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الهام بخش   "سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل "توسط رهبر معظم انقالب ، تحت عنوان  1395نامگذاري سال 
سازمان در جهت تعالی سازمانی و بهبود فرآیندها به بهروري سازمانی گردید. در همین راستا این شرکت هدف اصلی 

محور اساسی تنظیم و  5ن و برنامه هاي خود را در خود را افزایش رضایت  مشترکین و ارتقاء سطح بهره وري تعیی
  اجراي آن را  در دستور کار خود قرار داد . این پنج محور عبارتند از : 

  نرم افزار  -الف
  شبکه وسخت افزار -ب
  نیروي انسانی  -پ
  تاسیسات -ت
  هاي اجرایی روش -ث 

اما در بعد نتایج حاصل از برنامه ها و اقدامات فوق 
  شاره کرد :ابه موارد زیر ، می توان 

کاهش مراجعات مردمی از طریق استقرار  -
سامانه هاي سمیع و بصیر در جهت نظارت 

مکانیزه حوزه فروش و خدمات پس از فروش انشعاب به نحوي که در حال حاضر می توان  "بر اقدامات کامال
 سیده است .گفت ، میزان مراجعات مردمی در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به صفر ر

دقیقه در سال به ازاء هر مشترك در پایان  850از  SAIDIکاهش زمان خاموشی مشترك بر اساس شاخص  -
  1395دقیقه در سال به ازاء هر مشترك در پایان سال  475به  94سال 

 ( سال کبیسه )  95در پایان سال  06/7به  94در سال  26/7کاهش تلفات شبکه از  -

لی: ایجاد روحیه کار در حوزه پیمانکاران، نیازمند وجود رویه اي شفاف و منظم در حوزه ایجاد نظم و انضباط ما -
  مالی است که این امر با پیش بینی و برنامه ریزي درست در حوزه مالی قابل حصول گردید.

نایی سایر اقدامات : در زمینه سایر اقدامات می توان به ظرفیت سازي جهت پذیرش انشعابات جدید ، ایجاد روش -
مطلوب با استفاده از فناوري هاي نوین با چراغ هاي پر بازده ، بهره برداري از تجهیزات و پانل هاي خورشیدي 

، بازسازي شبکه هاي فرسوده کابلی و  ) (IMSبه منظور ترویج فرهنگ انرژي سبز ، استقرار مدیریت یکپارچه 
 هوایی و کاهش حجم شبکه در حریم و افزایش قابلیت اطمینان و ضریب پایداري شبکه نام برد.

انشعاب جدید به متقاضیان،  34960با واگذاري   1395اما به لحاظ روند توسعه فعالیتهاي جاري شرکت ؛ در سال 
رسید. بدیهی است نیرو رسانی به این تعداد مشترك جدید   1111260کل مشترکین تحت پوشش شرکت به رقم 

دستگاه ترانس میسر  256کیلومتر شبکه و نصب  377نیازمند توسعه انواع شبکه و پست بوده که این امر با احداث 



کیلومتر و  14477گردید. در مجموع با توسعه این حجم شبکه و پست کل شبکه هاي توزیع این شرکت  به رقم 
  رسید. 1395مگا ولت آمپر در پایان سال  2729دستگاه با مجموع ظرفیت  10550هاي توزیع به رقم کل پست

هاي یکساله شرکت توزیع برق این کارنامه با نگاهی بر عملکرد و تالش کارکنان فرصتی را جهت مرور فعالیت
اهداف و اقدامات راهبردي صورت آورد.توضیحات ارائه شده در ابتداي هر بخش نشانگر شهرستان اصفهان فراهم  می

باشد و به خوانندگان گرامی در جهت بیان دالیل تغییرات آن کمک خواهد گرفته براي رشد و ارتقاء آن بخش می 
  کرد. 

امید است این مجموعه بتواند گوشه اي از زحمات یکساله همکاران در سطح شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  
  آن خواننده محترم تقاضا دارد که نقطه نظر ات خود را با این شرکت در میان بگذارند. را به نمایش گذاشته  و از
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