
  معاونت فروش و خدمات مشترکین -6-4
معاونت فروش وخدمات مشترکین به عنوان یکی از واحدهاي کلیدي شرکت در ارتباط با مشترکین و متقاضیان برق می 

  باشد که فعالیت بخشهاي مختلف آن به شرح زیر آورده شده است.
  

  فروش انشعاب برق -1-4-6
واگذار شد و بدین ترتیب در پایان با احتساب روشنایی معابر انشعاب به متقاضیان جدید  34960تعداد   1395در سال 

  درصد کل مشترکین رشد داشته است.3مشترك رسید که در مقایسه با سال قبل 1111260سال تعداد کل مشترکین به 
  1395کل انشعابات واگذار شده در سال 

  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه

 25285 5834 3807 2997 3507 1508 2064 2614 2954 خانگی

  1606  485  153  144  209  141  107  198  169 عمومی

  268  14  2  2  7  0  5  12  226 کشاورزي

  96  2  15  4  6  2  1  8  58 صنعتی

  7468  749  1138  1141  1132  947  830  878  653 تجاري

 237 10 0 34 27  52 21  13  80  روشنایی

 34960 7094 5115 4322 4888 2650 3028 3723 4140 جمع

  
  1395در سال  تعداد واگذاري انشعابات غیر دیماندي

  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه

  25279  5832  3807  2997  3506  1507  2063  2614  2954 خانگی

  1435  446  138  134  179  120  76  184  158 عمومی

  250  13  2  1  7  0  5  12  210 کشاورزي

  41  2  10  0  5  2  1  7  14 صنعتی

  7373  732  1120  1132  1114  931  826  873  645 تجاري

 106 11 0 7 19 18 38 1 12 روشنایی

  34378  7025  5077  4264  4811  2560  2970  3690  3981 جمع

  



  1395تعداد واگذاري انشعابات دیماندي در سال 
  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه

  6  2  0  0  1  1  2  0  0 خانگی

  171  39  15  10  30  21  31  14  11 عمومی

  18  1  0  1  0  0  0  0  16 کشاورزي

  55  0  5  4  1  0  0  1  44 صنعتی

  95  17  18  9  18  16  4  5  8 تجاري

 131 24 0 28 8 35 3 12 21 روشنایی

  345  59  38  24  50  38  37  20  79 جمع

  *1395سالتا پایان  شرکتمشترکین  کل
  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه
  859896 91728 120397  137809  133253  87630  111277  88832  88970 خانگی
 49533 6850 6665  4336  8014  8473  8553  3425  3217 عمومی

 11076 465 184  366  280  4  176  492  9109 کشاورزي

 10457 277 2931 757  771  1218  156  1104  3243 صنعتی

 175426 16058 21937 22150  18570  44431  17839  18289  16152 تجاري

 4872 458 723 582 563 319 486 592  1149  روشنایی

  1111260 115836 152837 166000 161451 142075 138487 112734 121840 جمع
  1395سال تا پایان  غیر دیمانديمشترکین  کل

  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه
  859807  91705  120397  137809  133242  87608  111248  88828  88970  خانگی
  46518  6230  6466  4077  7628  7937  7998  3198  2984 عمومی

  8484  343  75  161  186  1  161  419  7138 کشاورزي
  7250  193  1889  638  734  1146  115  989  1546 صنعتی
  174014  15796  21702  22039  18451  44210  17651  18185  15980 تجاري

 4187 387 691 404 527 124 403 509 1142 روشنایی

  1096073  114267  150529  164724  160241  140902  137173  111619  16618 جمع



  1395سال تا پایان  دیمانديمشترکین  کل
  جمع  جنوبشرق  شمالغرب  شمال  شرق  مرکز  جنوبغرب  غرب  نواحی  تعرفه
  89  23  0  0  11  22  29  4  0 خانگی
  3015  620  199  259  386  536  555  227  233 عمومی

  2592  122  109  205  94  3  15  73  1971 کشاورزي
  3207  84  1042  119  37  72  41  115  1697 صنعتی
  1412  262  235  111  119  221  188  104  172 تجاري

 685 71 32 178 36 195 83 83 7 روشنایی

  10315  1111  1585  694  647  854  828  523  4073 جمع
 

  فروش انرژي  -2-4-6
  فعالیت اصلی شرکت؛ انتقال انرژي الکتریکی، توزیع و فروش آن به مشترکین است.

  (مگا وات ساعت)         1395مصرف انرژي به تفکیک امور و تعرفه در سال  

روشنایی   سایر مصارف  صنعتی  کشاورزي  عمومی خانگی  امور
  جمع  معابر

 508339787 16310180 66556029 27409813 37243900 60162774  297709714 شمال

  476389032  12984891 55354872  12942340  17743485  68929127  303224004  شرق
 477278133 11572982 91283305 40833221 43777745 84027811 196931811  جنوب شرق

  531136771  16184915  76404308  10074170  5363674  152035511  264564560  جنوب غرب
  335348945  13112215  59224120  19360235  15793561  30074520  194890699  غرب

  925951220  13352674  69363852  469921855  42470779  52724882  272838961  شمال غرب
  464659579  20173953  117595747  23780354  674886  96840900  200528248  مرکز
  1586840937  26075399  40023329  775259573  542807984  48321776  153394028  نواحی

 5305944404 129767209 575805562 1379581561 705876014 593117301 1884082025  جمع

 
  وصول مطالبات -3-4-6

با توجه به اهمیت تأمین نقدینگی جهت انجام هر چه بهتر خدمات رسانی، وصول مطالبات به عنوان یکی از مسائل 
  حیاتی صنعت برق با حساسیت ویژه توأم بوده و ملزم به سیاست گذاري دقیق و اصولی می باشد. 

  اقدامات انجام شده در حوزه وصول مطالبات
ارسال پیامک اخطار قطع برق به علت بدهی جهت اطالع رسانی سریع قبل از ورود به نرم افزار وصول طالبات عالوه بر  •

 اخطاري کتبی و ارسال پیامک مانده بدهی به روز شده براي واریزي کمتر از میزان مانده بدهی اصلی 



  دهی و مدیریت مصرف.پیگیري بدهی ارگانهاي دولتی و ارائه مشاوره براي چگونگی کاهش ب •
  تهیه پلمپهاي کاغذي رنگی و سیمی با عنوان قطع به علت بدهی و نصب آن بر روي فیوز یا کلید کنتورها •
راه اندازي امکان دریافت آنی فایل وصولی از بانک صادرات ، ملی ، پارسیان و ... و پیگیري براي دیگر بانکها جهت تسریع  •

  بدهی مشترکین مشمول لیست قطع براي مامورین به مجرد پرداخت توسط مشترك. در وصول مطالبات وارسال پیام وصول
 قسیط انرژي پس از واریز اقساطپیامک مانده بدهی براي مشترکین ت ارسال •

  لوازم اندازه گیري -4-4-6
ین راستا ضمن نصب و کنترل لوازم اندازه گیري شرکت همواره یکی از مهمترین فعالیتهاي مورد توجه سازمان بوده که در ا

  آن مجموعه بوده ایم.  زیردر انجام فعا لیتهاي جاري شامل تست و نصب شاهد اقدامات به شرح
 تشکیل گروه هاي ضربت تست و بازرسی انشعابات دیماندي و غیر دیماندي •

لوازم و تخصصی کردن فعالیت ها در حوزه ي کالس هاي  آموزشی تخصصی تست دیماندي جهت روساي ادارات  برگزاري •
 اندازه گیري

 کنترل و نظارت میدانی به صورت هفتگی امورهاي اجرایی •

 برکناري  کنتور هاي دیماندي و نصب کنتور هاي هوشمند طرح فهام  و تست و پلمپ تابلو ها  •

  عملیاتی نمودن تبلت نصب براي امورهاي اجرایی •
 نرم افزار جامعزارشات هاي ثبتی از جامع به بیلینگ و ارتقاء گ ثبت اتوماتیک برآورد مصرف •

 تخصیص ناظر مختص ادارات اندازه گیري به ازاي هر امور یک نفر و برگزاري دوره آموزشی تخصصی جهت ناظرین •

 دستگاه تست جدید 15دستگاه و خرید  40تعویض دستگاههاي فرسوده تست غیردیماندي تعداد  •

  و پیشرفت آن  1395عملکرد قرائت از راه دور در سال 
  

  

   

  مقدار  شرح

  4009  95 تعداد کنتور هاي دیماندي تجهیز شده در پایان سال
  10433  تعداد کل کنتور هاي دیماندي

  38,42  95در پایان سال   AMIدرصد تعداد کنتور ها با قابلیت 
  3070  95تعداد کنتور هوشمند نصب شده در سال 

  17550,42  جمع



  1395سیستم قرائت از راه دور سال  آمار آخرین وضعیت قرائت در خصوص مشترکین داراي

  درصد قرائت شده  درصد تجهیز  تعداد تجهیز شده  امور

  85  21  845  نواحی

  85  91  482  غرب

  87  95  660  شمال

  86  87  1395  شمال غرب

  89  92  605  شرق

  -  -  313  متفرقه (فتوولتائیک، ... )

  87  41  4300  شرکت
  

  1395سال تعداد تست هاي غیر دیماندي انجام شده 
تست   دوره اي  درخواست  امور

  مجدد
 80بلوك 

بهره   نظارت  90و 
مامور   استعالم  برداري

  مجموع  تشخیص

  26985  23316  209  245  1034  80  1098  415  588  نواحی
  22319  7063  248  148  1102  10  107  6628  7013  غرب
  28178  23677  172  309  585  79  911  705  1740  مرکز

  23643  13699  662  165  899  65  1325  5724  1104  جنوب غرب
  24670  18217  708  695  349  3  861  2246  1591  شمال

  31590  14732  381  812  1235  27  31  11922  2450  شمال غرب
  24028  15533  337  851  506  2  24  4304  2471  شرق

  34029  23980  87  143  1925  0  28  4667  3199  جنوب شرق
  215442  140217  2804  3368  7635  266  4385  36611  20156  شرکت

  

  1395عملکرد آزمایشگاه کنتور بر اساس نتیجه نهایی آزمایش سال 

  امور
  کشف دستکاري  معیوب  سالم

  دیجیتالی  مکانیکی  دیجیتالی  مکانیکی  دیجیتالی  مکانیکی  مجموع
  4026  22  251  1375  435  412  1531  نواحی
  3019  9  175  634  218  391  1592  غرب
  4095  13  147  1386  268  568  1713  مرکز

  3434  11  112  1097  167  360  1687  جنوب غرب
  3376  13  140  1257  237  373  1356  شمال

  3118  10  142  988  170  431  1377  شمال غرب
  4071  20  153  1180  222  486  2010  شرق

  4549  17  85  1092  176  605  2574  جنوب شرق
  29688  115  1205  9009  1893  3626  13840  شرکت

  
  



 1395جدید و خدمات امورهاي اجرایی  در سال  عملکرد  نصب
  مجموع  خدمات  نصب جدید  امور

  8133  4051  4082  نواحی
  6235  2446  3789  غرب
  6065  3267  2798  مرکز

  8265  5337  2928  جنوب غرب
  7828  3570  4258  شمال

  8413  3224  5189  شمال غرب
  11231  6207  5024  شرق

  11276  4620  6656  جنوب شرق
  67446  32722  34724  شرکت

 
  خانه فرهنگ مدیریت مصرف -5-4-6

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 است. کند. اهم اقدامات و برنامهمدیریت بار طراحی و اجرا می

 مصرفهاي توسعه فرهنگ مدیریت برنامه  
 ایشان به کشاورز مشترك 800 از بیش مراجعه و اجرایی امورهاي و بخشها در مصرف مدیریت مروجین و کارشناسان حضور •

  مگاوات شد. 5در کاهش پیک به میزان  کشاورزي تابستان که منجر به همکاري بازه طول در
 مدیریت آموزشی دوره برگزاري و سازمان و اداره نماینده 200 از بیش حضور با LED المپهاي معرفی سمینار برگزاري •

  اصفهان شهر تابعه مخابرات پرسنل براي مصرف
 همکار مشترکین نکاريابست حساب در تومان میلیارد 2,5 از بیش پاداش اعمال •

  کشاورزي مشترکین مشارکت جلب روند در تسهیل جهت هوشمند کنتور 2000 نصب طرح ارائه •
  دار خانه بانوان از نفر هزار 20 به مصرف مدیریت آموزش •
  .دبستان  مقطع در آموزان دانش از نفر هزار 20 به مصرف مدیریت آموزش •
  مرتبط گزارش تهیه و اداري واحد 35 ممیزي •
  اداري واحد 15 در انرژي ممیزي نتایج شدن عملیاتی  •
 بزرگ آرد تولیدي واحد یک براي کاربردي و جامع انرژي ممیزي •

 
 هاي مدیریت بار برنامه 

  بار مدیریت طرحهاي جهت مشترکین مختلف بخشهاي در همکاري تفاهمنامه 1500 از بیش امضاء •



در  کاهش پیک  صنعت سایی که منجر به همکاري پیک طرحهاي معرفی جهت مشمول صنعتی واحد 700 از بیش بازدید •
  مگاوات شد. 50به میزان 

 براي مرتبط پاداشهاي از مندي بهره و برق انشعاب 1200 بار مدیریت جهت اصفهان شهرداري با سایی پیک قرارداد عقد •
  مگاوات شد. 2شهرداري در کاهش پیک به میزان  همکار که منجر به همکاري انشعاب 200

  .رسیدمگاووات  50 به مگاوات و همزمان 110به  پیک سایی غیرهمزمان میزان  95در سال  •
  صنعتی واحد 80 براي روز دو طی سابا نماینده حضور با انرژي مدیریت مباحث آموزشی سمینار برگزاري •
  گروهی هم توزیع شرکتهاي بین در سایی پیک طرحهاي در سوم رتبه کسب •

  
 


