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

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

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

ریزي دقیق در جهت مصالح هاي توزیع در بعد اجتماع و برنامههستند. بر همین اساس، شناخت موقعیت حساس شرکت
  و منافع ملی بسیار مهم و حیاتی است. 

 1396سال ایت به نامگذاري ا توجه به موارد فوق و با عنب
 -اقتصاد مقاومتی: تولید«توسط رهبر معظم انقالب تحت عنوان 

، این شرکت نسبت به تعیین جایگاه شرکت توزیع برق »اشتغال
شهرستان اصفهان در این ارتباط اقدام و برنامه جامعی را با 
هدف تأمین این خواسته ها با عنوان برنامه استراتژیک سازمان 

  تدوین و در جهت اجرا به واحدهاي زیر مجموعه ابالغ نمود. 
الزامات اقتصاد وري که یکی از در این برنامه، افزایش بهره

مقاومتی است در فعالیت هاي مرتبط با کاهش تلفات، مدیریت 
رشد بار، وصول درآمدهاي سازمان، ارایه  صد در صدي خدمات 

و به صفر  بصورت الکترونیک، اجراي اقدامات مطابق برنامه
ت هاي مرتبط با کاهش خاموشی رساندن حوادث ناشی از کار گنجانده شده و الزامات مرتبط با تولید و اشتغال در فعالی

  ها به هدف کاهش خسارت مشترکان  برق دیده شده است. 
ارجمند، شرکت  خداوند متعال را سپاسگزارم که با پشتکار، تالش و کوشش شبانه روزي و مشارکت عمومی همکاران

ین شده دست پیدا کرد که از هاي تدوبه نتایج قابل قبولی در زمینه برنامه  1396اصفهان در سال  توزیع برق شهرستان
  توان به موارد زیر اشاره نمود: بین آنها و بصورت خالصه می

توان گفت کاهش مراجعات مردمی از طریق استقرار سامانه هاي سمیع و بصیر به نحوي که در حال حاضر می •
 ، میزان مراجعات مردمی در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به صفر رسیده است .



دقیقه در سال به ازاء هر مشترك در پایان  475از  SAIDIمان خاموشی مشترك بر اساس شاخص کاهش ز •
  96دقیقه در سال به ازاء هر مشترك در پایان سال  238به  95سال 

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

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

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

 افزایش قابلیت اطمینان و ضریب پایداري شبکه

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

دستگاه ترانس میسر گردید. در  278کیلومتر شبکه و نصب  292توسعه انواع شبکه و پست بوده که این امر با احداث 
کیلومتر و کل پستهاي توزیع  14769مجموع با توسعه این حجم شبکه و پست کل شبکه هاي توزیع این شرکت  به رقم 

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

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

توضیحات ارائه شده در ابتداي هر بخش نشانگر اهداف و اقدامات راهبردي صورت  آورد.شهرستان اصفهان فراهم  می
و  یل تغییرات آن کمک خواهد کردباشد و به خوانندگان گرامی در جهت بیان دالگرفته براي رشد و ارتقاء آن بخش می 

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

 

نحمیدرضا پیرپیرا  

 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
 
 

 


