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  امل ريم مدایپ -3

و  يو فرهنگ، بم زعم مل   اقتصمدرهبر معظم انقالب،  سمل  توسطهک  3131سمل 
اصفهمن شهرستمن   ربقعيشرکت توز ،رباي گردید ي انمگذار يت جهمدي ريمد

الهمم بخش تالش و جديت رد خدمت رسمني هب مشترکین و متقمضیمن بود .رب 
،تمرکز  يکمهش  مراجعمت مردم  بم هدفنداه ي اصالح فرآ  بمهمراه  منیخدممت هب متقمض  اراهئ رپشور و زبرگ رد جهت  ي،حرکت همین اسمس 

نداه رب اسمس ي فرآ ي ستند سمزتوأم بم م ن شده يی هب اهداف  تع  يمب یدست  يمجددشرکت ربا  يسمزممنده  و رد نهميت   رب کمهش تلفمت
امهب کمهش ريگمشچ این اقداممت مي توان  جي نتماز هک  داد رد دستور کمر خود قرار (IMS)  يت ي ريمد يستم اهي س   هک منجر هب  يمت  مردم ی ک
 اشمره کرد. ارنژي زان تلفمت ي ن کمهش م ی و همچن  گردید اصفهمن ي  ان ه از استمندارريمفت تقدیرد
انشعمب جدید هب متقمضیمن، ك  مشترکین  43221 بم واگذاري  3131شرکت ؛ رد سمل  ي جمر يتهمي امم هب لحمظ روند توسعه فعمل  

مزمند توسعه انواع شبکه و پست ید ن ین تعداد مشترک جدی هب ا يرو رسمن ي است ن  يه ي رسید. بد  3944333تحت پوشش شرکت هب رقم 
گمه رتانس م  301لومتر شبکه و نصب ی ک  113ن امر بم احداث ی بوده هک ا و پست ك  شبکه  ن حجم شبکهی د. رد مجموع بم توسعه ایسر گردي دست

گمه بم مجموع ظرف  39414 هب رقم عيتوز يلومتر و ك  پستهمی ک  13749ن شرکت  هب رقم ی  اعيتوز ياه گم ولت آمپر رد  2143ت ي دست م
گمهي رب عملکرد و تالش کمرکنمن فرصت د.یرس  3131من سمل یپم  عيکسمهل شرکت توزی  يت اهي را جهت مرور فعمل  ياین کمران ه بم ن

صورت گرفته  يره بخش نشمنگر اهداف و اقداممت راهبرد يحمت اراهئ شده رد ابتدا ي توض آورد. ياصفهمن فراهم م ربق شهرستمن 
  ي من دالیرد جهت ب  يبمشد و هب خوانندگمن گرام  يرشد و ارتقمء آن بخش م  يربا 
              رات آن کمک خواهد کرد. يي تغ 

نحمیدرضم پيرپيرا  
 رئيس هیمت مدريه و مدري امل 
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 ره شرکتدربا -2 
 

دار و مطمئن به يع برق پايت توزيمورأبا م 1573شهرستان اصفهان در سال شرکت توزيع نيروي برق 

شهرستان اصفهان بوده که  ين شرکت حوزه فرمانداريا ياتيد. محدوده عمليس گرديسأن تحت پوشش تيمشترک

گزارش شده لومتر مربع يک 13742مساحت آن  1531سال بر اساس آمار منتشره از سوي استانداري اصفهان در

ت يريو مدمرکز  ،امور جنوب شرق، شرق، شمال، شمال غرب، غرب، جنوب غرب  هشتن شرکت شامل يا. است

خ اول آبان ماه سال يدر تار شهرستان اصفهانبرق ع يباشد.  شرکت توز يساختمان ستاد م سهن يهمچن ينواح

ت ها يمورأاصفهان م ياع با جدا شدن از برق منطقه يتوز يقانون استقالل شرکت ها ياده سازيپ يدر راستا 22

 آخرين اساسنامه شرکت در دهد. ير انجام ميتوان ير نظر شرکت مادر تخصصيماً زيمستق را ف خوديو وظا

ر يتبصره توسط وز 63ماده و  20ع برق در استان ها مشتمل بر يتوز يقانون استقالل شرکت ها ياجرا يراستا

ب يمقارن با استقالل شرکت  به تصو 1/3/22خ يدرتارابالغ و توسط مجمع شرکت  17/5/1523خ يرو در تارين

شرکت  يب مجمع عموميبه تصو 3/1/36رات اساسنامه در يين تغيآخر د.يصاحبان سهام رس يمجمع عموم

 د.يکشور درج گرد يثبت و در روزنامه رسم 0/5/36خيده است ودر تاريرس
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 سات شرکت يتأس -1

 يمحدوده فرماندارشود يمحسوب مکشور  يکالن شهر يشرکتهاع برق شهرستان اصفهان جزو يشرکت توز

تحت را ون و پانصد هزار نفر يليو مدافزون بر  يتيجمع  زاست،يشهرستان اصفهان که در بردارنده شهراصفهان ن

 پوشش خود دارد.

 ع برق شهرستان اصفهان تالش کرده است ير شرکت توزياخ يط دشوار سالهايو شرا ينگيرغم کمبود نقديعل

 يداريپا،يفن يت استانداردهايتا ضمن رعا ش بخشديد افزاين جديشبکه را متناسب با رشد مشترک يتهايتا ظرف

 د.يشبکه را هم حفظ نما

 

در حجم  ياساس ي، بازنگر 35ان ساليشرکت در پا يها ييدارا يابيد ارزيتجد يالزم به ذکر است در پ

 ه شده است.يانجام شده ارا يينها يش رو براساس بازنگريشرکت صورت گرفته است که جدول پسات يتأس
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 3131سال  پایان تا ک اموريع برق شهرستان اصفهان به تفکیتوز ر بار شرکتیسات زيستأ

 جمع نواحي غرب جنوبغرب مرکز شرق شمال شمالغرب جنوبشرق واحد شرح فیرد

1 
شار شبکه ف

 ييمتوسط هوا
 4441 1313 313 71 3 311 212 113 121 لومتريک

با شبکه فشار متوسط  6

 خودنگهدارکابل 
 11 31 31 1 9 22 1 3 4 لومتريک

5 
شبکه فشار 

 ييف هوايضع
 2739 1111 114 133 144 112 221 233 442 لومتريک

با ثف يشبکه فشار ضع 0

 خودنگهدارکابل 
 112 27 21 37 32 12 43 41 13 لومتريک

3 
شبکه فشار 

 ينيمتوسط زم
 123 22 12 332 312 73 24 13 343 لومتريک

2 
شبکه فشار 

 ينيف زميضع
 3127 2 11 217 111 332 311 377 131 لومتريک

 7194 1913 191 212 22 191 177 3992 121 دستگاه ييترانس هوا 7

2 
جمع قدرت 

 ييهوا يترانسها

ميليون 

ولت 

 آمپر

393 247 312 323 23 21 323 214 3471 

 3119 349 77 219 191 234 221 227 199 دستگاه ينيترانس زم 3

14 
جمع قدرت 

 يترانسها

 ينيزم

ميليون 

ولت 

 آمپر

313 312 397 334 231 321 11 392 3924 

11 
 يچراغ الکپشت

 وات 044
 1941 9 31 121 311 3127 3123 3379 233 دستگاه

16 
 يچراغ الکپشت

 وات 634
 37111 4331 322 3343 4332 3914 3132 3229 1971 دستگاه

15 
 يچراغ الکپشت

 وات 134
 19397 1991 1173 1317 3314 4294 2179 1319 2932 دستگاه

10 
 يچراغ الکپشت

 وات 163
 47321 32122 4723 1471 4413 1177 3329 1441 2421 دستگاه

13 
 يچراغ الکپشت

 وات 74
 3921 13 42 142 3 332 42 271 12 دستگاه

12 
 يچراغ الکپشت

 وات 34
 391112 32739 33133 3422 31919 31277 31971 31731 39113 دستگاه

 4929 3331 717 317 313 113 131 147 222 دستگاه LEDچراغ  17

 11921 1973 1243 1311 1321 1222 2911 4272 2449 اصله يه فلزيپا 12
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يآمار يشاخص ها -4  

 

ت يل رضاياز قب ين هستند مواردين صنعت برق و مشترکيبرق که رابط ب يرويع نيتوز يشرکتهادر 

 ، ت استياهم ين شبکه ها دارايا يفن يداريع و ارتقاء پايتوز يشبکه ها ياقتصاد ين ، ارتقاء بهره وريمشترک

ن يت را نشان دهند.بر ايت موارد حائز اهميف شوند که وضعيد تعريبا ينه ابه گو يآمار ين شاخصهايبنابرا

 باشد. ير قابل ارائه ميطابق جدول زم اين شرکت يآمار يدگاه شاخصهاياساس د
  

 * 3131ان سال یشرکت در پا يآمار يشاخص ها

 واحد شرح فیرد
ان یمقدار در پا

 3131سال

 4.1 متر *هر مشترک يبه ازا یيطول شبکه فشار متوسط هوا 1

 9.1 متر *هر مشترک يبه ازا ينيطول شبکه فشار متوسط زم 6

 2.7 متر *هر مشترک يبه ازا یيف هوايطول شبکه فشار ضع 5

 3.4 متر *هر مشترک يبه ازا ينيف زميطول شبکه فشار ضع 0

 3.4 لوولت آمپريک هر مشترک يبه ازا یيهوا يت منصوبه ترانس هايظرف 3

 3.92 لوولت آمپريک هر مشترک يبه ازا ينيزم يت منصوبه ترانس هايظرف 2

 1113 مشترک هر پرسنل يتعداد مشترک به ازا 7

 32.1 لو وات ساعتيون کيليم هر پرسنل يبه ازا يفروش انرژ 2

 4.1 مگا وات ساعت متوسط مصرف هر مشترک در سال 3

 24 لومتر مربعيمشترک بر ک لومتر مربعيتعداد مشترک در هر ک 14
 
 

 

مرتبط با تجديد ارزيابي دارايي هاي شرکت است که در اين عمده تغييرات در اين بخش ناشي از درج اطالعات *

 است. آورده شدهکارنامه 
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قبل الزم  يسه آن با دوره هايمشخص و مقا يک دوره زمانيع در يتوز يعملکرد شرکتها يبه منظور بررس

ف يدهند،تعر يمورد نظر نشان م يشرکت را در دوره زمان تيزان فعاليکه م ييتهاياست شاخصها براساس کم

 باشند. ير قابل ارائه ميشرکت به شرح جدول ز يعملکرد ين راستا شاخصهايشود.در ا

 

 3132و مقایسه آن با عملکرد سال 3131در سال  يشرکت به لحاظ عملکرد يآمار يشاخص ها

     3131مقدار سال واحد شرح ردیف
     3131مقدار سال

 7/3 32/2 متر دیهر مشترک جد ياحداث شده به ازا یيطول شبکه فشار متوسط هوا 1

 2/9 7/9 متر دیهر مشترک جد ياحداث شده به ازا ينيطول شبکه فشار متوسط زم 6

 11/3 91/2 متر دیهر مشترک جد ياحداث شده به ازا یيف هوايطول شبکه فشار ضع 5

 2/2 1/2 متر دیهر مشترک جد ياحداث شده به ازا ينيف زميطول شبکه فشار ضع 0

 7/9 97/3 لوولت آمپريک دیهر مشترک جد يبه ازا یيهوا يت منصوبه ترانس هايظرف 3

 31/3 34/9 لوولت آمپريک دیهر مشترک جد يبه ازا ينيزم يت منصوبه ترانس هايظرف 2

 17/9 12/9 درهزار لوولتيک 29 يدرهايع نشده فیتوز يها ينرخ انرژ 7

 22/2 21/2 درصد ي به روش مستقيمدرصد تلفات انرژ 2

 12/39 22/7 درصد ي به روش نرماليزهدرصد تلفات انرژ 3

 

.  
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 3131ان سال یهشتگانه در پا يک امورهايبه تفک يآمار يشاخص ها

 واحد شرح فیرد
جنوب 

 شرق

شمال 

 غرب
 مرکز شرق شمال

جنوب 

 غرب
 جمع ينواح غرب

1 
طول شبکه فشار 

به  یيمتوسط هوا

 هر مشترک يازا

 4.11 21.73 3.11 9.72 9.91 3.33 3.14 2.1 2.2 متر

6 
طول شبکه فشار 

به  ينيمتوسط زم

 هر مشترک يازا

 9.23 9.23 9.1 3.92 3.23 9.14 9.43 9.1 3.37 متر

5 
طول شبکه فشار 

به  یيف هوايضع

 هر مشترک يازا

 2.72 19.4 1.31 1.91 2.21 1.7 4.1 4.1 1.72 متر

0 
طول شبکه فشار 

به  ينيف زميضع

 هر مشترک يازا

 3.42 9.91 9.11 2.11 2.17 3.1 9.72 3.12 2.12 متر

3 

ت منصوبه يظرف

 یيهوا يترانس ها

هر  يبه ازا

 مشترک

لوولت يک

 آمپر
9.72 3.14 9.74 9.72 9.32 9.11 3.21 1.17 3.42 

2 

ت منصوبه يظرف

 يترانس ها

هر  يبه ازا ينيزم

 مشترک

لوولت يک

 آمپر
3.2 3.91 9.19 9.11 3.12 3.47 9.11 9.34 3.92 

7 
تعداد مشترک به 

 هر پرسنل يازا
 1113 1423 3434 4117 712 3414 39412 1322 1712 مشترک

2 
به  يفروش انرژ

 هر پرسنل يازا

ميليون 

کيلو 

وات 

 ساعت

11.1 17.1 19.1 22.1 2.2 31.1 27.4 44.3 32.1 

3 
متوسط مصرف هر 

 در سال مشترک

مگا وات 

 ساعت
4.2 2.1 2.3 2.7 1.92 1.1 2.3 31.3 4.1 

14 
تعداد مشترک 

لومتر يدرهر ک

 مربع

مشترک 

برمتر 

 مربع
131 3221 1227 717 2771 2323 3112 7 24.7 
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 3131هشتگانه در سال  يک امورهايبه تفک يبه لحاظ عملکرد يآمار يشاخص ها

 واحد شرح فیرد
جنوب 

 شرق

شمال 

 غرب
 مرکز شرق شمال

جنوب 

 غرب
 جمع ينواح غرب

1 
طول شبکه فشار متوسط 

 ياحداث شده  به ازا یيهوا

 دیهر مشترک جد

 2.32 32.3 3.21 9 9.34 3.13 3 2.33 1.21 متر

6 
طول شبکه فشار متوسط 

 ياحداث شده به ازا ينيزم

 دیهر مشترک جد

 9.72 9.12 9.14 9.3 2.4 9.7 9.14 9.4 3.2 متر

5 
ف يشبکه فشار ضعطول 

 ياحداث شده به ازا یيهوا

 دیهر  مشترک جد

 2.91 32.1 9.71 9 9 9.44 3.1 3.12 3.7 متر

0 
ف يطول شبکه فشار ضع

 ياحداث شده به ازا ينيزم

 دیهر   مشترک جد

 2.2 1.12 2.22 2.2 1.11 3.22 3.33 2.12 1.1 متر

3 
 يت منصوبه ترانسهايظرف

هر           يبه ازا یيهوا

 دیمشترک جد

لوولت يک

 آمپر
3.3 3.3 9.1 9.7 9.97 9 9.34 4.11 3.97 

2 
 يت منصوبه ترانسهايظرف

هر         يبه ازا ينيزم

 دیمشترک جد

لوولت يک

 آمپر
3.3 9.2 9.7 9.3 2.93 3.3 9.1 9.1 9.34 

7 
ع نشده یتوز يها ينرخ انرژ

 لوولتيک 29 يدرهايف
 9.12 3.1 9.21 9.23 9.13 9.14 9.13 9.14 9.17 درهزار

 

ن ييدرهزار تع 7/4درهزار به  72/4ع نشده از يتوز يکاهش نرخ انرژ 1535گر اهداف شرکت در سال ياز د

مطابق برنامه محقق  ي بهره برداريپروژه ها يجهت اجرا ينگين نقديل عدم تأمين هدف به دليده بود که ايگرد

 د. ينگرد

 ده است.يدرج گرد 1535ع نشده سال يتوز يها يزان انرژير ميدر جداول ز

 

 3132سه آن با سال یو مقا 3131لوولت در سال يک 29 يدرهايع نشده فیتوز يانرژ 

 سال
متوسط تعداد 

 دريهر ف يقطع

 ع نشدهیتوز يانرژ

 )مگا وات ساعت(

 يلیتحو يانرژ

 )مگا وات ساعت(

ع یتوز ينرخ انرژ

 نشده

 )در هزار(

 يمدت زمان خاموش

 هر مشترک يبه ازا

 قه در روز(ي)دق

3132 33 1311 1241223 9.17 3.97 

3131 7.3 4322 1134132 9.12 3.39 
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 ک اموريبه تفک  3131لوولت در ساليک 29 يدرهايع نشده فیتوز يانرژ

 امور
 يلیتحو يانرژ )مگا وات ساعت(ع نشدهیتوز يانرژ هايتعداد خاموش

 )مگاوات ساعت(

 ينرخ انرژ

 ع نشده یتوز

 جمع ناخواسته خواسته جمع ناخواسته خواسته (در هزار)

 9.13 129222 221.3 221.1 41.7 112 211 11 شمال

 9.14 434937 327.2 314.2 34 372 329 22 شرق

 9.17 172913 113.7 217.2 73.2 132 212 24 جنوب شرق

 9.23 433122 72.1 11.1 33 37 71 31 جنوب غرب

 9.21 111331 221 314.7 19.2 224 374 49 غرب

 9.14 3991272 143.4 173 329.4 122 117 324 شمال غرب

 9.13 423941 341 349.1 2.1 321 334 31 مرکز

 3.47 3171211 2111.2 3191.3 243.1 3112 3113 111 ينواح

 9.12 1134132 4322.4 1331.7 3932.2 1111 2171 112 جمع

 

 ک اموريبه تفک  3131سال( در توزیع فشار ضعيف در،انشعاب،پستيع نشده) فیتوز يانرژ

 امور

 )مگا وات ساعت( ع نشدهیتوز يانرژ
 ينرخ انرژ

 ع نشده یتوز

 (در هزار)

زمان خاموشي 

به ازاي هر 

مشترک درروز 

 به دقيقه
 جمع پست فوق توزيع انشعاب فيدر فشارضعيف

 3.41 3.92 111.2 31.3 219.2 221.3 11.13 شمال

 3.32 9.73 133.2 12.1 337.1 327.2 42.12 شرق

 3.11 9.31 144.4 29.3 374.1 113.7 44.17 جنوب شرق

 9.19 9.43 299.2 21.7 39.3 72.1 14.37 جنوب غرب

 3.71 3.19 411.2 11.4 311.2 221 42.37 غرب

 3.44 3.99 3993.1 21.2 492.1 143.4 391.27 شمال غرب

 9.21 9.41 291.3 22.3 17.7 341 12.47 مرکز

 1.72 2.21 4232 14.2 3172.2 2111.2 392.91 ينواح

 2.93 3.49 1113.7 233.4 1322 4322.4 472.23 جمع
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ن هدف محقق يدرصد بود که ا 0/3درصد به  32/14از  يشرکت کاهش تلفات انرژ 1535از اهداف سال  يکي

 ده است.يسه آن با سال قبل درج گرديبه همراه مقا 1535سال  يزان افت و تلفات انرژير ميد. در جدول زيگرد

 

 3132سه آن با سال یو مقا 3131در سال  يتلفات انرژ

 سال
 يفروش انرژ

(MKWH) 

 يلیتحو يانرژ
(MKWH) 

 افت
(MKWH) 

 درصد تلفات

1536 0231 3603 330 14.32 

1535 0367 3530 027 2.27 

 
 

 .نرمال فروش محاسبه شده است ين جدول براساس داده هاير مندرج در ايمقاد

  

0
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جنوب   غرب نواحي جمع

 شرق

شمال  شرق شمال

 غرب

جنوب   مرکز

 غرب

4095 

2277 

265 349 306 236 448 113 101 

4126 

2355 

225 340 267 
169 

541 
143 86 

mwh 

 92و مقايسه آن با   سال93نمودار  انرژي توزيع نشده در   سال

  31سال   32سال 
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 3132سه آن با سال یو مقا 3131 حداکثر بار سال

 درصد رشد 3131 سال 3132سال )مگا وات( 

 4.26 376 320 بار همزمان

ر همزمانيبار غ  1436 1432 4.57 
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 به تفکیک ماه92و 93ل  نمودار مقايسه حداکثر بار همزمان شرکت در سا

 92سال  93سال 
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 عملکرد شرکت -1

سال  يشرکت در ط انجام شده در معاونتها و دفاتر مستقل يتهايو فعالاقدامات  ،به اجمال قسمت نيدر ا

 .آورده شده است گزارش

  يحوزه معاونت هماهنگ 1-3
 

ش سطح يک طرف و انتظارات افزاياز  ريع برق در چند سال اخيتوز يها شرکت ياقتصاد يبا توجه به تنگناها 

 يت، برايريو توسعه مد يزير در دو حوزه برنامه ياساس يگر، باعث شد تا اقداماتيد يدر سازمان از سو يور بهره

، يدر اهداف سازمان يها شامل بازنگر تين فعاليرد.  ايها صورت پذ يش هماهنگينه از منابع و افزاياستفاده به

ها و  ستميت، اصالح سيها و در نها کنترل فيد و متناظر با آن، تعريها بر اساس اهداف جد م مجدد برنامهيتنظ

منظم و  يا ه برنامهيم و ارايک سو با تنظيشد تا  از  يها سع م مجدد اهداف و برنامهيت بود. در تنظيريتوسعه مد

  يگر با اجرايد يو سازمان محقق گردد و از سو يباالدست يميترس ياندازها به اهداف و چشم يابيمنسجم، دست

ر يرد که در زيقرار گ يميتور دايها و اهداف تحت مان ، تحقق برنامهيتيريمد يها ها و کنترل يابيمنظم و هدفدار ارز

 است.   بطور اجمال بدانها اشاره شده

 

 واحدها يها اهداف و برنامه يبازنگر 

ک برنامه يواحدها در  ياتيعمل يسازمان ، اهداف خرد و برنامه ها ياهداف کالن باالدست با توجه به دريافت

 ين سريل قرار گرفت. در ايه و تحليو تجز يمربوطه مورد بررس يران حوزه هاين و مديمنظم و با حضور معاون

 يمرتبط و مبزان انتظارت در صورت اجرا يزان عملکرد هر حوزه و شاخص هايسنجش م يجلسات، چگونگ

 برنامه ها مورد توافق قرار گرفت .

 يدعملکرد واح يابیارز  

زان يعملکرد واحدها و افراد بر اساس م يابيد که ارزين و ابالغ اهداف کالن و شاخص ها، مقرر گردييپس از تع 

سازمان با  ين لحاظ کنترل تحقق اهداف و برنامه هايرد .  به هميشان صورت پذيا يتحقق اهداف و برنامه ها

ز يک بار نيو  يياجرا يحوزه واحدها يابياساس دوبار ارز اينوند داده شد. بر يسازمان پ يو گروه يفرد يابيارز

ص حق جذب افراد يواحدها و تخص يانجام و بر اساس آن رده بند 1535در سال  يستاد يحوزه ها يابيارز

 صورت گرفت.

 یریکپارچه مدیستم يس ياده سازيپ( تIMS) 

 يروش ها يريدر وجود و بکارگ نيقي، يدر جهت تحقق هماهنگ يهر سازمان ياساس يها يازمندياز ن يکي 

است  يه خدمات دولتيکه مرتبط با ارا ييندهاين امر خصوصاً در فرآيکسان است. اي يت هايکسان در انجام فعالي

ه ين شرکت با استفاده از تجارب گذشته و با مشارکت کلين راستا ايز برخوردار است. در اين يشتريت بياز اهم
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ن ارتباط يرا در دستورکار خود قرار داد. در ا يکار يروشها و دستوالعمل هاه يکل يسازمان، بازنگر يواحدها

ندها و يزه در فرآيط مکانيجاد شرايژه به اي، توجه ويکار يندهايمرتبط با فرآ يها روش يضمن اصالح و بروزرسان

 ز داشته است. ير گردش کارها نيل در مسيتسه

 ت اهداف و برنامه هایریه نرم افزار مديته 

زان اعتبار يش اهداف هر حوزه، مياست که بتواند ضمن نما يازمند ابزاريت مناسب اهداف و برنامه ها نيريمد 

ن حوزه، نرم افزار ين منظور در ايا يد. برايه نمايزان تحقق اهداف را بر اساس شاخص ها ارايز مينه شده و نيهز

بطور  1530ستم در سال ين سيشود ا يم ينيبش يباشد. پ يد ميان توليده که در جريف گرديتعر  يزيبرنامه ر

 رد.يقرار گ يکامل مورد بهره بردار
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 يمعاونت مهندس -1-2

نه يها ، اصالح و بهييتملک دارا ينه توسعه و احداث شبکه، طرح هاين بخش آمار عملکرد شرکت در زميدر ا

 آورده شده است.  يياجرا يک امورهايبه تفک1535معابر در سال  يين عملکرد روشنايشبکه همچن يساز
 

 توسعه و احداث -1-2-3
 

 هشتگانه يک امورهايبه تفک 3131نه توسعه و احداث شبکه و پست در ساليات در زميحجم عمل

یرد
 ف

 غرب ينواح واحد شرح
جنوب 

 غرب
 شمال شرق مرکز

شمال 

 غرب

جنوب 

 شرق
 جمع

1 
شبببکه فشببار  

 یيمتوسط هوا
 312.4 23.11 23.11 3.1 32.32 2.921 2.71 2.311 71.21 لومتريک

5 
شبببکه فشببار  

 یيضعيف هوا
 311.4 33.34 29.72 33.74 31.24 1.41 7.711 2.44 71.21 لومتريک

6 
شبببکه فشببار  

 ينيمتوسط زم
 19.23 2.31 2.17 3.12 4.37 3.21 2.77 2.33 9.23 لومتريک

0 
شبببکه فشببار  

 ينيضعيف زم
 397.4 29.19 31.14 33.11 3.37 34.47 7.32 7.49 31.19 لومتريک

 112 12 19 21 23 3 4 7 231 دستگاه یيپست هوا 3

2 
جمبببع قبببدرت 

 یيهبوا  يترانسها

 منصوبه

لو ولت يک

 آمپر
21131 2939 3319 131 1749 2979 39199 1319 29349 

 22 3 7 1 1 33 31 4 3 دستگاه ينيپست زم 7

2 
جمبببع قبببدرت 

 ينب يزم يترانسها

 منصوبه

لو ولت يک

 آمپر
799 2929 1449 2439 1279 1739 4129 4229 11229 

 

 

 گردد. يتوسعه و احداث مشاهده م ينه پروژه هايشرکت در زم يدر جدول فوق عملکرد کل

 

 توان اشاره کرد: ير مین طرحها و پروژه ها به موارد زین ایاز مهمتر 

  جنوب شرق برق امور 

 اسپاداناشهرک آبشار  پروژه رورساني به مشترکين جديد محدودهين •

 فکا  يد کشت ودامداريبه شرکت تول يبرق رسان •

  بهارستانپروژه مسکن مهر نيرورساني به  •

  يو شرق يهفت دست غرب يابان هايخ بازسازي تأسيسات در •
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 مور برق شمالغربا 

محله هاي در شهرداريتعريض معبر  پروژهجابجايي تاسيسات معارض با به منظور  احداث شبکه فشار متوسط •

 و مارچين  اميرعربو  کوجان

 در محمودآبادبهبود کيفيت توان فيدرهاي فشار ضعيف به منظور  متعادلسازي و اصالح ولتاژ شبکه  •

 ربه منظور متعادلسازي بار فيدمحمود آباد  يفشار متوسط در منطقه صنعت ياحداث شبکه هابه منظور   •

  امور برق شمال 

  بعثت، هسا و بلوار آزادگان هايابانيدر خ تعريض معبر شهرداري پروژهتاسيسات معارض با  ييجابجا •

 يو فالطور ي، مولواشراق يابان هايدر خ ييو هوا ينيزم باب پست و ترانسفورماتور 5از  تجهيزو بهره برداري •

 امور برق شرق 

 انيابان همدانيدر خ يواحد مسکون 360رورساني به مشترکين جديد ني •

نيرورساني به مشترکين خيابان بزرگراه شهيد مگاوات آمپر جهت  5ت يبا ظرف ينيباب پست زم 5ز يتجه •

 بابايي و همدانيان

 امور برق مرکز 

کابلکشي فشار متوسط زميني به منظور نيرورساني به مشترکين جديد و بهينه سازي شبکه هاي فرسوده  •

  و صارميه باغ گلدسته، رباط رداماد،يم يابان هايخدر

صائب  در خيابانهاي آيت اهلل کاشاني،وبهينه سازي جهت رفع ضعف ولتاژ  ييو هوا ينيزمباب پست  5 تجهيز •

 وشمس آبادي 

 امور برق جنوبغرب 

 بلوار کشاورز در 5هيان ناحيفرهنگ يبه مجموعه تعاون يبرق رسان •

 خيابان مارنان و کوچه سنگتراشها تعويض کابلهاي روغني فشار متوسط  •

 امور برق غرب 

 به منظور رفع  ضعف ولتاژ مشترکين خيابان آتشگاه  ييو هوا ينيپست و ترانس  زم دستگاه 0زيتجه •

ش يع و افزايتوز يکاهش تلفات شبکه هابه منظور  فيفشار متوسط و فشار ضع شبکهمتر  5444 احداث  •

 و محدوده امورخيابان آتشگاه  نان شبکهيت اطميقابل

 امور برق نواحي 

در جاده نائين و فردگاه به منظور متعادلسازي بار  زميني و هوايي متوسطشبکه  فشار کيلومتر 64احداث  •

 هاي شهرک صنعتي جي فيدر

به منظور متعادلسازي بار فيدر  زميني و هوايي در محدوده امور ضعيفشبکه  فشار کيلومتر 62احداث  •

       ونيرورساني
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 يه ایسرما يهایيطرح تملک دارا -1-2-2
 

 يه ايسرما يهاييتحت عنوان طرح تملک دارا غيرانتفاعي اعتباراتيو  يعمران ياز طرح ها يبرخ يجهت اجرا

با توجه  ع برق شهرستان اصفهانيشرکت توز باموافقتنامه منعقده  ين راستا طيشود. در هم ياختصاص داده م

ر شرح ياز حوزه تحت پوشش صورت گرفت که در جدول ز يدر مناطق يات برقرسانيعمل ، يصيبه منابع تخص

 آن آمده است:

 الیون ريليمبالغ به م        3131در سال  يه ایسرما يها یياعتبارات تملک دارا يشرح کل           

 فیرد
ن يمحل تام

 اعتبار
 عنوان طرح

اعتبار 

موافقتنامه 

 3133سال 

 صيتخص

درصد 

ص به يتخص

 موافقتنامه

وجوه 

 يافتیدر

درصد 

به  يافتیدر

 صيتخص

1 
 يمنابع عموم

 (ي)مل
 144 2344 144 2344 2344 مسکن مهر يبه واحدها يبرقرسان

 ياستان 6

و  يشبکه فرسوده شهر ينه سازيبه

 ييروستا
6344 1644 02 1644 02 

و  يشبکه فرسوده شهر ييجابجا

 ييروستا
1344 1044 30 1044 30 

 71 3399 71 3399 39199 جمع
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 ينه سازياصالح و به-1-2-1

 

 3131شبکه و پست درسال  ينه سازينه اصالح و بهيعملکرد شرکت در زم

یرد
 ف

 غرب ينواح واحد شرح
جنوب 

 غرب
 شمال شرق مرکز

شمال 

 غرب

جنوب 

 شرق
 جمع

1 
شبکه فشار متوسط 

 یيهوا
 11.424 2.194 1.94 2.332 1.232 9.232 3.174 1.374 7.127 لومتريک

6 
فشار ضعيف شبکه 

 یيهوا
 1.912 7.212 39.12 7.24 1.312 2.4 7.277 2.97 لومتريک

17.41

2 

5 
شبکه فشار متوسط 

 ينيزم
 1.72 9.12 3.13 9.24 9.42 9.31 9.41 9.21 3.22 لومتريک

0 
شبکه فشار ضعيف 

 ينيزم
 2.99 3.39 9.72 9.11 9.73 9.22 9.23 9.72 9.21 لومتريک

 71 2 2 1 1 9 1 4 12 دستگاه پست هوایي 3

2 
افزایش قدرت 

ترانسهاي هوایي 

 بهينه شده

کيلوولت 

 آمپر
3119 3231 331 9 299 3119 3121 319 32321 

 1 2 9 2 9 9 3 9 9 باب پست زميني 7

2 
افزایش قدرت 

ترانسهاي هوایي 

 بهينه شده

کيلوولت 

 آمپر
9 9 799 9 9 3199 9 3919 1119 

 

 معابر یيروشنا -1-2-4

 

ر اشاره يتوان به موارد ز يدر سطح شرکت انجام شد م 1535معابر که در سال  ييروشنا ين پروژه هاياز مهمتر

 نمود:

برق در امور  يتلسکوپ يه هايبه همراه پا يدستگاه چراغ الک پشت 54دنارت با ابان يمعابر خ يياحداث روشنا •

 جنوبشرق

 شمال برقدر امور  کيدان المپيابان فرزانگان ميخ متري 16پايه چراغ تلسکوپي با معابر  يياحداث روشنا •

به  گاهدست627به تعداد  LED چراغهايوه  به يبخار ج يل چراغ هايو تبد يين روشنايزات نوياستفاده از تجه •

 رببرق غ امور رد يمتر 16و  3ييه روشناياصله پا 65 ينيگزيهمراه جا

 ينواحبرق در محدوده  يه فلزياصله پا 57متربا نصب 1244ه (به طول يکوهپا يبلوار امام رضا )ورود ييروشنا •
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ع برق يهشتگانه شرکت توز يک امورهايبه تفک 1535معابر در سال  ييروشنا يعملکرد کل يدر جدول بعد

 گردد: يشهرستان اصفهان مالحظه م

 

 

 

 3131معابر در سال  یيل روشناینه احداث و تعديعملکرد شرکت در زم

یرد
 ف

 غرب ينواح واحد شرح
جنوب 

 غرب
 شمال شرق مرکز

شمال 

 غرب

جنوب 

 شرق
 جمع

3 
چببببببرا  نصبببببب  

 میوات سد219يالکپشت
 421 332 1 72 19 13 3 22 332 دستگاه

2 
نصبببببب  چببببببرا  

 وات319يالکپشت
 3737 391 217 314 322 314 13 331 713 دستگاه

1 
نصبببببب  چببببببرا  

 وات19يالکپشت
 3249 11 29 12 11 39 12 31 3913 دستگاه

4 
چبببببرا   يبرکنبببببار

 وهيوات ج219يالکپشت
 373 22 22 1 2 12 9 7 39 دستگاه

1 
چبببببرا   يبرکنبببببار

 وات321يالکپشت
 3127 3 1 11 11 37 31 3992 311 دستگاه

 2194 411 332 237 232 312 21 221 3931 دستگاه LEDنص  چرا   2
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 (GIS)یيايسامانه اطالعات جغراف -1-2-1

و  يارائه خدمات فنجهت کاهش زمان  ييشناسا ين ابزارهاياز مهمتر يکيبه عنوان  ييايسامانه اطالعات جغراف

در که در مرحله اجرا قرار گرفته  باشديشرکت م يک حوزه معاونت و مهندسيضوعات استراتژواز م يکيکه  يمهندس

 د.ينگ مستقر گرديسپاچيران در دين بار دراياول يدرصد داشته و برا 26 بالغ بر يشرفتيپ35 سال

 جنوبشمال، غرب، شرق، مرکز و جنوبشرق، شمالغرب،  ياطالعات مربوط به امورهاکه ست ا نکته قابل توجه اين 

برداشت ن ياست و همچنوارد شده  GISبرداشت و در سامانه  مشترک تا سطح عيپست فوق توز غرب از سطح

ش سرعت و دقت ورود يمحدوده و به منظور افزا يبا توجه به گستردگ ياطالعات شبکه فشار متوسط امور نواح

 رد.يگ يزه توسط تبلت انجام ميمکاناطالعات ، برداشت به صورت 

 :کل محدود تحت پوش شرکت  ير ماهواره ايتصاو GISستم يس ييکارا

 3131ان سال یتا پا GISشرفت برداشت اطالعات يدرصد پ

رحش  

 
 مقدار کل واحد

مقدار برداشت اطالعات 

 GISجهت 
شرفتيدرصد پ  

عیطول شبکه توز لومتريک   31342 33311 79 

عیتوز يتعداد پست ها  79 7121 39414 دستگاه 

 72 737 3944 هزار مشترک تعداد مشترک

 72 1 7 امور تعداد امور

 

 قات يتحق-1-2-2
 

 يدياز عوامل کل يکيقات يشک توسعه تحق يباشد. ب يقات ميو توسعه تحق يسازمانده يقات شرکت متوليواحد تحق

ق يدار تحقيپا يت رقابتيدن به مزيرس يهر سازمان برا ين قسمت هاياز مهمتر يکيبوده و امروزه  يت سازمانيموفق

گوناگون داشته که اهم  يت هايقات فعاليواحد تحق 1535. در سال استنه مختلف شرکت ي( در زمR&Dو توسعه )

 باشد: ير ميآن به شرح ز

 مختلف شرکت ينه هاي( در زميعلم يته هاي)کم يته تخصصيمورد جلسه کم 13 يبرگزار •

 از شرکتيمورد ن يقاتيتحق يت هايپروژه ها و اولو يبررس يبرا قاتيتحق يته عاليجلسه کم 2 يگزاربر •

و .... جهت تبادل و کسب علوم  ي، کاربرديعلم يش هايسندگان مقاالت به کنفرانس ها و هماياعزام همکاران و نو •

 .يتخصص ينه هايد در زميجد

 ين الملليو ب يمل يش از ده مقاله در کنفرانس هايرش و چاپ بيپذ •

 يو عموم  ي، اقتصاديتيريمد ينه هايدر زم يقاتياختتام دو پروژه تحق •
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 پرداخت پاداش به مقاله دهندگان و درج در سوابق پرونده آنان  •

 قات ين اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دفتر تحقيه و تدويته •

ش از يو ارسال ب   يقاتيتحق يبسترها ن دانشگاه در مورديو همچن يعلم يته هاين همکاران و کميدر ب ياز سنجين •

 .يقاتيت تحقيمورد اولو 67د ييقات برق و اخذ تايبه سامانه تحق يقاتيت تحقياولو 24

 يقاتيتحق يانجام پروژه ها يشتر برايد و اخذ بودجه بييتا ير برايبه توان يقاتيس تفاهم نامه تحقيش نويارسال پ •

 3131ان سالیقات تا پايعملکرد تحق

 تيوضع پروژهنام  فیرد

 افتهيخاتمه  برق شهرستان اصفهان نيروي یعدر شرکت توز يعوامل موثر بر بهره ور يبند یتو اولو سيبرر 3

 افتهيخاتمه  ایسکرا ينرم افزار قرائت و کنترل کنتورها   2

3 
 یعآنها در شرکت توز يو نگهدار اتعميرت يبا استانداردها و راهکارها یيعملکرد روشنا حليل ارزیابيو ت یهتجز

 يو منطق فاز DEAبرق شهرستان اصفهان با استفاده از مدل 
 افتهيخاتمه 

 افتهيخاتمه  فرهنگ سازي مصرف برق با استفاده از تلفن هوشمند 4

1 
 يبردار واحد بهره ي)مطالعه مورد يواحد بهره بردار نيانسا ينيرو يبر بهره ور گونوميآموزش ار بررسي تأثير

 برق شهرستان اصفهان( یعشرکت توز یسپاچينگو مرکز د 323امور مرکز ، مرکز 
 افتهيخاتمه 

2 
بر  مبتني ،بيلينگو  GISکمک اطالعات به  ،ضعيففشار  فيدرهايبرآورد بار و محاسبه افت ولتاژ و تلفات 

 کينمصرف مشتر يالگو ياستخراج فاز
 افتهيخاتمه 

 

  



 25                                                                                          3131شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه 

 اطالعات و ارتباطات  يورآ فن 1-2-1

 باشد:يل ميبه شرح ذ 1535ن واحد در سال يا يتهاياهم فعال

 زه کنتور برق با استفاده از دستگاه تبلتيسامانه قرائت مکان •

، س وابق قب وض و   يع قبوض برق، نمودار مصرف ان رژ يسازمان ها )تجم يت انرژيريک مديخدمات الکترون •

 ک سازمان و ...(ين شعب مختلف يب ينه و مصرف انرژيسه هزيها، مقا يپرداخت

ه ا، ثب ت درخواس ت     يت سوابق قبوض و پرداختيبرق، رو ين بدهيت آخري)رو يک عموميخدمات الکترون •

سه ب ا  يت مقايبا قابل ينه و مصرف انرژيبابرنامه، نمودار هز يها يدرخواست، اعالم خاموش يريگيانشعاب، پ

 ن همرده و ...(يمشترک

بابرنام ه ب ه مراک ز حس اس، اع الم       يه ا  ي)ارسال قبوض، اعالم خاموش 6444161 امک متمرکزيسامانه پ •

 انشعاب و خدمات پس از فروش و ...( يواگذار ينه هايهز

 برق ين صنعتيسامانه قرائت از راه دور کنتور مشترک •

 بانيو پشت يز مراکز داده اصلياحداث و تجه •

 مرکز( 11) امورهاي اجراييو  يستاد ن مراکزيماب يبرنوريبر ف يمبتن ين بستر ارتباطيتام •

 نگ شبکه و ارتباطاتيتورياستقرار سامانه مان •

 يواره آتش بومياستقرار سامانه د •

 امورهاي اجراييو  يدر مراکز ستاد VOIPاستقرار سامانه  •

 ICT (Help desk)ت خدمات يرياستقرار سامانه مد •

به ک اربران در   يس دهيت سرويسازمان با قابل يسخت افزارها يرات و نگهداريت تعميريند مدياستقرار فرآ •

 (يراتير تعمياس يپ هايمحل )با استفاده از اک

اب و گردش ف رم  ين به سامانه حضور و غيت اتصال آن اليتحت وب با قابل يون ادارياستقرار سامانه اتوماس •

 ن اعتبار و ...(يت، درخواست اسکان، تامي، ماموري)مرخص
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 يبهره بردار معاونت -1-1

رات شبکه يس و تعميد و سروينه بازديشرکت در زم يمختلف حوزه بهره بردار يت هاين قسمت به فعاليدر ا

 ارائه شده است. 1535ع تحت پوشش در سال يتوز

 

 کنترل شبکه -1-1-3

حوزه واحد کنترل شبکه  تها و اقدامات مؤثر ياز فعال يناش ها يج مرتبط با کاهش خاموشينتاسهم عمده 

 .باشد يمشرکت  يبرداربهره 

 

 3131شبکه و پست در سال  يرات انجام شده بر رويس و تعمیات و سرويعمل

 مقدار واحد شرح فیرد

 233 اصله يه بتونیاصالح پا 1

 2214 اسپان م(يض سطح مقطع سیم، تعويس يپارگرفع گالژ، یاصالح شبکه )شامل ر 6

 3211 مورد کلمپ( يض جمپر، آچار کشیاصالح اتصاالت سست)شامل تعو 5

 297 مورد و ...( يزيس، رنگ آمیراق آالت )مانند کراس آرم، بریاصالح  0

 4112 عدد ه مقره کوتاه به بلند(یل پای، تبديو بشقاب يض و اصالح مقره )شامل مقره سوزنیتعو 3

 3934 دستگاه ض کت اوتینص  و تعو 2

 12999 اصله يشاخه بر 7

 397 دستگاه ونرير دژنکتور و سکسيتعم 2

 191 دستگاه روغن ترانس يرفع نشت 3

 391 دستگاه اصالح ارت 14

 3312 باب زميني نظافت پست 11

 3113 دستگاه عیرات تابلو توزيتعم 16

 222 دستگاه عیتوز يتابلوها يزيرنگ آم 15

 427 اصله یيروشنا يه فلزیپا يزيشستشو و رنگ آم 10

 22197 شعله ض المپیتعو 13

 42413 مورد ر چرا يتعم 12
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 3131س شبکه و پست در سال ید و سرویدر بازد يعملکرد بهره بردار

 سیسرو دیبازد واحد شرح فیرد

 1399 1149 لومتريک خطوط فشار متوسط 1

 319 3249 لومتريک فيخطوط فشار ضع 6

 2312 4493 دستگاه یيپست هوا 5

 3241 3773 دستگاه ينيپست زم 0

 

 دفتر ایمني  -1-1-2

ن خطرات يست ابتدا ايو ضروراست ت ياهم يدارا ياز وقوع حوادث در سازمانها از ابعاد مختلف يريشگيپ

ن راستا ياز بالفعل شدن آنها در نظر گرفته شود. در هم يريشگيجهت پ يمناسب يو سپس راهکارها ييشناسا

ع و يتوز يگر شرکتهاير و ديشرکت توان يمنيا يها از دستورالعمل يريعات با بهره گيو کنترل ضا يمنيدفتر ا

، اقدامات استن يبه مشترک منيا يشرکت که خدمت رسان يسوق به هدف اصل يدرراستا يحوادث قبل يبررس

 ر انجام داده است: ين سه بخش به شرح زيالزم را در ا

 يمنيا يفرهنگ ساز 

 از وقوع حوادث يريشگيپ 

 کنترل و نظارت 

 1-1-2-3  يمنیا يدرخصوص فرهنگ ساز اقدامات 

 ( يو اصناف ساختمان ي) خانگ يعموم يمنيع  بروشور ايه و چاپ وتوزيته •

 مانکاران شرکت يکارکنان و پ يبرا يمنيا يه و چاپ کتابچه مجموعه دستورالعمل هايته •

  يين روز بدون حادثه در چهار امور اجراير و بزرگداشت به مناسبت هزارميمراسم تقد يبرگزار •

 انه يدار بصورت ماهيه امورها و بخش ها بصورت منظم و پايدر کل يمنيشات ايهما يبرگزار •

( و يوپرسنل ي)مردم دنيشياند يبرا يوسته در سطح شرکت با عنوان مجاليحوادث بوقوع پ يه پوسترهايته •

  يياجرا يامورها ياعالنات ساختمان ها يه تابلوهاينصب در کل

  يمنيا يکاتورونصب درتابلوهايو کار يمنيا يبا موضوعات مختلف بصورت شعارها يمنيمختلف ا يه پوسترهايته •

 شرکت   يساختمانها

 يکالسها يبرگزار مربوطه و يشهايهما يبرگزار و روزانه گروهها و يموضوعات کاربرد ه بنرها بايته •

 آموزش
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 -1-2-2 از وقوع حوادث يريشگيپ : 

 در سه دسته جداگانه از وقوع حوادث، برنامه ها و اقدامات  يريشگيبه منظور پ

  ر به اجمال اشاره شده است:يکه در ز ،مورد اجرا قرار گرفته

 مانکارانيازوقوع حوادث پرسنل و پ يريشگيدر رابطه با پ اقدامات –الف 

 ازوقوع حوادث برقي در اصناف پرخطر يريشگياقدامات در رابطه با پ  -ب

 ياز حوادث مردم يريشگيدر رابطه با پاقدامات  -ج

 ر است:يشامل موارد ز يکه به طور کل

در سطح شرکت از  يکار يه گروه هايکل يبرا يو گروه يفرد يمنيزات ايمتمرکز ازتجه يدهايانجام بازد •

 رفع نقاط ضعف آنها  يريگين و پيو خدمات مشترک ي، بهره بردار يجمله نوساز

 يياجرا يمانکاران وگروه هايه پي( از کل1535) بروز شده سال  زويا ياجرائ يطبق روشها ديانجام بازد  •

بالغ  يياجرا يامورها يمنين ايستاد ومسوول يمنيانه توسط کارشناسان ايدرسطح شرکت  بصورت ماه

 رفع نقاط ضعف مشاهده شده  يريگيمربوطه وپ يران اموروواحدهايد  وارسال گزارش به مديبازد 0544بر

 انه يبصورت ماه يياجرا يه بخشها و امورهايتوسط کارشناسان ستاد از کل يدوره ا يد هايبازدانجام  •

ع از يعموم و توز يبرق برا يمنيا يه هايو توصوسته در سطح شرکت يحوادث بوقوع پ يه پوسترهايته •

 نيق خدمات مشترکيطر

رانه و يشگيو پ يکاربرد ر گذشته در سطح شرکت به صورتيل حوادث بخيه و تحليجلسات تجز يبرگزار •

 رفع نواقص مشخص شده

خطرات  يج شناسائيانه وبرنامه اقدامات که نتايسال يهايزيبراساس برنامه ر يمنيآموزش ا يازسنجين •

 شود. يدوره ارجاع داده م ي)دفترآموزش ( جهت برگزار يباشد برآوردوبه  معاونت منابع انسانيم

 يبرگزارم يانسان يرويرازطرف معاونت نيتوان يوبهداشت که منطبق باسرفصلها يمنين ايروت يآموزش ها •

 گردد.

ن آموزش يخ آخريسال ازتار ش از دويکه ب يجهت کارگران فن يمنيا يکالس بازآموز يبرگزار يريگيپ •

 ن واحدهايالزم باآ يشرکت ودفترآموزش وهمکار يآنهاگذشته است به اموربرونسپار

 ر کل بحران استان و شهرستانين مدياصناف اصفهان و همچن يمکاتبه با شورا •

 ازجمله صنف  داربست بندان اصفهان  ياصناف ساختمان يه هايبه اتحاد يمراجعه حضور •

امک بامضمون ين پيمجوز ( و ارسال چند يه داربست بندان درسطح شهراصفهان ) دارايست کليه ليته •

 (يخطرات برق يشرکت ) شناسائ يهت حضور در دوره آموزششان و دعوت از آنها جيبه ا يمنيا يهشدارها

ندگان ين و نمايمربوط به اصناف باحضور مسوول ياز حوادث برق يريشگيپ يراهکارها يجلسه بررس يبرگزار •

 ع و معادن و...ياداره صنا –صنف معماران  – يشهردار – يمربوطه از جمله نظام مهندس
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 يدفترروابط عموم يمرکزاصفهان باهمکار يمايق صداوسيدربرق ازطر يمنيا يعموم ياطالع رسان •

 ام محرم يبرق ( درا يم شبکه هاي)نصب علم وداربست درحر يازحوادث برق گرفتگ يريشگيپ •

در  يمنيا يه هايرق ها وپرچمها و  توصيجهت نصب ب يمنيا يع  هزار عدد بروشوربامتون هشدارهايه وتوزيته •

  يمحافل عزا دار يبرق کش

د ازمحل نصب  يبازد يشان برايه ايامورها و توج يمنين اين و مسئولين وناظريجلسه با حضوربازرسل يتشک •

  ن آنهايرفع نقاط خطر آفر يريگيرق ها وپرچمها و پيعلمها ،ب

  يمنين اين ومسئوليدازمناطق مختلف شهرتوسط بازرسيبازد •

 ره بوجودآمده يالمپ وغ يها سهيرق ، رين که بانصب علم ، بيازنقاط خطرآفر يريتصو يمستندساز •

  يدفترروابط عموم يمرکزاصفهان باهمکار يمايق صداوسيدربرق ازطر يمنيا يعموم ياطالع رسان •

اصفهان  يشهردار يبا سازي، خانه شهروند وسازمان زيغات اسالمين جلسه با سازمان تبليچند يبرگزار •

 يگزارش ومستندات الزم وارائه آن به شورا هيبرق  وته يدرخصوص خطرات نصب علم ، پرچم و... به شبکه ها

 اتهايائمه جمعه وه – يغات  اسالميتبل

 1-1-2-1 يمنیکنترل و نظارت ا  : 

در سطح شرکت از  يکار يه گروه هايکل يبرا يو گروه يفرد يمنيزات ايمتمرکز در تجه يدهايانجام بازد •

 رفع نقاط ضعف آنها  يريگي)دوباردرسال ( و پن يو خدمات مشترک يکباردرسال ( ، بهره برداري) يجمله نوساز

از  ياجرائ يل( ازگروههايست نمونه ذيستاد )طبق چک ل يمنيتوسط کارشناسان ا يدوره ا يد هايانجام بازد  •

 رفع  نقاط ضعف مشاهده شده يريگيانه و پيبصورت ماه يياجرا يه بخشها و امورهايکل

ه گردش کار يوته( 35ش شده درسال يرايآن )و يروش اجراو  يمنيش دستورالعمل ايراين و ويه و تدويته  •

 يدفتر مهندس -يدفتر حقوق -نيخدمات مشترک يم با همکارين به حريبرخورد با متجاوز

از يمورد ن يمنيزات ايه اجناس و تجهيد کلييد و تايانجام خر يريگيد و پيو درخواست خر يازسنجيانجام ن •

 ع و استفاده از آنها يشرکت و کنترل و نظارت بر توز

 يمني( وثبت درنرم افزاراF-sa06امورها ) فرم  يمنين ايانه امورتوسط مسئوليماه يمنيارسال گزارش عملکردا •

 ياجرائ يران امورهايوارسال به مد يمنيتوسط دفترا ياجرائ يانه امورهايعملکرد ماه يسه ايه جدول مقايوته

 امورمربوطه  يمنيت ايوضع يجهت استحضارو بررس

 نه رفع آنها يبرآوردهز يت بندين درسطح شرکت واولويحرائم ونقاط خطر آفر يشناسائ •

 کاهش آن يريگين وپيعلل خسارات واره به مشترک يابيشه ير •
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انه وپرداخت مبلغ يوستادبصورت ماه ين دراموراجرائيخسارات وارده  به مشترک يجلسات بررس يبرگزار •

 خسارت

 3131امورها در سال يمنیکارشناسان ا عملکرد مرتبط با
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 ت مصرفیریخانه فرهنگ مد 1-1-1

 

اقدام به اجراي  1535ت مصرف در سال يريج  فرهنگ مديع برق شهرستان اصفهان به منظور ترويشرکت توز

 ر نمود:يطرحهاي ز
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ژه مربيان، مديران مياني و نمايندگان تکنولوژي آموزش آموزش و يت مصرف ويريمد يبرگزاري کارگاه آموزش •

 پرورش 

دانش آموز مقطع ابتدايي در محل خانه فرهنگ در قالب طرح تربيت و  5344آموزش حضوري بيش از  •

 آموزش همياران انرژي

آموزان حاضر در طرح آموزش  هاي آموزشي مفاهيم مديريت مصرف براي مادران دانش برگزاري کالس •

 همياران انرژي

ايجاد زمينه الزم براي تهيه طرح درس آموزش مفاهيم مديريت مصرف در مدارس شهر اصفهان و ايجاد  •

 نامه با آموزش و پرورش استان زمينه الزم براي عقد تفاهم

سازي فاز  جذب دانشجويان جديد در خانه فرهنگ مديريت مصرف برق در حوزه علوم اجتماعي براي پياده •

هاي مختلف جامعه در خصوص مباحث مديريت مصرف و يافتن بهترين  ح سنجش نگرش گروهعملياتي طر

 کار توسعه ترويج مديريت مصرف برق و اجراي آن راه

 انيژه دانشجويهاي نو و بازار برق و ت مصرف، انرژييريبا محوريت مباحث مد يبرگزاري چند کارگاه آموزش •

 رشته هاي مختلف

ديماندي بر مبناي نوع محصول توليدي مطابق با استاندارد آيسيک در قالب  اجراي پروژه کدگذاري صنايع •

 واحد دانشجويي خانه فرهنگ

اجراي پروژه مميزي انرژي در پنج ساختمان اداري شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در قالب پروژه  •

 تعريف شده براي واحد دانشجويي خانه فرهنگ

مونه و گزارش الزامات قابل انجام براي مميزي در واحدهاي اجراي پروژه مميزي يک واحد سنگبري ن •

 سنگبري توسط واحد دانشجويي خانه فرهنگ

هاي آموزشي برگزار شده  ريزي و برگزاري سومين همايش ملي اقليم ساختمان و کارگاه حضور فعاالنه در پايه •

 با رويکرد انرژي و بهينه سازي آن در همکاري با نظام مهندسي اصفهان

کت موثر و حضور در نمايشگاه دستاوردهاي زنان و نقش آنان در توسعه پايدار با محوريت همکاران خانم مشار •

 ها به بازديدکنندگان  کارها و آموزش شاغل در شرکت و ارائه راه

 برگزاري چهارمين جشنواره سراسري ) ملي ( کاريکاتور مديريت مصرف برق  •

 ها   مديران انرژي ادارات و سازمان برگزاري چند جلسه توجيهي و آموزشي ويژه •

 و مصرف نمايشگر تابلوهاي ساختسازي طرح اوليه و اخذ نظر کارشناسان شرکت توانير در خصوص  آماده •

 توزيع هاي پست روي بر نصب

سازي مصرف و عقد  ايجاد زمينه الزم براي همکاري موثر با شهرداري اصفهان در خصوص موضوع بهينه •

 خصوصنامه در اين  تفاهم
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  نيمعاونت فروش و خدمات مشترک -1-4

 

ن و يشرکت در ارتباط با مشترک يديکل ياز واحدها يکين به عنوان يمعاونت فروش وخدمات مشترک

 ر آورده شده است.يمختلف آن به شرح ز يت بخشهايباشد که فعال يان برق ميمتقاض

 

 فروش انشعاب برق 1-4-3

 

ان سال تعداد کل يب در پاين ترتيد واگذار شد و بديان جديانشعاب به متقاض 01263تعداد  1535در سال 

ن رشد داشته يدرصد کل مشترک 0سه با سال قبل يد که در مقايمشترک رس 1400131ش از ين به بيمشترک

 است.

 3131کل انشعابات واگذار شده در سال 

 جمع جنوبشرق شمالغرب شمال شرق مرکز جنوبغرب غرب ينواح تعرفه

 23123 4312 1437 4214 4324 2242 2111 2133 1111 يخانگ

 3172 111 293 311 232 334 344 321 324 يعموم

 471 31 2 1 4 9 1 31 411 يکشاورز

 321 3 13 2 9 2 3 2 77 يصنعت

 3192 3911 3313 3317 3312 3141 711 391 3331 يتجار

 43221 1137 1133 1212 2279 1371 1149 1777 1933 جمع

 

 

 3131 در سال تعداد واگذاري انشعابات غير دیماندي

 جمع جنوبشرق شمالغرب شمال شرق مرکز جنوبغرب غرب ينواح تعرفه

 23129 4312 1437 4214 4324 2242 2114 2133 1111 يخانگ

 3419 194 333 321 334 312 321 312 333 يعموم

 443 31 9 3 2 9 1 31 493 يکشاورز

 11 3 29 3 9 2 9 2 13 يصنعت

 3122 3942 3393 3321 3321 3121 797 739 3392 يتجار

 43222 1112 1119 1297 2241 1313 1432 1724 4337 جمع
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 3131تعداد واگذاري انشعابات دیماندي در سال 

 جمع جنوبشرق شمالغرب شمال شرق مرکز جنوبغرب غرب ينواح تعرفه

 3 9 9 9 9 9 3 9 9 يخانگ

 312 13 37 39 22 37 23 33 1 يعموم

 12 9 2 4 2 9 9 9 27 يکشاورز

 19 9 33 3 9 9 3 9 11 يصنعت

 349 31 17 31 3 32 21 31 33 يتجار

 491 22 23 27 11 14 47 24 393 جمع
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 93 نمودار درصد واگذاري انشعاب  به تفکیک تعرفه در  سال

 سایر مصارف صنعتي کشاورزي عمومي خانگي 
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 *3131 سالتا پایان  شرکتن يمشترک کل

 جمع جنوبشرق شمالغرب شمال شرق مرکز جنوبغرب غرب ينواح تعرفه

 739212 393223 332791 313117 321779 74727 71132 71913 71141 يخانگ

 42374 1373 1237 1477 2123 1231 2339 2273 2714 يعموم

 39132 433 333 111 213 31 321 429 7117 يکشاورز

 39993 131 2213 191 121 3221 323 3329 1941 يصنعت

 322412 32122 29721 29297 31413 42373 31242 31311 34379 يتجار

 4172 191 113 144 112 243 172 113 3949 رو شنایي

 3944333 322121 342231 311917 313472 312311 339227 391994 334229 جمع

 .*در اين جدول تعداد کل مشترکين باروشنايي معابر محاسبه شده است

 3131سال تا پایان  غير دیماندين يمشترک کل

 جمع جنوبشرق شمالغرب شمال شرق مرکز جنوبغرب غرب ينواح تعرفه

 739132 393242 332791 313117 321713 74741 71234 71912 71141 يخانگ

 13243 2224 1444 1214 2212 1313 1113 2197 2241 يعموم

 1339 111 11 311 372 39 313 171 2233 يکشاورز

 2349 221 3212 232 112 3344 321 3921 3433 يصنعت

 321214 32112 29221 29471 31122 42722 31417 31943 34741 يتجار

 3919123 324317 349241 311742 319433 311329 393223 391331 393221 جمع

 

 3131سال تا پایان  دیماندين يمشترک کل

 جمع جنوبشرق شمالغرب شمال شرق مرکز جنوبغرب غرب ينواح تعرفه

 12 33 9 9 3 21 22 1 9 يخانگ

 2111 121 314 214 131 412 433 311 373 يعموم

 2292 314 334 292 31 1 34 11 3321 يکشاورز

 1923 32 3991 73 13 73 42 31 3222 يصنعت

 3292 214 294 321 31 313 324 32 311 يتجار

 3479 3944 3431 247 113 142 211 449 1331 جمع
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  93نمودار درصد کل مشترکین به تفکیک تعرفه تا پايان  سال 

 ساير مصارف صنعتي کشاورزي عمومي خانگي  
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 93نمودار درصد کل مشترکین به تفکیک امور تا پايان  سال

 نواحي جنوب غرب مرکز شمال شرق جنوب شرق غرب شمال غرب
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 و بار  يانرژفروش  1-4-2
 

با  يرهايدر سال اخآن به مشترکين است.فروش و الکتريکي، توزيع انرژي انتقال ؛ اصلي شرکتفعاليت  

 شده رشد مصرف برق کنترل گردد يت مصرف سعيرينه ارتقاء فرهنگ مديمختلف در زم يت هاياقدامات و فعال

.  

 )مگا وات ساعت(                 3131در سال  زه يبه روش نرمالک امور و تعرفه يبه تفک يمصرف انرژ        

 ر مصارفیسا يصنعت يکشاورز يعموم يخانگ امور
 یيروشنا

 معابر
 جمع

 3471279 21273 14412 143292 433113 11271 312133 ينواح

 131922 32214 14171 24239 31113 22973 379913 غرب

 434372 4312 393213 22112 119 71172 339721 مرکز

 123137 2132 22133 39132 4333 11737 294739 جنوب غرب

 429242 2241 17123 21423 12421 11111 211792 شمال

 321394 7121 21317 131211 43711 41719 219432 شمال غرب

 421213 1121 13212 31241 31143 11171 273779 شرق

 112231 3442 31729 43277 13127 321211 222111 جنوب شرق

 4321441 73242 113494 3491971 214123 191191 3143939 جمع
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 93نمودار درصد فروش انرژي به  تفکیک تعرفه در  سال

 روشنایي سایر مصارف صنعتي کشاورزي عمومي خانگي
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 9 3نمودار درصد فروش انرژي به  تفکیک امورهاي هشتگانه در  سال

 نواحي جنوب غرب شمال غرب غرب شرق مرکز جنوب شرق شمال
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از  يکيوصول مطالبات به عنوان  ،يجهت انجام هر چه بهتر خدمات رسان ينگين نقديت تأميبا توجه به اهم

باشد.  يم يق و اصوليدق ياست گذاريژه توأم بوده و ملزم به سيت ويصنعت برق با حساس ياتيمسائل ح

 باشد:يل ميبه شرح جدول ذ1535ع برق شهرستان اصفهان در سال يت وصول مطالبات شرکت توزيوضع

 

 ال(يون ريلي)م          3132سه آن با سال یو مقا 3131ان سال یت وصول مطالبات در پايوضع 

 امور/شرح
مانده مطالبات 

 سال يابتدا

فروش  يبها

  يانرژ
 وصول

درصد وصول 

 به فروش

درصد وصول 

 مطالبات به

 27/36 75/37 733013 776330 04074 ينواح

 71/35 77/37 626327 622332 11265 غرب

 43/35 47/37 053312 003427 13012 مرکز

 63/36 20/37 507420 533005 64337 جنوب غرب

 21/23 13/32 552456 503021 63362 شمال 

 31/32 53/33 745425 747523 61420 شمال غرب

 00/32 02/32 507752 535432 74072 شرق

 33/23 32/30 022672 030467 31606 جنوب شرق

 24/32 12/31 1214911 1142333 331412 جمع

 73/16 46/55 14511 51662 03202 مسلح يروهاين

 يروهايخالص از ن

 مسلح
341177 1131121 1241122 92/37 13/34 

 2/31 32/31 2144429 2793141 349112 36جمع سال

 يروهايخالص از ن

 (36مسلح )سال
392322 2179923 2113291 11/37 77/34 

 



 39                                                                                          3131شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال کارنامه 

  يريلوازم اندازه گ 1 -1-4

ن يمورد توجه سازمان بوده که درا يتهاين فعالياز مهمتر يکيشرکت همواره  يرينصب و کنترل لوازم اندازه گ

 :مير درآن مجموعه بوده ايشامل تست و نصب شاهد اقدامات به شرح ز يجار يتهايراستا ضمن انجام فعال

 

 3131تعداد تست هاي غير دیماندي انجام شده براساس گزارش نرم افزار طرح جامع سال

 دوره اي درخواست امور
تست 

 مجدد
 نظارت 39و79بلوک

بهره 

 برداري
 مجموع مامورتشخيص استعالم

 37132 34111 237 271 213 337 223 321 3123 نواحي

 29113 3921 234 344 733 132 2 1112 2321 غرب

 31373 7931 349 3123 244 9 9 1114 2323 مرکز

 31322 32123 211 131 132 3 9 172 2114 جنوبغرب

 29113 31439 224 3913 319 9 732 1122 3117 شمال

 24213 31711 229 197 231 429 2 1149 2913 شمالغرب

 31111 34217 211 113 319 149 2 112 3211 شرق

 29233 3141 71 29 174 9 3 1443 2471 جنوبشرق

 311112 33177 3743 4193 1121 3413 3349 22317 32149 شرکت

 

 

 3131سالآمار آخرین وضعيت قرائت درخصوص مشترکين داراي سيستم قرائت از راه 

 درصدقرائت شده درصد تجهيز  تعدادتجهيز شده  امور

 %11 %49 3112 نواحي

 %31 %33 412 غرب

 %71 %31 223 شمال

 %77 %33 3473 شمالغرب

 %74 %31 111 شرق

 - - 213 ک،...(يمتفرقه)فتوولتائ

 %41 %19 4734 شرکت
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 3131براساس نتيجه نهایي آزمایش از نرم افزار جامع سال کنتور عملکرد آزمایشگاه 

 امور
 کشف دستکاري معيوب سالم

 مجموع
 دیجيتالي مکانيکي دیجيتالي مکانيکي دیجيتالي مکانيکي

  3173  21  291  143  111  322  113 نواحي

  2192  21  137  443  273  232  3921 غرب

  3711  39  391  131  314  277  371 مرکز

  3119  23  14  221  322  173  321 جنوبغرب

  2121  12  241  729  143  494  331 شمال

  2311  27  241  427  219  112  3147 شمالغرب

  2411  24  311  134  221  111  3379 شرق

  3217  37  24  271  341  441  271 جنوبشرق

  31413  333  3171  1291  3771  2171  1732 شرکت

 

 

 

 شرفت آنيو پ 3131عملکرد قرائت از راه دور در سال

 مقدار شرح

31مودم نص  شده در سال  تعداد  234 

31ان سالیز شده در پايتجه يماندید يتعداد کنتورها  4199 

يماندید يتعداد کل کنتورها  3113 

 %05 31ان سال یدر پا AMIت يدرصد تعداد کنتورها با قابل

 0555 31تعداد کنتور هوشمند نص  شده در سال
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 يمنابع انسان -1-1

 يران ارشد شرکت بوده به طوريه هر سازمان همواره مورد توجه مدين سرمايبه عنوان مهمتر يمنابع انسان

ه آمار و اطالعات منابع ين بخش به ارايده است. در ايگرد يشبرد اهداف سازمانيکه اهتمام به آن باعث پ

 شود.  يباشد،پرداخته م يکارکنان و آموزش م يکه شامل عملکرد واحدها يانسان

           يمودار سازمانن  1-1-3

 

 

 

 

 

 
                                                    

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 مدیر عامل

 دفتر 

 هیئت مدیره 

و مدیر عامل    

 دفتر

مومیعروابط    

 دفترحراست 

   و امور محرمانه

دفترحقوقی و 

 رسیدگی به شکایات 
 

 معاونت

و فـــروش    

  خدمات مشترکین

فروش    بردفترنظارت 

 و وصول مطالبات 

 

 دفتــر 

 نظـارت بــر 

 خدمات مشترکین

 
 گروه نظارت

و کنتــرل    

 لوازم اندازه گیری

 گروه

مدیـریـت   

مصـــرف     

 معاونت

و  برنامه ریزی  

 مهندسی

 دفتــر 

 برنامه ریزی

 و بــودجـــه

ر ــدفت   

فناوری اطالعات 

 وارتباطات   

 

 

رـــدفت  

نظارت مهندسی و   

 

 دفتــر 

 کنتــرل بـرنـامه 

 وپــروژه

 گروه 

 تـحقیــقـات 

 

 معاونت 

بهره برداری 

 ودیسپاچینگ

 دفتر نظارت

بر بهره برداری      

امور دیسپاچینگ و 

 فوریتهای 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 بندی مشاغل

 

 دفترآموزش 

و بـرنـامه ریــزی    

 نیروی انسانی

 
 دفتــر 

توسعه مدیریت و 

 تحول اداری

 

 امور  

وکارکنان   

رفاه    

 
 

 مدیریت 

وزیع برق ـت  

 امورهای

برق هشتگانه   
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 مشاغل يو طبقه بند يدفتر سازمانده 1-1-2

 
 

و مراقب ت و ب ه روز    يالي  احک ام ر  هي  مش اغل ص دور کل   يو طبقه بن د  ينکه در دفتر سازماندهيبا توجه به ا

ش ان  يز حق وق ا يه آن ال يو ته يمانکاريو پ يمشاغل پرسنل رسم يشرکت ،طبقه بند ينگهداشتن چارت سازمان

  باشد: يل ميبه شرح ذ 1535ن دفتر در سال يگردد عملکرد ايانجام م

 

 3131تا پایان سال  محل خدمتآمار نيروي انساني شرکت به تفکيک 

 حوزه
جنوب 

 شرق

جنوب 

 غرب
 شمال شرق

شمال 

 غرب
 تعداد کل ستاد مرکز غرب

حوزه بهره برداري)عمليات و اتفاقات، 

 تعمير و نگهداري ،ديسپاچينگ توزيع(
7 39 2 4 1 1 32 23 32 

حوزه پشتيباني)مالي،بازرگاني، 

 تدارکات و انبار(
1 2 2 4 2 2 1 24 11 

 14 34 4 2 1 1 2 1 2 حوزه فروش و خدمات مشترکين
 21 34 3 3 3 3 3 3 3 حوزه مديريت عامل

 41 23 1 1 4 1 1 1 2 حوزه معاونت برنامه ريزي و مهندسي
 31 31 9 9 9 9 9 9 9 حوزه منابع انساني

 234 333 21 31 21 31 37 23 37 جمع
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

9392919089888786858483

240242274274252262283288252268284 کارمندان

547186121148172197219255291304 کارگران

0

50

100

150

200

250

300

350

 31 تا 81نمودار تغییرات پرسنل رسمی شرکت از سال
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 3131آمار نيروي انساني شرکت به تفکيک تحصيالت تا پایان سال 

 يبخش شغل
 جمع 79999 19999 49999 19999 29999 39999

 ميزان تحصيالت

 33 1 31 9 9 9 3 زیر دیپلم

 23 3 1 9 9 3 32 دیپلم

 21 9 9 3 3 31 2 فوق دیپلم

 374 9 9 397 21 3 9 ليسانس

 11 9 9 32 33 9 9 فوق ليسانس و باالتر

 234 4 29 321 71 11 21 جمع
 

 3131صادره درسال  يالیگزارش احکام ر

 تعداد حکم صادره  موضوع حکم

 199 انه حقوق و دستمزديش سالیافزا

 111  يآموزش يدوره ها

 322 احکام ارتقاء

 21  یياحکام جابجا

 13 احکام انتصاب

 24 ص پستيتخص

 31 احتساب سوابق

 31 ير بخش شغلييتغ

 199 حق جذب 

 31 يلياز مدرک تحصيامت

 213 ره ي، کسر صندوق، عقد قرارداد و غ ير احکام مانند عائله مندیسا

 3231 جمع کل 

 معاونت  يبا همکار ت عملکردیریمد ياده سازيپ 35مهم و شاخص در سال  يتهايگر از فعاليد يکي

 ر انجام شد: ينه اقدامات زين زميدر سطح شرکت بوده است که در ا يهماهنگ

 عملکرد  يابيارز ياجرا 

 جيمحاسبه نتا 

 ياثربخش 
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 ران و سرپرستانیو توسعه مد يابیکانون ارز 

 باشد.  يگاه افراد آن ميت سازمان از نظر جاي، شناخت موقعيت منابع انسانيرين گام در مديمهمتر

افراد  يابين اساس ارزيسازمانهاست. بر ا ير ترقيافراد، مشخص کننده مس يها يستگيگر شناخت شايبه عبارت د

کرد کانون يها رو يستگين شايشناخت ا ن ابزار موثر دريباشد. بهتر يم يران منابع انسانيمد يف اصلياز جمله وظا

 است . يابيارز

ل يه و تحلين ها و روش ها، که بر اساس تجزيتمر يب برخياست با ترک يابيارزش يبرا ينديفرا يابيکانون ارز 

رد و بر يگ يقرار م يابيرفتار افراد مورد ارزش يابيگردند. در کانون ارز يم    يعمده در مشاغل طراح يت هايفعال

   گردد. يازها در جهت توسعه ارائه مياز نقاط قوت و ن يژه، گزارشيو ين هاياساس عملکرد افراد در تمر

ران و ينده مديدو تا سه سال آ يو شخص يتوسعه شغل يه برنامه هايران تهيمد يابيهدف کانون توسعه و ارز

و احتماالً مشاغل  يشرفت در شغل فعليت مهارتها، آموزش و پيتقو يج حاصل برايباشد که از نتا يسرپرستان م

 شود.  ينده استفاده ميآ يتيريمد

استعدادها( و تعيين  ييگر ايجاد بانک اطالعاتي درخصوص استعدادها و توانمندي هاي افراد) شناسايهدف د

 باشد يپرسنل م يتوانمندساز يدر  راستا نيازهاي آموزشي و سرمايه گذاري آموزشي هدفمند
   
   

 کانون ياجرا يزمانبندبرنامه   

 تيفعال فیرد

 زمان )ماه(

3 2 1 4 1 2 

3 
اطالعات آنها و  ين و جمع آوريمشمول یيشناسا

 يهينار توجيسم يبرگزار

      

       يابیارز يو اجرا يزیبرنامه ر 2

1 
ه و ورود یپا يداده ها يو آماده ساز ينمره گذار

 اطالعات

      

       ل اطالعاتيه و تحلیتجز 4

       ياستقرار بانک اطالعات 1
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 يو بازنشستگ ينیاداره کارگز  1-1-1

 

ز به ين شرکت نيباشد در ا يهر سازمان م ياز ارکان اساس يکي يو بازنشستگ ينينکه اداره کارگزيبا توجه به ا

داشته  1535سال  ير را طيز يتهايباشد که فعال يامور کارکنان م يرمجموعه هاين زياز فعالتر يکيعنوان 

 است:

 

ات يه يموسس کانون بازنشستگان شرکت با اخذ مجوز از وزارت کشور و انتخاب اعضا يمجمع عموم يبرگزار •

 ره کانون يمد

 شکسوتان و بازنشستگان يژه پيو منزلت و ييم و صدور کارت شناسايه  و تنظيته •

 آنها به همراه همسرانشان. يجهت آماده ساز ين در آستانه بازنشستگيژه شاغليو ينار آموزشيسم يبرگزار •

  يپرسنل فن يبرا ين اجتماعيان  آور از اداره کار و سازمان تاميدر مشاغل سخت و ز ياخذ مجوز بازنشستگ   •

 ره .يشرکت در رسته کارگر شبکه و استاد کار برقکار و غ

 ال. س 64ش از ينفر از پرسنل شاغل با سابقه ب 54 يمه ايرفع نواقص سوابق ب •

در مشاغل  يط بازنشستگينفر از پرسنل واجد شرا 62تعداد  ياخذ مجوز ترک کار و صدور احکام بازنشستگ •

 . يان آور و عاديسخت و ز

 .1535ز به بازنشستگان سال يجوا ير و اعطايمراسم تقد يبرگزار •

 . کار فرما در برابر حوادث کارکنان و اشخاص ثالث يت مدنيانعقاد قرارداد جامع مسئول •

 . يو نظامنامه آموزش پرسنل در آستانه بازنشستگ ينظامنامه روند بازنشستگ ياجرا •

 . يزه نمودن صدوراحکام بازنشستگيو مکان ياز نرم افزار جامع منابع انسان ياصالح و بهره بردار •

نمودن نرم افزار مربوطه با  ييو اجرا ين پرسنل حکميمه عمر و حوادث بيمربوط به ب يل فرم هايع و تکميتوز •

 د االستخدام و بازنشستگان يپرسنل جد يمه دانا برايجهت انعکاس به ب يامور مال يهمکار

ه و غرامت يبه حوادث و وصول د يدگيرس يمراحل قانون يريگيجهت پ يو دفتر حقوق يمنيبا دفتر ا يهمکار •

 مربوطه .

 رو .ين يگذار هيامور مربوط به سهام پرسنل در شرکت سرما يريگيپ •

 مه متعلقه .يط حق بيپرسنل و تقس يشخص يخودروها يمه ايمه دانا جهت پوشش بيانعقاد قرارداد با ب •

ع در اداره کار و اداره بهداشت استان ين قرائت و توزيمامور يان براياخذ مجوز مشاغل سخت و ز يريگيپ •

 اصفهان .

خانواده  ين کار فوت نمودند براينفر از همکاران شاغل که در ح 5بازماندگان  يمستمر يو برقرار يريگيپ •

 .شانيا

 .ص اداره کاريتشخ ياتهايو ه يتماعن اجيتام يونهايسيمطروح در کم يدفاع از حقوق شرکت در مقابل دعاو •
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 برحس  محل خدمت 31آمار بازنشستگان در سال 

 تعداد به نفر نام امور محل خدمت

 5 ستاد

 0 مرکز

ينواح  6 

 6 شمال غرب

يرات و نگهداريتعم  3 

 1 شمال

 0 شرق

 0 جنوب غرب

 62 جم   ع

 

 اداره رفاه و درمان  1-1-4

 

ل ياز قب يابزارهائ اداره رفاه و درمان با ،رويمصوبه وزارت ن يرفاه يها با توجه به دستورالعمل 

عدالت در  يموجود در جهت اجرا يروشها ينظامند نمودن آن و بازنگر ،تها يک کردن فعاليستماتيس

ن يعملکرد ا .استتالش نموده  يسازمان يش آن در جهت ارتقاء بهره ورين افزايو همچن يمباحث رفاه

 باشد:ين شرح ميات و درمان به اينه رفاهيسال مورد گزارش در دو زم يواحد ط

 

 ات يرفاه 

 نفر  662ال به تعداد يون ريليم544پرداخت وام مسکن تا سقف  •

 نفر  03ال به تعداد يون ريليم134پرداخت وام مسکن تا سقف  •

 نفر  3ال به تعداد يون ريليم 34پرداخت وام مسکن تا سقف  •

  نفر 512ال به تعداد يون ريليم 24تا سقف  يپرداخت وام ضرور •

 مورد 56نه ازدواج به تعداد يپرداخت کمک هز •

 مورد 3فوت به تعداد  نهيپرداخت کمک هز •

  مورد 61مراسم در مجتمع نور به تعداد  يبرگزار •

 خانواده  523مشهد به تعداد  يدر مهمانسراکارکنان اسکان  •

 خانواده 531چادگان  به تعداد  يالهايدر و کارکناناسکان  •

 خانواده 26شمال کشور به تعداد  يالهايدر و کارکناناسکان  •

 نفر 552 ان ممتاز به تعداديدانش آموزان و دانشجور از يمراسم جشن تقد يبرگزار •
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 درمان  

ک  ه  يب  ه ص  ورت 35م  ه دو م س  ال يپرس  نل از ن يدرم  ان ين  ه ه  ايزه ک  ردن پرداخ  ت هزيمک  ان •

 يم ه دان ا م    يل کارش ناس  ب ي  ثب ت و  تحو  يس تم  ج امع  من ابع انس ان    يمربوط ه در س  ينه هايهز

و ارائ ه کس ورات ب ه واح د درم ان مبل غ خ الص قاب ل پرداخ ت ب ه ص ورت             يگردد تا پس از بررس  

ام ب  ه آنه  ا اط  الع داده  ي  ز و پ  س از آن ب  ه ص  ورت پي  ب  ه ش  ماره ش  با حق  وق پرس  نل وار ينترنت  يا

 شود . يم

نف ر پ در و    76نفر که  1524مه دانا به تعداد يمه درمان پرسنل و افراد تحت تکفل با بيانعقاد قرارداد ب •

 ر تحت تکفل پوشش دارند .ينفر همسر به صورت غ 7نفر فرزندان و  12تحت تکفل و  ريمادر غ

 نفر  527بازنشستگان با پوشش  يليمه تکميانعقاد قرارداد ب •

د و پ س از  ي  م ه دان ا تائ  يجانبازان و خانواده ش هداء ک ه توس ط کارش ناس ب     يز درمانيپرداخت فرانش •

 گردد. يارسال م يپرداخت به امور مالثارگران جهت ينده امور ايبا نما يهماهنگ

طبق مص وبه   ينفر از پرسنل شاغل و بازنشسته حکم 52درمان به تعداد  ينه هايپرداخت مساعدت هز •

 ر .يمصوب شرکت توان يدرمان بر اساس دستور العمل مساعدت درمان يشورا

 

  ورزش شرکت   1-1-1

ه رفاقت و يجادروحي،ا يجاد نشاط و شادمانيباهدف ا سه سال گذشته تا کنونشرکت از  يمعاونت منابع انسان

رشته  2در  يورزش يئت هايل هياقدام به تشک يش بهره وريت افزايو در نها يه جوانمرديت روحيرقابت ،تقو

در  يورزش يشها و دوره هايمسابقات، هما ينموده که با توجه به اقدامات صورت گرفته از جمله برگزار يورزش

 ش مشارکت پرسنل به امر ورزش رادر بر داشته است. ير افزاياخ سال چهارن يا يط

 

 

  مسابقات 

 م يت 2با حضور  يمسابقات فوتسال داخل يبرگزار •

 ج ادارات استان يشرکت در مسابقات فوتسال بس •

 نفر 04شرکت با حضور  يز داخليم يس رويمسابقات تن يبرگزار •

 ج ادارات استان يبال بسيشرکت در مسابقات وال •

 م يت 2شرکت با حضور  يبال داخليمسابقات وال يبرگزار •

 ( يبال خواهران )استانيمسابقات وال يبرگزار •

 خواهران يجسمان يمسابقات آمادگ يبرگزار •
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 يورزش يجاد بستر هایا  

 جهت همکاران يرنورديکو،  يمائيکوه پ، يخانوادگ ياده رويپ ، يورزش صبحگاه يبرگزار •

 از سالنهاي ورزش آمادگي جسمان در سطح شهراستفاده بانوان شرکت  •

سالن فوتسال جهت  16بال و يسالن وال 5اجاره  ،ژهيف ويسطح شهر با تخف يط جهت استخرهايه بليته •

 ژه برادران يو يو سالن بدنسازشان يهمکاران و خانواده ا

 تکواندو جهت همکاران ، يجسمان يآمادگ،  آموزش شنا يدوره ها يبرگزار •

 

 ين ورزشیکس  عناو  

 ز صنعت آب و برق استان اصفهان يم يس رويمسابقات تن يب قهرمانيکسب مقام نا •

 بال صنعت آب و برق استان اصفهانيکسب مقام سوم مسابقات وال •

 
 

 دفترآموزش  1-1-2

 

ن به روز نگهداش تن دان ش و اطالع ات آنه ا و ب ه      يش مهارت و دانش کارکنان شرکت همچنيافزا يدر راستا

هرچه مطلوب تر، واحد آموزش شرکت  يجه انجام خدمات رسانيزات و در نتيح از تجهيصح يبهره بردارمنظور  

دوره  يواحدها اقدام به اجرا يازهايانجام شده بر اساس ن يها يزيع برق شهرستان اصفهان مطابق برنامه ريتوز

 است. ل عملکرد آن آورده شدهينمود که در جدول ذ 1535مختلف در سال  يآموزش يها
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 : يآموزش يدوره ها يبرگزار 1-1-2-3
   

ي توانايي هاي مديران با پيشرفت دانش و فن آور شين دوره با توجه به افزايا: ت یریبهبود مد يها دوره •

و ارشد برگزار  يانيه، ميپا نفر ساعت در سطح مديران 2237 مدتبه  ،در زمينه نقش هاي مديريتي آنان

 گرديد.

و اثر  ييش کارايبه منظورافزا ،ياختصاص – يشغل يدوره ها : يو عموم ياختصاص – يشغل يدوره ها •

ت به سه يبه مردم، با عنا يخدمات رسان يفيش سطح کيجه افزايعملکرد  کارکنان شرکت و در نت يبخش

نفر 16244زان يبه م ييو تحول گرا ي، توانمند ساز يشامل دانش محور يدرحوزه منابع انسان يکرد اصليرو

 . ديبرگزار گردمختلف  يدر واحدها يتخصص يها ساعت دوره

 3131برگزار شده درسال يآموزش يعملکرد دوره ها

 هزینه  کارگري کارداني کارشناسي

 ميليون ريال نفرماه کل تعداددوره نفرماه کل تعداددوره نفرماه کل تعداددوره

13 33 4 33 1 1 1999 

 

  3131مانکاران درسال يبرگزار شده جهت پ يآموزش يعملکرد دوره ها

 نفرساعت عنوان

 13076 يمانکاران فنياجرا شده جهت پ يدوره ها

 2726 يادار يمانکاران مالياجرا شده جهت پ يدوره ها

 22214 جمع
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31ژه پيمانکاران در سال  وی اجرا شده دوره هاي  

 شرح مختصر اقدامات تعداد مخاطبين محل برگزاري برگزار كننده نام دوره

خط گرم )فرمان از راه 

 دور(

شرکت توزیع برق 

شهرستان اصفهان زیر 

 نظر مجتمع

 آب وبرق

مجتمع نور شرکت 

توزیع برق شهرستان 

 اصفهان

 کارگران

 بهره برداري

11         

گروه 1  

  آماده سازي سایت فني و نص  تجهيزات

 در محوطه کارگاهي

  اقالم خط گرمتامين کليه 

  برگزاري مراحل مختلف اجرا ، برنامه ریزي

، اجرا ارزیابي به همراه آزمون تئوري و 

 عملي

شناسایي و تایيد فني 

تجهيزات و یراق آالت 

 شبکه برق

شرکت توزیع برق 

 شهرستان اصفهان

انبار شرکت توزیع 

برق شهرستان 

 اصفهان

ناظرین 

 مهندسين

بازرسان بهره 

 برداري

11 

 ضور در محل انبار براي مخاطبينامکان ح 

  دراختيار قرار گرفتن نفرات و آموزش

 عملي براي مخاطبين

 برگزاري آزمون عملي و تئوري 

سرویس پست بصورت 

 خط گرم

شرکت مهارت گستر 

 رعد رسانا

 مشهد

سایت فني و حرفه اي 

 مشهد

کارگران 

 سرویس پست
31 

  اجرا و هماهنگي دوره با شرکت مذکور در

 مشهد

 بازدید همکاران از اجراي دوره 

  امکان اجراي عملي دوره در محل پست

 هاي توزیع مشهد

 

 يمسابقات مهارت شغل 1-1-2-2
   

 يسين سطح زبان انگلييآزمون تع  

   

در مردادماه  يسيزان تسلط همکاران بر زبان انگليبر سنجش م ير مبنيشرکت توان ين نامه ابالغيبراساس آئ  

ن آزمون ثبت نام کردند که در ينفر از پرسنل در ا 53آزمون فوق در سطح شرکت اعالم شد و  يه برگزارياطالع

نفر از همکاران  12د و ياصفهان برگزار گرد يوپژوهش يآموزش يآزمون فوق در محل مجتمع عال 62/2/35خ يتار

  از شدند.يحائز امت ي، خوب وکاف يدر سه سطح عال

 

  

 تعداد نفرات شرکت کننده يزمان برگزار عنوان آزمون فيرد

 34 23/33/31 برق يکارشناس 3

 43 23/33/31 برق يکاردان 2

 7 23/33/31 ( يم بانيپلم برق ) سید 1

 12 23/33/31 ع (یپلم )قرائت و توزید 4

 13 91/39/31 يم بانيس 1
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  يدفتر حقوق 1-2

تخريب و سرقت تجهيزات برقرساني عمومي، فقره و با موضوعاتي از قبيل  30پرونده هاي متشکله در آن سال بالغ بر 

آنکه تعداد  "ممانعت از نصب تجهيزات، استفاده غير مجاز از برق، تجاوز به حريم شبکه برق و غيره مي باشد ، مضافا

قابل توجهي از موارد مستحدثه به دليل تعامالت اين دفتر با مراجع قضايي و انتظامي، قبل از مراحل دادسرا، دادگاه و 

 رأي ، فيصله يافته و مختومه مي گردد. صدور

 

 از جمله پرونده هاي تشکيلي در واحد دعاوي:
 

پرونده ممانعت از نصب شبکه برق توسط خانم شهناز نصيري و غيره که با هماهن گي صورت گرفته با مرجع  •

 خيابان بازارچه(. -شرققضايي و مت عاقب آن کالنتري ها و يگان امداد نيروهاي انتظامي پروژه اجرا گرديد )امور 

نفر از  54مداره حد فاصل شرکت کافي کوال و شهرک صنعتي جي با ممانعت حدود  6پروژه احداث شبکه  •

 کشاورزان منطقه )امور نواحي(.

 نفر از اهالي) امور نواحي(. 17مداره جاده امامزاده شاهزاده حسن با ممانعت بيش از  6پروژه احداث شبکه  •

حرفه اي در محدوده امور شمال غرب که با اخذ دستور  "ر مجاز از انرژي بصورت کاماليک مورد استفاده غي •

 444/444/544/0ميزان برآورد صورت گرفته )  "قضايي مبني بر تخريب مسير عبور کابل، جرم کشف و متعاقبا

 ريال( از متهم اخذ گرديد .

ريال از  444/444/644برآورد و اخذ مبلغ پرونده کشف استفاده غير مجاز از انرژي در محدوده امور غرب و  •

 متهم .

 
 

 در واحد امالک نيز فعاليتهایي به شرح ذیل صورت گرفته:
 
 

 کيلوولت در محدوده امورهاي اجرائي. 64مورد مبايعه نامه واگذاري عرصه و اعيان پستهاي  20انعقاد  •

 کيلوولت بنام شرکت. 64مورد از امالک پستهاي  10اخذ سند رسمي  •

 مور پست برق واقع در بهارستان از سازمان عمران بهارستان 26سند واگذاري اخذ  •
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  يروابط عموم -1-1

 

واحد روابط  يهاعملکرد باشد،يشرکت م يتهايش فعالينما ينه تمام نماييآ يکه دفتر روابط عموم يياز آنجا

رجوع  يو رفاه يامور فرهنگ و م ارباب يتکر، يحوزه رسانه ا توان به سه بخش يرا م 1535در سال  يعموم

 باشد: ير مين آنها به شرح زيم کرد که مهمتريتقس
 

 

 يو اطالع رسان يحوزه رسانه ا

 د خبريو تول ين نظامنامه اطالع رسانيتدو •

 يرسانه ا يشينشست هم اند 6و  ينشست خبر 0 يخبر در حوزه رسانه و برگزار 044د يتول •

نرم افزار جامع  يحوزه خدمات فروش و پس از فروش شرکت بر مبنا 6در يو نظرسنج يانجام مطالعات اجتماع •

 ن. يهزار نفر از مشترک 5با حدود  يع به صورت تلفنيمرکز سم

 بر اساس نرم افزار ناب  161هزار مشترک در خصوص خدمات مرکز  5از يتلفن يانجام نظرسنج •

 35% در سال 22به  36% در سال 21از  يتمنديب رضايش ظريافزا •

 در شرکت يم ارباب رجوع و نظرسنجيسامانه تکر يد، نصب و راه اندازيخر •

م، يقرآن کر يمانند مسابقات داخل يو مذهب يگر مراسم مليو د يژه جشن دانش آموزيو يها يانجام نظرسنج •

 جشن روز زن و...

نکه يح اياسکان. توضنفر به اتفاق خانواده به نقاط مختلف کشور جهت استفاده از امکانات  234ش از ياعزام ب •

 کبار استفاده کرده اند.يش از ياز افراد ب يبرخ

 دربرنامه زنده رود. يونيزيزر تلويو ت يآگه 2انتشار هشت بهشت و يمايدر س يونيزيتلو يبرنامه مسابقه ا 2د يتول •

 

 اتیبه شکا يدگيت و رسیشکا

 يات و نظرسنجيبه شکا يدگين نظامنامه رسيتدو •

 شبکه سامدت وارده از طرف يشکا 34به  ييو پاسخگو يدگيرس •

ام يق سامانه پيوارده از طر و گزارش يي، سوال، درخواست راهنماشنهاديپ ،تيشکا 7173به   يو بررس يدگيرس •

 144444161کوتاه 

 شرکت يق سامانه بازرسيت وارده از طريشکا 3به  ييو پاسخگو يدگيرس •

در دفتر  يمختلف و به صورت حضور يه از کانال هاک يات کتبيمورد از شکا 644به ييو پاسخگو يدگيرس •

 ثبت شده است. يروابط عموم

 ين تست، قطع و وصل،نصب کنتور، نگهبانان،روسايسان، مأموريژه کنتورنويو يآموزش يدوره ها يبرگزار •

 عيو کارکنان سم يمهندس يقسمتها

 يياجرا ياز امورها يداخل يابيانجام ارز •

 ام کوتاهيق سامانه پياز طر ييا پاسخگوي يرسان امک اطالعيمورد پ 7134ارسال  •

 اصفهان ياستاندار ياز سو 35در سال  يمردم يات و درخواستهاير در خصوص کاهش شکايکسب لوح تقد •
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 يفرهنگ يتهايفعال

 يفرهنگ يتهاين نظامنامه فعاليتدو •

 يمذهب يمل يمناسبتها يه جدول فرهنگيته •

 تير، تسلي، تقدي، مذهبيمل يمناسبتهاقطعه بنر به  6444ش از يد و نصب بيتول •

و  يانشعاب به جهت آگاه ساز يشرکت و نحوه واگذار يتهايفعال يعدد لوح فشرده حاو1444ع يد و توزيتول •

 نيبه مشترک ياطالع رسان

 ن شرکتيشيرعامل پيمد يتهايپ فعاليد کليتول •

 يفرهنگر بابت اهتمام به مسائل يتوان يفرهنگ ير از شورايافت لوح تقديدر •

 استان اصفهان ين شرکتهاير از ستاد اقامه نماز به جهت کسب رتبه در بيافت لوح تقديدر •

 30و  35 يبرتر استان اصفهان در سالها يها يس در جشنواره روابط عمومير و تنديلوح تقد 6کسب  •

 35درسال  ي( در جنب مراسم جشن دانش آموزي)کتاب،حجاب و بهداشتيفرهنگ يشگاههاينما يبرگزار •

 دکنندهينفر بازد 2444ش از يسنتر اصفهان با ب يتيت مصرف در مرکز سيريشگاه مدينما يبرگزار •

 دولت يشگاه دستاوردهايحضور در نما •

 انهيث کساء به صورت ماهيارت عاشورا و حديمراسمات ز يبرگزار •

 ف فرزندان همکارانيمراسم جشن تکل يبرگزار •

 ن سال اوليژه مکلفيها و يمراسم افطار اول يبرگزار •

 يو قرآن ي، کتابخانه ايمسابقات فرهنگ يبرگزار •

 يمحفل قرآن 6 يبرگزار •

 ت)ع(يبا حضور مداحان اهل ب يمراسم مذهب يبرگزار •

 ائمه جماعات در مشهد مقدس يدوره آموزش يبرگزار •

 ت)ع(ياهل ب يو مباحث شناخت يج فرهنگ قرآنيل کارگروه واحد قرآن و عترت با هدف ترويو تشک يراه انداز •
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انيپا

 تهیه و تنظیم:

 دفتر برنامه ریزی و بودجه

:آمار کارشناس  

 اعظم فروزمند


