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پیام مدیر عامل-1

الهام بخش "سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل "توسط رهبر معظم انقالب ، تحت عنوان 1395نامگذاري سال 
سازمان در جهت تعالی سازمانی و بهبود فرآیندها به بهروري سازمانی گردید. در همین راستا این شرکت هدف اصلی 

محور اساسی تنظیم و 5ن و برنامه هاي خود را در خود را افزایش رضایت  مشترکین و ارتقاء سطح بهره وري تعیی
اجراي آن را  در دستور کار خود قرار داد . این پنج محور عبارتند از : 

نرم افزار -الف
شبکه وسخت افزار-ب
نیروي انسانی -پ
تاسیسات-ت

هاي اجرایی روش-ث
اما در بعد نتایج حاصل از برنامه ها و اقدامات 

شاره کرد :افوق ، می توان به موارد زیر 

کاهش مراجعات مردمی از طریق استقرار - 
سامانه هاي سمیع و بصیر در جهت نظارت 

مکانیزه حوزه فروش و خدمات پس از فروش انشعاب به نحوي که در حال حاضر می توان "بر اقدامات کامال
میزان مراجعات مردمی در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به صفر رسیده است .گفت ، 

SAکاهش زمان خاموشی مشترك بر اساس شاخص -  I D I دقیقه در سال به ازاء هر مشترك در پایان 850از
1395دقیقه در سال به ازاء هر مشترك در پایان سال 475به 94سال 

( سال کبیسه ) 95در پایان سال 06/7به 94در سال 26/7کاهش تلفات شبکه از - 

ایجاد نظم و انضباط مالی: ایجاد روحیه کار در حوزه پیمانکاران، نیازمند وجود رویه اي شفاف و منظم در حوزه - 
مالی است که این امر با پیش بینی و برنامه ریزي درست در حوزه مالی قابل حصول گردید.

مات می توان به ظرفیت سازي جهت پذیرش انشعابات جدید ، ایجاد روشنایی سایر اقدامات : در زمینه سایر اقدا- 
مطلوب با استفاده از فناوري هاي نوین با چراغ هاي پر بازده ، بهره برداري از تجهیزات و پانل هاي خورشیدي 

I(به منظور ترویج فرهنگ انرژي سبز ، استقرار مدیریت یکپارچه  M S(کابلی ، بازسازي شبکه هاي فرسوده
و هوایی و کاهش حجم شبکه در حریم و افزایش قابلیت اطمینان و ضریب پایداري شبکه نام برد.
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انشعاب جدید به متقاضیان، 34960با واگذاري 1395اما به لحاظ روند توسعه فعالیتهاي جاري شرکت ؛ در سال 
انی به این تعداد مشترك جدید رسید. بدیهی است نیرو رس1111260کل مشترکین تحت پوشش شرکت به رقم 

دستگاه ترانس میسر 256کیلومتر شبکه و نصب 377نیازمند توسعه انواع شبکه و پست بوده که این امر با احداث 
کیلومتر و 14477گردید. در مجموع با توسعه این حجم شبکه و پست کل شبکه هاي توزیع این شرکت  به رقم 

رسید.1395مگا ولت آمپر در پایان سال 2729گاه با مجموع ظرفیت دست10550کل پستهاي توزیع به رقم 

هاي یکساله شرکت توزیع برق این کارنامه با نگاهی بر عملکرد و تالش کارکنان فرصتی را جهت مرور فعالیت
رت آورد.توضیحات ارائه شده در ابتداي هر بخش نشانگر اهداف و اقدامات راهبردي صوشهرستان اصفهان فراهم  می

باشد و به خوانندگان گرامی در جهت بیان دالیل تغییرات آن کمک خواهد گرفته براي رشد و ارتقاء آن بخش می 
کرد. 

امید است این مجموعه بتواند گوشه اي از زحمات یکساله همکاران در سطح شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  
رد که نقطه نظر ات خود را با این شرکت در میان بگذارند.را به نمایش گذاشته  و از آن خواننده محترم تقاضا دا

ذئ ذ مىخذض

ع ن ه خ ة خ ز ى ذ
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توفیقات شرکت-2

شرکت توفیقات زیادي را در سطح ملی و بین الملی کسب نمود:95در سال 
عمومیلوح سپاس مدیر ارشد ارتباط گستر در دبیرخانه سمپوزیوم بین المللی روابط •
جشنواره شهید رجایی استان  اصفهاننخست در بیستمینکسب رتبه •
کسب رتبه برتر در نوزدهمین جشنواره شهید رجایی استان  اصفهان•
کسب رتبه نخست در پنجمین کنفرانس منطقه اي سیرد•
دریافت لوح شرکت برگزیده در همایش مدیران ارشد•
مللی صنعت برقدریافت لوح تقدیر در هشتمین نمایشگاه بین ال•
دریافت لوح روابط عمومی برتر در رشته اطالع رسانی و برنامه ریزي ارتباطی•
دریافت لوح تقدیر در سمپوزیوم روابط عمومی کشور•
دریافت لوح تقدیر در جشنواره روابط عمومی اصفهان•
دریافت لوح تقدیر ویژه تکریم ارباب رجوع•
دریافت لوح تقدیر کاهش بار و مصرف •
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درباره شرکت-3

با مأموریت توزیع برق پایدار و مطمئن به مشترکین 1375شرکت توزیع نیروي برق شهرستان اصفهان در سال 

تحت پوشش تأسیس گردید. محدوده عملیاتی این شرکت حوزه فرمانداري شهرستان اصفهان بوده که بر اساس آمار 

این شرکت کیلومتر مربع گزارش شده است.15706مساحت آن 1391منتشره از سوي استانداري اصفهان درسال 

شامل هشت امور جنوب شرق، شرق، شمال، شمال غرب، غرب، جنوب غرب ، مرکز و نواحی همچنین سه ساختمان 

در راستاي پیاده سازي قانون 86رکت توزیع برق شهرستان اصفهان در تاریخ اول آبان ماه سال شستاد می باشد. 

از برق منطقه اي اصفهان مأموریت ها و وظایف خود را مستقیماً زیر شرکتهاي توزیع با جدا شدناستقالل شرکت

اجراي قانون استقالل شرکت هاي راستايآخرین اساسنامه شرکت درنظر شرکت مادر تخصصی توانیر انجام می دهد.

ابالغ و توسط مجمع 17/3/1385اریخ تبصره توسط وزیر نیرو در ت25ماده و 64توزیع برق در استان ها مشتمل بر 

مقارن با استقالل شرکت  به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسید.آخرین تغییرات 1/9/86شرکت درتاریخ 

ثبت و در روزنامه رسمی کشور 4/3/92به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است ودر تاریخ5/1/92اساسنامه در 

درج گردید.

نواحیمحدوده امورها بجز 
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زیربارساتیتأس-4
با زاست،یکه در بردارنده شهراصفهان نروستا 400شهر و 16شامل شهرستان اصفهان يمحدوده فرماندارحوزه

مسوولیت شرکت محدوده ، این در تحت پوشش خود دارد.ون و پانصد هزار نفریلیو مدافزون بر یتیجمع
.رد عهده دابرمشترك را یک میلیونسرویس دهی به بیش از 

تا ع برق شهرستان اصفهان تالش کرده استیر شرکت توزیاخيط دشوار سالهایو شراینگیرغم کمبود نقدیعل
شبکه يداریپا،یفنيت استانداردهایش بخشدتا ضمن رعاید افزاین جدیشبکه را متناسب با رشد مشترکيتهایظرف

د.یرا هم حفظ نما
سات شرکت یدر حجم تأسیاساسي، بازنگر95شرکت در ساليهاییدارایابید ارزیتجدیالزم به ذکر است در پ

ه شده است.یانجام شده ارایینهايش رو براساس بازنگریصورت گرفته است که جدول پ
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1395سال پایانتاک اموریع برق شهرستان اصفهان به تفکیتوزر بار شرکتیسات زیستأ

جمعنواحیغربجنوبغربمرکزشرقشمالشمالغربجنوبشرقواحدشرحردیف

ر شبکه فشا1
33236624015698815432084553کیلومترمتوسط هوایی

شبکه فشار متوسط 2
4117220714173237کیلومتربا کابل خودنگهدار

شبکه فشار 3
42359760651934131151733016615کیلومترضعیف هوایی

شبکه فشار ضعیف با 4
688775801928134194685کیلومترکابل خودنگهدار

شبکه فشار 5
1537567891841205228768کیلومترمتوسط زمینی

شبکه فشار 6
33620114020336329861181620کیلومترضعیف زمینی

72410686005276530043360139730دستگاهترانس هوایی7

8
جمع قدرت 
ترانسهاي 

هوایی

میلیون 
ولت 
آمپر

11126413513522731177151572

327504217212343360922212276دستگاهترانس زمینی9

10
جمع قدرت 
ترانسهاي 

زمینی

میلیون 
ولت 
آمپر

192360147140234233561291491

چراغ الکپشتی 11
17941180209713261577441501677615دستگاهوات400

چراغ الکپشتی 12
3958312357601285520024121020244925206دستگاهوات250

چراغ الکپشتی 13
5594562127996550208744716232624639599دستگاهوات150

چراغ الکپشتی 14
9981495150517-800455119476432851194126دستگاهوات125

چراغ الکپشتی 15
292574201504264448دستگاهوات70

چراغ الکپشتی 16
107381576515043132771503393631125325125115597دستگاهوات50

8737901861588270350233618308898دستگاهLEDچراغ 17

4305448723502872792234513613177130771اصلهپایه فلزي18
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يآماريشاخص ها-5
؛ بررسی و تحلیل وضعیت فنی و ن هستند ین صنعت برق و مشترکیبرابط،برق يرویع نیتوزيشرکتهااز آنجا که 

ایشان از اهمیت ویژه اي يشبکه هاياقتصادين، ارتقاء بهره وریت مشترکیل رضایاز قبيموارداقتصادي و نیز 
ت را نشان دهند.بر یت موارد حائز اهمیف شوند که وضعید تعریباينه ابه گويآمارين شاخصهایبنابرابرخوردار است. 

در ادامه سعی شده تا وضعیت فنی، اقتصادي و بهره وري شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان را در قالب ن اساس یا
ارائه گردد.95و 94در پایان سالهاي يآماريشاخصهابرخی 

*1395ان سال یشرکت در پايآماريشاخص ها

مقدار در پایان واحدشرحردیف
1395سال

مقدار در پایان 
1394سال

4,334,12مترطول شبکه فشار متوسط هوایی به ازاي هر مشترك*1

0,690,68مترطول شبکه فشار متوسط زمینی به ازاي هر مشترك*2

6,606,31مترطول شبکه فشار ضعیف هوایی به ازاي هر مشترك*3

1,461,41مترزمینی به ازاي هر مشترك*طول شبکه فشار ضعیف 4

1,421,29کیلوولت آمپرظرفیت منصوبه ترانس هاي هوایی به ازاي هر مشترك5

1,161,21کیلوولت آمپرظرفیت منصوبه ترانس هاي زمینی به ازاي هر مشترك6

34683937مشترك**تعداد مشترك به ازاي پرسنل رسمی7

16,2318,39میلیون کیلو وات ساعت**پرسنل رسمیفروش انرژي به ازاي 8

4,684,67مگا وات ساعتمتوسط مصرف هر مشترك در سال9

70,4469,59مشترك بر کیلومتر مربعتعداد مشترك در هر کیلومتر مربع10

میباشد.GISبرداشت هاي اطالعات بر اساسروزرسانیبرناشی از 1394نسبت به مقادیر سال عمده تغییرات در این بخش *
می باشد.94نسبت به 95به دلیل افزایش نیروي رسمی در سال 1394عمده تغییرات در این بخش نسبت به مقادیر سال ** 

یک دوره زمانیع در یتوزيعملکرد شرکتهایبه منظور بررس
قبل الزم است شاخصها يسه آن با دوره هایمشخص و مقا

یت شرکت را در دوره زمانیزان فعالیکه مییتهایبراساس کم
ن راستا یف شود.در ایتعردهند؛ یمورد نظر نشان م

ر یشرکت به شرح جدول زيعملکرديشاخصها
باشند.یقابل ارائه م
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1394سال مقایسه آن با عملکرد و1395در سال يشرکت به لحاظ عملکرديآماريشاخص ها

1394سالمقدار 1395مقدار سالواحدشرحردیف

3,14,74مترطول شبکه فشار متوسط هوایی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید1

1,121,1مترطول شبکه فشار متوسط زمینی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید2

3,830,71مترطول شبکه فشار ضعیف هوایی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید3

2,791,77مترزمینی احداث شده به ازاي هر مشترك جدیدطول شبکه فشار ضعیف 4

1,090,56کیلوولت آمپرظرفیت منصوبه ترانس هاي هوایی به ازاي هر مشترك جدید5

0,941,17کیلوولت آمپرظرفیت منصوبه ترانس هاي زمینی به ازاي هر مشترك جدید6

0,430,59درهزارکیلوولت20نرخ انرژي هاي توزیع نشده فیدرهاي 7

7,067,27درصددرصد تلفات انرژي 8

1395شاخص هاي آماري به لحاظ عملکردي به تفکیک امورهاي هشتگانه در سال 

جنوب واحدشرحردیف
شرق

شمال 
جنوب مرکزشرقشمالغرب

جمعنواحیغربغرب

1
بکه فشار طول ش

متوسط هوایی احداث 
شده  به ازاي هر 

مشترك جدید

0,10,10,918,73,1-0,2-1,03,31,3متر

2
طول شبکه فشار 

متوسط زمینی احداث 
شده به ازاي هر مشترك 

جدید

0,560,780,701,653,082,660,540,491,12متر

3
طول شبکه فشار ضعیف 

هوایی احداث شده به 
مشترك جدیدازاي هر 

1,413,522,103,090,000,678,0912,073,83متر

4
طول شبکه فشار ضعیف 
زمینی احداث شده به 
ازاي هر   مشترك جدید

2,702,462,311,733,666,781,512,812,79متر

5
ظرفیت منصوبه 

ترانسهاي هوایی به ازاي 
هرمشترك جدید

کیلوولت 
0,100,060,275,421,09-0,581,390,500,32آمپر

6
ظرفیت منصوبه 

ترانسهاي زمینی به ازاي 
هر مشترك جدید

کیلوولت 
0,800,861,340,731,422,140,840,040,94آمپر
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1395ان سال یهشتگانه در پايک امورهایبه تفکيآماريشاخص ها

جنوب واحدشرحردیف
شرق

شمال 
جنوب مرکزشرقشمالغرب

جمعنواحیغربغرب

1
طول شبکه فشار 
متوسط هوایی به 
ازاي هر مشترك

2,912,481,491,110,060,681,4928,014,33متر

2
طول شبکه فشار 
متوسط زمینی به 
ازاي هر مشترك

1,330,490,410,551,300,870,480,250,69متر

3
طول شبکه فشار 
ضعیف هوایی به 
ازاي هر مشترك

4,264,504,123,722,542,465,8128,966,60متر

4
طول شبکه فشار 
ضعیف زمینی به 
ازاي هر مشترك

2,911,320,851,262,562,160,540,151,46متر

5
ظرفیت منصوبه 

ترانس هاي هوایی 
به ازاي هر 

مشترك

کیلوولت 
0.961.740.810.840.160.531.045.931.42آمپر

6
منصوبه ظرفیت 

ترانس هاي 
زمینی به ازاي هر 

مشترك

کیلوولت 
1,631,150,840,871,651,650,491,071,16آمپر

تعداد مشترك به 7
5494724411028766161637263700932623468مشتركازاي هر پرسنل

فروش انرژي به 8
ازاي هر پرسنل

میلیون 
کیلو 
وات 
ساعت

22.1943.4832.8022.0519.3027.1120.1342.1916.23

متوسط مصرف هر 9
مشترك در سال

مگا وات 
4.046.002.972.883.133.732.8712.934.68ساعت

10
تعداد مشترك 
درهر کیلومتر 

مربع

مشترك 
برمتر 
مربع

562.81448.7945.23830.72893.01550.61069.98.370.4
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عملکرد شرکت-6
قسمت به اجمال، اقدامات و فعالیتهاي انجام شده در معاونتها و دفاتر مستقل شرکت در طی سال گزارش آورده در این

شده است.

یمعاونت هماهنگحوزه-1-6
وري در سازمان از افزایش سطح بهرهسوهاي توزیع برق در چند سال اخیراز یک با توجه به تنگناهاي اقتصادي شرکت

ریزي و توسعه مدیریت، براي استفاده بهینه از منابع و افزایش سوي دیگر، باعث شد تا اقداماتی اساسی در دو حوزه برنامه
ها بر اساس اهداف جدید ها شامل بازنگري در اهداف سازمانی، تنظیم مجدد برنامهها صورت پذیرد.  این فعالیتهماهنگی

ها ها و توسعه مدیریت بود. در تنظیم مجدد اهداف و برنامهها و در نهایت، اصالح سیستممتناظر با آن، تعریف کنترلو
اندازهاي ترسیمی باالدستی اي منظم و منسجم، دستیابی به اهداف و چشمسعی شد تا  از یک سو با تنظیم و ارایه برنامه

ها و اهداف هاي مدیریتی، تحقق برنامهها و کنترلاجراي منظم و هدفدار ارزیابیو سازمان محقق گردد و از سوي دیگر با 
است. تحت مانیتور دایمی قرار گیرد که در زیر بطور اجمال بدانها اشاره شده

هاي واحدهابازنگري اهداف و برنامه
در نظر گرفتن میزان پیشرفت اهداف براي کلیه واحدهاي سازمان و با94با توجه به نتایج حاصل از تدوین اهداف سال 

تعریف گردید . در ساختار در نظر گرفته شده براي تبیین 1395تعریف شده، با هماهنگی حوزه هاي ستادي اهداف سال 
اف کالن هدایت آن در ابتدا و انتهاي سال تعیین شده و سپس اهداف خرد همراستا با عکالن و وضاهداف اهداف ، ابتدا 

ایت برنامه هاي تحقق هر یک از اهداف خرد مشخص گردید . پس از نهایی شدن اهداف واحدهاي مختلف و در نهتشریح
منظور استفاده در اجراء و در دسترس بودن براي همه پرسنل واحدهاي ستادي و اجرائی ، با قابلیت ه ، این موارد ب

مشاهده کلیه کارکنان در سامانه مدیریت اسناد قرار گرفت .

افزار مدیریت اهداف و برنامه هاتهیه نرم
مدیریت مناسب اهداف و برنامه ها نیازمند ابزاري است که بتواند ضمن نمایش اهداف هر حوزه، میزان اعتبار هزینه 
شده و نیز میزان تحقق اهداف را بر اساس شاخص ها ارایه نماید. براي این منظور در این حوزه، نرم افزار برنامه ریزي  

بطور کامل مورد1396گردیده که در جریان تولید می باشد. پیش بینی می شود این سیستم در سال تعریف 
بهره برداري قرار گیرد.

) پیاده سازي سیستم یکپارچه مدیریتIMS(
یکی از نیازمندیهاي اساسی هر سازمان در راستاي هماهنگی واحدهاي سازمانی ، وجود و به کارگیري روشهاي کاري و 
دستورالعملهاي مشخص می باشد . این امر به خصوص در رابطه با فرآیندهاي مرتبط با خدمات دولتی از اهمیت بیشتري 
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جارب گذشته و با همکاري کلیه واحدها ، تدوین و بازنگري روشهاي برخوردار است . در این راستا این شرکت با توجه به ت
اجرایی و دستورالعمل هاي کاري را با در نظر گرفتن الزامات استانداردهاي ذیربط و در قالب نظام مدیریت یکپارچه در 

ه که در راستاي یکسان دستور کار خود قرار داد . با پایان کار تدوین فرآیندها و مدارك مربوط به نظام مدیریت یکپارچ
سازي انجام فعالیتها در هر یک از واحدهاي سازمان انجام گرفت ، ممیزي داخلی و سپس ممیزي شخص ثالث ( در دو 
مرحله پیش ممیزي و ممیزي نهایی) برگزار شد و سازمان موفق به دریافت گواهینامه هاي مدیریت تضمین کیفیت ، 

گردید.TUV Intersertت زیست محیطی از شرکت مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و مدیری

ارزیابی عملکرد واحدي
نیز با عنایت با توجه به تدوین روشهاي اجرایی ودستور العملهاي کاري در جریان پیاده سازي نظام مدیریت یکپارچه و 

و امورهاي اجرایی در بر اساس این مستندات ارزیابی عملکرد حوزه هاي ستادي1395ها و اهداف سال به تعریف برنامه
در دو بازه زمانی شش ماهه  برگزار گردید . در این ارزیابیها کیفیت و کمیت فعالیتهاي جاري ، میزان 1395طی سال 

هاي گذشته حوزه هاي ستادي واحدهاي ستادي و همچنین میزان رفع نقاط قابل بهبود ارزیابی95و 94تحقق اهداف سال 
توجه و اندازه گیري قرار گرفت.د و امورهاي اجرایی مور

شرکت در ارزیابی جشنواره شهید رجایی و ارزیابی وزارت نیرو
؛شرکت در ارزیابیهاي خارجی به لحاظ اینکه وضعیت شرکت را در مقایسه با دیگر سازمانها و شرکتها مشخص میکند

ارزیابی نوزدهمین هرستان اصفهان در ، شرکت توزیع برق ش1395همواره مدنظر و حائز اهمیت بوده است  . در سال 
جشنواره شهید رجایی  شرکت نمود  و حائز رتبه سوم در این جشنواره گردید.  در ارزیابی وزارت نیرو ( همایش مدیران 

را دریافت نمود.لوح سپاس مدیر ارشد ارتباط گستر در دبیرخانه سمپوزیوم بین المللی روابط عمومیارشد ) نیز 

سالمت اداري در سطح شرکت نظامپیاده سازي
موضوع 1393اداري  با دبیري دفتر توسعه مدیریت ، در مهر ماه سال نظامبا تشکیل کمیته تحول و ارتقاء سالمت

نیز با تشکیل مستمر جلسات این 1395سالمت اداري به شکل نظام یافته در سطح شرکت دنبال شده است .در طی سال 
ات مقتضی اتخاذ با سالمت اداري مطرح و درراستاي رفع نقاط قابل بهبود در این زمینه تصمیمموضوعات مرتبط ، کمیته 

که از مهمترین نتایج در این زمینه می توان به تدوین دستورالعمل تشویقات  و تهیه گزارش علل مراجعات .شده است
حضوري به امورهاي اجرایی ، اشاره کرد.
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یناتسا ،یمومع عبانم بذجیگنیدقن تیریدمكالما کلمت يزاس فافش
صاخ ياه هژورپ و

یژتارتسا ھشقن
ناتسرھش قرب یورین عیزوت تکرش

ناھفصا

،یزیر ھمانرب
رد شیاپ و یگنھامھ

فادھا ققحت تھج
تکرش کیژتارتسا

1396دادرم17:مجنپ شیاریو

دیدج عبانم قلخ

ICTو هکبش نویساموتا  تخاسریز

یلام تیفافش و عبانم نیمأت

تابلاطم لوصو
يژرنا

راکوزاس هعسوت
يروضحریغ تخادرپ

اه ضبق

هب تخادرپ جیورت
باسح تروص عقوم

بسانم تئارق
اهروتنک

یناسر تمدخ
ناکرتشم هب

عقوم هب ماجنا
یناسر قرب تادهعت

تامدخ عقوم هب ماجنا
باعشنا نایضاقتم هب

زا سپ تامدخ دوبهب
شورف

ینمیا تیریدم

رد ینمیا دوبهب
یتایلمع ياهروما

زا یشان ثداوح فذح
راک

رد عقاو هکبش شهاک
میرح

دشر تیریدم
راب

اب کیپ شهاک
راب تیریدم ياه حرط

تیریدم لیهست
درخ ناکرتشم فرصم

يژرنا يزیمم لیهست
ناکرتشم

ییانشور تیریدم
رباعم

یشوماخ فذح
همانرباب

یشان یشوماخ شهاک
هعسوت زا

ياه یشوماخ تیریدم
درس طخ همانرباب

زا شخبرثا هدافتسا
مرگ طخ

اهردیف راب لیدعت

رثوم ژایلور

نامز تیریدم
همانرب یب یشوماخ

و دیدزاب ،تاریمعت
شخبرثا سیورس
طسوتم راشف هکبش

یشوماخ شهاک
همانرب یب

هب یسرزاب و تست
مزاول عقوم
يریگ هزادنا

ياهروتنک حالصا
بویعم

رثوم یسرزاب و تست
يریگ هزادنا مزاول

ینفریغ و ینف تافلت شهاک

يروآ عمج
زاجمریغ ياه باعشنا

ژاتلو تفا حالصا

ناوت تیفیک دوبهب

هیذغت عاعش شهاک
اهردیف

شورف هب لوصو راب دشر تیریدم%100+
%50

وضع صقن و توف
0

تامدخ یکینورتکلا هئارا
100٪5%

عیزوت یشوماختافلت

30
ره يارب لاس رد هقیقد

كرتشم

اب طابترا تیریدم
،یسایس ياهداهن

يرهش و ینوناق

ياه هژورپ تیریدم
یسدنهم

يارجا نامز تیریدم
اه هژورپ

یحارط نامز تیریدم
اه هژورپ

اه هژورپ یفیک ماجنا

کینورتکلا شزادرپ
100٪ اه هژورپ يارجا

همانرب قبط
+90٪

یناسنا عبانم  تخاسریز

و رونام تردق شیازفا
راشف هکبش نویساموتا

طسوتم
ینیمز ياه تسپ نویساموتا دنمشوه ياهروتنک بصن

GISيریگراک هب و هعسوتيدنامید یتارباخم هکبش هعسوت
زا دمآراک يرادرب هرهب

تخاسریز تازیهجت
هدنهد سیورس

هدافتسا و يروآزور هب ،داجیا
و کیتاتسا ياه هداد زا
طیحم رد هکبش کیمانید

GIS

نیمأت و يزیر همانرب
یناسنا عبانم

يزاسدنمناوت و هعسوت
یناسنا عبانم

عبانم تمدخ ناربج
یناسنا

متسیس يزاس هدایپ
ياه ییاراد  تیریدم

یکیزیف
و قیقحت تیریدم
شخبرثا شهوژپ

دروبشاد يزاس هدایپ
تیریدم يراک طیحم یگتسارآ هب هجدوب لاصتا

يژتارتسا

یناسنا عبانم و یتیریدم ياه متسیس  تخاسریز

اهدنیآرف نویسازیناکم

يژرنا دمآراک دیرخ
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یمعاونت مهندس-2-6
پروژه هاي اجراي معاونت مهندسی و برنامه ریزي به عنوان یکی از واحدهاي کلیدي شرکت با ارائه طرحها و نظارت بر 

فعالیتهاي مختلفی را ارائه نموده است.در جهت برقرسانی به متقاضیان عمرانی 
شبکه ينه سازیها ، اصالح و بهییتملک دارايشبکه، طرح هانه توسعه و احداث ین بخش آمار عملکرد شرکت در زمیدر ا
آورده شده است. ییاجرايک امورهایتفک1395معابر در سال یین عملکرد روشنایهمچن

توسعه و احداث-1-2-6
عملکرد کلی شرکت در زمینه پروژه هاي توسعه و احداث مشاهده می گردد.زیر جدولدر 

هشتگانهيک امورهایبه تفک1395و احداث شبکه و پست در سالتوسعهنه یات در زمیحجم عمل

جنوب غربینواحواحدشرحفیرد
شمال شمالشرقمرکزغرب

غرب
جنوب 
جمعشرق

فشار شبکه1
68420291810113کیلومترمتوسط هوایی

شبکه فشار 3
4830201591810133کیلومترضعیف هوایی

شبکه فشار 2
2,72,08,88,17,72,83,84,039,9کیلومترزمینیمتوسط

شبکه فشار 4
10,85,618,67,08,29,312,619,686,8کیلومترضعیف زمینی

19963010133022283دستگاهپست هوایی5

6
جمع قدرت 

ترانسهاي هوایی 
منصوبه

کیلو ولت 
23135133511150295034257305455543820آمپر

141097881461دستگاهپست زمینی7

8
جمع قدرت 

ترانسهاي زمینی 
منصوبه

کیلو ولت 
800410065753680435057504390635035995آمپر

آورده شده است:از مهمترین این طرحها و پروژه ها در زیر برخی 
امور برق جنوب شرق •

کلینیشیخخیابانتاکارگرخیابانحدفاصلجابرواقع در خیابانعمومیروشناییاحداث•
مهرمسکنسایتزمینی واقع در بهارستانپستباب5تجهیز•
سپهساالرخیابانسجادحجتیه واقع در خیابانبیمارستانپاساژزمینیتجهیزپست•
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امور برق شمالغرب•
واحدي توسعه مسکن واقع در خیابان بهارستان و مجتمع 111برق رسانی به مجتمع مسکونی •

واحدي پرشیا فلز واقع در ملک شهر کوچه نگین78مسکونی
المپیکمیدانکاوهکاوه اتوبان63شبکه دومداره جاده محمودآباد و پست2و  1فاز 63ازپستفیدرگیري•
بادآشهر در محمودشاهینخانهو تصفیهاستقاللخیابانپتروآیریک در نیرورسانی به مشترکین شرکت•
مخابراتو دومرباطهاي خیابانحدت و ي وکوبادآفیدر عاشقبارکاهش•
غربیبهارستانخیابانکوثرشهركسازي وروديخیابانعملیات•

امور برق شمال •
درمحدودهچنینوهمبیسیمکويغفارياهللاآیتخیاباندرمحدودههواییترانسفورماتوردستگاهدونصب•

يسعدکويبرازندهخیابان
طوسیشیخدرخیابانواقع(عج)انصارالمهديالحسنهقرضمؤسسهزمینیتجهیزپست•
تعاونی مسکن -تامین برق مجتمع مسکونی شرکت عمران وبهسازي شهري ایران واقع در خیابان مولوي•

تعاونی مسکن -مجتمع تجاري مقابل حرم مطهر زینبیه (س)-جهاد کشاورزي واقع در خیابان فالطوري
فرهنگیان واقع در خیابان چمران، مجموعه مسکونی حریر واقع در خیابان یکتا

امور برق شرق•
فیدر واقع در خیابان حمزه اصفهانیبارکاهشجهتفشار ضعیف شبکهبهینهوزمینیپستازفیدرگیري•
در اتوبان شهید آقابائیRMUکیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی و نصب یکدستگاه 6کابلکشی •
باب پست زمینی در اتوبان صیاد شیرازي و پل تمدن2تجهیز •

امور برق مرکز•
انقالبمتروایستگاهجنب-چهارباغخیابانطالقانی و کابلکشیخیابان-حسیناماممیدانکابلکشی•
و بازار فیطالمصجامعه-در خیابان چهارباغ خواجوجهادکشاورزيمربوط به زمینیپستباب 10تجهیز•

مدرسه امام سجاد در خ احمد آباد و ...-بزرگ در خ عبدالرزاق
گلزار و ولیعصر-ابن سینا-دستگاه سکسیونر هوایی در چشمه باقرخوان5نصب •

امور برق جنوبغرب•
پستبارسازيمتعادلجهتنظامیحکیمچهارراهتاوحیدتراهسهحدفاصلزمینیفشار متوسطکابلکشی•

هزارجریبتوزیعفوق
امور برق غرب•

3و 2-1فاز رهنانپستازفیدرگیري•
ایرانسلبهبرقرسانی•
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امور برق نواحی•
احداث پست هوایی و بهینه سازي و تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار شبکه برق روستاي زفره  از توابع •

بخش کوهپایه 
دستگاه پست زمینی و 10نصب و برکناري تاسیسات در خیابان جدید الحداث فرشادي و نصب تعداد •

کمپکت جهت افزایش ظرفیت شبکه و رفع ضعف  برق
ن برق شهري  و روستایی واقع در بخش جلگه برق رسانی  به متقاضیا•

معابرروشنایی-2-2-6
در سطح شرکت انجام شد می توان به موارد زیر اشاره نمود:1395از مهمترین پروژه هاي روشنایی معابر که در سال 

بهارستان امور متري محور میانی فاز سوم و چهارم  و مسکن مهر 12فلزيهايپایهبامعابرروشناییاحداث•
جنوب شرق

امور شمال غربدرجاده محمودآباد2و 1احداث روشنایی معابر فاز •
آبان امور غرب25بهشت و میدان -جوادامامخیابانهاياحداث روشنایی•
امور جنوب غربخیابانهاي رودکی و دقیقیوشهرك ولی عصر تامین روشنایی •

يه ایسرمايهاییطرح تملک دارا-3-2-6

تحت غیرانتفاعی اعتباراتیو یعمرانياز طرح هایبرخيجهت اجرا
شود. در یاختصاص داده ميه ایسرمايهاییعنوان طرح تملک دارا

بین سازمان مدیریت برنامه ریزي موافقتنامه منعقده ین راستا طیهم
با توجه به منابع ع برق شهرستان اصفهانیشرکت توزاستان و 

از حوزه تحت پوشش صورت یدر مناطقیبرقرسانات یعمل،یصیتخص
ر شرح آن آمده است:یگرفت که در جدول ز

الیون ریلیمبالغ به م1395در سال يه ایسرمايهاییاعتبارات تملک دارایشرح کل

محل تامین ردیف
اعتبار موافقتنامه عنوان طرحاعتبار

درصد تخصیص تخصیص1395سال 
به موافقتنامه

وجوه 
دریافتی

درصد دریافتی 
به تخصیص

برق بهینه سازي شبکه توسعه و استانی1
40001800451800100روستایی شهرستان اصفهان

40001800451800100جمع
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ينه سازیاصالح و به-4-2-6
نیز با وجود 1395ست. در طی سال ا، موجب استمرار خدمات برقرسانی به مشترکین و بهسازي شبکه هابازسازي 

تامین نقدینگی این بخش، فعالیت بهسازي شبکه ها در جریان بوده که در زیر خالصه اقدامات ارائه مشکالت مرتبط با 
گردیده است.

1395شبکه و پست درسال ينه سازینه اصالح و بهیعملکرد شرکت در زم

جنوب غربینواحواحدشرحفیرد
شمال شمالشرقمرکزغرب

غرب
جنوب 
جمعشرق

شبکه فشار متوسط 1
33320535153کیلومترهوایی

شبکه فشار ضعیف 2
77378313172219196کیلومترهوایی

شبکه فشار متوسط 3
0,11,18,10,51,81,10,12,415,2کیلومترزمینی

شبکه فشار ضعیف 4
3,81,54,03,52,01,91,70,917,3کیلومترزمینی

20220612033دستگاهپست هوایی5

6
افزایش قدرت 

ترانسهاي هوایی 
بهینه شده

کیلوولت 
22258006500195031571506685آمپر

001000001بابپست زمینی7

8
افزایش قدرت 

ترانسهاي هوایی 
بهینه شده

کیلوولت 
0025000000250آمپر

در زیر برخی از مهمترین این طرحها و پروژه ها آورده شده است:
امور برق جنوب شرق •

و خیابان 19تا58زمینیپستکراسلینگ واقع در خیابان مصلی حدفاصلباروغنیکابلتعویض•
آزاديتامیدانجنوبپستحدفاصلهزارجریب

امور برق شمالغرب•
خانه اصفهان و رزمندگان-گلخانه–رفع حریم در خیابانهاي رباط•

امور برق شمال •
خیابان آیت نصب ترانس هوایی به منظور رفع مشکل ضعف برقو میجابجایی تاسیسات معارض و رفع حر•

اله غفاري
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امور برق شرق•
جمالیکويحریم واقع در خیابان جیرفعجهتزمینیبههواییم.فشبکهتبدیلوهواییترانستقویت•
کیلومتر در خیابانهاي فرسان، سروش 16به طول بیش از خودنگهدارکابلباهواییض.فشبکهسازيبهینه•

، پروین، دشتستان و اتوبان صیاد شیرازي و ...
امور برق مرکز•

تانماجهانپستفاصلحدحسیناماممیدان-کاشانیخیابان کراسلینککابلبهروغنیکابلتعویض•
طالییعصرپستتاالرحمهبابپستفاصلحدحسیناماممیدانو الرحمهبابپست

بازار افتخار و باغ قلندرها-دارالشفا-یخ صفا-حبیببیشهزمینیپستسازيبهینه•
خیابان ولیعصر 2و 1فاز صغیر و یابانخکیلومتر سیم مسی به کابل خودنگهدار در7تعویض •

امور برق جنوبغرب•
حکیمخیابان -باشقزلخیابانسرتانظامیحکیمراهسهفاصلحددانشگاه3فیدرروغنیکابلتعویض•

نظامی
امور برق غرب•

استقاللمیدانحریمرفع•
امور برق نواحی•

(امامزاده شاه ناصر) بهینه سازي و تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار شبکه برق فشارك،پرتینجان•
،دستگرد(تودشک)

ساله و فرسوده سراي قیصریه ، بازار دارالشفا ، بازار کفاشها ، خیابان 50تعویض  کابل هاي روغنی با عمر •
شمس آبادي 

بهینه سازي و تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار شبکه برق روستاهاي کمال بیک،انجیران قندي و ... •
واقع در بخش کوهپایه 

)GIS(ییایاطالعات جغرافسامانه-5-2-6
به عنوان زیر ساخت اطالعات مکانی شرکت هاي توزیع برق می تواند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت انجام GISسامانه 

فرآیندها در حوزه هاي مختلف شامل مهندسی، بهره برداري، مشترکین، مالی و برنامه ریزي ایفا کند.
در شرکت آغاز شده و هم اکنون در کلیه امورهاي اجرایی شرکت به غیر از امور 1386از سال GISاستقرار سامانه 

پیاده سازي GISنواحی، اطالعات تاسیسات شبکه از سطح مشترك تا سطح پست فوق توزیع برداشت و در سامانه 
گردیده است.

تبلت در دست اقدام می باشد.اهم فعالیت هاي در حال حاضر برداشت اطالعات شبکه در امور برق نواحی با استفاده از 
به شرح زیر می باشد:1395در سال GISانجام شده در بخش 
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تبادل تفاهم نامه با شهرداري اصفهان در زمینه تبادل اطالعات مکانی و دریافت سرویس نقشه هاي شهري و •
اصفهانعکس هوایی از شهرداري اصفهان و ارائه سرویس نقشه شبکه برق به شهرداري 

GISبرداشت و ورود اطالعات نیمی از تاسیسات شبکه برق فشار متوسط مدیریت برق نواحی در سیستم •

GISمبتنی بر PMارائه سرویس نقشه و اطالعات مکانی به نرم افزار •

و اتوماسیونAVLارائه سرویس نقشه و اطالعات مکانی به نرم افزار •
سامانه پردازش اطالعات دینامیک شبکهارائه سرویس نقشه و اطالعات مکانی به •
GISنیازسنجی مکان محور کردن فرآیندهاي حوزه بهره برداري و مشترکین در سیستم •

GISاصالح پایگاه داده مکانی سیستم •

شرکت توزیع کشور7به نمایندگی از شرکت توانیر در سطح GISراهبري نرم افزار •
کاربر در سطح سازمان300با حدود GISپشتیبانی و توسعه سیستم •

1395سالپایانتاGISاطالعاتبرداشتپیشرفتدرصد
میزان تهیه نقشه میزان برداشت اطالعات

جغرافیایی
میزان استقرار

سیستم بروز رسانی مشترکینشبکه فشارضعیفشبکه فشارمتوسط

8380869095

قاتیتحق-6-2-6
متولی سازماندهی و توسعه تحقیقات می باشد. بی شک توسعه تحقیقات یکی از عوامل کلیدي واحد تحقیقات شرکت 

موفقیت سازمانی بوده و امروزه یکی از مهمترین قسمت هاي هر سازمان براي رسیدن به مزیت رقابتی پایدار تحقیق و 
عالیت هاي گوناگون داشته واحد تحقیقات ف1395) در زمینه  هاي مختلف شرکت می باشد. در سال R&Dتوسعه (

که اهم آن به شرح زیر می باشد:
تهیه و تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دفتر تحقیقات .•
جلسه 14برگزاري نشستهاي علمی با حضور اساتید ، تولیدکنندگان و کارشناسان فعال در مسائل علمی طی •

در خصوص تبادل و بروزرسانی اطالعات.
عالی تحقیقات بمنظور بررسی پروژه هاي در دست اقدام  و اولولویت هاي تحقیقاتی برگزاري جلسات کمیته•

مورد نیاز شرکت.
کاربردي .-برگزاري جلسات کمیته هاي تخصصی وکمیته علمی در زمینه هاي مختلف علمی •
جدید اعزام همکاران و نویسندگان مقاالت به کنفرانس ها و همایش هاي علمی و کاربردي جهت کسب علوم •

کسب شده در زمینه هاي تخصصی.يو تبادل دستاوردها
کسب رتبه اول در کنفرانس منطقه اي سیرد براي دومین سال متوالی به جهت تعداد مقاالت پذیرفته شده.•
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مقاله در 39پیگیري ارسال مقاالت همکاران به کنفرانسهاي مختلف که منجر به پذیرش و چاپ بیش از •
.شدکنفرانس هاي ملی و بین المللی 

پروژه تحقیقاتی در زمینه هاي فنی و مدیریتی.2اختتام •
ارزشیابی آثار پرداخت پاداش به مقاالت و درج امتیاز آن در سوابق پرونده همکاران بر اساس دستورالعمل•

علمی.
نیاز سنجی در بین همکاران و کمیته هاي علمی و همچنین دانشگاه در مورد بسترهاي تحقیقاتی و ارسال •

.96مورد اولویت تحقیقاتی براي سال 18اولویت تحقیقاتی به سامانه تحقیقات برق و اخذ تایید 37بیش از 
و ماقبل آن.95لهاي پرداخت حق نظارت پروژه هاي تحقیقاتی مربوط به سا•
برگزاري نظرسنجی مدیریت دانش و انجام اقدامات اولیه جهت دستیابی به پیش الزامات اجراي سطح پایش •

و کنترل.
آموزش مدیریت دانش به همکاران طی دو جلسه .•
دعوت از مشاور علمی جهت پاسخگویی به سواالت کارشناسان.•

عملکرد در حوزه نظام پیشنهادها:
مشکالت و چالش هاي سیستم نظام پیشنهادهاي شرکت توزیع.بررسی •
تدوین آیین نامه جدید نظام پیشنهادها.•
برگزاري جلسات توجیهی ، آموزشی و روش جدید ارائه پیشنهاد و بررسی پیشنهاد در حوزه امورهاي اجرایی •

و ستاد.
از همکاران.پیشنهاد520اخذ تعداد •
در خصوص تعویض وخرید نرم افزار نظام پیشنهادها.انجام اقدامات و بررسی هاي الزم •

1395سالپایانتاتحقیقاتعملکرد

وضعیتنام پــــــروژهردیف

بااطمینانتقابلیافزایشونشدهتوزیعانرژيازناشیخساراتکاهشهدفباخطانشانگرهايبهینهارزیابی1
دردست اقداماصفهانشهرستانبرقتوزیعشرکتمورديمطالعه–GISسامانهازاستفاده

خاتمه یافتهبررسی تاثیرآموزش ارگونومی بر بهره وري نیروي انسانی2

خروجی پستهاي بررسی علت افزایش حرارت لوله هاي گالوانیزه مربوط به کابل رابط ترانس به تابلو و کابلهاي3
خاتمه یافتهو ارائه راهکار هایی جهت رفع مشکل21/63
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اطالعات و ارتباطات يورآفن-7-2-6
آوري اطالعات و ارتباطات تامین کننده یک زیرساخت سخت افزاري، نرم افزاري و ارتباطی ایمن،  پایدار و پرسرعت دفتر فن

توسعه روزافزون بکارگیري فناوریهاي جدید اطالعاتی هنظر ب.جهت اجراي صحیح فرایندهاي سازمان در بستر مکانیزه است
ز اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در در مدیریت کسب و کار سازمان، تامین زیرساخت مکانیزه مطلوب براي این امر، ا

زیر بخش هایی از فعالیت این دفتر آورده شده است:

حوزه نرم افزار و زیرساخت:
و مجوز تست نفوذ امنیتSSLتوسعه خدمات اینترنتی سازمان و دریافت مجوز امنیت •
نفر از مدیران شرکت شامل : مدیریت عامل ، 49توسعه بستر تماس تصویري (ویدئو کنفرانس) سازمان براي •

ین ، رؤساي دي ، پارك فناوري هاي نومعاونین ، مدیران امورهاي اجرایی ، مدیران دفاتر مستقل ، مدیران ستا
بخش هاي امورهاي اجرایی

استقرار پست الکترونیکی سازمان و یکپارچه سازي با بستر ویدئو کنفرانس سازمانی•
راه اندازي سرویس دریافت آنالین قبوض مشترکین از درگاه بانک صادرات•
هت  ارتباط (پروتکل ارتباطی پرسرعت جFCoEگیري از فناوري  بهرهبا ها بهبود زیرساخت سرویس دهنده•

ICTسرویس دهنده ها و ذخیره سازها) و ارتقاء پایداري خدمات 

حوزه شبکه و ارتباطات:
شرکت پیمانکار 40پیکربندي زیرساخت الزم جهت اتصال پیمانکاران از راه دور و خروج بیش از •
)Mbps30افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش پهناي باند اینترنت•
اخت شبکه در راستاي افزایش امنیتاصالح و بهبود زیرس•
کیلومتر فیبرنوري4اجراي •
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يبهره بردارمعاونت-3-6
وظیفه کنترل شبکه و نگهداري و تعمیرات تاسیسات را در جهت برقرسانی مداوم و پایدار به بهره برداريمعاونت 

که فعالیت بخشهاي مختلف آن به شرح زیر آورده شده است.مشترکین بر عهده دارد

دفتر نظارت بر بهره برداري-1-3-6
در زمینه بازدید و سرویس و تعمیرات شبکه توزیع تحت نظارت بر بهره برداري دفتردر این قسمت به فعالیت هاي 

شده است.پرداخته1395پوشش در سال 

1395عملکرد بهره برداري در سرویس و تعمیرات انجام شده بر روي شبکه و پستها در سال 
مقدارواحدشرحردیف

36اصلهاصالح پایه بتونی1
1661اسپاناصالح شبکه (شامل ریگالژ، رفع پارگی سیم، تعویض سطح مقطع سیم)2
5000مورداصالح اتصاالت سست(شامل تعویض جمپر، آچار کشی کلمپ)3
231مورداصالح یراق آالت (مانند کراس آرم، بریس، رنگ آمیزي و ...)4
4092عدد)و اصالح مقره (شامل مقره سوزنی و بشقابی، تبدیل پایه مقره کوتاه به بلندتعویض5
1137دستگاهنصب و تعویض کت اوت6
36404اصلهشاخه بري7
184دستگاهتعمیر دژنکتور و سکسیونر8
347دستگاهرفع نشتی روغن ترانس9
2535دستگاهاصالح ارت10
955بابنظافت پست زمینی11
2170دستگاهتعمیرات تابلو توزیع12
1333دستگاهرنگ آمیزي تابلوهاي توزیع13
1447اصلهشستشو و رنگ آمیزي پایه فلزي روشنایی14
66028شعلهتعویض المپ15
26766موردتعمیر چراغ16

1395عملکرد بهره برداري در بازدید و سرویس شبکه و پستها در سال 
سرویسبازدیدواحدشرحردیف

51513400کیلومترخطوط فشار متوسط1
28001600کیلومترخطوط فشار ضعیف2
54491641دستگاهپست هوایی3
21311058دستگاهپست زمینی4
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کنترل شبکه-2-3-6
سهم عمده نتایج مرتبط با کاهش خاموشی ها ناشی از فعالیتها و اقدامات مؤثر واحد کنترل شبکه حوزه 

و مقایسه آن با سال 1395میزان انرژي هاي توزیع نشده سال زیر جداولبهره برداري شرکت می باشد که در 
ه است.ها به تفکیک امورهاي اجرایی آورده شدو نیز براي همین شاخص1394

1394و مقایسه آن با سال 1395کیلوولت در سال 20انرژي توزیع نشده نا خواسته فیدرهاي 

متوسط تعداد سال
قطعی هر فیدر

یع انرژي توز
نشده

(مگا وات ساعت)

تحویلیانرژي
(مگا وات ساعت)

نشده با نرخ انرژي توزیع
(در هزار)قطعی نا خواسته 

مدت زمان خاموشی به ازاي 
*هر مشترك

(دقیقه در روز)

13957.52207.757093590.390.56

13947.922663.254336320.490,7

کاهش انرژي توزیع نشده و مدت زمان خاموشی مشترك

جمع نواحی غرب جنوب 
شرق

شمال شرق شمال غرب مرکز جنوب 
غرب

3233

1726

248 295 234 192 322 132 84

2436

1148
224 186 157 191 268 144 118

94و مقایسه آن با سال95فیدر در سالنمودار  انرژي توزیع نشده
95سال  94سال 

1200
910

457
0

200
400
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1400

93سال  94سال  95سال 
93سال  94سال  95سال 

کاهش انرژي توزیع نشده و مدت خاموشی مشترك
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به تفکیک امور1395کیلوولت در سال 20قطعی خواسته و نا خواسته فیدرهاي 

امور
انرژي تحویلی(مگا وات ساعت)انرژي توزیع نشدهتعداد خاموشیها

(مگاوات ساعت)

نرخ انرژي 
توزیع نشده

(در هزار)

مدت زمان 
خاموشی به ازاي 

هر مشترك
(دقیقه در روز)

جمعناخواستهخواستهجمعناخواستهخواسته

181822006.92179.46186.385138710.360.52جنوب شرق
61491550.46117.42117.886046640.190.27جنوب غرب

121561683.52187.15190.675528880.340.49شرق
3116419521.58135.16156.745638210.280.40شمال

4627732332.77235.62268.3910414310.260.37شمال غرب
242092336.31217.65223.964050270.550.79غرب

1608801040155.84992.331148.216529470.690.99نواحی
101461561.14142.87144.014683170.310.45مرکز
30721632470228.542207.72436.257093590.430.62جمع

به تفکیک امور1395کل انرژي توزیع نشده( فشار ضعیف،فیدر،انشعاب،پست) در سال 

امور
نرخ انرژي (مگا وات ساعت)انرژي توزیع نشده

توزیع نشده
(در هزار)

زمان خاموشی به 
ازاي هر مشترك 

درروز به دقیقه جمعپست انشعابفیدرفشارضعیف
81.63186.3877.5825.48371.070.721.19جنوب شرق
56.50117.8832.6714.11221.160.370.64جنوب غرب

50.81190.6776.019.63327.120.590.97شرق
48.34156.7482.0937.03324.200.581.00شمال

71.86268.3956.5526.48423.280.410.72شمال غرب
76.58223.9684.3933.28418.211.031.71غرب
87.281148.17958.6975.022269.161.372.19نواحی
122.69144.0119.1712.43298.300.641.05مرکز

595.692436.201387.15233.465312.880.861.24جمع
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دفتر ایمنی-3-3-6
پیشگیري از وقوع حوادث در سازمانها از ابعاد مختلفی داراي اهمیت است و ضروریست ابتدا این خطرات شناسایی 
و سپس راهکارهاي مناسبی جهت پیشگیري از بالفعل شدن آنها در نظر گرفته شود. در همین راستا دفتر ایمنی و 

نیر و دیگر شرکتهاي توزیع و بررسی حوادث قبلی کنترل ضایعات با بهره گیري از دستورالعملهاي ایمنی شرکت توا
ارائهسه بخش را دررسانی ایمن به مشترکین است، اقدامات زیردرراستاي سوق به هدف اصلی شرکت که خدمت 

است: داده 

کنترل و نظارت ایمنی -1
فرهنگ سازي ایمنی-2
اصناف -وقوع حوادث در سه بخش (پرسنل و پیمانکارانپیشگیري از-3

پرخطر و مردم)
سایر اقدامات دفتر ایمنی

) شامل:IMSهمکاري درجهت اخذ گواهینامه نظام مدیریت یکپارچه  ( •
ISOنظام مدیریت کیفیت - 9001

OHSASنظام ایمنی وبهداشت شغلی - 18001

ISOنظام مدیریت محیط زیست  - 14001

برگزاري کالسهاي آموزش وهمایشهاي ایمنی (نگاه •
ایمن)جهت کارکنان وپیمانکاران درسطوح ومقاطع مختلف 

برگزاري مانورهاي عملیاتی ودورمیزي و پدافندغیرعامل•
تهیه وتدوین کتابچه مجموعه دستورالعملهاي ایمنی وبحران •

ویژه پیمانکاران
ازنرم افزارنابGISدریافت اطالعات محل انجام پروژه براساس تهیه واجراي دستورالعمل تشویق وتنبیه با •
پیاده سازي نرم افزارایمنی مبتنی بر تبلت•

لینک با نرم افزارهاي برونسپاري،منابع انسانی،ناب و ارتباط دو طرفه با نرم افزارهاي مذکور-
ملیات بازدید از گروهها ع-
مل توانیرثبت اطالعات خبر و گزارش حادثه مطابق با دستورالع-
ثبت اطالعات حرائم و نقاط خطر آفرین و درجه بندي کردن آنها واقدامات متناسب در خصوص آنها-
اجراي دستورالعمل تشویق و تنبیه جدید که شامل امتیاز دهی به عناوین شغلی مختلف و نتیجه گیري با توجه -

به امتیاز کسب شده می باشد.
ار به تبلت و بالعکسامکان ورود و خروج اطالعات از نرم افز-
امکان گزارش گیري در خصوص نیاز به دوره آموزشی مورد نیاز نفرات با توجه به بازدیدهاي انجام شده-
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کلیه فرایندها از لحاظ اقدامات اچک لیست هکه با  اینآماده سازي چک لیست هاي انجام کار صحیح و ایمن-
صحیح انجام کار فنی و ایمن مطابق دستورالعمل هاي مربوطه فرایند در سه مرحله قبل،حین و بعد از انجام کار 

.گردد و امکان اشتباهات اجرایی و ایمنی را به حداقل می رساندبررسی و باز نگري می

تست ابزار کارجهت کنترل و ه برچسب مخصوص ونصب بر روي ابزارتهی•
تحویل لباس کاربه کارکنان ونظرسنجی انجام شده•
انجام بازدیدازگروههاي اجرائی•

95درصد بازدید هاي انجام شده به تفکیک معاونت هاي شرکت در سال

وقوع حوادث باتوجه به تحلیل ها و بررسی هاي انجام گرفته درکه ذینفعانپیمانکاران و-توانمندسازي مشاوران•
کلیهپایشوارزیابی–ایمنی اقدام به بررسی عوامل انسانی نقش بسیارموثردارد، به همین دلیل دفترکاري
.شدزیرحاصلونتایجنمودهگیرياندازهلوازممهندسی،وتوسعه،طرحبرداري،بهرهپیمانکاراننفرات

و1395سال در بررسی وپایش علل خسارات وارد بر مشترکین ناشی از شبکه هاي برق کل شرکت 
تهیه نرم افزارخسارات
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دفتر بازار برق-4-3-6
همچنین توسعه منابع تولید پراکنده در ، مسئولیت تامین انرژي مورد نیاز شرکت را با حداقل هزینه دفتر بازار برق

بر عهده دارد. شبکه محلی با استفاده از سرمایه هاي بخش خصوصی 

شرکتتأمین انرژي در مبادي ورودي 
میلیون کیلووات ساعت بوده است. 5709معادل 95مجموع انرژي تحویلی ماهانه شرکت در مبادي ورودي طی سال 

درصد  داشته است.07/5این شاخص در مقایسه با سال گذشته رشدي معادل 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند مجموع
95سال  389,074 457,792 516,270 586,648 592,972 539,067 440,779 432,192 436,689 437,401 438,632 441,843 5,709,359

94سال  379,372 437,865 527,524 560,868 526,475 505,653 432,736 408,721 410,988 412,544 422,048 408,846 5,433,638

93سال  369,181 433,345 490,589 572,579 564,649 511,347 430,219 400,337 403,541 406,610 418,400 393,717 5,394,513

هزار ریال به ازاي هر مگاوات ساعت بوده که به 559بالغ بر 95متوسط نرخ تامین انرژي از بازار برق ایران طی سال 
هاي جانبی اعم از هزینه خدمات درصد کاهش داشته است. به این نرخ، متوسط نرخ هزینه12/17نسبت سال قبل 

52/24شود که معادل ه ازاي هر مگاوات ساعت، نیز افزوده میهزار ریال ب182انتقال، خدمات جانبی بازار و ... قریب 
باشد. میدرصد کل هزینه

553هاي سوخت)، بالغ بر اي و نیز برگشت هزینههاي هزینه، نرخ نهایی تامین برق (شامل تمام شاخص95در سال 
رصد کاهش داشته است.د75/15هزار ریال به ازاي هر مگاوات ساعت بوده است که به نسبت سال قبل معادل 

معادل 95لوب نیاز مصرف روزانه طی سال بینی مطمیزان کاهش هزینه تامین انرژي از بازار برق ایران، منتج از پیش
درصد بوده است.75/0نیز معادل 94هاي تمام شده بوده است. این شاخص طی سال درصد کل هزینه95/0
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

95سال  94سال  93سال 

(هزارمگاوات ساعت)95تا 93هاي انرژي تحویلی ماهانه شرکت در سال
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درصد از محل معامالت بورس انرژي تامین شده است. سهم تامین انرژي از محل معامالت 56/6از این میزان انرژي، 
19/43درصد بوده است. متوسط نرخ تامین انرژي از محل معامالت بورس معادل 97/11معادل 94بورس در سال 

. تر از متوسط نرخ معاالت بازار برق ایران بوده استدرصد ارزان
درصد کل هزینه ساالنه بوده است.21/2معادل مین انرژي منتج از معامالت بورس کاهش هزینه کل تا

متوسط 95درصد بوده است. طی سال 79/3، سهم معامالت شرکت از کل معامالت بورس انرژي معادل 95در سال 
درصد کمتر 37/38در بازار روزانه، موزون نرخ معامالت شرکت در بورس انرژي از متوسط موزون نرخ معامالت انرژي

بوده است. 
میلیون کیلووات ساعت، از محل معامالت دوجانبه 7/5بخشی از انرژي شرکت به میزان تقریبی 95همچنین در سال 

درصد حجم کل معامالت انرژي در نقطه مرجع شبکه بوده است.10/0آبفا، تامین گردید که معادل  

شرکت
جنوب شرق جنوب 

غرب شرق شمال شمال 
غرب غرب مرکز

نواحی

دوره مرکزي بهارستان مرکزي کراج کوهپایه جرقویه ورزنه هرند

فروردین 388403 21397 13194 39901 38011 38178 65610 25019 31697 58967 23574 6924 11461 9007 5461

اردیبهشت 457487 23973 15543 43999 42636 42149 78688 29580 35540 79807 27967 8791 13074 9318 6491

خرداد 516209 29692 17663 52577 49863 48726 85415 35812 43053 81878 30108 9184 13843 11279 7127

تیر 586619 35517 20403 62217 60141 57915 94604 41665 52157 82984 34486 9072 14697 13266 7535

مرداد 592625 35361 20442 62725 60099 58259 96100 40936 50341 86089 36189 9300 15984 13154 7753

شهریور 538508 30957 18229 55641 53404 50872 87837 36652 44634 83097 33766 9178 14576 12246 7513

مهر 440663 23441 14904 42166 42223 40423 71754 29788 33893 75581 28085 8265 12462 11095 6648

آبان 432124 22132 14441 40275 40706 39484 75514 30079 32999 77244 25909 8530 10785 8030 6075

آذر 436601 23816 14837 42231 40913 39753 76152 35314 35942 72509 24395 8186 9120 7706 5788

دي 437317 24364 15058 43563 40819 39427 78212 32114 35804 73840 23919 8155 8409 7852 5874

بهمن 438655 24432 15260 43494 41552 39488 78728 31729 36329 73097 24028 8268 8494 7893 5940

اسفند 441806 23740 15126 42476 42544 40446 75944 32376 35928 74762 25172 8331 10210 8754 6036

95سال  5709359 318821 195100 571265 552912 535118 964560 401064 468317 919854 337597 102185 143115 119601 78241

% سهم 100 5.58 3.42 10.01 9.68 9.37 16.89 7.02 8.20 16.11 5.91 1.79 2.51 2.09 1.37

95لی شرکت ، امورهاي اجرایی و بخش ها در سال انرژي تحوی
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شرکت جنوب شرق جنوب 
غرب شرق شمال شمال 

غرب غرب مرکز نواحی
دوره مرکزي بهارستان مرکزي کراج کوهپایه جرقویه ورزنه هرند

فروردین 727 42 26 78 77 76 148 50 65 124 42 13 19 15 10
اردیبهشت 870 48 29 89 85 85 167 59 84 143 49 15 20 15 11

خرداد 898 53 31 94 94 92 169 65 84 144 50 15 21 20 12
تیر 1047 67 35 112 107 103 190 74 106 150 57 16 24 22 12

مرداد 1059 66 35 113 107 105 188 74 107 155 58 15 25 23 13
شهریور 945 75 43 133 136 133 185 88 101 201 84 24 38 35 21

مهر 871 51 30 91 91 87 161 62 84 140 51 15 21 20 12
آبان 787 42 27 78 82 79 151 65 70 135 45 14 19 15 10
آذر 822 48 27 84 82 79 159 76 78 129 43 15 16 14 10
دي 801 47 28 84 81 78 156 66 76 128 42 14 15 15 10

بهمن 803 47 28 84 81 78 156 66 76 128 42 14 15 15 10
اسفند 798 47 28 83 83 79 159 64 77 129 42 14 15 15 11

پیک بار  1059 75 43 133 136 133 190 88 107 201 84 24 38 35 21

مگاوات به ثبت رسید. این 1059، روز دوم مردادماه و معادل 13، پیک بار همزمان شرکت در ساعت 95در سال 
درصد رشد داشته است. 3/7شاخص به نسبت سال گذشته معادل 

1394و مقایسه آن با سال 1395حداکثر بار سال 
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به تفکیک ماه94و 95ل نمودار مقایسه حداکثر بار همزمان شرکت در سا

95سال  94سال 

درصد رشد1394سال 1395سال (مگا وات)

10599877.3بار همزمان

109810564ر همزمانیبار غ

95پیک بار ماهانه شرکت، امورهاي اجرایی و بخش ها در سال 
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روند توسعه منابع تولید پراکنده

مورد پروانه احداث نیروگاه 5گذارانی با پیشرفت کار مطلوب، منجر به صدور ، اقدامات اجرایی سرمایه95طی سال 
شبکه نیروگاه نامه اتصال بهمورد موافقت8مگاوات شده است. طی همین مدت تعداد 17گازي با مجموع ظرفیت 

مگاوات صادر شده است.18خورشیدي با مجموع ظرفیت 
95گزارش تولید پراکنده سال 

هاي تجدیدپذیرروند توسعه انرژي

کیلووات که با استفاده از تسهیالت دولتی سال 444سامانه برق خورشیدي با ظرفیتی معادل 87، تعداد 95طی سال 
200بر برداري بوده است. همچنین طی این دوره، بالغ ، احداث شده بودند، در محدوده شرکت در حال بهره92

اي اصفهان در کیلووات دیگر هم، ظرفیت منصوبه سامانه برق خورشیدي (موضوع اخیر) تحت مدیریت برق منطقه
برداري قرار داشت.محدوده تحت پوشش شرکت مورد بهره

عنوان
نیروگاه هاي خورشیدينیروگاه هاي گازي 

مجموع سرمایه گذاران فعال
موافقت نامه پروانه احداثموافقت نامه 

احداث
موافقت نامه 

اتصال 
1659838تعداد

53172018108ظرفیت(مگاوات)

مجموع سامانه هاي برق خورشیدي تسهیالتی در حال بهره برداري (متصل به شبکه داخلی مشترك)

سال انعقاد ردیف
اهم نامهتف

فتوولتائیک تسهیالتی 
کیلووات20تا سقف 

فتوولتائیک تسهیالتی   
کیلووات100تا 20

بادي تا سقف یک 
مگاوات (کیلووات)

مجموع ظرفیت 
تعداد ساختگاه(کیلووات)

192..934440044487
(متصل به شبکه عمومی)مجموع سامانه هاي برق خورشیدي با قرارداد خرید تضمینی در حال بهره برداري 

سال انعقاد ردیف
قرارداد

20فتوولتائیک تا سقف 
کیلووات

کیلووات تا 20فتوولتائیک 
کیلووات100سقف 

بادي تا سقف یک 
مگاوات (کیلووات)

مجموع ظرفیت 
تعداد ساختگاه(کیلووات)

19450051
2953610001365

4110001416مجموع
قراردادهاي خرید تضمینی منعقد شده تاکنون (اتصال به شبکه عمومی)مجموع 

سال انعقاد ردیف
قرارداد

20فتوولتائیک تا سقف 
کیلووات

کیلووات تا 20فتوولتائیک 
کیلووات100سقف 

بادي تا سقف یک 
مگاوات (کیلووات)

مجموع ظرفیت 
تعداد ساختگاه(کیلووات)

19424060030031
29585728501142148

109734501442179مجموع



139538شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

دفتر فناوري هاي نوین-5-3-6
این دفتر وظیفه دارد بستر مخابراتی ، حفاظتهاي فنی و هوشمندسازي کامل شبکه را به نحوي که بازیابی و بازآرایی 

اجرایی گردد را در سطح شبکه به صورت کامالً هوشمند و براساس استانداردهاي قابلیت اطمینان و کیفیت توان
، اقدامات زیر در این واحد صورت 1395در این ارتباط در سال توزیع برق شهرستان اصفهان عملیاتی نماید.

پذیرفته است.

اتوماسیونجامعطرحمطالعات

مطالعات طرح جامع اتوماسیون با همکاري امورهاي اجرایی و تهیه نقشه راه طرح جامع اتوماسیون شبکه انجام
گردید که نتایج حاضل از مطالعات مبنی بر نیاز هر امور به تعداد کلید زمینی و هوایی به شرح جدول ذیل می باشد.

جنوب شرحردیف
شرق

جنوب 
شمالشمالشرقغرب

جمعنواحیمرکزغربغرب

866040357015636375اتوماسیونتعداد پست هاي زمینی1

25817812010321044188181119زمینی (کوبیکل)تعداد نقاط اتوماسیون 2

47223741108475144451تعداد نقاط اتوماسیون هوایی3

1338277761786268150826جمع تعداد نقاط اتوماسیون4

3,72,652,492,313,243,272,131,92,62نسبت تعداد نقاط اتوماسیون به تعداد فیدرها5

95اتوماسیون شده به تفکیک نوع در سال شدهتعداد نقاط هوایی نصب 

95نر م افزار اتوماسیون به تفکیک نوع در سال درتعداد نقاط هوایی فعال شده 

جنوب امور
شرق

جنوب 
شمال شمالشرقغرب

جمعنواحیمرکزغربغرب

1751093312586176تعداد سکسیونر
21021002026تعداد ریکلوزر

000000022تعدادسکشنالیزر

196101134125108204جمع کل

جنوب امور
شرق

جنوب 
جمعنواحیمرکزغربشمال غربشمالشرقغرب

165791311368130تعداد سکسیونر
20010001821تعداد ریکلوزر

000000022تعدادسکشنالیزر
1857101311386153جمع کل



139539شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

95زمینی اتوماسیون شده در سال هايتعداد پست 

95شده در نرم افزار اتوماسیون در سال فعالتعداد پست هاي زمین 

سامانه پردازش اطالعات دینامیکی شبکه

که براساس آخرین تغییرات بار و استاتیک ، سامانه اي است که (سپاد)سامانه پردازش اطالعات دینامیکی شبکه 
در حال حاضر مانیتورینگ شبکه هاي فشار متوسط و فشار ضعیف به صورت کامل اقدام می نماید.شبکه نسبت به 

این سامانه قابلیت هاي زیر را داراست :
هزار مشترك و تحلیل اطالعات آنها به صورت روزانه، ماهانه و سالیانه170مانیتورینگ ولتاژ •
صورت لحظه به لحظه و تحلیل اطالعات آنها به صورت ولتاژ اولیه و ثانویه بهكمشتر400مانیتورینگ حدود •

روزانه، ماهانه و سالیانه

)سامانه مدیریت ناوگانAVL(

موریت و نیتورینگ کامل خودروها ، ارسال ماجهت تمامی خودرو هاي عملیات شرکت شامل ماAVLسامانه
هايدرحال حاضر مورد استفاده واحددریافت اطالعات ماموریت و ارتباط کامل با سامانه ناب راه اندازي و 

در جدول بعد، وضعیت این سامانه در سطح شرکت آورده شده است.بهره برداري هاي امور هاي اجرایی می باشد.

جنوب امور
شرق

جنوب 
جمعنواحیمرکزغربشمال غربشمالشرقغرب

3412234221اتوماسیونتعداد پست هاي زمینی

جنوب امور
شرق

جنوب 
جمعنواحیمرکزغربشمال غربشمالشرقغرب

000010001اتوماسیونتعداد پست هاي زمینی

تعداد خودروهاي عملیات امورردیف
امور

تعداد خودرو هاي مجهز به نرم افزار ردیابی 
AVLخودرو  

55جنوب شرق1
33جنوب غرب2
33شرق3
44شمال شرق4
44شمال غرب5
33غرب6
33مرکز7
1212نواحی8
86خودرو هاي عیب یابی و دیزل ژنراتور9

4343جمع کل
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نیمعاونت فروش و خدمات مشترک-4-6
ان یمتقاضن و یشرکت در ارتباط با مشترکيدیکلياز واحدهایکین به عنوان یمعاونت فروش وخدمات مشترک

ر آورده شده است.یمختلف آن به شرح زيت بخشهایباشد که فعالیبرق م

فروش انشعاب برق-1-4-6
ب در ین ترتیواگذار شد و بدبا احتساب روشنایی معابر د یان جدیانشعاب به متقاض34960تعداد 1395در سال 

ن رشد یدرصد کل مشترک3سه با سال قبلید که در مقایمشترك رس1111260ن به یان سال تعداد کل مشترکیپا
داشته است.

1395کل انشعابات واگذار شده در سال 
جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزجنوبغربغربینواحتعرفه

2954261420641508350729973807583425285خانگی

1691981071412091441534851606عمومی

226125072214268کشاورزي

588126415296صنعتی

6538788309471132114111387497468تجاري

801321522734010237روشنایی

4140372330282650488843225115709434960جمع

1395سال در تعداد واگذاري انشعابات غیر دیماندي
جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزجنوبغربغربنواحیتعرفه

2954261420631507350629973807583225279خانگی

158184761201791341384461435عمومی

210125071213250کشاورزي

147125010241صنعتی

6458738269311114113211207327373تجاري

1213818197011106روشنایی

3981369029702560481142645077702534378جمع



139541شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

1395تعداد واگذاري انشعابات دیماندي در سال 
جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزجنوبغربغربینواحتعرفه

002110026خانگی

1114312130101539171عمومی

16000010118کشاورزي

44100145055صنعتی

85416189181795تجاري

2112335828024131روشنایی

7920373850243859345جمع

20.4%

14.7%

14.0%12.3%
11.7%

10.7%

8.7% 7.5%

95نمودار درصد کل انشعاب به تفکیک امور تا پایان  سال 

جنوب شرق شمال غرب شرق شمال نواحی غرب جنوب غرب مرکز
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*1395سالتا پایان شرکتن یمشترککل
جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزجنوبغربغربینواحتعرفه
88970888321112778763013325313780912039791728859896خانگی
3217342585538473801443366665685049533عمومی

9109492176428036618446511076کشاورزي
324311041561218771757293127710457صنعتی
1615218289178394443118570221502193716058175426تجاري

11495924863195635827234584872روشنایی
1218401127341384871420751614511660001528371158361111260جمع

1395سال تا پایان غیر دیماندين یمشترککل
جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزجنوبغربغربینواحتعرفه
88970888281112488760813324213780912039791705859807خانگی
2984319879987937762840776466623046518عمومی

71384191611186161753438484کشاورزي
1546989115114673463818891937250صنعتی
1598018185176514421018451220392170215796174014تجاري

11425094031245274046913874187روشنایی
166181116191371731409021602411647241505291142671096073جمع

1395سال تا پایان دیماندين یمشترککل
جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزجنوبغربغربینواحتعرفه
04292211002389خانگی
2332275555363862591996203015عمومی

197173153942051091222592کشاورزي
16971154172371191042843207صنعتی
1721041882211191112352621412تجاري

78383195361783271685روشنایی
40735238288546476941585111110315جمع
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72.3%21.4%
4.6% 0.8% 0.7%

95نمودار درصد کل مشترکین به تفکیک تعرفه تا پایان  سال 

خانگی  سایر مصارف عمومی کشاورزي روشنایی معابر

15.0%

14.5%

13.7%
12.8%

12.5%

10.9%

10.4%
10.1%

95نمودار درصد کل مشترکین به تفکیک امور تا پایان  سال 

شمال شرق شمال غرب مرکز جنوب غرب نواحی جنوب شرق غرب
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يفروش انرژ-2-4-6

آن به مشترکین است.فروش و الکتریکی، توزیع انرژي انتقال ؛ فعالیت اصلی شرکت

(مگا وات ساعت)1395ک امور و تعرفه در سال  یبه تفکيمصرف انرژ

روشنایی سایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگیامور
جمعمعابر

2977097146016277437243900274098136655602916310180508339787شمال

3032240046892912717743485129423405535487212984891476389032شرق
1969318118402781143777745408332219128330511572982477278133جنوب شرق
2645645601520355115363674100741707640430816184915531136771جنوب غرب

1948906993007452015793561193602355922412013112215335348945غرب
27283896152724882424707794699218556936385213352674925951220شمال غرب

200528248968409006748862378035411759574720173953464659579مرکز
1533940284832177654280798477525957340023329260753991586840937نواحی

188408202559311730170587601413795815615758055621297672095305944404جمع

35.5%

26.0%

13.3%

11.5%
11.2% 2.5%

95نمودار درصد فروش انرژي به  تفکیک تعرفه در  سال

خانگی صنعتی کشاورزي سایر مصارف عمومی روشنایی
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وصول مطالبات-3-4-6
از مسائل یکی، وصول مطالبات به عنوان یجهت انجام هر چه بهتر خدمات رسانینگین نقدیت تأمیبا توجه به اهم

باشد. یمیق و اصولیدقياست گذاریملزم به سژه توأم بوده و یت ویصنعت برق با حساسیاتیح
اقدامات انجام شده در حوزه وصول مطالبات

ارسال پیامک اخطار قطع برق به علت بدهی جهت اطالع رسانی سریع قبل از ورود به نرم افزار وصول طالبات عالوه •
بر اخطاري کتبی و ارسال پیامک مانده بدهی به روز شده براي واریزي کمتر از میزان مانده بدهی اصلی 

دهی و مدیریت مصرف.پیگیري بدهی ارگانهاي دولتی و ارائه مشاوره براي چگونگی کاهش ب•
تهیه پلمپهاي کاغذي رنگی و سیمی با عنوان قطع به علت بدهی و نصب آن بر روي فیوز یا کلید کنتورها•
راه اندازي امکان دریافت آنی فایل وصولی از بانک صادرات ، ملی ، پارسیان و ... و پیگیري براي دیگر بانکها جهت •

بدهی مشترکین مشمول لیست قطع براي مامورین به مجرد پرداخت تسریع در وصول مطالبات وارسال پیام وصول
توسط مشترك.

قسیط انرژي پس از واریز اقساطپیامک مانده بدهی براي مشترکین تارسال•

باشد:یل میذنمودارهايشرح به1395ع برق شهرستان اصفهان در سال یت وصول مطالبات شرکت توزیوضع
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يریلوازم اندازه گ-4-4-6
نصب و کنترل لوازم اندازه گیري شرکت همواره یکی از مهمترین فعالیتهاي مورد توجه سازمان بوده که در این راستا 

آن مجموعه بوده ایم. درزیرشرحضمن انجام فعا لیتهاي جاري شامل تست و نصب شاهد اقدامات به 
دیمانديتشکیل گروه هاي ضربت تست و بازرسی انشعابات دیماندي و غیر •
و تخصصی کردن فعالیت ها در حوزه ي کالس هاي  آموزشی تخصصی تست دیماندي جهت روساي ادارات برگزاري•

لوازم اندازه گیري
کنترل و نظارت میدانی به صورت هفتگی امورهاي اجرایی•
برکناري  کنتور هاي دیماندي و نصب کنتور هاي هوشمند طرح فهام  و تست و پلمپ تابلو ها •
اتی نمودن تبلت نصب براي امورهاي اجراییعملی•
نرم افزار جامعهاي ثبتی از جامع به بیلینگ و ارتقاء گزارشات ثبت اتوماتیک برآورد مصرف•
تخصیص ناظر مختص ادارات اندازه گیري به ازاي هر امور یک نفر و برگزاري دوره آموزشی تخصصی جهت ناظرین•
دستگاه تست جدید15دستگاه و خرید 40غیردیماندي تعداد تعویض دستگاههاي فرسوده تست •

و پیشرفت آن1395عملکرد قرائت از راه دور در سال 

1395آمار آخرین وضعیت قرائت در خصوص مشترکین داراي سیستم قرائت از راه دور سال 
درصد قرائت شدهدرصد تجهیزتعداد تجهیز شدهامور

8452185نواحی

4829185غرب

6609587شمال

13958786شمال غرب

6059289شرق

--313متفرقه (فتوولتائیک، ... )

43004187شرکت

مقدارشرح

954009تعداد کنتور هاي دیماندي تجهیز شده در پایان سال 
10433تعداد کل کنتور هاي دیماندي

9538,42در پایان سال AMIدرصد تعداد کنتور ها با قابلیت 
953070تعداد کنتور هوشمند نصب شده در سال 

17550,42جمع
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1395تعداد تست هاي غیر دیماندي انجام شده سال 
تست دوره ايدرخواستامور

مجدد
80بلوك 

بهره نظارت90و 
مامور استعالمبرداري

مجموعتشخیص

58841510988010342452092331626985نواحی
70136628107101102148248706322319غرب
1740705911795853091722367728178مرکز

110457241325658991656621369923643جنوب غرب
1591224686133496957081821724670شمال

245011922312712358123811473231590شمال غرب
247143042425068513371553324028شرق

319946672801925143872398034029جنوب شرق
20156366114385266763533682804140217215442شرکت

1395عملکرد آزمایشگاه کنتور بر اساس نتیجه نهایی آزمایش سال 

امور
کشف دستکاريمعیوبسالم

مجموع دیجیتالیمکانیکیدیجیتالیمکانیکیدیجیتالیمکانیکی
15314124351375251224026نواحی
159239121863417593019غرب
17135682681386147134095مرکز

16873601671097112113434جنوب غرب
13563732371257140133376شمال

1377431170988142103118شمال غرب
20104862221180153204071شرق

2574605176109285174549جنوب شرق
13840362618939009120511529688شرکت

1395سال درو خدمات امورهاي اجرایی  جدیدعملکرد  نصب
مجموعخدماتنصب جدیدامور

408240518133نواحی
378924466235غرب
279832676065مرکز

292853378265جنوب غرب
425835707828شمال

518932248413شمال غرب
5024620711231شرق

6656462011276جنوب شرق
347243272267446شرکت
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خانه فرهنگ مدیریت مصرف-5-4-6
هاي هاي توسعه فرهنگ مدیریت مصرف و اجراي برنامههاي اجرایی خود را در دو محور برنامهدفتر مدیریت مصرف برنامه

هاي انجام شده در این دفتر به صورت تیتر به شرح زیر ارائه شده کند. اهم اقدامات و برنامهمدیریت بار طراحی و اجرا می
است. 
مصرفهاي توسعه فرهنگ مدیریت برنامه

بهکشاورزمشترك800ازبیشمراجعهواجراییامورهايوبخشهادرمصرفمدیریتمروجینوکارشناسانحضور•
مگاوات شد.5در کاهش پیک به میزان کشاورزيتابستان که منجر به همکاريبازهطولدرایشان

مدیریتآموزشیدورهبرگزاريوسازمانوادارهنماینده200ازبیشحضورباLEDالمپهايمعرفیسمیناربرگزاري•
اصفهانشهرتابعهمخابراتپرسنلبرايمصرف

همکارمشترکیننکاريابستحسابدرتومانمیلیارد2,5ازبیشپاداشاعمال•
کشاورزيمشترکینمشارکتجلبرونددرتسهیلجهتهوشمندکنتور2000نصبطرحارائه•
دارخانهبانوانازنفرهزار20بهمصرفمدیریتآموزش•
.دبستانمقطعدرآموزاندانشازنفرهزار20بهمصرفمدیریتآموزش•
مرتبطگزارشتهیهواداريواحد35ممیزي•
اداريواحد15درانرژيممیزينتایجشدنعملیاتی•
بزرگآردتولیديواحدیکبرايکاربرديوجامعانرژيممیزي•

هاي مدیریت بار برنامه
بارمدیریتطرحهايجهتمشترکینمختلفبخشهايدرهمکاريتفاهمنامه1500ازبیشامضاء•
در  کاهش صنعتسایی که منجر به همکاريپیکطرحهايمعرفیجهتمشمولصنعتیواحد700ازبیشبازدید•

مگاوات شد.50پیک به میزان 
مرتبطپاداشهايازمنديبهرهوبرقانشعاب1200بارمدیریتجهتاصفهانشهرداريباساییپیکقراردادعقد•

مگاوات شد.2شهرداري در کاهش پیک به میزان همکار که منجر به همکاريانشعاب200براي
.رسیدمگاووات 50بهمگاوات و همزمان110به پیک سایی غیرهمزمان میزان 95در سال •
صنعتیواحد80برايروزدوطیسابانمایندهحضورباانرژيمدیریتمباحثآموزشیسمیناربرگزاري•
گروهیهمتوزیعشرکتهايبیندرساییپیکطرحهايدرسومرتبهکسب•
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یمنابع انسان-5-6

که یران ارشد شرکت بوده به طوریه هر سازمان همواره مورد توجه مدین سرمایبه عنوان مهمتریمنابع انسان
ده است. یگردیسازمانشبرد اهداف یاهتمام به آن باعث پ

نمودار سازمانی-1-5-6

مدیر عامل

دفتر 
هیئت مدیره 

و مدیر عامل 

دفتر
مومیعروابط 

دفترحراست 
و امور محرمانه

دفترحقوقی و 
رسیدگی به شکایات 

معاونت
فـــروش و 

خدمات مشترکین

بر فروش دفترنظارت 
و وصول مطالبات 

دفتــر 
نظـارت بــر 

خدمات مشترکین

گروه نظارت
و کنتــرل 

لوازم اندازه گیري

گروه
مدیـریـت
مصـــرف  

معاونت
برنامه ریزي و 

مهندسی

دفتــر 
برنامه ریزي
و بــودجـــه

دفتــر 
فناوري اطالعات 

وارتباطات   

رـــدفت
نظارت مهندسی و

دفتــر 
کنتــرل بـرنـامه 

وپــروژه

گروه 
تـحقیــقـات 

معاونت 
بهره برداري 
ودیسپاچینگ

دفتر نظارت
بر بهره برداري   

امور دیسپاچینگ 
و فوریتهاي برق 

رــدفت
رق  ــازار بـــب

دفتر ایمنی
و کنترل ضایعات

امور
مالی

امور تدارکات

اداره
نظارت بر 

عمومیخدمات 

معاونت 
مالی و پشتیبانی

معاونت
منــابع انسـانی 

دفتـر
سازماندهی و

طبقه بندي مشاغل

دفترآموزش
و بـرنـامه ریــزي 

نیروي انسانی

دفتــر
توسعه مدیریت و 

تحول اداري

امور 
کارکنان و

رفاه 

مدیریت 
وزیع برق ـت

امورهاي
برق هشتگانه
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مشاغليو طبقه بندیدفتر سازمانده-2-5-6
یو مراقبت و به روز نگهداشتن چارت سازمانیالیه احکام ریصدور کل، وظیفهمشاغليو طبقه بندیدفتر سازمانده

عهده دار است. براین اساسرا شان یز حقوق ایه آنالیو تهيمانکاریو پیمشاغل پرسنل رسميطبقه بند،شرکت
باشد:یل میبه شرح ذ1395ن دفتر در سال یعملکرد ا

بخش پرسنل رسمی-الف
یکی از اقدامات انجام شده در حوزه پرسنل رسمی شرکت، تکمیل ارزیابی عملکرد فردي پرسنل است. به عبارت 

به صورت مکانیزه انجام شد. این فرایند 95ارزیابی عملکرد فردي پرسنل رسمی شرکت براي اولین بار در سال دیگر 
با پیاده سازي فرم هاي ارزیابی عمومی و تخصصی بروي اتوماسیون اداري و سامانه جامع منابع انسانی صورت گرفت. 

توان به تاثیرگذاري آن در تعیین میزان فوق العاده حق جذب پرسنل ، محاسبه از مهم ترین نتایج این فرایند می
الیانه و تعیین کارمند نمونه اشاره کرد.افزایش حقوق س

تعیین میزان فوق العاده جذب پرسنل رسمی بر اساس بخشنامه توانیر و نظامنامه تهیه شده در شرکت و بر اساس نتایج 
فردي و واحدي محاسبه می گردد. رد عملکحاصل از ارزیابی

بخش پرسنل پیمانکاري -ب
بخش عمده فعالیتهاي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، مدیریت و اطمینان از یکنواختی در با توجه به برونسپاري 

حوزه پیمانکاران از اهمیت خاصی برخوردار است. براین اساس این شرکت اقداماتی را ترتیب داده که در زیر بدان اشاره 
می شود.

عالی کار و امور اجتماعیا توجه به مصوبه شورايافزایش حقوق و مزایاي پرسنل پیمانکاري بزتهیه و تدوین آنالی•
درج کلیه اطالعات مربوط به سوابق، مدارك تحصیلی ، عائله مندي و ....  پرسنل پیمانکاري•
پیگیري پرداخت مطالبات و مابه التفاوت آنالیزهاي اصالحی (از جمله مرخصی ، سنوات ، اصالح سوابق ، مدرك •

تحصیلی ،عائله و..)
درج اطالعات مربوط به شرکتهاي پیمانکاري و تعیین پرسنل زیر مجموعه در نرم افزار •
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ورود کلیه اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل شرکتهاي پیمانکاري جهت تهیه آنالیز•
فیلد توانیر به صورت کامال مکانیزه28تهیه و ارسال آمار •
ارداد ، محل خدمت ، شرکت پیمانکاري و .....تهیه انواع گزارشات مدیریتی به تفکیک نوع قر•
ایجاد دسترسی کلیه روساي ادارات مالی و اداري به نرم افزار جهت کنترل اطالعات پرسنل زیر مجموعه از جمله •

آنالیز حقوق ، عائله مندي ، جابجایی ها و....
ایجاد دسترسی جهت کلیه کارشناسان ایمنی امورها با نظارت امور آموزش •
د دسترسی جهت امور تدارکات و امور مالی به منظور دسترسی به آخرین آنالیز حقوق در هر دوره مورد نیازایجا•
تشکیل دوره آموزشی جهت شرکتهاي پیمانکاري به منظور بهره برداري از نرم افراز جامع پیمانکاري•
ایجاد درگاه اینترنتی جهت شرکتهاي پیمانکاري جهت دریافت آنالیز حقوق و بروز رسانی اطالعات مربوط به •

پرسنل 
تحویل شناسنامه آموزشی پرسنل به شرکتهاي پیمانکاري به منظور درج در نرم افزار•
شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل پیمانکاري در نرم افزار %70درج بیش از •
رکتهاي پیمانکاري بصورت فصلی با حضور در محل شرکتها ارزیابی ش•
پرسنل پیمانکاريوط به فیشهاي حقوقی ، بیمه و ...بررسی و رسیدگی به شکایات مرب•
ایجاد پورتال جهت کلیه پرسنل پیمانکاري •

درج کلیه اطالعات مربوط به سوابق، مدارك تحصیلی ، عائله مندي و ...  پرسنل -
ط به شرکتهاي پیمانکاري درج اطالعات مربو-
ورود کلیه اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل شرکتهاي پیمانکاري-
ورود اطالعات آموزشی پرسنل پیمانکاري-
ورود شرح وظایف و شرایط احراز پرسنل پیمانکاري-

:ي پورتالمزایا
رویت آخرین آنالیز حقوق، اطالعات شخصی ، دوره هاي آموزشی و سوابق  توسط خود پرسنل و امکان -

خود کنترلی توسط ایشان 
رویت نمره ارزیابی جهت بهبود عملکرد-
امکان رویت شرح وظایف و شرایط احراز شغل -

حوزه سازمان-ج
انسجام بخشی به فعالیت ها از اهمیت ویژه اي برخوردار و سامان دادن به ساختار سازمان و در حوزه سازمانی نیز، سر

است که در زیر به مهمترین آنها اشاره شده است:
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 تهیه و تدوین شرح وظایف پست هاي سازمانی مطابق چارت مصوب شرکت

ارسال نامه به حوزه هاي مختلف جهت تایید و یا اصالح شرح وظایف مربوط به آن حوزه •
شرح وظایف به صورت کتابچه پس از تایید مدیریت محترم عاملتنظیم و تدوین نهایی•
بارگذاري شرح وظایف هر حوزه بروي سامانه جامع منابع انسانی•
امکان رویت شرح وظایف هرشغل توسط شاغل•

افراد براساس پست سازمانی تدوین شرایط احراز

اخذ گزارش پست هاي سازمانی از نرم افزار جامع منابع انسانی •
استخراج اطالعات مورد نیاز (دانش/مهارت/توانمندي ) از منابع مختلف•
تطبیق اطالعات مورد نیاز شرکت مطابق فرمت طراحی شده •
بارگذاري پاره اي از  اطالعات آماده شده بروي سامانه جامع منابع انسانی•
امکان رویت شرایط احراز هرشغل توسط شاغل•

شرکت بصورت رسمی و پیمانکاري تدوین چارت اجرایی

تشکیل جلسات تخصصی در هر حوزه با حضور معاونت و مدیران آن مجموعه •
نظیم چارت سازمانی مطابق پیشنهادات دریافت شده ت•
تاییدکلیه صفحات چارت سازمانی تدوین شده توسط توسط معاونت تخصصی، معاونت منابع انسانی و مدیر عامل•

ت مدیریتی تهیه آمار و گزارشا

فیلدي، بانک اطالعات مدیران و .....) 28تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز توانیر شامل (آمار•
..سازمان مدیریت برنامه ریزي، فرمانداري، استانداري و.رشات به شرکت هاي بیرونی از جملهتهیه و ارسال گزا•

همچنین تهیه کلیه گزارشات مدیریتی مورد نیاز درون سازمانی
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آورده شده است:1395در ز یر وضعیت نیروي انسانی رسمی شرکت در پایان سال 

توزیع برق 
شهرستان 

اصفهان

جنسیت
وضعیت تحصیلی

بی 
سواد

خواندن 
فوق دیپلمزیردیپلمابتداییو نوشتن

فوق لیسانسدیپلم
لیسانس

دکتري 
و باالتر

بدون 
کلمقدار

0000412770039زن
042432171675310280مرد
042436181946010319جمع

نیروي پرسنل رسمی به تفکیک  بخش مشاغل و جنسیت

بخش مشاغل
تفکیک جنسیت

تعداد کل
مردزن

1000053338
2000012627
30000286593
400005141146
7000001111
80000044

39280319کلجمع 

0
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400

1390 1391 1392 1393 1394 1395

360 345
318

294
274

319

182
203 212 224 222

239

تعداد کل نیروي انسانی  تعداد نیروي کارشناس

95تا پایان سال 90مقایسه تعداد نیروي انسانی و نیروهاي کارشناس از سال 
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اداره کارگزینی و بازنشستگی-3-5-6
و برگزاري کمیته هاي هماهنگی کانون و شرکت توزیع به کانون بازنشستگان شرکت برگزاري مجمع عمومی •

صورت ماهانه 
سمینار آموزشی یک روزه ویژه خانواده بازنشستگان در محل کانون بازنشستگانبرگزاري دو •
ویژه بازنشستگانسیاحتی در سطح استان و کشورو برگزاري اردوهاي تفریحی •
1395سال بازنشستگان برايصدور کارت شناسایی منزلت •
آنها به همراه همسرانشان.برگزاري سمینار آموزشی ویژه شاغلین در آستانه بازنشستگی جهت آماده سازي •
سازمان تامین اجتماعی براي پرسنل از آور اخذ مجوز بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان•

و قرائت توزیع و پیگیري تصویب سختی کار بهره برداري
براي پرسنل پیمانکاران بهره برداري 

که نفر از پرسنل شاغل 20رفع نواقص سوابق بیمه اي •
نفر از این تعداد گردید. 14تگی منجر به بازنشس

برگزاري مراسم تقدیر و اعطاي جوایز به بازنشستگان سال •
95-1394

مسئولیت مدنی کار فرما در برابر بیمه انعقاد قرارداد جامع •
حوادث کارکنان و اشخاص ثالث. 

رستان اصفهانانعقاد قرارداد و صدور بیمه نامه آتش سوزي همه ساختمانهاي اداري شرکت توزیع برق شه•
اجراي نظامنامه روند بازنشستگی و نظامنامه آموزش پرسنل در آستانه بازنشستگی .تدوین و •
اصالح و بهره برداري از نرم افزار جامع منابع انسانی•
نفر پرسنل تغییر وضعیت یافته در سازمان تامین اجتماعی و ثبت 58انجام عملیات بیمه اي مربوط به استخدام •

در کد کارگاهی شرکت توزیع برق اصفهاننام آنها 
توزیع و تکمیل فرم هاي مربوط به بیمه عمر و سرمایه گذاري بیمه پارسیان بین پرسنل حکمی •
همکاري با دفتر ایمنی و دفتر حقوقی جهت پیگیري مراحل قانونی رسیدگی به حوادث و وصول دیه و غرامت •

زیاندیدگان.
در شرکت سرمایه گذاري نیرو .پیگیري امور مربوط به سهام پرسنل•
انعقاد قرارداد با بیمه دانا جهت پوشش بیمه اي خودروهاي شخصی پرسنل و تقسیط حق بیمه متعلقه .•
دفاع از حقوق شرکت در مقابل دعاوي مطروح در کمیسیونهاي تامین اجتماعی و هیاتهاي تشخیص اداره کار.•
بازنشستگان و پیشکسوتان شرکتنفر از400ارائه وام بانکی به بیش از بیش از •
برقراري امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو به صورت تقسیطی در محل کانون بازنشستگان•
موده اند.نپرداخت خدمات رفاهی ویژه بازماندگان پرسنل حکمی که در حین کار و در اثر حادثه فوت •



139556شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

ستم جامع منابع انسانیمکانیزه نمودن فرآیند  انواع مرخصی کارکنان در سی•
تنظیم نظامنامه و دستورالعمل هاي مربوط به تابلو مشخصات شغلی پرسنل، حضور و غیاب، اسکن پرونده هاي •

پرسنلی و صدور احکام مرخصی
پیگیري درخصوص رفع اشکاالت مربوط به آرشیو الکترونیکی و ثبت اطالعات اولیه و صدور احکام مرخصی در •

سانیسیستم جامع منابع ان

برحسب محل خدمت95آمار بازنشستگان در سال 
تعداد به نفرنام امور محل خدمت

2ستاد
2مرکز

2نواحی
2شمال
0غرب

3غربشمال
1شرق

1جنوب غرب
1جنوب شرق

14جمـــع

اداره رفاه و درمان -4-5-6

با توجه به دستورالعمل هاي رفاهی ابالغی از شرکت توانیر، اداره رفاه و درمان با مکانیزه کردن فعالیتها، نظامند نمودن 
نموده است. عملکرد این نسبت به اجراي آن اقدامرفاهی و با هدف توزیع عادالنه خدماتآن و بازنگري روشهاي موجود 

واحد طی سال مورد گزارش در دو زمینه رفاهیات و درمان به این شرح میباشد:

 رفاهیات
نفر 168میلیون ریال به تعداد 400پرداخت وام مسکن تا سقف •
نفر 48میلیون ریال به تعداد 300پرداخت وام مسکن تا سقف •
نفر 7میلیون ریال به تعداد 200پرداخت وام مسکن تا سقف •
نفر 20میلیون ریال به تعداد 150پرداخت وام مسکن تا سقف •
مورد49پرداخت کمک هزینه ازدواج به تعداد •
مورد9پرداخت کمک هزینه فوت به تعداد •
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واحد درمان و بهداشت
نفر پدر و مادر غیر 44نفر که 723انعقاد قرارداد بیمه درمان پرسنل و افراد تحت تکفل با بیمه دانا به تعداد •

بازنشستگان با پوشش و نفر همسر به صورت غیر تحت تکفل پوشش دارند2نفر فرزندان و 5تحت تکفل و 
نفر485

انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی پرداخت فرانشیز درمانی جانبازان و خانواده شهداء که توسط کارشناس بیمه دانا •
ی گردد.منماینده امور ایثارگران جهت پرداخت به امور مالی ارسالتائید و پس از هماهنگی با

نفر از پرسنل شاغل و بازنشسته حکمی طبق مصوبه شوراي 46پرداخت مساعدت هزینه هاي درمان به تعداد •
درمان بر اساس دستور العمل مساعدت درمانی مصوب شرکت توانیر .

با بیمه دانا پیمانکارز پرسنل و عمر و پس اندایانعقاد قرارداد بیمه تکمیل•
High Riskنفر از پرسنل رسمی شرکت و آنالیز نتایج و پیگیري افراد 260انجام معاینات ادواري سالیانه براي •

نفر استخراج نتایج و پیگیري موارد 1400انجام آزمایشات ادواري سالیانه براي کلیه پرسنل شرکت به تعداد •
غیرنرمال

نفر توسط متخصص زنان و پیگیري موارد غیرنرمال120وص بانوان شاغل براي انجام معاینات مخص•
انجام طرح بررسی اشکاالت ارگونومی کارگران بهره برداري و برگزاري کالسهاي آموزشی براي کارگران به •

نفر از سرپرستان  20نفر و 250تعداد 
مرکز سالمت ایرانیان و با حضور مرکز سالمت برگزاري همایش آموزش خانواده با عنوان تغذیه سالم با همکاري•

نفر از پرسنل شاغل و بازنشسته300ایرانیان و با حضور 
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ورزش شرکت-5-5-6
سال گذشته تا کنون باهدف ایجاد نشاط و شادمانی ،ایجاد روحیه رفاقت و طی چندمعاونت منابع انسانی 

رشته 9رقابت،تقویت روحیه جوانمردي و در نهایت افزایش بهره وري اقدام به تشکیل هیئت هاي ورزشی در قالب 
که با توجه بانوان)  نموده-همگانی-کوهنوردي-رزمی-شنا-بدنسازي-تنیس روي میز-والیبال-ورزشی (فوتسال

به اقدامات صورت گرفته از جمله برگزاري مسابقات، همایشها و دوره هاي ورزشی در طی این مدت افزایش مشارکت 
ت.درصدي  پرسنل به ورزش را در بر داشته اس65

 درون سازمانیمسابقات

نفر20برگزاري مسابقات تنیس روي میز داخلی با حضور •
تیم 10برگزاري مسابقات والیبال داخلی با حضور •
تیم 13برگزاري مسابقات فوتسال داخلی با حضور •
برگزاري مسابقات آمادگی جسمانی خواهران•
برگزاري مسابقات رزمی•

کسب عناوین ورزشی
کسب عنوان نائب قهرمانی مسابقات والیبال سراسري وزارت نیرو توسط تیم منتخب صنعت آب و برق استان •
کسب مقام سوم مسابقات والیبال صنعت آب و برق استان•
صنعت آب و برق استانپیشکسوتان کسب مقام سوم مسابقات فوتسال •
استانکسب مقام سوم مسابقات آمادگی جسمانی بانوان صنعت آب و برق •
شرکت در مسابقات آمادگی جسمانی بانوان سراسري وزارت نیرو•

ایجاد بستر هاي ورزشی
برگزاري ورزش صبحگاهی ، پیاده روي ،کوه پیمائی ، کویرنوردي جهت همکاران و خانواده آنان.•
اختصاص سالنهاي ورزشی بدنسازي، آمادگی جسمانی، تنیس روي میز، والیبال ویژه بانوان•
النهاي فوتسال، والیبال، بدنسازي ویژه آقایان و اختصاص س•

خانواده آنان
تهیه  و توزیع بلیط جهت استفاده همکاران از استخرهاي •

منتخب سطح شهر ویژه کلیه همکاران رسمی، شرکتی و 
بازنشستگان با خانواده آنان. 

برگزاري دوره هاي آموزش شنا ، آمادگی جسمانی ، تکواندو •
اده آنان.جهت همکاران و خانو
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دفترآموزش-6-5-6
در راستاي افزایش مهارت و دانش کارکنان شرکت همچنین به روز نگهداشتن دانش و اطالعات آنها و به منظور  
بهره برداري صحیح از تجهیزات و در نتیجه انجام خدمات رسانی هرچه مطلوب تر، واحد آموزش شرکت توزیع برق 

اي واحدها اقدام به اجراي دوره هاي آموزشی شهرستان اصفهان مطابق برنامه ریزي هاي انجام شده بر اساس نیازه
نمود که در جدول ذیل عملکرد آن آورده شده است.1395مختلف در سال 

 تشکیل کمیته تخصصی آموزش و توسعه

هدف از تشکیل این کمیته  ارتقاي کیفیت آموزش و پرورش نیروي متخصص(تخصص پروري) جهت بهبود و افزایش 
اعضاي کمیته شامل نمایندگان حوزه هاي تخصصی میباشند که بهره وري نیروي انسانی درحوزه هاي مختلف بوده و 

.یدپیرو ابالغ و دستور مدیرعامل محترم انتخاب و احکام ایشان صادر گرد

پروژه تعیین سبک رهبري مدیران شرکت

سبک رهبري مدیران شرکت و تبیینهیئت علمی دانشگاه اصفهان مبنی بر تعیینیکی از اعضايانعقاد قرارداد با  
به منظور برنامه ریزي صحیح در جهت ارتقاء و توسعه رهبري مدیران در شرکت عملیاتی گردید. لذا براساس نتایج 

، طرح و پروژه توسعه فردي مدیران طراحی و در حال اجرا می باشد.حاصله از پروژه 
انجام مصاحبه با کلیه مدیران

بررسی چندگانه  (باالدست ، زیرست ، خودارزیابی) از طریق پرسشنامه مبتنی بر شناخت زمینه اي از کارکنان
ارائه گزارش تلفیقی و ترکیبی از موارد فوق الذکر

 عملکرد اجراي آموزش کارکنان شرکت
آموزش کارکنان رسمی •
)حجمی–( آنالیزي کارکنان شرکتی آموزش •

1395در سال عملکرد دوره هاي آموزشی برگزار شده 

اعزام به کنفرانس، همایش و سمینارهاپیمانکاري
نفرماه کلتعداددورهنفرماه کلتعداددوره

39369,35459,7

هزینه کارگريکاردانیکارشناسی
میلیون ریالنفرماه کلتعداددورهنفرماه کلتعداددورهنفرماه کلتعداددوره

51117,131513,631,66615
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1395در سال کارکنان شرکتیعملکرد دوره هاي آموزشی برگزار شده

مکانیزه نمودن شناسنامه آموزشی پیمانکاران

، سوابق انجام شدشرکت طرف قرارداد با شرکت توزیع14و با مشارکت تعداد که در طی سه ماه بر اساس این طرح 
در سامانه اسکن وهزار گواهینامه آموزشی 3000حدود  پیمانکاران با سرجمعنفر از نیروهاي 800آموزشی حدود 

نرم افزارآموزش پیمانکاران ثبت گردید.
آموزشی کارکنان شناسنامه آموزشی جهت هر فرد شاغل در در پایان این طرح و با توجه به ورود و ثبت اطالعات 

بخش پیمانکاري تشکیل و در سامانه مربوطه قابل دریافت و بهره برداري خواهد بود.

اجراي طرح غربال گري سرپرستان اجرایی شرکتهاي  پیمانکاري

نفر از پیمانکاران 150حدود طی یک ماه اجرا شد؛با مشارکت دفتر ایمنی و کنترل ضایعاتکهبر اساس این طرح 
بخش حجمی شرکت شناسایی و در یک طرح غربالگري فنی ،آموزشی و با مصاحبه هاي صورت گرفته و بررسی 

.سوابق و مستندات تحصیلی و آموزشی، نیازهاي آموزشی سرپرستاناستخراج  گردید
پیش بینی گریده است . 96الزم به توضیح است نیازهاي آموزشی هر سرپرست در تقویم آموزشی سال 

 اجراي طرح تعیین سطح مهارت و صالحیت پیمانکاران

نفر از نیرو هاي فعال در بخش عملیات بهره برداري در قالب سنجش وضعیت جسمانی 250بر اساس این طرح تعداد 
.و بررسی وضعیت آموزشی و اطالعات فنی مورد ارزیابی و مصاحبه و آزمون کتبی قرار گرفتند

تایج اجراي این طرح میتوان به امکان رتبه بندي  سطح فنی و اطالعات دانشی مخاطبین و همچنین افزایش از ن
سطح دانش فنی با توجه به انجام آموزشهاي الزم اشاره کرد.

نفرساعتتعداد دورهتعداد کارکنانحوزه شغلی

5052034573معاونت بهره برداري

35265513معاونت مهندسی و نظارت
35363042معاونت خدمات مشتر کین

19631194معاونت مالی و پشتیبانی

591472دفتر حراست
14653644794جمع کل
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نوین صنعت توزیع برقيفن آوریهاپاركتوسعه

آخرین فن آوریها و تکنولوژیهاي صنعت برق هدف از ایجاد پارك فن آوریهاي نوین ، ایجاد مرکزي است که در آن 
در بخش توزیع قابل مشاهده، مطالعه و مورد بازدید متخصصان داخلی و سایر شرکتهاي مرتبط با صنعت برق باشد.

اهداف-الف
ایجاد کارگاهها و نمایشگاه تجهیزات نوین توزیع برق با استفاده از جلب مشارکت از صنایع و تولیدکنندگان در )1

پیرامون پارك فن آوريمحوطه
ایجاد ساختار  نمایشگاهی آموزشی از شبکه هاي استاندارد توزیع برق بصورت زمینی و هوایی در سطوح)2

فشار متوسط و فشار ضعیف براي متخصصین برق، دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم
ایجاد مرکز آزمایشگاهی و شبیه سازي شبکه (دینامیک شبکه توزیع برق))3
جاد بستر آموزش تجهیزات و فناوریهاي نوین، هوشمند سازي و اتوماسیون توزیعای)4
جهتآموزش عملیات فنی، آزمایشگاهی،تجزیه و تحلیل حوادث، شبیه Microgrideایجاد شبکه توزیع با ساختار )5

سازي خطا، مانور، کنترل و تست امکانات و تجهیزات جدید قبل از نصب در شبکه واقعی و...
رکز مطالعات و تحقیقات تجهیزات شبکه (پژوهش و توسعه)ایجاد م) 6
انرژي هاي نو از سطوح کارشناسی تا بهره برداري و سیمبانی)7
DGایجاد بستر آموزشی مولدهاي توزیع در ابعاد کوچک )8

، GIS ،GPMSبرگزاري جلسات فنی و آموزشی نرم افزارهاي موجود بر روي بستر شبکه دیتاي شرکت از جمله )9
(حوادث و اتفاقات بهره برداري)، سمیع (درخواستهاي خدمات مشترکین)، مالی و حسابداري و...ناب 

پارك فن آوریهاي نوین صنعت توزیع برق95فعالیتهاي انجام شده سال -ب
بخش توسعه پارك

برداري	منفر با امکانات دوبل دیتا پروژکتور ، سیستم صوتی، سیستم فیل85تجهیز سالن اجتماعات با ظرفیت )1

نفر شامل امکانات صوتی تصویري و کامپیوترهاي پرقدرت متصل به شبکه 19تجهیز سایت کامپیوتر با ظرفیت )2
شرکت از طریق آنتن بی سیم

تور و پرده هاي برقینفره با امکانات دیتا پروژک25ی کالس هاي آموزش3تجهیز )3
همراه با فضاي نگهداري، توزیع و گرم کن غذانفر همزمان 100تجهیز سالن غذاخوري و پذیرائی با ظرفیت )4
نمازخانه با طراحی داخلی)5
مترمربع6000محوطه سازي ) 6

عملکرد اجراییبخش 
نفر ساعت دوره هاي آموزشی داخلی در محل پارك فن آوریهاي 12000اجراي بیش از )1
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نفر ساعت آموزش صنایع و برون سازمانی ، 2000جراي بیش ازا)2
جلسه هم اندیشی براي کارکنان در حوزه هاي تخصصی 20برگزاري بیش از )3
جلسه طرح غربالگري نیروي انسانی شرکت هاي پیمانکاري  و بازدید از ماشین آالت 15همکاري جهت  اجراي  )4

و تجهیزات پیمانکاران توسط حوزه هاي تخصصی   
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و امالكیدفترحقوق-6-6
ن سال با موضوعاتی از قبیل تخریب و سرقت تجهیزات برقرسانی عمومی، ممانعت از نصب ایپرونده هاي متشکله در 

آنکه تعداد قابل توجهی از موارد شبکه برق و غیره می باشد ، مضافاً تجهیزات، استفاده غیر مجاز از برق، تجاوز به حریم 
، فیصله یافته و قضایی و انتظامی، قبل از مراحل دادسرا، دادگاه و صدور رأيمستحدثه به دلیل تعامالت این دفتر با مراجع 

مختومه می گردد.
به شرح ذیل صورت گرفته:پاره اي از فعالیتهاي دفتر حقوقی و امالك 

دفتر حقوقی 1395فعالیتهاي سال 

توضیحاتردیف
طراحی و ایجاد صفحه مستقل دفتر حقوقی در سایت شرکت 1
تدوین آیین نامه انضباطی جدید با همکاري اعضاء محترم کمیته انضباطی شرکت 2
درصدي امتیاز ارزیابی داخلی دفتر 12رشد 3
طراحی و نصب نرم افزار جامع دعاوي و ارتقاء نرم افزار امالك 4
پیگیري و ثبت نام کارشناسان دعاوي در سامانه ابالغ دادگستري ( ثنا) 5
نفر از همکاران22با واحد آموزش دادگستري و برگزاري دوره آموزشی ضابطین خاص براي تعداد هماهنگی 6
در واحد دعاوي و جایگزینی تجهیزات اداري شکیل در آن واحد FSپیاده سازي 7

دعاوي  واحد1395عملکرد سال 

تعدادتوضیحات ردیف 
1395145تعداد کل پرونده هاي مطروحه در سال 1
139541تعداد پرونده مختومه در سال 2
139599تعداد پرونده هاي منتهی به صدور رأي به نفع شرکت در سال  3
116تعداد پرونده هایی که شرکت خواهان یا شاکی بوده است4
29تعداد پرونده هایی که شرکت خوانده یا مشتکی عنه بوده است5
145در نرم افزار نصب شده 95ورود اطالعات پرونده هاي سال 6

واحد امالك 1395ســالعمــلکرد 

تعدادتوضیحاتردیف
مورد55کل مبایعه نامه هاي منعقده1
مورد330کیلو ولت20تعداد اظهارنامه هاي ابالغی به واگذار کنندگان امالك پستهاي 2
مورد32امالك بنام شرکت توزیع برق اصفهانتعداد انتقالهاي رسمی 3
مورد58کل اسناد تک برگ مأخوذه بنام شرکت توزیع برق اصفهان4
مورد45کل اسناد دفترچه اي مبدل به سند تک برگی5
پرونده 2150ارتقاء نرم افزار امالك و اسکن کلیه پرونده هاي واحد امالك6



139564شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

یروابط عموم-6-7
سال   سترده اي  95دفتر روابط عمومی در  ستراتژي      فعالیتهاي گ شده (برپایه ا ساس برنامه هاي تدوین  ) که 1414را بر ا

است به شرح ذیل اجرا نموده است:1396برگرفته از استراتژي 

حوزه رسانه اي و اطالع رسانی
ی رسانه اينشست هم اندیش2نشست خبري و 6خبر در حوزه رسانه و برگزاري510تولید )1
برنامه مسابقه اي تلویزیونی از شبکه اصفهان110تولید )2
برنامه رادیویی80تولید و پخش)3
مدیریت مصرف در جهت ترویج توریست هاي خارجی با حضوربرنامه آشپزي بین المللی 5تولید )4
عدد پوستر جهت اطالع رسانی پروژه ها و پیام هاي مدیریت مصرف5000تولید )5
عدد بروشور اطالع رسانی18000تولید ) 6
ــنواره روابط عمومی هاي برتر )7 ــمپوزیوم روابط عمومی هاي برتر ایران و جش برتري روابط عمومی در دوازدهمین س

استان اصفهان
"دو بار در سال"ارزیابی منظم شرکت در حوزه روابط عمومی)8

رسیدگی به شکایات و انجام نظرسنجی و تکریم ارباب رجوع
ــنجی در حوزه حوادث و اتفاقات از )1 ــایت 1896انجام نظرسـ ــد و در حوزه فروش و 94,61نفر با میزان رضـ درصـ

کل مشـــترکین با میزان رضـــایت درصـــد و در مجموع از 89,37نفر، میزان رضـــایت 876خدمات پس از فروش از 
درصد91,99

جوع خرید و نصب و راه انداري نرم افزار جامع شکایات و تکریم ارباب ر)2
وارده از طریق سامانه پیام  ، سوال، درخواست راهنمایی و گزارش  پیشنهاد ،شکایت 13125به  و بررسی  رسیدگی  )3

100000121کوتاه 
مورد از شکایات کتبی که از کانال هاي مختلف و به صورت حضوري در دفتر روابط 135رسیدگی و پاسخگویی به  )4

عمومی ثبت شده است.

فعالیتهاي فرهنگی
بنر به مناسبتهاي ملی، مذهبی، تقدیر، تسلیتمتر2500تولید و نصب بیش از )1
در بین شرکتهاي استان اصفهانبرتر دریافت لوح تقدیر از ستاد اقامه نماز به جهت کسب رتبه )2
95برگزاري نمایشگاههاي فرهنگی(کتاب،حجاب) در جنب مراسم جشن دانش آموزي درسال )3
فرزندان همکارانبرگزاري مراسم جشن تکلیف )4
برگزاري مراسم افطار اولی ها ویژه مکلفین سال اول)5
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برگزاري محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارك رمضان) 6
جلسه هم اندیشی ائمه جماعات5برگزاري )7
نمایشگاه در اصفهان)2نمایشگاه در تهران و 1نمایشگاه داخلی و بین المللی(3برپایی )8
بهمن، جشن دانش آموزي)22ویژه همکاران(روز کارگر، روز زن،همایش داخلی 5برگزاري )9

برونسپاريمدیریت-8-6

نرم افزار برون سپاري

شرکت 725را براي تعداد بانک جامع اطالعات ،راه اندازي نرم افزار برونسپاري با این مدیریت 1395در سال 
هاي نمود که در زیر برخی ویژگیرونیک ذخیره سازي العات شرکتها به صورت پرونده الکتمانکاري تشکیل و اطپی

این سیستم آورده شده است.

امکانات نرم افزار 
ذخیره سازي  کلیه اطالعات پیمانکاران و زیرمجموعه به صورت پرونده الکترونیک وگزارش گیري)1
رزیابی مکانیزه پیمانکاران (دوره اي و پروژه اي) ا)2
به صورت پرونده الکترونیک وگزارش گیريقابلیت ذخیره سازي مدارك آموزش )3
قابلیت ذخیره سازي اطالعات مربوط به دفتر حراست به صورت محرمانه با کاربري خاص مخصوص دفتر حراست)4
ثبت وذخیره سازي اخطارها وتشویق هاي مربوط به پیمانکاران در صورت اتصال به نرم افزاز ایمنی)5
قابلیت اتصال بانک اطالعاتی با دیکر بانک نرم افزارهاي دیگر از جمله جامع مهندسی ،ایمنی ومالی ...) 6
استفاده آنالین توسط پیمانکاران درصورت وجود زیرساختهاي الزم و بروز رسانی  اطالعات پیمانکاران از طریق وب) 7

ثبت نام آنالین اطالعات پیمانکاران

1395مدیریت  در سال اینو ارتقاء سطح رضایتمندي، زیر مجموعه ایشان  پیمانکاران ودر راستاي کاهش مراجعات
کرده است که از طریق این سایت شرکتهاي rwww.eepdc.myphx.iوبگاهی به آدرساقدام به راه اندازي 
(به . مداراك واطالعات مورد نیاز این مدیریت را در سایت بار گذاري می کنندبت نام بوده وکلیه ثپیمانکارانی قادر به

صورت الکترونیک) وسپس توسط بخش پشتیبانی سایت به سرور ستاد منتقل می گردد.

رزیابی پیمانکارانا

در راستاي افزایش مهارت  فنی و ارتقا سطح دانش  شرکتهاي پیمانکاري  همچنین  افزایش کیفیت خدمات شرکتهاي 
پیمانکاري وافزایش رضایت مندي در امورهاي اجرایی  این مدیریت اقدام به ارزیابی پیمانکاران به صورت مکانیزه کرده 

شاخه به شرح زیر انجام گردید :6در 1395بی در سال که به صورت سه ماهه انجام می گیرد  ، این ارزیا
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فعالیت بهره برداري جامع)1
تعمیرات بهره برداري)2
شبکه هاي توزیع (کلید دردست مهندسی))3
لوازم اندازه گیري)4
خدمات مشترکین )5
مشاورینواداري ) 6

سه دوره ارزیابی مکانیزه پیمانکاران انجام گرفت که پیمانکاران برتر در این سه دوره به شرح 1395درسال 
زیر می باشد.

گرید بندي پیمانکاران

با توجه به اینکه نیاز بود که پیمانکاران درکلیه قراردادها بر پایه توانایی و امکانات در شاخه هاي مختلف بهره برداري، 
-لوازم اندازه گیري و.......گرید بندي شوند ، لذا در چهار کمیته تعیین صالحیت برونسپاري مهندسیمهندسی ، 

خدمات مشترکین  باحضور اعضا جلساتی برگزار و گرید بندي پیمانکاران مشخص -مالی واداري–بهره برداري 
گردید.

برمبناي همین گرید بندي انجام مناقصات با سهولت زیادي انجام شد .این شیوه جدید گرید بندي در مناقصات 
بکار گرفته شد.  1396براي کلیه قرار دادهاي سال 1395سال 

پیمانکارانتوانمند سازي

همکاري دفتر آموزش جلساتی رادر راستاي توانمند سازي پیمانکاران و بهبود کیفیت فنی ایشان این مدیریت با 
زیر توسط دفتر آموزش برگزار در راستاي نیاز سنجی  دوره هاي پیمانکاران برگزار کردند و پس ازآن  دوره هاي

شد:
بازآموزي فن ورز شبکه هوایی وزمینی)1
شنایی با نحوه نصب سر کابل ومفصلآ)2
ایمنی ویژه سرپرستان)3
کار با باالبر هیدرو لیکی)4
هوایی و زمینیفن ورز شبکه)5
احداث شبکه کابل خود نگهدار) 6
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 صدور  پروانه صالحیت  وکارت
عدد46دور پروانه صالحیت انجام کار  پیمانکار اصلی                        ص)1
عدد  102صدور مجوز انجام کار پیمانکاران فرعی (سرپرستان)                  )2
صدور کارت شناسایی(با همکاري دفتر حراست وامورمحرمانه))3
عدد570پیمانکاران اجرایی          )4
عدد690پیمانکاران غیر حجمی )5

محاسبه  وتهیه آنالیز قراردادها

جمع آوري اطالعات الزم وتهیه مبالغ کل قراردادها به شرح  زیر و ارسال به امور تدارکات  جهت انعقاد قراردادها 
قرارداد خدمات مشترکین جامع  امورهاي هشت گانه شامل قراردادهاي زیر :

قرائت وتوزیع عادي وغیر دیماندي امورهاي هشت گانه) 1
وصول مطالبات امورهاي هشت گانه) 2
خدمات مشترکین(سالن) امورهاي هشت گانه) 3
بهره برداري جامع امورهاي هشت گانه) 4
طراحی ونظارت بر پروژه ستاد وامورهاي هشت گانه) 5
رهاي هشت گانهبازرسی ونظارت بر تعمیرات بهره برداري ستاد وامو) 6

معاونت امورارزیابینوع فعالیتشرکتردیف
تخصصی

منابع 
میانگیننمرهایمنیانسانی

ره آوران نور 1
سپاهان

کلید دردست (امور 
شرق)

88--8888دوره اول
85,43 6,983,9-55,2521,75دوره دوم

6,385,4-57,8519,75دوره سوم

عرش افروز 2
سپاهان

بهره برداري 
(امورجنوب شرق)

77,33-867174دوره اول
81,76 54,615,23,658,581,95دوره دوم

58,5194,558,586دوره سوم

توانیر گستر گرم3
تعمیرات بهره برداري 

(شمال)
83,5--8978دوره اول

86,73 7,985,95-56,5521,5دوره دوم
8,190,75-60,4522دوره سوم

میالد نور جی4
لوازم اندازه گیري 

(مرکز)
90--9288دوره اول

90,53 8,391,15-61,121,75دوره دوم
7,690,45-61,121,75دوره سوم

خانه برق پرستو5
خدمات مشترکین 

(شمال)
88-958881دوره اول

87,78 58,518,254,13,8584,7دوره دوم
59,822,54,63,7590,65دوره سوم

مشاور دانشمند6
-----دوره اول

88,93 88,77-57,9723,47,4دوره دوم
89,1-56,323,79,1دوره سوم
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خدمات مالی واداري ستاد وامورهاي هشت گانه) 7
خدمات عمومی ستاد وامورهاي هشت گانه) 8
بازرسان قرائت وتوزیع ) 9

واحد سمیع) 10
121واحد ) 11
نظارت بر لوازم اندازه گیري امورهاي هشت گانه) 12
حراست و نگهبانی ستاد وامورهاي هشت گانه) 13

پایان

تهیه و تنظیم:
مهندس علیرضا کشانی
مهندس عباس رفیعی

کارشناس آمار:
لیال روشنی


