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  پیام مدیر عامل -1
در حالی آغاز گردید که در ابتدای سال رهبر  ۱۳۹۲سال 

معظم انقالب،این سال را سال تولید ملی،حمایت از کارو 
شرکت توزیع برق . سرمایه ایرانی نامگذاری نمودند 

اصفهان طی برنامه هایی که در سال گذشته تبیین شده بود 
،حرکتی پرشور و بزرگ در جهت غیر حضوری کردن 
فرآیندهای کاری خود در خصوص مشترکین شروع نموده و 

(سامانه مکالمه بجای  ۲ثمره آن نیز به سامانه سمیع 
با همچنين بهره برداري از انرژيهاي تجديد پذير  مراجعه)

استفاده از سلولهاي فتوولتاييك و نصب آن در مساجد و 
اما به لحاظ روند توسعه فعالیتهای جاری شرکت ؛  مدارس.

انشعاب جديد به  ۴۶۱۱۰با واگذاري  ۱۳۹۲در سال 
متقاضيان، كل مشتركين تحت پوشش شرکت به رقم 

رسيد. بدیهی است نیرو رسانی به این تعداد  ۱۰۰٫۸۴۷
مشترک جدید نیازمند توسعه انواع شبکه و پست بوده که 

دستگاه  ۳۵۱کیلومتر شبکه و نصب  ۳۲۰این امر با احداث 
که و ترانس میسر گردید. در مجموع با توسعه این حجم شب

 ۱۲۶۸۸پست کل شبکه های توزیع این شرکت  به رقم 
دستگاه با مجموع  ۹۵۰۵کیلومتر و کل پستهای توزیع به رقم 

  رسید. ۱۳۹۲مگا ولت آمپر در پایان سال  ۲۴۱۴ظرفیت 
اين کارنامه با نگاهي بر عملکرد و تالش کارکنان فرصتی را 
جهت مرور فعالیت های یکساله شركت توزیع برق 
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توضیحات ارائه شده در اصفهان فراهم می آورد. شهرستان
ابتدای هر بخش نشانگر اهداف و اقدامات راهبردی صورت 
گرفته برای رشد و ارتقاء آن بخش می باشد و به 
خوانندگان گرامی در جهت بیان دالیل تغییرات آن کمک 

               خواهد کرد. 
                                                         

      نپيرپيرارضا حمید
                                                                                                                             

  رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
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  ره شرکتدربا -2
 

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

مشترکین تحت پوشش تاسیس گردید. محدوده عملیاتی این شرکت حوزه فرمانداري شهرستان اصفهان بوده که 

جنوب شرق،  امور هشت. این شرکت شامل می باشدکیلومتر مربع  16104مساحت آن  1390تا پایان سال 

ساختمان ستاد می باشد.   سههمچنین و مدیریت نواحی مرکز  ،شرق، شمال، شمال غرب، غرب، جنوب غرب 

در راستاي پیاده سازي قانون استقالل  86در تاریخ اول آبان ماه سال  شهرستان اصفهانبرق شرکت توزیع 

شرکت هاي توزیع با جدا شدن از برق منطقه اي اصفهان ماموریت ها و وظایف خود مستقیماً زیر نظر شرکت 

اجراي قانون استقالل شرکت هاي توزیع  راستاي آخرین اساسنامه شرکت در مادر تخصصی توانیر انجام می دهد.

ابالغ و توسط مجمع  3/1385 /17تبصره توسط وزیر نیرو در تاریخ  25ماده و  64برق در استان ها مشتمل بر 

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

ثبت و در روزنامه  4/3/92به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است ودر تاریخ 5/1/92 تغییرات اساسنامه در

  رسمی کشور درج گردید.
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  تأسیسات شرکت  -3

محسوب میشود مجموعه شهري کشور شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان جزو شرکتهاي کالن شهري 

  تحت پوشش خود دارد.را و میلیون و پانصد هزار نفر داصفهان و محدوده فرمانداري اصفهان  جمعیتی افزون بر 

  ي رتبه هاي ذیل در حوزه تأسیسات بوده است:ادار 1391در انتهاي سال این شرکت آماريبه لحاظ 

 دربین کالنشهر ها کیلومتر 9423به میزان  هوایی طول شبکه  دوم داراي رتبه

 دربین کالنشهر ها کیلومتر 2946به میزان  زمینیداراي رتبه چهارم طول شبکه 

 علیرغم کمبود نقدینگی و شرایط دشوار سالهاي اخیر شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تالش کرده است 

تا ضمن رعایت استانداردهاي  تا ظرفیتهاي شبکه را متناسب با رشد مشترکین جدید افزایش بخشد

  پایداري شبکه را هم حفظ نماید.،فنی

  جداول پیش رو نتیجه این اقدامات می باشد.
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  1392سال  پایان تا توزیع برق شهرستان اصفهان به تفکیک امور سیسات زیر بار شرکتتأ

  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  واحد  شرح  ردیف

ــار    1 ــبکه فشـ شـ
 متوسط هوایی

 4075 462 322 292 248 22 147 231 2350 کیلومتر

ــار    2 ــبکه فشـ شـ
 ضعیف هوایی

 5513 557 432 684 577 121 394 573 2175 کیلومتر

ــار    3 ــبکه فشـ شـ
 متوسط زمینی

 833 164 84 87 98 198 119 55 29 کیلومتر

ــار    4 ــبکه فشـ شـ
 ضعیف زمینی

 2268 512 214 283 229 518 329 98 84 کیلومتر

6428 دستگاه ترانس هوایی  5  353  382 61 483 605 686 083  7786  

ــدرت   6 ــع قـ جمـ
 ترانسهاي هوایی

میلیون 
4134 135 167 133 118 20 96 141 533 آمپرولت   

3816 308 135 226 218 298 269 85 99 دستگاه ترانس زمینی  7  

8  
ــدرت  ــع قـ جمـ
ترانســـــــهاي 

 زمینی

میلیون 
623 162 43 55 ولت آمپر  120 169 191  168 0711  

چراغ الکپشـتی    9
 وات 400

1111 1143 1259 245 687 59 55 دستگاه  572  5105 

الکپشـتی  چراغ   10
 وات 250

 18078 299 1642 1431 1006 4131 1948 112 4811 دستگاه

چراغ الکپشـتی    11
 وات 150

 29003 1997 4884 2142 4461 1839 3892 5672 4116 دستگاه

چراغ الکپشـتی    12
 وات 125

 49535 6468 3452 9195 3861 4489 3502 5831 12737 دستگاه

چراغ الکپشـتی    13
 وات 70

 1026 32 284 46 196 9 342 46 71 دستگاه

چراغ الکپشـتی    14
 وات 50

 106285 10732 15789 15 13281 15067 9401 11304 15670 دستگاه

129  دستگاه Aچراغ نوع   15  0 0 0 0 0 0 0 291 
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شاخص هاي آماري -4  
  

از قبیل رضایت در شرکتهاي توزیع نیروي برق که رابط بین صنعت برق و مشترکین هستند مواردي 
 ، مشترکین ، ارتقاء بهره وري اقتصادي شبکه هاي توزیع و ارتقاء پایداري فنی این شبکه ها داراي اهمیت است

نه اي باید تعریف شوند که وضعیت موارد حائز اهمیت را نشان دهند.بر این بنابراین شاخصهاي آماري به گو
  ارائه می باشد.طابق جدول زیر قابل ماساس دیدگاه شاخصهاي آماري 

   

  1391و مقایسه آن با سال  1392شرکت در پایان سال شاخص هاي آماري 

مقدار در پایان   واحد  شرح  ردیف
  1392سال

مقدار در پایان 
  1391سال 

  4,1  4 متر طول شبکه فشار متوسط هوایی به ازاي هر مشترك 1

  0,8  0,8 متر طول شبکه فشار متوسط زمینی به ازاي هر مشترك 2

  5,6  5,5 متر طول شبکه فشار ضعیف هوایی به ازاي هر مشترك 3

  2,2  2,25  متر طول شبکه فشار ضعیف زمینی به ازاي هر مشترك  4

  1,3  1,3  کیلوولت آمپر  ظرفیت منصوبه ترانس هاي هوایی به ازاي هر مشترك  5

  1,06  1,07  کیلوولت آمپر  ظرفیت منصوبه ترانس هاي زمینی به ازاي هر مشترك  6

  2783  3143 مشترك تعداد مشترك به ازاي هر پرسنل 7

  13  15,09 میلیون کیلو وات ساعت فروش انرژي به ازاي هر پرسنل 8

  4,69  4,8 مگا وات ساعت  متوسط مصرف هر مشترك در سال  9

  59  62 مشترك بر کیلومتر مربع تعداد مشترك در هر کیلومتر مربع  10
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شرکتهاي توزیع در یک دوره زمانی مشخص و مقایسه آن با دوره هاي قبل الزم به منظور بررسی عملکرد 
است شاخصها براساس کمیتهایی که میزان فعالیت شرکت را در دوره زمانی مورد نظر نشان می دهند،تعریف 

  شود.در این راستا شاخصهاي عملکردي شرکت به شرح جدول زیر قابل ارائه می باشند.
  

  1391و مقایسه آن با عملکرد سال  1392ت به لحاظ عملکردي در سال شاخص هاي آماري شرک

  1391مقدار سال  1392مقدار سال  واحد  شرح  ردیف

  9/1  8/1 متر طول شبکه فشار متوسط هوایی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید 1

  9/0  6/0 متر طول شبکه فشار متوسط زمینی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید 2

  7/1  75/1 متر شبکه فشار ضعیف هوایی احداث شده به ازاي هر مشترك جدیدطول  3

  6/1  6/2  متر طول شبکه فشار ضعیف زمینی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید  4

  7/0  8/0  کیلوولت آمپر  ظرفیت منصوبه ترانس هاي هوایی به ازاي هر مشترك جدید  5

  1/1  17/1  کیلوولت آمپر  مشترك جدیدظرفیت منصوبه ترانس هاي زمینی به ازاي هر   6

  75/0  78/0  درهزار  کیلوولت 20نرخ انرژي هاي توزیع نشده فیدرهاي   7

  33/9  *56/10  درصد  درصد تلفات انرژي  8

  
    درصد تلفات انرژي پس از نرمالیزه کردن فروش بدست آمده است. 10,56*عدد 
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  1392سال شاخص هاي آماري به تفکیک امورهاي هشتگانه در پایان 

جنوب   غرب  نواحی  واحد  شرح  ردیف
شمال   شمال  شرق  مرکز  غرب

  غرب
جنوب 
  جمع  شرق

1  
طول شبکه فشار 
متوسط هوایی به 
 ازاي هر مشترك

  08/4  83/3  4/2  9/1  7/1  17/0  4/1  3/2  7/21 متر

2  
طول شبکه فشار 
متوسط زمینی به 
 ازاي هر مشترك

  83/0  36/1  6/0  6/0  7/0  5/1  12/1  54/0  27/0 متر

3  
طول شبکه فشار 
ضعیف هوایی به 
 ازاي هر مشترك

  5/5  6/4  2/3  5/4  4  9/0  7/3  7/5  12/20 متر

4  
طول شبکه فشار 
ضعیف زمینی به 
 ازاي هر مشترك

  27/2  24/4  6/1  87/1  6/1  9/3  09/3  98/0  78/0 متر

5  
ظرفیت منصوبه 

ترانس هاي هوایی 
  به ازاي هر مشترك

کیلوولت 
  3/1  12/1  24/1  88/0  81/0  15/0  9/0  4/1  9/4 آمپر

6  
ظرفیت منصوبه 

ترانس هاي زمینی 
  به ازاي هر مشترك

کیلوولت 
  07/1  40/1  89/0  12/1  83/0  78/1  52/1  43/0  5/0 آمپر

تعداد مشترك به   7
 ازاي هر پرسنل

  3143  6/783  5183  11625  7241  3906  3807  8389  3488 مشترك

فروش انرژي به   8
 ازاي هر پرسنل

میلیون 
کیلو 
وات 
 ساعت

3/46 5/24  9/12  8/11  4/20 1/34  36  3/3 09/15  

متوسط مصرف هر   9
  مشترك در سال

مگا وات 
 8/4 2/4  9/6  9/2 8/2  04/3  39/3  93/2 3/13 ساعت

تعداد مشترك درهر   10
  کیلومتر مربع

مشترك 
برمتر 
  مربع

3/7  1708  2096  6687  824  3543  1202  494  62  
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  1392شاخص هاي آماري به لحاظ عملکردي به تفکیک امورهاي هشتگانه در سال 

جنوب   غرب  نواحی  واحد  شرح  ردیف
شمال   شمال  شرق  مرکز  غرب

  غرب
جنوب 
  جمع  شرق

1  
طول شبکه فشار متوسط هوایی 

احداث شده  به ازاي هر 
 مشترك جدید

  82/1  35/2  29/1  66/0  7/0  08/0  38/0  75/0  7/8 متر

2  
شبکه فشار متوسط طول 

زمینی احداث شده به ازاي هر 
 مشترك جدید

  7/0  56/0  56/0  3/0  7/0  32/1  9/1  7/0  03/0 متر

3  
طول شبکه فشار ضعیف هوایی 

 احداث شده به ازاي هر 
 مشترك جدید

  76/1  53/2  56/1  62/0  65/1  78/0  66/0  58/0  5/5 متر

4  
طول شبکه فشار ضعیف زمینی 

  احداث شده به ازاي هر 
 مشترك جدید

  6/2  4/6  2/3  02/1  2/2  03/3  6/3  3/1  56/0 متر

5  
ظرفیت منصوبه ترانسهاي 

          هوایی به ازاي هر
  مشترك جدید

کیلوولت 
  8/0  19/0  2/0  7/0  36/0  0  4/0  23/0  7/4 آمپر

6  
ظرفیت منصوبه ترانسهاي 

        زمینی به ازاي هر
  مشترك جدید

کیلوولت 
  17/1  2/1  18/1  7/0  12/1  4/1  03/3  24/1  1/0 آمپر

نرخ انرژي هاي توزیع نشده   7
  78/0  53/0  42/0  66/0  48/0  26/0  27/0  85/0  56/1 درهزار  کیلوولت 20فیدرهاي 

  
درهزار تعیین  7/0درهزار به  72/0کاهش نرخ انرژي توزیع نشده از  1392از دیگر اهداف شرکت در سال 

  گردیده بود که این هدف به دلیل عدم تأمین نقدینگی جهت اجراي پروژه ها مطابق برنامه محقق نگردید. 
  درج گردیده است. 1392در جداول زیر میزان انرژي هاي توزیع نشده سال 

  
  1391و مقایسه آن با سال  1392کیلوولت در سال  20انرژي هاي توزیع نشده فیدرهاي   

 سال
متوسط تعداد 
  قطعی هر فیدر

  انرژي توزیع نشده
  (مگا وات ساعت)

  تحویلیانرژي 
  (مگا وات ساعت)

نرخ انرژي توزیع 
  نشده

 (در هزار)

مدت زمان خاموشی 
  به ازاي هر مشترك

 (دقیقه در روز)

9113  2/8  6/3728  4977296 75/0  07/1  

2913  11 4095 5245221 87/0  12/1  
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  به تفکیک امور  1392کیلوولت در سال 20انرژي هاي توزیع نشده فیدرهاي 

 امور
 انرژي تحویلی (مگا وات ساعت)انرژي توزیع نشده  تعداد خاموشیها

 (مگاوات ساعت)

نرخ انرژي 
  توزیع نشده 

 جمع  ناخواسته  خواسته  جمع  ناخواسته  خواسته )در هزار(

 0,66 464112 305,58 251,7 53,88 289 78 211 شمال

 0,48 491278 235,96 210,3 25,66 254 55 199 شرق

 0,53 652840 349 314,1 34,91 265 38 227 جنوب شرق

 0,27 372513 101,3 90 11,31 145 36 109 جنوب غرب

 0,85 310210 264,9 218 46,95 225 35 190 غرب

 0,42 1055651 447,9 316,1 131,84 352 118 234 شمال غرب

 0,26 436096 113,1 110,5 2,68 98 10 88 مرکز

 1,56 1462521 2277,5 1683,9 593,64 1645 318 1327 نواحی

 0,78 5245221 4095,4 3194,6 900,85 3273 688 2585  جمع
  

  به تفکیک امور  1392در سال) توزیع فشار ضعیف ،انشعاب،پستفیدر (انرژي هاي توزیع نشده

 امور
نرخ انرژي  (مگا وات ساعت)انرژي توزیع نشده

  توزیع نشده 
 )در هزار(

زمان خاموشی 
به ازاي هر 

مشترك درروز 
 جمع  پست فوق توزیع انشعاب  فیدر  فشارضعیف به دقیقه

 2,24 1,56 722,7 13,4 310,4 305,5 93,3 شمال

 1,77 1,23 604,7 56,7 241,5 235,9 97,4 شرق

 1,7 1,18 771 32,8 271,5 349,01 117,6 جنوب شرق

,850 316,8 25,7 105,2 101,3 84,6 جنوب غرب  1,22 

 3,23 2,24 696,03 38,06 308,8 264,9 84,2 غرب

 1,41 0,98 1031,7 57 418,2 447,9 108,5 شمال غرب

,041 0,72 314,7 9,86 31,33 113,1 160,4 مرکز  

 4,18 2,9 4242,9 71,6 1760,6 2277,5 133,1 نواحی

 2,39 1,66 8690,8 295,2 3420,7 4098,4 879,36  جمع
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درصد بود که این هدف  56/10درصد به  44/9شرکت کاهش تلفات انرژي از  1392یکی از اهداف سال 

به همراه مقایسه آن با سال قبل درج  1392گردید. در جدول زیر میزان افت و تلفات انرژي سال نمحقق 
  گردیده است.

  1391و مقایسه آن با سال  1392تلفات انرژي در سال 

  فروش انرژي سال
(MKWH) 

  انرژي تحویلی
(MKWH) 

  افت
(MKWH)  

  درصد تلفات

9113  4513 4978 465 33/9  

2913  4691 5245 554 65/10  
  

  

درصد انرژي کل از بورس خریداري شد،که ریال  0,63مطلب قابل ذکر اینست که در سه ماه پایانی سال
بوده است .میزان  92درصد کل هزینه هاي تأمین انرژي در سال  0,32متناظر هزینه شده در کل صورتحساب 

  میلیون ریال برآورد شده است.4500بورس بالغ برصرفه جویی ریالی منتج از خرید انرژي در 
درصد  0,94به صورت متوسط  92همچنین جریمه آزمون ناموفق مصرف و تشویق پیش نیاز مصرف در سال 

درصد  4,63درصد بوده است یعنی در واقع 0,82این عدد  91کل صورتحساب میباشد، در صورتی که در سال
میلیارد ریال تخفیف(کاهش) در کل هزینه 20سهم معادل مبلغی بالغ بر افزایش تخفیف داشته ایم. درواقع این 

  بوده است. 92تأمین انرژي سال 
  پیک سایی به شرکت اختصاص نیافت. اجراي پروژه هايجهت  نقدینگی الزم 1392قابل ذکر است در سال  
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  1391و مقایسه آن با سال  1392حداکثر بار سال 

 1392 سال 1391سال (مگا وات) 

 964 920 بار همزمان

 1052 994 بار غیر همزمان
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  عملکرد شرکت -5

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

  
  معاونت مهندسی -5-1

شبکه، طرح هاي تملک داراییها ، اصالح و بهینه در این بخش آمار عملکرد شرکت در زمینه توسعه و احداث 
  به تفکیک امورهاي اجرایی آورده شده است. 1392سازي شبکه همچنین عملکرد روشنایی معابر در سال 

  

  توسعه و احداث -5-1-1
  

  به تفکیک امورهاي هشتگانه 1392حجم عملیات در زمینه توسعه و احداث شبکه و پست در سال

یف
رد

  

جنوب   غرب  نواحی  واحد  شرح
شمال   شمال  شرق  مرکز  غرب

  غرب
جنوب 
  جمع  شرق

ــار   1 ــبکه فشــ شــ
 متوسط هوایی

  5/107  17  16  8  10  5/0  3  4  49 کیلومتر

ــار   3 ــبکه فشــ شــ
  125  19  22  17  19  7  8  2  31 کیلومتر  ضعیف هوایی

ــار   2 ــبکه فشــ شــ
 متوسط زمینی

  29  2  4  2  6  5  6  3  1 کیلومتر

ــار   4 ــبکه فشــ شــ
 ضعیف زمینی

  120  38  21  6  19  13  14  6  3 کیلومتر

  320  22  29  28  14  0  8  8  211 دستگاه پست هوایی  5

6  
جمــــع قـــــدرت  
ــوایی   ترانســهاي ه

 منصوبه

کیلو ولت 
  44810  2039  4788  6327  2977  0  2039  2598  24041 آمپر

  90  19  11  6  13  11  18  12  0 دستگاه پست زمینی  7

8  
جمــــع قـــــدرت  
ــی   ــهاي زمین ترانس

 منصوبه

کیلو ولت 
 53570 7075  9071  4850 8507  6785  11386  5897 0 آمپر

  

  

  در جدول فوق عملکرد کلی شرکت در زمینه پروژه هاي توسعه و احداث مشاهده می گردد.
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  از مهمترین این طرحها و پروژه ها به موارد زیر می توان اشاره کرد: 
در چندین فاز توسط درجاده شیراز تاکوي زیتون  نصب پست کمپکتهمچنین کابل کشی فشار متوسط و  • 

 امور جنوبشرق

پست زمینی به منظور نیرورسانی به مجتمع هاي مسکونی در بزرگراه شهید کشوري باب 10احداث و تجهیز • 
 توسط امور جنوبشرقسپاهان شهر  بهارستان و و

 توسط امور شمالغرببه منظور کاهش بار فیدر  فشار متوسط هوایی محمودآباد  شبکه احداث • 

 غربتوسط امور شمال به مشترکین نیرورسانی متعادلسازي و پست زمینی و پست هوایی به منظور 30تجهیز • 

توسط امور  هاي بعثت،فرزانگان و هساخیابانجابجایی تاسیسات معارض با توجه به تعریض معبر شهرداري در • 
 شمال

 شمال توسط امورپست هوایی به منظور نیرورسانی  دستگاه4ست زمینی و نصب پ باب3تجهیز  • 

نیرورسانی به مشترکین در ارتقاء کیفیت توان و پست زمینی و هوایی به منظور  19وتقویت و تجهیز نصب • 
 شرقتوسط امور ،مشتاق ،مهران و... بزرگمهر جی،خیابانهاي 

پست زمینی و هوایی به منظور نیرورسانی به مشترکین در خیابانهاي مسجدسید و جهاد و  6نصب و تجهیز • 
 امور مرکز احمدآباد توسط

پست زمینی و هوایی به منظور متعادل سازي ونیرورسانی به مشترکین در خیابانهاي  17نصب و تجهیز  • 
 حکیم نظامی ، جانبازان ، سه راه سیمین و... توسط امور جنوبغرب

 توسط امور جنوبغرب نظروخاقانیسه راه تعویض کابل روغنی  به منظور کاهش میزلن انرژي توزیع نشده در  • 

 توسط امور غرب خیابان احمدآباد به منظور کاهش انرژي توزیع نشدهدر  سیم مسیبه  185کابل تبدیل  • 

 تبدیل شبکه هوایی به کابل زمینی در اتوبان خیام توسط امور غرب • 

ونیرورسانی به مشترکین در  بارفیدر پست زمینی و هوایی به منظور متعادل سازي 13نصب و تجهیز  • 
 و... توسط امور غرب کهندژ ، رهنان،  آتشگاه ، خیابانهاي امام خمینی
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  طرح تملک داراییهاي سرمایه اي -5-1-2
  

تحت عنوان طرح تملک داراییهاي سرمایه اي  غیرانتفاعی اعتباراتیجهت اجراي برخی از طرح هاي عمرانی و 
اختصاص داده می شود. در همین راستا طی موافقتنامه منعقده بین استانداري اصفهان و شرکت توزیع برق 

عملیات برقرسانی در مناطقی از حوزه تحت پوشش  صورت  ،با توجه به منابع تخصیصی  شهرستان اصفهان
  ست:گرفت که در جدول زیر شرح آن آمده ا

  
  مبالغ به میلیون ریال        1392شرح کلی اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي در سال            

محل تامین   ردیف
  عنوان طرح  اعتبار

اعتبار 
موافقتنامه 

  1391سال 
  تخصیص

درصد 
تخصیص به 
  موافقتنامه

وجوه 
  دریافتی

درصد 
دریافتی به 

  تخصیص

1 
منابع عمومی 

 (ملی)
  100  3000  24  3000  12500  واحدهاي مسکن مهر برقرسانی به

منابع عمومی   2
  (استانی)

  100  1000  5/12  1000  8000  برقرسانی به واحدهاي مسکن مهر

بهینه سازي و جابجایی شبکه 
  100  1000  6/28  1000  3500  فرسوده شهري و روستایی

برقرسانی به چاه هاي آب 
  0  0  0  0  3500  کشاورزي

  100  5000  1/65  5000  27500  جمع

  
فاز  به تکمیل میتوان ،مسکن مهرپروژه هاي اقدامات انجام شده در این بخش برق رسانی به از جمله  

و احداث پست زمینی  اجرایی برقرسانی به پروژه مسکن مهر قهجاورستان از طریق احداث یک باب
  اشاره کرد.شبکه هاي متناظر
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  اصالح و بهینه سازي-5-1-3
 

  1392شرکت در زمینه اصالح و بهینه سازي شبکه و پست درسال عملکرد 

یف
رد

  

جنوب   غرب  نواحی  واحد  شرح
شمال   شمال  شرق  مرکز  غرب

  غرب
جنوب 
  جمع  شرق

شبکه فشار متوسـط    1
 هوایی

  5/22  2  4  3  1  5/0  1  4  8 کیلومتر

شبکه فشـار ضـعیف     2
 هوایی

  37 3  4 3 4  4  3  10  6 کیلومتر

  55 13  2 7 0  0  0  2  31 دستگاه پست هوایی  3

4  
ــدرت  ــزایش قـــ افـــ
ترانسهاي هوایی بهینه 

  شده

کیلوولت 
  9970  2010  560  1265  0  0  0  715  5420  آمپر

  8  1  1  0  1  1  2  0  2 باب  پست زمینی  5

6  
ــدرت  ــزایش قـــ افـــ
ترانسهاي هوایی بهینه 

  شده

کیلوولت 
  5830  630  500  0  800  1000  1600  0  1300  آمپر

  
  

 روشنایی معابر -5-1-4
 
در سطح شرکت انجام شد می توان به موارد زیر اشاره  1392مهمترین پروژه هاي روشنایی معابر که در سال از 

  نمود:
 جنوبشرقدر امور  آبشارسومخیابان  معابر با پایه هاي فلزي احداث روشنایی 

  شمالدر امور  فرزانگاناحداث روشنایی معابر با پایه هاي فلزي خیابان 

  شرقدر امور  اطشاران و هشت بهشت هايبا پایه هاي فلزي خیاباناحداث روشنایی معابر 

 هاي آیت اهللا بیدآبادي،باغ گلدسته ونظام الملکروشنایی معابر با پایه هاي فلزي خیابان احداث 
 مرکزرامورد
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به تفکیک امورهاي هشتگانه شرکت توزیع برق  1392در جدول بعدي عملکرد کلی روشنایی معابر در سال 

  شهرستان اصفهان مالحظه می گردد:
  
  
  

  1392عملکرد شرکت در زمینه احداث و تعدیل روشنایی معابر در سال 

یف
رد

  

جنوب   غرب  نواحی  واحد  شرح
شمال   شمال  شرق  مرکز  غرب

  غرب
جنوب 
  جمع  شرق

1  
ــب  چــــــراغ نصــــ

 وات250الکپشــــــتی
 سدیم

  148 138  0  8 0  2  0  0  0  دستگاه

ــب   2 چــــــراغ نصــــ
  908 55  276  106 236  95  92  13  8  دستگاه  وات150الکپشتی

ــب   3 چــــــراغ نصــــ
  2117 370  388  233 243  119  135  126  503  دستگاه  وات50الکپشتی

4  
ــاري  ــراغ برکنـــ چـــ

 وات250الکپشــــــتی
 جیوه

  99 8  49  14 0  1  24  3  0 دستگاه

ــاري   5 ــراغ برکنـــ چـــ
  76 2  0  11 34  16  1  5  7 دستگاه  وات125الکپشتی
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  ریزي برنامه -5-1-5
 

به منظور بهبود عملکرد کارهاي گروهی و لزوم توجه به تاثیر کیفیت فعالیتهاي فردي در نتایج واحدي ، مقرر گردید 
این مهم مد نظر قرار گرفته و به اجرا " ارزیابی عملکرد فردي و واحدي "در طراحی یک نظام ارزیابی تحت عنوان 

  گذاشته شود . 
و با توجه به خروجی واحدهاي مختلف  هاي واحدي تا حد امکان به صورت مکانیزه ارزیابی بنا شد در این نظام ،

انجام شود تا از بروز خطاهاي انسانی و اعمال نظرهاي شخصی جلوگیري گردد ولی در موارد لزوم از مشاهدات 
  میدانی نیز استفاده شود. 

ها گذارده  احدي و همچنین برنامه آن به عهده دفتر توسعه مدیریت و سیستمکار تهیه و تنظیم شاخصهاي ارزیابی و
 از امتیاز ارزیابی به شاخص % 60شد . شاخصهاي ارزیابی در دو دسته تخصصی و عمومی تدوین شدند به صورتی که 

  هاي عمومی و سیستمی اختصاص داده شد .  به شاخص % 40هاي تخصصی و 
هاي بهره برداري و خدمات مشترکین در  لکرد واحدي ، حوزه هاي زیر مجموعه معاونتدر اولین دوره ارزیابی عم

مورد ارزیابی واقع شدند و برنامه ارزیابی از اواسط شهریور ماه تا اواسط دفاتر ستادي مربوطه امورهاي اجرائی و 
ار دفتر طبقه بندي مشاغل پس از جمع بندي در اختیاین ارزیابی امتیازات حاصل از  . اجرا گردید 1392 مهرماه
 . گرفت

از اوایل اسفند ماه آغاز گردید .  با برنامه از قبل پیش بینی شدهدومین دوره ارزیابی عملکرد واحدي در سطح شرکت 
با توجه به اینکه در ارزیابی دوره اول واحدهاي هدف شامل حوزه هاي خدمات مشترکین و بهره برداري بودند ، در 

این واحدها حوزه هاي مالی و پشتیبانی امورهاي اجرائی و واحدهاي برنامه ریزي آنها و همچنین  این دوره عالوه بر
نتایج حاصل از ارزیابی به تفکیک امورها و دفاتر ستادي  تعدادي از دفاتر ستادي مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفتند .

  شد . در اختیار معاونت منابع انسانی و دیگر واحدهاي ذیربط قرار داده
دوره نقاط قوت و قابل بهبود فرآیند ارزیابی که با بررسی نحوه اجراي دوره اول بدست آمده بود مورد توجه  دومیندر 

هاي ارزیابی به صورت کمی تعریف گردند و حوزه هاي مشابه  قرار گرفت . از جمله سعی شد حتی االمکان شاخص
یابی شوند . همچنین نفرات ارزیاب امورهاي اجرائی از مدیران و در امورهاي اجرائی توسط نفرات ارزیاب یکسانی ارز

کارشناسان دفاتر ستادي مربوطه یا نفراتی از حوزه مشابه در دیگر امورها در نظر گرفته شده و ارزیابان دفاتر ستادي 
  از بین روساي ادارات مربوطه در امورهاي اجرائی انتخاب شدند .
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  )GIS(سامانه اطالعات جغرافیایی -5-1-6
جهت کاهش زمان ارائه خدمات فنی و شناسایی  ي سامانه اطالعات جغرافیایی به عنوان یکی از مهمترین ابزار ها

.در در مرحله اجرا قرار گرفته است ضوعات استراتژیک حوزه معاونت و مهندسی شرکت میباشدومهندسی که یکی از م
  درصد داشته و براي اولین بار درایران در دیسپاچینگ مستقر گردید. 65 پیشرفتی بالغ بر92 سال

اطالعات مربوط به امورهاي شمال، غرب، شرق، مرکز و شمال غرب از سطح مشترك تا که ست ا نکته قابل توجه این 
  وارد شده است. GISسطح پست فوق توزیع برداشت و در سامانه 

می باشد و  GISاشت شده است و در مرحله ورود اطالعات به سامانه اطالعات امورهاي جنوب غرب و جنوب شرق برد
  قابل استفاده در شرکت می باشد. 93طبق پیش بینی احتماال از اوایل شهریور سال 

  برداشت اطالعات شبکه فشار متوسط امور نواحی جزو برنامه هاي جاري شرکت است.
  به اتمام برسد. 93در سطح شهرستان اصفهان تا انتهاي سال  GISامید می رود فاز برداشت اطالعات پروژه 

  
  1392تا پایان سال  GISدرصد پیشرفت برداشت اطالعات 

رحش  
 

مقدار برداشت اطالعات  مقدار کل واحد
 GISجهت 

 درصد پیشرفت

68912 کیلومتر طول شبکه توزیع  8248 65 

  65  6180  9509  دستگاه تعداد پست هاي توزیع

  68 682 1003 هزار مشترك تعداد مشترك

 62,5 4 8 امور تعداد امور

  
  تحقیقات و نظام مشارکت-5-1-7

 
واحد تحقیقات و نظام مشارکت شرکت متولی سازماندهی و توسعه تحقیقات همچنین فراگیر نمودن مشارکت  می 

بوده و از آن جا که باشد. همان طورکه مالحظه گردید توسعه تحقیقات یکی از عوامل کلیدي موفقیت سازمانی 
واحد تحقیقات  1392توسعه مشارکت نیز رشد و تعالی سازمان را باعث می گردد حائز اهمیت می باشد. در سال 

  فعالیت هاي گوناگون داشته که اهم آن به شرح زیر می باشد:
 مورد جلسه کمیته تخصصی کارشناسی داوري نظام پیشنهادها 12برگزاري  - 1

 ام مشارکت در مهر ماه طبق روال سالهاي گذشته تهیه  و تدوین بولتن نظ - 2

 اطالع رسانی جامع سیستم نظام پیشنهادها در سطح شرکت از طریق اتوماسیون ، سایت یا بصورت حضوري  - 3
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پرداخت پاداش به پیشنهاد دهندگان طبق بخشنامه و دستورالعمل توانیر ( پیشنهادهاي پذیرفته شده ، برتر و  - 4
 ح تقدیر به کارکنانی که پیشنهادهاي پذیرفته شده دارند رد شده و...) و اهداي لو

 ارتقاء پرداخت حق الزحمه متخصصینی که پیشنهادها را کارشناسی کرده اند  - 5

 ساله سیستم نظام مشارکت  5تهیه و تدوین استراتژي و سند راهبردي  - 6

 ن در اتوماسیون و سایت شرکت آتهیه مطالب علمی نوین و درج  - 7

 هها و متخصصین سازمانها جهت برگزاري همایش هم اندیشی و تشکیل آن در طول سال هماهنگی با دانشگا - 8

جهت بر پا شدن جلسات همایش هم اندیشی و ایجاد انگیزش ،  همکارانی که بصورت فعال در این جلسات  - 9
 حضور داشته اند براي بازدید از شرکتها و سازمانهاي دولتی و خصوصی اعزام شدند

 سمینارها و جلسات تخصصی نظام پیشنهادهاحضور در همایشها و  - 10

پیشنهاد دریافت  209پیشنهاد ، در این سال بالغ بر  140مبنی بر دریافت  92با توجه به وضعیت هدف سال -11
  شد 
انجام خود ارزیابی سالیانه نظام پیشنهادها و ارزیابی توسط ارزیابان شرکت توانیر و دریافت گواهینامه اهتمام -12

  نظام پیشنهادها در جشنواره نظام پیشنهادهابه تعالی 

  1392عملکرد تحقیقات تا پایان سال

  وضعیت نام پروژه  ردیف

 خاتمه یافته برق شهرستان اصفهان نیروي یعدر شرکت توز يعوامل موثر بر بهره ور يبند یتو اولو سیبرر  1

  خاتمه یافته  ایسکرا ينرم افزار قرائت و کنترل کنتورها   2

 یعت توزآنها در شرک يو نگهدار اتعمیرت يبا استانداردها و راهکارها ییعملکرد روشنا ارزیابی حلیلو ت یهتجز  3
 يو منطق فاز DEAبرق شهرستان اصفهان با استفاده از مدل 

  دردست اقدام

  دردست اقدام  فرهنگ سازي مصرف برق با استفاده از تلفنهاي هوشمند  4

 دردست اقدام انیو آزاد در حوزه است لتیدو يبا دانشگاهها یکتعامل نزد  5

ه حد بهروا ي( مطالعه مورد يواحد بهره بردار نیانسا ينیرو يبر بهره ور یگونومآموزش ار بررسی تأثیر  6
 دردست اقدام  برق شهرستان اصفهان) یعشرکت توز یسپاچینگو مرکز د 121امور مرکز ، مرکز  يبردار

ر ب مبتنی ،بیلینگو  GISکمک اطالعات به  ،ضعیففشار  فیدرهايبرآورد بار و محاسبه افت ولتاژ و تلفات   7
 دردست اقدام  کینمصرف مشتر يالگو ياستخراج فاز

اري ارشد و دکتري  با همک سیکارشنا  ییاز پایان نامه هاي دانشجو حمایتدستورالعمل نحوه  تهیه و تدوین  8
 دردست اقدام  برق نیرويتوزیع  يشرکت ها

 دردست اقدام  برق ينیرو زیعتو يدر شرکتها حقیقاتت آینددستورالعمل فر تهیه و تدوین  9
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  بهره برداري معاونت -5-2
در این قسمت به فعالیت هاي مختلف حوزه بهره برداري شرکت در زمینه بازدید و سرویس و تعمیرات شبکه 

  ارائه شده است. 1392توزیع تحت پوشش در سال 
  کنترل شبکه -5-2-1

حوزه واحد کنترل شبکه  ناشی از فعالیتها و اقدامات مؤثر  نتایج مرتبط با کاهش خاموشی هاسهم عمده 
  .می باشدبهره برداري شرکت 

  1392عملکرد بهره برداري در بازدید و سرویس شبکه و پست در سال 
  سرویس  بازدید  واحد  شرح  ردیف

  2681  5881 کیلومتر متوسطخطوط فشار   1

 840  1500 کیلومتر خطوط فشار ضعیف  2

 948  2729 دستگاه  پست هوایی  3

 827  1703  دستگاه پست زمینی  4

  
  1392عملیات و سرویس و تعمیرات انجام شده بر روي شبکه و پست در سال 

  مقدار  واحد  شرح  ردیف

  210 اصله اصالح پایه بتونی  1
  550 اسپان ریگالژ، پارگی سیم، تعویض سطح مقطع سیم)اصالح شبکه (شامل   2
  840 مورد  اصالح اتصاالت سست(شامل تعویض جمپر، آچار کشی کلمپ)  3
  133  مورد اصالح یراق آالت (مانند کراس آرم، بریس، رنگ آمیزي و ...)  4
  1020  عدد ند)بلتعویض و اصالح مقره (شامل مقره سوزنی و بشقابی، تبدیل پایه مقره کوتاه به   5
  58  دستگاه نصب و تعویض کت اوت  6
  32000  اصله شاخه بري  7
  88  دستگاه تعمیر دژنکتور و سکسیونر  8
  209  دستگاه رفع نشتی روغن ترانس  9

  250  دستگاه اصالح ارت  10
  1600  باب نظافت پست  11
  980  دستگاه تعمیرات تابلو توزیع  12
  780  دستگاه رنگ آمیزي تابلوهاي توزیع  13



  25                                                                                     1392شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال  کارنامه 

  1025  اصله شستشو و رنگ آمیزي پایه فلزي روشنایی  14
  20150  شعله تعویض المپ  15
  33584  مورد  تعمیر چراغ  16

  
  دفتر ایمنی  -5-2-2

  
و ضروریست ابتدا این خطرات است نها از ابعاد مختلفی داراي اهمیت اپیشگیري از وقوع حوادث در سازم

در همین راستا  .بالفعل شدن آنها در نظر گرفته شود از سپس راهکارهاي مناسبی جهت پیشگیري وشناسایی 
هاي ایمنی شرکت توانیر و دیگر شرکتهاي توزیع و  دفتر ایمنی و کنترل ضایعات با بهره گیري از دستورالعمل

 ،استبه مشترکین بررسی حوادث قبلی درراستاي سوق به هدف اصلی شرکت که خدمت رسانی هر چه بیشتر 
  اقدامات الزم را در این سه بخش به شرح زیر انجام داده است: 

 فرهنگ سازي ایمنی 

 پیشگیري از وقوع حوادث 

 کنترل و نظارت  

 فرهنگ سازي ایمنی : 5-2-2-1  

 تهیه و چاپ وتوزیع  بروشور ایمنی عمومی ( خانگی و اصناف ساختمانی ) •

 هاي ایمنی براي کارکنان و پیمانکاران شرکتتهیه و چاپ کتابچه مجموعه دستورالعمل  •

  برگزاري مراسم تقدیر و بزرگداشت به مناسبت هزارمین روز بدون حادثه در چهار امور اجرایی  •
  برگزاري همایشات ایمنی در کلیه امورها و بخش ها بصورت منظم و پایدار بصورت ماهیانه  •
نوان مجالی براي اندیشیدن و نصب در تهیه پوسترهاي حوادث بوقوع پیوسته در سطح شرکت با ع •

  کلیه تابلوهاي اعالنات ساختمان هاي امورهاي اجرایی 
ونصب کاریکاتورتهیه پوسترهاي مختلف ایمنی با موضوعات مختلف بصورت شعارهاي ایمنی و •

  درتابلوهاي ایمنی ساختمانهاي شرکت 
برگزاري کالسهاي  همایشهاي مربوطه وبرگزاري  و روزانه گروهها تهیه بنرها باموضوعات کاربردي و •

  آموزش

    
  : ثپیشگیري از وقوع حواد 5-2-2-2     

بینی و مورد اجرا قرار گرفته که در زیر به  به منظور پیشگیري از وقوع حوادث، برنامه ها و اقدامات زیر پیش
  اجمال اشاره شده است:
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  پیشگیري ازوقوع حوادث پرسنل و پیمانکاران اقدامات در خصوص –الف   

  پیشگیري ازوقوع حوادث برقی دراصناف پرخطر اقدامات در خصوص  - ب   

 پیشگیري از حوادث مردمی اقدامات در خصوص  - ج   

  وقوع حوادث پرسنل و پیمانکاران پیشگیري ازاقدامات در خصوص   –الف 
  

انجام بازدیدهاي متمرکز ازتجهیزات ایمنی فردي و گروهی براي کلیه گروه هاي کاري در سطح  •
 شرکت از جمله نوسازي ، بهره برداري و خدمات مشترکین و پیگیري رفع نقاط ضعف آنها 

) از کلیه پیمانکاران وگروه هاي 1392( بروز شده سالشرکت  طبق روشهاي اجرائی انجام بازدید  •
مورهاي اسطح شرکت  بصورت ماهیانه توسط کارشناسان ایمنی ستاد ومسوولین ایمنی اجرایی در

بازدید وارسال گزارش به مدیران اموروواحدهاي مربوطه وپیگیري رفع نقاط ضعف  4300اجرایی بالغ بر
 مشاهده شده 

 ت ماهیانه انجام بازدید هاي دوره اي توسط کارشناسان ستاد از کلیه بخشها و امورهاي اجرایی بصور  •

تهیه پوسترهاي حوادث بوقوع پیوسته در سطح شرکت با عنوان مجالی براي اندیشیدن ونصب در  •
  تابلواعالنات کلیه واحدها  به منظور هشدار ویادآوري حوادث 

برگزاري جلسات تجزیه و تحلیل حوادث بخیر گذشته در سطح شرکت به صورت کاربردي و  •
  پیشگیرانه و رفع نواقص مشخص شده 

نیازسنجی آموزش ایمنی براساس برنامه ریزیهاي سالیانه وبرنامه اقدامات که نتایج شناسائی خطرات  •
 به  معاونت منابع انسانی (دفترآموزش ) جهت برگزاري دوره ارجاع داده می شود. و میباشد برآورد

نسانی آموزش هاي روتین ایمنی وبهداشت که منطبق باسرفصلهاي توانیرازطرف معاونت نیروي ا •
  برگزارمی گردد.

جهت پیمانکاران که ازطرف ضابطین وکارشناسان ایمنی امورها  اییبررسی نیازسنجی آموزشه •
وارجاع به معاونت نیروي انسانی( دفترآموزش )  گروههاي اجرائی درخواست میشود وبازرسین وناظرین
  جهت برگزاري آن.

که بیش از دوسال ازتاریخ آخرین آموزش  پیگیري برگزاري کالس بازآموزي ایمنی جهت کارگران فنی •
   آنهاگذشته است به اموربرونسپاري شرکت ودفترآموزش وهمکاري الزم باآین واحدها
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  وقوع حوادث برقی در اصناف پرخطراقدامات در خصوص پیشگیري از  -ب
  

در خصوص اقدامات  مکاتبه با شوراي اصناف اصفهان و همچنین مدیر کل بحران استان و شهرستان •
 پیشگیرانه

  مراجعه حضوري به اتحادیه هاي اصناف ساختمانی ازجمله صنف  داربست بندان اصفهان  •
 تهیه لیست کلیه داربست بندان درسطح شهراصفهان ( داراي مجوز ) و ارسال چندین پیامک با •

کت ( شناسائی مضمون هشدارهاي ایمنی به ایشان و دعوت از آنها جهت حضور در دوره آموزشی شر
  خطرات برقی)

برگزاري جلسه بررسی راهکارهاي پیشگیري از حوادث برقی مربوط به اصناف باحضور مسوولین و  •
  اداره صنایع و معادن و... –صنف معماران  –شهرداري  –نمایندگان مربوطه از جمله نظام مهندسی 

  تهیه وتوزیع بروشور ایمنی در رابطه با اصناف ساختمانی •

ج  
 وادث مردمی :اقدامات در خصوص پیشگیري از ح -

 اطالع رسانی عمومی ایمنی دربرق ازطریق صداوسیماي مرکزاصفهان باهمکاري دفترروابط عمومی •

  چاپ بروشورتوصیه هاي ایمنی برق براي عموم مردم وتوزیع آن ازطریق خدمات مشترکین •
  پیشگیري ازحوادث برق گرفتگی (نصب علم وداربست درحریم شبکه هاي برق ) درایام محرم  •

  1392اقدامات انجام شده توسط کارشناسان ایمنی امورها در سال

یف
رد

  

حی  شرح
نوا

رب  
غ

  

ب 
جنو

رب
غ

  

رکز
م

رق  
ش

مال  
ش

رب  
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شما
رق  

ب ش
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1  
بازدید و کنترل پیمانکاران نوسازي و بهینه سازي طبق فرم 

  و اقدام در جهت رفع نواقص (F-SA02)شماره
 

183  279  139 110  37  242  112  220 

2  

- بازدید و کنترل پیمانکاران شاغل در بهره برداري(سرویس پست
 SA05-طبق چک لیستهاي شماره روشنایی معابرو...)

,07,08,11) -(L  و فرم شماره(F-SA02)  همچنین اقدام در
  جهت رفع نواقص

 

174  86  96 97  77  99  94  108 

3  
 ونصب کنتور   ,تست ,بازدید و کنترل از گروههاي قطع و وصل 

 (L-SA04,10,13,18,19 )قرائت طبق چک لیستهاي شماره
  و اقدام در جهت رفع نواقص

  

188  49  87 122  154  141  144  133 

4  
ر ازدید و کنترل از خودرو ها و اکیپهاي عملیات و حوادث (دب

و اقدام در جهت  (L-SA17,21)شماره امور)طبق چک لیستهاي
 رفع نواقص

73  62  71 58  66  101  70  96 
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5  
 بازدید و کنترل از خودروهاي استیجاري ( اداري) طبق فرم شماره  

(F-SA19)و اقدام در جهت رفع نواقص  
 

66  44  35 55  58  110  50  55 

  تشکیل همایش ایمنی و ارسال  صورتجلسه همایش  6
 

12  11  11 9  10  8  9  11 

  تشکیل کمیته  حفاظت فنی امور و ارسال صورت جلسه کمیته  7
  11  13  16 11  10  13  10  11 

8  
    عدادتشویق و تنبیه ارائه شده ا
               تشویق   
                                   تنبیه   

8  
3  

5  
2  

11  
19 

5  
7  

7  
5  

11  
5  

6  
18  

6  
12 

  رفع حرائمتعداد اخطارهاي داده شده در جهت   9
  54  27  81 58  46  72  51  83 

 عداد پیگیري الزم در جهت پرونده هاي رفع حرائم و خساراتا  10
601  134  154  148  142 54  19  41     وارده به مشترکین  

  تعداد روز بدون حادثه تا تاریخ ارسال گزارش  11
  80  74  54 385  1365  1326  600  819 

   

 کنترل و نظارت ایمنی :  5-2-2-3  

انجام بازدیدهاي متمرکز در تجهیزات ایمنی فردي و گروهی براي کلیه گروه هاي کاري در سطح   •
شرکت از جمله نوسازي (یکباردرسال ) ، بهره برداري و خدمات مشترکین (دوباردرسال ) و پیگیري رفع 

 نقاط ضعف آنها 
نمونه ذیل) ازگروههاي  انجام بازدید هاي دوره اي توسط کارشناسان ایمنی ستاد (طبق چک لیست  •

  اجرائی از کلیه بخشها و امورهاي اجرایی بصورت ماهیانه و پیگیري رفع  نقاط ضعف مشاهده شده
وتهیه گردش ) 92تهیه و تدوین و ویرایش دستورالعمل ایمنی و روش اجراي آن (ویرایش شده درسال  •

  دفتر مهندسی - حقوقیدفتر  -کار برخورد با متجاوزین به حریم با همکاري خدمات مشترکین
انجام نیازسنجی و درخواست خرید و پیگیري انجام خرید و تایید کلیه اجناس و تجهیزات ایمنی مورد   •

 نیاز شرکت و کنترل و نظارت بر توزیع و استفاده از آنها 
) وثبت درنرم F-sa42ارسال گزارش عملکردایمنی ماهیانه امورتوسط مسئولین ایمنی امورها ( فرم  •

فزارایمنی وتهیه جدول مقایسه اي عملکرد ماهیانه امورهاي اجرائی توسط دفترایمنی وارسال به مدیران ا
 امورهاي اجرائی جهت استحضارو بررسی وضعیت ایمنی امورمربوطه 

شناسائی حرائم ونقاط خطر آفرین درسطح شرکت واولویت بندي برآوردهزینه رفع آنها (عملکردسال -6 •
  درج شده  است ) 92

 ریشه یابی علل خسارات واره به مشترکین وپیگیري کاهش آن •
 برگزاري جلسات بررسی خسارات وارده  به مشترکین دراموراجرائی وستادبصورت ماهیانه  •
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  خانه فرهنگ مدیریت مصرف 5-2-3
 

 اقدام به اجراي 1392شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به منظور ترویج  فرهنگ مدیریت مصرف در سال 
  طرحهاي زیر نمود:

 طرح آموزش حضوري دانش آموزان مقطع ابتدایی در محل خانه فرهنگ •

  آموزان مدیریت مصرف برقطرح ویژه مادران و دانش •
  طرح برگزاري مسابقه نقاشی مدیریت مصرف برق براي دانش آموزان مقطع ابتدایی •
  طرح تشکیل واحد دانشجویی خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق اصفهان •
  برگزاري ورك شاپ دو مرحله اي عکاسی مدیریت مصرف برقطرح  •
  (ملی) عکس مدیریت مصرف برق در اصفهان طرح برگزاري اولین جشنواري سراسري •

  برگزاري کارگاه آموزشی مدیریت مصرف ویژه دانشجویان •

 برگزاري کارگاه آموزشی مدیریت مصرف ویژه نمایندگان تکنولوژي آموزش آموزش و پرورش  •

  ادبی در خانه فرهنگ با محوریت نظم و نثر هاينشست برگزاري •
 برگزاري جشنواره سراسري ( ملی ) کاریکاتور مدیریت مصرف برق  •

  هاي خانه فرهنگ تهیه چند نمونه فیلم کوتاه و کلیپ با هدف مستندسازي و اطالع رسانی فعالیت •
هاي فصلی برپا شده در محل یشگاههاي برگزار شده در سطح صنعت برق و نماحضور در چند مورد نمایشگاه •

  هاي دائمی استاننمایشگاه
  93سازي اجراي آن در سال ها و زمینهتدوین طرح جامع ممیزي انرژي ادارات و سازمان •
طرح شناسایی و آموزش مدیران انرژي واحدهاي صنعتی باالتر از یک مگاوات و نمایندگان مدیران سایر  •

    واحدهاي صنعتی در امور انرژي
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   معاونت فروش و خدمات مشترکین -5-3
  

معاونت فروش وخدمات مشترکین به عنوان یکی از واحدهاي کلیدي شرکت در ارتباط با مشترکین و 
  متقاضیان برق می باشد که فعالیت بخشهاي مختلف آن به شرح زیر آورده شده است.

  
  فروش انشعاب برق 5-3-1

  
انشعاب به متقاضیان جدید واگذار شد و بدین ترتیب در پایان سال تعداد کل  46110تعداد  1392در سال 

درصد کل مشترکین رشد  3/4مشترك رسید که در مقایسه با سال قبل  1003847مشترکین به بیش از 
  داشته است.

  
  1392کل انشعابات واگذار شده در سال 

  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه
  32730  4401  5099  4985  6328  2527  2516  3469  3405 خانگی

  2772 428  456  286 575  388  407  264  88 عمومی

  484 11  2  5 3  0  4  16  443 کشاورزي

  111  1  30  9  5  1  1  7  57 صنعتی

  10013 1114  1567  1422 1377  1354  1048  996  1135 تجاري

  46110 5955  7154  6707 8288  4270  3856  4752  5128 جمع

  
  

  1392 در سال تعداد واگذاري انشعابات غیر دیماندي
  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه
  32723  4399  5099  4985  6325  2526  2515  3469  3405 خانگی

  2623 393  445  279 546  369  249  256  86 عمومی

  449 10  1  5 3  0  3  16  411 کشاورزي

  54  1  14  9  5  1  0  7  17 صنعتی

  9934 1100  1554  1415 1369  1346  1040  988  1122 تجاري

  45783 5903  7113  6693 8248  4246  3807  4736  5041 جمع
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  1392تعداد واگذاري انشعابات دیماندي در سال 

  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه
  7  2  0  0  3  1  1  0  0 خانگی

  149 35  11  7 29  19  38  8  2 عمومی

  35 1  1  0 0  0  1  0  32 کشاورزي

  57  0  16  0  0  0  1  0  40 صنعتی

  79 14  13  7 8  8  8  8  13 تجاري

  327 52  41  14 40  28  49  16  87 جمع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

71.0%

2,5%

1.0%

0.2% 21.7%

92نمودار درصد واگذاري انشعاب  به تفکیک تعرفه در  سال

خانگی  عمومی کشاورزي صنعتی سایر مصارف
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  1392 سالتا پایان  شرکتمشترکین  کل
  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه
  782966  97535  107345  127592  121368  82892  85354  80501  80379 خانگی

  38349 6621  4896  3092 5898  7128  5709  2335  2670 عمومی
  9994 481  186  319 278  17  156  439  8118 کشاورزي

  9881  326  2554  904  762  1139  172  1102  2922 صنعتی
  158421  15720  19788  19225  16520  41641  15197  16288  14042 تجاري

  4236  486  519  495  537  249  356  559  1035  رو شنایی
  1003847 121169  135288  151627 145363  133066  106944  101224  109166 جمع

  
  1392سال تا پایان  غیر دیمانديمشترکین  کل

  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه
  782892  97515  107345  127592  121359  82870  85224  80498  80379 خانگی

  36001 6110  4743  2869 5610  6683  5323  2178  2485 عمومی
  7417 345  74  112 188  10  142  364  6182 کشاورزي

  6862  228  1571  782  729  1060  129  992  1371 صنعتی

  157429  15512  19616  16156  16440  41495  15061  16224  13925 تجاري
  990601 119710  133349  150511 144326  132118  105989  100256  104342 جمع

  
  1392سال تا پایان  دیمانديمشترکین  کل

  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه
  74  20  0  0  9  22  20  3  0 خانگی

  2348 511  153  223 288  445  386  157  185 عمومی
  2577 136  112  207 90  7  14  75  1936 کشاورزي

  3019  98  983  122  33  79  43  110  1551 صنعتی
  992  208  172  69  80  146  136  64  117 تجاري

  9010 973  1420  621 500  699  599  409  3789 جمع
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78.0%
3.8%

1.0%

1.0%
15.8%

 92نمودار درصد کل مشترکین به تفکیک تعرفه تا پایان  سال 

خانگی  عمومی کشاورزي صنعتی سایر مصارف

13.5% 10.1%

12.1%
14.5%15.1%

13.3%
10.7% 10.9%

92نمودار درصد کل مشترکین به تفکیک امور تا پایان  سال 

شمال غرب غرب جنوب شرق شرق شمال مرکز جنوب غرب نواحی
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  انرژي و بار فروش  5-3-2
 

در سال اخیرهاي با اقدامات و فعالیت هاي مختلف در زمینه ارتقاء فرهنگ مدیریت مصرف سعی شده رشد  
بوده و این  نسبت به سال گذشته درصد6/7سال اخیر رشد مصرف به طور متوسط  در مصرف برق کنترل گردد

  درصد بوده است.  5در حالی است که در سالهاي دورتر رشد مصرف بیش از 
  

  (مگا وات ساعت)                      1392مصرف انرژي به تفکیک امور و تعرفه در سال          
  جمع  روشنایی معابر  سایر مصارف  صنعتی  کشاورزي  عمومی  خانگی  امور

  522388  10585  83342  39325  36320  123694  229122  جنوب شرق
  418061  8413  48465  12655  16185  52729  279614  شرق
  453624  9389  52036  29575  33910  51795  276919  شمال

  942848  6480  59245  541653  41938  43254  250278  شمال غرب
  307396  12486  49856  26976  14069  24302  179707  غرب

  367809  6494  64506  9685  4105  73721  209298  جنوب غرب
  414856  11281  106735  22205  1389  80839  192407  مرکز
  1461693  25073  31498  727291  504347  37965  135519  نواحی
  4888675  90201  495683  1409365  652263  488299  1752864  جمع
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35.9%

10.0%
13.3%

28.8%

10.1%
1.8%

92نمودار درصد فروش انرژي به  تفکیک تعرفه در  سال

خانگی عمومی کشاورزي صنعتی سایر مصارف روشنایی

9.3% 10.7%
8.4%

8.5%
6.1%19.5%7.5%

29.9%

  92نمودار درصد فروش انرژي به  تفکیک امورهاي هشتگانه در  سال

شمال جنوب شرق مرکز شرق غرب شمال غرب جنوب غرب نواحی
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وصول مطالبات به عنوان یکی از  با توجه به اهمیت تأمین نقدینگی جهت انجام هر چه بهتر خدمات رسانی،
مسائل حیاتی صنعت برق با حساسیت ویژه توأم بوده و ملزم به سیاست گذاري دقیق و اصولی می باشد. 

  به شرح جدول ذیل میباشد:1392وضعیت وصول مطالبات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال 
  

  (میلیون ریال)          1391و مقایسه آن با سال  1392وضعیت وصول مطالبات در پایان سال  

مانده مطالبات   امور/شرح
  ابتداي سال

بهاي فروش 
درصد وصول به   وصول  انرژي 

  فروش
درصد وصول به 

  مطالبات

  2/94  04/97  191873  197728  5767  غرب

  2/97  2/99  261904  263982  5398  شرق

  4/94  1/98  330623  336935  13105  مرکز

  8/92  4/98  266765  271549  15812  غربجنوب 

  3/96  5/99  549959  552351  18692  شمال غرب

  1/93  7/97  551647  564436  27682  نواحی

  7/90  9/96  248939  256765  17701  شمال

  9/86  7/95  342750  357798  36194  جنوب شرق

  2/93  9/97  2744460  2801545  140352  جمع

  57/9  4/24  5257  21476  33429  نیروهاي مسلح

خالص از نیروهاي 
  8/94  5/98  2352557  2346537  112171  مسلح

  4/94  7/99  2358448  2365980  132819  91جمع سال

خالص از نیروهاي 
  7/95  3/100  2352557  2346537  112171  )91مسلح (سال
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   لوازم اندازه گیري 3 -5-3
مهمترین فعالیتهاي مورد توجه سازمان بوده که دراین نصب و کنترل لوازم اندازه گیري شرکت همواره یکی از 

  :راستا ضمن انجام فعالیتهاي جاري شامل تست و نصب شاهد اقدامات به شرح زیر درآن مجموعه بوده ایم
  

  1392تعداد تست هاي غیر دیماندي انجام شده براساس گزارش نرم افزار طرح جامع سال

تست   دوره اي  درخواست  امور
بهره   نظارت  90و80بلوك  مجدد

  مجموع  مامورتشخیص  استعالم  برداري

  12442  9287  547  340  694  152  573  27  822 نواحی
  17761 13634  224  267 955  0  0  291  2390 غرب
  13936 8378  159  2297 459  23  4  2323  2384 مرکز

  13266  9827  306  605  831  0  4  3  1690 جنوبغرب
  17996  8370  321  1465  554  28  5338  9  1911 شمال

  19604  15973  485  554  170  105  43  17  2257  شمالغرب
  17940  14136  265  492  31  410  44  70  2492  شرق

  14375 10978  44  146 714  0  0  7  2486 جنوبشرق
  127320  90583  2351  6166  4408  718  6006  656  16432  شرکت

  
  

  1392سالدرخصوص مشترکین داراي سیستم قرائت از راه  آمار آخرین وضعیت قرائت

  درصدقرائت شده  درصد تجهیز   تعدادتجهیز شده   امور

  %83  %98  1525 نواحی

  %97  %98  401 غرب

  %85  %98  614 شمال

  %91  %99  1418  شمالغرب

  %83  %98  493  شرق

  6006  656  16432  شرکت
  

  
  



  38                                                                                     1392شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال  کارنامه 

  
  1392سال  آزمایش از نرم افزار جامع براساس نتیجه نهاییکنتور عملکرد آزمایشگاه 

  امور
  کشف دستکاري  معیوب  سالم

 مجموع
  دیجیتالی  مکانیکی  دیجیتالی  مکانیکی  دیجیتالی  مکانیکی

  1240  27  135  331  265  154  328 نواحی

  1702  7  260  232  233  280  690 غرب

  1859  9  92  185  147  300  1126 مرکز

  1421   2  99  100  126  163  931 جنوبغرب

  1605  11  141  258  217  472  506 شمال

  1893  26  189  216  207  440  815  شمالغرب

  1755  14  138  182  169  346  906  شرق

  1489  7  70  157  96  401  758 جنوبشرق

   12964  103  1124  1661  1460  2556  6060  شرکت
  

  
  
  

  و پیشرفت آن 1392قرائت از راه دور در سالعملکرد 

 مقدار شرح

92تعداد مودم نصب شده در سال   4600 

92تعداد کنتورهاي دیماندي تجهیز شده در پایان سال  4600 

 9010 تعداد کل کنتورهاي دیماندي

 %50  92در پایان سال  AMIدرصد تعداد کنتورها با قابلیت 
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  منابع انسانی -5-4

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. در این بخش به ارایه آمار و اطالعات منابع 

  . انسانی که شامل عملکرد واحدهاي کارکنان و آموزش می باشد،پرداخته می شود
            نمودار سازمانی  5-4-1

  
  
  
  
  
  

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 مدیر عامل

 دفتر 
 هیئت مدیره 

 دفتر
مومیعروابط    

 دفترحراست 
   و امور محرمانه

دفترحقوقی و 
رسیدگی به شکایات 

 معاونت
و فـــروش    

  خدمات مشترکین

   بردفترنظارت 
فروش و وصول 

 مطالبات 

 دفتــر 
 نظـارت بــر 

 خدمات مشترکین

 گروه نظارت
و کنتــرل    

 لوازم اندازه گیري

 گروه
مدیـریـت   
مصـــرف     

 معاونت
و  برنامه ریزي  
 مهندسی

 دفتــر 
 برنامه ریزي
 و بــودجـــه

ر ــدفت   
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 

 خدمات عمومی

 معاونت 
 مالی و پشتیبانی

 

 معاونت
انی ـابع انســمن  

 دفتـر
 سازماندهی و

 طبقه بندي مشاغل

 دفترآموزش
و بـرنـامه ریــزي    

 نیروي انسانی

 دفتــر
مدیریت و توسعه 

 تحول اداري

 امور 
 کارکنان و

رفاه    

 مدیریت 
وزیع برق ـت  

 امورهاي
برق هشتگانه   
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  کارکنان 5-4-2
  

  

نفـر رسـید کـه در     318تعداد کل کارکنان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به رقـم   1392در پایان سال 
  درصد کاهش نشان می دهد.  1/8مقایسه با سال قبل 

  
  1392آمار نیروي انسانی شرکت به تفکیک بخش شغلی تا پایان سال 

  زن  مرد  تعداد کل  جنسیت  بخش مشاغل
10000  23  5  28  
20000  40  1  41  
30000  62  22  84  
40000  114  5  119  
70000  41  0  41  
80000  5  0  5  
  318  33  285  جمع
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318

نفر

91و مقایسه آن با سال 92نمودار تعداد کارکنان شرکت به تفکیک رده شغلی در پایان سال

91سال  92سال 
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  1392آمار نیروي انسانی شرکت به تفکیک تحصیالت تا پایان سال 

  زن  مرد  تعداد کل  جنسیت  میزان تحصیالت
  35  0  35  زیر دیپلم

  38  4  34  دیپلم

  34  1  33  فوق دیپلم

  176  27  119  لیسانس

  35  1  34  و باالتر فوق لیسانس

  318  33  285  جمع
  

  

  جدول پراکندگی سابقه کار پرسنل 
  5تا  سابقه کار

 سال
  10تا  6

 سال
 15تا  11

 سال
 20تا  16

 سال
 25تا  21

 سال
 30تا  26

 سال
 30بیش از 
 جمع سال

  318  3  30  55  24  55  77  74 تعداد
درصد نسبت 

  100  0,9  9,1  17,5  8  17,5  24  23  به کل

  
  جدول پراکندگی سن پرسنل 

سال 30زیر  سن سال 40تا  31  سال 50تا  41  سال 55تا  51  به باال 56   جمع 

  318  7  17  122  143  29 تعداد

 درصد نسبت
به کل   9,2  44,9  38,3  5,4  2,2  100  
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  اداره کارگزینی و بازنشستگی 1 -5-4-2
  

بازنشستگی یکی از ارکان اساسی هر سازمان می باشد در این شرکت نیز به  با توجه به اینکه اداره کارگزینی و
داشته  1392عنوان یکی از فعالترین زیرمجموعه هاي امور کارکنان می باشد که فعالیتهاي زیر را طی سال 

  است:
  
 پیگیري ثبت درخواست رسمی صدور مجوز و تأسیس کانون بازنشستگان •
 تهیه و تنظیم و صدور کارت شناسایی و منزلت ویژه پیشکسوتان و بازنشستگان  •
 دوره سمینار آموزشی ویژه شاغلین در آستانه بازنشستگی جهت آماده سازي آنها 2برگزاري  •
اخذ مجوز بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از اداره کار و سازمان تامین اجتماعی براي پرسنل  •

 ه کارگري شبکه و استادکار برقکار و غیره.فنی شرکت در رست
 سال سابقه کار 20نفر از پرسنل شاغل با سابقه بیش از  70رفع نقص سوابق بیمه اي   •
نفر از پرسنل واجد شرایط بازنشستگی در  34اخذ مجوز ترك کار و صدور احکام بازنشستگی تعداد  •

 مشاغل سخت و زیان آور و عادي
 1392اري بازنشستگان سال برگزاري مراسم آخرین روز ک •
 1392برگزاري مراسم تقدیر و اعطاي جوایز به بازنشستگان سال  •
 انعقاد قرارداد جامع مسئولیت مدنی کارفرما در برابر حوادث کارکنان و اشخاص ثالث  •
 تنظیم و تدوین نظامنامه روند بازنشستگی و نظامنامه آموزش پرسنل در آستانه بازنشستگی •
 ي از نرم افزار جامع منابع انسانی و مکانیزه نمودن صدور حکم بازنشستگینصب و بهره بردار •
 طراحی و نصب نرم افزار گزارشات و صورت وضعیت حوادث •
توزیع فرم هاي مربوط به بیمه عمر و حوادث بین پرسنل حکمی و اجرایی نمودن نرم افزار مربوطه با  •

 همکاري امور مالی جهت انعکاس به بیمه دانا
ا دفتر ایمنی و دفتر حقوقی جهت پیگیري مراحل قانونی رسیدگی به حوادث و وصول دیه و همکاري ب •

 غرامت مربوطه 
 پیگیري امور مربوط به سهام پرسنل در شرکت سرمایه گذاري نیرو •
 انعقاد قرارداد با بیمه دانا جهت پوشش بیمه اي خودروهاي شخصی پرسنل  •
نفر  10د قرارداد استخدامی و سایر خدمات پرسنلی مربوط به انجام کلیه مراحل مربوط به پذیرش و انعقا •

 پرسنل جدیداالستخدام و تغییر وضعیت یافته 
 فقره احکام مرخصی و مأموریت پرسنل و ثبت آنها در سیستم جامع منابع انسانی 1800صدور تعداد  •
به امور مالی به انجام محاسبات مربوط به اعالم ذخیره مرخصی استحقاقی پرسنل بازنشسته و اعالم  •

 نفر  34تعداد 
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  برحسب محل خدمت 92آمار بازنشستگان در سال 

 تعداد به نفر نام امور محل خدمت
 4 ستاد
 3 مرکز
 4 نواحی

 11 شمال غرب
 1 تعمیرات و نگهداري

 1 جنوب شرق
 - غرب
 4 شرق

 6 جنوب غرب
 34 جمـــع

  
  اداره رفاه و درمان  5-4-2-2

  
ابزارهائی از قبیل  اداره رفاه و درمان با ،ي رفاهی مصوبه وزارت نیروها با توجه به دستورالعمل 

نظامند نمودن آن و بازنگري روشهاي موجود در جهت اجراي عدالت در  ،سیستماتیک کردن فعالیتها 
عملکرد این  .استمباحث رفاهی و همچنین افزایش آن در جهت ارتقاء بهره وري سازمانی تالش نموده 

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

 حکمینفر از پرسنل شاغل  119به  ریال میلیون 150پرداخت وام مسکن تا سقف  •

 حکمینفر از پرسنل شاغل  48به  ریال میلیون 50پرداخت وام مسکن تا سقف  •

  حکمینفر از پرسنل شاغل  88به  ریال میلیون 35تا سقف  وريپرداخت وام ضر •

پرسنل شاغل و  نفر از 56به تعداد  رفاهیازدواج طبق دستورالعمل خدمات  هزینهکمک پرداخت  •
  حکمیبازنشسته 

شاغل و  نفر از پرسنل 8به تعداد  رفاهیفوت طبق دستورالعمل خدمات  هزینهکمک  پرداخت •
 حکمیبازنشسته 

تحت  غیرنفر و  1177دانا به تعداد  بیمهتحت تکفل با  اددرمان پرسنل و افر مهیانعقاد قرارداد ب •
 نفر 101تکفل به تعداد 

 درمان جهت بازنشستگان شرکت تکمیلی مهیب انعقاد قرارداد •
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طبق  حکمی نفر از پرسنل شاغل و بازنشسته 38درمان به تعداد  ياهزینه هپرداخت مساعدت  •
 درمان يمصوبه شورا

 نور   شیآموز- گیمراسم همکاران در سالن مجتمع فرهن 29تعداد  يبرگزار •

 نورالرضا مشهد  يخانواده از همکاران در مهمانسرا 412اسکان تعداد  •

 چادگان يهاویالخانواده از همکاران در  257عداد اسکان ت •

 ورزنه يمهمانسرا درخانواده از همکاران  50اسکان تعداد  •

 خانواده از همکاران در طول تابستان 73شمال و اسکان تعداد  يهاویالاجاره  •

 مختلف در طول سال  يبابت مناسبتها حکمیها به پرسنل شاغل هزینه پرداخت کمک  •
 

 درمان   
بـه صـورتی کـه     92مکانیزه کردن پرداخت هزینه هاي درمانی پرسنل حوزه ستادي از نیمه دوم سال  •

هزینه هاي مربوطه در سیستم ثبت و پس از تائید نهایی لیست کلی به امور مـالی ارائـه تـا درحقـوق     
برق امـور  93همکاران حکمی پرداخت و پس از آن به صورت پیام به آنها اطالع داده شـود و در سـال   

  نواحی و امور شرق هم به همین روال (صورت) هزینه هاي درمانی پرداخت می گردد.
نفـر از   35نفـر کـه    1380انعقاد قرارداد بیمه درمان پرسنل و افراد تحت تکفل با بیمه دانا به تعـداد   •

نفر فرزندان و همسران به صـورت غیـر تحـت تکفـل پوشـش       15نفرات پدر و مادر غیر تحت تکفل و 
  د.دارن

  نفر 478انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان با پوشش  •
بیمه دانا کـه توسـط مسـئول درمـانی      %80پرداخت فرانشیز درمانی جانبازان پس از تائید و پرداخت  •

شرکت تائید و پس از هماهنگی با نماینده پرسنل ایثارگران شرکت جهت پرداخت به امور مالی ارسال 
  می گردد.

  
   شرکت ورزش  5-4-2-3

باهدف ایجاد نشاط و شادمانی ،ایجادروحیه رفاقت و رقابت ،تقویت  1390معاونت منابع انسانی شرکت از سال
رشته ورزشی نموده  8روحیه جوانمردي و در نهایت افزایش بهره وري اقدام به تشکیل هیئت هاي ورزشی در 

مایشها و دوره هاي ورزشی در طی این سه که با توجه به اقدامات صورت گرفته از جمله برگزاري مسابقات، ه
  سال اخیر افزایش مشارکت پرسنل به امر ورزش رادر بر داشته است. 
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  مسابقات  
 و فوتسال صنعت آب و برق استان اصفهان تیم در آبان ماه  4 با حضوربرگزاري مسابقات فوتسال داخلی و • 
 برادران تنیس روي میز شناي آزاد ، ، برگزاري مسابقات قویترین مردان شرکت  • 
 خواهران  برگزاري مسابقات آمادگی جسمانی  • 

 
  

  همایش هاي ورزش همگانی  
 جهت همکاران کویرنوردي،  کوه پیمائی، پیاده روي خانوادگی ، برگزاري ورزش صبحگاهی • 

 استفاده بانوان شرکت از سالنهاي ورزش آمادگی جسمان در سطح شهر • 

 
  ایجاد بستر هاي ورزشی  
سالن فوتسال جهت  10سالن والیبال و  4اجاره  ،بلیط جهت استخرهاي سطح شهر با تخفیف ویژهتهیه  • 

 همکاران و خانواده ایشان 

 تکواندو جهت همکاران ، آمادگی جسمانی،  برگزاري دوره هاي آموزش شنا • 

  
  کسب عناوین ورزشی  
 در مسابقات تنیس روي میز صنعت آب و برق استان اصفهان اولکسب مقام  • 

 در مسابقات فوتسال صنعت آب و برق استان اصفهاندوم کسب مقام  • 

 کسب مقام سوم در مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در استان اصفهان • 
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  دفترآموزش -5-4-3
  

اطالعـات آنهـا و بـه     دانـش و  در راستاي افزایش مهارت و دانش کارکنان شرکت همچنین بـه روز نگهداشـتن  
شرکت  واحد آموزش ،انجام خدمات رسانی هرچه مطلوب تر در نتیجه از تجهیزات وبهره برداري صحیح   منظور

مطابق برنامه ریزي هاي انجام شده بر اساس نیازهاي واحدها اقدام به اجراي دوره  توزیع برق شهرستان اصفهان
  عملکرد آن آورده شده است. ذیلنمود که در جدول  1392هاي آموزشی مختلف در سال 

  
  
  
  

  
  
  

 
  

  برگزاري دوره هاي آموزشی:  5-4-3-1
   

توانایی هاي مدیران با پیشرفت دانش و فن  این دوره با توجه به افزایش: هاي بهبود مدیریت  دوره • 
پایه ، میانی و ارشد  نفر ساعت در سطح مدیران1704مدتآوري در زمینه نقش هاي مدیریتی آنان  ،به 

  برگزار گردید.
به منظورافزایش کارایی و  اختصاصی : – دوره هاي شغلی  اختصاصی و عمومی : – دوره هاي شغلی  • 

اثر بخشی عملکرد  کارکنان شرکت و در نتیجه افزایش سطح کیفی خدمات رسانی به مردم، با عنایت به 
سه رویکرد اصلی درحوزه منابع انسانی شامل دانش محوري ، توانمند سازي و تحول گرایی به میزان 

  . برگزار گردیدهاي تخصصی در واحدهاي مختلف  اعت دورهنفر س6766
این دفتر اقدام به برگزاري  : در راستاي افزایش مهارتها وتوانمندي عمومی کارکنان، دوره هاي عمومی • 

دوره هاي آموزشی مهارتهاي هفتگانه کامپیوتر براي آن دسته از همکارانی که در این دوره ها تا کنون 
  .ساعت برگزار گردیدنفر  1904شرکت نداشته اند ، دوره هاي فوق به مدت 
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  1392عملکرد دوره هاي آموزشی برگزار شده درسال
 هزینه  کارگري کاردانی کارشناسی

 میلیون ریال نفرماه کل تعداددوره نفرماه کل تعداددوره نفرماه کل تعداددوره
27 72 7 13 2 4 1840  

  

   1392عملکرد دوره هاي آموزشی برگزار شده جهت پیمانکاران درسال 
 نفرساعت عنوان

 11755 دوره هاي اجرا شده جهت پیمانکاران فنی

مالی اداريدوره هاي اجرا شده جهت پیمانکاران   2436  
 14191 جمع

  
  

  
  

  مسابقات مهارت شغلی 5-4-3-2
  

اقدام به  طراحی و برگزاري مسابقات مهـارت شـغلی    1392دفتر آموزش و برنامه ریزي نیروي انسانی در سال 
  بر اساس اهداف زیر نمود:

 تعیین میزان توانایی کارکنان و افزایش دانش و مهارت ایشان در انجام وظایف محوله • 

شناسایی و استانداردسازي بهترین شیوه انجـام فرآینـدهاي شـرکت و نحـوه بکـارگیري ابـزارآالت و        • 
 تجهیزات مربوط به آن

 ایجاد فرصت بازبینی فرآیندها و فعالیت هاي واحدهاي مختلف شرکت از طریق شبیه سازي آنها • 

  ایجاد بستر مناسب جهت رقابت سالم و افزایش روحیه و انگیزش کارکنان • 
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  توسعه شیوه هاي نوین آموزشی   5-4-3-3
 

به صورت خرید وتوزیع کتاب بین مخاطبین و برگزاري آزمون جهت اجرا دوره هاي مکاتبه اي وغیر حضوري ،  
   و صدور گواهینامه قبول شدگان اقدام گردید

  
  1392در سال  غیرحضوريعملکرد مسابقات مهارت شغلی 

تعداد نفرات  تاریخ برگزاري عنوان
کننده شرکت  

 سطح آزمون

(انتشارات مشهد)خط گرم فرمان از نزدیک   کارشناس فنی 97 شهریور ماه 

(انتشارات تبریز) افزایش پایداري در شبکه هاي توزیع  کارشناس فنی  51   مهر ماه  

مشهد) کابلهاي خودنگهدار و هادي هاي روکش دار(انتشارات  کارشناس فنی 81  آبان ماه 

  
 علمی شرکت دبیر خانه 5-4-3-4

اولین جلسه دبیرخانه علمی شرکت با حضور مدیرعامل محترم واعضاي کمیته هاي علمی و برگزاري سمینار 
تشکیل گردید، هدف از تشکیل دبیرخانه علمی ایجاد یک مرجع پیگیري براي  28/05/92داخلی در تاریخ 

برنامه هاي علمی شرکت  ورشد وپرورش علمی کارکنان از ابتداي استخدام تا پایان خدمت وبعد از 
  بازنشستگی میباشد.

  ید :این دبیرخانه فعالیتهاي خود را در قالب چهارکارگروه به شرح ذیل برنامه ریزي واجرا مینما
  کارگروه  مدیریت تجارب •
  کارگروه تألیف وترجمه •
 کارگروه فصلنامه علمی •

 کارگروه مقاالت •

  سمینار علمی داخلی  5-4-3-5
در امور شمالغرب به منظور ایجاد  1392برگزاري دومین سمینار داخلی شرکت که در فروردین ماه سال

در شناخت نقاط قابل بهبود و بستري مناسب جهت تبادل دستاوردهاي علمی ، فنی و تجربی کارکنان جهت 
اله ارسال شد که تعداد مق 491نهایت مدیریت دانش برگزار شد، انجام گردید، مطلب قابل ذکر اینست که تعداد

اقدامات انجام گرفته جهت داور پذیرفته شدند.  76مقاله جهت پوستر توسط  76مقاله جهت ارائه و تعداد  99
  :به شرح ذیل میباشد 92برگزاري دومین سمینار داخلی فروردین ماه
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  1392روزشماربرگزاري دومین سمینارداخلی در سال  
 تاریخ اقدام شرح فعالیت ردیف

 91آبان وآذر ماه اجراي پروژه نصب و راه اندازي نرم افزار سمینار داخلی با همکاري روابط عمومی ، انفورماتیک 1

2 
و  ینار داخلیومین سمدبرگزاري نخستین جلسه با حضور اعضاء کمیته علمی و دبیرخانه به منظور تدوین  استراتژي ،اهداف و محورهاي 

 مزبورشرح مسئولیت و وظایف کمیته 
 91آبان ماه

 91آذر ماه انجام کلیه مراحل طراحی و چاپ پوستر ها ،بنرها و دفترچه راهنماي سمینار 3

 06/10/91 یمانکاريپرکتهاي شفرا خوان  مقاالت (توزیع پوسترها وبنرهاو دفترچه راهنماي سمینار جهت تمامی واحدهاي داخلی شرکت و کلیه  4

عضا بالغ حکم ااقاالت و ماعضاء محترم کمیته علمی به منظور معرفی کامل نرم افزار و تدوین نظام نامه تهیه برگزاري دومین جلسه با   5
 کمیته علمی توسط مدیرعامل محترم شرکت

10/10/91 

 26/10/91 برگزاري سومین جلسه با اعضاء کمیته علمی و تدوین نظامنامه و فرم ارزیابی مقاالت 6

 91بهمن  ماه الترسال مقااعلمی و دبیرخانه در واحدهاي ستادي واجرایی جهت راهبري و راهنمایی همکاران در تهیه و حضور اعضاء کمیته  7

 91بهمن ماه زمهاي ال برگزاري نشستهاي داخلی با حضور معاونت منابع انسانی و اعضاء دبیرخانه با هدف گزارش فعالیتها و هماهنگی 8

9 
رغیب تشویق و ت با هدف ین پیمانکار ان لوازم اندازه گیري و خدمات مشترکین(نصب، تست وقرائت و توزیع)برگزاري نشست با کلیه ناظر

 همکاران به حضور در سمینار و رفع ابهامات
16/11/91 

 16/11/91 برگزاري نشست داخلی کلیه کارکنان حوزه منابع انسانی به منظور هماهنگی برگزاري سمینار و ارسال مقاالت 10

 18/11/91 یفایر وظابرگزاري جلسات مشترك با دفتر روابط عمومی به منظور هماهنگی پوشش خبري و برگزاري نمایشگاههاي جانبی و س 11

12 
یشگاههاي در نما هماهنگی با امور تدارکات و روابط عمومی جهت حضور شرکتهاي تولید و تامین کننده تجهیزات و خدمات به شرکت

 جانبی سمینار
 91ماهبهمن 

 91دي وبهمن ماه ارسال کلیه اخبار ،اطالعیه ها و ضوابط دومین سمینار با همکاري روابط عمومی ،انفورماتیک 13

 01/12/91 دریافت مقاالت واتمام مهلت ارسال مقاالت 14

 15/01/92 انجام فرآیند داوري مقاالت 15

 28/01/92و27 اجراي سیمنار 16
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   روابط عمومی -5-5
  

واحد روابط  هايعملکرد آنجایی که دفتر روابط عمومی آیینه تمام نماي نمایش فعالیتهاي شرکت میباشد،از 
حوزه رسانه اي و تکریم ارباب رجوع  ، را می توان به سه بخش امور فرهنگی و رفاهی 1392عمومی در سال 

  تقسیم کرد که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:
  

  امور فرهنگی و رفاهی
  

 برگزاري سمینار هم اندیشی سرمایه گذاري اجتماعی •

 تهیه مستندات جشنواره آگاه سازي و اطالع رسانی وزارت نیرو •

 برگزاري امور فرهنگی جشن دانش آموزي •

 جشن تکلیف ویژه فرزندان همکار 22برگزاري  •

 1414تهیه استراتژي دفتر روابط عمومی با رمز  •

 به مهمانسراهاي مختلف صنعت برق کشور نفر از همکاران 500معرفی بیش از حدود  •

  حوزه رسانه اي و اطالع رسانی
  

  خبر، گزارش، پیش خبر و اطالعیه 600تولید  •
 برگزاري اطاق فکر با اصحاب رسانه •

  قطعه بروشور و تراکت به مناسبت ماه محرم ویژه ایمنی عزاداران 10انتشار حدود  •

 مخاطب ویژه همکاران و خانواده ي ایشان  200برگزاري اولین مسابقات حفظ و قرائت قرآن با  •

 نشست خبري 10برگزاري  •

 خبرنامه داخلی شرکت 112تولید  •

 رسانه محلی و ملی 150بازخود اخبار شرکت در  •

  تکریم ارباب رجوع
  

ژه هاي ورا از طریق تعریف پر برقن متقاضیا و مشترکینپاسخ گویی به مراجعین،  گیدر این دفتر چگون
  است. به شرح زیرمورد توجه قرار داده تحقیقاتی

  
 بررسی کانال هاي ارتباطی بین مشترکین و شرکت و ارتباط کارکنان و شرکت •
 استفاده کرده اند. 92انجام نظرسنجی از تمامی میهمانانی که از مهمانسراي نور فروردین ماه  •
 جشنواره ي روابط عمومی هاي استان اصفهانلوح و تندیس از  2دریافت  •



  51                                                                                     1392شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال  کارنامه 

رق بـا ابـزار         92مقاله وپژوهش درطول سال  11انجام • ـبکه هـاي ـب پیرامون سالمت اداري، روش هاي پیشـگیري از سـرقت ش
 اطالع رسانی

ـان و              • ـاعی و تهیـه نکـات آموزشـی ویـژه نگهبان ـاط، سـرمایه گـذاري اجتم ـاي ارتب ـیوه ه تهیه مقاالت تماس ها و تجـارب، ش
 راتورهاي تلفناپ

 تهیه پروژه ي سند تصویري و فیلم شرکت •

 مشترك 112انجام نظرسنجی پیرامون خدمات غیر حضوري با  •

 ارایه مقاله روابط عمومی هوشمند در پیک برق توانیر •

 برگزاري سمینار هم اندیشی سرمایه گذاري اجتماعی •

 کارگزار روابط عمومی ایرانلوح از سمپوزیوم روابط عمومی هاي برتر ایران و  2دریافت  •

 شکواییه مردمی 80دریافت، ثبت و بررسی و پاسخگویی به  •

 100000121ارتقاء سامانه پیام کوتاه  •

 در بابلسر GISبرگزاري نمایشگاه اتوماسیون در دانشگاه صنعتی و نمایشگاه  •

 برگزاري نمایشگاه اسکان اضطراري در باغ فدك •

 انشگاه در نمایشگاه متنهمکاري در برگزاري ارتباط صنعت و د •

 برگزاري غرفه هاي عفاف و حجاب، قرآن و عترت در جنب جشن دانش آموزي •

 مخاطب ویژه همکاران و خانواده ي ایشان 200برگزاري اولین مسابقات حفظ و قرائت قرآن با  •

 انجام ممیزي داخلی سالمت اداري •

 برگزاري مراسم روز کارگر، روز زن، دهه فجر •

 جلیل از ایثارگران با همکاري حوزه منابع انسانیبرگزاري مراسم ت •

 برگزاري مراسم تجلیل از بازنشستگان با همکاري حوزه منابع انسانی  •

 جلسه با روحانیت شرکت 10برگزاري  •

 برگزاري کالس آموزشی با دفترداران و اپراتور هاي تلفن با همکاري دفتر آموزش •

 ه استانداريبررسی و ارایه گزارش در خصوص حقوق شهروندي ب •

 برگزاري کالس خبرنویسی ویژه کارشناسان دفتر روابط عمومی •

 همکاري در تکمیل مستندات جشنواره شهید رجایی استان •

 تهیه و تولید چند کلیپ از جمله عملکرد امور برق مرکز و ماشین هاي عملیات •

 برگزاري اطاق فکر با اصحاب رسانه •

  پایان


