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  ر عاملیم مدپیا -1

ط 1394سال  الب،  سال  و ق م ا ر  مر ی  ، دو و  با ی و  ری مد ذا ای م ق دید، وز  تان  ر 

ن  ھا ن اساس ا ود .  یان  قا ن و  ر ی   ت رسا د د   الش و  ت ش  ھام  رگ  ا ور و  ی   ت ارا،

یان قا فات  و دمات   ش ت ی ،  کا د عات  ا ش   دف کا ند با  آ الح  ت سازی   اه با  اص  ، ی  و ش خا کا

ش ذ عا با  ت  وب   ط ی  نا جاد رو ور، ا درت ما ش  ا دید، ا عابات  ا

زات  داری از  ه  رف،  م  بازده  ی  پ  ن با ال و ی  ناوری  فاده از  ا

 ، پار ی د  ده سازی  ز،  ژی  نگ ا ج  و ور  یدی   ور ی  ل  و پا

ه  ه، را ب ون  وما ای ا ودن ب و ا ی  ، ز ر ات  خا ع  ه جا ب زی  دا ا

ت  ب ش  ا و ا وط  م  ت  کال ش ش  ھان، کا الن  ا ک ق   ی  ه  ب

ت وده ا تان  ح  رگ   وچک و  ی  وژه  ای  ف ا دا ز ا ه ا ب ری  ر پایدا نان و  ،  .ا ت  عا ن  ل ا  ما

ن    ر زان رضا  د  ی ر یا ی  وح  ی سازمان و  و ط  ر روا ده د جام  ی ا ی  و   ل با  ی  سال  ه با  قا

ت. ده ا شا ل    سازمان 

ر ؛  سال  ھای جاری  عا ه  و د  حاظ رو ری  1394اما   ذا ت  36776با وا ن  ر ل  یان،  قا دید   عاب  ا

م  ر  ر ش  ود 1078885و ت  ه و  ب واع  ه ا و ند  یاز دید  رک  د  عدا ن  ی  ا رو رسا ت  ی ا د ید.     . تر
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ی ت  عا ور  ت  ی را  نان  الش کار ت د و  م ی   گا ن ن کار با  م  ا ا ھان  تان ا ق  وز  ر  سا   ی

ی ی  تدا ده  ا حات ارا  و ی  آورد. ش  قاء آن  د و ار ای ر ه  ورت  ردی  مات را دا داف و ا ن ا شا ش 

د.  د  وا رات آن   ل  یان دال ت  ی   ا ندگان  وا    د و  

ش  ما ھان  را   تان ا ق  وز  ر  ح  کاران   م سا  ی مات  و ای از ز د  وا و  ن  ت ا ه  و از آن اید ا ذا

د. ر ذا ب یان  ر   ن  ود را با ا ه  ات  رد   قاضا دا رم  نده    وا

   

را ر نیدرضا   

ل د عا ه و  د یات  س   ر
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  درباره شرکت -2
 

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

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

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

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

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

از برق منطقه اي اصفهان مأموریت ها و وظایف خود را مستقیماً زیر  شرکت استقالل شرکت هاي توزیع با جدا شدن

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

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

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

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

  درج گردید.

    
 محدوده امورها بجز نواحی
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  سات شرکت یتأس -3

 يمحدوده فرماندار ، حوزهشودیمحسوب مکشور  يکالن شهر يجزو شرکتهاکه ع برق شهرستان اصفهان یشرکت توز
تحت  ون و پانصد هزار نفریلیو مدافزون بر  یتیجمعبا  زاست،یکه در بردارنده شهراصفهان نرا شهرستان اصفهان 

  پوشش خود دارد.
تا  ع برق شهرستان اصفهان تالش کرده استیر شرکت توزیاخ يسالهاط دشوار یو شرا ینگیرغم کمبود نقدیعل
شبکه  يداریپا،یفن يت استانداردهایتا ضمن رعا ش بخشدید افزاین جدیشبکه را متناسب با رشد مشترک يتهایظرف

  د.یرا هم حفظ نما
سات شرکت یدر حجم تأس یاساس ي، بازنگر 94شرکت در سال يها ییدارا یابید ارزیتجد یالزم به ذکر است در پ

  ه شده است.یانجام شده ارا یینها يش رو براساس بازنگریصورت گرفته است که جدول پ
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  1394سال  پایان تا ک اموریع برق شهرستان اصفهان به تفکیتوز ر بار شرکتیسات زیستأ

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

 فشار شبکه  1
 متوسط هوایی

 4449 3132 151 87 9 157 236 351 325 کیلومتر

با شبکه فشار متوسط   2
 232 172 13 7 0 22 5 9 4  کیلومتر  خودنگهدارکابل 

شبکه فشار   3
 ضعیف هوایی

 6810 3377 554 319 344  532 623 619 442 کیلومتر

با ثف یشبکه فشار ضع  4
 356 68 67 18 16 52 49 47 39  کیلومتر  خودنگهدارکابل 

شبکه فشار   5
 متوسط زمینی

 729 26 52 112 176 81 64 71 149 کیلومتر

شبکه فشار   6
 ضعیف زمینی

 1523 6 55 278 353 195 130 188 317 کیلومتر

 8141 4965 503 217 61 474 555 999 367 دستگاه ترانس هوایی  7

جمع قدرت   8
 ترانسهاي هوایی

میلیون 
ولت 
 آمپر

60 247 121 121 21 57 132 630 1390 

 2153 252 87 265 313 379 217 454 186 دستگاه ترانس زمینی  9

10  
جمع قدرت 
ترانسهاي 

 زمینی

میلیون 
ولت 
 آمپر

121 329 130 87 223 170 84 160 1273 

چراغ الکپشتی   11
 وات 400

 7657 167 150 725 157 1328 2150 1180 1800 دستگاه

چراغ الکپشتی   12
 وات 250

 25274 1990 815 1967 4173 1034 4685 2535 3084 دستگاه

چراغ الکپشتی   13
 وات 150

 37050 5005 5781 3938 1974 6096 2380 5130 4746 دستگاه

چراغ الکپشتی   14
 وات 125

 52713 13088 0 3615 4471 3788 9151 4800 6971 دستگاه

چراغ الکپشتی   15
 وات 70

 448 71 46 0 16 0 46 283 32 دستگاه

چراغ الکپشتی   16
 وات 50

 115892 25146 11319 9426 15050 13288 15087 15817 10759 دستگاه

  3903  1115  870  178  171  331  395  348  626  دستگاه  LEDچراغ   17

 30212  1445  3241  3135  7165  2603  2057  4094  3733  اصله يه فلزیپا  18
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 يآمار يشاخص ها -4
  

ن، یت مشترکیل رضایاز قب ين هستند مواردین صنعت برق و مشترکیب برق که رابط يرویع نیتوز يها در شرکت
 ن شاخصیبنابرا ت است،یاهم ين شبکه ها دارایا یفن يداریع و ارتقاء پایتوز يشبکه ها ياقتصاد يارتقاء بهره ور

 يآمار ين اساس شاخصهایبر ا نشان دهند.ت را یت موارد حائز اهمیف شوند که وضعید تعریبا ينه ابه گو يآمار يها
  باشد. یر قابل ارائه میطابق جدول زم این شرکت

  

  *1394ان سال یدر پا شرکت يآمار يشاخص ها

مقدار در پایان   واحد  شرح  ردیف
  1394سال

  4,12 متر طول شبکه فشار متوسط هوایی به ازاي هر مشترك* 1
  0,68 متر مشترك*طول شبکه فشار متوسط زمینی به ازاي هر  2
  6,31 متر طول شبکه فشار ضعیف هوایی به ازاي هر مشترك* 3
  1,41  متر طول شبکه فشار ضعیف زمینی به ازاي هر مشترك*  4
  1,29  کیلوولت آمپر  ظرفیت منصوبه ترانس هاي هوایی به ازاي هر مشترك  5
  1,21  کیلوولت آمپر  ظرفیت منصوبه ترانس هاي زمینی به ازاي هر مشترك  6
  3937 مشترك رسمی تعداد مشترك به ازاي پرسنل 7
  18,39 میلیون کیلو وات ساعت رسمی فروش انرژي به ازاي پرسنل 8
  4,67 مگا وات ساعت  متوسط مصرف هر مشترك در سال  9

  69,59 مشترك بر کیلومتر مربع تعداد مشترك در هر کیلومتر مربع  10
  
  
  

  GISبرداشت هاي  اطالعات بر اساس روزرسانیبرناشی از  1393نسبت به مقادیر سال عمده تغییرات در این بخش *
  میباشد.
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قبل الزم است  يسه آن با دوره هایمشخص و مقا یک دوره زمانیع در یتوز يعملکرد شرکتها یبه منظور بررس
ن یف شود.در ایدهند،تعر یمورد نظر نشان م یت شرکت را در دوره زمانیزان فعالیکه م ییتهایشاخصها براساس کم

  باشند. یر قابل ارائه میشرکت به شرح جدول ز يعملکرد يراستا شاخصها
  

  1393و مقایسه آن با عملکرد سال1394در سال  يشرکت به لحاظ عملکرد يآمار يشاخص ها

  1393مقدار سال  1394مقدار سال  واحد  شرح  ردیف

  2,96  4,74 متر احداث شده به ازاي هر مشترك جدیدطول شبکه فشار متوسط هوایی  1

  0,8  1,1 متر طول شبکه فشار متوسط زمینی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید 2

  2,07  0,71 متر طول شبکه فشار ضعیف هوایی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید 3

  2,5  1,77  متر طول شبکه فشار ضعیف زمینی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید  4

  1,08  0,56  کیلوولت آمپر  ظرفیت منصوبه ترانس هاي هوایی به ازاي هر مشترك جدید  5

  0,94  1,17  کیلوولت آمپر  ظرفیت منصوبه ترانس هاي زمینی به ازاي هر مشترك جدید  6

  0,76  0,49  درهزار  کیلوولت 20نرخ انرژي هاي توزیع نشده فیدرهاي   7

   8,7  7,27  درصد  درصد تلفات انرژي   8
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  1394ان سال یهشتگانه در پا يک امورهایبه تفک يآمار يهاشاخص 

جنوب   واحد  شرح  ردیف
  شرق

شمال 
جنوب   مرکز  شرق  شمال  غرب

  جمع  نواحی  غرب  غرب

1  
طول شبکه فشار 
متوسط هوایی به 
 ازاي هر مشترك

 4,12 26,55 1,38 0,77 0,06 1 1,46 2,37 2,46 متر

2  
طول شبکه فشار 
متوسط زمینی به 
 ازاي هر مشترك

 0,68 0,22 0,48 0,99 1,26 0,52 0,4 0,48 1,13 متر

3  
طول شبکه فشار 
ضعیف هوایی به 
 ازاي هر مشترك

 6,31 28,63 5,07 2,83 2,46 3,39 3,85 4,18 3,34 متر

4  
طول شبکه فشار 
ضعیف زمینی به 
 ازاي هر مشترك

 1,41 0,05 0,5 2,47 2,52 1,24 0,8 1,27 2,4 متر

5  
ظرفیت منصوبه 

ترانس هاي هوایی 
به ازاي هر 

  مشترك

کیلوولت 
 1,29 5,35 1,21 0,51 0,15 0,77 0,75 1,67 0,45 آمپر

6  
ظرفیت منصوبه 

ترانس هاي 
زمینی به ازاي هر 

  مشترك

کیلوولت 
 1,21 1,36 0,77 1,51 1,59 0,55 0,8 2,22 0,91 آمپر

تعداد مشترك به   7
 ازاي هر پرسنل

 3937 3931 9105 7504 6662 9225 11571 7402 7350 مشترك

فروش انرژي به   8
 ازاي هر پرسنل

میلیون 
کیلو 
وات 
 ساعت

31,46 44,26 34,35 26,42 20,73 25,93 27,19 50,23 18,39 

متوسط مصرف هر   9
  مشترك در سال

مگا وات 
 4,67 12,78 2,99 3,45 3,11 2,86 2,97 5,98 4,28 ساعت

10  
مشترك  تعداد

درهر کیلومتر 
  مربع

مشترك 
برمتر 
  مربع

538,3 1408,7 923 3733 7061 2271 1036,9 7,99 69,59 
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  1394آماري به لحاظ عملکردي به تفکیک امورهاي هشتگانه در سال  هاي شاخص

  
  

  ده است.یدرج گرد 1394ع نشده سال یتوز يها يزان انرژیر میدر جداول ز
  

  1393سه آن با سال یو مقا 1394لوولت در سال یک 20 يدرهایفنا خواسته ع نشده یتوز يانرژ

 سال
متوسط تعداد 

  دریهر ف یقطع
  ع نشدهیتوز يانرژ

  (مگا وات ساعت)
  یلیتحو يانرژ

  (مگا وات ساعت)

 عیتوز ينرخ انرژ
با قطعی نا  نشده 

 (در هزار)خواسته 

 یمدت زمان خاموش
  هر مشترك يبه ازا
 قه در روز)ی(دق

1394  7,92 2663,2  5433632 0,49  0,7  

1393  8,9 4126  5394512 0,76  1,10  

  
  
  
  

جنوب   واحد  شرح  ردیف
  شرق

شمال 
جنوب   مرکز  شرق  شمال  غرب

  جمع  نواحی  غرب  غرب

1  
طول شبکه فشار متوسط 

هوایی احداث شده  به ازاي 
 هر مشترك جدید

 4,74 25,69 2,69 0 0 1,09 2,14 6,93 1,15 متر

2  
طول شبکه فشار متوسط 

زمینی احداث شده به ازاي 
 هر مشترك جدید

 1,1 1,25 0,87 2,53 1,13 0,92 1,21 0,82 0,68 متر

3  
طول شبکه فشار ضعیف 

هوایی احداث شده به ازاي 
 هر  مشترك جدید

 0,71 0 2,69 0 3,94 0,18 1,17 5,29 0,66 متر

4  
طول شبکه فشار ضعیف 

زمینی احداث شده به ازاي 
 هر   مشترك جدید

 1,77 0 0 0,5 2,73 1,63 2,73 2,92 3,35 متر

5  
ظرفیت منصوبه ترانسهاي 

به ازاي هرمشترك  هوایی
  جدید

کیلوولت 
 0,56 1,81 0,25 0 0,08 0,64 0,66 0,69 ٠٫٢٨ آمپر

6  
ظرفیت منصوبه ترانسهاي 

مشترك  زمینی به ازاي هر
  جدید

کیلوولت 
 آمپر

2,98 0,07 1,62 0,42 2,64 0,29 0,61 0,37 1,17 
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  ک اموریبه تفک  1394لوولت در سالیک 20 يدرهایف قطعی خواسته و نا خواسته

 امور
 یلیتحو يانرژ (مگا وات ساعت)ع نشدهیتوز يانرژ  هایتعداد خاموش

 (مگاوات ساعت)

 ينرخ انرژ
  ع نشدهیتوز

 جمع  ناخواسته  خواسته  جمع  ناخواسته  خواسته (در هزار)

 0,49 598825 294.6 257 37.6 308 258 50 جنوب شرق

 0,19 435748 84.2 77.4 6.8 139 119 20 جنوب غرب

 0.37 520977 192.3 190.1 2.2 210 192 18 شرق

 0.44 524233 233.7 215.6 18.1 263 226 36 شمال

 0.32 1011815 322.4 271.9 50.5 340 267 73 شمال غرب

 0.71 349539 247.5 227.7 19.8 238 212 26 غرب

 1.13 1529353 1726.4 1294 432.4 1394 1115 279 نواحی

 0.28 463141 132.4 129.5 2.9 130 114 16 مرکز

 0,59 5433632 3233,5 2663,2 570,3 3021 2503 518  جمع

  
  ک اموریبه تفک  1394در سال) توزیعفوق  در،انشعاب،پستیف،فشار ضعیفع نشده( یتوز يانرژکل 

 امور
 ينرخ انرژ (مگا وات ساعت)ع نشدهیتوز يانرژ

  ع نشدهیتوز
 (در هزار)

زمان خاموشی 
به ازاي هر 

مشترك درروز 
 جمع  پست فوق توزیع انشعاب  فیدر  فشارضعیف به دقیقه

 1.38 0.96 572.43 17.49 154.4 294.6 105,94 جنوب شرق

 0.80 0.56 243.37 26.64 80.6 84.2 51,93 جنوب غرب

 1.24 0.86 448.26 33.56 158.4 192.3 64 شرق

 1.81 1.26 659.37 9.53 179.3 233.7 236,84 شمال

 1.07 0.74 752 49.55 228.8 322.4 151,25 شمال غرب

 2.54 1.77 617.55 26.52 164.5 247.5 179,03 غرب

 6.72 4.67 7139.25 163.8 1522.8 1726.4 3726,25 نواحی

 1.03 0.72 332.22 50.16 20.1 132.4 129,56 مرکز

 2.85 1.98 10764.45 377.25 2508.9 3233,5 4644.8  جمع
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  مین انرژي در مبادي ورودي شرکتأت

میلیون کیلووات ساعت بوده است. این  5433معادل  94ماهانه شرکت در مبادي ورودي طی سال مجموع انرژي تحویلی 
  درصد  داشته است. 72/0شاخص در مقایسه با سال گذشته رشدي معادل 

  

  (هزارمگاوات ساعت) 94و  93هاي انرژي تحویلی ماهانه شرکت در سال

-1000

1000

3000

5000

جمع نواحی غرب جنوب 
شرق

شمال شرق شمال 
غرب

مرکز جنوب 
غرب

4126

2355

225 340 267 169 541
143 86

3233

1726

248 295 234 192 322 132 84

mwh

93و مقایسه آن با سال94فیدر در   سالنمودار  انرژي توزیع نشده

  93سال   94سال 

فروردین        اردیبهشت       خرداد      تیر  مرداد      شهریور       مهر    آبان آذر دي بهمن     اسفند      مجموع     
سال 94 379,372 437,865 527,524 560,868 526,475 505,653 432,736 408,721 410,988 412,544 422,048 408,846 5,433,638

سال 93 369,181 433,345 490,589 572,579 564,649 511,347 430,219 400,337 403,541 406,610 418,400 393,717 5,394,513
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هزار ریال به ازاي هر مگاوات ساعت بوده که به نسبت  678بالغ بر  94متوسط نرخ تامین انرژي از بازار برق ایران طی سال 
هاي جانبی اعم از هزینه خدمات انتقال، خدمات درصد رشد داشته است. به این نرخ، متوسط نرخ هزینه 4/12سال قبل 

  باشد. می درصد کل هزینه 7/24شود که معادل جانبی بازار و ... نیز افزوده می
اي) از بازار برق ایران، به نسبت سال قبل رشدي معادل هاي هزینهخ نهایی تامین برق (شامل تمام شاخص، نر94در سال 

  درصد داشته است.  22
، قریب به 94بینی مطلوب نیاز مصرف روزانه طی سال میزان کاهش هزینه تامین انرژي از بازار برق ایران، منتج از پیش

 بوده است. 63/0نیز معادل  93درصد کل هزینه بوده است. این شاخص طی سال  63/0میلیارد ریال . معادل  7/26

درصد از محل معامالت بورس انرژي تامین شده است. سهم تامین انرژي از محل معامالت  97/11از این میزان انرژي، 
درصد  19/43رس معادل درصد بوده است. متوسط نرخ تامین انرژي از محل معامالت بو 39/3تنها معادل  93بورس در سال 

  تر از متوسط نرخ معاالت بازار برق ایران بوده است. ارزان
درصد کل هزینه ساالنه  55/2میلیارد ریال، معادل  7/113کاهش هزینه کل تامین انرژي منتج از معامالت بورس بالغ بر 

  بوده است.
میلیارد ریال و تامین وجه محقق شده  301ریب ، ق94کل مبلغ تامین نقدینگی ویژه معامالت بورس انرژي شرکت در سال 

  میلیارد ریال بوده است. 52از محل این معامالت، بالغ بر 
متوسط موزون  94درصد بوده است. طی سال  96/3، سهم معامالت شرکت از کل معامالت بورس انرژي معادل 94در سال 

  درصد کمتر بوده است.  02/3نرخ معامالت شرکت از متوسط موزون نرخ کل معامالت بورس انرژي، 
  

  امورهاي اجرایی دري شرکت نرژي تحویلی و پیک بار ماهانها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

دوره شرکت جنوب شرق جنوب غرب  شرق شمال شمال غرب غرب   مرکز نواحی
فروردین 379371 40815 29282 36459 37072 67591 24327 30902 112923

اردیبهشت 437865 44745 29808 40190 40705 81720 27359 33085 140251

خرداد 527522 57940 42838 50891 51462 96455 34838 45507 147590

تیر   560865 63439 48564 56861 58514 94999 38295 49608 150586

مرداد  526473 61327 46048 54038 53842 73646 35888 48858 152825

شهریور   505651 56768 41705 49371 49403 84410 33516 43964 146515

مهر 432736 46425 32930 40801 39599 85914 26585 35266 125216

آبان  408721 43532 31604 39061 37426 87178 25599 33602 110720

آذر 410988 45428 33197 38500 38347 87792 26009 35510 106204

دي 412545 46854 34106 38429 38668 86412 26724 36334 105017

بهمن 422049 47236 33957 38748 39354 84426 25587 36920 115820

اسفند 408846 44315 31708 37628 39842 81272 24812 33585 115684

مجموع سال 94 5433632 598825 435748 520977 524233 1011815 349539 463141 1529353

درصد سهم  100 11.0 8.0 9.6 9.6 18.6 6.4 8.5 28.2

انرژي تحویلی سال  94
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مگاوات به ثبت رسید. این شاخص  987، روز چهادهم تیرماه و معادل 13، پیک بار همزمان شرکت در ساعت 94در سال 
  درصد رشد داشته است.  13/1به نسبت سال گذشته معادل 

   
  

  1393و مقایسه آن با سال  1394حداکثر بار سال
  
  
  
  
  

  

 درصد رشد 1393سال  1394سال (مگا وات)

همزمانبار   987 976 1,13 

ر همزمانیبار غ  1056 1046 0.95 

دوره شرکت    جنوب شرق  جنوب غرب  شرق   شمال شمال غرب غرب   مرکز     نواحی  
فروردین      735 80 58 75 76 160 49 66 225

اردیبهشت 779 84 58 78 78 174 52 70 232

خرداد 967 105 84 93 100 198 66 95 249

تیر  987 108 85 100 106 193 68 98 248

مرداد 895 106 82 94 95 129 65 97 257

شهریور 882 105 80 95 95 172 62 97 250

مهر 805 89 66 82 80 172 54 78 218

آبان 776 84 63 77 76 177 52 73 194

آذر 787 87 65 77 77 178 53 77 195

دي 763 87 65 79 77 173 54 78 188

بهمن     774 89 65 78 78 169 52 79 199

اسفند    772 87 63 76 82 172 52 73 211

پیک بار  987 108 85 100 106 198 68 98 257

پیک بار ماهانه امورهاي اجرایی      ( غیرهمزمان    )   و شرکت   ( همزمان  ) 
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  وضعیت نیروي انسانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عملکرد شرکت -5

و فعالیتهاي انجام شده در معاونتها و دفاتر مستقل شرکت در طی سال گزارش اقدامات  ،به اجمال قسمت نیدر ا
  آورده شده است.

   

735
779

967 987

895
882

805 776 787 763 774 772
749 742

911 960
976

894
816 769 760 760 776 773

200

400

600

800

1000

1200
وات

گا 
م

به تفکیک ماه93و 94ل نمودار مقایسه حداکثر بار همزمان شرکت در سا

94سال  93سال 

 به تفکیک  بخش مشاغل و جنسیت پرسنل رسمینیروي 

  بخش مشاغل
  تفکیک جنسیت

  مرد  زن  تعداد کل
10000 4 18 22 
20000 1 31 32 
30000 24 59 83 
40000 5 114 119 
70000 0 14 14 
80000 0 4 4 

 274 240 34 جمع کل
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  یحوزه معاونت هماهنگ 1-5
  

 يورش سطح بهرهیک طرف و انتظارات افزایراز یع برق در چند سال اخیتوز يهاشرکت ياقتصاد يبا توجه به تنگناها
نه از یاستفاده به يت، برایریو توسعه مد يزیردر دو حوزه برنامه یاساس یگر، باعث شد تا اقداماتید يدر سازمان از سو

بر اساس  هام مجدد برنامهی، تنظیدر اهداف سازمان يها شامل بازنگرتین فعالیرد.  ایها صورت پذیش هماهنگیمنابع و افزا
م مجدد اهداف یت بود. در تنظیریها و توسعه مدستمیت، اصالح سیها و در نهاف کنترلید و متناظر با آن، تعریاهداف جد

 یمیترس ياندازهابه اهداف و چشم یابیمنظم و منسجم، دست ياه برنامهیم و ارایک سو با تنظیشد تا  از  یها سعو برنامه
ها ، تحقق برنامهیتیریمد يهاها و کنترلیابیمنظم و هدفدار ارز يگر با اجراید يد و از سوو سازمان محقق گرد یباالدست

  است.  ر بطور اجمال بدانها اشاره شدهیرد که در زیقرار گ یمیتور دایو اهداف تحت مان
  
 واحدها يهااهداف و برنامه يبازنگر 

ک برنامه منظم و با یواحدها در  یاتیعمل يسازمان ، اهداف خرد و برنامه ها یاهداف کالن باالدست با توجه به دریافت
 یجلسات، چگونگ ين سریل قرار گرفت. در ایه و تحلیو تجز یمربوطه مورد بررس يران حوزه هاین و مدیحضور معاون

مورد توافق قرار گرفت برنامه ها  يزان انتظارت در صورت اجرایمرتبط و م يزان عملکرد هر حوزه و شاخص هایسنجش م
  تهیه و به واحدهاي ذیربط ابالغ گردید. 94و کتابچه اهداف 

 
 يعملکرد واحد یابیارز 

زان تحقق یعملکرد واحدها و افراد بر اساس م یابید که ارزین و ابالغ اهداف کالن و شاخص ها، مقرر گردییپس از تع
و  يفرد یابیسازمان با ارز ينترل تحقق اهداف و برنامه هان لحاظ کیرد .  به همیشان صورت پذیا ياهداف و برنامه ها

در  يستاد يحوزه ها یابیز ارزیک بار نیو  ییاجرا امورهاي یابیاساس دوبار ارز اینوند داده شد. بر یسازمان پ یگروه
واحدها و  يانجام و بر اساس آن رده بند (با استفاده از مدیران و کارشناسان تعدادي از شرکتهاي توزیع)1394سال 
  ص حق جذب افراد صورت گرفت.یتخص

 
 ت (یریکپارچه مدیستم یس ياده سازیپIMS( 

کسان در ی يروش ها يرین در وجود و بکارگیقی، یدر جهت تحقق هماهنگ یهر سازمان یاساس يها يازمندیاز ن یکی
 يشتریت بیاست از اهم یخدمات دولته یکه مرتبط با ارا ییندهاین امر خصوصاً در فرآیکسان است. ای يت هایانجام فعال

 يسازمان، بازنگر يه واحدهاین شرکت با استفاده از تجارب گذشته و با مشارکت کلین راستا ایز برخوردار است. در این
و  روش ین ارتباط ضمن اصالح و بروزرسانیرا در دستورکار خود قرار داد. در ا يکار يه روشها و دستوالعمل هایکل

به ز یر گردش کارها نیل در مسیندها و تسهیزه در فرآیط مکانیجاد شرایژه به ای، توجه ويکار يندهایبا فرآ دستورالعمل
  است.  عمل آمده
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 ت اهداف و برنامه هایریه نرم افزار مدیته 

ه نیزان اعتبار هزیش اهداف هر حوزه، میاست که بتواند ضمن نما يازمند ابزاریت مناسب اهداف و برنامه ها نیریمد
  يزین حوزه، نرم افزار برنامه رین منظور در ایا يد. برایه نمایزان تحقق اهداف را بر اساس شاخص ها ارایز میشده و ن

بطور کامل مورد بهره  1394ستم در سال ین سیشود ا یم ینیش بیباشد. پ ید میان تولیده که در جریف گردیتعر
  رد.یقرار گ يبردار

  
  شهید رجایی و ارزیابی وزارت نیروشرکت در ارزیابی جشنواره 

شرکت در ارزیابیهاي خارجی به لحاظ اینکه وضعیت شرکت را در مقایسه با دیگر سازمانها و شرکتها مشخص میکند 
، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در ارزیابی جشنواره  1394همواره مدنظر و حائز اهمیت بوده است  . در سال 

در شاخصهاي اختصاصی و در ارزیابی وزارت نیرو ( همایش مدیران ارشد ) حائز رتبه و وم شهید رجایی  حائز رتبه س
  چهارم گردید .

  
  پیاده سازي سالمت اداري در سطح شرکت 

موضوع  1393با تشکیل کمیته تحول و ارتقاء سالمت اداري  با دبیري مدیر دفتر توسعه مدیریت ، در مهر ماه سال 
نیز با تشکیل مستمر و ماهانه  1394سالمت اداري به شکل نظام یافته در سطح شرکت دنبال شده است .در طی سال 

ات درراستاي رفع نقاط قابل بهبود در این زمینه تصمیمموضوعات مرتبط با سالمت اداري مطرح و ، جلسات این کمیته 
  .مقتضی اتخاذ شده است

  
 بازنگري و جاري سازي نظام پیشنهادات 

مدیر عامل محترم با صدور حکمی ، اعضاي کمیته نظام پیشنهادات را تعیین نموده و دبیري این  93در دي ماه سال 
و در  د . در پی آن نسبت به بازنگري و به روز رسانی نرم افزار اقدام کمیته را به مدیر دفتر توسعه مدیریت واگذار نمودن

 1,5را  به  94جهت افزایش نرخ مشارکت کارکنان اقدامات زیادي انجام شد به صورتی که سرانه پیشنهاد در پایان سال 
   .به ازاي هر یک از پرسنل رسید
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  یمعاونت مهندس -2-5
 ينه سازیها ، اصالح و بهییتملک دارا ينه توسعه و احداث شبکه، طرح هاین بخش آمار عملکرد شرکت در زمیدر ا

  آورده شده است.  ییاجرا يک امورهایبه تفک1394معابر در سال  یین عملکرد روشنایشبکه همچن
  

  توسعه و احداث -1-2-5
  عملکرد کلی شرکت در زمینه پروژه هاي توسعه و احداث مشاهده می گردد. زیر در جدول 

  هشتگانه يک امورهایبه تفک 1394نه توسعه و احداث شبکه و پست در سالیات در زمیعملحجم 

  فیرد

جنوب   غرب  ینواح  واحد  شرح
شمال   شمال  شرق  مرکز  غرب

  غرب
جنوب 
  جمع  شرق

فشار  شبکه  1
 متوسط هوایی

 169 9 33 9 8 1 5 8 96 کیلومتر

شبکه فشار   3
 94 12 15 28 14 4 9 9 3 کیلومتر  ضعیف هوایی

شبکه فشار   2
 متوسط زمینی

 33.47 3.28 2.68 5.30 4.21 4.74 4.80 3.01 5.46 کیلومتر

شبکه فشار   4
 ضعیف زمینی

 81 25 12 9 8 7 10 9 1 کیلومتر

 151 22 40 26 16 0 5 7 35 دستگاه پست هوایی  5

6  
جمع قدرت 

ترانسهاي هوایی 
 منصوبه

کیلو ولت 
 30618 5060 10265 3970 4815 0 1350 1485 3673 آمپر

 75 14 11 10 6 9 6 4 15 دستگاه پست زمینی  7

8  
جمع قدرت 

ترانسهاي زمینی 
 منصوبه

کیلو ولت 
 34440 10460 1630 7680 2300 5220 3440 2260 1450 آمپر

  

  

  يه ایسرما يهاییطرح تملک دارا -2-2-5
  

اختصاص  يه ایسرما يهاییتحت عنوان طرح تملک دارا غیرانتفاعی اعتباراتیو  یعمران ياز طرح ها یبرخ يجهت اجرا
ع برق یشرکت توزبین سازمان مدیریت برنامه ریزي استان و موافقتنامه منعقده  ین راستا طیشود. در هم یداده م

از حوزه تحت پوشش صورت گرفت که در  یدر مناطق یات برقرسانیعمل ،یصیبا توجه به منابع تخص شهرستان اصفهان
  شرح آن آمده است:ر یجدول ز
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  الیون ریلیمبالغ به م                        1394در سال  يه ایسرما يها ییاعتبارات تملک دارا یشرح کل  

ن یمحل تام  فیرد
  عنوان طرح  اعتبار

اعتبار 
موافقتنامه 

  1394سال 
  صیتخص

درصد 
ص به یتخص

  موافقتنامه

وجوه 
  یافتیدر

درصد 
به  یافتیدر

  صیتخص

1 
عمومی منابع 

 (ملی)
  100  3000  100  3000  3000   مسکن مهر طرحهايبرقرسانی به 

2  
  استانی

  
بهینه سازي شبکه فرسوده شهري و 

  47,9  1535  47,9  1535  3200   روستایی

  147,9  4535  147,9  4535  6200  جمع
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  ينه سازیاصالح و به-3-2-5
  

  1394شبکه و پست درسال  ينه سازینه اصالح و بهیعملکرد شرکت در زم

  فیرد

جنوب   غرب  ینواح  واحد  شرح
شمال   شمال  شرق  مرکز  غرب

  غرب
جنوب 
  جمع  شرق

شبکه فشار متوسط   1
 هوایی

 70 3 8 5 4 1 2 7 40 کیلومتر

شبکه فشار ضعیف   2
 هوایی

 69 5 18 10 2 10 7 13 4 کیلومتر

شبکه فشار متوسط   3
 زمینی

 9 1 2 1 1 0 2 1 1 کیلومتر

شبکه فشار ضعیف   4
 زمینی

 27.00 4 5 6 2 2 3 2 3 کیلومتر

 73 9 8 17 1 1 1 1 35 دستگاه پست هوایی  5

6  
افزایش قدرت 

ترانسهاي هوایی 
  بهینه شده

کیلوولت 
 8475 1070 2060 800 250 250 350 250 3445  آمپر

 15 4 1 2 0 5 1 2 0 باب  پست زمینی  7

8  
افزایش قدرت 

ترانسهاي هوایی 
  شده بهینه

کیلوولت 
1000 400 630 0 3490 800 1260 0  آمپر

0 
1658

0 
  

  
  از مهمترین این طرحها و پروژه ها به موارد زیر می توان اشاره کرد:

  امور برق جنوب شرق 

 اسپاداناشهرك آبشار  پروژه تجهیز پست زمینی محدوده •

 ساختمان تکادو ، بلوار پاسداران ،سپاهانشهربرق رسانی به  •

 مسکن مهر بهارستان تیسا یداخلنیرورسانی به پروژه  •

 گیاهچین ،باغ ارم  یابانخ ،طبیب اصفهانیدر خیابان هاي بهینه سازي  •
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 مور برق شمالغربا 

 ي محدوده امورماندید انیبه متقاض یبرق رسان •

 گز یابانخ يمحمودآباد حدفاصل پست آلپ تا ابتدا فشار متوسط دریف ریمس رییتغ •

 ددورانیشه ،فلکه نوبهار و باهنر يعاشق آباد انتهاخیابانهاي  توان و اصالح ولتاژ تیفیبار و ارتقا ک يساز بهینه •
 کوچه افشار یطالقان يمتر 8 يمطهر ابانیخو 

  امور برق شمال 

 ي ریپروژه تکت 55تعداد  رورسانی به مشترکین جدید نی •

 اتوبان فرودگاهو  آیت اله غفاري ، اشراق ، فالطوري خیابانهاي بهینه سازي •

 آیت اله غفاريو مفتح،  غرضی ، زینبیه شمالی ، سعدي خیابانهاي توان تیفیارتقاء کبهینه سازي و  •

 امور برق شرق 

 واحد مسکونی در خیابان همدانیان 524رورسانی به مشترکین جدید نی •

 اطشاران بعد از امامزاده، مالصدرا خیابان یکاشان دهیسپ،  آذر بهرامخیابانهاي در  نشده عیتوز يکاهش انرژ •
 میس یب یابانخ يانتهاو 

 امور برق مرکز 

 ي کسر يصائب کو و صاحب الروضات،  بهشتیارددرخیابان هاي  تیظرف جادیوا ابانیخ يآزاد ساز •

 باغ گلدسته، خواجو ی ،امام يپنج رمضان کو،  پسند) یتیجوزدان (گین خیابانهاي به مشترک یبرق رسان •
 آفتاب يسروش جنب فرهنگسرا

 امور برق جنوبغرب 

  حکیم نظامیو چهارباغ باال ، دکتر حسابی ،شفق شهرك عباسپوربلوار  رورسانی به مشترکین جدیدنی •

  لوار ملتبو  توحید هايیابانخبار فیدري ساز بهینه •

 امور برق غرب 

 محدوده امور نیبه مشترک یبرق رسان، رفع ضعف ولت،اطراف يبار ترانسها يسازبهینه  •

 محدوده امور  کاهش تلفات،فرسوده يشبکه ها يساز نهیبه،ممانعت از سرقت شبکه •

 امور برق نواحی 

 و ضعیف  منظور متعادلسازي بار فیدر ونیرورسانی در محدوده امور  فشار متوسط یکابل کش •

 تجهیز پست و ترانس در محدوده امور •
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 معابر ییروشنا -4-2-5
  ر اشاره نمود:یتوان به موارد ز یدر سطح شرکت انجام شد م 1394معابر که در سال  ییروشنا ين پروژه هایاز مهمتر

 جنوبشرقبرق امور و چهارم  بهارستان فاز اول و دوم یانیمحورم يفلز هیمعابر با پا ییاحداث روشنا •

 غربشمال برقامور  یصادق دیپور کوچه شه یردان دیاتوبان شه معابر ییروشنااحداث  •

 شمالبرق رامورد 8تا 1فازهاي  اتوبان فرودگاه حدفاصل پل طیاره و فرودگاهاحداث روشنایی معابر  •

 ینواحبرق در محدوده  قدس ابانیخ ییروشنا نیمتأ •

 
  )GIS(ییایسامانه اطالعات جغراف -5-2-5

به عنوان زیرساخت اطالعات مکانی شرکت هاي توزیع برق می تواند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت انجام  GISسامانه 
  فرآیندها در حوزه هاي مختلف شامل مهندسی، بهره برداري، مشترکین، مالی و برنامه ریزي ایفا کند.

اجرایی شرکت به غیر از امور نواحی،  در شرکت آغاز شده و هم اکنون در کلیه امورهاي 1386از سال  GISاستقرار سامانه 
پیاده سازي گردیده است.  GISاطالعات تاسیسات شبکه از سطح مشترك تا سطح پست فوق توزیع برداشت و در سامانه 

در حال حاضر برداشت اطالعات شبکه در امور برق نواحی با استفاده از تبلت در دست اقدام می باشد. اهم فعالیت هاي انجام 
  باشد:به شرح زیر می 1394در سال  GISخش شده در ب

  تهیه نقشه هاي پایه شهري محدوده امور نواحی وGIS READY نقشه ها 

  تهیه سرویس هاي نقشه تصاویر ماهواره اي و نقشه هاي شهري گوگل در سامانهGIS 

 و  1392هاي هوایی سال دریافت نقشه هاي جدید شهرداري بر پایه عکسGIS READY هانقشه 

  ارتقاء و توسعه نرم افزارGIS راه اندازي صفحه اطالع رسانی  و شرکتGIS  در پرتال شرکت 

 راه اندازي سامانه تحت وب پشتیبانی از کاربران 

  تدوین فرم اقالم توصیفی در پایگاه دادهGIS و تعیین دامنه هاي مجاز عوارض 

 گزاري جلسات آموزشی متعددآموزش، فرهنگ سازي و ارتقاء دانش کاربران در سطح شرکت با بر 

  راهبري نرم افزارGIS  شرکت توزیع کشور 7به نمایندگی از شرکت توانیر در سطح 

 افزار برداشت اطالعات تهیه نرمGIS بر روي تبلت و در محیط اندروید براي اولین بار در سطح کشور  

  1394ان سال یتا پا GISشرفت برداشت اطالعات یدرصد پ
 رحش

 
  شرفتیدرصد پ GISمقدار برداشت اطالعات جهت   مقدار کل  واحد

 80 11279  14099  لومتریک عیطول شبکه توز

  80  8235  10294  دستگاه عیتوز يتعداد پست ها
  86 936 1078 هزار مشترك  تعداد مشترك

 86 7 8 امور  تعداد امور
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  قات یتحق-6-2-5
باشد. بی شک توسعه تحقیقات یکی از عوامل کلیدي واحد تحقیقات شرکت متولی سازماندهی و توسعه تحقیقات می 

موفقیت سازمانی بوده و امروزه یکی از مهمترین قسمت هاي هر سازمان براي رسیدن به مزیت رقابتی پایدار تحقیق و 
واحد تحقیقات فعالیت هاي گوناگون داشته که اهم آن به  1394) در زمینه  هاي مختلف می باشد. در سال R&Dتوسعه (

  زیر می باشد: شرح
 مورد جلسه نشست علمی در زمینه هاي مختلف علمی شرکت 7برگزاري  •

 جلسه کمیته عالی تحقیقات براي بررسی پروژه ها و اولویت هاي تحقیقاتی مورد نیاز شرکت 7برگزاري  •

 برگزاري چندین جلسه کمیته تخصصی (کمیته علمی) در زمینه هاي مختلف •

مقاالت به کنفرانس ها و همایش هاي علمی، کاربردي و .... جهت تبادل و کسب علوم جدید اعزام همکاران و نویسندگان  •
 در زمینه هاي تخصصی.

 تهیه و تدوین دستورالعمل ارزشیابی آثار علمی شرکت  •

مقاله در کنفرانس  23همکاري در ارسال مقاالت همکاران به کنفرانسهاي مختلف که منجر به پذیرش و چاپ بیش از  •
 ی و بین المللی گردیده.هاي مل

 اختتام سه پروژه تحقیقاتی در زمینه هاي مدیریتی، اقتصادي  و عمومی •

 چاپ یک کتاب ، تصویب دو ترجمه و تدوین •

 پرداخت پاداش به مقاله دهندگان و درج در سوابق پرونده آنان بر اساس دستورالعمل ارزشیابی آثار علمی •

 دت دفتر تحقیقات تهیه و تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه م •

 50نیاز سنجی در بین همکاران و کمیته هاي علمی و همچنین دانشگاه در مورد بسترهاي تحقیقاتی و ارسال بیش از  •
 مورد اولویت تحقیقاتی. 27اولویت تحقیقاتی به سامانه تحقیقات برق و اخذ تایید 

 بودجه بیشتر براي انجام پروژه هاي تحقیقاتیارسال پیش نویس تفاهم نامه تحقیقاتی به توانیر براي تایید و اخذ  •

 و ماقبل آن 94پرداخت حق نظارت پروژه هاي تحقیقاتی مربوط به سالهاي  •

  1394عملکرد تحقیقات تا پایان سال

  وضعیت نام پــــــروژه  ردیف

نها در شرکت تجزیه و تحلیل ارزیابی عملکرد روشنایی با استانداردها و راهکارهاي تعمیرات و نگهداري آ  1
 و منطق فازي DEAتوزیع برق شهرستان اصفهان با استفاده از مدل 

 خاتمه یافته

مبتنی بر  و بیلینگ، GISبرآورد بار و محاسبه افت ولتاژ و تلفات فیدرهاي فشار ضعیف، بکمک اطالعات   2
 استخراج فازي الگوي مصرف مشترکین

  خاتمه یافته

  خاتمه یافته  یفیت خدماتارزیابی میزان رضایت مشتریان و متقاضیان از کیفیت خدمات ارائه شده با استفاده از مدل ک  3

 اطمینان لیتقاب افزایش و نشده توزیع انرژي از ناشی خسارات کاهش هدف با خطا نشانگرهاي بهینه ارزیابی  4
 اصفهان شهرستان برق توزیع شرکت موردي مطالعه –GIS سامانه از استفاده با

 دردست اقدام
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  اطالعات و ارتباطات  يورآ فن -7-2-5
  

  حوزه نرم افزار و زیرساخت :
  توسعه و ارتقاء پایگاه اینترنتی ( اصالح طراحی گرافیک ، تکمیل محتوا ، بهبود سرعت بارگذاري و ... ) •
توسعه خدمات اینترنتی ( افزودن خدماتی نظیر : درخواست تغییر نام ، پرداخت الکترونیکی قبوض ، درخواست  •

  مورد ) 27به  14از انشعاب و ... ، افزایش تعداد خدمات 
  استقرار سامانه دفاتر پیشخوان دولت •
  استقرار سامانه تماس تصویري داخل سازمان ( ویدئو کنفرانس ) •
 AMIباطی و سرویس دهنده طرح ذخیره عملیاتی شرکت توانیر و میزبانی از سرویس دهنده تأمین بستر ارت •

  شرکت توزیع برق 13براي مشترکین 
 ICTبهبود زیرساخت سرویس دهنده ها و ارتقا پایداري خدمات  •

 
  حوزه ارتباطات :

  مور اجراییا 5اجراي فاز دوم طرح جامع مخابرات و توسعه رینگ فیبر نوري براي نقاط ستادي و  •
  توسعه پهناي ارتباطی بخش هاي تابعه و توسعه پایداري ارتباطات بخش ها •

  ارتقاء بستر اینترنت سازمان •
 تأمین بستر اتصال پیمانکاران اجرایی جهت ارتباط با نرم افزارهاي سازمان بصورت از راه دور •

  
  حوزه شبکه و سخت افزار :

  بهبود زیرساخت مرکز داده اصلی شرکت •
 زیرساخت امنیت شبکه ارتقاء •

 ارتقاء تجهیزات سخت افزاري کاربران •
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  يبهره بردار معاونت-3-5
ع یرات شبکه توزیس و تعمید و سروینه بازدیشرکت در زم يمختلف حوزه بهره بردار يت هاین قسمت به فعالیدر ا

  ارائه شده است. 1394تحت پوشش در سال 
  

  کنترل شبکه -1-3-5
حوزه بهره واحد کنترل شبکه  تها و اقدامات مؤثر یاز فعال یناش ها یکاهش خاموش ج مرتبط باینتاسهم عمده 

  د که در فرم زیر بصورت خالصه اهم اقدامات آورده شده است.باش یمشرکت  يبردار
  

  
  1394عملکرد بهره برداري در سرویس و تعمیرات انجام شده بر روي شبکه و پستها در سال 

  مقدار  واحد  شرح  ردیف

  213 اصله اصالح پایه بتونی  1
  3275 اسپان اصالح شبکه (شامل ریگالژ، رفع پارگی سیم، تعویض سطح مقطع سیم)  2
  3000 مورد  اصالح اتصاالت سست(شامل تعویض جمپر، آچار کشی کلمپ)  3
  403  مورد اصالح یراق آالت (مانند کراس آرم، بریس، رنگ آمیزي و ...)  4
  4810  عدد (شامل مقره سوزنی و بشقابی، تبدیل پایه مقره کوتاه به بلند)تعویض و اصالح مقره   5
  1447  دستگاه نصب و تعویض کت اوت  6
  42000  اصله شاخه بري  7
  125  دستگاه تعمیر دژنکتور و سکسیونر  8
  340  دستگاه رفع نشتی روغن ترانس  9

  1069  دستگاه اصالح ارت  10
  1203  باب نظافت پست زمینی  11
  1430  دستگاه تعمیرات تابلو توزیع  12
  896  دستگاه رنگ آمیزي تابلوهاي توزیع  13
  2823  اصله شستشو و رنگ آمیزي پایه فلزي روشنایی  14
  69015  شعله تعویض المپ  15
  24155  مورد  تعمیر چراغ  16
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  1394عملکرد بهره برداري در بازدید و سرویس شبکه و پستها در سال 
  سرویس  بازدید  واحد  شرح  ردیف

  4026  5400 کیلومتر خطوط فشار متوسط  1

 1200  2000 کیلومتر خطوط فشار ضعیف  2

 1850  4392 دستگاه  پست هوایی  3

 1387  1936  دستگاه پست زمینی  4

 
  دفتر فناوري هاي نوین -2-3-5

 مطالعات طرح جامع اتوماسیون  
تهیه نقشه راه طرح جامع اتوماسیون شبکه انجام گردید  مطالعات طرح جامع اتوماسیون با همکاري امورهاي اجرایی و

  که نتایج حاضل از مطالعات مبنی بر نیاز هر امور به تعداد کلید زمینی و هوایی به شرح جدول ذیل می باشد.

  جمع  نواحی  مرکز  غرب  شمال غرب  شمال  شرق  جنوب غرب  جنوب شرق  شرح ردیف

تعداد نقاط اتوماسیون زمینی   1
  1119  18  188  44  210  103  120  178  258  (کوبیکل)

  375  6  63  15  70  35  40  60  86  اتوماسیون تعداد پست هاي زمینی  2

  451  144  5  47  108  41  37  22  47  تعداد نقاط اتوماسیون هوایی  3

  826  150  68  62  178  76  77  82  133  جمع تعداد نقاط اتوماسیون  4

نسبت تعداد نقاط اتوماسیون به   5
  2,62  1,9  2,13  3,27  3,24  2,31  2,49  2,65  3,7  تعداد فیدرها

  
  94تعداد نقاط اتوماسیون شده به تفکیک نوع در سال 

  

 امور
جنوب 

  شرق
جنوب 

  جمع  نواحی  مرکز  غرب  شمال غرب  شمال  شرق  غرب

  112  94  0  2  6  2  0  0  8  تعداد سکسیونر
  25  20  0  0  1  2  0  1  1  تعداد ریکلوزر

  1  1  0  0  0  0  0  0  0  تعداد سکشن الیزر
  138  115  0  2  7  4  0  1  9  جمع کل
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 )سامانه مدیریت ناوگانAVL(  

جهت تمامی خودرو هاي عملیات شرکت شامل مانیتورینگ کامل خودرو ها ، ارسال ماموریت و دریافت   AVLسامانه
اطالعات ماموریت و ارتباط کامل با سامانه ناب راه اندازي و درحال حاضر مورد استفاده واحد هاي بهره برداري هاي امور 

  هاي اجرایی می باشد.
  

تعداد خودرو هاي مجهز به نرم افزار   تعداد خودروهاي عملیات امور  امور  ردیف
 AVLردیابی خودرو  

  4  4  جنوب شرق  1
  3  3  جنوب غرب  2
  3  3  شرق  3
  4  4  شمال شرق  4
  3  3  شمال غرب  5
  3  3  غرب  6
  3  3  مرکز  7
  11  11  نواحی  8

  34  34  جمع کل
  

  دفتر ایمنی  -3-3-5
  

 یین خطرات شناسایست ابتدا ایو ضروراست ت یاهم يدارا یاز وقوع حوادث در سازمانها از ابعاد مختلف يریشگیپ
و  یمنین راستا دفتر ایاز بالفعل شدن آنها در نظر گرفته شود. در هم يریشگیجهت پ یمناسب يو سپس راهکارها

 یحوادث قبل یع و بررسیتوز يگر شرکتهایر و دیشرکت توان یمنیا ياز دستورالعملها يریعات با بهره گیکنترل ضا
ن سه بخش ی، اقدامات الزم را در ااستن یبه مشترک منیا یشرکت که خدمت رسان یوق به هدف اصلس يدرراستا

  ر انجام داده است: یبه شرح ز
  

 عملکرد در رابطه با پیشگیري ازوقوع حوادث پرسنل و پیمانکاران 

 عملکرد در رابطه با پیشگیري ازوقوع حوادث برقی در اصناف پرخطر  

  پیشگیري از حوادث مردمیعملکرد در رابطه با  

  عملکرد درخصوص فرهنگ سازي ایمنی  

 عملکرددرخصوص کنترل و نظارت ایمنی 
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همایشهاي نگاه ایمن وبرگزاري آزمون وصدورگواهینامه معتبرجهت برگزاري  همچنین ازجمله اقدامات بسیارموثر
  شرکت کنندگان جهت آموزش نحوه انجام کارایمن وجلوگیري ازبروزحادثه

  درخصوص فرهنگ سازي ایمنی:عملکرد  

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

  برگزاري مراسم تقدیر  -3تهیه و چاپ کتابچه مجموعه دستورالعمل هاي ایمنی براي کارکنان و پیمانکاران شرکت
  و بزرگداشت به مناسبت هزارمین روز بدون حادثه در چهار امور اجرایی 

 رگزاري همایشات ایمنی در کلیه امورها و بخش ها بصورت منظم و پایدار بصورت ماهیانه ب  

  تهیه پوسترهاي حوادث بوقوع پیوسته در سطح شرکت با عنوان مجالی براي اندیشیدن و نصب برروي استیکرهاي
  تهیه شده درساختمان هاي امورهاي اجرایی 

 ن مردمی و نصب برروي استیکرهاي خدمات مشترکین امورهاي تهیه پوسترهاي با عنوان مجالی براي اندیشید
  اجرایی

   تهیه پوسترهاي مختلف ایمنی با موضوعات مختلف بصورت شعارهاي ایمنی و کاریکاتورونصب درتابلوهاي ایمنی
  ساختمانهاي  شرکت 

  کالسهاي آموزشتهیه بنرها باموضوعات کاربردي وروزانه  گروههاوبرگزاري همایشهاي مربوطه وبرگزاري  
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  1394امورها در سال یمنیکارشناسان ا مرتبط باعملکرد 

  

  

  

  

  

یف
رد

  

  شرح

رق
ب ش

جنو
رب 

ب غ
جنو

 

حی
نوا

 

رکز
م

رب 
ل غ

شما
 

ال
شم

رب 
غ

رق 
ش

 

1  
بازدید و کنترل پیمانکاران نوسازي و بهینه سازي 

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

220 139 183 110 112  242  27
9  37  

2  

 رداري(سرویسبازدیدو کنترل پیمانکاران شاغل در بهره 
-روشنایی معابرو...)  طبق چک لیستهاي شماره-پست

SA05 ,07,08,11) -(L  و فرم شماره(F-SA02) 
 همچنین اقدام در جهت رفع نواقص

108  96 174 97 94 99 86 77  

3  
نصب  ,تست ,بازدید و کنترل از گروههاي قطع و وصل 

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

133  87 188 122 144 141 49 154  

4  
بازدید و کنترل از خودرو ها و اکیپهاي عملیات و 

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

96  71 73 58 70 101 62 66  

بق استیجاري ( اداري) طبازدید و کنترل از خودروهاي   5
 و اقدام در جهت رفع نواقصF-SA19) فرم شماره  (

55  35 66 55 50 110 44 58  

  10 11 8 9 9 12 11  11 تشکیل همایش ایمنی و ارسال  صورتجلسه همایش  6

تشکیل کمیته  حفاظت فنی امور و ارسال صورت   7
 جلسه کمیته

11  16 11 11 10 13 13 10  

8  
  تنبیه ارائه شدهتعدادتشویق و 

 تشویق
  تنبیه

 
6  

12  

 
11 
19  

 
8 
3  

 
5 
7  

 
6 

18  

 
11 
5  

 
5 
2  

 
7  
5  

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

 وتعداد پیگیري الزم در جهت پرونده هاي رفع حرائم   10
 خسارات وارده به مشترکین

106 54 41 142 134 154 19 148  
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  نیمعاونت فروش و خدمات مشترک -4-5
ان ین و متقاضیشرکت در ارتباط با مشترک يدیکل ياز واحدها یکین به عنوان یمعاونت فروش وخدمات مشترک

  ر آورده شده است.یمختلف آن به شرح ز يت بخشهایباشد که فعال یبرق م
  

  فروش انشعاب برق 1-4-5
ب در ین ترتیواگذار شد و بدبا احتساب روشنایی معابر د یان جدیانشعاب به متقاض 36776تعداد  1394در سال 

ن یدرصد کل مشترک 3,3سه با سال قبل ید که در مقایمشترك رس 1078885ن به یان سال تعداد کل مشترکیپا
  رشد داشته است.

  1394کل انشعابات واگذار شده در سال 
  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  ینواح  تعرفه

 27172 4838 4118 3991 4268 1989 1854 3446 2668 خانگی

 1411 362 124 160 228 160 117 157 103 عمومی

 351 9 4 5 3 0 4 20 306 کشاورزي

 101 0 11 8 8 5 0 7 62 صنعتی

 7449 887 1229 971 1021 1145 576 828 792 تجاري

 292 22 0 172 42  1 18  8  29  روشنایی

 36776 6118 5528 5658 5177 2552 3317 4466 3960 جمع

  
  1394در سال تعداد واگذاري انشعابات غیر دیماندي

  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  ینواح  تعرفه

 27170 4838 4118 3991 4267 1988 1854 3446 2668 خانگی

 1213 304 116 151 198 142 85 120 97 عمومی

 325 8 2 5 2 0 4 20 284 کشاورزي

 52 0 5 7 8 3 0 7 22 صنعتی

 7339 866 1199 966 1013 1134 563 820 778 تجاري

 36099 6016 5440 5120 5488 3267 2506 4413 3849 جمع
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  1394تعداد واگذاري انشعابات دیماندي در سال 

  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  ینواح  تعرفه

 2 0 0 0 1 1 0 0 0 خانگی

 198 58 8 9 30 18 32 37 6 عمومی

 26 1 2 0 1 0 0 0 22 کشاورزي

 49 0 6 1 0 2 0 0 40 صنعتی

 110 21 30 5 8 11 13 8 14 تجاري

 385 80 46 15 40 32 45 45 82 جمع

  
  
 
 

  
  
  

   

74.5%
2,5%

1.0%

0.3% 20.4%

94نمودار درصد واگذاري انشعاب  به تفکیک تعرفه در  سال

خانگی  عمومی کشاورزي صنعتی سایر مصارف
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  *1394 سالتا پایان  شرکتن یمشترک کل
  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  ینواح  تعرفه
 836355 105837 116804 135191 129678 86720 89492 86371 86262 خانگی

 45842 7713 6138 3919 7327 8105 6598 3042 3000 عمومی

 10831 468 194 357 276 16 167 483 8870 کشاورزي

 10270 308 2784 740 764 1247 162 1133 3132 صنعتی

 170951 17456 21401 21248 18254 43557 15758 17658 15619 تجاري

 4636 527 723 548 536 267 387 579 1069  روشنایی

 1078885 132309 148044 162003 156836 139912 112564 109266 117952 جمع

  .معابر محاسبه شده است*در این جدول تعداد کل مشترکین باروشنایی 

  1394سال تا پایان  غیر دیماندين یمشترک کل
  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  ینواح  تعرفه
 836270 105813 116804 135191 129668 86696 89468 86368 86262 خانگی

 43039 7073 5955 3673 6975 7605 6145 2828 2785 عمومی

 8237 338 77 157 183 9 154 409 6910 کشاورزي

 7167 222 1761 634 729 1169 123 1035 1494 صنعتی

 169643 17205 21178 21136 18154 43373 15596 17554 15447 تجاري

 1064356 130651 145775 160791 155709 138852 111486 108194 112898 جمع

  
  1394سال تا پایان  دیماندين یمشترک کل

  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  ینواح  تعرفه
 85 24 0 0 10 24 24 3 0 خانگی

 2803 640 183 246 352 500 453 214 215 عمومی

 2594 130 117 200 93 7 13 74 1960 کشاورزي

 3103 86 1023 106 35 78 39 98 1638 صنعتی

 1308 251 223 112 100 184 162 104 172 تجاري

 9893 1131 1546 664 590 793 691 493 3985 جمع
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77.5%

4.2%

1.0%

1.0%
15.8%

94نمودار درصد کل مشترکین به تفکیک تعرفه تا پایان  سال 

خانگی  عمومی کشاورزي صنعتی سایر مصارف

13.7% 10.1%

12.3%
14.5%15.0%

13.0%

10.4% 10.9%

94نمودار درصد کل مشترکین به تفکیک امور تا پایان  سال

شمال غرب غرب جنوب شرق شرق شمال مرکز جنوب غرب نواحی
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  و بار يفروش انرژ 2-4-5
 

با اقدامات و  ریاخ هاي در سالآن به مشترکین است.فروش و الکتریکی، توزیع انرژي انتقال ؛ فعالیت اصلی شرکت
  .شده رشد مصرف برق کنترل گردد یت مصرف سعیرینه ارتقاء فرهنگ مدیمختلف در زم يت هایفعال

  (مگا وات ساعت)         1394ک امور و تعرفه در سال  یبه تفک يمصرف انرژ

سایر   صنعتی  کشاورزي  عمومی خانگی  امور
  مصارف

روشنایی 
  جمع  معابر

 480،837 14،164 64،076 24،793 36،937 56،162  284،703 شمال

  449،157  9،685  56،477  13،211  16،644  60،784  292،352  شرق
  566،245  10،016  99،613  41،182  39،209  141،980  234،243  جنوب شرق
  388،897  11،919  69،931  9،824  5،027  81،589  210،604  جنوب غرب

  326،272  13،717  59،569  23،598  15،414  28،028  185،944  غرب
  885،112  12،805  69،022  451،977  42،089  48،734  260،483  شمال غرب

  435،312  6،735  114،986  23،284  542  93،004  196،758  مرکز
  1،506،876  25،435  37،718  727،606  526،844  41،494  147،777  نواحی
  5،038،712  104،480  571،396  1،315،478  682،710  551،779  1،812،868  جمع

 
  

 
 
 
 
 
 

  

36.0%

11.0%13.6%

26.1%

11.3% 2.1%

49نمودار درصد فروش انرژي به  تفکیک تعرفه در  سال

خانگی عمومی کشاورزي صنعتی سایر مصارف روشنایی
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  وصول مطالبات 3-4-5
از مسائل  یکی، وصول مطالبات به عنوان یجهت انجام هر چه بهتر خدمات رسان ینگین نقدیت تأمیبا توجه به اهم

ت وصول یباشد. وضع یم یق و اصولیدق ياست گذاریژه توأم بوده و ملزم به سیت ویصنعت برق با حساس یاتیح
  باشد:یل میبه شرح جدول ذ1394ع برق شهرستان اصفهان در سال یمطالبات شرکت توز

  
  ال)یون ریلی(م1393سه آن با سال یو مقا 1394ان سال یمطالبات در پات وصول یوضع

مانده مطالبات   امور/شرح
  سال يابتدا

فروش  يبها
درصد وصول به   وصول  يانرژ

  فروش
درصد وصول به 

  مطالبات

  %92,67 %98,63  888،411  900،712  58،009 نواحی

  %94,13  %99,19  324،852  327،510  17،614  غرب

  %93,55  %99,15  539،643  544،278  32،567  مرکز

  %91,63  %97,81  420،447  429،862  28،976  جنوب غرب

  %89,62  %97,81  417،395  426،744  38،975  شمال

  %96,31  %99,42  780،980  785،525  25،386  شمال غرب

  %84,40  %99,09  431،640  435،592  75،834  شرق

  %86,62  %98,12  583،755  594،933  78،993  جنوب شرق

  %92,64 %98,69 4,387,123  4،445،156  290،354 جمع

  %13,69  %41,32  15،057  36،436  73،529 نیروهاي مسلح

خالص از نیروهاي 
  %94,52  %99,17  4372066  4408720  216825  مسلح

  %92,64  %97,52 3654074  3746991  197436  93جمع سال

خالص از نیروهاي 
 )93مسلح (سال

147788  3715765  3643762 98,06%  94,31%  
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  يریلوازم اندازه گ 4 -4-5
نصب و کنترل لوازم اندازه گیري شرکت همواره یکی از مهمترین فعالیتهاي مورد توجه سازمان بوده که در این راستا 

  آن مجموعه بوده ایم.  در جداول صفحات بعد شرحضمن انجام فعا لیتهاي جاري شامل تست و نصب شاهد اقدامات به 
  

  1394تست هاي غیر دیماندي انجام شده سال تعداد 
تست   دوره اي  درخواست  امور

  مجدد
 80بلوك 

بهره   نظارت  90و 
مامور   استعالم  برداري

  مجموع  تشخیص

  21164  16796  727  489  294  3  1168  484  1203  نواحی
  22281  9614  448  143  539  533  256  9157  1591  غرب
  22597  14370  783  992  480  28  3  3209  2732  مرکز

  22043  16995  238  741  314  165  14  1499  2077  جنوب غرب
  24146  12094  1914  1019  469  132  2036  3794  2688  شمال

  23417  15476  326  466  660  928  82  3574  1905  شمال غرب
  22944  15476  1801  739  737  198  147  2222  1624  شرق

  21939  13395  531  36  770  23  0  4954  2230  جنوب شرق
  180023  113708  6768  4625  4263  2010  3706  28893  16050  شرکت

  
  

  1394آمار آخرین وضعیت قرائت در خصوص مشترکین داراي سیستم قرائت از راه دور سال 
  درصد قرائت شده  درصد تجهیز  تعداد تجهیز شده  امور

  7/92  6/38  1540  نواحی

  5/90  3/94  465  غرب

  2/90  7/96  642  شمال

  5/87  6/96  1493  غرب شمال

  85  1/97  573  شرق

  -  -  290  متفرقه (فتوولتائیک، ... )

  2/89  %50  5003  شرکت
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  1394عملکرد آزمایشگاه کنتور بر اساس نتیجه نهایی آزمایش سال 

  امور
  کشف دستکاري  معیوب  سالم

  مجموع
  دیجیتالی  مکانیکی  دیجیتالی  مکانیکی  دیجیتالی  مکانیکی

  3015  39  342  849  461  173  1151  نواحی
  2142  7  258  496  191  308  882  غرب
  2923  17  128  764  166  466  1382  مرکز

  2399  14  118  452  137  343  1335  جنوب غرب
  2609  15  139  1274  217  281  683  شمال

  3262  17  187  991  189  492  1386  شمال غرب
  2905  31  170  1032  187  391  1094  شرق

  2432  13  65  718  106  633  897  جنوب شرق
  21687  153  1407  6576  1654  3087  8810  شرکت

  
  و پیشرفت آن  1394عملکرد قرائت از راه دور در سال 

  مقدار  شرح

  100  94تعداد مودم نصب شده در سال 

  4713  94تعداد کنتور هاي دیماندي تجهیز شده در پایان سال 

  9893  تعداد کل کنتور هاي دیماندي

  %50  94در پایان سال   AMIدرصد تعداد کنتور ها با قابلیت 

  600  94تعداد کنتور هوشمند نصب شده در سال 
 

 1394سال  درو خدمات امورهاي اجرایی   جدیدعملکرد  نصب و 

  مجموع  خدمات  نصب جدید  امور

  4567  796  3771  نواحی
  5822  1259  4563  غرب
  5487  2112  3375  مرکز

  5705  2932  2773  جنوب غرب
  6796  1408  5388  شمال

  7047  1612  5435  شمال غرب
  7359  2290  5069  شرق

  8479  1731  6748  جنوب شرق
  51262  14140  37122  شرکت
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  خانه فرهنگ مدیریت مصرف -5-4-5
هاي هاي توسعه فرهنگ مدیریت مصرف و اجراي برنامههاي اجرایی خود را در دو محور برنامهدفتر مدیریت مصرف برنامه

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

  
 اختمان هاي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان انجام ممیزي انرژي در مجموعه س •

تدوین طرح جامع ممیزي انرژي در ساختمان هاي اداري حوزه فرمانداري شهرستان اصفهان و توانمندسازي مدیران  •
  انرژي آنها

ات تهیه و ارائه گزارش هاي مدیریتی مربوط به تعهدات کاهش مصرف ادارات و سازمان ها در تابستان و ارسال براي مقام •
  استان و شهر و مدیران ارشد هر ارگان

استفاده از بسترهاي قانونی و انجام تعامالت الزم در سطح مدیران ارشد شهري براي حمایت از اقدامات در حال انجام  •
  در سطح ادارات و سازمان ها

 آغاز و انجام مرحله اول طرح جامع ممیزي انرژي ساختمان هاي اداري •

 ها  برگزاري چندین جلسه توجیهی و آموزشی ویژه مدیران انرژي ادارات و سازمان •

اجراي طرح تطبیق تعطیالت و تعمیرات ساالنه صنایع با دوره اوج بار شبکه که منجر به کاهش پیک در روز پیک بار  •
 مگاوات شده است. 30شرکت به میزان 

  مگاوات شده است. 9پیک در روز پیک بار شرکت به میزان اجراي طرح ذخیره عملیاتی صنایع که منجر به کاهش  •

مگاوات  10استفاده از دیزل مشترکین صنعتی در ایام اوج بار که منجر به کاهش پیک در روز پیک بار شرکت به میزان  •
  شده است.

ري ها در انجام ممیزي انرژي الکتریکی در صنایع نمونه ( به صورت متمرکز با توجه به حجم دیماند مصرفی سنگب •
  اصفهان روي این صنعت براي دوره اول تمرکز شده است. )

   طرح کنترل تطبیقی دیماند مصرفی با دیماند قرارداد مشترکین صنعتی به صورت ویژه در دوره اوج بار شبکه •

اجراي طرح جلب همکاري مشترکین کشاورزي براي مدیریت پیک بار تابستان که منجر به کاهش پیک در روز پیک  •
 مگاوات شده است. 4شرکت به میزان  بار
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 هاي تجدیدپذیرروند توسعه انرژي  

برداري کیلووات در محدوده شرکت در حال بهره 450سامانه برق خورشیدي با ظرفیتی معادل  99تعداد  94در ابتداي سال 
کیلووات دیگر هم،  200بالغ بر  94باشد. طی سال درصد پیک بار مصرفی شرکت می 08/0بوده است. این ظرفیت معادل 

اي اصفهان در محدوده تحت پوشش شرکت مورد ظرفیت منصوبه سامانه برق خورشیدي تحت مدیریت برق منطقه
  .گرفتبرداري قرار بهره

مگاوات ساعت بوده که توسط مالکین  800، بالغ بر 94کیلوواتی طی سال  450مجموع انرژي پاك تولید شده این ظرفیت 
  درصد بوده است. 015/0ا مصرف شده است. به عبارت دیگر سهم انرژي پاك در سبد تامین انرژي شرکت معادل هسامانه

کیلووات و نیز مجموع قراردادهاي خرید 100معادل  94هاي برق خورشیدي در سال مجموع ظرفیت احداث شده سامانه
  برداري خواهد رسید.به بهره 95ال کیلووات بوده است که در س300، معادل 94در سالشد. تضمینی مبادله 

  

 روند توسعه منابع تولید پراکنده  

مگاوات در جریان  31مورد پروانه احداث صادرشده با مجموع ظرفیت  6گذاران در ، اقدامات اجرایی سرمایه94طی سال 
مگاواتی جهت  4نامه مگاواتی جهت احداث نیروگاه خورشیدي و یک مورد موافقت 5/3نامه بوده است. یک مورد موافقت

  صادر گردید.  94احداث نیروگاه بیوگاز طی سال 
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  یمنابع انسان -5-5

که یران ارشد شرکت بوده به طوریه هر سازمان همواره مورد توجه مدین سرمایبه عنوان مهمتر یمنابع انسان
که  یه آمار و اطالعات منابع انسانین بخش به ارایده است. در ایگرد یشبرد اهداف سازمانیاهتمام به آن باعث پ

  شود.  یباشد،پرداخته م یکارکنان و آموزش م يشامل عملکرد واحدها
  

  مشاغل يو طبقه بند یدفتر سازمانده 1-5-5
  

و مراقبت و به روز نگهداشتن  یالیه احکام ریمشاغل صدور کل يو طبقه بند ینکه در دفتر سازماندهیبا توجه به ا
گردد یم شان انجامیز حقوق ایه آنالیو ته يمانکاریو پ یمشاغل پرسنل رسم يطبقه بند شرکت ، یچارت سازمان

  باشد: یل میبه شرح ذ 1394ن دفتر در سال یعملکرد ا
  
  انجام ارزیابی عملکرد فردي - 1

ارزیابی عملکرد فردي پرسنل در دو مرحله شش ماهه اول و دوم انجام شد و نتایج آن جهت تاثیرگذاري  94طی سال 
د . همچنین از نتایج این ارزیابی در لحاظ گردی 95و نیمه اول سال  94در پرداخت فوق العاده حق جذب نیمه دوم سال 

  افزایش حقوق سالیانه و تعیین کارمند نمونه استفاده شد . 
الزم بذکر است فرمهاي ارزیابی عملکرد فردي در دو سطح عمومی و اختصاصی تدوین و فرم عمویم از طریق اتوماسیون 

  یل و مورد استفاده قرار گرفت . طراحی ، تکمیل و گزراش گیري شد و فرم تخصصی نیز توسط سرپرستان تکم
  

 پرداخت فوق العاده حق جذب پرسنل بر اساس بخشنامه توانیر -2

  بر اساس بخشنامه توانیر و نظامنامه تهیه شده در شرکت و بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی فردي و واحدي، 94طی سال 
سقف حق جذب و میزان قابل پرداخت حق جذب کلیه پرسنل محاسبه و طی دو دوره شش ماهه پرداخت گردید . مالك 

  محاسبه حق جذب به روش ذیل می باشد :
  

نمره کمیته تخصصی ) * سقف حق جذب = درصد  %20نمره ارزیابی واحدي +  %40نمره ارزیابی فردي +  %40(
  حق جذب قابل پرداخت

  
  :اقداماتدیگر 
 پیاده سازي نرم افزار جامع منابع انسانی نیروهاي شرکتهاي پیمانکاري  

  مراحل اجرا :
 استخراج کدشناسایی و کلیه اطالعات فردي و غمومی پرسنل و درج در نرم افزار 
  تعیین و تطبیق رسته شغلی و پست سازمانی پرسنل پیمانکاري  بر اساس چارت سازمانی 



 45       1394شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

  درج کلیه اطالعات مربوط به سوابق، مدارك تحصیلی ، عائله مندي و ....  پرسنل 
  درج اطالعات مربوط به شرکتهاي پیمانکاري و تعیین پرسنل زیر مجموعه در نرم افزار 
 ورود کلیه اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل شرکتهاي پیمانکاري جهت تهیه آنالیز 

 مزایا :
  سیستم حقوق و دستمزد پرسنل پیمانکار جهت تهیه آنالیز حقوقمکانیزه شدن 
  فیلد توانیر به صورت کامال مکانیزه 28امکان تهیه و ارسال آمار 
 ..... امکان تهیه انواع گزارشات مدیریتی به تفکیک نوع قرارداد ، محل خدمت ، شرکت پیمانکاري و 
 م افزار جهت کنترل اطالعات پرسنل زیر مجموعه از جمله امکان دسترسی کلیه روساي ادارات مالی و اداري به نر

 آنالیز حقوق ، عائله مندي ، جابجایی ها و....
  امکان ایجاد درگاه اینترنتی جهت شرکتهاي پیمانکاري جهت دریافت آنالیز حقوق و بروز رسانی اطالعات مربوط به

 پرسنل 
  رویت آخرین آنالیز حقوق و اطالعات مربوط به سوابق و امکان ایجاد پورتال جهت کلیه پرسنل پیمانکار به منظور

 .... و خود کنترلی کلیه اطالعات عمومی وحقوق و دستمزد توسط خود ایشان 
  

  تهیه و تدوین شرح وظایف پست هاي سازمانی رسمی و پیمانکاري چارت اجرایی پیشنهادي 

  مراحل تنظیم:
  .تشکیل کارگروه هاي تخصصی در معاونت هاي شرکت  1
  .تشکیل جلسات با حضور مدیران و کارشناسان هر حوزه بمنظور دریافت نظرات و اصالح شرح وظایف حوزه مربوطه2
  .بررسی اصالحات انجام شده و تدوین بولتن به تفکیک حوزه فعالیت3
ابالغ  و پس از آن مدیر عاملو  معاونت منابع انسانی:  .تایید و امضاي صفحات شرح وظایف توسط معاونت هرحوزه4

  به امورهاي اجرایی و واحدهاي ستادي
  

  تهیه ساختار سازمانی (چارت اجرایی ) پست هاي رسمی و پیمانکاري پیشنهادي شرکت  

  مراحل تدوین:
  .تشکیل کارگروه ها وجلسات تخصصی در معاونت هاي شرکت1
  .تنظیم صفحات چارت به دوصورت ستادي و امور هاي هشتگانه اجرایی مطابق پیشنهادات هر حوزه 2
  .تایید چارت توسط معاونت هر حوزه/معاونت منابع انسانی/مدیر عامل3
  

 ، فیلدي و.....) جهت نیاز شرکت و نیاز  28تهیه و ارسال آمارو گزارشات مدیریتی (ماهانه
 توانیر، سازمان مدیریت برنامه ریزي ، فرمانداري ، استانداري و.....شرکت هاي بیرونی از جمله 
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توزیع برق 
شهرستان 

  اصفهان

  جنسیت
 وضعیت تحصیلی

بی 
  سواد

خواندن 
فوق   دیپلم  زیردیپلم  ابتدایی  و نوشتن

فوق   لیسانس  دیپلم
  لیسانس

دکتري 
  و باالتر

بدون 
 کل  مقدار

 134 21 0 6 75 13 19 0 0 0 0  زن
 1559 579 2 47 327 103 381 112 7 1 0 مرد
 1693 600 2 53 402 116 400 112 7 1 0 جمع

  
  

  یو بازنشستگ ینیاداره کارگز -2-5-5
سس کانون بازنشستگان شرکت با اخذ مجوز از وزارت کشور و انتخاب اعضاي هیات برگزاري مجمع عمومی مؤ •

 مدیره کانون 

 تهیه  و تنظیم و صدور کارت شناسایی و منزلت ویژه پیشکسوتان و بازنشستگان  •

 سمینار آموزشی ویژه شاغلین در آستانه بازنشستگی جهت آماده سازي آنها به همراه همسرانشان.برگزاري  •

اخذ مجوز بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان  آور از اداره کار و سازمان تامین اجتماعی براي پرسنل فنی     •
  شرکت در رسته کارگر شبکه و استاد کار برقکار و غیره .

 نفر از پرسنل شاغل و مدیران. 15اي  رفع نواقص سوابق بیمه •

نفر از پرسنل واجد شرایط بازنشستگی در مشاغل  15اخذ مجوز ترك کار و صدور احکام بازنشستگی تعداد  •
 سخت و زیان آور و عادي .

 .1393برگزاري مراسم تقدیر و اعطاي جوایز به بازنشستگان سال  •

 ابر حوادث کارکنان و اشخاص ثالث. انعقاد قرارداد جامع مسئولیت مدنی کار فرما در بر •

 اجراي نظامنامه روند بازنشستگی و نظامنامه آموزش پرسنل در آستانه بازنشستگی . •

 اصالح و بهره برداري از نرم افزار جامع منابع انسانی و مکانیزه نمودن صدوراحکام بازنشستگی.  •

کمی و اجرایی نمودن نرم افزار مربوطه با توزیع و تکمیل فرم هاي مربوط به بیمه عمر و حوادث بین پرسنل ح •
 همکاري امور مالی جهت انعکاس به بیمه دانا براي پرسنل جدید االستخدام و بازنشستگان 

همکاري با دفتر ایمنی و دفتر حقوقی جهت پیگیري مراحل قانونی رسیدگی به حوادث و وصول دیه و غرامت  •
 مربوطه .

 شرکت سرمایه گذاري نیرو . پیگیري امور مربوط به سهام پرسنل در •

 انعقاد قرارداد با بیمه دانا جهت پوشش بیمه اي خودروهاي شخصی پرسنل و تقسیط حق بیمه متعلقه . •

پیگیري اخذ مجوز مشاغل سخت و زیان براي مامورین قرائت و توزیع در اداره کار و اداره بهداشت استان  •
 اصفهان.
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 در کمیسیونهاي تامین اجتماعی و هیاتهاي تشخیص اداره کار. دفاع از حقوق شرکت در مقابل دعاوي مطروح •

انعقاد قرارداد و تفاهم نامه همکاري با شرکت بیمه پارسیان جهت بیمه عمر خانواده پرسنل حکمی و توزیع  •
نفر پرسنل حکمی متقاضی و انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی  128فرم و صدور بیمه نامه هاي عمر براي 

فقره بیمه  640فقره بیمه عمر و  516ر انفرادي براي پرسنل شرکتی با شرکت بیمه دانا به تعداد درمان  عم
 1394تکمیل درمان در سال 

  
  برحسب محل خدمت 94آمار بازنشستگان در سال 

  تعداد به نفر نام امور محل خدمت

  5  ستاد
  2  مرکز

  2  نواحی
  1 شمال
  1 غرب
  0 شمال
 0 شرق

  0  جنوب غرب
 4  جنوب شرق

  15  جمـــع
  

  اداره رفاه و درمان  -3-5-5

با توجه به دستورالعمل هاي رفاهی ابالغی از شرکت توانیر، اداره رفاه و درمان با مکانیزه کردن فعالیتها، نظامند  
سازمانی وري  نمودن آن و بازنگري روشهاي موجود در جهت اجراي عدالت در مباحث رفاهی و در جهت ارتقاء بهره

  تالش نموده است. عملکرد این واحد طی سال مورد گزارش در دو زمینه رفاهیات و درمان به این شرح میباشد:
  
  رفاهیات 

 نفر  25میلیون ریال به تعداد 300پرداخت وام مسکن تا سقف  •

 نفر  17میلیون ریال به تعداد 150پرداخت وام مسکن تا سقف  •

 مورد 29تعداد پرداخت کمک هزینه ازدواج به  •

 مورد 7پرداخت کمک هزینه فوت به تعداد  •
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  ورزش شرکت-4-5-5
 سال گذشته تا کنون باهدف ایجاد نشاط و شادمانی ،ایجاد روحیه رفاقت و رقابت، 4معاونت منابع انسانی شرکت از 

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

هاي ورزشی در طی این مدت افزایش مشارکت  اقدامات صورت گرفته از جمله برگزاري مسابقات، همایشها و دوره
  درصدي  پرسنل به ورزش را در بر داشته است.  65

  

  مسابقات 
 تیم  9برگزاري مسابقات فوتسال داخلی با حضور  • 
 نفر 30برگزاري مسابقات تنیس روي میز داخلی با حضور  • 
 تیم  8برگزاري مسابقات والیبال داخلی با حضور  • 
 جسمانی خواهرانبرگزاري مسابقات آمادگی  • 
 تیم 6برگزاري مسابقات قویترین مردان شرکت با حضور  • 
 برگزاري مسابقات رزمی • 

 
 کسب عناوین ورزشی  
 کسب عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال پیشکسوتان سراسري وزارت نیرو توسط تیم منتخب صنعت آب و برق استان  • 

 کسب عنوان نائب قهرمانی مسابقات والیبال سراسري وزارت نیرو توسط تیم منتخب صنعت آب و برق استان  • 

 کسب عناوین اول و سوم تیمی و دوم انفرادي مسابقات قویترین مردان استان • 

 کسب مقام سوم مسابقات والیبال صنعت آب و برق استان • 

 ق استانکسب مقام سوم مسابقات تنیس روي میز صنعت آب و بر • 

 کسب مقام سوم مسابقات فوتسال صنعت آب و برق استان • 

 کسب مقام چهارم مسابقات والیبال صنعت آب و برق استان • 

 شرکت در صعود سراسري وزارت نیرو به قله یامان داغی • 
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 ایجاد بستر هاي ورزشی  
 آنان.برگزاري ورزش صبحگاهی ، پیاده روي ،کوه پیمائی ، کویرنوردي جهت همکاران و خانواده  • 

 اختصاص سالنهاي ورزشی بدنسازي، آمادگی جسمانی، تنیس روي میز، والیبال ویژه بانوان • 

 اختصاص سالنهاي فوتسال، والیبال، بدنسازي ویژه آقایان و خانواده آنان • 

تهیه  و توزیع بلیط جهت استفاده همکاران از استخرهاي منتخب سطح شهر ویژه کلیه همکاران رسمی، شرکتی  • 
 گان با خانواده آنان. و بازنشست

 برگزاري دوره هاي آموزش شنا ، آمادگی جسمانی ، تکواندو جهت همکاران و خانواده آنان. • 

 واحد درمان  

نفر پدر و مادر غیر  50نفر که  910انعقاد قرارداد بیمه درمان پرسنل و افراد تحت تکفل با بیمه دانا به تعداد  • 
بازنشستگان با پوشش و  به صورت غیر تحت تکفل پوشش دارندنفر همسر  2نفر فرزندان و  6تحت تکفل و 

 نفر 473
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی پرداخت فرانشیز درمانی جانبازان و خانواده شهداء که توسط کارشناس بیمه دانا  • 

 تائید و پس از هماهنگی با نماینده امور ایثارگران جهت پرداخت به امور مالی ارسال می گردد.
نفر از پرسنل شاغل و بازنشسته حکمی طبق مصوبه شوراي  46ساعدت هزینه هاي درمان به تعداد پرداخت م • 

 درمان بر اساس دستور العمل مساعدت درمانی مصوب شرکت توانیر .
انعقاد قرارداد بیمه تکمیل و عمر و پس انداز پرسنل شرکتی (آنالیزي) با بیمه دانا که از تعداد کل پرسنل  • 

 نفر بیمه تکمیلی درمان شدند.  644ر می باشند نف 814شرکت که 
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  دفترآموزش  -5-5-5
  

ن به روز نگهداشتن دانش و اطالعات آنها و به منظور  یش مهارت و دانش کارکنان شرکت همچنیافزا يدر راستا
ع برق یهرچه مطلوب تر، واحد آموزش شرکت توز یجه انجام خدمات رسانیزات و در نتیح از تجهیصح يبهره بردار

 یآموزش يدوره ها يواحدها اقدام به اجرا يازهایانجام شده بر اساس ن يها يزیشهرستان اصفهان مطابق برنامه ر
  ل عملکرد آن آورده شده است.ینمود که در جدول ذ 1394مختلف در سال 

  
  
  

  گزارش عملکرد دوره هاي آموزشی پرسنل رسمی
  

  94عملکرد دوره هاي برگزار شده کارکنان شرکتی و پیمانی  درسال گزارش  
میزان در مشاغل پیمانکاري اجام می گیرد.آموزشهاي بخش نیروهاي پیمانکاري با رویکرد پرورش نیروهاي حرفه اي 

 3562نفر ساعت فنی و  29534نفر ساعت میباشد که شامل  33096ساعت دوره هاي اجرا شده پیمانکاري و شرکتی 
  نفر ساعت غیر فنی است.

  
 کارت مهارت  260اجراي  آموزش هاي تخصصی پرورش نیروهاي حرفه اي در حوزه فعالیتهاي بهره برداري و صدور

 و صالحیت حر فه اي شامل :
  
ران سرویس انفر از پیمانک 15 آموزش تعداد فن ورز  سرویس و نگهداري  پست  ها ي توزیع به صورت برقدار: - 1

 کارت مهارت این فعالیت و ثبت اسامی آنها در نرم افزار ناب جهت اختصاص این نوع کارها به ایشان .پست و صدور 
  
نفر از نیروهاي کارگري فعال در بخش سرکابل و مفصل و صدور  82آموزش تعداد  : دوره سرکابل ومفصل بندي - 2

 اختصاص این نوع کارها به ایشان . کارت مهارت این فعالیت و ثبت اسامی آنها در نرم افزار ناب جهت 45 تعداد
  

  آموزش خط گرم فرمان از راه دور : -3
 30تئوري و عملی  و  ساعت 90ساعت  ( 120نفر از نیروهاي واحدهاي بهره برداري به مدت    200آموزش تعدا 

عدد کارت مهارت صادر و در  200 ساعت بصورت میدانی در محیط واقعی کار )  برگزار گردید . در همین راستا تعداد
  نرم افزار نتب ثبت گردید.

  نتیجه  اجراي طرح هاي فوق :
 کاهش خاموشیها  
 . افزایش رضایتمندي مشترکین با توجه به کاهش خاموشی ها 
 کاهش انرژي توزیع نشده  
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  دوره هاي آموزشیعلمی ارزیابی و اثربخشی  
 که شامل :انجام می گردد ارزیابی دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان  براساس مدل علمی کریک پاتریک

 سطح واکنش •

  سطح یادگیري •

  سطح رفتار •

  سطح نتایج •

براساس آئین نامه مدیریت فرآیند آموزش سه سطح اول در وزارت نیرو براي دوره هاي خاص و استراتژیک در حال اجرا 
نرم افزار جامع منابع انسانی متناسب با آئین نامه مذکور جهت ارزیابی سطوح ارزیابی فوق در  94که درسال میباشد. 

  . گردیددوره ها طراحی و اجرا 
  
 ) بازنگري کلیه  دستور العلمها و روشهاي اجرایی دفتر مطابق سیستم مدیریت یکپارچهIMS و ثبت در (

 نرم افزار مدیریت اسناد ثبت
 

 اجراي فاز اول سایت آموزشی میدان الله  
  انعقاد قرارداد با پیمانکاران ساختمانی

  بازسازي و احداث ساختمان مرکز و احداث کارگاههاي آموزشی فنی
  تهیه طرح فنی شبکه و کارگاههاي آموزشی

 مکانیزه نمودن فرآیند آموزش پیمانکاران  
و انجام نفر  800 تعدادنصب و پیاده سازي نرم افزار جامع منابع انسانی ویژه پرسنل آنالیزي شرکتی و پیمانکاري به 

  فرایند آموزش این پرسنل  به صورت مکانیزه انجام میگردد.
 : برگزاري آزمونهاي مهارت شغلی در حوزه هاي مختلف  

آزمون در رشته هاي مختلف شغلی مربوط به حوزه هاي معاونت هاي  بهره برداري ، مالی  20 در این راستا تعداد
با هدف آشنایی و تسلط نفر  819 ،منابع انسانی و دفتر حراست به تعداد وپشتیبانی ،مهندسی ،خدمات مشترکین

  کارکنان با روشها و دستور العملهاي کاري و استخراج نیازهاي آموزشی برگزار گردید.
 : آزمون هاي جذب نیرو  
ن در برگزاري آزمون تبدیل وضعیت نیروهاي شرکتی به رسمی با هماهنگی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفها - 1

 نفر 164 خردادماه به تعداد
برگزاري آزمون جذب نیرو هاي پیمانکاري در بخش کارشناسی برق با هماهنگی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی  - 2

 نفر 18 اصفهان به تعداد
  نفر 38 به تعداد سیمبانبرگزاري آزمون جذب نیرو هاي پیمانکاري در بخش ماموران  - 3
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 کارآموزان  
            در مقطع کارشناسی و کاردانی در رشته هاي تحصیلی به شرح ذیل و بر اساس تقاضاينفر دانشجو  55تعداد 

  اي مختلف در سطح شرکت جهت انجام کارآموزي تقسیم بندي گردیدند.هواحد 
  

  جنسیت  تعداد  رشته تحصیلی
  پسر  دختر

  31  2  33  مهندسی برق
  -  16  16  حسابداري

  1  3  4  مهندسی صنایع
  -  1  1  کامپیوتر
  -  1  1  مدیریت
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  و امالك یدفترحقوق 5-6
فقره و با موضوعاتی از قبیل تخریب و سرقت تجهیزات برقرسانی عمومی،  94ن سال بالغ بر ایپرونده هاي متشکله در 

تعداد قابل آنکه  "ممانعت از نصب تجهیزات، استفاده غیر مجاز از برق، تجاوز به حریم شبکه برق و غیره می باشد ، مضافا
، توجهی از 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.
  

  از جمله پرونده هاي تشکیلی در واحد دعاوي:
  

رسیدگی و همکاري با کالنتري ها و دادگاه در جهت پاسخگویی و تکمیل پرونده هاي ممانعت از نصب شبکه و دو مورد 
  استفاده غیر مجاز از انرژي بصورت کامالً حرفه اي در محدوده تحت پوشش شرکت  

  

  
  در واحد امالك نیز فعالیتهایی به شرح ذیل صورت گرفته:

  
  

  
  امالكواحد  1394عملکرد سال 

  توضیحات  تعداد  عنوان

  اییکیلو ولت در محدوده امورهاي اجر 20مبایعه نامه واگذاري عرصه و اعیان پست هاي   85  انعقاد

  کیلو ولت به نام شرکت 20از امالك پستهاي   21  اخذ سند رسمی

  پست برق مربوط به مسکن مهر در بهارستان از شرکت عمران بهارستان  28  اسناد واگذاري

  
   



 54       1394شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه

  یروابط عموم -5-7
)که 1414فعالیتهاي گسترده اي را بر اساس برنامه هاي تدوین شده (برپایه استراتژي  94دفتر روابط عمومی در سال 

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

 اي و اطالع رسانی حوزه رسانه  
 نشست هم اندیشی رسانه اي 2نشست خبري و  10خبر در حوزه رسانه و برگزاري500تولید  •

حوزه خدمات فروش و پس از فروش شرکت بر مبناي نرم افزار جامع مرکز  2انجام مطالعات اجتماعی و نظرسنجی در •
 هزار نفر از مشترکین.  3سمیع به صورت تلفنی با حدود 

 بر اساس نرم افزار ناب  121هزار مشترك در خصوص خدمات مرکز  3جی تلفنی ازانجام نظرسن •

 نفر از همکاران به اتفاق خانواده هاي ایشان به نقاط مختلف کشور  650اعزام  •

 آگهی و تیزر تلویزیونی دربرنامه زنده رود.  4برنامه مسابقه اي تلویزیونی در سیماي هشت بهشت و انتشار  6تولید   •

 جهت اطالع رسانی نشر نشریات داخلی شرکت و عدد پوستر  5000و عدد بروشور 18000، متر بنر 2300تولید  •

 آگهی فراخوان، مناقصه و مزایده در روزنامه هاي استانی و کشوري 56انتشار  •

 قسمت جهت پخش در تلویزیون اصفهان 20در  "ب،مثل برق مثل زندگی"تولید برنامه تلویزیونی با عنوان  •

 برنامه تلویزیونی در پخش پر بیننده  تلویزیون بر نامه زنده رود اصفهان 4تولید  •

برتري روابط روابط عمومی در یازدهمین سمپوزیوم روابط عمومی هاي برتر ایران و جشنواره روابط عمومی هاي برتر  •
 استان اصفهان

 داخلی از امورهاي اجراییانجام ارزیابی  و "دو بار در سال"ارزیابی منظم شرکت در حوزه روابط عمومی •

 )ISOتکمیل روش هاي اجرایی حوزه روابط عمومی در خصوص انجام پیاده سازي نظام مدیریت یکپارچه( •

 تلویزیون سیماي شهر واقع در میدان انقالبو  سینما 3پخش تیزر تبلیغاتی مرکز سمیع در  •

 
 شکایت و رسیدگی به شکایات 

 94در سال  %9/92به  93در سال  %88یش ضریب رضایتمندي از افزا •

 خرید و نصب و راه انداري نرم افزار جامع نظرسنجی و ارزشیابی  •

 شکایت وارده از طریق سامانه بازرسی شرکت 5 و شکایت شبکه سامد 102رسیدگی و پاسخگویی به  •

پیام کوتاه شکایت، پیشنهاد، سوال، درخواست راهنمایی و گزارش وارده از طریق سامانه 12754رسیدگی و بررسی به   •
100000121 

فتر روابط دمورد از شکایات کتبی که از کانال هاي مختلف و به صورت حضوري در  200رسیدگی و پاسخگویی به •
 عمومی ثبت شده است.

 مورد پیامک اطالع رسانی یا پاسخگویی از طریق سامانه پیام کوتاه 9570ارسال  •
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 فعالیتهاي فرهنگی 

 مراسم همکاران متوفی و خانواده هاي ایشانتدوین نظامنامه آئین برگزاري  • 

 مذهبی -تهیه جدول برنامه هاي فرهنگی و مناسبتهاي ملی  • 

لوح فشرده حاوي فعالیتهاي شرکت و نحوه واگذاري انشعاب به جهت آگاه سازي و اطالع رسانی به  200تولید ویرایش  • 
 عدد 2000 مشترکین  و توزیع آن به تعداد

 ز ستاد اقامه نماز به جهت کسب رتبه در بین شرکتهاي استان اصفهاندریافت لوح تقدیر برتر ا • 

  94لوح تقدیر و تندیس در جشنواره روابط عمومی هاي برتر استان اصفهان در سالهاي  2کسب  • 
  94برگزاري نمایشگاههاي فرهنگی(کتاب،حجاب و بهداشتی) در جنب مراسم جشن دانش آموزي درسال  • 
 ا و حدیث کساء به صورت ماهیانهبرگزاري مراسمات زیارت عاشور • 

 فطار اولی ها ویژه مکلفین سال اولو برگزاري مراسم جشن تکلیف فرزندان همکاران • 

 محفل قرآنی 2ري مسابقات فرهنگی، کتابخانه اي و برگزا • 

 جلسه هم اندیشی ائمه جماعات 5و برگزاري برگزاري مراسم مذهبی با حضور مداحان اهل بیت(ع) • 

 آموزشی ائمه جماعات در مشهد مقدسبرگزاري دوره  • 

 برگزاري راه اندازي هسته هاي فرهنگی امورها • 

 نمایشگاه در اصفهان) 2نمایشگاه در تهران و  1نمایشگاه داخلی و بین المللی( 3برپایی  • 

 بهمن، جشن دانش آموزي) 22همایش داخلی ویژه همکاران(روز کارگر، روز زن، 5برگزاري  • 
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تنظیم:تهیه و   

 مهندس علیرضا کشانی
 مهندس عباس رفیعی

:آمار کارشناس  
فروزمند فریما  

 


