
  بهره برداري معاونت -6-3
وظیفه کنترل شبکه و نگهداري و تعمیرات تاسیسات را در جهت برقرسانی مداوم و پایدار به  بهره برداريمعاونت 

  که فعالیت بخشهاي مختلف آن به شرح زیر آورده شده است. مشترکین بر عهده دارد
  دفتر نظارت بر بهره برداري -1-3-6

در زمینه بازدید و سرویس و تعمیرات شبکه توزیع تحت نظارت بر بهره برداري  دفتردر این قسمت به فعالیت هاي 
  شده است. پرداخته 1395پوشش در سال 

  

  1395عملکرد بهره برداري در سرویس و تعمیرات انجام شده بر روي شبکه و پستها در سال 
  مقدار  واحد  شرح  ردیف

  36 اصله اصالح پایه بتونی  1
  1661 اسپان اصالح شبکه (شامل ریگالژ، رفع پارگی سیم، تعویض سطح مقطع سیم)  2
  5000 مورد  اصالح اتصاالت سست(شامل تعویض جمپر، آچار کشی کلمپ)  3
  231  مورد اصالح یراق آالت (مانند کراس آرم، بریس، رنگ آمیزي و ...)  4
  4092  عدد )بشقابی، تبدیل پایه مقره کوتاه به بلندتعویض و اصالح مقره (شامل مقره سوزنی و   5
  1137  دستگاه نصب و تعویض کت اوت  6
  36404  اصله شاخه بري  7
  184  دستگاه تعمیر دژنکتور و سکسیونر  8
  347  دستگاه رفع نشتی روغن ترانس  9
  2535  دستگاه اصالح ارت  10
  955  باب نظافت پست زمینی  11
  2170  دستگاه تعمیرات تابلو توزیع  12
  1333  دستگاه رنگ آمیزي تابلوهاي توزیع  13
  1447  اصله شستشو و رنگ آمیزي پایه فلزي روشنایی  14
  66028  شعله تعویض المپ  15
  26766  مورد  تعمیر چراغ  16

  1395عملکرد بهره برداري در بازدید و سرویس شبکه و پستها در سال 
  سرویس  بازدید  واحد  شرح  ردیف

  3400  5151 کیلومتر فشار متوسطخطوط   1
 1600  2800 کیلومتر خطوط فشار ضعیف  2

 1641  5449 دستگاه  پست هوایی  3

 1058  2131  دستگاه پست زمینی  4

  کنترل شبکه -2-3-6



  سهم عمده نتایج مرتبط با کاهش خاموشی ها ناشی از فعالیتها و اقدامات مؤثر واحد کنترل شبکه حوزه 
 1394و مقایسه آن با سال 1395میزان انرژي هاي توزیع نشده سال زیر  جداولبهره برداري شرکت می باشد که در 

  ه است.ها به تفکیک امورهاي اجرایی آورده شدو نیز براي همین شاخص
  1394و مقایسه آن با سال  1395کیلوولت در سال  20انرژي توزیع نشده نا خواسته فیدرهاي 

 سال
تعداد متوسط 

  قطعی هر فیدر

انرژي توزیع 
  نشده

  (مگا وات ساعت)

  تحویلی انرژي
  (مگا وات ساعت)

نشده با  نرخ انرژي توزیع
 (در هزار)قطعی نا خواسته 

مدت زمان خاموشی به ازاي 
  * هر مشترك

 (دقیقه در روز)

1395 7.5 2207.7 5709359 0.39 0.56 

1394 7.92 2663.2 5433632 0.49 0,7 

 
 یک اموربه تفک  1395کیلوولت در سال  20قطعی خواسته و نا خواسته فیدرهاي 

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

 (مگاوات ساعت)

نرخ انرژي 
 توزیع نشده

  (در هزار)

مدت زمان 
خاموشی به ازاي 

  هر مشترك
 (دقیقه در روز)

 جمع  ناخواسته  خواسته  جمع  ناخواسته  خواسته

 0.52 0.36 513871 186.38 179.46 6.92 200 182 18 جنوب شرق

 0.27 0.19 604664 117.88 117.42 0.46 155 149 6 جنوب غرب
 0.49 0.34 552888 190.67 187.15 3.52 168 156 12 شرق

 0.40 0.28 563821 156.74 135.16 21.58 195 164 31 شمال
 0.37 0.26 1041431 268.39 235.62 32.77 323 277 46 شمال غرب

 0.79 0.55 405027 223.96 217.65 6.31 233 209 24 غرب
 0.99 0.69 1652947 1148.2 992.33 155.84 1040 880 160 نواحی

 0.45 0.31 468317 144.01 142.87 1.14 156 146 10 مرکز
 0.62 0.43 5709359 2436.2 2207.7 228.54 2470 2163 307  جمع

  
   



  به تفکیک امور 1395کل انرژي توزیع نشده( فشار ضعیف،فیدر،انشعاب،پست) در سال 

 امور
نرخ انرژي  (مگا وات ساعت)انرژي توزیع نشده

  توزیع نشده
 (در هزار)

زمان خاموشی به 
ازاي هر مشترك 

 جمع  پست  انشعاب  فیدر  فشارضعیف درروز به دقیقه

 1.19 0.72 371.07 25.48 77.58 186.38 81.63 جنوب شرق
 0.64 0.37 221.16 14.11 32.67 117.88 56.50 جنوب غرب

 0.97 0.59 327.12 9.63 76.01 190.67 50.81 شرق
 1.00 0.58 324.20 37.03 82.09 156.74 48.34 شمال

 0.72 0.41 423.28 26.48 56.55 268.39 71.86 شمال غرب
 1.71 1.03 418.21 33.28 84.39 223.96 76.58 غرب

 2.19 1.37 2269.16 75.02 958.69 1148.17 87.28 نواحی
 1.05 0.64 298.30 12.43 19.17 144.01 122.69 مرکز

 1.24 0.86 5312.88 233.46 1387.15 2436.20 595.69  جمع
 

  دفتر ایمنی - 3-3-6
ات شناسایی پیشگیري از وقوع حوادث در سازمانها از ابعاد مختلفی داراي اهمیت است و ضروریست ابتدا این خطر

ایمنی و  و سپس راهکارهاي مناسبی جهت پیشگیري از بالفعل شدن آنها در نظر گرفته شود. در همین راستا دفتر
وادث قبلی حنیر و دیگر شرکتهاي توزیع و بررسی کنترل ضایعات با بهره گیري از دستورالعملهاي ایمنی شرکت توا

 رائهاسه بخش  را در رسانی ایمن به مشترکین است، اقدامات زیردرراستاي سوق به هدف اصلی شرکت که خدمت 
  است: داده 

 کنترل و نظارت ایمنی  -1

  فرهنگ سازي ایمنی-2
  پرخطر و مردم)اصناف   -وقوع حوادث در سه بخش (پرسنل و پیمانکاران پیشگیري از-3
 سایر اقدامات دفتر ایمنی  

  ) شامل:IMSهمکاري درجهت اخذ گواهینامه نظام مدیریت یکپارچه  (  •

 ISO 9001نظام مدیریت کیفیت  -



  OHSAS 18001نظام ایمنی وبهداشت شغلی  -
  ISO 14001نظام مدیریت محیط زیست   -

  برگزاري کالسهاي آموزش وهمایشهاي ایمنی (نگاه ایمن)جهت کارکنان وپیمانکاران درسطوح ومقاطع مختلف   •
 برگزاري مانورهاي عملیاتی ودورمیزي و پدافندغیرعامل •

  تهیه وتدوین کتابچه مجموعه دستورالعملهاي ایمنی وبحران ویژه پیمانکاران •
 ازنرم افزارناب GISفت اطالعات محل انجام پروژه براساس دریاتهیه واجراي دستورالعمل تشویق وتنبیه با  •

  پیاده سازي نرم افزارایمنی مبتنی بر تبلت •
 لینک با نرم افزارهاي برونسپاري،منابع انسانی،ناب و ارتباط دو طرفه با نرم افزارهاي مذکور -

  ملیات بازدید از گروهها ع -
  توانیرثبت اطالعات خبر و گزارش حادثه مطابق با دستورالعمل  -
  ثبت اطالعات حرائم و نقاط خطر آفرین و درجه بندي کردن آنها واقدامات متناسب در خصوص آنها -
اجراي دستورالعمل تشویق و تنبیه جدید که شامل امتیاز دهی به عناوین شغلی مختلف و نتیجه گیري با توجه  -

  به امتیاز کسب شده می باشد.
  به تبلت و بالعکسامکان ورود و خروج اطالعات از نرم افزار  -
امکان گزارش گیري در خصوص نیاز به دوره آموزشی مورد  -

  نیاز نفرات با توجه به بازدیدهاي انجام شده
که با   آماده سازي چک لیست هاي انجام کار صحیح و ایمن -

کلیه فرایندها از لحاظ اقدامات صحیح  اچک لیست ه این
وطه فرایند انجام کار فنی و ایمن مطابق دستورالعمل هاي مرب

در سه مرحله قبل،حین و بعد از انجام کار بررسی و باز نگري 
گردد و امکان اشتباهات اجرایی و ایمنی را به حداقل می می

 .رساند

 جهت کنترل و تست ابزار کاره برچسب مخصوص ونصب بر روي ابزارتهی •

  تحویل لباس کاربه کارکنان ونظرسنجی انجام شده •
 اجرائیانجام بازدیدازگروههاي  •

وقوع حوادث  باتوجه به تحلیل ها و بررسی هاي انجام گرفته درکه  ذینفعان پیمانکاران و -توانمندسازي مشاوران •
 کلیه پایش و ارزیابی–ایمنی اقدام به بررسی  کاري عوامل انسانی نقش بسیارموثردارد، به همین دلیل دفتر

 .شد زیرحاصل ونتایج نموده گیري اندازه لوازم مهندسی، وتوسعه، طرح برداري، بهره پیمانکاران نفرات

   و 1395سال در بررسی وپایش علل خسارات وارد بر مشترکین ناشی از شبکه هاي برق کل شرکت 
  تهیه نرم افزارخسارات



  
  

  دفتر بازار برق -4-3-6
همچنین توسعه منابع تولید پراکنده در ، مسئولیت تامین انرژي مورد نیاز شرکت را با حداقل هزینه  دفتر بازار برق

  شبکه محلی با استفاده از سرمایه هاي بخش خصوصی بر عهده دارد. 
  

 تأمین انرژي در مبادي ورودي شرکت

میلیون کیلووات ساعت بوده است.  5709معادل  95مجموع انرژي تحویلی ماهانه شرکت در مبادي ورودي طی سال 
  درصد  داشته است. 07/5این شاخص در مقایسه با سال گذشته رشدي معادل 

  
 

 
 

      
 

       

  
 

            

           
 
    

    مجموع  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت فروردین 
 5,709,359 441,843 438,632 437,401 436,689 432,192 440,779 539,067 592,972 586,648 516,270 457,792 389,074 95سال 

 
 5,433,638 408,846 422,048 412,544 410,988 408,721 432,736 505,653 526,475 560,868 527,524 437,865 379,372 94سال 

 
 5,394,513 393,717 418,400 406,610 403,541 400,337 430,219 511,347 564,649 572,579 490,589 433,345 369,181 93سال 
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(هزارمگاوات ساعت) 95تا  93هاي انرژي تحویلی ماهانه شرکت در سال  



  
هزار ریال به ازاي هر مگاوات ساعت بوده که به  559بالغ بر  95متوسط نرخ تامین انرژي از بازار برق ایران طی سال 

هاي جانبی اعم از هزینه خدمات درصد کاهش داشته است. به این نرخ، متوسط نرخ هزینه 12/17نسبت سال قبل 
 52/24شود که معادل ال به ازاي هر مگاوات ساعت، نیز افزوده میهزار ری 182انتقال، خدمات جانبی بازار و ... قریب 

  باشد. می درصد کل هزینه
 553هاي سوخت)، بالغ بر اي و نیز برگشت هزینههاي هزینه، نرخ نهایی تامین برق (شامل تمام شاخص95در سال 

  درصد کاهش داشته است. 75/15هزار ریال به ازاي هر مگاوات ساعت بوده است که به نسبت سال قبل معادل 
معادل  95لوب نیاز مصرف روزانه طی سال بینی مطمیزان کاهش هزینه تامین انرژي از بازار برق ایران، منتج از پیش

  درصد بوده است. 75/0نیز معادل  94هاي تمام شده بوده است. این شاخص طی سال درصد کل هزینه 95/0
درصد از محل معامالت بورس انرژي تامین شده است. سهم تامین انرژي از محل معامالت  56/6از این میزان انرژي، 

 19/43درصد بوده است. متوسط نرخ تامین انرژي از محل معامالت بورس معادل  97/11معادل  94بورس در سال 
 . تر از متوسط نرخ معاالت بازار برق ایران بوده استدرصد ارزان

  درصد کل هزینه ساالنه بوده است. 21/2معادل مین انرژي منتج از معامالت بورس کاهش هزینه کل تا
متوسط  95درصد بوده است. طی سال  79/3، سهم معامالت شرکت از کل معامالت بورس انرژي معادل 95در سال 

درصد کمتر  37/38در بازار روزانه،  موزون نرخ معامالت شرکت در بورس انرژي از متوسط موزون نرخ معامالت انرژي
  بوده است. 

میلیون کیلووات ساعت، از محل معامالت دوجانبه  7/5بخشی از انرژي شرکت به میزان تقریبی  95همچنین در سال 
  درصد حجم کل معامالت انرژي در نقطه مرجع شبکه بوده است. 10/0آبفا، تامین گردید که معادل  

  
          

 

     
  

 شرکت
جنوب   جنوب شرق

شمال   شمال  شرق  غرب
  مرکز  غرب  غرب

  نواحی

  هرند  ورزنه  جرقویه  کوهپایه  کراج  مرکزي  بهارستان  مرکزي  دوره

 5461 9007 11461 6924 23574 58967 31697 25019 65610 38178 38011 39901 13194 21397 388403  فروردین

 6491 9318 13074 8791 27967 79807 35540 29580 78688 42149 42636 43999 15543 23973 457487 اردیبهشت

 7127 11279 13843 9184 30108 81878 43053 35812 85415 48726 49863 52577 17663 29692 516209 خرداد

 7535 13266 14697 9072 34486 82984 52157 41665 94604 57915 60141 62217 20403 35517 586619 تیر

 7753 13154 15984 9300 36189 86089 50341 40936 96100 58259 60099 62725 20442 35361 592625 مرداد

 7513 12246 14576 9178 33766 83097 44634 36652 87837 50872 53404 55641 18229 30957 538508 شهریور

 6648 11095 12462 8265 28085 75581 33893 29788 71754 40423 42223 42166 14904 23441 440663 مهر

 6075 8030 10785 8530 25909 77244 32999 30079 75514 39484 40706 40275 14441 22132 432124 آبان

 5788 7706 9120 8186 24395 72509 35942 35314 76152 39753 40913 42231 14837 23816 436601 آذر

 5874 7852 8409 8155 23919 73840 35804 32114 78212 39427 40819 43563 15058 24364 437317 دي

95لی شرکت ، امورهاي اجرایی و بخش ها در سال انرژي تحوی  



 5940 7893 8494 8268 24028 73097 36329 31729 78728 39488 41552 43494 15260 24432 438655 بهمن

 6036 8754 10210 8331 25172 74762 35928 32376 75944 40446 42544 42476 15126 23740 441806 اسفند

 78241 119601 143115 102185 337597 919854 468317 401064 964560 535118 552912 571265 195100 318821 5709359 95سال 

 1.37 2.09 2.51 1.79 5.91 16.11 8.20 7.02 16.89 9.37 9.68 10.01 3.42 5.58 100 سهم %
 
  

 شرکت  
جنوب   جنوب شرق

شمال   شمال  شرق  غرب
  نواحی  مرکز  غرب  غرب

  هرند  ورزنه  جرقویه  کوهپایه  کراج  مرکزي  بهارستان  مرکزي  دوره
 10 15 19 13 42 124 65 50 148 76 77 78 26 42 727  فروردین

 11 15 20 15 49 143 84 59 167 85 85 89 29 48 870 اردیبهشت
 12 20 21 15 50 144 84 65 169 92 94 94 31 53 898 خرداد

 12 22 24 16 57 150 106 74 190 103 107 112 35 67 1047 تیر
 13 23 25 15 58 155 107 74 188 105 107 113 35 66 1059 مرداد

 21 35 38 24 84 201 101 88 185 133 136 133 43 75 945 شهریور
 12 20 21 15 51 140 84 62 161 87 91 91 30 51 871 مهر
 10 15 19 14 45 135 70 65 151 79 82 78 27 42 787 آبان
 10 14 16 15 43 129 78 76 159 79 82 84 27 48 822 آذر
 10 15 15 14 42 128 76 66 156 78 81 84 28 47 801 دي

 10 15 15 14 42 128 76 66 156 78 81 84 28 47 803 بهمن
 11 15 15 14 42 129 77 64 159 79 83 83 28 47 798 اسفند

 21 35 38 24 84 201 107 88 190 133 136 133 43 75 1059 پیک بار 
مگاوات به ثبت رسید. این  1059، روز دوم مردادماه و معادل 13، پیک بار همزمان شرکت در ساعت 95در سال 

  درصد رشد داشته است.  3/7شاخص به نسبت سال گذشته معادل 
  1394و مقایسه آن با سال  1395حداکثر بار سال 

  
  
  

 درصد رشد 1394سال  1395سال  (مگا وات)

 7.3 987 1059 بار همزمان

ر همزمانیبار غ  1098 1056 4 

 95پیک بار ماهانه شرکت، امورهاي اجرایی و بخش ها در سال 



  
  
 روند توسعه منابع تولید پراکنده  

مورد پروانه احداث نیروگاه  5گذارانی با پیشرفت کار مطلوب، منجر به صدور ، اقدامات اجرایی سرمایه95طی سال 
به شبکه نیروگاه نامه اتصال مورد موافقت 8مگاوات شده است. طی همین مدت تعداد  17گازي با مجموع ظرفیت 

   مگاوات صادر شده است. 18خورشیدي با مجموع ظرفیت 
  95گزارش تولید پراکنده سال 

 هاي تجدیدپذیرروند توسعه انرژي  
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به تفکیک ماه 94و 95ل نمودار مقایسه حداکثر بار همزمان شرکت در سا

95سال  94سال 

  عنوان
  نیروگاه هاي خورشیدي  نیروگاه هاي گازي 

  مجموع سرمایه گذاران فعال
موافقت نامه   پروانه احداث  موافقت نامه 

  احداث
موافقت نامه 

  اتصال 
 38 8 9 5 16  تعداد

 108 18 20 17 53 ظرفیت(مگاوات)



کیلووات که با استفاده از تسهیالت دولتی سال  444ظرفیتی معادل سامانه برق خورشیدي با  87، تعداد 95طی سال 
کیلووات  200برداري بوده است. همچنین طی این دوره، بالغ بر ، احداث شده بودند، در محدوده شرکت در حال بهره92

وده تحت اي اصفهان در محددیگر هم، ظرفیت منصوبه سامانه برق خورشیدي (موضوع اخیر) تحت مدیریت برق منطقه
  برداري قرار داشت.پوشش شرکت مورد بهره

  
  دفتر فناوري هاي نوین -5-3-6

این دفتر وظیفه دارد بستر مخابراتی ، حفاظتهاي فنی و هوشمندسازي کامل شبکه را به نحوي که بازیابی و بازآرایی 
اجرایی گردد را در سطح توزیع  شبکه به صورت کامالً هوشمند و براساس استانداردهاي قابلیت اطمینان و کیفیت توان

  ، اقدامات زیر در این واحد صورت 1395در این ارتباط در سال برق شهرستان اصفهان عملیاتی نماید.
  پذیرفته است.

 اتوماسیون جامع طرح مطالعات  

 مطالعات طرح جامع اتوماسیون با همکاري امورهاي اجرایی و تهیه نقشه راه طرح جامع اتوماسیون شبکه انجام
  گردید که نتایج حاضل از مطالعات مبنی بر نیاز هر امور به تعداد کلید زمینی و هوایی به شرح جدول ذیل می باشد.

  

 مجموع سامانه هاي برق خورشیدي تسهیالتی در حال بهره برداري (متصل به شبکه داخلی مشترك)

سال انعقاد   ردیف
  تفاهم نامه

فتوولتائیک تسهیالتی 
  کیلووات 20تا سقف 

فتوولتائیک تسهیالتی      
  کیلووات 100تا  20

بادي تا سقف یک 
  مگاوات (کیلووات)

مجموع ظرفیت  
  تعداد ساختگاه  (کیلووات)

1  92..93  444  0  0  444  87  
 مجموع سامانه هاي برق خورشیدي با قرارداد خرید تضمینی در حال بهره برداري (متصل به شبکه عمومی)

سال انعقاد   ردیف
  قرارداد

 20فتوولتائیک تا سقف 
  کیلووات

کیلووات تا  20فتوولتائیک 
  کیلووات 100سقف 

بادي تا سقف یک 
  مگاوات (کیلووات)

مجموع ظرفیت  
  تعداد ساختگاه  (کیلووات)

1  94  5  0  0  5  1  
2  95  36  100  0  136  5  

  6  141  0  100  41  مجموع
 مجموع قراردادهاي خرید تضمینی منعقد شده تاکنون (اتصال به شبکه عمومی)

سال انعقاد   ردیف
  قرارداد

 20فتوولتائیک تا سقف 
  کیلووات

کیلووات تا  20فتوولتائیک 
  کیلووات 100سقف 

بادي تا سقف یک 
  مگاوات (کیلووات)

مجموع ظرفیت  
  تعداد ساختگاه  (کیلووات)

1  94  240  60  0  300  31  
2  95  857  285  0  1142  148  

  179  1442  0  345  1097  مجموع



جنوب   شرح ردیف
  شرق

جنوب 
 شمال  شمال  شرق  غرب

  جمع  نواحی  مرکز  غرب  غرب

  375  6  63  15  70  35  40  60  86  اتوماسیون تعداد پست هاي زمینی  1

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

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

  95اتوماسیون شده به تفکیک نوع در سال  شدهتعداد نقاط هوایی نصب 
  

  95نر م افزار اتوماسیون به تفکیک نوع در سال  درتعداد نقاط هوایی فعال شده 

  95زمینی اتوماسیون شده در سال  هايتعداد پست 
  

  95شده در نرم افزار اتوماسیون در سال  فعالتعداد پست هاي زمین 
  

 

 سامانه پردازش اطالعات دینامیکی شبکه 

 امور
جنوب 
  شرق

جنوب 
شمال   شمال  شرق  غرب

  جمع  نواحی  مرکز  غرب  غرب

  176  86  5  12  33  9  10  5  17  تعداد سکسیونر

  26  20  0  0  1  2  0  1  2  تعداد ریکلوزر
  2  2  0  0  0  0  0  0  0  تعدادسکشنالیزر

  204  108  5  12  34  11  10  6  19  جمع کل

 امور
جنوب 
  شرق

جنوب 
  جمع  نواحی  مرکز  غرب  شمال غرب  شمال  شرق  غرب

  130  68  3  11  13  9  7  5  16  تعداد سکسیونر
  21  18  0  0  0  1  0  0  2  تعداد ریکلوزر

  2  2  0  0  0  0  0  0  0  تعدادسکشنالیزر
  153  86  3  11  13  10  7  5  18  جمع کل

 امور
جنوب 
  شرق

جنوب 
  جمع  نواحی  مرکز  غرب  شمال غرب  شمال  شرق  غرب

  21  2  4  3  2  2  1  4  3  اتوماسیون تعداد پست هاي زمینی

جنوب   امور
  شرق

جنوب 
  جمع  نواحی  مرکز  غرب  شمال غرب  شمال  شرق  غرب

  1  0  0  0  1  0  0  0  0  اتوماسیون تعداد پست هاي زمینی



که براساس آخرین تغییرات بار و استاتیک ، سامانه اي است که  (سپاد)سامانه پردازش اطالعات دینامیکی شبکه 
در حال حاضر  مانیتورینگ شبکه هاي فشار متوسط و فشار ضعیف به صورت کامل اقدام می نماید.شبکه نسبت به 

 این سامانه قابلیت هاي زیر را داراست :
 هزار مشترك و تحلیل اطالعات آنها به صورت روزانه، ماهانه و سالیانه170مانیتورینگ ولتاژ  •
صورت لحظه به لحظه و تحلیل اطالعات آنها به صورت  ولتاژ اولیه و ثانویه به كمشتر 400مانیتورینگ حدود  •

 روزانه، ماهانه و سالیانه
 

 )سامانه مدیریت ناوگانAVL(  

موریت و دریافت نیتورینگ کامل خودروها ، ارسال ماجهت تمامی خودرو هاي عملیات شرکت شامل ما  AVL سامانه
  هايدرحال حاضر مورد استفاده واحداطالعات ماموریت و ارتباط کامل با سامانه ناب راه اندازي و 

  در جدول بعد، وضعیت این سامانه در سطح شرکت آورده شده است. بهره برداري هاي امور هاي اجرایی می باشد. 
 

تعداد خودروهاي عملیات   امور  ردیف
  امور

تعداد خودرو هاي مجهز به نرم افزار ردیابی 
 AVLخودرو  

  5  5  جنوب شرق  1
  3  3  جنوب غرب  2
  3  3  شرق  3
  4  4  شمال شرق  4
  4  4  شمال غرب  5
  3  3  غرب  6
  3  3  مرکز  7
  12  12  نواحی  8
  6  8  خودرو هاي عیب یابی و دیزل ژنراتور  9

  43  43  جمع کل


