :حاكم بر روش كار گرديد
 عميق پيرامون نمونه هاي بكارگرفته شده در ديگر           ايجاد آژانس از طريق مطالعاتي جدي و         

 .كشورها، درك شرايط حاكم بر جامعه و لحاظ اين شرايط در تبيين مدل ملي امكان پذير است 
پديده هاي نوين اجتماعي كه از رهگذر تغييرات بطئي و گام به گام شكل مي پذيرند، بسيار                     

بر اين  .  طريق تغييرات كلي و يكباره هستند       پايدارتر  و ماندگارتر از نمونه هاي خلق شده از          
اساس و به منظور شناخت كافي و دقيق نيازمندي ها، كاستي ها وضروريات امر، ايجاد يك                    
آژانس نمونه با حداقل سطح خدمات قابل قبول الزم است تا در يك دوره زماني مناسب، مدل                   

تكامل مداوم خود، به    اين مدل در    . گسترش و مشاركت بخش خصوصي در آن، تبيين گردد          
 .سوي خصوصيات آژانس آرماني گام برمي دارد

موفقيت آژانس جامع شهري به توجه و تأمين نقطه نظرات و مصالح شركت توزيع و شركت برق                 
 .منطقه اي و همكاري صميمانه و مجدانه مسئولين مربوطه بستگي دارد

 
  )SWOT Anaklze(تجزيه و تحليل سوات ايجاد آژانس 

و تحليل سوات يكي از روش ها معتبر شناخته شده در بررسي پديده ها و فرآيندهاي اجتماعي و                تجزيه  
 و ضعف     (Strengths)در اين روش نقاط قوت            . ابزاري مفيد در اتخاذ تصميمات است           

Weaknesses)(    از يك سو و فرصت ها (Opportunities)  و تهديدها  (Threats) از سوي ديگر 
س فرآيند تصميم گيري با اتكاي به نقاط قوت و استفاده از فرصت ها به گونه اي                سپ. تعيين مي گردند 

 .شكل مي پذيرند كه به ترميم ضعف ها و بهره گيري از تهديدها بيانجامد
 

  (Strengths)نقاط قوت 
 عزم مسئولين ارشد شركت ها در ايجاد آتش  
 كاهش مسئوليت نهادي ها وابسته به دولت  
 ري دولتكاهش هزينه هاي جا 
  (E-Government)نقطه آغازي براي گسترش خدمات الكترونيكي  
 افزايش كارآيي از بعد اقتصاد ملي  
 شفاف تر شدن قوانين 
 منطقي تر شدن هزينه ها 
 افزايش نقاط دسترسي مشتركين به خدمات  
 فويض بيشتر مسئوليت خدمات شهرنشيني به خود مردم ت 
 ژانس قرار مي گيردتأمين نيازهاي مشتركين كانون توجه آ 
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 بهره گيري از انگيره هاي بخش خصوصي در ارتقاء سطح كيفي خدمات  
 افزايش فرصت هاي شغلي بدون گسترش حجم دولت 
 رساني  قدرت مانور بيشتر بخش خصوصي در به كارگيري و استفاده از روش هاي مختلف خدمات 
 امكان استفاده از نيروي كار زنان در ارائه خدمات آژانس 
 ان استفاده از تجربياتي همچون دفاتر خدمات تلفن همراهامك 

 
 (Weaknesses) نقاط ضعف

 فقدان نهاد هاي مشابه در فعاليت هاي باالدستي آژانس  
 فقدان يا كمبود تجربيات مشابه  
 تأمين هزينه هاي مالي آژانس  
 اين  خدمات مشتركين نقطه تماس با مشتركين است كه بدين ترتيب اختيار شركت نسبت به               

 .نقاط تماس كاهش مي يابد
درآمد شركت ارتباط مستقيمي با فعاليت هاي خدمات مشتركين دارد كه ممكن است تحت                  

 .تأثير فعاليت هاي آژانس ها واقع شود
 

  (Opportunities)فرصت ها 
 رويكرد برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به توسعه خصوصي سازي  
  آزاد فراوان وجود نيروي كار 
امكان استفاده از تسهيالت گوناگون مالي فراهم آمده توسط دولت براي گسترش آژانس هاي                 

 بخش خصوصي
هم سويي با مسايلي همچون لزوم كنترل حجم ترددهاي درون شهري به منظور صرفه جويي در                

 خت وقت شهروندان، جلوگيري از آلودگي هوا، بهبود وضع ترافيك و كاهش هزينه هاي سو
 

  (Threats)تهديدها 
 تمايل اندك بخش خصوصي به سرمايه گذاري  
 فرهنگ سازي سازماني مختلف  
 فقدان مجموعه قوانين و استانداردهاي كامل  
 سطح نازل اعتماد عمومي و فرهنگ مشاركت اجتماعي 
 قوانين انحصاري موجود 
 روحيه مقاومت در برابر تغييراز سوي اعضاي جامعه  
 د  نهادهاي  نظارتي  جديد مثل نهاد صدور مجوز تأسيس آژانس ها و ناظر بر                    نياز  به  ايجا    

 .عملكرد آنها
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 لزوم حركت آينده 
در اجراي قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، به                

مچنين به منظور   منظور كاهش حجم تصدي دولت و تشويق سرمايه بخش هاي تعاوني و خصوصي و ه             
اجراي دستور اين قانون براي اصالح و مهندسي مجدد سيستم ها، روش ها و رويه هاي مورد عمل در                   
دستگاه هاي اجرايي كشور با گرايش  ساده مراحل انجام كار و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه                

 نمودن فعاليت ها برنامه و      كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي           
 :اهداف خاصي در دستور كار صنعت برق قرار مي گيرد كه مهم ترين آنها عبارتنداز

تداوم اصالح ساختار صنعت برق با كيفيت وظايف حاكميتي از تصدي، شروع به كار شركت                    
مادر تخصصي شاخه برق، تفويض اختيار كامل به مناطق به منظور برنامه ريزي، اجرا و                       

ره برداري از طرح هاي مربوطه، تعيين تكليف شركت هاي توزيع نيروي برق، خريد برق از                  به
نيروگاه ها براساس رقابت، حذف واحدهاي غيرضروري و فعاليت هاي موازي، كاهش تعداد                  

 .شركت هاي برق منطقه اي به ميزان متناسب با مراكز كنترل شبكه برق
به ويژه توليد   (راي سرمايه گذاري در بخش برق      تر از مشاركت بخش خصوصي ب      حمايت گسترده  

و تنظيم و ابالغ راهكارهاي مناسب نظير تعيين قيمت برق تضميني براي مؤسسه هاي                 ) برق
 .توليد خصوصي و سرمايه گذاري مشترك

ساماندهي شركت ها و واگذاري سهام متعلق به شركت هاي تابعه در كارخانه ها و شركت هايي كه               
زارت نيرو فعاليتي ندارند و فراهم كردن زمينه توسعه رقابت در همه                   در وظايف اصلي و     

 .فعاليت ها به جز اموري كه به دليل انحصار، امكان رقابت وجود ندارد
 .بهبود فرآيند ارائه خدمات و ارتباط با مشتركان 

 های بسياری مواجه است و الزم است در           برای دستيابی به اهداف ياد شده، صنعت برق با چالش            
شده را   اديتواند بخشی از اهداف      يکی از اين اقدامات که می     . ساختار خود تغييرات زيادی را ايجاد کند      

 . است“نيآژانس خدمات مشترک ”فروشی و ايجاد تحقق بخشد تغيير نظام خرده
 

 تغيير ساختار صنعت برق در جهان 
نياز ) به ويژه نيروي برق   (كشورهاي در حال توسعه براي توسعه سياسي و اقتصادي خود به انرژي                

توانند نيازهاي فرآيند خود را      بسياري از كشورها به دليل عملكرد نامطلوب صنايع برق خود نمي          . دارند
خاموشي هاي مكرر  (ها، بهره وري اندك خدمات نامطلوب به مشتركين           كمبود نيروگاه . تأمين نمايند 

 های ضعف  ترين نشانه  ه، از برجسته   يماسرو بازدهي نامطلوب      ) فركانس و ولتاژ زير استاندارد       
 .عملکرد آنهاست 

نخست، به نظر   . برغم ضعف عملکرد صنايع برق کشورها، تقاضای برق همچنان رشدی شتابان دارد              
اما . انتقال و توزيع، افزايش يابد    ها و خطوط     میرسد سطح توليد برق بايد از طريق تأمين مالی نيروگاه         
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يي ها و سرمايه هاي موجود مي توان بسيار بيشتر از آنچه در عمل استفاده         به زودي آشكار شد كه از دارا      
مي شود، بهره گرفت و نمايان شد كه بيماري صنايع برق كشورها، ريشه هاي عميق تري دارند و در                    

بنابراين كشورهاي مختلف به تغيير ساختار صنعت برق          . ساختار اداري و اقتصادي آنها نهفته است       
در اين بخش پس از نگاهي مختصر به ابعاد و جنبه هاي مختلف تجديد ساختار و                  . مبادرت ورزيدند 

معرفي بازيگران گوناگون آن در يك محيط تجديد ساختار شده، جايگاه و نقش آژانس خدمات                      
 .مشتركين و مدل هاي مختلف آن در جهان معرفي مي شوند

 
 سابقه تاريخي تجديد ساختار

، در صنعت برق كشورها نيز در اين زمينه حركت هايي           ٨٠در دهه   بعداز آغاز جنبش خصوصي سازي     
شيلي . انجام گرفت و بسياري از كشورها در ساختارهاي عمومي خود تغييراتي بنيادي ايجاد كردند                

 نسبت به تجديد ساختار شركت هاي برق دولتي اقدام كرد و به             ١٩٧٨اولين كشوري بود كه در سال       
ه خصوصي سازي صنعت برق پرداخت به دنبال شيلي، تجديد ساختار و            ب ٨٠دنبال آن در اواسط دهه      

 .خصوصي سازي صنعت  برق در انگلستان و ساير كشورها آغاز و پي گيري شد
 

 اهداف تجديد ساختار صنعت برق 
هدف نهايي اصالحات ساختاري اين است كه صنعت برق بتواند به مشتركين خود، خدماتي بهتر با                   

فانه و در شرايط زيست محيطي مناسب ارائه كند و بدينوسيله بدون هيچگونه               بهايي منطقي و منص   
تحقق هدف مذكور مستلزم اين     . تحميلي بر بودجه دولتي، امكانات توسعه و اقتصادي را فراهم سازد           

 :است كه
 .مؤسسات صنعت برق با معيارهاي بازرگاني عمل كنند .١
 .مكانيزم هاي بازار بعمل  آيدبراي بهبود كارآيي صنعت برق حداكثر استفاده از  .٢
 .براي اركان انحصاري صنعت برق چهارچوب مقرراتي روشن و شفاف وضع گردد .٣

 
 مزاياي تجديد ساختار صنعت برق 

تجديد ساختار در زمينه هاي عملياتي، مديريتي، اقتصادي،  مالي و زيست محيطي داراي مزاياي                   
 .ازيمبسياري است، كه دراين بخش به تشريح آنها مي پرد

در زمينه عملياتي براي كاهش هزينه هاي عملياتي و بهبود كارآيي و انگيزه ها،            : مزاياي عملياتي  .١
 :سياست هايي به كار بسته مي شود براي نمونه

 .تأمين نيازهاي مشترك، كانون توجه قرار مي گيرد 
هتر، مانند سوخت ب  (آمادگي و قابليت اطمينان و ساير عوامل مؤثر بر عملكرد نيروگاه                

 چشمگير) ايمني بيشتر، كاهش تلفات سيستم و طوالني تر شدن دوره بهره برداري               
 .خواهد شد
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 :در زمينه هاي مديريت، بهبود هاي زير را دنبال خواهد شد: مزاياي مديريتي .٢
روش هاي بهتر در بخش نيروي انساني شامل منطقي  كردن استخدام، ساختارهاي                   

م ظزد، رعايت دقيق انظباط و برنامه هاي من          انگيزشي براي پرداخت حقوق و دستم        
 .آموزشي

 .استقرار روش هاي نوين در حسابداري قيمت تمام شده و كنترل مالي 
 .منطقي شدن خريد و قراردادهاي خدماتي 
 .روش هاي بهتر در تدارك لوازم يدكي و انبارداري 
 .بهبود روابط كار و مشتركين 

 .تصادي و مالي بهبودهاي زير پديد خواهد آمددر زمينه هاي اق: مزاياي اقتصادي و مالي .٣
تجديد ساختار به منطقي شدن هزينه ها مي انجامد كه خود در دراز مدت موجب بهبود                 

 .بهره وري و كاهش هزينه ها خواهد شد
براي تأمين نياز كاربران برق، برنامه منطقي سرمايه گذاري با توجه به مخاطرات آن، اجرا                

 .ي هاي غيرضروري يا مخاطره آميز به حداقل خواهد رسيدخواهد شد و سرمايه گار
صنعتي پديد مي آيد كه از نظر مالي زنده و پر تحرك است و سرمايه گذاران داخلي و                      

 .خارجي به سرمايه گذاري در آن عالقمند مي شوند
در سطح ملي،  ضرروت پرداخت يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم از ميان مي رود و تثبيت         

 .يل اقتصادي كالن را تسهيل مي سازدو تعد
اصالحات ساختاري مي توان بيش از هر عامل ديگر، عملكرد اين صنعت را سخت تحت                : نتيجه اينكه 

 .تأثير قرار دهد
 

 آژانس خدمات مشتركين، جايگاه و مدل هاي مختلف آن در ساختارهاي نوين 
مستقل برق يكي از بازيگران عمده و        در سازمان عمليات صنعت برق خرده فروشان يا عرضه كنندگان          

 .اصلي هسته عملياتي صنعت برق مي باشند
تجارب موجود بخش خرده فروشي و خدمات مشتركين دربسياري از كشورها حاكي از اين است كه                  

مهم ترين سطوح اين شركت ها     . شركت هاي خدمات مشتركين در سطوح مختلف فعاليت  مي كنند          
 :عبارتند از
. ن سطح آژانس خدمات مشتركين صرفاً در خدمات مشتركين فعاليت مي كند                 در اي   :سطح يك 

فروش انشعاب از طرف شركت هاي مرجع،      : مهم ترين خدماتي كه در اين سطح ارائه مي شود عبارتند از         
قطع و وصل انشعاب، اتفاقات مربوط به مشتركين، كنتورخواني، صدور قبوض امور عمومي مشتركين               

 .و مانند آن
 در اين سطح آژانس خدمات مشتركين در خدمات مشتركين و خريد و فروش انرژي فعاليت                :سطح دو 
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 شود   ترين خدماتي كه در اين سطح ارائه مي         عالوه بر خدمات ذكر شده در سطح يك، مهم         . مي كند
، مربوط به تعرفه ها، برخي مسايل فني        )شامل خريد و فروش انرژي     (خرده فروشي انرژي   : عبارتند از 

 .د تعهدات كيفيت انرژي تحويلي و مانند آنهامانن
در خدمات مشتركين، خريد و فروش انرژي            در اين سطح آژانس خدمات مشتركين         :سطح سه 

ترين  عالوه بر خدمات ذكر شده در سطح يك و دو مهم               . نگهداري شبكه توزيع فعاليت مي كند      
 موجود و احداث شبكه مورد نياز        نگهداري شبكه : خدماتي كه در اين سطح ارائه مي شود عبارتند از         

شامل مسايل بهره برداري، كاهش تلفات، افزايش ضريب ايمني، افزايش شاخص هاي كيفيت برق،                 
 .افزايش عمر تجهيزات و مانند آنها

حال پرسش كه مطرح مي شود، اين است كه در كشور ما كداميك از سطوح يادشده مناسب است؟                     
 .اسخ داده خواهد شدكه در بخش هاي بعد به اين پرسش پ

 
 امكانات و محدوديت هاي ايجاد آژانس خدمات مشتركين 

 مقدمه

بر پايه نظريه ها و تجربه هاي مديريت تغيير در اجراي هر تغيير نخست بايد عوامل پيش برنده و عوامل                  
. دبازدارنده هر تغيير را به درستي بازشناسي و براساس آن پيش فرض هاي بنيادي خود را طراحي نمو                

ناسايي شده  شدر اين بخش امكانات و محدوديت هاي ايجاد آژانس خدمات مشتركين در برق تهران                
است تا در چهارچوب شناخت بدست  آمده، پيش فرض هاي ايجاد آژانس معرفي و دستمايه طراحي                  

 .مدل پيشنهادي قرارگيرد
 

 محدوديت هاي ايجاد آژانس خدمات مشتركين

انگر اين واقعيت است كه يكي از مشكالت عمده صنعت برق، دولتي بودن             تجربه بسياري از كشورها بي    
ريت دولتي و مديريت آن در       أموكه ريشه دربافت و فلسفه م      (اما نارسايي ساختار دولتي      . آن است 

در اين صنعت دشواري هاي بسيار پديد آورده است كه            ) دوره هاي مختلف سياسي، اقتصادي دارد     
 : ازنمونه هايي از آن عبارتند

 .تصميم با تأخير بسيار انجام مي گيرد 
فرآيندهاي شكل سياسي گرفته است، به گونه اي كه حتي در عمليات روزانه صنعت برق                      

 .مداخله مي كنند
سياست اشتغال اعمالي شده و به شمار كاركنان شاغل در اين بخش، بيش از توانمندي هاي                    

 .آنان توجه مي شود
 عنوان سرپوشي براي عملكرد غيراقتصادي اما داراي جذابيت            )و نيز افقي  (از ادغام عمومي      

 .سياسي استفاده مي شود
ي پيداكرده، به گونه اي كه نتواند عملكرد مطلوب را           تمديريت صنعت، ساختار انگيزشي نادرس      
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 .اشاعه دهد و مانع عملكرد نامطلوب گردد
انطور كه اشاره شد، بسياري از        ها به دگرگوني بنيادي در ساختار برق انجاميد و هم             اين دشوراري 

 .كشورها به تجهيز ساختار بخش برق خود پرداختند
تمركز  كه تجديد ساختار، مساله اي كه در يك سوي آن گونه هاي مختلف عدم                 واقعيت اين است   

قرارداد و در سوي ديگر آن، واگذاري مالكيت، بنابراين براساس تجارب موجود جهان مي توان در                     
تأكيد قانون پنج ساله دوم و سوم مبني بر           . ت دولت نيز به تجديد ساختار دست زد        صنايع با مالكي  

 .كاهش تصدي دولت و تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري، در همين راستا مي باشد
اما همانطور كه قبالً گفته شد، تجديد ساختار مستلزم بازيگراني است كه در رأس آن حاكميت و در                    

 دارند و هسته اصلي آن بخش عمليات است كه شركت هاي توليد، انتقال و               قاعده آن مشتركين جاي   
را دربر مي گيرد و با كمك بخش پشتيباني كه شامل نهاد مالي،                ) شامل خرده فروشي برق  (توزيع  

تحقيقاتي و مانند آنها است مأموريت خود را انجام مي دهد، و همه اين بازيگران با قواعد بازي مي كنند                  
 ارت بر صنعت برق از طريق مراجع قانوني به تصويب مي رساند و بر آنها نظارت دقيق                    كه نهاد نظ  

 .اعمال مي كند
 

 تحليل پيش فرض هاي الزم در ايجاد آژانس خدمات مشتركين 
همانطور كه پيشتر گفته شد، پيش از طراحي مدل پيشنهادي، پيش فرض هاي اساسي آن بايد                      

ه در صورت تغيير هر يك از پيش فرض ها، مي توان در               شناسايي و تبيين گردد و روشن است ك          
 .ساختار كلي مدل پيشنهادي، تغييراتي پديد آورد

ترين پيش فرض هاي مطرح در طراحي مدل پيشنهادي آژانس خدمات مشتركين برق تهران                   مهم
 :عبارتند از

جاد امكانات  يكي از هدف هاي بنيادي تشكيل آژانس خدمات مشتركين، اي         :  جلب رضايت مشتركين   -١
جديد براي ارتقاء سطح خدمات، سهولت دسترسي به خدمات و سرعت پاسخگويي به نيازهاي                      

بنابراين مشتري گرايي يكي از     . مشتركين و به عبارت ديگر افزايش ميزان رضايت مشتري است              
 .ترين پيش فرض هاي ايجاد آژانس خدمات مشتركين به شمار مي آيد مهم
 نظر به پيچيدگي فرآيند قوانين و طوالني بودن زمان آن يكي از                   :انين حداقل تغييرات در قو     -٢

پيش فرض هاي اساسي اين است كه فرآيند تشكيل آژانس بايد به گونه اي باشد كه حداقل تغييرات                  
. به سخن ديگر، بدون اينكه در قوانين و مقررات صنعت برق تغييري ايجاد شود              . قانوني را شامل شود   
ناپذير است   اين الزام در مرحله آغازين ايجاد آژانس اجتناب       . كين بايد شكل گيرد   آژانس خدمات مشتر  

 .اما در مراحل تكاملي آن مي توان تدابير ديگري اتخاذ نمود
 دانش و تجارب مديريت تغيير حكم مي كند كه تا : رعايت حداقل تغيير تا آماده سازي زمينه هاي الزم      -٣

ات به صورت تديجي در مراحل متوالي انجام گيرد و از تغيير عمده             فراهم شدن زمينه هاي الزم، تغيير    
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براي مثال، در حال حاضر خدمات مربوط به مشتركين به شركت توزيع محول              . و بنيادي پرهيز گردد   
بايد آژانس زير نظر شركت توزيع برق        ) دست كم در فاز اول    (شده است، پس از تشكيل آژانس نيز         

 .اهميت بسيار دارد) ويژه از بعد نظارتيبه (فعاليت كند و اين امر 
 در مراحل   ی تفكر ارگاني كه در سازماندهي و اصل سادگي و پرهيز از پيچيدگ              : سادگي و سهولت   -٤

از همين رو، آژانس خدمات مشتركين در      . ناپذير مي سازد  آغازين، تشكيل يك نهاد سازماني را ا جتناب       
 .از هرگونه پيچيدگي طراحي خواهد شدمرحله اوليه خود در نهايت سادگي و به دور 

به عنوان بخش   ( اگرچه شركت هاي توزيع     : وشرايط حاكم  ت تعيين مرز خدمات در چهارچوب مقتضيا      -٥
در صنعت برق تجديد ساختار شده بسياري از كشورها، جواز عمليات شبكه و               ) اصلي هسته عملياتي  

خود صرفاً به عمليات بهره برداري، نگهداري و       فروشي را توأمان دارند، عمالً ترجيح مي دهند كه           خرده
در اينجا فقط يادآور مي شود كه شرايط كنوني بخش توزيع و ارتباط آن با                . توسعه شبكه به پردازند   

 .شده تعيين كننده مرزها خواهد بود شركت برق منطقه اي در چهارچوب ساير پيش فرض هاي گفته
 به تناسب افزوده شدن به تجربه آژانس ها           : تكامل  حركت به سوي آژانس مطلوب با طي فرآيند          -٦

كه آژانس  . يده تر به همراه وظايف و مسئوليت هاي بيشتر استفاده نمود            چمي توان از مدل هاي پي    
مي تواند وظايف و مسئوليت هاي متنوع و       ) با توجه به شرايط و مقتضيات حاكم       (خدمات مشتركين   

  در ساده ترين شكل خود ابزار                  آژانس خدمات مشتركين       . گسترده داشته باشد       
ت برساني هاي اوليه به مشتركين برق است و در كامل ترين شكل موجود به عنوان ابزار رقا                    خدمت

. توليد كنندگان برق تلقي مي شود و به مشتركين امكان مي دهد كه توليدكننده خاصي را انتخاب كنند              
 و متناسب با شرايط حاكم بر صنعت         آژانس خدمات مشتركين برق تهران بايد طي فازهاي مختلف          

 .برق به سمت تكامل رود
 
  وظايف آژانس خدمات مشتركين دودح

با نگاهي به وظايف و مسئوليت هاي خرده فروشي هاي برق يا آژانس خدمات مشتركين در كشورهاي                
 :مختلف جهان حدود اختيارات وفعاليت هاي آژانس مي تواند در سه سطح باشد

 .مات مشتركين صرفاً در خدمت مشتركين فعاليت مي كندآژانس خد: سطح يك
 .آژانس خدمات مشتركين در خدمت مشتركين و خريد و فروش انرژي فعاليت مي كند: سطح دو

آژانس خدمات مشتركين در خدمات مشتركين خريد و فروش انرژي و نگهداري شبكه                 : سطح سه 
 .توزيع فعاليت مي كند

 است كه در حال حاضر حيطه وظايف و مسئوليت هاي آژانس               حاال سوالي كه مطرح مي شود اين       
ان عخدمات مشتركين برق تهران بايد براساس كداميك از سطوح يادشده باشد؟ در پاسخ بايد اذ                    

داشت بنا به داليل خاص در حال حاضر سطوح دو و سه براي صنعت برق ايران مناسب نيست                          
 : ترين اين داليل عبارتنداز مهم
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 قل تغييرات به عنوان يك پيش فرض اساسيالتزام به حدا .١
 التزام به سادگي و سهولت فرآيند تغيير به عنوان پيش فرض اساسي .٢
سطوح دو و سه مربوط به كشورهايي است كه در آنها داد و ستد برق فعال بوده و بخش                           .٣

 خرده فروشي به عنوان ابزار رقابت نيروگاه ها تلقي مي شود
ناسب است كه در عرضه صنعت برق آنها همه بازيگران الزم           سطوح دو و سه براي كشورهايي م       .٤

 .براي يك صنعت برق تجديد ساختار شده فعاليت مي كنند
بنابراين به نظر مي رسد كه درگام هاي اوليه واگذاري بايد سطح يك انتخاب شود و فقط امور مربوط                    

 .به خدمات مشتركين واگذار گردد
 مات مشتركين بايد واگذار شود؟پرسش دوم اين است كه كدام بخش از خد

در پاسخ به اين پرسش و تشخيص اقداماتي كه براي خدمات مشتركين و متقاضيان و به طور كلي                      
شهروندان در اين آژانس مي توان انجام داد الزم است خدماتي كه در واحدهاي مختلف شركت هاي                   

ش از  اين خدمات قابل       توزيع برق تهران انجام مي شود مشخص و سپس بررسي گردد كه چه بخ                
. انتقال به دفاتر آژانس خدمات مشتركين است اين گونه خدمات به دو قسمت اصلي تقسيم مي گردد                

خدماتي كه به متقاضيان داده مي شود تا انشعاب برق مورد درخواست آنها داير گردد و خدماتي كه                    
 . خواهد يافتپس از برقراري انشعاب برق تا زمان فعاليت در محل انشعاب استمرار

 
 نظارت بر آژانس

هدف از تأسيس آژانس خدمات مشتركين ايجاد امكانات جديد به منظور ارتقاي سطح خدمات رفاه                  
سهولت دسترسي براي درخواست نياز خدماتي توسط          . اجتماعي در انجام خدمات ويژه مي باشد        

 .خدمات مشتركين استترين زمان ممكن حاصل استقرار آژانس  شهروندان و دريافت آن در كوتاه
 حصول اطمينان از دستيابي هدف يادشده مستلزم طراحي و اعمال نظارت هاي دقيق بر محورهاي                 

 .زير است
كارشناس و نحوه استفاده از آنها به گونه اي متناسب با شرايط روز            و  رفتار آژانس در انتخاب تكنولوژي      

ن از شاخص هاي اصلي موفقيت شناخته      و به ويژه از نظر سرعت و دقت و جلب رضايت كامل مشتركي            
 .بنابراين ضروري است كه در اين زمينه برنامه ريزي الزم انجام شود. مي شود

تجزيه و تحليل نحوه ارائه خدمات در آژانس خدمات مشتركين از اهميت ويژه اي برخوردار و مي بايد                  
ط ضعف و قوت آژانس روشن و       به دقت شناسايي و در فواصل زماني معين تجزيه و تحليل گردد تا نقا             

 .اقدامات بعدي صورت پذيرد
شناسايي عوامل مؤثر بر رفتار بخش تقاضا و شناسايي تغييرات رفتار تقاضا از اهميت ويژه اي برخوردار                

بنابراين ضروري است پديده تقاضا شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا برنامه ريزي                   . است
 .بهتر در آينده تنظيم شودالزم براي ارائه خدمات 
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در هر يك از محورهاي ياد شده بايد مطالعات و بررسي هاي عميق انجام گيرد و شاخص هاي ذيربط                   
 .براساس آن اعالم گردد اما معيارهاي كلي ارزيابي را مي توان به شرح زير اعالم نمود

ميزان كل  سهم آژانس در يك محدوده مفروض براساس تعداد مشترك عضو و                 : سهم بازار  .١
 فروش خدمات به آنها

اندازه گيري تعداد متقاضيان جديد در يك دوره و فعاليت هاي تازه              : جذب مشتركين جديد    .٢
 آژانس خدمات مشتركين 

سنجش از طريق نظرسنجي و تشخيص ميزان رضامندي مشتركين           : رضايت مشتركين جديد   .٣
  به آنهادر چهارچوب ارزش  هاي اقتصادي و غيراقتصادي خدمات ارائه شده

 بر حسب قيمت و كيفيت  شامل نحوه عملكرد يا خدمات: مشخصه خدمات .٤
 شامل نحوه سهولت ارتباط مشتري و سرعت در انجام خدمات : كيفيت رابطه با مشتري .٥

طبيعي است كه در هر يك از معيارهاي كلي اشاره شده بايد شاخص هاي دقيق تري اعالم شود و                       
براي نمونه در مورد معيارهاي رضايت      . بررسي هاي جداگانه است  تعيين دقيق اين شاخص ها مستلزم      

 :مشتركين شاخص هاي زير اعالم مي گردد
 وجود فرهنگ مناسب در ارتباط با مشتريان  -
 سرعت در انجام كار -
 ارتباط پايدار و مداوم با مشتريان -
 استفاده از هم فكري و مشاركت در زمينه تأمين منافع متقابل  -
 دسترسي واحدهاي سرويس دهنده گستردگي و سهولت  -
 رساني استفاده از وسايل ارتباط جمعي دراطالع -
 استفاده از امكانات شبكه هاي اطالع رساني كامپيوتري جهت آگاهي مشتريان -
 رضايت از نحوه رفتار مأمور تشخيص  -
 مناسبت زماني مراجعه مأمورين تشخيص  -
 مقبوليت و آراستگي دفتر آژانس خدمات مشتركين -
  مشتركين از قرائت كنتوركاربري -
 ايجاد تسهيالت براي قبوض برق از طريق سيستم بانك پرداخت  -

 
 تأسيس اولين آژانس نمونه در برق تهران 

برق تهران با تكيه بر مطالعات عميق و درنظر گرفتن پيش فرض هاي تعيين شده در گام اول اقدام و                     
اب خانت. ن و شهر جديد پرديس نمود      تأسيس آژانس نمونه خدمات مشتركين در ناحيه برق روده           

شركت پيمانكار با دقت و وسواس خاص و شناخت كامل از تجربيات و صداقت و امانت مؤسسين و                     
مديران شركت مذكور انجام و تدابيري اتخاذ گرديد تا با توجه به موقعيت محل و تنوع مشترك و                       
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داف مورد نظر را براي تسري و تعميم         پراكندگي آنان بتوان موفقيت آژانس در تأمين خواسته ها و اه          
 .آژانس هاي جديد در نقاط ديگر اندازه گيري نمود

دوره آموزشي كاركنان به نحو احسن برگزار و محل مناسب براي استقرارد آژانس در رودهن و پرديس                 
تخصيص و عمليات آماده سازي و دكوراسيون و امكانات ارتباطي و سيستم مكانيزه پذيرش مشترك به               

 .وقع انجام و بهره برداري از آن با حضور مسئولين محلي آغاز گرديدم
خدماتي كه آژانس نمونه رودهن، پرديس به مردم منطقه ارائه مي دهد شامل كليه خدمات و اقداماتي                 
. است كه شركت هاي توزيع نيروي برق كشور به متقاضيان و مشتركين غيرديماندي ارائه مي دهند                 

رق متقاضيان انشعاب هاي ديماندي نيز توسط آژانس مذكور پي گيري و اين دسته            عالوه بر آن تأمين ب    
از متقاضيان هم براي اطالع  از مراحل تقاضاي خود به آژانس مراجعه و اطالعات الزم را كسب                         

 .خواهند نمود
شايان ذكر است كه آژانس موقعيت انشعاب هاي جديد كه خود داير مي نمايد را بر روي شبِكه                        

 ص و آنها را بر روي نقشه ها با استفاده از نرم افزار مرتباً به منطقه برق مربوطه گزارش                            مشخ
 .خواهد نمود
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