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خالصه
در راستای پاسخگویی و رسیدگی مطلوب و هرچه بهتر به تماس های شهروندان ،شرکت
آب و فاضالب شهری لرستان در سال جاری موضوع بازنگری سامانه رفع حوادث و اتفاقاا آب را
در دستور کارقرار داد که با یک عزم جدی در ساال  1395اقادام باه احاال ایان فرآیناد باا نگار
هوشمند سازی نمود .از جمله مشکال بوجود آمده در رو

سنتی  ،عادم االاالع از حراور اکیاپ

های اجرایی به محل جهت رفع حادثه ،عدم االالع از موقعیت مکاانی اکیاپ هاای اجرایای بصاور
آنالین ،عدم االالع از مد زمان رفع اتفاقا  ،عدم االالع از اعالم گزار

پایان کار توسا اکیاپ

های رفع حوادث می باشد .بدین منظور اکیپ های اجرایی اتفاقا به گوشی های هوشمند مجهاز باه
اپلیکیشن خاص امری ضروری به نظر می رسد.لذا این شرکت برای رضایتمندی مشاترکین ،نظاار
دقیق و هوشمند بر انجام فرایند کارها و همچنین سالم سازی و شافا

ساازی انجاام اماورا محولاه

اجرای سامانه مدیریت عملیا همراه(سامعه) را در دستور کار خود قرار داده است.

 1رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری لرستان Karamvand.2442@Gmail.com،09161612442،
2رئیس مرکز سامانه ارتباط مردمی( )122شرکت آب و فاضالب شهری لرستانM_karamvand@yahoo.com،09166638554،
3کارشناس دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضالب شهری لرستانDehghanpour62@gmail.com،09169769113،
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مقدمه

شرکت آب و فاضالب شهری استان لرستان با هد
سازی و شفا

نظار دقیق و هوشمند بر فرآیند انجام کارها و همچنین سالم

سازی انجام امورا محوله که در نهایت منجر به افزایش سرعت خدما و کیفیت می شود  ،سعی

خود را بر آن داشته تا در الی سال های  94و  95نسبت به هوشمند سازی فرآیند ها تال
گزار

ویژه ایی داشته باشد.

ذیل پروژه هوشمند اجرا شده در این شرکت را الی سالهای اشاره شده نشان می دهد.
شرکت آب و فاضالب شهری استان لرستان با توجه به مشکال بوجود آمده نظیر تاخیر بین زمان وقوع

حادثه و اعالم به اکیپ و اعزام اکیپ به محل حادثه( به دلیل غیر سیستماتیک بودن) ،توزیع غیر اولویت دار
اتفاقا به اکیپ های اجرایی ،عدم نظار ححیح بر انجام اتفاقا ( اکیپ های اتفاقا ) و به منظور کاهش میزان
تلفا

واقعی آب و کاهش تعداد حوادث و اتفاقا  ،کاهش مد

زمان رفع اتفاقا ،اقدام به راه اندازی سامانه

هوشمند رفع حوادث و اتفاقا آب و فاضالب نمود.
با توجه به اینکه مد زمان رفع حوادث و اتفاقا آب رابطه مستقیمی با میزان هدر رفت واقعی آب دارد
و چنانچه این زمان به حداقل مقدار ممکن خود برسد  ،ضمن کاهش هزینه ها منجر به کاهش آب بدون درآمد،
کاهش اعتراضا

مردمی  ،نظار

دقیق و هوشمند بر انجام فرایند کارها و همچنین سالم سازی و شفا

سازی

انجام امورا محوله را به دنبال خواهد داشت و در ر نهایت منجر به افزایش سطح رضایت مندی مشترکین ،سرعت
خدما و کیفیت می شود .به همین دالیل این شرکت اجرای هوشمند سازی حوادث و اتفاقا
در دستور کار قرار داده و در جهت پیشبرد این اهدا
است.

آب و فاضالب را

از نرم افزار ها و سخت افزار های روز دنیا استفاده نموده

.2

دالیل اجرای هوشمند سازی اتفاقات آب و فاضالب

کاهش میزان آب بدون درآمد  ،همواره یکی از اهدا

استراتژیک شرکت های آب و فاضالب محسوب می گردد.

که برای دستیابی به آن در زمینه هدر رفت واقعی میتوان دو اقدام مهم ذیل را انجام داد:
 -1کاهش تعداد حوادث و اتفاقا
در این زمینه میتوان اقداماتی نظیر زون بندی شبکه توزیع  ،مدیریت فشار  ،احال و بازسازی مناالق پر حادثه و مدیریت و
هوشمند سازی شبکه را انجام داد.
-2کاهش مد زمان رفع اتفاقا
مد

زمان اتفاقا

رابطه مستقیمی با میزان هدر رفت آب دارد که چنانچه این زمان به حداقل مقدار ممکن خود برسد ،

ضمن کاهش هزینه های ناشی از کاهش آب بدون درآمد افزایش سطح رضایت مندی مشترکین را به دنبال خواهد داشت.
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مروری بر فرآیند دریافت گزارش و رفع اتفاقات به روش سنتی در شرکت های آب و
فاضالب
 -1اعالم حادثه توس شهروندان به مرکز  122هر شهر
 -2تماس اپراتور  122هر شهر با اکیپ های اتفاقا همان شهر
 -3اعزام اکیپ های رفع حوادث در محل و اقدام به رفع حادثه
 -4اعالم گزار
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پایان کار توس اکیپ های رفع حوادث

معایب روش سنتی :
 -1عدم نظار متمرکز (استانی ) بر انجام فرآیند اتفاقا .
 -2تاخیر بین زمان وقوع حادثه و اعالم به اکیپ و اعزام اکیپ ( به دلیل غیر سیستماتیک بودن) .

.

 -3توزیع غیر اولویت دار اتفاقا به اکیپ های اجرایی اتفاقا
 -4عدم نظار ححیح بر انجام اتفاقا ( اکیپ های اتفاقا ).
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اقدامات انجام شده در زمینه هوشمند سازی (تغییرات سامانه ) 122
 -1تهیه و استفاده از تجهیزا نرم افزاری (نرم افزار سامعه )و سخت افزاری جدید.
 -2اختصاص و تجهیز سالن ویژه پاسخگویی به تماس های مردمی(شکل .)1
 -3خرید یک دستگاه سرور جهت سامانه مدیریت عملیا همراه(سامعه).
 -4خرید  5دستگاه رایانه  PCجهت اپراتورهای .122
 -5تجهیز سالن پاسخگویی  122به کابین ویژه اپراتورها.
 -6تهیه امکانا پاسخگویی از جمله گوشی تلفن ،هدست ،لباس متحدالشکل و ....
 -7خرید خ  1Eو مودم های مربواله جهت پاسخگویی همزمان به  30تماس.

شکل  –1اختصاص و تجهیز سالن ویژه پاسخگویی به تماس های مردمی
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هوشمند سازی سامانه  122حوادث و اتفاقات
عمده تغییرا انجام شده در احال ساختار و فرآیند رفع حوادث و اتفاقا  ،در  4فاز عملیاتی ذیل بوده
است:
 -1تغییر کلی در ساختار سامانه ( 122شکل .)2
 -2احال رو

ثبت حوادث و اتفاقا و ارجاع آن به اکیپ های اجرایی(شکل .)3

 -3تغییر در فرآیند انجام رفع اتفاقا توس اکیپ های اجرایی به حور هوشمند(شکل .)4
 -4تغییر رو

نظار بر اتفاقا با استفاده از سامانه هوشمند(شکل .)5

شکل  –2تغییرات انجام شده در سامانه 122



شکل  –3شیوه ثبت حوادث و اتفاقات و ارجاع آن به اکیپ های اجرایی

شکل –4رفع اتفاقات توسط اکیپ های اجرایی به صورت هوشمند



-

نحوه ارتباط گوشی های هوشمند اکیپ های اتفاقا با سامانه  122به شر دیاگرام ذیل است ،در تمامی ثبت عکس
ها  ،موقعیت مکان و همچنین زمان عکس به حور خودکار در سامانه ذخیره میشود.

شکل –5رفع اتفاقات توسط اکیپ های اجرایی به صورت هوشمند
(ارتباط گوشی های هوشمند اکیپ های اتفاقات با سامانه )122

-

نظار هوشمند بر روند انجام اتفاقا ( اکیپ ها  ،پیمانکاران  ،ناظرین)(شکل .)6

با توجه به اینکه در هر حادثه موارد ذیل به حور هوشمند ثبت میگردند  ،لذا امکان اخذ گزار

های نظارتی به

سهولت امکان پذیر است  ،ضمن اینکه امکان کنترل تمامی عوامل دخیل در رفع حادثه و نظار وجود دارد.
 -1ثبت موقعیت مکانی(شکل.)7
 -2ثبت زمان شامل  ( :زمان دریافت خبر  ،زمان اعزام اکیپ  ،زمان شروع کار  ،زمان پایان کار ).

شکل  –6نظارت هوشمند بر روند انجام اتفاقات



شکل  –7نظارت هوشمند بر روند انجام اتفاقات

بررسی قابلیت ها
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الر مذکور دارای قابلیت های به شر زیر می باشد:


تمامی تماس ها از سطح استان به مرکز  122متمرکز هدایت میشوند (شکل .)3



تفکیک حوادث و اعالم به اکیپ شهرها (شکل .)3



دریافت حادثه توس نرم افزار گوشی هوشمند.



تایید محل اتفاقا و گرفتن عکس قبل از انجام کار.



گرفتن عکس در حین عملیا و انجام کار (شکل .)4



اعالم پایان کار با ثبت عکس پایانی (شکل.)4



ثبت تصاویر ،مختصا

مکانی و زمان آغاز بکار و پایان عملیا

هر حادثه با استفاده ازگوشی های

مجهز(شکل .)5
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نمایش نقاط حادثه روی نقشه(شکل.)6



پیگیری ابتدا تا انتهای هر حادثه به حور هوشمند.



تقسیم عادالنه و بر اساس اولویت حوادث مابین اکیپهای اتفاقا هر امور.

نتایج و بحث

با اجرای الر سامانه مدیریت هوشمند رفع حوادث و اتفاقا  ،در راستای اجرای الر تکریم ارباب رجوع و همچنین
ارتقاء سطح خدما

رسانی به شهروندان این سامانه به حور

شبانه روزی پاسخگوی کلیه تماسهای دریافتی شهروندان

درسرتاسر استان می باشد ،همچنین ثبت تمامی تماس های شهروندان توس اپراتورهای سامانه ارتباط مردمی 122در نرم
افزار مربواله  ،تقسیم عادالنه و بر اساس اولویت حوادث مابین اکیپهای اتفاقا هر امور ،ثبت تصاویر  ،مختصا مکانی و
زمان آغاز بکار و پایان عملیا

هر حادثه با استفاده ازگوشی های مجهز ،پیگیری ابتدا تا انتهای هر حادثه به حور

هوشمند و امکان دریافت گزارشا متنوع بمنظور تجزیه و تحلیل حوادث و اتخاذ تصمیما مدیریتی را فراهم می سازد.



نتیجه گیری
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به الور خالحه نتایج زیر در این پژوهش بدست آمد:


متمرکز نمودن سامانه  122در مرکز استان.



اجرای الر تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی مشترکین



کاهش هزینه های ناشی از خسار آسفالت به میزان  20درحد نسبت به مد مشابه سال قبل بدلیل نظار هوشمند
و دقیق بر کاتر زنی پیمانکاران.



و نگهداری در سال  1394مبلغ  33،968،609،954ریال و در سال  1395مبلغ 28،554،438،091

هزینه تعمیرا

ریال می باشد که به میزان  15.9درحد نسبت به مد مشابه سال قبل کاهش هزینه داشته است.


حوادث و اتفاقا

آب در سال  1394تعداد  30803فقره و در سال  1395تعداد  26804فقره می باشد که به میزان

 12.9درحد نسبت به مد مشابه سال قبل بدلیل کاهش حوادث تکراری در سیستم سنتی.


کاهش مد زمان رفع حوادث و اتفاقا آب به میزان  40درحد نسبت به مد مشابه سال قبل.



کاهش میزان هدر رفت واقعی آب استان به میزان  1.1درحد نسبت به مد مشابه سال قبل.



کاهش میزان  50درحدی هزینه های خرید لوازم و اتصاال

مصرفی جهت رفع حوادث و اتفاقا

آب ،بدلیل

نظار هوشمند بر وسایل بکار رفته در تعمیرا مذکور.

قدردانی
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در پایان وظیفه و تکلیف خود میدانیم که از زحما
محترم دفتر مدیریت مصر

 ،همکاری و همفکری معاون محترم بهره برداری  ،مدیر

و آب بدون درآمد،مدیر محترم سامانه  122و کارشناسان شرکت آب و فاضالب

شهری استان لرستان حمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
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