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96فصل اول :وضعیت شرکت در پایان سال 

پیام مدیر عامل-1-1

حرك به جرأت می توان گفت که صنعت برق، یک از مهمترین صنایع زیر ساختی و کلیدي کشور و موتور م
هاي توزیع برق به اي به سوي رفاه و پیشرفت جامعه است. در این اثنا، خدمات ارایه شده در شرکتسایر صنایع و دریچه

هاي این زنجیره متمانیز هاي خاصی است که آن را از دیگر حلقهعنوان آخرین حلقه در این زنجیره، واجد ویژگی
نی، افتخار ارتباط چهره به چهره با عمده مشترکان، متقاضیان برق و جامعه ها دو مورد آن یعمی کند. از میان این ویژگی

و دیگري، بار مسئولیت قضاوت کلی عموم مردم در خصوص وضعیت صنعت برق بر اساس خدمات ارایه شده در توزیع 
عت برق هاي توزیع معادل صنصنعت برق است به بیان دیگر شرکتسایر بخش هاي متمایزترین ویژگی این بخش از 

هاي هستند. بر همین اساس، شناخت موقعیت حساس شرکت
ریزي دقیق در جهت مصالح و توزیع در بعد اجتماع و برنامه

منافع ملی بسیار مهم و حیاتی است. 
1396سال ا توجه به موارد فوق و با عنایت به نامگذاري ب

اقتصاد مقاومتی: «توسط رهبر معظم انقالب تحت عنوان 
، این شرکت نسبت به تعیین جایگاه شرکت »الاشتغ-تولید

توزیع برق شهرستان اصفهان در این ارتباط اقدام و برنامه 
جامعی را با هدف تأمین این خواسته ها با عنوان برنامه 
استراتژیک سازمان تدوین و در جهت اجرا به واحدهاي زیر 

مجموعه ابالغ نمود. 
از الزامات اقتصاد وري که یکی در این برنامه، افزایش بهره

مقاومتی است در فعالیت هاي مرتبط با کاهش تلفات، مدیریت رشد بار، وصول درآمدهاي سازمان، ارایه  صد در صدي 
و به صفر رساندن حوادث ناشی از کار گنجانده شده و الزامات خدمات بصورت الکترونیک، اجراي اقدامات مطابق برنامه

الیت هاي مرتبط با کاهش خاموشی ها به هدف کاهش خسارت مشترکان  برق دیده شده مرتبط با تولید و اشتغال در فع
است. 

ارجمند، شرکت خداوند متعال را سپاسگزارم که با پشتکار، تالش و کوشش شبانه روزي و مشارکت عمومی همکاران
تدوین شده دست پیدا کرد که از هاي به نتایج قابل قبولی در زمینه برنامه1396اصفهان در سال توزیع برق شهرستان

توان به موارد زیر اشاره نمود: بین آنها و بصورت خالصه می
توان گفت کاهش مراجعات مردمی از طریق استقرار سامانه هاي سمیع و بصیر به نحوي که در حال حاضر می•

، میزان مراجعات مردمی در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به صفر رسیده است .
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دقیقه در سال به ازاء هر مشترك در پایان 475از SAIDIش زمان خاموشی مشترك بر اساس شاخص کاه•
96دقیقه در سال به ازاء هر مشترك در پایان سال 238به 95سال 

96در پایان سال 67/6به 95در سال 06/7کاهش تلفات شبکه از •
ویه اي شفاف و منظم در حوزه مالی با پیش بینی از طریق ایجاد رایجاد روحیه کار در حوزه پیمانکاران،•

صحیح و پایداري در اجراي برنامه در آن حوزهبرنامه ریزي 
در شاخص هاي عمومی در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی برترکسب رتبه •
چراغ ظرفیت سازي جهت پذیرش انشعابات جدید ، ایجاد روشنایی مطلوب با استفاده از فناوري هاي نوین با •

هاي پر بازده ، بهره برداري از تجهیزات و پانل هاي خورشیدي به منظور ترویج فرهنگ انرژي سبز ، استقرار 
، بازسازي شبکه هاي فرسوده کابلی و هوایی و کاهش حجم شبکه در حریم و )IMS(مدیریت یکپارچه 

افزایش قابلیت اطمینان و ضریب پایداري شبکه

انشعاب جدید به متقاضیان، 36144با واگذاري 1396فعالیتهاي جاري شرکت؛ در سال اما به لحاظ روند توسعه 
رسید. بدیهی است نیرو رسانی به این تعداد مشترك جدید 1140699کل مشترکین تحت پوشش شرکت به رقم 

ه ترانس میسر دستگا278کیلومتر شبکه و نصب 292نیازمند توسعه انواع شبکه و پست بوده که این امر با احداث 
کیلومتر و کل 14769گردید. در مجموع با توسعه این حجم شبکه و پست کل شبکه هاي توزیع این شرکت  به رقم 

رسید.1396مگا ولت آمپر در پایان سال 3121دستگاه با مجموع ظرفیت 12284پستهاي توزیع به رقم 
چه در لباس پرسنل متخصص و صدیقی است که کارکنانمدیران، ، حاصل زحمات شبانه روزي تشرکاین عملکرد 

به همشهریان و جامعه تحت پوششسعی دارند بهترین خدمات را رسمی شرکت و چه در لباس پرسنل پیمانکاري، 
هاي یکساله شرکت توزیع برق فرصتی را جهت مرور فعالیتایشان این کارنامه با نگاهی بر عملکرد و تالش نمایند. عرضه 

توضیحات ارائه شده در ابتداي هر بخش نشانگر اهداف و اقدامات راهبردي صورت آورد.فراهم  میشهرستان اصفهان
باشد و به خوانندگان گرامی در جهت بیان دالیل تغییرات آن کمک خواهد کردگرفته براي رشد و ارتقاء آن بخش می 

کت در میان بگذارند.و از آن خواننده محترم تقاضا دارد که نقطه نظر ات خود را با این شر

نحمیدرضا پیرپیرا

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
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این مجموعه تقدیم می گردد به تمامی تالشگران صنعت برق، به ویژه کارکنان خدوم شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان. 

.امید است این مجموعه بتواند گوشه کوچکی از زحمات ایشان را نمایان سازد

دفتر برنامه ریزي و بودجه
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توفیقات شرکت-2-1

درصد)6,67(بین شرکتهاي توزیع در شاخص تلفات شبکه کسب رتبه برتر •

درصد)98(وصول به فروش بین شرکتهاي توزیع در شاخص  درصد کسب رتبه برتر •

جشنواره شهید رجایی نو یکمیدر بیستکسب رتبه برتر شاخصهاي عمومی در گروه شرکتها، بانکها و بیمه ها•

استان  اصفهان

کسب رتبه سوم در طرحهاي پیک سایی در بین شرکتهاي توزیع•

کسب رتبه نخست در پنجمین کنفرانس منطقه اي سیرد•

دریافت لوح تقدیر در چهاردهمین جشنواره برترین روابط عمومی هاي ایران •

للی روابط عمومیدریافت لوح تقدیر در سیزدهمین دبیرخانه سمپوزیوم بین الم•

GISفعالیتهاي سامانه اطالعات مکانیکسب رتبه برتر در مدیریت•

در چهاردهمین دوره جشنواره برترینهاي روابط عمومی ایراندریافت لوح تقدیر ویژه تکریم ارباب رجوع•

کسب رتبه برتر در ستاد اقامه نماز استان•
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شرکتمعرفی-3-1
سازي صنعت برق کشور و در جهت ارتقاي سطح خدمات قابل ارائه به مشترکین و متقاضیان برق، در راستاي باز

برنامه جداسازي شاخه توزیع برق از پیکره کامالً دولتی وزارت نیرو را در دستور 1371مدیریت ارشد وزارت نیرو در سال 
تان اصفهان با منفک شدن از پیکره دولتی شرکت توزیع برق اس1372کار خود قرار داد. بر همین اساس در طی سال 

برق منطقه اي اصفهان و به صورت شرکت سهامی خاص، تشکیل گردید. در راستاي همین سیاست ها، با توجه به تعداد 
باالي مشترکین و نیز حجم زیاد فعالیت ها در حوزه کالن شهر اصفهان و نیز گستردگی محدوده تحت پوشش حوزه 

صمیم برجداسازي این محدوده از پیکره توزیع برق استان گرفته شد. به این ترتیب شرکت توزیع فرمانداري اصفهان، ت
با جداشدن محدوده فرمانداري شهرستان اصفهان از توزیع استان اصفهان، تشکیل 1375برق شهرستان اصفهان در سال 

گردید.
حوزه فرمانداري شهرستان اصفهان را با هم اکنون این شرکت ماموریت توزیع برق مطمئن و پایدار به مشترکین 

عهده دار 1391کیلومتر مربع براساس گزارش منتشره از سوي استانداري اصفهان در سال 15706مساحتی بالغ بر 
این شرکت به طور کامل در راستاي پیاده سازي قانون استقالل شرکت هاي توزیع 86در تاریخ اول آبان ماه سال است. 

مأموریت ها و وظایف خود را مستقیماً زیر نظر شرکت مادر و هم اکنون مستقله اي اصفهانبرق منطقشرکت از
به تصویب مجمع عمومی شرکت 28/1/93در این شرکتمی دهد. آخرین تغییرات اساسنامهتخصصی توانیر انجام

دوده تحت پوشش خود این شرکت محثبت و در روزنامه رسمی کشور درج گردید.16/10/93اریختدر ورسیده است
حوزه تقسیم بندي نموده و حوزه ستادي نیز در سه ساختمان در حال فعالیت می باشد. 8را براي ارائه بهتر خدمات به 

یمحدوده امورها بجز نواح
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زیربارتأسیسات-4-1

دهستان 19-بخش6-شهر16شامل که شهر اصفهان شاخص بارز آن است؛ محدوده فرمانداري شهرستان اصفهان 
. در این محدوده ، نفر می باشدافزون بر دو میلیون و پانصد هزار است. جمعیت تحت پوشش این حوزهروستا 376و

صد هزار مشترك و واگذاري انشعاب برق به یکتوزیع برق مطمئن موردنیاز بیش از یک میلیون و شرکت مسوولیت 
کین را در قالب ضوابط و استانداردهاي وزارت متقاضیان و همچنین تامین روشنایی معابر مناسب و سایر خدمات مشتر

نیرو
بر عهده دارد.

علیرغم کمبود نقدینگی و شرایط دشوار سالهاي اخیر شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تالش کرده است تا 
پایداري شبکه هاي شبکه را متناسب با رشد مشترکین جدید افزایش بخشدتا ضمن رعایت استانداردهاي فنی،ظرفیت
فظ نماید.حرا هم 

، بازنگري اساسی در حجم تأسیسات شرکت 96الزم به ذکر است در پی تجدید ارزیابی دارایی هاي شرکت در سال
صورت گرفته است که جدول پیش رو براساس بازنگري نهایی انجام شده ارایه شده است.
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1396تا 1392آمار کل شرکت از سال 

96سال 95سال 94سال 93سال 92سال واحدشرحردیف
متوسط 

رشد 
سالیانه

1
طول شبکه 
فشار متوسط

هوایی

کیلومتر

407441984681478948634.8
0.9-834868729768804)1(زمینی2
490850665410555756673.9جمع3
4

طول شبکه 
فشار ضعیف

551355957167730074148.6هوایی
6.4-22682375152316201688)1(یزمین5
778179708690892091024.2جمع6
تعداد 7

پستهاي 
توزیع

هوایی
دستگاه

786381028141973099726.7
1646170421532276231210.1زمینی8
950998061029412006122847.3جمع9
ظرفیت 10

پستهاي 
توزیع

هوایی
مگاولت

آمپر

134413881390157216074.9
114011101273149115148.2زمینی11
248424982663306331216.4جمع12
13

تعداد فیدر
عمومی

دستگاه
2852932953003071.9

191921292913.2اختصاصی14
3043123163293362.6جمع15
16

روشنایی 
معابر

2092152432482535.3دستگاهاد چراغتعد
22518228152744427604279006.0کیلوواتتوان17
1081061131111100.5واتمتوسط توان هر چراغ18
19

تعداد 
مشترکین

خانگی

هزار 
مشترك

7838118368608793.1
38424650539.9عمومی20
10101111125.0کشاورزي21
10101010112.5صنعتی22
1581661711751813.6تجاري23
100010401074110611363.4جمع24
انرژي تحویلی25

میلیون 
کیلووات 

ساعت

524553945434570958923
26

فروش انرژي

175317491813188519152.3خانگی
4885065525946126.4عمومی27
6526556837067333.1کشاورزي28
140914051315138014691.1صنعتی29
4965315716116477.6تجاري30
9082104130122,59.0روشنایی معابر31
488849275039530654993.1جمع32
-6,818,667,277,066,670,5درصدتلفات انرژي33

کاهش ارقام این سطر مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها بر اثر برکناري کابل هاي قدیمی است.)1(
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1396مقایسه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با کل کشور در سال 

سهم از کشور کشورشهرستانواحدشرحردیف
(درصد)

56674251141,3کیلومترشبکه فشار متوسط1
91023622442,5کیلومترعیفشبکه فشار ض2
122846871891,8دستگاهپستتعداد3
31211193592,6مگا ولت آمپرظرفیت پست4
5

مشترکین

خانگی

هزار مشترك

879281013,1
5316113,3عمومی6
124222,8کشاورزي7
112364,7صنعتی8
18144654,1تجاري9
1136348363,3جمع10
انرژي تحویلی11

ساعتمیلیون کیلووات

58922343232,5
12

فروش انرژي

1915834032,3خانگی
612236822,6عمومی13
733382051,9کشاورزي14
1470401703,7صنعتی15
647185763,5تجاري16
12250172,4معابر17
54992090532,6جمع18
6,6710,781,56درصدتلفات19
20

تعداد کارکنان

زیردیپلم

نفر

49210,43
2521861,14دیپلم21
2120621,02دیپلمفوق22
17081432,09لیسانس23
8029722,69فوق لیسانس24
42416,67دکتري25
304163081,86جمع26



139615شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

1396سال پایانتاتوزیع برق شهرستان اصفهان به تفکیک امورزیر بار شرکتسیساتتأپراکندگی 

جنوبواحدشرحردیف
شرق

شمال
جمعنواحیغربجنوبغربمرکزشرقشمالغرب

شبکه فشار متوسط 1
33437624215398915832654626کیلومترهوایی

شبکه فشار متوسط 2
4127180815175238کیلومتربا کابل خودنگهدار

شبکه فشار ضعیف 3
41157555949932930046433196457کیلومترهوایی

شبکه فشار ضعیف 4
901141181043043197263957کیلومتربا کابل خودنگهدار

شبکه فشار متوسط 5
1588568921901265630804کیلومترزمینی

شبکه فشار ضعیف 6
34821514521437330568221688کیلومترزمینی

73110896025306630244362099972دستگاهترانس هوایی7

جمع قدرت 8
ترانسهاي هوایی

ولت مگا
11427013613622731207361607آمپر

333517219213349365952212312دستگاهترانس زمینی9

جمع قدرت 10
ي زمینیترانسها

ولت مگا
196369148141237236571291514آمپر

400چراغ الکپشتی 11
17851180209713361587481501677621دستگاهوات

250چراغ الکپشتی 12
400431245722128352162414981237825121دستگاهوات

150چراغ الکپشتی 13
5680575029476604210746756381744141584دستگاهوات

125چراغ الکپشتی 14
11601482850109-800455109420428851194100دستگاهوات

70چراغ الکپشتی 15
292574201504264448دستگاهوات

50چراغ الکپشتی 16
107101574214971132901510993341117925435115770دستگاهوات

1275135223549264116183241226012437دستگاهLEDچراغ 17

100چراغ رشته اي 18
2814114121دستگاهوات

4323476023622877792134863647201931395اصلهپایه فلزي19



139616شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

شاخصهاي آماري-5-1

*1395و 1394با سالهاي و مقایسه آن1396شاخص هاي آماري شرکت در پایان سال 

139613951394واحدشرحردیف

4,264,334,12مترطول شبکه فشار متوسط هوایی به ازاي هر مشترك*1

0,710,690,68مترطول شبکه فشار متوسط زمینی به ازاي هر مشترك*2

6,506,606,31مترطول شبکه فشار ضعیف هوایی به ازاي هر مشترك*3

1,481,461,41مترشبکه فشار ضعیف زمینی به ازاي هر مشترك*طول 4

1,411,421,29کیلوولت آمپر*ظرفیت منصوبه ترانس هاي هوایی به ازاي هر مشترك5

1,331,161,21کیلوولت آمپر*ظرفیت منصوبه ترانس هاي زمینی به ازاي هر مشترك6

375234683937مشتركتعداد مشترك به ازاي پرسنل رسمی**7

18,0916,2318,39میلیون کیلو وات ساعتفروش انرژي به ازاي پرسنل رسمی**8

4,824,684,67مگا وات ساعتمتوسط مصرف هر مشترك در سال9

73,7370,4469,59مشترك بر کیلومتر مربعتعداد مشترك در هر کیلومتر مربع10

ر نیز می باشد.تعداد مشترکین شامل روشنایی معاب*
می باشد.نیروي انسانیتعداددوسطر مربوط به تغییرات** عمده تغییرات در این 



139617شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

1396شاخص هاي آماري به تفکیک امورهاي هشتگانه در پایان سال 

جنوب واحدشرحردیف
شرق

شمال 
جنوب مرکزشرقشمالغرب

جمعنواحیغربغرب

1
طول شبکه فشار 

ه متوسط هوایی ب
ركازاي هر مشترك

شت
/ م

متر

2,822,471,471,040,060,681,4927,354,26

2
طول شبکه فشار 
متوسط زمینی به 
ركازاي هر مشترك

شت
/ م

متر

1,320,540,400,551,310,880,480,240,71

3
طول شبکه فشار 
ضعیف هوایی به 
ركازاي هر مشترك

شت
/ م

متر

4,184,383,993,652,482,415,6928,486,50

4
طول شبکه فشار 
ضعیف زمینی به 
ركازاي هر مشترك

شت
/ م

متر

2,901,360,861,292,582,140,580,171,48

5
ظرفیت منصوبه 

ترانس هاي هوایی 
ر/ به ازاي هر مشترك

آمپ
ت 

وول
کیل

رك
شت

م

0,951,710,800,830,160,521,035,851,41

6
ظرفیت منصوبه 

س هاي زمینی تران
ر/ به ازاي هر مشترك

آمپ
ت 

وول
کیل

رك
شت

م

1,642,340,870,851,641,660,491,031,33

تعداد مشترك به 7
ازاي هر پرسنل

نل
رس

ك/پ
شتر

م

5704874411303870168747907774833993752

فروش انرژي به 8
ازاي هر پرسنل

ت 
و وا

کیل
ون 

یلی
م

نل
رس

ت/ پ
ساع

23,7353,3534,6526,3722,5029,8223,4044,8518,09

9
متوسط مصرف هر 

در خانگیمشترك
ت سال

ا وا
مگ

ك
شتر

ت/م
ساع

2,142,242,142,282,292,322,191,762,18

تعداد مشترك 10
درهر کیلومتر مربع

تر 
برم

ك 
شتر

م
ربع

584,31499,0968,83936,37217,21599,11383,68,573,73م



139618شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

عملکرد شرکت در حوزه هاي مختلف-6-1

حوزه مشترکین
1396سال تا پایان شرکت به تفکیک امورغیر دیمانديمشترکین توزیع

جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزجنوبغربغربنواحیتعرفه
90731910201142918845413606714041612348894312878779خانگی
3069353383588224823244716961661649464عمومی

74814411651184167853498873کشاورزي
16461036142116478266420662087708صنعتی
1721518361171454439517472218872140415801173680تجاري
19968481582312686769648126241آزاد

11425094031245274046913874187روشنایی
1214831155841413191431851645321686851556591184851128932جمع

1396سال تا پایان شرکت به تفکیک اموردیمانديمشترکین توزیع
جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزجنوبغربغربنواحیتعرفه
153525140227109خانگی
2112376125874212702236653226عمومی

201975165952091091252653کشاورزي
17751134279411141059813304صنعتی
171971762341181152632491423تجاري
31617107141643126آزاد

97981042199713264115926روشنایی
4277641100211597938541736130511767جمع

1396تا پایان سال به تفکیک امورشرکتمشترکین توزیع
جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزجنوبغربغربنواحیتعرفه
90732910251143268847913608114041612349094339878888خانگی
3280377089708811865347417184728152690عمومی

9500516181627937619447411526زيکشاور
342111491841243823778312528911012صنعتی
1738618458173214462917590220022166716050175103تجاري
20270083283312756909808556367آزاد

12396075073436245367555025113روشنایی
1257601162251423211443441653251695391573951197901140699جمع



139619شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

(درصد)96نمودار پراکندگی  مشترکین به تفکیک امور تا پایان سال 

(درصد)96نمودار پراکندگی مشترکین به تفکیک تعرفه تا پایان سال 

14.9%

14.5%

13.8%
12.7%

12.5%

11.0%

10.5%
10.2%

شمال شرق شمال غرب مرکز جنوب غرب نواحی جنوب شرق غرب

77.0%
4.6%

1.0%

1.0%

15.4% 0.4% 0.6%

خانگی  عمومی کشاورزي صنعتی سایر مصارف روشنایی معابر آزاد



139620شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

1396هوشمند سازي و قرائت از راه دور انشعابات دیماندي در سال وضعیت
مقدارواحدحشر

10841انشعابتعداد کل انشعابات دیماندي

7184دستگاه96کنتور هوشمند نصب شده تا پایان سال 

66درصد96کنتورهاي هوشمند منصوبه به کل انشعابات دیماندي تا پایان سال نسبت

1323دستگاهAMIکنتورهاي دیماندي تجهیز شده با سیستم قرائت از راه دور 

12درصد96منصوبه به کل انشعابات دیماندي تا پایان سال AMIودم هاي منسبت

5/78درصد96به کل انشعابات دیماندي تا پایان سال AMIکنتورهاي هوشمند و یا داراي سیستم نسبت

به تفکیک امور1396انشعابات دیماندي در سال AMIهوشمند سازي و قرائت از راه دور توزیع

امور
تعداد 

مشترك 
دیماندي

تعداد نصب 
کنتور 

هوشمند

درصد 
تجهیز با 

کنتور 
هوشمند

درصد 
قرائت کنتور 
هوشمند به 
کل دیماندي

تعداد نصب 
AMIمودم 

درصد 
تجهیز با 

AMIمودم 

درصد 
قرائت مودم 

AMI به
کل دیماندي

درصد قرائت 
کنتور 

دیماندي از راه 
دور

417634828380531/36/06/80نواحی

54333762601544/281777غرب

9402412625279/28/28/27مرکز

جنوب 
8982953332364133غرب

72250370682158/291886شمال

شمال 
1671119672704169/241585غرب

69525637354227/604479شرق

جنوب 
1191874737000070شرق

108367184666413232/128/772مجموع



139621شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

چارت سازمانی شرکت



139622شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

وضعیت نیروي انسانی شرکت 

توزیع 
برق 

شهرستان 
اصفهان

جنسیت
وضعیت تحصیلی

بی 
سواد

خواندن 
زیرابتداییو نوشتن

فوق دیپلمدیپلم
فوق لیسانسدیپلم

لیسانس
دکتري 
و باالتر

بدون 
کلمقدار

00002220110035زن

003123191506940269مرد

003125211708040304جمع

نیروي پرسنل رسمی به تفکیک  بخش مشاغل 
و جنسیت

خش م
مشاغل

تفکیک جنسیت
تعداد کل

مردزن
1000052833
2000011516
30000256489
400004152156
70000088
80000022

35269304جمع کل

1396دوره هاي آموزشی برگزار شده در سال 

دوره هاي شغلی دوره هاي عمومیدوره هاي اقتضایی
اختصاصی

دوره هاي بهبود 
سمینارهامدیریت

نفر ساعتنفر اجرانفر ساعتنفر اجراساعتنفر نفر اجرانفر ساعتنفر اجرانفر ساعتنفر اجرا

3971005047264106181206432429851362264

جمع کلحجمیپرسنلکارکنان آنالیزيرسمیکارکنان
نفر ساعتنفر اجرانفر ساعتنفر اجرانفر ساعتنفر اجرانفر ساعتنفر اجرا

1271192316791454286335032281368805

0

50

100

150

200

250

300

350

94سال  95سال  96سال 
تعداد کل نیروي انسانی  274 319 304
تعداد نیروي کارشناس 222 239 245

مقایسه تعداد نیروي انسانی و نیروهاي کارشناس از سال 
96تا 94



139623شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

96فصل دوم: گزارش عملکرد شرکت در سال 
آورده شده است:96بهره برداري و مشترکین در طی سال -در این قسمت عملکرد شرکت در حوزه هاي مهندسی

ي به لحاظ عملکرديشاخصهاي آمار-1-2

95و 94و مقایسه آن با عملکرد سالهاي 96شاخص هاي آماري شرکت به لحاظ عملکردي در سال 

1396شاخص هاي آماري به لحاظ عملکردي به تفکیک امورهاي هشتگانه در سال 

جنوب واحدشرحردیف
شرق

شمال 
جنوب مرکزشرقشمالغرب

جمعنواحیغربغرب

1
شار متوسط هوایی طول شبکه ف

احداث شده  به ازاي هر 
مشترك جدید

متر/ 
1,570,000,371,4514,342,34-0,422,290,58مشترك

2
طول شبکه فشار متوسط 

زمینی احداث شده به ازاي هر 
مشترك جدید

متر/ 
1,072,150,340,632,071,411,040,511,15مشترك

3
طول شبکه فشار ضعیف هوایی 

ث شده به ازاي هر  احدا
مشترك جدید

متر/ 
0,571,062,7921,213,61-1,090,89-2,340,99مشترك

4
طول شبکه فشار ضعیف زمینی 

احداث شده به ازاي هر   
مشترك جدید

متر/ 
2,712,791,332,663,511,681,780,852,14مشترك

ظرفیت منصوبه ترانسهاي 5
دهوایی به ازاي هرمشترك جدی

کیلوولت 
آمپر/ 

مشترك
0,581,220,290,340,140,070,685,071,10

6
ظرفیت منصوبه ترانسهاي 
زمینی به ازاي هر مشترك 

جدید

کیلوولت 
آمپر/ 

مشترك
0,891,920,340,191,110,860,300,000,72

نرخ انرژي هاي توزیع نشده 7
0,360,200,200,210,170,160,240,440,28در هزارکیلوولت20فیدرهاي 

0

2

4

6

طول شبکه فشار 
متوسط هوایی 
احداث شده به 

ازاي هر مشترك 
جدید

طول شبکه فشار 
متوسط زمینی 
احداث شده به 

ازاي هر مشترك 
جدید

طول شبکه فشار 
ضعیف هوایی 
احداث شده به 

ازاي هر مشترك 
جدید

طول شبکه فشار 
ضعیف زمینی 
احداث شده به 

ازاي هر مشترك 
جدید

ظرفیت منصوبه 
ترانس هاي هوایی 

به ازاي هر  
مشترك جدید

ظرفیت منصوبه 
ترانس هاي زمینی 

به ازاي هر  
مشترك جدید

نرخ انرژي هاي 
توزیع نشده 

20فیدرهاي 
کیلوولت

96سال  2.34 1.15 3.61 2.14 1.1 0.72 0.28

95سال  3.1 1.12 3.83 2.79 1.09 0.94 0.43

94سال  4.74 1.1 0.71 1.77 0.56 1.17 0.59



139624شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

عملکرد شرکت در حوزه مهندسی-2-2

به تفکیک امورهاي هشتگانه1396حجم عملیات در زمینه توسعه و احداث شبکه و پست در سال
جنوب واحدشرحردیف

شرق
شمال 
جنوب مرکزشرقشمالغرب

جمعنواحیغربغرب

2,916,54,82,00,12,35,660,194,4کیلومترشبکه فشار متوسط هوایی1
8,49,314,29,20,82,928,633,5106,9کیلومترشبکه فشار ضعیف هوایی2
4,610,81,41,77,15,93,92,137,4کیلومترشبکه فشار متوسط زمینی3
11,012,74,69,37,96,35,33,760,7کیلومترشبکه فشار ضعیف زمینی4
1133136118215288دستگاهپست هوایی5

جمع قدرت ترانسهاي 6
هوایی منصوبه

مگا ولت 
2.88.02.72.30.40.21.424.942,7آمپر

6922653033دستگاهپست زمینی7

جمع قدرت ترانسهاي 8
زمینی منصوبه

مگا ولت 
3.87.81.31.23.13.51.10.021,8آمپر

به تفکیک امورهاي هشتگانه1396ر زمینه اصالح و بهینه سازي شبکه و پست درسال عملکرد شرکت د

جنوب واحدشرحردیف
شرق

شمال 
جنوب مرکزشرقشمالغرب

جمعنواحیغربغرب

1,64,13,41,80,11,38,319,139,6کیلومترشبکه فشار متوسط هوایی1
9,017,930,214,010,210,234,124,6150,3کیلومترشبکه فشار ضعیف هوایی2
0,90,70,11,10,33,11,21,48,9کیلومترشبکه فشار متوسط زمینی3
0,91,81,12,02,21,61,80,511,9کیلومترشبکه فشار ضعیف زمینی4
12200110016دستگاهپست هوایی5

افزایش قدرت ترانسهاي 6
هوایی بهینه شده

ولت مگا
0.30.70.50.00.00.12.40.03.9آمپر

000000000بابپست زمینی7

افزایش قدرت ترانسهاي 8
بهینه شدهزمینی

ولت مگا 
000000000آمپر

(مبالغ به میلیون ریال)1396شرح کلی اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي در سال 

ردیف
محل 
تامین 
اعتبار

وان طرحعن
اعتبار 

موافقتنامه 
1395سال 

تخصیص 
تخصیصاسناد خزانه

درصد 
تخصیص به 
موافقتنامه

وجوه 
دریافتی

درصد 
دریافتی به 

تخصیص

استانی1
توسعه و بهینه سازي شبکه 

برق روستایی شهرستان 
اصفهان

80004921-61,5--

----80004921جمع



139625شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

برداريحوزه بهره عملکرد شرکت در -3-2

96تا 94کیلوولت از سال 20انرژي توزیع نشده ناخواسته فیدرهاي 

به تفکیک امور1396کیلوولت در سال 20قطعی خواسته و نا خواسته فیدرهاي 

امور

مگا وات ساعت)(انرژي توزیع نشدهتعداد خاموشیها

انرژي تحویلی
(مگاوات ساعت)

نرخ انرژي 
توزیع نشده

(در هزار)

زمان مدت 
خاموشی به 

ازاي هر 
مشترك

(دقیقه در روز)

جمعناخواستهخواستهجمعناخواستهخواسته

جنوب 
181892071.52189.26190.785278630.360.52شرق

جنوب 
241301540.387.7988.095617540.160.23غرب

71431501.85115.29117.145492380.210.31شرق
401652052.54109.03111.575668200.200.28شمال
شمال 
342502842.39192.57194.969930060.200.28غرب

241331571.5696.9298.484153550.240.34غرب
8478086458.64732.13790.7717842910.440.64نواحی
161181341.0982.4683.554927620.170.24مرکز
2471908215569.891605.451675.3458910250.280.41جمع

0
1
2
3
4
5
6
7
8

متوسط تعداد قطعی هر 
فیدر

انرژي توزیع نشده 
)میلیون کیلووات ساعت(

نرخ انرژي توزیع نشده با 
در (قطعی نا خواسته 

)هزار

مدت زمان خاموشی به 
دقیقه (ازاي هر مشترك 

)در روز
96سال  5.7 1.61 0.27 0.39

95سال  7.5 2.21 0.39 0.56

94سال  7.9 2.66 0.49 0.7



139626شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

ربه تفکیک امو1396پست) در سال و انشعاب،انرژي توزیع نشده( فشار ضعیف، فیدرجدول پراکندگی

امور
نرخ انرژي (مگا وات ساعت)انرژي توزیع نشده

توزیع نشده
(در هزار)

زمان خاموشی به 
ازاي هر مشترك 

وز به دقیقهدرر جمعپست انشعابفیدرفشارضعیف

44.44190.7833.0815.92284.220.540.78جنوب شرق
21.7488.098.014.45122.290.220.31جنوب غرب

36.79117.148.766.51169.20.310.44شرق
37.53111.5765.5236.87251.490.440.64شمال

46.08194.9659.6615.94316.640.320.46شمال غرب
47.0498.4817.7911.27174.580.420.61غرب
285.71790.77406.3140.481523.30.851.23نواحی
35.4383.559.677.38136.030.280.40مرکز

554.761675.34608.8138.822977.70.510.73جمع

121تعداد تماسها با مرکز 

تعداد خاموشیهاي شرکت می باشد.، ناشی از کاهش121تعداد تماسها با مرکز چشمگیرکاهش

94سال  95سال  96سال 
121تعداد تماسها با مرکز  627236 581315 472219
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139627شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

1396عملکرد بهره برداري در بازدید و سرویس شبکه و پستها در سال 
شدهسرویسشدهبازدیدواحدشرحردیف

52723800کیلومترخطوط فشار متوسط1

34002000کیلومترخطوط فشار ضعیف2

65631815دستگاهپست هوایی3

26711289دستگاهپست زمینی4

1396عملکرد بهره برداري در سرویس و تعمیرات انجام شده بر روي شبکه و پستها در سال 
مقدارواحدشرحردیف

40اصلهاصالح پایه بتونی1

1900اسپاناصالح شبکه(ریگالژ،رفع سیم پارگی،تعویض سطح مقطع سیم)2

3900مورداصالح اتصال سست3

180مورداصالح یراق آالت4

3800عددتعویض و اصالح مقره(شامل مقره سوزنی و بشقابی ، تبدیل پایه مقره کوتاه به بلند)5

870دستگاهنصب و تعویض کت اوت6

40055اصلهشاخه بري7

172دستگاهتعمیر دژنکتور و سکسیونر8

235دستگاهرفع نشتی ترانس9

3100دستگاهاصالح ارت10

1289بابنظافت پست زمینی11

2983دستگاهتعمیرات تابلو توزیع12

1980دستگاهآمیزي تابلو توزیعرنگ13

320اصلهشستشو و رنگ امیزي پایه فلزي روشنایی14

66028شعلهتعویض المپ15

26766موردتعمیر چراغ16



139628شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

حوزه مشترکینشرکت در عملکرد-4-2

1396تعداد واگذاري انشعابات غیر دیماندي در سال 
جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزجنوبغربغربنواحیتعرفه
2195260731821466280027753500294321468خانگی
85166761221881301372251129عمومی

33025212263371کشاورزي
8203648334صنعتی
12175233587725435657236415342تجاري
923063563324993143653502614آزاد

000000000روشنایی
3927362939742696403837904739416530958جمع

1396تعداد واگذاري انشعابات دیماندي در سال 
جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزربجنوبغغربنواحیتعرفه
0132301010خانگی
31247492991340202عمومی

19100031125کشاورزي
54023016268صنعتی
807188114422118تجاري
0114144722آزاد

463244241-9015212461روشنایی
18101116686-1743081100102جمع

1396کل انشعابات واگذار شده در سال 
جمعجنوبشرقشمالغربشمالشرقمرکزجنوبغربغربنواحیتعرفه
2195260831851468280327753501294321478خانگی
881781231712171391502651331عمومی

34926212574396کشاورزي
6222665145102تیصنع

12255233657905515767676635460تجاري
923073573365003183693572636آزاد

463244241-9015212461روشنایی
4101365940552796414037724840428131644جمع



139629شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

ور (درصد)به تفکیک ام96نمودار سهم هر امور از فروش انشعاب سال 

به تفکیک تعرفه (درصد)96پراکندگی انشعابات واگذارشده در سال 

67.9%

4.2%
1.3%0.3%

17.3%

0.8%
8.3%

خانگی  عمومی کشاورزي صنعتی سایر مصارف روشنایی معابر آزاد

15.3%

11.6%

13.5%

13.1%
11.9%

8.8%

12.8%

13.0%

شمال غرب غرب جنوب شرق شرق شمال مرکز جنوب غرب نواحی



139630شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

عملکرد مرکز سمیع
96سال95سال 94سال واحدشرح

266,676272,810243,399تماستعداد کل تماسها با مرکز سمیع

172,561181,874156,310تماستعداد تماس جهت مشاوره و راهنمایی از کارشناسان مرکز

96,36890,93687,088موردتعداد درخواست ثبت شده

94,11589,11785,347موردتعداد درخواست غیر حضوري

2,2531,8191,741موردتعداد درخواست حضوري

580,762583,161607,484دقیقهمدت زمان مکالمات 

461,665454,682412,351موردحضوريتعداد تردد شهري انجام نشده ناشی از ارائه خدمات غیر

222لیترمیانگین مصرف سوخت در هر بار مراجعه 

923,330909,364824,702لیترمقدار سوخت صرفه جویی شده

9,2339,0948,247میلیون ریالریال10000به ازاء هر لیتر مردمیمبلغ کل سوخت صرفه جویی

15,69615,46014,020میلیون ریالریال17000به ازاء هر لیتر ارانه دولتبابت یمبلغ کل سوخت صرفه جویی

24,92924,55422,267میلیون ریالریال27000مبلغ کل سوخت صرفه جویی به ازاء هر لیتر جمع 

1396عملکرد تست انشعابات عادي و دیماندي در سال 

تست امور
دیماندي

تست 
تست دوره ايدرخواستمعابر

بهره نظارتجددم
مامورین استعالمبرداري

مجموعتشخیص

8086485959310039815132762513029745365نواحی

10152932864815901189924171332127350غرب

14422571401283677716025244822492134242مرکز

203222020764803534124649312131658929206جنوب غرب

14344622247857440103710248673303741405شمال

41747963132172513169610564612704240095شمال غرب

123820522746711898912343382166328630شرق

2614436257962549551231502495232438جنوب شرق

220353154175322277621841022748224179191822278731مجموع



139631شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

1396عملکرد آزمایشگاه کنتور بر اساس نتیجه نهایی آزمایش در سال 

امور
دستکاريمعیوبسالم

مجموع
دیجیتالیمکانیکیدیجیتالیمکانیکیدیجیتالیمکانیکی

107925153531067131265171نواحی

7914821876785042192غرب

1722625310844137133651مرکز

15715071948176873164جنوب غرب

13686383581210118223714شمال

120585820469212883095شمال غرب

158752518410738883465شرق

1556115324091493153971جنوب شرق

1087973032030729581310328423مجموع

1396عملکرد نصب و خدمات پس از فروش امورهاي اجرایی در سال 
مجموعخدمات پس از فروشواگذاري انشعاب جدیدامور

393255439475نواحی

3708723010938غرب

29091019713106مرکز

403156289659جنوب غرب

3865620710072شمال

4780693211712شمال غرب

4097744711544قشر

4287637210659جنوب شرق

316095555687165مجموع



139632شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

:انرژي خرید و فروش -5-2

میلیون کیلووات ساعت بوده است 5892معادل 96مجموع انرژي تحویلی ماهانه شرکت در مبادي ورودي طی سال 
. بیشترین میزان رشد درصد رشد داشته است2/3ادل وات ساعت) معمیلیون کیلو5709مقایسه با سال گذشته (که در 

درصد محقق شده 04/0درصد و کمترین آن در شهریورماه معادل 4/7بالغ بر 96در خردادماه سال انرژي خریداري شده
است.

است.ارائه شده96تا 94هاي در نمودار زیر روند تغییرات این شاخص طی سال

(مگا وات ساعت)96تا 94الهاي انرژي تحویلی ماهانه شرکت در س

5306گذشته (میلیون کیلو وات ساعت بوده که در مقایسه با سال 5499میزان انرژي فروخته شده 1396در سال 
درصد رشد داشته است.3,6) میلیون کیلو وات ساعت

(مگا وات ساعت)96تا 94فروش انرژي به تفکیک تعرفه درسالهاي 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند
96سال  404,394 462,991 554,761 598,626 610,688 538,847 446,873 443,165 463,090 456,321 459,484 452,270
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
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
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خانگی عمومی کشاورزي صنعتی سایر مصارف روشنایی جمع
96سال  1914939 612132 733194 1469065 647407 122503 5499240
95سال  1884746 594333 705876 1379693 611529 129767 5305944
94سال  1812868 551779 682711 1315479 571396 104479 5038712



139633شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

96تا 94فروش و درصد تلفات از سالهاي -لیمقایسه انرژي تحوی

کیلو وات ساعت)میلیون (1396انرژي به تفکیک امور و تعرفه در سال  فروش
جمعمعابرروشناییسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگیامور

1603757182444251660نواحی

1993317197014351غرب

20210402613010473مرکز

2651575118514537جنوب غرب

3006436337016520شمال

27657424957713960شمال غرب

3107318146621501شرق

20288444810610498جنوب شرق

191561273314696471235499جمع
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mkwhانرژي تحویلی  mkwhفروش انرژي  درصد تلفات
96سال  5892 5499 6.67
95سال  5709 5306 7.06
94سال  5434 5039 7.27



139634شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

(درصد)96نرژي به تفکیک امورهاي هشتگانه در سال فروش اتوزیعنمودار 

وصول به فروش شرکت (درصد)نمودار عملکرد

)درصد(وصول به مطالباتنمودار عملکرد 

9.5% 9.1%
8.6%
9.1%

6.4%17.5%
9.8%

30.2%

شمال جنوب شرق مرکز شرق غرب شمال غرب جنوب غرب نواحی
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99.93

99.67

97.82

98.97

نواحی

غرب

مرکز
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139635شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

96و فعالیتهاي انجام شده در سال فصل سوم : اقدامات 

قل شرکت در طی سال گزارش در این قسمت به اجمال، اقدامات و فعالیتهاي انجام شده در معاونتها و دفاتر مست
آورده شده است.

برنامه ریزي و تحقیقاتمعاونت-1-3

تنگناهاي اقتصادي شرکت هاي توزیع برق در چند سال اخیر ، احساس نیاز به افزایش سطح بهره وري سازمانی را 
امات اساسی در اقدنیزدر شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان1396شدت بخشیده است. در این ارتباط در سال 

زمینه ارتقاء کارایی و اثر بخشی صورت پذیرفت که منشاء آن در حوزه برنامه ریزي شرکت بوده است. در این سال با 
بازنگري اساسی اهداف کالن و تدوین برنامه استراتژیک ، اهداف واحدها و برنامه هاي ایشان مجدداً مورد بررسی 

یقات شرکت نیز با حس نیاز به تعریف پروژه هاي که بصورت ابتکاري اساسی قرار گرفت . همچنین در حوزه تحق
مسایل و مشکالت شرکت را شناسایی و حل نماید کمک شایان توجهی به بهبود بهره وري سازمان نموده است . در 

ادامه بطور اجمال این فعایت ها آورده شده است.

دفتر برنامه ریزي و بودجه -1-1-3
ژیک سازمان با شعار چشم انداز ما ، افتخار ماتدوین برنامه استرت

سیستم ها سخت افزاري ،نرم افزاري ، اصلی خود یعنی زیرساخت هايزیر ساخت5با توسعه و بهبوداین شرکت 
در جهت گام بزرگی راتعریف شدهمحور استراتژي 7با توجه بهروش ها ، نیروي انسانی و هوشمند سازي شبکه وو 

محور اصلی 7اهداف بلند مدت تعریف شده در برداشته است. افزایش سطح رضایت کلیه ذي نفعان دربهبود خدمات و
عبارتند از :1405اسراتژي سازمان براي سال 

درصد100به صورت ارائه خدمات الکترونیک•
فوت و نقص عضو در حوادث کاري صفر درصد•
درصد5تلفات انرژي به میزان کمتر از •
دقیقه در سال 30هر مشترك خاموشی به ازاء •
%50مدیریت رشد بار در حال افزایش به میزان •
صددرصدي مطالبات وصول •
برنامه از قبل تعیین شدهها و اهداف طبق درصدي پروژه90اجراي •



139636شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

تهیه نرم افزار داشبورد مدیریت

جهت نمایش مقادیر شاخص ها با توجه به لزوم رصد شاخص هاي استراتژیک شرکت ، نرم افزار داشبورد مدیریت 
) تهیه شده است .on lineبه صورت بر خط ( 

این نرم افزار با استفاده از داده هاي موجود در سایر نرم افزارهاي شرکت امکان نمایش شاخص ها را به صورت 
رسی روند نمودارهاي مختلف جهت بررسی ومقایسه شاخص ها به تفکیک امورهاي اجرایی و بخش هاي تابعه و نیز بر

بهبود شاخص ها و فاصله تا اهداف تعیین شده به تفکیک امورهاي اجرایی و در بازه هاي زمانی مختلف سال را 
فراهم می کند .
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تحقیقاتدفتر -2-1-3
دفتر تحقیقات شرکت متولی مباحث تحقیقات، نظام مشارکت و مدیریت دانش سازمان است. امروزه تحقیق وتوسعه، 

مدیریت دانش از عوامل کلیدي موفقیت سازمانی بوده و از ارکان ایجاد مزیت رقابتی پایدار در شرکت پیشنهادات و
، تعداد پیشنهادات ثبت شده در سامانه نظام پیشنهادات شرکت به 96محسوب می شود. براین اساس در طی سال 

ه نرخ دو پیشنهاد به ازاء هر نفر رسمی پیشنهاد رسید که به این ترتیب سرانه پیشنهادات دریافتی شرکت ب2248رقم 
واحد تحقیقات فعالیت هاي گوناگونی در این سه حوزه داشته که اهم 1396و غیررسمی سازمان نزدیک شد. در سال 

آن به شرح زیر می باشد:
جلسه در 5برگزاري نشستهاي علمی با حضور اساتید ، تولیدکنندگان و کارشناسان فعال در مسائل علمی طی •
صوص تبادل و بروزرسانی اطالعات.خ
تحقیقاتی مورد نیاز ، اولویت ها و فعالیتهايبررسی پروژه هابمنظور تحقیقات جلسه کمیته عالی 13برگزاري •

.شرکت
کاربردي .-برگزاري جلسات کمیته هاي تخصصی وکمیته علمی در زمینه هاي مختلف علمی •
و کسب علوم جدید س ها و همایش هاي علمی و کاربردي جهتبه کنفراناعزام همکاران و نویسندگان مقاالت•

در زمینه هاي تخصصی.تبادل دستاورد ها کسب شده 
کسب رتبه سوم در کنفرانس منطقه اي سیرد به جهت تعداد مقاالت پذیرفته شده.•
ر مقاله د32پذیرش و چاپ بیش از پیگیري ارسال مقاالت همکاران به کنفرانسهاي مختلف که منجر به •

گردیده.کنفرانس هاي ملی و بین المللی
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فنی.پروژه تحقیقاتی در زمینه هاي 3اختتام •
بر اساس دستورالعمل ارزشیابی آثار علمی.همکاراندر سوابق پرونده امتیاز آنو درجمقاالتپرداخت پاداش به •
.تهیه و تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دفتر تحقیقات •
30ارسال مکاران و کمیته هاي علمی و همچنین دانشگاه در مورد بسترهاي تحقیقاتی ونیاز سنجی در بین ه•

.97اولویت تحقیقاتی براي سال مورد 11اولویت تحقیقاتی به سامانه تحقیقات برق و اخذ تایید 
GISپیگیري جهت چاپ کتاب مدل سازي شبکه هاي توزیع برق با استفاده از سیستم •

یت دانش:عملکرد در حوزه مدیر
تخصصی مدیریت هايآموزشارائه•
کمیته راهبردي مدیریت دانشتعیین اعضاء•
برگزاري مسابقات علمی بین افراد در شرف بازنشستگی و نیروهاي جدید جهت انتقال دانش•
استفاده از برخی از پیشنهادات رسیده به بخش نظام پیشنهادها در قسمت مدیریت دانش•
، بنر واستنداستفاده از اتوماسیون اداريیریت دانش از طریق پیام کوتاه، مداطالع رسانی پیام هاي•
سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان و فراهم نمودن مقدمات ارتقاء آن•
ي سازمان در حوزه مدیریت دانشدیانتظارات افراد کلاولویت بندي•
ایجاد درخت دانشی شرکت ومعرفی خبره هاي دانشی به توانیر•
و ثبت تجارب موفق وناموفق مدیران جهت انتقال دانش به سایر شرکتهاارسال•

:عملکرد در حوزه نظام پیشنهادها
تهیه نرم افزار نظام پیشنهادها•
تشکیل کارگروه هاي تخصصی نظام پیشنهادها در حوزه هاي ستادي و امورهاي اجرایی•
پیگیري و اجراي تعدادي از پیشنهادهاي تصویب شده•
رداخت پاداش پیشنهادهاي تصویب شدهپیگیري و پ•

1396عملکرد تحقیقات تا پایان سال
وضعیتنام پــــــروژهردیف

در دست اقدامبارکیدف کاهش پهبار شبکه اصفهان و ارائه راهکار با کیپزانیمموجود دریشیسرمايهاستمیوسهم مصارف سریتأثیبررس1

در دست اقداممختلفمناطقيمناسب برانیاتصال زمپیتيطرح هايسازهیمحاسبه و شباطلس مقاومت مخصوص خاك اصفهان وهیهت2

در دست اقدامیالیغ رو مباليثبت انرژزانیآن در مریو تاثيماندیدنیدر مشترکانیجريهاctيخطازانیمیمطالعه و بررس3

در دست اقدامان تلفات کلیتان اصفهان در میزستعیین سهم المان هاي شرکت توزیع برق شهر4
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معاونت مهندسی-2-3

معاونت مهندسی و نظارت به عنوان یکی از واحدهاي کلیدي شرکت 
مشخصات فنی وظیفه شناسائی فناوري هاي جدید و متناظر آن تهیه 

ارائه طرحها و نظارت بر خرید کاال و اجراي پروژه هاي عمرانی ،کاالها
و نیز بهبود شاخص هاي شبکه را به یاندر جهت برقرسانی به متقاض

در زیر است.و شبکه عهده دارITفعالیتهاي مختلفی حوزه هاي همراه
برخی از اقدامات واحدهاي مختلف این معاونت آورده شده است:

دفتر مهندسی و نظارت-1-2-3
شرکتتالش در جهت شناخت تکنولوژي وتکنیکهاي جدید وتجهیزات پیشرفته و بسط آنها در )1
تدوین دستورالعملها واستانداردسازي طراحی پروژه ها و نظارت عالیه بر تهیه طرح  هاي مربوطه به شبکه )2

هاي توزیع، اعم از هوایی وزمینی پستهاي توزیع،ساختمانی وروشنایی معابر به منظور افزایش کیفیت و 
اقتصادي بودن طرحها

ژه هامطابق با استانداردهاي وزارت نیرو و نظارت وکنترل تهیه مشخصات فنی لوازم و تجهیزات مورد نیاز پرو)3
بر بهبود کیفیت کاالهاي خریداري شده 

تهیه فهرست تامین کنندگان مورد تائید شرکت جهت خرید تجهیزات)4

:کنترل برنامه و پروژهدفتر -2-2-3
داراست. در این ارتباط اهم اقدامات دفتر کنترل برنامه و پروژه وظیفه نظارت و کنترل پروژه هاي سرمایه اي شرکت را 

به شرح زیر است:96این دفتر در سال 
بهبود فرآیند نظارت عالیه ستادي و بازدیدهاي میدانی پروژه هاي طرح وتوسعه)1
توانمندسازي عوامل اجرایی پروژه)2
ویرایش دستورالعمل هاي نظارتی و بهبود روند اجرایی پروژه ها)3
فشار متوسط امور برق نواحی دربخشGISپیاده سازي سیستم )4
پیاده سازي سیستم گرید ملی به عنوان پایلوت در سطح کشور)5
به شرح زیر است:GISسایر اقدامات این دفتر در حوزه ) 6

به عنوان زیر ساخت اطالعات مکانی شرکت هاي توزیع GISسامانه 
برق می تواند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت انجام فرآیندها در حوزه هاي 

ختلف شامل مهندسی، بهره برداري، مشترکین، مالی و برنامه ریزي ایفا کند.م
در شرکت آغاز شده و هم اکنون اطالعات تاسیسات شبکه از پست فوق توزیع 1386از سال GISاستقرار سامانه 

پیاده سازي گردیده است.GISمشترك در هفت امور اجرایی شرکت برداشت و در سامانه تا
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GISمور نواحی، اطالعات تاسیسات شبکه در سطح فشار متوسط کامال برداشت و در سامانه همچنین در ا

پیاده سازي گردیده و برداشت و ورود اطالعات شبکه فشار ضعیف آن امور با استفاده از تبلت در دستورکار امسال 
قرار دارد.GISگروه 

یر می باشد:به شرح ز1396در سال GISاهم اقدامات انجام شده در بخش 
فعال سازي نمایش سرویس هاي تصاویر شهرداري به صورت مستقیم بر روي کالینتها)1
امضاء تفاهم نامه مشترك فیمابین شرکت توزیع و بنیاد مسکن روستایی در خصوص تبادل اطالعات مکانی )2

روستاهاي محدوده امور برق نواحی
Georeferenceد مسکن روستایی و انجام عملیات دریافت نقشه روستاهاي محدوده امور برق نواحی از بنیا)3

نمودن و بارگزاري بر روي نقشه شهري شرکت توزیعGISReadyو 
GISبرداشت و ورود اطالعات تاسیسات شبکه برق فشار متوسط مدیریت برق نواحی در سیستم )4

GISاصالح پایگاه داده مکانی و توصیفی سیستم )5

شرکت توزیع کشور7ز شرکت توانیر در سطح به نمایندگی اGISراهبري نرم افزار ) 6
کاربر در سطح سازمان300با حدود GISپشتیبانی و توسعه سیستم )7
ارائه سرویس نقشه جهت برقراري ارتباط با سامانه جامع خدمات مشترکین )8
121ارائه سرویس نقشه جهت برقراري ارتباط با سامانه ناب و )9

درختواره تجهیزات شبکه مورد نیاز معاونت بهره برداريبه روزرسانی کامل ساختار شبکه و تهیه)10
-PDNنیازسنجی، تدوین و تولید ابزارهاي ساده سازي ورود اطالعات و توسعه ابزارهاي کاربردي نرم افزار )11

GIS

1396تا پایان سال GISدرصد پیشرفت برداشت اطالعات 
میزان تهیه نقشهمیزان برداشت اطالعات

جغرافیایی
ستقرارمیزان ا

سیستم بروز رسانی مشترکینشبکه فشارضعیفشبکه فشارمتوسط

100889592100

در زیر برخی از مهمترین طرحها و پروژه هاي اجرا شده در ادارات مهندسی امورهاي اجرایی آورده شده است:

نواحی:برق امور اداره مهندسی •
بـا هـدف بـارگیري بیشـتر از پسـت      ست عمارجهت افزایش تعداد خروجی هاي پRMUدستگاه 6نصب •

مذکور
ی فرودگـاه نظـام  عیـ از پست فوق توزيریدرگیکابل خودنگهدار فشار متوسط جهت فکیلومتر 2,7احداث •

حدفاصل جاده امامزاده شاهزاده حسن تا پل فرودگاه
پـروژه جهـت   فاز30ی محدوده امور در قالب ونیموتوردار اتوماسییهوايگازونریسکسدستگاه 35صب ن•

افزایش قدرت مانور شبکه
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واحـدي انـرژي   444مجموعـه  -شهرك زاینـده رود -روشن دشت در  ی پست زمینی عمومباب 8زیتجه•
اتمی

حدفاصل شهر قهجاورستان تا شش راه هفتونشبکه روشنایی معابر با پایه بتونیکیلومتر 3احداث •
ر والیت کوهپایه کیلومتر شبکه روشنایی با پایه فلزي بلوا2,5احداث •
هرندمسکن مهر2فاز درروشنایی معابر با پایه بتونیکیلومتر شبکه 0,5احداث •
شرق اصفهان يکمربندریمعارض با مسییهوافیشبکه فشار متوسط و فشار ضعکیلومتر4,5یی جابجا•
وده داخـل  محـد -اده نـائین  بـا کابـل خودنگهـدار جـ    شبکه فشار ضعیف هواییکیلومتر2,5بهینه سازي •

روستاي حسن آباد قهاب

جنوب شرق :برق امور اداره مهندسی •
کیلومتر شبکه روشنایی معابر با پایه فلزي و اجراي شبکه فشار ضعیف زمینی در محور میـانی  7,8احداث •

بهارستانشهر جدید بلوار رسالت 
متقاضـیان در  رسـانی بـه   شبکه فشار متوسط هوایی با کابل خود نگهدار جهت نیـرو  کیلومتر 0,4احداث  •

منطقه فیزادان
ابـان یحد فاصـل خ بهارستان 13و 8کیلومتر شبکه فشار متوسط دو مداره جهت رینگ فیدر 1,2احداث •

یعصر جنوبیولويآزاد
درجهت افزایش قدرت مانوریی محدوده امورهواونیونراتوماسیدستگاه سکس16نصب •
انا تا پل بزرگمهرآپادي نوربریشبکه فکیلومتر 2,8احداث •
مسکن مهر بهارستانوکابل خودنگهداريمتر9یبتنهیمعابرباپاییشبکه روشناکیلومتر 3حداث ا•
سپاهان شهر بلوار نبوت شرقی و غربیکیلومتر شبکه روشنایی معابر با پایه بتونی 0,9احداث •
جاده قلعه شوربه يره ابتدادومداو فشار ضعیف شبکه فشارمتوسط کیلومتر1,42و بهینه سازيییجابجا•

جادهضیعلت تعر
راه حقيکورازیجاده شمیجهت رفع حرینیبه زمییشبکه فشارمتوسط هواکیلومتر 0,3لیتبد•

شمال غرب :برق امور اداره مهندسی •
بـه  کیلومتر کابل کشی فشار ضعیف 2همراه با احداثکیلو ولت آمپر 800تجهیز پست زمینی با ظرفیت •

واحد تولیدي واقع در خیابان عطاء الملک22واحد فروشگاهی و 95واحد اداري ،114برق رسانی به منظور
کیلومتر شبکه متوسط هـوایی و  7,3فیدر از پست فوق توزیع جدید االحداث سنگبران و احداث 5احداث •

زمینی
پساب به پاالیشـگاه  کیلومتر شبکه هوایی شبکه فشار متوسط و تجهیز پست زمینی جهت انتقال3احداث •

اصفهان
درجهت اتوماسیون شبکه و افزایش قدرت مانوریی محدوده امورهواونیونراتوماسیسکسدستگاه 31نصب •
از پست عاشق آباديریگدریفکیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی جهت 6,2احداث •
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آبادکیلومتر شبکه فشار متوسط جهت رفع حریم شهرك صنعتی محمود 2,3بهینه سازي •
بهرام آباد-کیلومتر کابل فرسوده خیابان بهارستان 2,3تعویض •

شرق :برق امور اداره مهندسی •
احداث یک کیلومتر کابل کشی فشار متوسط در خیابان مشـتاق دوم بـه منظـور کـاهش خاموشـی هـاي       •

ناخواسته 
انیکیلوولت آمپر و کابل کشی شبکه فشار متوسط جهت نیرو رس400نصب پست پدمانتد •
کیلوولت آمپر خیابان همدانیان خیابان نیرو400تجهیز پست زمینی •
کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خود نگهدار پل بزرگمهر کوي معراج1,2بهینه سازي •
کیلومتر فشار متوسط زمینی و برکناري شبکه هوایی جهت ایجاد قـدرت مـانور و کـاهش    0,7کابل کشی •

وچه شهید مهدي عباسیخاموشی ها کرد آباد ک
خیابان مسیر در کیلومتر کابل خود نگهدار 1احداث فیبر نوري و بهینه سازي شبکه فشار ضعیف هوایی با •

جی

جنوب غرب :برق امور اداره مهندسی •
شبکه فشار متوسط هوایی و نصب یکدستگاه ترانس جهت ارتقاي کیفیت توان اتوبـان  کیلومتر 1,5احداث •

حبیب الهی
یمسـکون يبه مجتمع هایرسانروینکیلومتر شبکه زمینی جهت 3,5باب پست زمینی و احداث 4تجهیز•

فالورجانانیچند منظوره و فرهنگيواحد816
کیلـومتر  9اصـالح  کیلومتر حفـاري و 2,5پست جاده شیراز شامل خروجی باز سازي شبکه فشار متوسط •

مدار کابل کراسلینک خروجی این پست
از يریـ گدرفیـ جهتکننده سپاهان شهرهیفشار متوسط تغذيدرهایکابل فرسوده فمترکیلو12ضیتعو•

رازیجاده شعیپست فوق توز

مرکز :برق امور اداره مهندسی •
و پسـت زمینـی نـواب واقـع در خیابـان      تجهیز پست شاهنگ وزین واقع در خیابان هشـت بهشـت غربـی   •

عبدالرزاق به منظور نیرو رسانی به متقاضیان
صدر ويچهار باغ خواجو کابانیخکیلومتر شبکه 0,7و احداث پست کمپکتزیتجه•
کیلومتر کابل روغنی به کابل کراسلینک به منظور بهینه سازي شبکه محدوده امور11تعویض •
ابوالحسن -خیابان هاي عباس آبادکابل خود نگهدارکیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با 2,3بهینه سازي •

لی عصراصفهانی و و
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غرب  :برق امور اداره مهندسی •
به منظور  ارتقاء قابلیت مانورونیاتوماستیبا قابلییهوايگازونریسکسدستگاه35نصب•
5و 3برقراري رینگ و افزایش قـدرت مـانور فیـدر    هوایی جهتشبکه فشار متوسط کیلومتر 3,5احداث •

امام جوادابانیخو بلوار امام رضا وینیبزرگراه امام خمدر بابوکان 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف با کابل خود نگهدار و تعویض شبکه هاي فرسوده در محدوده 65بهینه سازي •

امور 

شمال :برق امور اداره مهندسی •
کیلومتر شبکه به منظور نیرو رسانی خیابان فروردین خ سیف آباد0,9احداثتجهیز پست زمینی و•
کیلـومتر شـبکه   2نیرو رسانی و جمع آوري پسـت هـوایی و بهینـه سـازي     تجهیز پست زمینی به منظور •

خیابان آل محمد کوي بهشت
اتوبان فرودگاه روستاي دینانشبکه فشار ضعیفکیلومتر 0,3صب ترانس هوایی و احداث ن•
کیلومتر شبکه هوایی فشار ضعیف با کابل خود نگهدار در شهرك میالد14بهینه سازي بیش از •
کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی به زمینی خیابان کاوه کوچه ژاله0,7پست هوایی و تبدیل جابه جایی •

آوري اطالعات و ارتباطات دفتر فن-3-2-3
سخت افزاري، هايآوري اطالعات و ارتباطات تامین کننده زیرساختدفتر فن

ندهاي نرم افزاري و ارتباطی ایمن،  پایدار و پرسرعت جهت اجراي صحیح فرای
سازمان در بستر مکانیزه است. نظر به توسعه روزافزون بکارگیري فناوریهاي جدید 
اطالعاتی در مدیریت کسب و کار سازمان، تامین زیرساخت مکانیزه مطلوب براي 
این امر، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در زیر بخش هایی از فعالیت این 

دفتر آورده شده است:

:حوزه نرم افزار و زیرساخت
27یکپارچه خدمات الکترونیکی شرکت با افزایش تعداد خدمات قابل ارائه به هايبروزرسانی و توسعه سامانه)1

خدمت غیرحضوري
ایجاد بستر وصول آنی فروش انرژي و خدمات فروش و پس از فروش انشعاب با بانک هاي عامل (ملی، سپه، )2

سینا و پارسیان )
زبانی پایگاه اینترنتی به داخل شرکت با هدف افزایش سرعت کاربران و افزایش امنیت درگاههاي انتقال می)3

ارتباطی
ایجاد بستر آموزش مجازي و الکترونیک در سازمان)4
ارتقاء سامانه پشتیبان گیري متمرکز سازمان با قابلیت اطمینان باالتر و سرعت بیشتر)5
استقرار سامانه آرشیو رسانه اي سازمان) 6
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:حوزه شبکه و ارتباطات
جهت دیواره هاي آتش اصلی شرکتH.Aطراحی و پیکربندي )1
) جهت سرویس هاي اینترنتیWAFنصب و پیکربندي دیواره آتش الیه کاربرد ()2
کیلومتر شبکه فیبر نوري جهت برقراري رینگ ارتباطی امور شرق با هدف افزایش قابلیت مانور 5/6اجراي )3

، غرب، مرکز و عباس آبادامورهاي شمال، شمال غرب
کیلومتر شبکه فیبر نوري جهت برقراري رینگ امور جنوب غرب و جنوب شرق5/3اجراي )4
کیلومتر شبکه فیبر نوري جهت اتصال پارك فناوري به شبکه فیبر نوري2اجراي )5

بهره برداريمعاونت-3-3

سات را در جهت برقرسانی مداوم و پایدار به معاونت بهره برداري وظیفه کنترل شبکه و نگهداري و تعمیرات تاسی
مشترکین بر عهده دارد که فعالیت بخشهاي مختلف آن به شرح زیر آورده شده است.

امور دیسپاچینگ و فوریتهاي برق-1-3-3
سهم عمده نتایج مرتبط با کاهش خاموشی ها ناشی از فعالیتها و 

شرکت می باشدهره برداريباقدامات مؤثر واحد کنترل شبکه حوزه 
که در زیر به آنها اشاره شده است:

ارتقاء سیستم مرکز کنتاکت سنتر شرکت جهت بهبود )1
ارتباطات و گزارشات مردمی

استفاده مؤثر و روزافزون از خط گرم نزدیک در انجام )2
تعمیرات و پروژه هاي توسعه شبکه

نیازآموزش خط گرم راه دور براي پرسنل عملیات و تهیه تجهیزات مورد)3
بهره برداري از سیستم اتوماسیون شبکه)4
دروها و تسریع خدمات جهت کنترل بهینه خوAVLتجهیز خودروهاي عملیات و حوادث به سیستم )5
نصب جداکننده هاي متعدد در شبکه جهت به حداقل رساندن محدوده خاموشیبرنامه و نظار ت بر ) 6
و بی برنامهاستفاده از دیزل ژنراتور در خاموشی هاي بابرنامه )7
آموزش استفاده از تستر و روش هاي عیب یابی شبکه جهت کلیه مأمورین مانور و سیمبانان)8
تجهیز اکیپ هاي عملیات به لودباستر بمنظور کاهش تعداد کلیدزنی)9

کنترل دقیق و راهبري شبکه در خاموشی هاي ناخواسته و خواسته )10
العات دینامیک شبکه)طراحی و بکارگیري سامانه سپاد( سامانه پردازش اط)11
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دفتر نظارت بر بهره برداري-2-3-3
هماهنگی جهت پیاده سازي فرایند  بازدید شبانه روشنایی معابر فرعی توسط گروههاي اجرایی شیفت )1

عملیات در امور هاي اجرایی به منظور بازدید و رفع خاموشی معابر قبل از تماس مردم و کاهش زمان رفع 
.خاموشی معابر فرعی 

برنامه ریزي تغییر روشهاي سنتی اندازه گیري بار  از طریق نصب کنتور فهام در پستهاي فول بار و)2
اندازه گیري ولتاژ انتهاي فیدر هاي فشار ضعیف از طریق تست کنتور .

ناظرینهماهنگی و برنامه ریزي جهت انجام بازدید از تاسیسات براساس اولویتهاي تهیه شده توسط )3
PMدر امورهاي اجرایی و ثبت عیوب شناسائی شده در نرم افزار اريبهره برد

بمنظور تسهیل در امر مانیتورینگ و پایش شبکه پیگیري و هماهنگی جهت تهیه و تامین تجهیزات جدید )4
ناظرین بهره برداريعیب یابی و بازدید از تاسیسات و شبکه ها توسط 

هاي ذیل:قابلیتستهاي زمینی با نصب قفل هوشمندبا طراحی و پیاده سازي سامانه مدیریت تردد در پ)5
توسط کاربران تعریف شده در سیستمSMSفرمان بازشدن درب از طریق •
هاارسال وضعیت باز یا بسته بودن درب پست•

بکارگیري روشهاي نوین در فرایند بازدید و برداشت اطالعات(استفاده از تبلت  و حذف چک لیستهاي ) 6
ذیل:کاغذي) با قابلیتهاي 

به تبلتGISانتقال نقشه شبکه مورد بازدید از محیط •
قابلیت نمایش چک لیست ، پر کردن چک لیست و ذخیره در تبلت•
امکان ثبت مغایرتهاي مکانی و اطالعات توصیفی •
امکان ثبت اختالف مکانی محل ثبت بازدید با موقعیت اصلی تجهیز•
ز جهت رفع عیب عارضهامکان پیشنهاد روش رفع عیب و تجهیزات مورد نیا•
ه) بر روي تبلت بر اساس اولویت ثبت نتایج بازدید و تکمیل چک لیست ها(عیوب مشاهده شد•
امکان ثبت پیوست بصورت عکس،فیلم،فایل ومتن•
افزایش کارائی و دقت ناظرین در برداشت اطالعات •
امکان گزارش گیري از تاریخچه بازدید و تعمیرات تجهیزات•
GISوستها شامل تصاویر و غیره در محیطامکان مشاهده پی•

همکاري با پژوهشگاه نیرو در خصوص استفاده از فناوري نانو در:)7
انجام مطالعات استفاده از پوشش نانو جهت شیشه چراغهاي روشنایی معابر •
ات استفاده از پوشش نانو جهت پایه چراغ فلزي براي جلوگیري از جذب آلودگیعانجام مطال•
وزش هاي تخصصی و روزآمدبرگزاري آم•
برگزاري آزمون ها و تعیین سطح و گرید بندي پرسنل•
هماهنگی و برنامه ریزي در خصوص برگزاري فراخوان شرکت مهندسین مشاور  نظارت بر بهره بـرداري و  •

در امورهاي اجرایی1397جدید براي سال RFPتهیه 
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دوره اي باز نگري و تجمیع انواع فرمهاي ارزیابی و ارزشیابی•
در 1397سال رنامه ریزي و هماهنگی در خصوص برگزاري مناقصه و جذب پیمانکاران تخصصی تعمیرات ب)8

ي اجرایی به منظور ارتقا کیفیت ، افزایش بهره وري و کاهش هزینه ها بصورت تخصصیامورها

و کنترل ضایعاتایمنیدفتر-3-3-3
ا به کار گیريدفترایمنی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ب

روش هاي نوین در شناسایی ، ارزیابی،کنترل و اقدامات اصالحی در 
راستاي پیشگیري از حوادث ناشی از کار با ارائه روشی مکانیزه نسبت به 
هدف گذاري طبقه بندي شده مخاطرات بنابر نوع وفراوانی آنها اقدام و 

برنامه ریزي منابع بالقوه خطر را به تفکیک مناطق موجود شناسایی و 
.می دهدمتناظر در جهت کاهش ریسک آنها انجام 

اقدامات انجام شده دفتر ایمنی در راستاي ارتقاي سطح مهمترین
ایمنی به شرح زیر است :

راه اندازي و اجرایی سازي نرم افزار ایمنی مبتنی بر تبلت )1
از درون سازمانی و پیمانکاران برنامه ریزي مدون و نظارت دقیق بر بکارگیري نیروهاي آموزش دیده اعم)2
مشترکین و شهروندانپیمانکاران،توسعه فرهنگ ایمنی کارکنان،)3
شبکه ها و اماکننظارت هاي ایمنی تجهیزات،)4
کنترل حریم شبکه ها و تجهیزات)5
تابلوهاقفل و بست تاسیسات و معابر،کنترل ایمنی پایه هاي روشنایی،) 6
در مقابل مخاطرات آتش سوزيحفاظت از اماکن،پست ها و خودروها)7
شناسایی،ارزیابی،کنترل مخاطرات محیط کار و انجام اقدام اصالحی و باز نگري)8
انجام آزمایشات دوره اي به منظور حفظ سالمت و بهداشت کارکنان)9

نظارت بر امور بهداشتی فردي و گروهی و بهداشت اماکن)10
ایمنی انبار و سیستم هاي اعالم و اطفاي حریق)11
رانندگان و ایمنی خودروهاي سبک و سنگینایمنی )12
روشی مدون در ثبت و تجزیه و تحلیل حوادث مطابق دستورالعمل هاي ابالغی توانیر    تدوین )13
تهیه نرم افزار مدیریت خسارات مشترکین ناشی از حوادث برق در راستاي حفظ حقوق مشترکین   )14

دفتر فناوریهاي نوین-4-3-3
بستر مخابراتی ، حفاظتهاي فنی و هوشمندسازي کامل شبکه را به نحوي که بازیابی و بازآرایی ین دفتر وظیفه دارد ا

شبکه به صورت کامالً هوشمند و براساس استانداردهاي قابلیت اطمینان و کیفیت توان اجرایی گردد را در سطح 
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ات زیر در این واحد صورت ، اقدام1396در این ارتباط در سال توزیع برق شهرستان اصفهان عملیاتی نماید.
پذیرفته است.

مطالعات طرح جامع اتوماسیون

تهیه نقشه راه طرح جامع اتوماسیون منجر به و انجام مطالعات طرح جامع اتوماسیون با همکاري امورهاي اجرایی 
ه و به ایشانتهیشبکه گردید که نتایج حاصل از مطالعات مبنی بر نیاز هر امور به تعداد کلید زمینی و هوایی

ابالغ شد.
جدول کلی نیاز به تعداد کلید اتوماسیونی شرکت آورده شده است :زیردر 

96نتایج نهایی مطالعات طرح جامع اتوماسیون شبکه در سال 

جمعواحدشرحردیف

451دستگاههواییکل کلیدتعداد 1
375بابتعداد پست هاي زمینی2
826-ونجمع تعداد نقاط اتوماسی3
2,62-نسبت تعداد نقاط اتوماسیون به تعداد فیدرها4

96اتوماسیون شده به تفکیک نوع در سال شدهتعداد نقاط هوایی نصب 

96تعداد نقاط هوایی فعال شده در نرم افزار اتوماسیون به تفکیک نوع در سال 

جنوب امورردیف
شرق

جنوب 
شمال شمالشرقغرب

جمعنواحیمرکزغربغرب

3217202466275102293تعداد سکسیونر1
21010001923تعداد ریکلوزر2
000000066تعدادسکشنالیزر3

3418202566275127322جمع کل

جنوب امورردیف
شرق

جنوب 
جمعنواحیمرکزغربشمال غربشمالشرقغرب

301518216325589266تعداد سکسیونر1
21010001721تعداد ریکلوزر2
000000044تعدادسکشنالیزر3

3216182263255110291جمع کل
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96تعداد پست هاي زمینی اتوماسیون شده در سال 

96تعداد پست هاي زمین فعال شده در نرم افزار اتوماسیون در سال 

سامانه پردازش اطالعات دینامیکی شبکه

مات دفتر فناوري هاي نوین، تهیه نرم افزاري تحت یکی دیگر از اقدا
سپاد، یا سامانه پردازش اطالعات دینامیکی شبکه عنوان سپاد است. 

سامانه اي است که که براساس آخرین تغییرات بار و استاتیک شبکه 
نسبت به مانیتورینگ شبکه هاي فشار متوسط و فشار ضعیف به صورت 

ضر این سامانه قابلیت هاي زیر را کامل اقدام می نماید. در حال حا
:داراست 

هزار مشترك و تحلیل اطالعات آنهـا  170مانیتورینگ ولتاژ •
به صورت روزانه، ماهانه و سالیانه

مشترك ولتاژ اولیه و ثانویه به صورت لحظه به لحظه و تحلیل اطالعـات آنهـا بـه    400مانیتورینگ حدود •
صورت روزانه، ماهانه و سالیانه

96فــهام درتحلــیل دیــنامیـک کـه در پایـان سـال    کنتورهاي طـــــرح فاده از داده هـــاياستـــــ•
دستگاه کنتور در سامانه پردازش می شوند.7000داده هاي 

)سامانه مدیریت ناوگانAVL(

دستگاه سبک و سنگین 95مشتمل بر جهت تمامی خودرو هاي عملیات شرکت)AVL(مدیریت ناوگانسامانه
شامل مانیتورینگ کامل خودروها ، ارسال ماموریت و دریافت اطالعات نصب و مورد استفاده قرار گرفته است؛

ماموریت و ارتباط کامل با سامانه ناب می باشد. 

جنوب امور
شرق

جنوب 
جمعنواحیمرکزغربشمال غربشمالشرقغرب

3623338230ماسیوناتوتعداد پست هاي زمینی

جنوب امور
شرق

جنوب 
جمعنواحیمرکزغربشمال غربشمالشرقغرب

111011409اتوماسیونتعداد پست هاي زمینی

نرم افزار 
سپاد

کنتورهاي  
فهام

نرم افزار 
بیلینگ

کنتورهاي  
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 گروه مخابرات

بخش اتوماسیون-الف
استاندارد و مجـزا تامین بستر ارتباطی اتوماسیون توزیع با دو پروتکل •

ان اصفهاندر سطح شهرست
نقطه اتوماسیونی به نرم افزار290اتصال بیش از •
طراحی و ساخت مودم هاي دو بانده•

بخش شبکه تلفنی-ب
توسعه مراکز تلفن و افزایش سرویس فکس، منشی تلفن ، دفتر تلفن و ...•
براي اعمال تنظیمات از راه دورAuto provisioningایجاد سرور •
خرید تجهیزات مراکز تلفن جدید•
اتصال شبکه موبایل سازمانی به شبکه تلفن داخلی•
در بخـش هـاي بهارسـتان،    IPنصب مبدل هاي خطوط آنالوگ بـه  •

کراج، کوهپایه
براي دفاتر و حراست IPتهیه تلفن هاي بیسیم •
جدید 121خرید سرور و نرم افزار کنتاکت سنتر •
تمــاس 120خــط معــادل 4بــه 121مرکــز E١افــزایش خطــوط •

همزمان
پشتیبان در امور برق شرقE١خواست راه اندازي خطوط در•

مزایاي شبکه تلفن متمرکز
و متناظر آن صرفه جویی سالیانه شامل اپراتـور و هزینـه   نفر3نفر به 10کاهش تعداد اپراتور پاسخگو از •

میلیارد ریال2,7بالغ برهاي تلفن مابین امور
یکپارچگی خطوط•
لامکان راه اندازي خطوط دورشوا•
، سمیع، برق استان و سایر مراکز تلفن 121امکان اتصال به مرکز •
ایجاد فکس سنتر ورودي•
امکان ایجاد منشی تلفن به تعداد نامحدود•
حذف سامانه هاي ضبط مکالمات و حذف هزینه هاي جانبی آن•
امکان گزارش گیري از کلیه خطوط•
مدیریت تماسها•
امکان انتقال خطوط شهري مابین مراکز•
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معاونت فروش و خدمات مشترکین-4-3

معاونت فروش وخدمات مشترکین به عنوان یکی از واحدهاي کلیدي شرکت در ارتباط با مشترکین و متقاضیان 
ر آورده شده است:آن به شرح زیزیرمجموعهمختلفدفاترفعالیت اهم برق می باشد که 

دفتر نظارت بر خدمات مشترکین-1-4-3
انشعاب به متقاضیان جدید با احتساب روشنایی معابر واگذار شد و بدین ترتیب در 31644عداد ت1396در سال 

درصد کل مشترکین رشد 2,6مشترك رسید که در مقایسه با سال قبل1140699پایان سال تعداد کل مشترکین به 
شده است:ارائهزیرشرحبهدفترایندرشدهانجامبرنامه هايواقداماتاهمداشته است.

فروشبهمربوطخدماتارائههدفبااه اندازي سامانه سمیع (مکالمه به جاي مراجعه) که این سامانهر)1
9الی صبح7ساعتازسامانهایندرشد.اندازيراهمردمبهغیرحضوريصورتبهفروشازپسوخدمات
تلفنیوحضوريغیرصورتبه...وجدیدانشعابقبیل واگذاريازخدماتکلیهتعطیلروزهايجزشب به

می گردد که نتایج حاصل از راه اندازي ثبت وپیگیريمرکزاینکارشناسانتوسط38121تلفنشمارهطریقاز
این مرکز عبارتند از:

وابستگی مکانیوحذفزمانیوابستگیکاهشباغیرحضوريبصورتمتقاضیاندرخواستهايأخذ•
آنانوقتاتالفواداريواحدهايدرمتقاضیانسردرگمیازجلوگیري•
هافعالیتبرتمرکزواسطۀبهکارکیفیترفتنباالوروزمرهکارهايازپرسنلشدنخارج•
کارهاانجامدردورکاريسیستمکارگیريبهجهتسازيبستر•
مشترکینومتقاضیاننیازهايبهپاسخگوییدرپرسنلعملکردارزیابی•
سوختمصرفدرجوییصرفهوشهريدرونترددهايکاهش•
محیطیزیستومشکالتهواآلودگیکاهش•
سیستمکارآییووريبهرهافزایش•

راه اندازي مرکز بصیر جهت کنترل مراحل اجرایی و اخذ بازخوردهاي الزم در راستاي نظارت مستمر و )2
ارتقاء سالمت اداري

سالدرکشوربرقشرکتهاي توزیعنوآوریهايرةجشنوادربرترشرکتبعنواناصفهانشهرستانبرقتوزیعشرکت
شریف ومردمنظراتنقطهأخذوسمیعمرکزراه اندازيازنیمودوسالگذشتباوعنواناینکسبازپس93
برقمتقاضیانومشترکینچشمبعنواندیگريمرکزاندازيراهبهتصمیم،مرکزآنمکملبعنواناصفهانفهیم

نامۀوآئینمقرراتصحیحاجرايهدفباومردمبهخدماتبهترارائۀراستايدرکهبصیرزنام مرکبااصفهان
متقاضیاندرخواستهايپیگیريبصیرمرکزخدماتمهمترینازیکی.نمودنیرووزارتبرقهايتعرفهتکمیلی
بازدیدهاي میدانیطیراماینکهباشدمیمردمبهرسانیخدماتفرایندکنترلوگیريوگزارشروزمرهبصورت

92,08حاصل این اقدام افزایش چشمگیر ارائه خدمات به مردم با میزان رضایت .یابدمیمحققمرکزآن
درصد می باشد.
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27به بروزرسانی و توسعه سامانه یکپارچه خدمات الکترونیکی شرکت با افزایش تعداد خدمات قابل ارائه)3
خدمت غیرحضوري

که نتایج حاصل حساببدتاحسابخوشطبقه از5پرداخت درسابقهبهتوجهبامشترکینبنديطبقه)4
از این اقدام عبارتند از:

افزایش قابل توجه رضایتمندي مشترکین بر اساس نظر سـنجی هـاي نهـادي نظـارتی ( اسـتانداري و ...)      •
درصد)91,5(
ـ اولـین بـراي کهحسابیخوشمشترکینو قطعاخطارازناشیتنشکاهش• مشـترکین لیسـت ار درب

می گیرند.قراربدهکار
وصولسختمشترکینوصولجهتاجراییامورهايوتمرکزتوانافزایش•
مقررمهلتراسصورتحسابپرداختبهمشترکینترغیب•

دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات-2-4-3
درصد 3,6که در مقایسه با سال قبلمیلیون کیلو وات ساعت بوده5499میزان انرژي فروخته شده 1396در سال 

با توجه به اهمیت تأمین نقدینگی جهت انجام هر چه بهتر خدمات رسانی، وصول مطالبات رشد داشته است. ضمناً
به عنوان یکی از مسائل حیاتی صنعت برق با حساسیت ویژه توأم بوده و ملزم به سیاست گذاري دقیق و اصولی می 

شده است:ارائهزیرشرحبهدفترایندرشدهانجاممه هايبرناواقداماتاهمباشد. 
ارسال پیامک اخطار قطع برق به علت بدهی جهت اطالع رسانی سریع قبل از ورود به نرم افزار وصول )1

مطالبات عالوه بر اخطاري کتبی و ارسال پیامک مانده بدهی به روز شده براي واریزي کمتر از میزان مانده 
بدهی اصلی 

ري بدهی ارگانهاي دولتی و ارائه مشاوره براي چگونگی کاهش بدهی و مدیریت مصرف.پیگی)2
استخراج مشترکین فاقد وصولی و همچنین بدهکاران سنواتی و اهتمام ویژه براي وصول بدهی.)3
فراهم کردن امکان ثبت و پیگیري وصولی ها به صورت غیر حضوري.)4
طع به علت بدهی و نصب آن بر روي فیوز یا کلید کنتورهاتهیه پلمپهاي کاغذي رنگی و سیمی با عنوان ق)5
راه اندازي امکان دریافت آنی فایل وصولی از بانک صادرات ، ملی ، پارسیان و ... و پیگیري براي دیگر بانکها ) 6

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

ارسال پیامک مانده بدهی براي مشترکین تقسیط انرژي پس از واریز اقساط)7

دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري -3-4-3

نصب ، خدمات پس از فروش و کنترل لوازم اندازه گیري همواره یکی از مهمترین فعالیت هاي مورد توجه 
فظ حقوق مشترکین و بیت المال می باشد که در این خصوص شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در راستاي ح

ضمن انجام فعالیتهاي جاري شاهد اقدامات به شرح زیر در این مجموعه بوده ایم :
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انجام فرآیند تست دیماندي با تبلت به منظور افزایش دقت ، گسترش چک لیست کشف عیوب و افزایش )1
ایمنی و سرعت و دقت در کار

و خدمات غیردیماندي با تبلت و قرائت مقادیر کنتور با پروپ نوري به منظور افزایش انجام فرایند نصب )2
سرعت و دقت در ورود اطالعات 

برون سپاري آزمایشگاه کنتور و انجام نظارت عالیه توسط دفتر اندازه گیري)3
توسعه ساختار میز آزمایشگاه کنتور به منظور کشف مکانیزه تعویض نمراتور مکانیکی)4
یري از کارشناس رسمی دادگستري به منظور تامین دلیل کنتورهاي دستکاري شده قبل از اسقاطبهره گ)5
نظارت بر فرایند خروج کنتور و پلمپ از انبار مرکزي به پیمانکار و به سازنده جهت اعمال گارانتی و ثبت ) 6

وقایع با جزییات الزم در نرم افزار جامع
سقاط جهت اطمینان از گردش صحیح حواله هاي برگشت کنتورکنترل حواله هاي برگشت کاال به انبار ا)7
تشکیل گروه تست عادي و دیماندي بصورت ضربتی در امورهاي اجرایی)8
توسعه نرم افزار جامع اندازه گیري و کسب جایگاه بی نظیر در سطح کشور)9

امور بر اساس گزارش نرم افزارکنترل مغایرت کنتور و پلمپ تحویلی و مصرفی )10
گزارش نرم افزارحضور نیروهاي تست و نصب در روز پنجشنبه بر اساسکنترل)11
زماندهی پیامکی گروه تست و نصب در محل به جهت کنترل سالمت اداري ، ایمنی و تکریم ارباب رجوع)12
استفاده از امکانات مرکز بصیر جهت کنترل عملکرد گروه هاي اجرایی)13
اده غیرمجاز از برقانجام بازدیدهاي شبانه به منظور کشف استف)14
حضور فعال در کمیته ملی یکنواخت سازي برآورد برق غیرمجاز)15
مکانیزاسیون برآورد مصرف بصورت کامال نرم افزاري بین نرم افزارهاي جامع و بیلینگ)16
در سالدستگاههزار 25آزمایش کلیه کنتورهاي جمع آوري شده از محل بطور متوسط )17
شعابات دیماندي تا مرحله صدور قبضدرصد از ان70هوشمند سازي -)18
کنتور هوشمند جهت تسهیل در روند جلب مشارکت مشترکین کشاورزي5000ارائه طرح نصب)19

مدیریت مصرفدفتر-4-4-3
اجرايومصرفمدیریتفرهنگتوسعهايبرنامه همحوردودرراخوداجراییبرنامه هايمصرفمدیریتدفتر

ارائهزیرشرحبهدفترایندرشدهانجامبرنامه هايواقداماتاهم.میکنداجراویطراحبارمدیریتبرنامه هاي
شده است:
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مصرفمدیریتفرهنگتوسعهبرنامه هاي
مشترك1100ازبیشمراجعهواجراییامورهايوبخشهادرمصرفمدیریتمروجینوکارشناسانحضور)1

.شدمگاوات5میزانبهپیککاهشدرکشاورزيهمکاريبهجرمنکهتابستانبازهطولدربه ایشانکشاورز
اصفهانشهرمخابراتاداراتبرايمدیریت مصرفآموزشیدورهرگزاريب)2
همکارمشترکینبستانکاريحسابدرتومانمیلیارد2ازبیشپاداشاعمال)3
شاورزيکمشترکینمشارکتجلبرونددرتسهیلجهتهوشمندکنتور5000نصبطرحارائه)4
دارخانهبانوانازنفرهزار40بهمصرفمدیریتآموزش)5
درآموزاندانشازنفرهزار40بهمصرفمدیریتآموزش) 6

.دبستانمقطع

مرتبطگزارشتهیهواداريواحد10ممیزي)7
اداريواحد10درانرژيممیزينتایجشدنعملیاتی)8
آردلیديتوواحدیکبرايکاربرديوجامعانرژيممیزي)9

بزرگ

بارمدیریتبرنامه هاي
مختلفبخشهايدرهمکاريتفاهمنامه2500ازبیشامضاء)1

بارمدیریتطرحهايجهتمشترکین
صنعتهمکاريبهمنجرکهساییپیکطرحهايمعرفیجهتمشمولصنعتیواحد1100ازبیشبازدید)2
.شدمگاوات55میزانبهکاهش پیکدر
مرتبطپاداشهايازمنديبهرهوبرقانشعاب1200بارمدیریتجهتشهرداريباساییپیکقراردادعقد)3

.شدمگاوات2میزانبهپیککاهشدرشهرداريهمکارانشعاب200براي
.رسید96در طی سال مگاووات90بههمزمانومگاوات110بهغیرهمزمانساییپیک)4

توزیعشرکتهايبیندرساییپیکطرحهايدرسومرتبهکسب)5

96طرحهاي مدیریت بار در سال 
تعطیالت نوع طرح

وتعمیرات صنایع
ذخیره عملیاتی 

صنایع
مشترکین 
دیزل ژنراتور اداراتکشاورزي

اضطراري
مشترکین خانگی 

جمعو تجاري

3583203236331153302079تعداد مشترك همکار
دیماند کاهش یافته

353087398127(مگاوات)
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منابع انسانیمعاونت -5-3

منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه هر سازمان همواره مورد توجه مدیران ارشد شرکت بوده به طوریکه اهتمام 
به آن باعث پیشبرد اهداف سازمانی گردیده است.

تحول اداريدفتر توسعه مدیریت و -1-5-3
اي مدیریتی جدید و پیاده سازي آنها مطابق با خواست سازمانهاي مطالعه سیستم هیفهدفتر توسعه مدیریت وظ

باالدستی، شفاف سازي وتدوین فرایندها و روشهاي کاري در شرکت، انجام ارزیابی هاي فردي و واحدي و ارائه 
راهکارهاي اصالحی براساس نتایج ارزیابی ها، تدوین شاخصهاي بهره وري و تالش در جهت بهبود آنها با همکاري

را بر عهده دارد.دیگر واحدها و هماهنگی در جهت بهبود روند سالمت اداري در سطح شرکت 

) پیاده سازي سیستم یکپارچه مدیریتIMS(

یکی از نیازمندیهاي اساسی هر سازمان در راستاي هماهنگی واحدهاي سازمانی ، وجود و به کارگیري روشهاي 
ن امر به خصوص در رابطه با فرآیندهاي مرتبط با خدمات دولتی از کاري و دستورالعملهاي مشخص می باشد . ای

اهمیت بیشتري برخوردار است . در این راستا این شرکت با توجه به تجارب 
گذشته و با همکاري کلیه واحدها ، تدوین و بازنگري روشهاي اجرایی و 

و دستورالعمل هاي کاري را با در نظر گرفتن الزامات استانداردهاي ذیربط
در قالب نظام مدیریت یکپارچه در دستور کار خود قرار داد . با پایان کار 
تدوین فرآیندها و مدارك مربوط به نظام مدیریت یکپارچه که در راستاي 
یکسان سازي انجام فعالیتها در هر یک از واحدهاي سازمان انجام گرفت؛ 

یت ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی گواهینامه هاي مدیریت تضمین کیفیت ، مدیرموفق به دریافت
گردید. به منظور پایش وضعیت این نظام مدیریت یکپارچه یک دور ممیزي داخلی در TUV Intersertاز شرکت 

برگزار گردید و موارد عدم انطباق شناسایی شده و اقدامات 96و یک ممیزي مراقبتی در اسفند ماه 1396آذرماه 
شد.اصالحی الزم تعریف

ارزیابی عملکرد واحدي

با توجه به تدوین روشهاي اجرایی ودستور العملهاي کاري در جریان 
در ارائه شده ریف اپیاده سازي نظام مدیریت یکپارچه و نیز با عنایت به تع

در 1396ارزیابی عملکرد امورهاي اجرایی در طی سال ،برنامه استراتژي
دید . در این ارزیابیها کیفیت و کمیت دو بازه زمانی شش ماهه  برگزار گر

و همچنین میزان رفع کفعالیتهاي جاري ، میزان تحقق اهداف استراتژی
ندازه امورد توجه وهاي گذشته امورهاي اجرایینقاط قابل بهبود ارزیابی
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با توجه 1396ل گیري قرار گرفت. همچنین در پی انجام ارزیابی حوزه هاي ستادي مربوط به بازه زمانی شش ماهه او
به نتایج بدست آمده؛ مقرر شد کلیه شاخصهاي ارزیابی مورد بازنگري قرار گیرد که این مهم با همکاري کلیه دفاتر 

ستادي و امورهاي اجرایی تا پایان سال انجام شد.
یج زارشگیري متنوع از نتاهمچنین به منظور تسریع در انجام ارزیابی هاي واحدي و فراهم آوردن امکان گ

ها، نرم افزار ارزیابی عملکرد واحدي، طی قراردادي با شرکت رهنماد اندیشه ایرانیان تهیه و اجرایی شد.رزیابی ا

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 

می کند؛ همواره مدنظر و حائز مشخصشرکتها 
، شرکت توزیع 1397اهمیت بوده است  . در سال 

ارزیابی و یکمینبرق شهرستان اصفهان در بیستمین
) حائز 1396جشنواره شهید رجایی  (مربوط به سال 

این جشنواره گردید.  شاخصهاي عمومی در برتررتبه 

سالمت اداري در سطح شرکتنظامپیاده سازي

موضوع 1393اداري  با دبیري دفتر توسعه مدیریت ، در مهر ماه سال نظامبا تشکیل کمیته تحول و ارتقاء سالمت
نیز با تشکیل مستمر جلسات 1396سالمت اداري به شکل نظام یافته در سطح شرکت دنبال شده است .در طی سال 

ات رفع نقاط قابل بهبود در این زمینه تصمیمموضوعات مرتبط با سالمت اداري مطرح و درراستاي، این کمیته 
همچنین خودارزیابی سالمت اداري براساس سنجه هاي اعالم شده توانیر توسط واحدهاي .مقتضی اتخاذ شده است

ذیربط انجام شده و نتایج براي معاونت تحقیقات ومنابع انسانی توانیر ارسال گردید.

اغلدفتر سازماندهی و طبقه بندي مش-2-5-3
دفتر سازماندهی و طبقه بندي مشاغل به عنوان یکی از ارکان معاونت منابع انسانی، رسالت برنامه ریزي براساس 

با در نظر گرفتن تغییرات و اصالحات موردنیاز دانش مدیریت منابع انسانی در دو زمینه سازماندهی نیروي انسانی
در زیر مجموعه اقدامات این دي مشاغل را عهده دار می باشد.ساختار سازمانی و همچنین تجزیه و تحلیل و طبقه بن

دفتر آورده شده است.

مدیریت نرم افزار جامع منابع انسانی)1
طبقه بندي مشاغل پرسنل قرارداد مستقیم)2
سازماندهی و طبقه بندي مشاغل پیمانکاري)3
سازماندهی پرسنل قرارداد مستقیم)4
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امور کارکنان و رفاه-3-5-3
آن در استراتژي کالن شرکت توزیع در زیر ساختهاي منابع انسانی ، برنامه ریزي و تامین و رفاه ور کارکنان رسالت ام

نیروي انسانی و جبران خدمت منابع انسانی می باشد . بدین منظور در راستاي تحقق استراتژي شرکت کلیه فرآیندهاي 
د استخدام و کلیه مراحل مربوط به اخذ مجوزات تا جذب ، نگهداشت و تسویه حساب نیروي انسانی که شامل فرآین

شرکت توزیع و قرار داد غیر مستقیم با شرکتهاي پیمانکاري را انجام بابه کارگیري جذب نیروهاي قرار داد مستقیم 
ی یدر ادامه کلیه خدمات  پرسنلی شامل تمدید قراردادها ، صدور احکام مربوط به گردش شغلی و جابجادهد.می

و احکام کمیته هاي شرکت ، ثبت ، ضبط و به روز رسانی سوابق پرسنلی ، انجام امور اداري اعم ازپرسنل 
ماموریتها ، اخذ معرفی نامه ها ، گواهی اشتغال و ارایه  کلیه خدمات بیمه اي شامل درمان ، بازنشستگی ،مرخصی ها

گزاري بر،مات رفاهی اعم از برنامه هاي ورزشی، تسویه حساب پرسنل اعم از انتقال ، ماموریت ، استعفا .کلیه خد
و بازنشسته را ها و جشن ها و مناسبات رفاهی و خدمات مربوط به بهداشت و سالمت کارکنان شاغل برنامه

در بر خواهد گرفت.

 اداره کارگزینی
انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدیداالستخدام و پیگیري کلیه مکاتبات مربوط به آنها)1
نجام کلیه امور مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانیا)2
هماهنگی جهت جذب برگزاري مصاحبه نیروهاي پیمانکاري شاغل، رانندگان و سیمبانان)3
ایجاد بانک اطالعات نیروهاي متقاضی کار در شرکت)4
نظارت بر حسن انجام کار دبیرخانه)5

 اداره بازنشستگی
ژه پرسنل در آستانه بازنشستگی در محل پارك فن آوري در شش برگزاري سمینار آموزشی یک روزه وی)1

1396ماهه اول سال 
ویژه بازنشستگانسیاحتی در سطح استان و کشورو برگزاري اردوهاي تفریحی )2
و بازنشستگان سالهاي گذشته1396سال بازنشستگان برايکارت شناسایی منزلت عدد 460تعداد صدور )3
ده سازي آنها به همراه همسرانشان شاغلین در آستانه بازنشستگی جهت آمابرگزاري سمینار آموزشی ویژه)4

1396در شش ماهه دوم سال 
اخذ مجوز بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از سازمان تامین اجتماعی براي دو نفر پرسنل )5
ین تعداد گردید. نفر از ا17نفر از پرسنل شاغل که منجر به بازنشستگی 19رفع نواقص سوابق بیمه اي ) 6
1395-96برگزاري مراسم تقدیر و اعطاي جوایز به بازنشستگان سال )7
مسئولیت مدنی کار فرما در برابر حوادث کارکنان و اشخاص ثالث. بیمه انعقاد قرارداد جامع )8
انعقاد قرارداد و صدور بیمه نامه آتش سوزي همه ساختمانهاي اداري شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان)9

و مکانیزه نمودن صدور معرفینامه بیمه خودروي پرسنلالح و بهره برداري از نرم افزار جامع منابع انسانیاص)10
96-97درسال مربوط به بیمه عمر و سرمایه گذاري بیمه پارسیان پرسنل حکمی تمدید تفاهم نامه)11
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ار آموزشی براي پرسنل رسنل در شرکت سرمایه گذاري نیرو و برگزاري سمینپیگیري امور مربوط به سهام پ)12
1396سهامدار جهت افزایش سرمایه در سال 

واحد خدمات پرسنلی
مطالعه و بررسی تمامی اوراق موجود در پرونده هاي پرسنلی جهت انجام امر سبک سازي پرونده ها بر طبق )1

دستورالعمل توانیر (مانند:خروج و امحاء مدارك کامالً تکراري موجود در پرونده ها)
برگ و همزمان به 54000اسکن اوراق و مدارك پس از سبک سازي پرونده هاي پرسنلی بالغ بر انجام)2

روزرسانی آرشیو الکترونیکی پرونده ها
ثبت مشخصات فردي و اطالعات اولیه در قسمت کارگزینی سیستم جامع منابع انسانی و صدور شماره )3

ستخدام شرکت  نفر از همکاران تبدیل وضعیت و جدیداال25کارگزینی جهت 
نفر که براساس 305انجام اصالحات و ثبت اطالعات مربوط به تاریخ سوابق کار پرسنل شرکت به تعداد )4

لیست ارائه شده از طرف دفتر طبقه بندي مشاغل به انجام رسیده و در پورتال جهت رویت تاریخ سابقه کار براي 
تمامی پرسنل قابل مشاهده می باشد.

نفر از پرسنل شاغل و بازنشسته حکمی طبق مصوبه 46نه هاي درمان به تعداد پرداخت مساعدت هزی)5
شوراي درمان بر اساس دستور العمل مساعدت درمانی مصوب شرکت توانیر .

انعقاد قرارداد بیمه تکمیل و عمر و پس انداز پرسنل شرکتی با بیمه دانا که از تعداد کل پرسنل شرکت که ) 6
بیمه تکمیلی درمان شدند. نفر 635نفر می باشند 801

Highنفر از پرسنل رسمی شرکت و آنالیز نتایج و پیگیري افراد 260انجام معاینات ادواري سالیانه براي )7

Risk
نفر استخراج نتایج و پیگیري موارد 1400انجام آزمایشات ادواري سالیانه براي کلیه پرسنل شرکت به تعداد )8

غیرنرمال
نفر توسط متخصص زنان و پیگیري موارد غیرنرمال120وان شاغل براي انجام معاینات مخصوص بان)9

انجام طرح بررسی اشکاالت ارگونومی کارگران بهره برداري و برگزاري کالسهاي آموزشی براي کارگران به )10
نفر از سرپرستان  20نفر و 250تعداد 

اداره رفاه

ایجاد نشاط و شادمانی ،ایجاد روحیه رفاقت و معاونت منابع انسانی طی چند سال گذشته تا کنون باهدف 
رشته 9رقابت،تقویت روحیه جوانمردي و در نهایت افزایش بهره وري اقدام به تشکیل هیئت هاي ورزشی در قالب 

بانوان)  نموده که با توجه -همگانی-کوهنوردي-رزمی-شنا-بدنسازي-تنیس روي میز-والیبال-ورزشی (فوتسال
رت گرفته از جمله برگزاري مسابقات، همایشها و دوره هاي ورزشی در طی این مدت افزایش مشارکت به اقدامات صو

درصدي  پرسنل به ورزش را در بر داشته است.65
عقد تفاهم نامه جهت استفاده بانوان شرکت از سالن بدنسازي سطح شهر )1
مورد پیاده روي فصلی  جهت خانواده همکاران4انجام )2
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منطقه اي کشور  و کسب مقام چهارم مسابقاتت آمادگی جسمانی خواهران در سطح شرکت وانجام مسابقا)3
دوره 4برگزاري  و رگزاري مسابقات فوتسال  جام دهه فجر ب-برگزاري یکدوره مسابقه والیبال  بین امورها )4

ارزیابی از متولیان ورزش در سطح شرکت
تیم منتخب 5ا گرفتن در جمع حضور در مسابقات پیش کسوتان وزارت نیرو و قرار)5
انجام مسابقات داخلی ورزش هاي رزمی فرزندان همکاران) 6
کارگر نمونه شرکت در روز تقدیر از کارگران65برگزاري مراسم تقدیر از  )7
تجلیل از دانش آموزان نمونه همکاران )8
کارمند نمونه در هفته دولت50تجلیل از )9

دفترآموزش-4-5-3
هارت و دانش کارکنان شرکت همچنین به روز نگهداشتن دانش و اطالعات آنها و به منظور  در راستاي افزایش م

بهره برداري صحیح از تجهیزات و در نتیجه انجام خدمات رسانی هرچه مطلوب تر، واحد آموزش شرکت توزیع برق 
اجراي دوره هاي آموزشی شهرستان اصفهان مطابق برنامه ریزي هاي انجام شده بر اساس نیازهاي واحدها اقدام به

نمود. همچنین به منظور ارتقاي دانش مدیریتی کارکنان به ویژه مدیران و سرپرستان این 1396مختلف در سال 
:نمودمبنی بر توسعه  سبک رهبري مدیران به شرح ذیلیکی از اساتیدقرارداد با  شرکت اقدام به انعقاد

ز مدیران به تفکیک) گردآوري و تدوین کلیه مستندات هر یک ا1
شخصی به هر یک از مدیران و دریافت آنSWOT)  ارائه فرم 2
) جمع بندي مستندات مربوط به موارد پیش گفته شده براي هر یک از مدیران3
)  ارائه بازخورد از جمعبندي پیشین به هر یک ازمدیران 4
)  ارائه جدول ماتریس توسعه هر یک از مدیران به آنها 5
یه هر یک از مدیران مبنی بر چگونگی تدوین برنامه توسعه فردي همراه با نمونه اي از برنامه تدوین شده )  توج6

توسعه فردي به شیوه مربی گري
)  دریافت برنامه تدوین شده توسعه فردي از هر یک از مدیران و بررسی میزان انطباق آن با الگوي توسعه 7

ر یک از آنها به شیوه مربی گري فردي و توافق بر برنامه توسعه فردي ه
) برگزاري جلسات ماهیانه با هر یک از مدیران به منظور اعمال مربیگري و نظارت بر میزان و چگونگی اجراي 8

برنامه هاي توسعه فردي آنان و ارائه بازخوردهاي عملی و ارائه طریق در تحقق برنامه توسعه فردي هر یک از 
.مدیران

یکی از انعقاد قرارداد با  ه مشاوره هاي مدیریتی منابع انسانی به مدیران، این شرکت اقدام به همچنین با هدف ارائ
نمود:هیات علمی دانشگاه اصفهان مبنی بر آسیب شناسی منابع انسانی  به شرح ذیل اعضاي
و ارشد)انجام مشاوره ي مدیریتی و حضور در واحدهاي ستادي و اجرایی براي مدیران سطوح پایه میانی 1
) ارائه راهکارهاي علمی و پیشنهادات کاربردي در زمینه توسعه فردي مدیران و توسعه سازمانی شرکت2
) تدریس دوره هاي مرتبط با مباحث مدیریت منابع انسانی شرکت درسطوح مدیریتی پایه میانی و ارشد3
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دفتر بازار برق-6-3
ز شرکت را با حداقل هزینه ، همچنین توسعه منابع تولید پراکنده در دفتر بازار برق مسئولیت تامین انرژي مورد نیا

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

تأمین انرژي در مبادي ورودي شرکت

میلیون کیلووات ساعت بوده 5891معادل 96مجموع انرژي تحویلی ماهانه شرکت در مبادي ورودي طی سال 
ارائه شده است.96تا 93نمودار زیر روند تغییرات این شاخص طی سالهاي است. در 

96تا 93انرژي ساعتی در روز پیک بار شبکه طی سال هاي 

مگاوات ساعت) 5709در مقایسه با سال گذشته (96شود، انرژي تحویلی شرکت در سال گونه که مشاهده میهمان
درصد و 5/7بالغ بر 96میزان رشد انرژي ماهانه در خردادماه سال درصد رشد داشته است. بیشترین 2/3معادل 

روز بیست 13در ساعت 96پیک بار شرکت طی سال درصد محقق شده است.06/0کمترین آن در شهریورماه معادل 
مگاوات ساعت) 1059مگاوات محقق شده است. این شاخص در مقایسه با سال گذشته (1085و یکم تیرماه، معادل 

درصد 2/12بالغ بر 96درصد رشد داشته است. بیشترین میزان رشدپیک بار ماهانه در خردادماه سال 5/2دل معا
نیز شاهد کاهش قابل توجه پیک بار ماهانه نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل 96محقق شده است. در مهرماه

ایم. درصد بوده-6/3
تفکیک ماه96و 95سالهاي نمودار مقایسه حداکثر بار همزمان شرکت در
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تعامالت مالی بازار برق و بورس انرژي

درصد کاهش داشته است. 11/11به نسبت سال قبل 96متوسط نرخ تامین انرژي از بازار برق ایران طی سال 
هاي سوخت)،اي و نیز برگشت هزینههاي هزینه، نرخ نهایی تامین برق درب توزیع (شامل تمام شاخص96در سال 

درصد کاهش داشته است.8/1به نسبت سال قبل معادل 
، معادل 96بینی مطلوب نیاز مصرف روزانه طی سال میزان کاهش هزینه تامین انرژي از بازار برق، منتج از پیش

درصد بوده است.95/0نیز معادل 95هاي تمام شده بازار بوده است. این شاخص طی سال درصد کل هزینه98/0
درصد از کل انرژي شرکت از محل معامالت بورس انرژي تامین شده است. این 33/5، معادل 96ال همچنین طی س

، 96درصد بوده است. در سال 56/5معادل 95درحالی است که سهم تامین انرژي از محل معامالت بورس در سال 
سط نرخ تامین انرژِي از معامالت تر از متودرصد ارزان65/31متوسط نرخ تامین انرژي از محل معامالت بورس معادل 

بازار برق ایران بوده است. 
ماهه 7تامین نقدینگی طی %75عدم یکنواختی در تامین نقدینگی بورس بسیار مشهود بوده است. 96در سال 

ابتداي سال محقق شد و در سه ماهه پایانی سال، هیچ تامین نقدینگی جهت انجام معامالت بورس صورت نگرفته 
است.

طالعات تامین انرژي ماهانه شرکت از بازار برق، بورس انرژي و معامالت دوجانبها
انرژي خریداري شده در نقطه مرجع از 

بازار برق  (مگاوات ساعت)
انرژي خریداري شده در نقطه مرجع از 

بورس برق (مگاوات ساعت)
انرژي خریداري شده در نقطه مرجع از 

(مگاوات ساعت)معامالت دوجانبه 
رصد سهم خرید از د

بورس

فروردین 389,814 24,960 415 6.01
اردیبهشت 475,209 0 468 0.00

خرداد 557,474 14,000 494 2.45
تیر 615,089 1,560 551 0.25

مرداد 577,369 51,240 327 8.15
شهریور 520,501 33,600 482 6.06

مهر 386,322 60,114 470 13.45
آبان 375,876 65,329 347 14.80
آذر 424,197 35,952 376 7.81
دي 423,661 31,491 357 6.91

بهمن 458,323 0 380 0.00
اسفند 448,009 0 396 0.00

5,651,846 318,246 5,061 5.33

روند توسعه منابع تولید پراکنده

منجر به صدور تاییدیه اتصال و آغاز دوره گذارانی با پیشرفت کار مطلوب، ، اقدامات اجرایی سرمایه96طی سال 
مگاوات گردید. بدین ترتیب مجموع ظرفیت تولید 4/4برداري تجاري از سه واحد نیروگاهی با مجموع ظرفیت بهره

واحد از سه نیروگاه مستقل 4مگاوات مربوط به 4/5شرکت به مدیریتهاي گازي متصل به شبکه توزیع تحت نیروگاه
رسیده است. 
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پرونده درخواست واگذاري ظرفیت تولید پراکنده گازي و خورشیدي با 169در مجموع تعداد 96پایان سال تا
مگاوات در شرکت ثبت و بررسی شده است.576مجموع ظرفیت 

مگاوات در مراحل مختلف 266گذار فعال داراي مجوز معتبر با مجموع ظرفیت سرمایه90در حال حاضر تعداد 
سرمایه گذار ارائه شده است:90در جدول زیر خالصه وضعیت پرونده هاي این تند.پیشرفت کار هس

هاي تجدیدپذیرروند توسعه انرژي

با ظرفیتي برق خورشیدي سامانه17در مجموع1396طی سال در 
عمومی احداث و به بهره برداري رسید متصل به شبکهت اکیلوو340

یلیون کیلووات ساعت انرژي م461/0که این تعداد در مجموع معادل 
کیلووات سامانه برق 32همچنین پاك تولید و به شبکه تزریق نمودند. 

ها از انرژي ادارات و سازمان%20در قالب طرح تامین نیزخورشیدي
.   ري رسیدبرداپذیر، نصب و به بهرهمنابع تجدید

برداريهاي برق خورشیدي کوچک در حال بهرهاطالعات سامانه

سامانه هاي متصل به 
شبکه داخلی مشترك

سال انعقاد ردیف
تفاهم نامه

فتوولتائیک تسهیالتی 
کیلووات20تا سقف 

فتوولتائیک تسهیالتی   
کیلووات100تا 20

مجموع ظرفیت 
تعداد ساختگاه(کیلووات)

192-93444044487
292-9301851852

سامانه هاي متصل به 
%20شبکه عمومی طرح 

ادارات و سازمان ها

سال انعقاد ردیف
تفاهم نامه

فتوولتائیک تسهیالتی 
کیلووات20تا سقف 

فتوولتائیک تسهیالتی   
کیلووات100تا 20

مجموع ظرفیت 
تعداد ساختگاه(کیلووات)

196320325

سامانه هاي متصل به 
شبکه عمومی داراي 

قرارداد خرید تضمینی 
با صورت وضعیت 

پرداخت شده

سال انعقاد ردیف
قرارداد

20فتوولتائیک تا سقف 
کیلووات

کیلووات تا 20فتوولتائیک 
کیلووات100سقف 

مجموع ظرفیت 
تعداد ساختگاه(کیلووات)

194330333
295621251879
396201001205

11522534017مجموع

5864101001111مجموع سامانه هاي در حال بهره برداري

درصد سهمظرفیتتعدادشرح

گزارش تجمعی پرونده هاي تولید پراکنده گازي 
96و خورشیدي معتبر و فعال تا پایان سال 

259328امکان سنجی در دست اقدام
225624معرفی نامه

216423موافقت نامه
152717تاییدیه مطالعات اتصال به شبکه

4174پروانه احداث
292تاییدیه اتصال به شبکه

121پروانه بهره برداري
90266100مجموع
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مگاوات در 1سامانه برق خورشیدي کوچک با مجموع ظرفیتی بالغ بر 111در مجموع تعداد 96در پایان سال 
درصد پیک بار شرکت 1/0اند. این ظرفیت منصوبه معادل رسیدهبرداري محدوده تحت پوشش شرکت نصب و به بهره

درصد کل 02/0مگاوات ساعت، معادل 1151برابر با 96باشد. مجموع تولید انرژي پاك این سامانه ها در سال می
بود.انرژي تحویلی به شبکه 

کیلووات در 3986ی معادل قراردادهاي خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با مجموع ظرفیتفقره 279همچنین تعداد 
برداري خواهد رسید.منعقد شده است که به مرور طی سال آتی به بهره96سال 

مورد با مجموع 427) به 96و 95، تعداد قراردادهاي فعال (مربوط به سال هاي 96بدین ترتیب در پایان سال 
کیلووات رسید.  5128ظرفیت 

96شده تا پایان سال ها و قراردادهاي منعقداطالعات درخواست

قراردادهاي خرید 
تضمینی منعقد شده

فتوولتائیک تا سال انعقاد قراردادردیف
کیلووات20سقف 

20فتوولتائیک 
کیلووات تا سقف 

کیلووات100

مجموع ظرفیت 
تعداد ساختگاه(کیلووات)

1942406030031
2958572851142148
396196220243986279

305923695428458مجموع

دفترحقوقی و امالك-3-6

پرونده هاي متشکله در این سال با موضوعاتی از قبیل تخریب و سرقت تجهیزات برقرسانی عمومی، ممانعت از نصب 
از تجهیزات، استفاده غیر مجاز از برق، تجاوز به حریم شبکه برق و غیره می باشد ، مضافاً آنکه تعداد قابل توجهی

، موارد مستحدثه به دلیل تعامالت این دفتر با مراجع قضایی و انتظامی، قبل از مراحل دادسرا، دادگاه و صدور رأي
فیصله یافته و مختومه می گردد.

پاره اي از فعالیتهاي دفتر حقوقی و امالك به شرح ذیل صورت گرفته:

دفتر حقوقی 1396فعالیتهاي سال 

توضیحاتردیف
دهی حقوقی سریع وتخصصی به امورهاي اجرایی وسایر بخشهاي شرکتسرویس1
تغییرات کاربردي وتخصصی در انجام مدافعات قوي وموثر مربوط به دعاوي له وعلیه شرکت2
تشکیل کالسهاي آموزشی با موضوعات کاربردي براي سطوح مختلف کارکنان شرکت وپیمانکاران طرف قرارداد3

ا موضوعات ببین آموزش شرکت با واحد آموزش دادگستري به منظور برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط ایجاد پل ارتباطی4
حقوقی درسطوح باالي مدیریتی شرکت

ي قضایی متمرکز دردفتر ثبت نام شرکت در سامانه ابالغ الکترونیکی دادگستري (ثنا) واستفاده در وصول ابالغیه ها واخطاریه ها5
حقوقی
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واحد دعاوي  1396عملکرد سال 

واحد امالك 1396عمــلکرد ســال 

واحدتعدادتوضیحاتردیف
فقره62کل مبایعه نامه هاي منعقده 1

فقره35کیلوولت20ه واگذار کنندگان امالك پستهاي تعداد اظهار نامه هاي ابالغی ب2

فقره23تعداد انتقالهاي رسمی امالك به نام شرکت توزیع برق اصفهان3

فقره35کل اسناد تک برگ ماخوذه بنام شرکت توزیع برق اصفهان4

فقره2700اسکن پرونده هاي واحد امالك5

فقره7گیکل اسناد دفترچه اي مبدل به سند تک بر6

مدیریت برونسپاري-7-3

مدیریت برونسپاري اقدامات زیر را در جهت انجام خدمات پیمانکاري انجام داد: 1396در سال 

برقراري لینک ارتباطی بین نرم افزار برونسپاري و نرم افزارهاي جامع مهندسی  و ایمنی

برونسپاري نمود و بانک جامع اطالعات از شرکتهاي این مدیریت اقدام به راه اندازي نرم افزار1395در سال 
اقداماتپیمانکاري تشکیل و اطالعات شرکتها به صورت پرونده الکنرونیک ذخیره سازي شد. در جهت ارتقا سیستم 

.شدانجام 1396در سال زیر 
رسال اسامی برقراري لینک ارتباطی با نرم ازار جامع مهندسی وتبادل اطالعات بین دو نرم افزار شامل ا)1

و دریافت اطالعات مربوط به پروژه ها و نمرات ایشانپیمانکاران و سرپرستان ، نوع فعالیت تخصصی پیمانکاران 
ارزیابی از نرم افزار جامع مهندسی

برقراري لینک ارتباطی با نرم افزار ایمنی و ارسال اطالعات مربوط به پیمانکاران براي نرم افزار ایمنی)2

واحدتعدادضیحات توردیف 
فقره1396150تعداد کل پرونده هاي مطروحه درسال 1

فقره9662تعدادپرونده مختومه در سال 2

فقره139660تعداد پرونده اي منتهی به صدور راي به نفع شرکت در سال 3

فقره118تعداد پرونده ایی که شرکت خواهان یا شاکی بوده است4

فقره32یی که شرکت خوانده یا مشتکی عنه بوده استتعداد پرونده ها5

فقره1396150تعداد کل پرونده هاي مطروحه درسال 6
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1397سه توجیهی  مناقصات برگزاري جل

کاري در پارك فن آوري اطالعات برگزار نفر از متقاضیان پیمان50با حضور  1397جلسه توجیهی مناقصات سال 
آن مبالغ قرار دادها،نحوه پرداخت فهرست بها ،درصد سود ،مبالغ باالسري ،بیمه و مالیات ، زمان طی در گردید که

انکاران و تعداد قراردادهاي مجاز براي هر کدام از متقاضیان تشریح گردید.برگزاري مناقصات ،گرید بندي پیم

) پیمانکاران)گرید بنديسطح بندي

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

برگزار و گرید بندي پیمانکاران مشخص گردید.جلسات )خدمات مشترکین-مالی واداري
بندي در مناقصات سطحبرمبناي همین گرید بندي انجام مناقصات با سهولت زیادي انجام شد .این شیوه جدید 

.بکار گرفته شدنیز 1397رار دادهاي سال براي کلیه ق1396سال 

ارزیابی پیمانکاران

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

شاخه به 6در سه دوره و در 1396صورت مکانیزه کرده که به صورت سه ماهه انجام می گیرد  ، این ارزیابی در سال 
شرح زیر انجام گردید :

فعالیت بهره برداري جامع)1
تعمیرات بهره برداري)2
شبکه هاي توزیع (کلید دردست مهندسی))3
لوازم اندازه گیري)4
خدمات مشترکین)5
اداري ، مشاورین) 6
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روابط عمومیدفتر -6-8

به را فعالیتهاي گسترده اي را بر اساس برنامه هاي تدوین شده برپایه استراتژي 96دفتر روابط عمومی در سال 
شرح ذیل اجرا نموده است:

حوزه رسانه اي و اطالع رسانی
نشست هم اندیشی رسانه اي2نشست خبري و 7خبر در حوزه رسانه و برگزاري550تولید )1
برگزاري نشست آموزشی ویژه خبرنگاران)2
"ب مثل برق مثل زندگی"برنامه رادیویی 150تولید و پخش)3

متر بنر جهت اطالع رسانی 2500انتشار)4
پوستر جهت اطالع رسانی پروژه ها و پیام هاي مدیریت مصرففقره2000انتشار)5
بروشور اطالع رسانیفقره25000انتشار) 6
اخلی شرکتتولید و انتشار نشریات د)7
برتري روابط عمومی در سزدهمین سمپوزیوم روابط عمومی هاي برتر ایران)8
تندیس و لوح2برتري روابط عمومی در جشنواره روابط عمومی هاي برتر استان اصفهان و دریافت )9

"دو بار در سال"ارزیابی منظم شرکت در حوزه روابط عمومی)10

)Isoصوص انجام پیاده سازي نظام مدیریت یکپارچه(تکمیل روش هاي اجرایی حوزه روابط عمومی در خ)11

رسیدگی به شکایات و انجام نظرسنجی و تکریم ارباب رجوع
درصد و در حوزه فروش 93,7نفر با میزان رضایت 10601انجام نظرسنجی در حوزه حوادث و اتفاقات از )1

کل مشترکین با میزان رضایت درصد و در مجموع از85,3نفر، میزان رضایت 2559و خدمات پس از فروش از 
درصد را نشان می دهد.92,08

مورد درخواست و شکایت وارده از طریق شبکه سامد12رسیدگی و پاسخگویی به )2
شکایت، پیشنهاد، سوال، درخواست راهنمایی و گزارش وارده از طریق سامانه 75000رسیدگی به  بررسی و )3

100000121پیام کوتاه 
مورد در خواست 6مورد درخواست یا شکایت وارده از طریق سامانه بازرسی و 6ه رسیدگی و پاسخگویی ب)4

یا شکایات سامانه بازرسی توانیر
مورد از شکایات کتبی که از کانال هاي مختلف و به صورت حضوري در            135رسیدگی و پاسخگویی به )5

دفتر روابط عمومی ثبت شده است.
یم ارباب رجوع ویژه پرسنل بهره برداري و مهندسیبرگزاري نشست هم اندیشی تکر) 6
مورد پیامک اطالع رسانی یا پاسخگویی از طریق سامانه پیام کوتاه1557000ارسال )7
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الیتهاي فرهنگیفع
مذهبی-تهیه جدول برنامه هاي فرهنگی و مناسبتهاي ملی )1
تسلیتمتر بنر به مناسبتهاي ملی، مذهبی، تقدیر، 2800و نصب بیش از تهیه)2
دریافت لوح تقدیر برتر از ستاد اقامه نماز به جهت کسب رتبه در بین شرکتها و  استان اصفهان)3
96برگزاري نمایشگاههاي فرهنگی(کتاب،حجاب) در جنب مراسم جشن دانش آموزي درسال )4
برگزاري مراسمات زیارت عاشورا و حدیث کساء به صورت ماهیانه)5
همکارانبرگزاري مراسم جشن تکلیف فرزندان) 6
برگزاري مراسم افطار اولی ها ویژه مکلفین سال اول)7
برگزاري مسابقات فرهنگی، کتابخوانی و قرآنی)8
برگزاري محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارك رمضان)9

برگزاري مراسم مذهبی با حضور مداحان اهل بیت(ع))10
برگزاري دوره آموزشی ائمه جماعات در شهر قم)11
ندیشی ائمه جماعاتجلسه هم ا8برگزاري )12
برپایی نمایشگاه ملی شهروند الکترونیک)13
بهمن،محفل انس باقرآن، مراسم سوگواري 22همایش داخلی ویژه همکاران(روز کارگر، روز زن،7برگزاري )14

شهادت حضرت زهرا(س)، جشن دانش آموزي)
خانواده 550و پذیرش خانواده همکاران به نقاط مختلف کشور جهت استفاده از امکانات اسکان750اعزام )15

از سایر شهرها در مهمانسراي نور اصفهان

روابط عمومی الکترونیک

خرید و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسکان)1
راه اندازي و توسعه نرم افزار آرشیو )2
مدیریت و توسعه تابلوهاي اطالع رسانی دیجیتال  در امورهاي اجرایی)3
دگی به شکایاتو رسیCRMمدیریت و توسعه نرم افزار )4
مدیریت و توسعه نرم افزار سامانه نظرسنجی و ارزشیابی )5
ایجاد و مدیریت کانال جامع اطالع رسانی شرکت در فضاي مجازي ) 6
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تهیه و تنظیم:
مهندس علیرضا کشانی
مهندس عباس رفیعی

کارشناس آمار:
لیال روشنی




