








شاملاداره/مديريت16درراخودهایفعالیتکرماناستانشمالبرقنیرویتوزیعشرکت
قبراداراتوچترود،انار،کوهبنانراور،شهربابک،زرند،رفسنجان،کرمان،برقهايمديريت

91193حدودمساحتیمجموعباکوهپايهوکشکوئیه،نوقباغین،شهداد،گلباف،ماهان،راين،
.نمایدمیارائهنفر1393346بربالغجمعیتیومربعکیلومتر

هرهایشباجنوبازیزد،وجنوبیخراساناستانهایباشمالازجغرافیاییلحاظبهشرکتاین
ازووچستانبلوسیستاناستانبامشرقازکرمان،استانجنوببرقنیرویتوزیعشرکتحوزه

.باشدمیهمجوارفارساستانبامغرب

لیهکانجاموشبکهسازیبهینهواصالحاحداث،وتوسعهزمینهدرشرکتاینهایفعالیت
کلیهجامانبرق،نیرویتاسیساتوشبکهازنگهداریوتعمیراتبرداری،بهرهبهمربوطخدمات
ازگیریبهرهباپوشش،تحتشهرهایحوزهدرمشترک606417بهمالیواداریفنی،خدمات

آمپرمگاولت2130مجموعباترانسفورماتوردستگاه15281وتوزیعخطوطکیلومتر19545
.گرددمیانجامظرفیت



غیر موظف/ موظف سمت در هیات مديره علی البدل/ یاصل اعضاءنام 

موظف هیات مديره و مدير عاملرئیس اصلی هباشمحمود آقاي 

موظف عضو هیات مديره اصلی محمود طاهريآقاي 

موظف عضو هیات مديره اصلی محسن قراچه داغیآقاي



جمعیت
مساحت 

(کیلومترمربع)
نام شهرستان

درصد غیر
ساکن

غیر ساکن
درصد  
روستائی

ساکن در نقاط
روستائی

درصد  
شهری

ساکن در نقاط
شهری

جمعیت کل

0.0 37 14.4 106،525 85.6 632،162 738،724 45،401 کرمان

0.2 729 40.9 127،222 58.9 183،263 311،214 8،273 رفسنجان

0.0 0 47.0 64،948 53.0 73،185 138،133 4،590 زرند

0.0 0 29.0 30،151 71.0 73،824 103،975 13،572 شهربابک

0.0 0 45.1 19،462 54.9 23،736 43،198 13،936 راور

0.1 25 27.7 5،876 72.2 15،304 21،205 3،296 کوهبنان

0.0 0 45.9 16،952 54.1 19،945 36،897 2،125 انار

0.1 791 26.6 371،136 73.3 1،021،419 1،393،346 91193 جمع کل

.اعالم گردیده است95آمار برگرفته از درگاه ملی آمار بر اساس اطالعات سرشماری سال 



مشترکینشبکه

شرح تعرفه
مشترکین  تعداد 

موجود
اشتراکهاي طی

سال

500,86014374خانگی

18,311840عمومی

4,72970کشاورزي

3,14329صنعتی

74,3024346تجاري
معابرروشنائی 

5,072308(بدون کنتور مرجع)

60619967، 417جمع کل

96پايان سال واحدشرحرديف

11181.4کیلومترمتوسط هوائیطول شبکه فشار 1

392.3کیلومترمتوسط زمینیطول شبکه فشار 2

7606.5کیلومترضعیف هوائیطول شبکه فشار 3

365.1کیلومترضعیف زمینیطول شبکه فشار 4

19545کیلومترجمع کل

14686دستگاهتعداد ترانسفورماتور هوائی5

595دستگاهتعداد ترانسفورماتور زمینی6

15281دستگاهجمع کل

2130مگاولت آمپرظرفیت کل ترانسفورماتورها7



96سال  95سال  مصارف غیرقابل 
(  کنتورهاي مرجع)فروش

47 47 تعداد کنتور

45 44 انر ژيمصرف 
(کیلووات ساعتمیلیون )

پيش بينيعملکردپيش بينيعملکرد

582590601601هزار مشترك1

17222019هزار مشترك2

3700373438023907ميليون كيلووات ساعت3

11894114122ميليون كيلووات ساعت4

11.2310.0011.1610.70درصد5

2.022.331.591.91دقيقه در روز6

1996200420381996كيلووات ساعت7

98.79996.0298.90درصد8

75819482درصد9

50545756درصد10

117126روز11

2084212421302126مگا ولت آمپر12

1.62.42.32.2كيلوولت آمپر/ مشترك13

3.583.603.543.54كيلوولت آمپر / مشترك14

141138139140كيلوولت آمپر15

7782785779727919كيلومتر16

13.413.313.313.2متر / مشترك17

8.77.59.57.2متر / مشترك18

11345115301157411509كيلومتر19

46454444كيلومتر20

102.5101.0102.6101.0وات21

30.428.431.730.6مگا وات22

3.12.52.93.0درصد23

100100100100درصد24

100100100100درصد25

100100100100درصد26

417595100درصد27

0.660.000.600.00تعداد28

0.140.000.320.00تعداد29

G
IS

درصد برداشت  شبکه فشارمتوسط و پست ها

درصد برداشت شبکه فشار ضعيف

ني
ايم

ضريب وفور حادثه

ضريب شدت حادثه

عابر
ي م

شناي
رو

متوسط قدرت چراغ منصوبه موجود

 قدرت  منصوبه روشنايي موجود

درصد مصرف روشنايي معابراز كل فروش انرژي

درصد نصب كنتورهاي روشنايي به تعداد فيدرهاي روشنايي

درصد قرائت كنتورهاي روشنايي به كنتورهاي روشنايي منصوبه

وط
خط

ت 
رفي

ظ

 طول خطوط فشار ضعيف

طول خطوط فشار ضعيف به ازاء هر مشترك موجود

طول خطوط فشار ضعيف  جديد  به ازاء هر مشترك جديد

 طول خطوط فشار متوسط

متوسط طول فيدرهاي فشار متوسط

ين
رك

مشت

درصد وصول كل سال پس از كسر موارد خاص

درصد پرداخت غير حضوري

درصد نصب كنتورهاي چند تعرفه

متوسط زمان واگذاري انشعاب از شبکه موجود

تها
 پس

يت
ظرف

ظرفيت پستهاي توزيع

ظرفيت منصوبه جديد  به ازاء هر مشترك جديد

ظرفيت منصوبه موجود به ازاء هر مشترك  موجود

متوسط  ظرفيت  پستهاي توزيع موجود

تعداد مشتركين موجود) بدون روشنايي (

تعداد مشتركين جديد

فروش انرژي) بدون روشنايي (

مصرف روشنايي معابر

96

في
 كي

اي
صه

شاخ

تلفات

 زمان انرژي تامين نشده هر مشترك در روز

متوسط مصرف سرانه خانگي

ف
واحدشرحردي

95

الن
ه ك

رنام
ب

درفروشقابلغیرمصارفکهصورتیدر
سالبرایتلفاتعددگردد،لحاظمصرف

به96سالبرایو%10.21میزانبه95
.رسیدخواهد10.13%



          
   

            

تعداد پست هاي توزيع به تفکیک هوائی و زمینی

          
   

          
   

ظرفیت پست هاي توزيع به تفکیک هوائی و زمینی





وضعیت 
توسعه و احداث

تعداد و مقادير 
سرويس و تعمیرات واحد شرح رديف

444 10040 دستگاه پست توزيع هوائی 1

18 595 دستگاه پست توزيع زمینی 2

229 10848 کیلومتر شبکه فشار متوسط 3

190 5354 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 4

11794 109631 دستگاه روشنائی معابر 5



تغییراتدرصد 96سال  95سال واحد شرح ردیف

-0.6 11.16 11.23
درصد

(بدون احتساب مصارف غیرقابل فروش)تلفات  
1

-0.9 10.13 10.21 (با احتساب مصارف غیرقابل فروش)تلفات 

2.5 4407440 4302014 ساعتمگاوات انرژی تحویلی 2

2.5 3915705 3818952 مگاوات ساعت مصرف انرژی 3

15.9 2788791 2406254 میلیون ریال فروش انرژی 4

2.9 701.8 681.6 مگاوات پیک بار همزمان 5

2.7- 96 98.7 درصد وصول مطالبات جاری 6

3.4 606417 586719 مشترک مشترکین موجود  7

16.2 19967 17183 مشترک اشتراک جدید 8

3.9- 6670 6941 مگاوات ساعت وزیعانرژی توزیع نشده ناشی از توزیع و فوق ت 9

2 11573.7 11344.7 کیلومتر طول شبکه فشار متوسط 10

2.4 7971.6 7782 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف 11

3.1 14686 14242 دستگاه تعداد ترانسفورماتور هوائی 12

3.1 595 577 دستگاه تعداد ترانسفورماتور زمینی 13

2.2 2130 2084 مگاولت آمپر ظرفیت کل ترانسفورماتورها 14

0.6 1391 1383 روستا کل روستاهای برقدار   15

0.10 96166 96069 خانوار تعدادخانوار روستایی برقدار 16

3.2- 394 407 نفر تعداد پرسنل 17

.مصرف انرژي بدون احتساب مصارف غیرقابل فروش اعالم گردیده است



جمعروشنايیتجاريصنعتیکشاورزيعمومیخانگی96مشترکین و مصرف برق تا پايان سال

شرکت  مصرف 
(ساعتمگاوات)

1,020,616302,9871,670,853570,075237,445113,7293,915,705

26.17.742.714.66.12.9100.0درصد مصرف

500,86018,3114,7293,14374,3025,072606,417تعداد مشترک

82.63.00.80.512.30.8100تعداد مشترکدرصد 

34.39.715.117.423.50.0100.0درصد فروش شرکت

93689625284927640712(ريال)نرخ فروش

.اعالم گردیده است( کنتورهاي مرجع)مصرف انرژي و مشترکین بدون احتساب مصارف غیرقابل فروش 

82.6خانگي 

3عمومي

0.8کشاورزي 0.5صنعتي مصارف  ساير 

12.3
روشنايي معابر

0.8



(میلیون ريال)مقايسه میزان فروش انرژي  (مگاوات ساعت)مقايسه میزان فروش انرژي 

نوع تعرفه رديف
درصد  
تغییرات 96سال  95سال  درصد  

تغییرات 96سال  95سال 

16.7 955,623 819074 5.0 1,020,616 972،016 خانگي 1

14.8 271,352 236461 13.1 302,987 267،803 عمومي 2

35.0 421,357 312225 -2.1 1,670,853 1،707،338 كشاورزي 3

13.1 484,254 428211 10.4 570,075 516،590 صنعتي 4

7.5 656,205 610284 0.3 237,445 236،716 تجاري  5

--- --- --- -4.0 113,729 118،489 روشنايي 6

--- --- --- 2.9 45،052 43،768 مصارف غيرقابل فروش
(کنتورهاي مرجع)

7

15.9 2,788,791 2،406،254 2.5 3,915,705 3،818،952 کلجمع 8

.مصرف کل انرژي بدون احتساب مصارف غیرقابل فروش اعالم گردیده است



96تعداد کل مشترکین موجود تا پايان سال 

نام امور

نوع تعرفه
جمع کل 

(بجز کنتورهاي مرجع) ساير مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگی
روشنايی معابر

بجز کنتورهاي  )
(مرجع

022280032مشترکین خاص
86743237920948115171612105595شرق کرمان

7436030181454911051847089002(3ناحیه)جنوبغرب کرمان
82844528217243613220641102595(4ناحیه)شمالغرب کرمان
1377739415790192319916540ماهان
15485461395114131823918012چترود
48991501813187531056406باغین
662631612185151307716شهداد
4626204364418625350گلباف
5701230131306451196856راين
1163740217237144113813827راور

7744719778425591286570794397رفسنجان
1096938429688221115614104انار
967928244139164315112235نوق

836325125633127512410302کشکوئیه
470301181623179568158855282زرند

94593566316106516111120کوهبنان
312151042487192364047037046شهربابک

5008601831147293143743025072606417جمع



مگاوات ساعت96مصرف  انرژي برق در سال 

نام امور
نوع تعرفه

جمع
روشنايی معابرساير مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگی

06،79642،625292،47400341،895مشترکین خاص
185،24281،11642،46920،25450،08117،143396،306شرق کرمان

156،12748،25129،71737،19645،71111،563328،566(3ناحیه)جنوبغرب کرمان
189،37757،29452،21532،00263،59510،333404،815(4ناحیه)شمالغرب کرمان
18،9984،74934،7877،8274،0064،24374،610ماهان
23،4462،614145،14220،8313،4674،288199،788چترود
7،7754،94264،65570،4822،3545،030155،238باغین
12،0741،22934،449861،4283،17852،444شهداد
5،1131،0464،733257181،52913،163گلباف
6،1831،52237،7761241،3221،59048،518راين
20،6264،50453،9721،6824،2173،25988،259راور

193،59855،801350،43450،45216،50616،990683،782رفسنجان
22،7434،705104،5944،2966،0853،674146،097انار
22،3152،475258،3081،0665،2563،521292،941نوق

15،0232،626111،8029673،5782،666136،663کشکوئیه
78،15212،681217،19417،64115،40012،292353،361زرند

11،7692،28211،8652،7652،1093،08633،875کوهبنان
52،0558،35274،1169،90511،6119،345165،384شهربابک

1،020،616302،9871،670،853570،075237،445113،7293،915،705جمع

.گردیده استمحاسبه ن(مصارف غیرقابل فروش)کنتورهاي مرجع مصرف 



میلیون ريال96فروش انرژي برق در سال 

نام امور
نوع تعرفه

جمع
روشنايی ساير مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگی

معابر
04،57916،236242،16300262،978مشترکین خاص

167،90470،41412،15217،959132،8250401،254شرق کرمان
141،12946،4049،67133،885125،4390356،529(3ناحیه)جنوبغرب کرمان
187،57863،09313،21724،761175،8890464،537(4ناحیه)شمالغرب کرمان
16،2495،3099،9366،64611،207049،348ماهان
19،2972،30635،36419،06010،018086،044چترود
6،8135،68315،08059،3037،631094،511باغین
7،2202،1728،071832،701020،247شهداد
3،9997901،333181،91908،059گلباف
4،8921،3708،487473،492018،288راين
16،7523،46911،1201،53611،524044،402راور

213،11937،19485،93243،80153،9380433،984رفسنجان
20،2164،53024،3283،38416،394068،851انار
21،6521،64369،99869015،1040109،088نوق

12،7591،84626،37835010،050051،383کشکوئیه
63،2259،66154،30418،09640،9250186،211زرند

8،8592،6993،1792،6915،574023،002کوهبنان
43،9608،18916،5719،78131،5750110،076شهربابک

955،623271،352421،357484،254656،20502،788،791جمع



مقايسه پیک بار همزمان شرکت بر حسب مگاوات

فروردين ارديبهشت خرداد تیر مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند حداکثر بار

92پیک بار همزمان  517.58 555.6 615.51 625.93 638.48 588.58 582.27 526.97 520.58 521.04 533.44 544.14 638.48

93پیک بار همزمان  544.18 567.5 616.87 637.01 644.49 614.88 608.34 551.02 437.69 556.36 554.8 554.22 644.49

94پیک بار همزمان  555.82 589.27 632.44 642.17 626.83 641.12 592.7 562.41 555.11 563.69 575.85 576.16 642.17

95پیک بار همزمان  546.1 626.28 648.35 681.64 674 651.34 650.54 586.08 493.45 587.27 585.26 585.17 681.64

96پیک بار همزمان  595.11 628.06 690.07 701.77 666.61 635.59 627.07 577.24 572.67 605.32 604.36 605.07 701.77



بازه مبلغ صورتحساب ماهانه
درصد قبوض

96نیمه دوم سال 95نیمه دوم سال 

%21%52هزارريال100مبلغ صورتحساب کمتر از 

%25%30هزار ريال200هزار تا 100مبلغ صورتحساب بین 

%20%9هزار ريال300هزار تا 200مبلغ صورتحساب بین 

%18%5هزار ريال500هزار تا 300مبلغ صورتحساب بین 

%11%3هزار تا يک میلیون ريال500مبلغ صورتحساب بین 

%5%1مبلغ صورتحساب بیش از يک میلیون ريال

انگیطبقه بندي مبالغ ماهانه برق مصرفی صورت حسابهاي تعرفه خ



درصد وصولی جاري

با احتساب سخت وصول ها

درصد   96

ااحتساب سخت وصول هدونب

درصد   99



میلیون کیلووات ساعت4407 :96مقدارانرژی تحویلی درسال



96انرژي تحويلی سال  95انرژي تحويلی سال 

440,407,4 014,302,4

انرژی 
تحویلی
(mwh)

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

95333983363336404440424813416233393069355352330104257351345223339786338324سال 

96329031370899430935436834425487394389356788300882301640356486357746346323سال 

96و 95نمودار انرژی تحویلی سال 



وجه واریز شدهماه

نرخ

)ریال بر 

مگاوات 

ساعت(

دوجانبه

نرخ )ریال بر مگاوات 

ساعت(  دوجانبه )با 

احتساب هزینهای 

خدمات جانبی و 

انتقال(

نرخ )ریال بر 

مگاوات 

ساعت( بورس 

)2(

نرخ )ریال بر مگاوات 

ساعت( بورس )با 

احتساب هزینهای 

خدمات جانبی و 

انتقال( )2(

نرخ

)ریال بر 

مگاوات 

ساعت(

بازار روز فروش

نرخ )ریال بر مگاوات 

ساعت( بازار روز 

فروش )با احتساب 

هزینهای خدمات 

جانبی و انتقال(

نرخ

)ریال بر مگاوات 

ساعت(

نهایی

)با احتساب هزینهای 

خدمات جانبی و 

انتقال(

درصد خرید از 

دوجانبه به 

کل انرژی 

مصرفی

درصد خرید از 

بورس به کل 

انرژی مصرفی

درصد خرید 

خارج از بازار 

روز فروش به 

کل انرژی 

مصرفی

درصد خرید از 

بازار روز 

فروش به کل 

انرژی مصرفی

54,971,262مانده سال 95

%95.04%4.96%4.18%7,200,000,000100,000302,696316,357519,053220,000422,696425,7940.78فروردین

%98.66%1.34%0.00%0100,000255,902323,293479,195476,2001.34اردیبهشت

%97.53%2.47%1.47%6,400,000,000100,000230,034358,402488,436408,838538,872535,0640.99خرداد

%97.77%2.23%1.43%6,400,000,000100,000277,044365,163542,207532,800709,845703,9760.80تیر

%92.27%7.73%7.17%12,800,000,000100,000220,767376,121496,888608,087728,854709,3520.57مرداد

%95.52%4.48%3.75%19,200,000,000100,000240,768370,458511,226525,356666,124657,2160.73شهریور

%82.74%17.26%16.03%23,400,000,000100,000285,767347,248533,014351,708537,475533,6691.23مهر

%80.49%19.51%18.29%17,000,000,000100,000299,891321,966521,858221,361421,252438,1801.22آبان

%87.77%12.23%11.09%8,500,000,000100,000299,724279,222478,946284,627484,351481,6441.14آذر

%89.67%10.33%9.40%0100,000310,804316,436527,240248,281459,085464,1150.93دی

%99.05%0.95%0.00%0100,000291,497240,193431,690430,3610.95بهمن

%99.02%0.98%0.00%0100,000295,115259,888455,003453,4330.98اسفند

%93.34%6.66%5.70%100,954,971,262100,000273,056332,496505,552366,882539,938535,4230.96جمع 

96خالصه عملکرد بورس انرژي در سال 



بازار روز-بورس -مقايسه نرخ خريد بازار دوجانبه 



0.96%

5.70%

93.34%

هدرصد خرید انرژی از بازار عمده فروشی ، بورس و دو جانب

درصد خرید از دوجانبه به کل انرژی مصرفی

درصد خرید از بورس به کل انرژی مصرفی

درصد خرید خارج از بازار روز فروش به کل انرژی مصرفی

42,249251,637

4,119,549

میزان خرید انرژی از بازار عمده فروشی ، بورس و دو جانبه  

(       مگاوات)

(هاب)مقدار کل انرژی معامله شده در قراردادهای دوجانبه 

(هاب)مقدار انرژی معامله شده در بورس 

(درب)مقدار انرژی معامله شده در بازار روز فروش واقعی 



96سال
95کل سال  میزان 

کلتحصیالت مرد زن

40 40 0 48 زيرديپلم

40 32 8 43 ديپلم

61 58 3 68 فوق ديپلم

181 132 49 192 لیسانس

72 55 17 56 فوق لیسانس

0 0 0 0 دکترا

394 317 77 407 جمع کل







مردمی
جمع کل

برون سازمانی درون سازمانی
اداره/ مديريت توزيع  رديف

فوت نقص 
عضو آسیب فوت نقص عضو آسیب فوت نقص 

عضو آسیب

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کرمانغرب شمالامور برق  1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق جنوب غرب کرمان 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق شرق کرمان 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور اتفاقات و عملیات کرمان 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق نواحی کرمان 5

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 امور برق چترود 6

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 مديريت توزيع برق رفسنجان 7

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مديريت توزيع برق زرند 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مديريت توزيع برق شهربابک 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مديريت توزيع برق کوهبنان 10

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 مديريت توزيع برق راور 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مديريت توزيع برق انار 12

6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 کلجمع 



بارمالی تاريخمحل وقوع  موضوع حادثه  رديف
(میلیون ريال)

تمهیدات اتخاذ شده جهت علل بروز حادثه
جلوگیري از  تکرار حوادث

ن سقوط از پايه هنگام باز کرد1
کمربند

مديريت توزيع
96/3/30100برق راور

عدم رعايت مقررات ايمنی حین 
عدم رعايت -انجام کار

دستورالعمل صعود و فرود از تیر
استفاده از کمربند دوطنابه

مديريت توزيعطبرق گرفتگی فشار متوس2
96/10/28750برق چترود

ر بی دقتی فرد و سرپرست مبنی ب
برقدار شدن شبکه و باال رفتن از 

تیر پس از جمع ارت

اصالح فرم  -آموزش سرپرستان 
الزام حضور اکیپ )خاموشی

اتفاقات در محل پس از اتمام کار و 
(قبل از برقدار نمودن

برون سازمانیعلل حوادث رخ داده 



جمع کل(نفرساعت)آموزش پیمانکار(نفرساعت)آموزش پرسنلسال

59161(21020+فنی وحرفه اي12376)9525765سال

96205504420464754سال

%9.5%32%-20درصد رشد

(میلیون ريال)هزينه هاي آموزشیسال

9510،070سال

966،539سال

%-35رشددرصد 



96اطالعات تا پایان سال 

ترانسفورماتورها(کيلومتر)طول شبکه روستاهای برقدار

تعدادقدرتفشارفشارکلکلخانوار20زیر خانوار20باالی 

دستگاه(رکيلوولت آمپ)ضعيفمتوسطخانوارروستاهاخانوارتعدادخانوارتعداد

760891356317031139196166314019733082503658

تعداد خانوارتعداد روستا
ترانسفورماتور(کیلومتر)طول شبکه

اعتبار هزينه  
شده

سرانه تامین 
هر خانواربرق

تعداد(kva)قدرت منصوبه فشار ضعیففشار متوسط
(ريالمیلیون)(دستگاه)

89711.43.13259726375





:به روز رسانی سند استراتژيک شرکت

  مقید کردن کلیه فعالیت هاي شرکت به اهداف خرد و کالن استراتژيک از طريق

ايجاد امکانات الزم در نرم افزار سیستم جامع

 بودجه ريزي واحد هاي شرکت بر اساس اهداف استراتژيک در قالب فرم برنامه

عملیاتی



RAMIXپايش شاخص ها در داشبورد مديريتی 



تحلیل عملکرد شرکت در راستاي  اهداف استراتژيک•

امه مديريت دانش و اندازه گیري، کنترل و ارائه شاخص ها با هدف توسعه برن•

ريزي و تفکر استراتژيک در شرکت

امکان بررسی و رصد عملکرد مديران در بهبود شاخص هاي کلیدي•

بررسی تاثیرات متقابل شاخص ها بر يکديگر•

:جهت مبتنی بر وب RAMIXاستقرار داشبورد مديريتی 



1404اهداف کالن سال 

 11.16: 96عملکرد سال درصد                                     8کاهش تلفات انرژي الکتريکی به%

 1.59: 96عملکرد سال ساعت             4کاهش خاموشی به ازاي هر مشترک در سال به

 3.3: 96سال عملکرد درصد 20افزايش سهم انرژي هاي نو و تجديد پذير از پیک بار به%

 75: 96سال عملکرد درصد5کاهش مراجعه حضوري ارباب رجوع به%

 روز6:  96عملکرد سال روز         1کاهش زمان دسترسی به انرژي الکتريکی از شبکه به



سیستم کدينگ هزينه ها



بودجه ريزي عملیاتی



پايش عملکرد مديران



OLAPگزارش گیري 



 طرح جامع در شهرستانهاي زرند، کوهبنان، راور و انارتکمیل

استقرار و پیاده سازي طرح جامع رفسنجان و شهربابک

تهیه طرح جامع شهرستان کرمان

حوزه شرکتطرحهاي جامع

استخراج نیازهاي اعتباري و شبکه اي حوزه شرکت

از نرم افزار نیازهاي مديريتی 



ICT-راه اندازي طرح جامع فن آوري اطالعات

تطابق برنامه هاي دفتر فناوري اطالعات با ماموريت و نیازهاي سازمان

برنامه ريزي و سیاست گذاري جهت رسیدن به نقطه مطلوب در بازه زمانی مشخص

تدوين سیاستهاي فناوري اطالعات بر مبناي ديدگاه مراجع باال دستی، مديران و ذينفعان

توصیف سیستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري و ارتباط آنها جهت تعامل با يکديگر

ضافیاولويت بندي اجراي پروژه ها بر اساس نیازمنديهاي بخشهاي مختلف و جلوگیري از تحمیل هزينه هاي ا

بهبود روشها و فرآيندها

حرکت به سمت دولت الکترونیک

:اهداف طرح

برنامه ريزي پروژه: فاز صفر

تعیین چشم انداز معماري: فاز يک

تدوين معماري وضع موجود: فاز دوم

تدوين معماري مطلوب: فاز سوم

برنامه گذار از وضع موجود به وضع هدف: فاز چهارم

TOGAFگام هاي اجراي پروژه برگرفته از چارچوب 



ITILاجراي طرح 

فازهای پروژه

شناخت و بررسي وضعيت شركت در حوزه نظام مديريت خدمات و راهبري فناوري اطالعات:فاز اول•

هدف گذاري وضع مطلوب نظام مديريت خدمات فاوا و تحليل شکاف وضع فعلي با وضع مطلوب:فاز دوم•

ارائه و خدمات فناوري اطالعا ت شركت و تهيه شناسنامه هر يک از خودمات قابل( پورتفوليو)تهيه سبد :فاز سوم•
فعال

... (فرآيندها ، فعاليت ها ، ساختار و )تدوين و طراحي نظام مديريت خدمات فاوا :فاز چهارم•

ياستقرار ابزار و اجراي فرآيندها بر روي ابزار انتخاب: فاز پنجم•

ينبهترارائهوممکنهزينهکمترينصرفسازماناطالعاتفناوريبرايروپیشچالشبزرگ ترين

سرويسارائهراه هايمهم ترينازيکیومی باشدسرويس گیرنده هاانواعبهخدماتارائهدرکیفیت

ندها،فرايبابتواننحوي کهبه بوده،اطالعاتفناوريمديريتازاستفادهبیان شده،اهدافبامطلوب

وگرددارائهسرويس گیرنده ها،انواعبهشرکتخدماتاطالعات،فناوريمناسبابزارهايوروال ها

.باشیمداشتهسرويس هاانواعازمطلوبگزارش هاي

COBIT)اساسبرفاوافرآيندهايوخدماتاستانداردسازيوطراحیپروژهراستاايندرازاين رو و5

ITIL V3)استحاصل شدهپیشرفت%50حدودتاوگرديدهاجرايی.



ايجادجهتالزمتمهیداترفسنجان،جديدساختماناحداثبهتوجهبا

کرمانتاسنترديباارتباطکهاستشدهگرفتهنظردرنحويبهپشتیبانديتاسنتر

درآنهکشرکتمهمسرورهايازپشتیبانکپیيکوبرقرارنوريفیبرطريقاز

بهوشدهمدارواردکوتاهیزمانمدتدرتواندمیشودمینگهداريمرکز

.بپردازدمتقاضیانبهدهیسرويس

Dataطراحی Centerپشتیبان:



PRTGراه اندازي مانیتورينگ شبکه مبتنی بر نرم افزار

 MPLSارتباط تمامی شهرستانها بر پايه فیبر نوري 



سال 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

یتعداد مقاله دريافت 38 52 58 81 93 97 108 177 188 170 120 132 80

تعداد مقاله هاي  
ي پذيرفته شده برا

ارايه
10 20 20 15 13 16 24 27 25 16 14 10 9

هاي  تعداد مقاله 
ي پذيرفته شده برا

پوستر
0 0 0 12 21 27 18 30 30 30 36 34 18



:تحقیقات
لین اورويداد علمی شرکت توزيع نیروي برق شمال استان کرمان وچهاردهمینبرگزاري 

ه هاي با محوريت پايدار سازي شبکنیروي برق کشور استارت آپ ويکند صنعت توزيع

توزيع انرژي الکتريکی

م هاي با محوريت مديريت مصرف انرژي برق در سیستدومین استارت آپ ويکند همچنین 
.  برگزار گرديد97ارديبهشت ماه سرمايشی 



وزیعکاهش خاموشي ها با استفاده از مکان یابي خطا در شبکه های ت. 1

استفاده از فيوزهای مکانيکي در شبکه . 2

پایداری تيرهای بتني در مقابل خوردگي    . 3



برمبتنینوينازروشاستفادهباخاموشیزمانمدتکاهشGIS

طشراياساسبربرقمصرفپیککاهشسیستمسازيپیادهوطراحی
رويربسازيپیادهقابلمصرفسمتبارمديريتباشبکهباردينامیک

(پیشرفتهفناوريوتکمیلیتحصیالتدانشگاه)همراهتلفن

جهتدراجتماعیفرهنگیسیاست هايتأثیرتحلیلوبرقمصرفبررسی
پويايی هاي)دينامیکسیستممدل هايازاستفادهبامصرفکاهش

(کرمانباهنرشهیددانشگاه()سیستم



بهوجهتباتوزيعشبکهبرايزمینسیستماجرايالعملدستورتدوينوتهیه
(چمرانشهیدکدهدانش)شرکتپوششتحتنواحیاقلیمیخصوصیات

هايفعالیتبرنظارتواجراسازييکپارچهومديريتیمناسبالگويارائه
(چمرانشهیدکدهدانش)شرکتدرعمومیخدمات

افزارنرماجرايوبررسی،طراحی(Solar Site Monitoring) SSMجهت
تاناسشمالبرقادارهوزرندنیروگاهفتوولتائیکهايسیستممانیتورينگ

کرمان



نظراتطهنقپیشنهادومشکالتبررسیوبحثواطالعاتتبادلجهتکارکنانيکلیهعضويتومجازييگفتگوتاالر
خصوصايندرسازنده

مشارکتنظامسازيپوياراستايدرآنالينصورتبهپیشنهاداتنظامسیستماندازيراه



GIS-فعاليت های حوزه مهندسی

 برداشت اطالعات شبکه فشارضعیف با سه مشاور تکمیل باقی مانده عملیات

 استقرار و پیاده سازي نسخه جديد نرم افزارArcGeoNet

تهیه نقشه مانوري فیدرها

 راه اندازي سرويس نقشه اطالعاتGIS(WMS)

ايجاد ارتباط افالين و لینک با بانک اطالعات مشترکین

استفاده از اطالعاتGIS در سامانه رديابی خودرو(AVL)



GISپیاده سازي 

 ارتباط نرم افزارGIS با نرم افزارPM بصورت افالين و پیگیري جهت ارتباط

آنالين

 استفاده از اطالعاتGISدر نرم افزار مديريت بار

 استفاده از اطالعاتGISلعات طرح جامع زرند و رفسنجانادر مط

محل قرار گیري  
ترانسهاي پر بار در 

کنار ترانسهاي عمومی

 ارائه نرم افزار داشبورد مديريتی(quick launch )



GISاطالعاتپايهبرجامعطرحمطالعاتانجام



ثبت در  برداشت و بروزرسانی ابعاد و موقعیت پستهاي زمینی تحت حوزه شرکت به منظور
تفاهم نامه مابین وزارت نیرو و ثبت اسناد کشورکاداستر براساس 

GIS-فعاليت های حوزه مهندسی



تهیه نقشه مانوري فیدرها  

GIS-فعاليت های حوزه مهندسی



:راه اندازي سیستم جامع مهندسی در جهت تحقق اهداف ذيل

مانیتورينگ درخواست ها

کاهش زمان رسیدگی به درخواست ها

افزايش کیفیت تهیه طرح ها

مستند درخواست ها

يکنواختی نحوه کار

بهبود عملکرد همکاران

   اولويت بندي درخواست ها

مکانیزه نمودن سیستم نظارت

جامع شدن کلیه فعالیت هاي حوزه طراحی و نظارت

ارتباط مناسب بین نرم افزارهاي مهندسی

مالی و مشترکین



( ماژول طراحی)استقرار نرم افزار جامع مهندسی



:منظورراه اندازي سايت طراحی و نظارت به 

 متمرکز کردن نیرو ها جهت تمرکز همکاران طراحی

 اختصاص زمان طراحان و ناظران براي رسیدگی پروژه ها و درخواستها

بهبود کارمهندسی در شرکت

افزايش مسئولیت هاي  شرکت مشاور طراحی و نظارت در مديريت امور محوله

 ارتباط کمتر پیمانکاران و متقاضیان با نیروهاي طراحی و نظارت شرکت هاي مشاور

اعدم حضور پیمانکار در محل استقرار نیروهاي طراحی و نظارت و ارتباط مستقیم با آنه



:برگزاري آزمون شرکت هاي مشاور از نیروهاي طراحی و نظارت به منظور

اجرايیهايروشودستورالعملهاازهمکاراناطالعاتوآگاهیمیزانسنجش

آموزشیسنجینیازوهمکارانضعفنقاطشناسايی

ناظرانوطراحانبنديگروهوهمکارانبنديدسته

ناظرانوطراحانارتقاءورشدونظامانگیزهايجاد



تهیه هندبوک اتصاالت کابل خودنگه دار

تدوين هندبوک طراحی



نظارتدستورالعملتدوين

وشودمیدادهتوضیحکاملصورتبهعملیاتشرحابتدادربخشهردروتهیهحالدربخشچندقالبدردستورالعملاين

.گرددمیبیانبیشترتاکیدبانظارتیمهمنکاتپاياندروذکرآندرايمنیوفنیمواردکلیه

هبمهندسیدفترکارشناس،طراحیرئیسمهندسی،دفترمديرحضورباجلسه6کنونتادستورالعملاينتهیهراستايدر

.استگرديدهبررسیکاملجزئیاتبامسائلواستگرديدهتشکیلناظرچندهمراه



هدف اعالمیمحدوده با توجه به شاخص هاي مربوطهکنترل 

ارسال شاخص هاي برنامه اي و کیفیتی واحدهاي تحت حوزه شرکت

 به تفکیک امور اندازه گیري شاخص هاي برنامه عملیاتی

اطالع رسانی به امورها در صورت انحراف از اهداف اعالمی
(تکمیل فرم هاي کنترل شاخص  فرآيند)



بهره برداري از ساختمان جديد مديريت برق رفسنجان

(  مترمربع با احتساب موتورخانه2441) متر مربع       2331:  مساحت

سه طبقه اسکلت فلزي

محوطه سازي و ايجاد پارکینگ اداري

احداث موتورخانه شوفاژ و نصب سیستم خنک کننده و گرمايشی

 فسنجانرايجاد مرکز پشتیبان جهت مرکز ديتا سنتر کرمان در ساختمان جديد

 میلیون ريال000,60حدود : هزينه هاي احداث

:مشخصات



:بازسازي ساختمانهاي فرسوده

ی  دهنه پارکینگ ، سرويس بهداشتی ، تعمیرات بخش10اجراي 
ازطبقه همکف و محوطه سازي

میلیون ريال 0160:مبلغ اجراي پروژه 

(:نواحی) انجام تعمیرات در ساختمان برق کرمان و ساختمان الغدير



:بازسازي ساختمانهاي فرسوده

اجراي اتاق امن در منزل سازمانی زرند:

میلیون ريال80مبلغ اجراي پروژه     

مقاوم سازي منزل سازمانی برق کوهبنان :

میلیون ريال320مبلغ اجراي پروژه     



:بازسازي ساختمانهاي فرسوده

:بهسازي و تعمیرات پست هاي زمینی 

زيبا سازي پست هاي کمپکت 



:تعويض و تقويت پايه هاي فرسوده

سازيقاوممبهاقدام،توانیرشرکتباسازيمقاومنامهتفاهمعقدوشبکهفرسودگیوضعیتبهتوجهبا

.گرديداصله502تعويضوپايهاصله7884

جامانبااست،گرديدهبرآوردتومانمیلیونيکحدودپايهاصلههرتعويضهايهزينهاينکهبهنظر

بههتوجبااينکهضمن.استيافتهکاهشسوميکبهشبکهتقويتهايهزينهسازيمقاومعملیات

فادهاستجملهازعملیاتیهايهزينهفرسودههايپايهنگهداريجهتفلزيپايهسهازاستفادهوساخت

.استيافتهکاهششدتبهجرثقیلاز

میزانکهطوريبهبودهمشهودخوبیبهاخیرهايزلزلهجرياندروهاطوفاندراقداماتاينانجام

.استيافتهکاهششدتبههاخاموشی



:تعويض و تقويت پايه هاي فرسوده



:دبیرخانه مقاوم سازي

انبه عنوانتخاب شرکت توزيع شمال استان کرمان تشکیل دبیرخانه مقاوم سازي پايه هاي توزيع و 

دبیر دبیرخانه مذکور

:هدف

:رد زيرايجاد رويه و روند يکسان در مقام سازي پايه هاي فرسوده در سطح شرکت هاي توزيع با پیگیري موا

تهیه دستورالعمل و مشخصات فنی انواع پايه هاي توزيع. 1

تهیه دستورالعمل و راه کارهاي مقابله با خورندگی پايه ها. 2

ارائه راهکارهاي مقاوم سازي. 3



فعالیت دبیرخانه در راستاي انواع مقاوم سازي پايه ها،
پوشش هاي مقاوم سازي و تقويت پايه ها

ايزوگاماپوکسی

پلی اوره

پوشش هاي نانو ضد نفوذ آب
ژاکت فلزي



استفاده از ژل میکرو سیلیس جهت کاهش جذب آب

استفاده از روان کننده ها براي کاهش نسبت آب به سیمان و افزايش کارايی 

فعالیت دبیرخانه در راستاي انواع مقاوم سازي پايه ها،
پوشش هاي مقاوم سازي و تقويت پايه ها

استفاده از پايه هاي چدنی



نرم افزار مديريت پیمانکاران و تامین کنندگان

) بهه پیمانکهاران از طريهق سهامانه جهامع پیمانکهاران       258با توجه به اينکه واگذاري پروژه هاي 

و (online)انجام می گیرد مديريت و نظارت تمامی مناقصات برگزار شده در سهامانه  ( فونیکس

ت همچنین مديريت پیمانکاران از جمله سقف تعدادي و ريالی، حذف و اضهافه پیمانکهاران از لیسه   

.انجام می گردد)(oflineپیمانکاران مجاز اهدايی در سامانه 



12426با اعتباري معادل 96روستا در سال79)تامین روشنايی معابر ورودي
(میلیون ريال

ات به روز بودن تمامی درخواستهاي انشعاب در مناطق روستايی در قالب اعتبار
ه بند 

:روستايیفعالیت هاي

اجراي پروژه هاي روستاهاي خورشیدي

تنظیم اسناد مناقصه

انجام بازديدهاي دوره اي در حین مراحل اجرا

نظارت عالیه 



 96انجام پروژه هاي رفع افت ولتاژ در راستاي گذر از پیک بار

  میلیون ريال38000توسعه تکمیل پروژه ديسپاچینگ و مرکز ديتا با اعتبار

:بهره برداريفعالیت هاي

 فیدر 8و امکان افزايش تا فیدر فشار متوسط 4احداث راه اندازي پست فوق توزيع بهرمان با
در پست مذکور 

 16فیدر فشارمتوسط و امکان افزايش تا 6با احداث 3پست فوق توزيع کرمانراه اندازي
مذکوردر پست فیدر 

 تتعديل بار فیدرهاي پربار ، کاهش افت ولتاژ و کاهش تلفادر راستاي:



ادث ، دستگاه تبلت در خودروهاي اتفاقات و عملیات و برقراري لینک اطالعات با نرم افزار ثبت حو25نصب 

gis وavlیشتر جهت رصد کلیه اطالعات مربوط به خاموشی مورد نظر اکیپ هاي عملیاتی  به منظور کنترل ب

:و برنامه ريزي بهتر جهت کاهش مدت زمان خاموشی و به تبع آن کاهش انرژي توزيع نشده از طريق 

مشخص نمودن بهترين وکوتاه ترين مسیرتا مشترک. 1

(پست توزيع-فیدر)مشخص نمودن مسیرتغذيه مشترک . 2

امکان ثبت مرحله به مرحله انجام خاموشی در محل. 3

:بهره برداريفعالیت هاي



ازرلکنتقابلیتباگازيموتوردارسکسیونردستگاه50نصبباکیلوولت20فیدر50اتوماسیون

فتوولتائیکهايسیستمازاستفادهبافرمانمدارتابلوبرقتامینودورراه

کیلوولت20فیدر23جهتريکلوزردستگاه23نصبوخريدبهاقدام

: در راستاي مديريت بار ، کاهش انرژي توزيع نشده و مدت زمان خاموشی



 عملیاتی نمودن نرم افزار تعمیرات پیشگیرانهPM 18واحد اجرايی حوزه شرکت با خريداري 17در
یر  دستگاه تبلت در راستاي حرکت مکانیزه جهت اجراي برنامه زمان بندي بازديد، سرويس و تعم

توزيعهايشبکهسرويسوبازديدفرايندراندمانافزايش

سامانهسازييکپارچهpmباgisبرقتوزيعهايشبکه

مکانیاطالعاتبرمبتنیمختلفتحلیلهايوتجزيهانجامجهتبسترمناسبايجاد

سرويسوبازديدانجامزمانتداخلعدمجهتريزيبرنامه

الزمگزارشاتتهیهولیستهاچککلیهبهکاربربهآساندسترسیامکان

ینمشترکهايسامانه:شرکتدرموجودسامانهسايرباارتباطايجادبینیپیش،

AVLوعملیاتواتاتفاق

PM بهره برداري



PBRپیاده سازي مدل انگیزشی بهبود قابلیت اطمینان

:در قالب گام های زیر 

آموزش شرکت -1

طراحی مدل انگیزشی برای شرکت -2

شیوه نامه  -3

تجزیه و تحلیل داده ها -4

پیاده سازی مدل  -5

تهیه نرم افزار محاسباتی  -6

گاه تجهیزنمودن تمام خودروهاي اتفاقات وعملیات به دست
HVDCوسط تتست خطوط فشارم

:فعالیت هاي حوزه بهره برداري



:فعالیت هاي حوزه بهره برداري



اربمديريتافزارنرمارتقاء
در راستاي مديريت بارRTUطراحی وساخت دستگاه 

پورت خروجي فراخواني پارامترهاي ولتاژ وجريان  32و16با قابليت  
جهت اتوماسيون GPRSدر بستر مخابراتي ( سمت مصرف كننده)

.پستهاي توزيع



18واحد اجرايی حوزه شرکت با خريداري 17در PMتعمیرات پیشگیرانهنرم افزارعملیاتی نمودن 

در راستاي حرکت ( تذرو)و نرم افزار ثبت خاموشی GISهمزمان با قابلیت لینک با نرم افزار دستگاه تبلت 

نگی با رويکرد مديريت منابع و نقديمکانیزه جهت اجراي برنامه زمان بندي بازديد، سرويس و تعمیر 

:فعالیت هاي حوزه بهره برداري



انجام محاسبات پخش بار جهت رفع افت ولتاژ و تلفات توان با استفاده از
DIGSILENTبه  GISخروجی نرم افزار 

:فعالیت هاي حوزه بهره برداري



:اقدامات گروه خط گرم
مگاوات ساعت 218و همچنين انرژي توزيع نشدهکاهش کیلووات ساعت 4372گروه خط گرم كرمان داراي عملکرد 

.استداشتهشبکهکاهش تلفات

مگاوات  165و همچنين انرژي توزيع نشدهکاهشکیلووات ساعت 5597گروه خط گرم رفسنجان نيز داراي عملکرد 
.داشته استشبکه ساعت کاهش تلفات

:فعالیت هاي حوزه بهره برداري



:عیب يابی-فعالیت هاي حوزه بهره برداري

مورد 27: مسیريابی

مورد 30: عیب يابی فشار متوسط 

مورد 45: عیب يابی فشار ضعیف



ضعیففشار هاي زمینیعیب يابی کابل

فشار متوسطهاي زمینیعیب يابی کابل

:عیب يابی-فعالیت هاي حوزه بهره برداري



 برگزاري مانور بازديد از شبکه روشنايی معابر در راستاي شناسايی وضعیت معابر

طرح مطالعاتی بررسی تلفات در باالست هاي آلومینیومی در مقايسه با باالست هاي مسی

طرح مطالعاتی نصب خازن بر روي فیدرهاي روشنايی معابر در تابلوهاي توزيع

 کیلوولت در راستاي شناسايی و رفع معايب شبکه20برگزاري مانور خطوط

 کیلوولت در شب به منظور شناسايی اتصاالت 20برگزاري مانور انجام ترموگرافی از اتصاالت فیدرهاي

سست شبکه

 دستگاه چراغ 3900نصب و بهره برداري ازLED بمنظور اصالح و بهینه سازي روشنائی معابر وکاهش

شمیزان مصرف انرژي دراين بخ

:روشنايی معابر



ايمنی و محیط زيستنرم افزار جامع ايمنی مديريت سالمت،

:ايمنی-فعالیت هاي حوزه بهره برداري



تهیه کتابچه تجزيه و تحلیل حوادث و ارسال آن به صورت چهار   

ماهه جهت اطالع رسانی پرسنل

:ايمنی-فعالیت هاي حوزه بهره برداري



جمع کل با مشارکت متقاضی با هزینه شرکت
نام واحد ردیف

(میلیون ریال)مبلغ  تعداد (میلیون ریال)مبلغ  تعداد صلح نامه (لمیلیون ریا)مبلغ  ارتعداد دستور ک

2،473 229 126 55 2،347 174 انار 1

995 28 7 2 988 26 باغین 2

3،978 162 1،184 33 2،795 129 برق شرق 3

7،412 128 1،320 90 6،092 38 غربشمالبرق  4

3،994 142 107 2 3،887 140 برق جنوبغرب 5

949 20 14 17 934 3 چترود 6

6،191 39 935 32 5،256 7 راور 7

235 35 35 14 200 21 راین 8

2،911 111 156 23 2،755 88 رفسنجان 9

2،069 362 957 283 1،112 79 زرند 10

640 42 32 9 608 33 شهداد 11

2،660 94 1،800 21 860 73 شهربابک 12

450 40 200 15 250 25 کشکوئیه 13

1،054 110 96 43 958 67 کوهبنان 14

2،180 55 330 19 1،850 36 گلباف 15

118 42 96 35 22 7 ماهان 16

750 24 150 20 600 4 نوق 17

39،059 1،663 7،545 713 31،514 950 کل شرکت



 مرکز حساس، مهم و ضروري به مناسبت 14مانور قطع برق سراسري با هماهنگی توانیر در

و با هدف آمادگی در لحظه بحران هفته پدافند غیرعامل 

درشرکتعملیاتیهايتیمهوشیاريسنجشجهتصفرلحظهمانور4برگزاري

بحرانلحظه

:بحران-فعالیت هاي حوزه بهره برداري



سطفشار متواحداث سايت آموزشی با تجهیزات شبکه فشار ضعیف و

آموزشاقدامات شاخص 

اهوکارگ(آموزشیباتجهیزات)آموزشیکالسیکدارابودنبا

وعیفضفشارهواییشبکهترانس،کارگاهخودنگهدار،کابلیراق

ها،ندهکنقطعانواعاوت،کاتتجهیزاتکمپکت،پستمتوسط،

تیرهایانواعسکسیونرگازی،بندی،مفصلوسرکابلتجهیزات

کنتورهاانواعوتراسفورماتورگرد،وسیمانیچوبی،



چاپ کتاب فن ورز شبکه هوايی

توانمندسازي بهینه پژوهش کارکنان شرکت

اريفنی مديران عامل شرکت هاي پیمانکارتقاءسطح دانش مديريتی و

آموزشاقدامات شاخص 



طراحی وبرگزاري بسته آموزشی ويژه مديران

طراحی وبرگزاري دوره آموزشی پرسنل عملیاتی

  طراحی وبرگزاري دوره هاي آموزشی جهت تقويت بدنه کارشناسی

(.……,(digsilentشرکت

آموزشاقدامات شاخص 



آموزشاقدامات شاخص 

مهارتهاي ارتباطی موثر
آشنايی با تجهیزات نوين و نحوه انجام مانور
 کیلوولت20آشنايی باتجهیزات پستهاي زمینی
آشنايی باعیب يابی و رفع معايب ترانس
عیب يابی و اجراي مانور شبکه هاي فشار ضعیف
 ايمنی در برق
صعود و فرود از انواع پايه ها و نحوه قطع و وصل کات اوت
کابل خود نگهدار
نجات فرد مصدوم از ارتفاع و آشنايی با گره ها

:برخی دوره هاي برگزار شده



آموزشاقدامات شاخص 

 ايمنی در برق

 مهارتهاي ارتباطی موثر

 شناخت تجهیزات استاندارد شبکه

 صعود و فرود از انواع پايه و عملیات قطع وصل کات اوت

 آشنايی با انواع گره ها–نجات شخص حادثه ديده از ارتفاع

 نحوه تحويل و تحول خودرو

 رانندگی تدافعی و تهاجمی

:برخی دوره هاي برگزار شده



آموزشاقدامات شاخص 

:مديرانآموزشی ويژه بسته 

  مديريت بر خويشتن

  افراد متعالی ، سازمان متعالی

  ناگفته هاي مديريت

مهارتهاي ارتباطی موثر

 مهندسی ذهن و چرخه باورها

  تفکر سیستمی

هدف گذاري و برنامه ريزي



سمینار پروژه هاي تحقیقاتی خاتمه يافته

سمینار نحوه برخورد با ارباب رجوع

سمینار تغذيه و تاثیر آن بر سالمت

سمینار اصول و فنون مذاکره

سمینار آشنايی با کنتورهاي هوشمند

 سمینار حجاب و عفاف

سمینار برقگیر چند منظوره

سمینار روانشناسی خانواده و طالق عاطفی

سمینار بهداشت روانی و ارتباط زوجین

سمینارروش پاسخگويی به مراجعین و........

متسال،بهداشت وتخصصی،تحقیقاتی،خانوادگیسمینارهاي 



آموزشاقدامات شاخص 



(  5S)نگهداشت پروژه نظام آراستگی محیط کار 

95/6/6: تشکیل تیم همراهان بهره وريو شروع به کار پروژه 

:95واحدهاي اجراي پروژه فاز اول سال 
مان، غرب کرمان، شرق کر: ستاد شرکت، مديريت توزيع برق کرمان شامل

اتفاقات، امور نواحی کرمان و برق چترود

فعاليت های توسعه و تحول اداری

:96سالدومفازدرپروژهکارادامه
،دزرنرفسنجان،انار،کشکوئیه،،نوقراور،شهرستانهاي

کوهبنانوشهربابک

انجام ممیزي هاي مرتبط با نگهداشت پروژه

آموزش مستمر به همکاران جهت ادامه کار در کلیه واحدهاي حوزه شرکت

5sتجلیل از افراد پیشرو در زمینه 



فعاليت های توسعه و تحول اداری

تحلیل نتايج پروژه اصالح حرکات ورزشی و برنامه ريزي جهت 
اجراي فاز دوم آن

پروژه کارسنجی

  انتخاب حوزه فعالیت

 تعیین روشهاي جمع آوري داده

  تحلیل اطالعات



فعاليت های توسعه و تحول اداری

داخلی شرکتممیزي

حوزه انجام ممیزي:
ISO9001:2008

OHSAS 18001

5Sنظام آراستگي محيط كار 

اجراي ممیزي:
ابالغ برنامه زمانبندي مميزي 

تهيه چک ليست 
انجام جلسات هماهنگي ممزي

انجام مميزي 
....  پيگيري موارد عدم انطباق و



فعاليت های کارگزینی
مربوطهصدوراحکامجهتمعتبرموسساتازشدهصادرآموزشیگواهینامهبررسی

کارکنانکلیهگروهارتقاءتاريخاستخراجوپرسنلکلیهبهمربوطپرسنلیاطالعاتهايفرمبررسی

....وآموزشیدورهمزايا،انتصاب،احتسابوحقوقتعیینسالیانه،حقوقاضافهازاعمکارگزينیاحکامصدور

کارگزينیحکمصدورهمچنینوابالغصدوروکارکنانخدمتیوضعیتتغییرفرمهايبررسی

فنیمهارتآزمونبرگزاريجهتشرايطحائزکارکنانلیستاستخراجوفنیکارگراناطالعاتاستخراجوبررسی
ورتصدرتحصیلیمدرکاحتسابحکمصدورمذکورومدارکتايیدجهتارسالوکارکنانتحصیلیمدارکبررسی

تايید

هاهنامآيیندستورالعملهاواساسبرنیازموردانسانینیرويکارگیريبهوجذبفرايندپیگیريوبررسی

96/02/22مورخاستخدامیآزمونشدگانپذيرفتهمصاحبهبرگزاريومدارکتطبیقبهمربوطامورکلیهانجام

پروندهدردرججهتپیگیريوسازمانیواحدهايبهپرسنلهايقراردادامضاءوارسالبرنظارت

سازمانیمختلفسطوحدرپرسنلسالیانهارزشیابیسیستماندازيراهوپیگیري

سازمانهابهارسالیگزارشاتکلیهصحتبررسیوانسانینیرويآماريگزارشاتکلیهبررسی
بخشءارتقامصاحبهجلساتبرگزاريوکارشناسیبخشهايجهتشغلیبخشتغییردرخواستهايکلیهبررسی
شغلی

ارشدوپايه،میانیسطحسهدرمديراناطالعاتثبتومديراناطالعاتبانکبروزرسانیوتشکیل



فعاليت های کارگزینی

ام ايجاد سامانه گزارشات تحت وب جهت رويت احك
بايگاني الكترونيكي كليه پرونده هاي پرسنلي بر اساسكارگزيني كاركنان

دستورالعمل نحوه بايگاني پرونده ها



رفاه و بازنشستگی فعاليت های 

برگزاري جشن تقدير از بازنشستگان



رفاه و بازنشستگی فعاليت های 



رفاه و بازنشستگی فعاليت های 

96ثبت نسخ درمانی شاغلین و افراد تحت تکفل تا پايان بهمن ماه 

تنظیم بیمه تکمیلی  براي ثبت اطالات همکاران بازنشسته 

محاسبه و تنظیم جدول پاداش تحصیلی

محاسبه جدول پرداخت هزينه هاي رفاهی همکاران بازنشسته و بازماندگان متوفی

محاسبه جدول عیدي و پاداش شاغلین 

پرداخت وام مسکن  

وام ضروريپرداخت 

کوهبنانپرداخت وام جهت کارکنان زلزله زده 



(میلیون ريال)مبلغ تعدادموضوعرديف

106834222عمومیمناقصات 1

23159684محدودمناقصات 2

318795مزايده 3

311403فسخ پیمان4



و نصب شیشه هاهارنگ آمیزي درب•

جمع آوري اسناد و مدارک از مديريت برق کرمان و واحدهاي ستادي•

شناسايی،تفکیک و بايگانی اسناد ضروري •

شناسايی اوراق باطله و انتقال به واحد بازيافت شهرداري جهت امحاء و •

بازگرداندن آن ها به چرخه حیات دوباره 

ستاد و برق کرمانحريق در تجهیزات اطفاءبهسازي •

ساماندهی انبار روباز•

ساماندهی و بهسازي ساختمان ها و محوطه شرکت 

فعاليت های امور خدمات



بهینه سازي فضاي سبز  اصالح و

بهبود وضعیت پسماندها و زباله ها  

فضاهاي اداريلکه گیري رنگ آمیزي و

فعاليت های امور خدمات



انجام پروژه هاي کاهش تلفات جهت 
به 95در سال% 11.23کاهش تلفات از 

96در سال % 11.16

مگاواتی ماهان20مزرعه خورشیدي 
مگاواتی 1.2و مزرعه خورشیدي 

رفسنجان

روستاي فاقد  8برقدار نمودن
96ل برق در سا

حلقه چاه 2برقدار نمودن 
کشاورزي

دستگاه کنتور 2000نصب 
96هوشمند در سال 

مديريت انرژي ساختمانهاي اداري

برنامه هاي شرکت در 
راستاي اقتصاد 

مقاومتی

و  AMIاجراي سیستم 
سازي شبکه با هوشمند 

نصب کنتور هوشمند در  
حوزه شرکت

برقدار نمودن 
روستاهاي بدون برق

خانوار 20تا 10باالي 

برقی نمودن چاه  
هاي کشاورزي  

حوزه شرکت

ممیزي انرژي

افزايش نیروگاه  
هاي خورشیدي

ع کاهش تلفات توزي



فعالیت هاي مشترکین و مديريت مصرف برق

راه اندازي وصول مطالبات از طريق گوشی هوشمند در مديريت برق رفسنجان با هدف:

افزايش وصول مطالبات

تسهیل در دستیابی به گزارشات مديريتی

 افزايش بهره وري و راندمان کار مامورين

کاهش مراجعات حضوري

تکريم ارباب رجوع

کاهش هزينه ها



تگاه استفاده از موبايل اندرويدي جهت قرائت کنتورها به جاي استفاده از دس

pdlو ارسال آنالين اطالعات به سیستم براي شهر کرمان

فعالیت هاي مشترکین و مديريت مصرف برق

بارگیري و تخلیه اطالعات از راه دور  

اصالح خطاهاي قرائت

مکان يابی جهانی و ثبت مختصات نقطه قرائت کنتور

تعريف انواع گزارش و پااليش داده ها

مستندسازي گزارشات  

امکان نمايش مسیر پیمايش شده توسط مامورين قرائت  

امکان ارسال پیام جهت کاربران  

صرفه جويی هاي اقتصادي به دلیل قیمت پايینتر سامانه

هزينه هاي کمتر خدمات پس از فروش و پشتیبانی

:مزاياي استفاده



فعالیت هاي مشترکین و مديريت مصرف برق

و بازرسیتستمکانیزه نمودن نرم افزار 
ي ارتقاء نرم افزار قرائت از راه دور جهت انشعابهاي باال

کیلووات500

طرحکنتورهاينرم افزار قرائت از راه دور 
فهام



فعالیت هاي مشترکین و مديريت مصرف برق



وضعيت کنتورهای فاز اول طرح فهام

جدول بررسي وضعيت کنتورهای منصوبه فهام 

8725کل سهميه تعيين شده  

1350سهميه تعيين شده با تعرفه کشاورزی  

7375سهميه تعيين شده با سایر تعرفه ها

997* تعداد کنتور تحویل گرفته شده در فاز اول

997تعداد کنتور نصب شده در فاز اول 

661تعداد کنتور نصب شده در فاز اول با تعرفه کشاورزی

336تعداد کنتور نصب شده با سایر تعرفه ها 

1396/06/26968تعداد کنتورهای موجود در نرم افزار تا تاریخ 

1396/06/26923تعداد کنتورهای قرائت شده در تاریخ 

.کنتورهای تحویلي در فاز اول محصول شرکت توس فيوز ميباشد* 

فعالیت هاي مشترکین و مديريت مصرف برق



فعالیت هاي مشترکین و مديريت مصرف برق

 دفتر35ارتقاء دفاتر پیشخوان به

(وريحضدون مراجعه ببرق، نشعاب افروشسخه خدمات فروش و پس از ن)راه اندازي سیستم ناب



اسیستمهسايرباارتباطبرقراريامکانومشترکینخدماتجامعزيرسیستمهايکاملسازييکپارچه.

اساسبرسازمانیفرايندهايکاملاجرايبهمنجرکه«محورفرايند»به«محورفرم»ازسیستمساختارتغییر

.گرددمیسازماندرمختلفتفسیرهايحذفوشدهتعريفاستانداردهاي

کدهراساسبروانشعابهرتفکیکبهمحاسباتسازيشفافبهمنجرکهسیستممحاسباتیساختارتغییر

.استگرديدههزينه

سازمانیفرآينددرکاغذحذفونظارتسیستمزيرايجاد.

سازمانیفرآينداصالحنصبپروژهايبستنوايجاددرساختارتغییر

 ارتباط فراگیر با سیستمERP    در ارسال طرح و پروژه ها که منجر به حذف گردش کاغذي در فرآينهد سهازمانی

گرديده است، ايجاد اسناد حسابداري بصورت مستقیم و مکانیزه

 ارتباط با سیستمGISدر دريافت اطالعات شبکه ، محدوده و انشعابات موجود.

ابيکپارچه سازي فرايندهاي فروش انشعاب جديد،تبديل آمپراژ،تفکیک و ادغام در فرايند فراگیر انشع

  ارتباط با سیستم هاي کنترلی ارت و آسانسور

فعالیت هاي مشترکین و مديريت مصرف برق



 طرح هاي تقدير و تشويق  :
تشويق و تقدير از مشترکین خوش حساب و صرفه جو، صنايع همکار در طرح 

تعطیالت و تعمیرات ، مشترکین کشاورزي همکار در طرح کاهش پیک  

 برگزاري سمینارهاي هدفمند  :
، بانوان شاغل ، کشاورزان ، صاحبان صنايع ، روحانیون ، دانش آموزان

مديران ادارت و سازمان ها

درج پیام هاي تبلیغاتی  :
در تلويزيون هاي شهري نصب شده ، ساختمان پست هاي توزيع،  
ويی  نشريات محلی ، تلويزيون استانی ، پیام ها و برنامه هاي ويژه رادي



طرحهماهنگی  با آموزش پرورش در خصوص طرح انرژي پويان و انتخاب مدارس جهت اجراي -

برگزاري دوره آموزشی ويژه مروجین ،مديران مدارس منتخب با حضور مدرس از سازمان بهره وري ايران و توجیه طرح-

برگزاري همايش توجیهی طرح انرژي پويان ويژه دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه طرح به صورت مجزا-

نفر به صورت  3150و نفر به صورت مستقیم 330با آموزش مدرسه منتخب 11در نفره انرژي پويان 30کالس تشکیل -
.غیرمستقیم

ی،روزنامه  برگزاري نمايشگاه داخلی در مدارس و بازديد از طرح توسط کارشناسان شرکت از ماکتها، پروژه هاي تحقیقات-
....ديواري،مسابقات هنري ،آزمونهاي ويژه بهینه سازي مصرف

96ارديبهشت ماه 18و17برگزاري سمینار اختتامیه و نمايشگاه بزرگ طرح انرژي پويان در-

توزيع کتاب برق براي نوجوانان در مدارس منتخب-

توزيع بروشور آموزشی مديريت مصرف ويژه مدارس منتخب طرح انرژي پويان-

تدارک بازديد دانش آموزان از سايت خورشیدي شرکت -

(پويانطرح انرژي )مديريت مصرف برق با آموزش دانش آموزانفرهنگ سازي 
مديريت سمت تقاضا براي کنترل اوج مصرف برقهدف واالي با 



95-96در سال تحصيلی ( 1)اثر گذاری طرح انرژی پویان

توضيحاتکيلوواتتعدادنفر ساعت آموزش عنوانردیف

1
آموزش مستقیم به دانش

ساعت3هر هفته 277200330277آموزان

2
آموزش هاي غیر مستقیم

4950003150495به دانش آموزان 
ساعت در قالب صبحگاه در15

کل سال

3
آموزش معلمین و مديران 

ساعته4جلسه 36003043مدارس

4
آموزش هاي غیر مستقیم

ساعت در کل سال726003600732به خانواده

848جمع

(پويانطرح انرژي )مديريت مصرف برق با آموزش دانش آموزانفرهنگ سازي 
مديريت سمت تقاضا براي کنترل اوج مصرف برقهدف واالي با 



(پويانطرح انرژي )مديريت مصرف برق با آموزش دانش آموزانفرهنگ سازي 
مديريت سمت تقاضا براي کنترل اوج مصرف برقهدف واالي با 

تهیه و توزيع کاور مختص طرح انرژي پويان-

تشکیل کانال تلگرام گروه انرژي پويان جهت هماهنگی و اطالع رسانی مروجین و همراهان طرح-

دانش آموزان عضو طرحطرح برتر 49و اهدا جوائز به تجلیل -

تجلیل از مروجان و مديران مدارس منتخب-

عه  جهت آموزش تخصصی و بهره گیري از ايده هاي نو جهت توسطرح انرژي پويان استعدادهاي ويژه انتخاب تیم -
و سال تحصیلی پیشرو96طرح  در تابستان

در شهر کرمان و درمدارس  96-97در سال تحصیلی مدرسه 70اجراي طرح به صورت گسترده تر در قريب به -
.نفر نیز بصورت غیرمستقیم20000حدودو نفر 2000آموزش مستقیم شهرستانهاي تحت پوشش با 

96سوم دي ماه در 2طرح انرژي پويان افتتاحیه -

انبه با عنايت به استقبال گسترده معلمان ، دانش آموزان و خانواده از انجام اين طرح در صورت حمايتهاي همه ج-
خش  از اين اقدام می تواند منجر به فرهنگ سازي نحوه مصرف در بخش برق و حتی با توسعه کار آموزشی در ب

.آب باشد

ر  در طرح مذکواهداء جوايز به مدارس برتربا برپايی نمايشگاه ، داوري و ارزيابی و 2اختتامیه طرح انرژي پويان-
97در ارديبهشت 



96-97در سال تحصيلی ( 2)پویاناثر گذاری طرح انرژی 

توضيحاتکيلوواتتعدادنفر ساعت آموزش عنوانردیف

1
آموزش مستقیم به دانش

ساعت3هر هفته 168000020001680آموزان

2
آموزش هاي غیر مستقیم 

3000000198503000به دانش آموزان 
ساعت در قالب صبحگاه در 15

کل سال

3
آموزش معلمین و مديران 

ساعته4جلسه 15840132163مدارس

4
آموزش هاي غیر مستقیم 

ساعت در کل سال440000219004402به خانواده

5136جمع

(پويانطرح انرژي )مديريت مصرف برق با آموزش دانش آموزانفرهنگ سازي 
مديريت سمت تقاضا براي کنترل اوج مصرف برقهدف واالي با 



توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر

  هدف گذاري توسعه استفاده از انرژيهاي تجديد پذير در اهداف

استراتژيک شركت

تعريف و اجراي طرح كرامت خورشيد

فرهنگ سازي و توسعه سامانه هاي خورشيدي مشتركين

 حمايت از سرمايه گذاران احداث مزارع خورشيدي

يد پذيرتاسيس مركز مديريت سرمايه گذاري و توسعه مناطق انرژي تجد

يه معرفي سرمايه گذار جهت احداث نيروگاه خورشيدي به ستاد سرما

گذاري استانداري



(طرح انرژي پويان)فرهنگ سازي مديريت مصرف برق 



است،هپیوستوقوعبهماهمرداداولنیمهدرعمدتاکهايمنطقهپیکشدنحادثسابقهبهتوجهبا

((ع)رضاامامسعادتباوالدتبامصادف)96/05/13وآغاز96/05/04ازبرقمصرفمديريتدهه

.يافتپايان

مختلفهايگروهبرايبرقمصرفمديريتحوزهدراجرايی-فرهنگیبسترايجاد:انجامازهدف

کرماندرفرهنگیومذهبیاجرايی،هايدستگاهتوانمنديازاستفادهباکننده،مصرف

هماهنگیمحترممعاونتحضوربااداراتويژهبرقمصرفمديريتهمايشبرگزاريباطرحآغاز

مديرانواستانیمقاماتتوانیرشرکتمصرفمديريتدفترمحترممعاونت،توانیرشرکتتوزيع

کهبرقمصرف%10کاهشدراداراتهمکارينامهمیثاقمراسمايندروبرگزاراجرايیهايدستگاه

هايامهبرندرگرددمیپیشنهاد.گرديدرونمايیبودرسیدهامضابهاداريشورايجلساتدرپیشاز

.پذيردصورتمشابهاقدامکشوريکالن

دهه مديريت مصرف



دهه مديريت مصرف



مذکوردههدرخانگیمشترکینويژهبهکاشانهانرژيطرحآغاز

درشب4مدتبهنمايشگاهبرپايی
کرمانمادربوستان



امضا تفاهم نامه بین شرکت هاي توزيع شمال و جنوب استان با کمیته امداد امام خمینی استان

:ويژگی هاي طرح

عقد قرارداد تضمینی . ساله جهت ايجاد باالترين ضريب اطمینان20 

امکان ايجاد درآمد و کمک به اقتصاد خانواده ها. 2

اعتالي شان ومنزلت خانواده هاي تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی. (ره)3

تولید پراکنده انرژي در راستاي اهداف پدافند غیرعامل و کاهش تلفات انرژي. 4

تحقق اهداف سال اقتصاد مقاومتی در مرحله عمل. 5



طرح کرامت خورشید

سال
متصل به شبکهدر حال نصبتقاضاي ثبت شده

توانتعدادتوانتعدادتوانتعداد

1395884403015035175

139617688031522110

26413203316557285مجموع

کیلووات



عابسامانه هاي مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انش

سال
متصل به شبکهدر حال نصبتقاضاي ثبت شده

توانتعدادتوانتعدادتوانتعداد

139430977009135
139548104855424532
139646265712783557888

540859632889901555مجموع

کیلووات



سامانه هاي خريد تضميني برق

كيلوواتي  5سامانه 
آقاي خدابنده لو

ريكيلوواتي آقاي پورامي5سامانه 

كيلوواتي  5سامانه 
آقاي عربنژاد



نصب سيستم هاي خورشيدي نصب شده ادارت و سازمانها

برآورد مبلغ سرمايه  
(میلیون ريال)گذاري 

در حال بهره برداري در حال نصب
عنوان رديف

(KW)توان  تعداد (KW)توان  تعداد

1500 25 1 آب و فاضالب روستايی کرمان  

3000 50 1 آب و فاضالب شهري کرمان 2

4800 80 1 اداره کل راه و شهرسازي 3

300 5 1 اداره کل بازرسی کرمان 4

600 10 1 اداره کل اطالعات کرمان 5

3420 32 1 25 افزايش ظرفیت دانشگاه ولیعصر رفسنجان 6

1200 20 1 دانشگاه شهید باهنر کرمان 7

1020 17 1 برق منطقه اي کرمان  

6420 107 1 شرکت توزيع شمال کرمان  

22260 321 8 50 1 مجموع



اداره آب و فاضالب شهري
كيلوواتي 50در حال نصب سامانه 

اداره راه و شهرسازي 
كيلوواتي 63نصب سامانه 

سامانه اداره آب و فاضالب روستاي با ظرفيت
كيلووات  در حال احداث20

درصد 20همراهي سازمان هاي پيشرو در اجراي طرح تأمين 
برق مصرفي ادارات از طريق انرژي هاي تجديدپذير

كيلو وات80اداره راه و شهرسازي 



ان  سامانه ستاد شركت توزيع شمال است
كيلووات17-كرمان 

سامانه امور برق غرب شركت توزيع 
كيلوواتي 5-شمال استان كرمان

سامانه امور برق شرق شركت توزيع 
كيلوواتي 5-شمال استان كرمان

80-سامانه ورودي شهرستان زرند
كيلوواتي 



ي  برآورد مبلغ سرمايه گذار
(میلیون ريال)

(KW)توان  تعداد عنوان رديف

60000 1200 1 مزرعه خورشیدي منطقه ويژه رفسنجان 1

173610 2894 212 نیروگاه هاي مشترکین غیر اداري 2

22260 371 9 نیروگاه هاي مشترکین  اداري 3

255870 4465 222 مجموع

ب و  خالصه سرمایه گذاری نيروگاه های در حال نص
به بهره برداری رسيده خورشيدی



(MW)ظرفیت مولدها
د مولدهاي خود تامین  تعدا

همکار

9.6 10

96عمكرد مولدهاي خود تامين در سال 



(مگاوات)عملکردديماند ردتعداد تفاهم نامه منجر به عملکتعداد تفاهم نامهنام برنامه

26527ذخیره عملیاتی

463233برنامه هاي قطع بار

26701904152الف-3کشاورزي 

15107مولدهاي خود تامین

96تعداد تفاهم نامه و عملكرد هريک از برنامه هاي پاسخگويي بار در سال 



مايه اولین مزرعه خورشیدي کرمان  به همت شرکت توزيع شمال استان کرمان با سر
با 96در منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان  در مرداد ماه سال (  اتريش)گذاري خارجی

مشخصات زير به بهره برداري رسید

 مگاوات1.2ظرفیت
 واتی265عدد پنل خورشید4560تعداد
38 کیلو واتی27دستگاه اينورتر
 کیلووات  1250يک دستگاه پست ترانسفورماتور کمپکت
  سیستم کنترل و مونیتورينگ

مزارع خورشيدي عملياتي



(درحال بهره برداري)مگا واتي رفسنجان 1.2مزرعه خورشيدي 



شيدينمونه صورتحساب صادره به توانير براي اشتراک هاي مزرعه خور

(كيلواتي20و 15، 8،5) 



كيلواتي100نمونه صورتحساب صادره به توانير براي مشترک مزرعه خورشيدي 

(شركت پاک تابان اميد)



ور با به همت صنعت برق و مديريت استان کرمان  بزرگترين مزرعه خورشیدي کش
:هکتار 44مشخصات ذيل در نزديکی شهر ماهان با مساحت 

مگا واتی  10مگا وات در قالب دو مزرعه 20: ظرفیت •

پنل خورشیدي75000تعداد قريب به  •

مگاواتی  2.5دستگاه اينورتر 8تعداد •

مگاولت آمپر2.5دستگاه پست ترانسفورماتور کمپکت 8تعداد  •

سیستم مونیتورينگ و اسکادا  •

راه دورسیستم مديريت يکپارچه نیروگاه با قابلیت کنترل از•

مزارع خورشيدي عملياتي



مگا واتی ماهان20مزرعه خورشيد ی



مركز مديريت سرمايه گذاري انرژي و توسعه مناطق ويژه 

انرژيهاي تجديد پذير استان كرمان

•



ري رياست تفاهم نامه مابين استانداري استان كرمان، معاونت علمي فناو
جمهوري، سازمان سانا،توزيع شمال استان كرمان



انمناطق ويژه انرژيهاي تجديد پذير حوزه شمال استان کرم
حدوده جاده قديم ماهان

هکتار335:وسعت فاز اول

شهرستان زرند جاده اكبرآباد
هکتار48تقريبا :وسعت فاز اول  دانشگاه وليعصر  رفسنجان



مذهبی -هنگیفرفعاليت های 

مذکورکانالطريقازفرهنگیمسابقاتبرگزاري

استماع زيارت عاشوراي حسینی

داشرکت در مراسمات مذهبی و بسیجی و غبارروبی گلزار شه

برگزاري مراسمات مذهبی ويژه اعیاد و سخنرانی



مذهبی -هنگیفرفعاليت های 

ديدار با خانواده شهدا و تجلیل از محجبین برتر

برگزاري اردوهاي فرهنگی و مذهبی

وري انجام تمرينات منظم ، تشکیل تیم هاي ورزشی و شرکت در مسابقات ورزشی استانی و کش



مذهبی -هنگیفرفعاليت های 

برگزاري مسابقات قرانی و تقدير از برگزيدگان

اهداء کتاب هاي مختلف علمی و برگزاري مسابقات کتابخوانی

تحضور مشاور خانوادگی بصورت هفتگی در ستاد و واحدهاي اجرايی شرک

عفاف و حجاب، راههاي مقابله با استرس، آموزشیهايبرگزاري سمینار
...راههاي موفقیت در زندگی و 



حوزه ورزشی

:و تشکیل کالسهاي متعدد در سالن چندمنظوره شرکتعقد قرارداد در رشته هاي مختلف ورزشی

پیالتس ،فیتنس،بدمینتون،يوگا،والیبال ،شنا و دارت بانوان. 1

شنا آقايانو فوتسال ،دارت ،يوگا ،والیبال ،تنیس روي میز،دوچرخه سواري،کوهنوردي. 2



حوزه ورزشی

کارگاه اموزش و دانش افزايی دارت با اموزش استاد 
دهقان پور مربی تیم ملی جوانان و نوجوانان

ت برگزاري مسابقات دارت پايگاه مقاومت بسيج در مديري
توزيع برق زرند و اهداء جوايز به نفرات اول و دوم



حوزه ورزشی

ويژه دهه فجر جام شهداي صنعت برق مسابقات دارت ويژه بانوان شركت مسابقات دارت ويژه آقايان 

وم  مقام  دصنعت آب و برق و مقام اول كسب 
ري كارگري و راه يابي به مسابقات كارگ

كشوري



حوزه ورزشی



حوزه ورزشی

مسابقه تنيس داخلي مسابقات تنيس روي ميز جهت انتخابي مسابقات وزارت نيرو

برگزاري تمرينات تيم تنيس روي ميز در برق گلباف و كوهبنان 



حوزه ورزشی

تتيم تفنگ بادي و تپانچه بانوان شركوزارت نيرو-شركت در مسابقات شنا

تتيم تفنگ بادي و تپانچه آقايان شرك



حوزه ورزشی

داخل شركتمسابقات آمادگي جسماني

كاركنان دولت استانابقات آمادگي جسمانيكسب مقام در مس

تست آمادگي نفر از همكاران در2كسب موفقيت 
جسماني داوران فوتبال كشور در استان هرمزگان 



حوزه ورزشی

قات دوره مسابو کسب مقام چهارمی در چهارمين دوره مسابقات دو و ميدانی قهرمانی در هفدهمين 
نيروآمادگی جسمانی وزارت 



حوزه ورزشی

و كوهنورديكويرنوردي



حوزه ورزشی

بانوان استانمسابقات ورزشي اوقات فراغتكسب مقام سوم 
دومين جشنواره فرهنگي ورزشي اوقات 
فراغت بانوان شاغل و كسب عنوان سوم 

قهرماني همكاران برق كوهبنان در المپياد محالت استان



حوزه ورزشی

نايب قهرماني تيم اداره برق شهرستان انار طي مسابقات جام ادارات 

همايش دوچرخه سواري

ميزباني مسابقات فوتسال وزارت نيرو و كسب مقام در مسابقات



حوزه ورزشی

مسابقات واليبال آقايان جام دهه فجر و قهرماني امور برق نواحي كرمان 

كسب عنوان قهرماني بانوان در واليبال صنعت برق استان كرمان

حضور در مسابقات واليبال وزارت نيرو

ال كسب عنوان نايب قهرماني بانوان در واليب
نفر از بانوان اداره2وزارت نيرو با حضور 



کسب رتبه برتر در مجموع شاخص هاي
عمومی و اختصاصی استان

(اراک)وزارت نیرو GISشرکت در کنفرانس ملی سامانه مکانی 
رتبه اول غرفه نمايشگاهکسب و  



کسب رتبه حراست برتر
در صنعت برق

کسب مقام برتر روابط عمومی برتر 
در استان





پیک بار سالیانه شرکت توزیع برق شمال کرمانمقایسه رشد

درصد2.5برابر 95نسبت به سال 96سال مصرف انرژيرشد 

درصد3حدود 95نسبت به96رشد پيك بار سال 



 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24تاريخ 

1393/05/14550525509500495485.7468492539.9580.3610.1628.9642.3631.2613610.6616.6610.3595.1609.8637.6626614.8599.2

1394/04/14566536518512506479.7468502546.3580.6607.8626.5627.8623.1624.5613.8613.6605.6590.9599.1637.2642.2634.7606.9

1395/04/20587561543532524506.8492528575.8616.2648.3668.4681.6670.1661.2652.5647.8642.6625.8624.5665.6664.8652.3626.8

1396/04/03612581560553540513.1503541589.8630.3661.8686.8702.6696.5690.3677.5674.3668.2654.7652.2694.5696.4681.2657
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(مگا وات)1396تا 1393مقايسه پیک شرکت بین سالهاي 

1393/05/14 1394/04/14 1395/04/20 1396/04/03



 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24مقايسه بین سال هاي    

%1.3%3.2%2.6%0.1-%1.8-%0.7-%0.8-%0.5-%0.5%1.9%1.3-%2.3-%0.4-%0.4-%0.1%1.2%2.0%0.0%1.2-%2.2%2.5%1.8%2.0%13942.9و 1393

%3.3%2.8%3.5%4.5%4.2%5.9%6.1%5.6%6.3%5.9%7.5%8.6%6.7%6.7%6.1%5.4%5.1%5.2%5.6%3.6%3.8%4.7%4.7%13953.6و 1394

%4.8%4.4%4.8%4.3%4.4%4.6%4.0%4.1%3.8%4.4%3.9%3.1%2.8%2.1%2.3%2.4%2.5%2.2%1.3%3.1%4.1%3.3%3.5%13964.4و 1395
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10.0%

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

(درصد)مقدار افزايش بار به نسبت سال قبل 

1394و 1393مقايسه بین سال هاي  1395و 1394مقايسه بین سال هاي  1396و 1395مقايسه بین سال هاي 



پيک واقع شده
(MW)

اکثر پيک  حد
(MW)تکليفی

سال اجرای 
طرح

644.5 648 1393

642.2 663.2 1394

681.6 699 1395

701.8 745 1396

756: ابالغی

1397
776:پيشنهادی

بار ابالغيمديريت حداكثر پيک



ردر كشورتبه اولكسب  :93در سال 

ومدر گروه درتبه دوم كسب  :91در سال 

ومدر گروه درتبه دوم كسب :94در سال 

يندر مشتركرتبه اولكسب :95در سال 

ردر كشورتبه اولكسب  :96در سال 



طرح مشترک جلب همكاري صنايع با سازمان صنعت معدن و تجارت•

طرح ذخيره عملياتي•
طرح جابجايي تعطيالت و تعميرات ساالنه صنايع به پيک بار•
DRحذف سریع بارهای بزرگ صنعتی  •

22تا 14جابجایی ساعات کار صنایع خاص از •

جلب همكاري مشتركين كشاورزي•

تفکيک و مدیریت بار فيدر های با اکثریت بار کشاورزی•

هماهنگي بكار گيري ظرفيت مولد هاي منصوبه•

اجراي طرح جابجايي ساعات كار ادارت•

با برقهاي  تقويت گروه پليس برق جهت جايگزيني المپهاي پر مصرف تجاري و برخورد•

غير مجاز



مدیریت  گروه هدف
(MW)مصرف

برداری و مولدبهره
(MW)خود تامين

زم مشترکين و لوا
اندازگيری

(MW)
10صنايع

16.056.1

8.1كشاورزي

0.5اداري

0.4تجاري  

0.5خانگي

0.5مدارس

42.15جمع

96سهميه کاهش پيک 



تمدیریت مصرف  بر  صنع

عميرات آموزش و جلب مشاركت صنايع بزر  در طرح تعطي ت و ت•
استفاده از ظرفيتهاي منصوبه صنايع در ساعات پيك بار•
اجراي برنامه هاي عملي مديريت مصرف •

هدف

  LEDپنل هاي خورشيدي و  را  
در پروژه هاي راه سازي

یهمکاری مشترکين طرح ذخيره عمليات راتو تعميهمکاری مشترکين طرح تعطيالت

ی
يات
مل
 ع
ال
س

پاداشمبلغ
الميليون ري

كاهش پيک
غير همزمان 

MW

عتعداد صناي
همكار

پاداشمبلغ
الميليون ري

كاهش پيک
غير همزمان 

MW

تعداد صنايع
همكار

_ _ _ 1138 24/4 43 92

3390 9 12 5689 44/5 88 93

3396 16/6 17 1420 19/6 42 94

2742 11 43 2286 26/9 55 95

3465 27 26 3854 33/2 46 96



همایش تعامل با کشاورزان

مشترك كشاورزي  1904جلب همکاري -

21465تحقق اهداف کاهش مصرف انرژی در پيک به ميزان -

مگاوات همکاری در طول 152مگا وات ساعت و مجموع دیماند 

(96/6/15الی 95/6/15از ) پروژه کاهش پيک 

نتايج همكاري كشاورزان 



(MW)کاهش پيک  فعاليت عنوان

9.8 هاي اصالح اتصاالت سست و روشناييپروژه
معابر

0.5 اصالح فيدرها و تعديل بار پس از ورود پست
بهرمان

3.2 اصالح فيدرها و تعديل بار پس از ورود پست
3كرمان

اقدامات شاخص بهره برداري در حوزه کاهش پیک 



مجموع ميزان بار قطع شده ناشی از مدیریت باراعالمی توسط
واحد های باالدستی  

مدیریت باراعمال شده از طریق 
(مگاوات)فيدرهای کشاورزی

مدیریت باراعمال شده به جز  
(مگاوات)فيدرهای کشاورزی 

8.980

اقدامات شاخص بهره برداري در حوزه کاهش پیک 



اجراي برنامه هاي تشويقی خاموشی پمپ در ساعات اوج بار•

کشاورزيقطع مقطعی فیدرهاي •

مشكل اجرايي

مشکالت براي چاهها کشاورزيبروز •

مالکانتقسیم مالکیت چاهها و ساعات دسترسی به آب بین خرده •

پمپ هاي شافت وغالف با نوع شناورجايگزينی الکترو •

به نوع شناوراستحصال آب از شافت و غالف تبديل سیستمهاي •

استفاده از کلید استارتر نرم براي حفظ سالمت چاهها•

اجراييمشكل 

بدلیل قیمت نازل انرژيکشاورزبصرفه نبودن تغییر ساختار فعلی چاه براي •

جهت اصالح مستقیم وضعیت کنونینقدينگی دولتی عدم وجود •

استفاده از حمايتهاي قانونی  مندرج در قانون بودجه و ورود سرمايه گذاري بخش خصوصی•





%11.23:      95تلفات سال  

%11.16:       96تلفات سال 

%10.21:      95تلفات سال  

%10.13:       96تلفات سال 

:داليل محقق نشدن هدف
.تخصیص صورت پذيرفته استمیلیون ريال 25،000بودجه مصوب، به میزان  میلیون ريال130،000از مبلغ 



هزينهوکیلومتر21.9طولبهخودنگهدارکابلبهکرمانشهرمحدودهفرسودهسیمیهايشبکهتبديل

ريالمیلیون13،082

ردوولتاژافتکاهشهدفبااندوهجردوحقیقتهمت،جنوب،کوهپايه،فیدرهايروياتوترانسنصب

فیدرتلفاتکاهشنتیجه

مجازغیرانشعاباتجمع آوريهدفباآباداهللمحدودهدرخودنگهدارکابلشبکهاحداث

:کاهش تلفاتفعالیت هاي

96سال درصد تلفات شرکت

11.16% مرجعاحتساب کنتورهايتلفات بدون

10.13% مرجعاحتساب کنتورهايتلفات بدون



 توسط  صرف ساالنه  ر
(kWh) شترک خانگي 

در کسر  صرف  حاسبه شده 
(kWh) دت يک سال

()  ي  ن کا ش تلفات  نرژي

26002،797،6000.06%

معرفی نامه هاي صادر شده توسط  
96/9/19دهیاري اهلل آباد تا مورخ 

تقاضاهاي ثبت  
شده

نصب شده اله ابادواريز وجه 

1118107610761076

تان مبلغ هزينه شده جهت اصالح شبکه هاي توزيع خیابان بوس
(میلیون ريال)

6000

مبلغ هزينه شده جهت اصالح شبکه در نقاط ديگر روستاي اهلل
(میلیون ريال)آباد 

12000

کل مبلغ هزينه شده جهت اصالح شبکه روستاي اهلل آباد
18000(میلیون ريال)

(اهلل آباد)جمع آوري انشعابات غیر مجاز در منطقه نمونه 



گزارش عملکرد واگذاري برق هاي غیر دائم در هشت ماهه ي 
96اول سال 

تعدادعنوانرديف

870متقاضیان انشعابات غیر دائم1

586تعداد انشعابات غیر دائم واگذار شده2

720ذاري پیش بینی تعداد انشعابات غیر دائم قابل واگ3

نامشهودمشهود

شناسايی  
شده

رفع شده
شناسايی  

شده
رفع شده

1496149622652265

96اشتراک هاي غیرمجاز مشهود و نامشهود سال 



 3فیدر جديد از پست کرمان 6احداث

نام 

شهرستان
شرح  روژه

کنتور ست  و ييكابل خودنگهد ر/ خطوط فشار ضعيف  و يي   يني/خطوط فشار  توسط  و يي 

ج ع   ينه 

 اي  ين 

صورت 

وضعيت

  يني و يي

ج ع   ينه

  يني
کابل 

خودنگهد ر

تعويض سطح

 قطع با کابل

خودنگهد ر
ج ع 

  ينه

ج ع قدرتتعد د

ج ع 

  ينه

تعد د

ج ع 

  ينه

kmkmkmkmkm(دستگاه)(KVA)دستگاه

کر ان
فيدر جديد     ست   حد ث 

3کر ان 
0.  5 .   ,   0.00.00000000  ,   

منتخب از طرح کاهش تلفات کرمان و رفسنجان•

در مدار آوردن پست فوق توزيع جديد و فیدر گیري از پست مذکور•

لفات  تعديل بار فیدرهاي پربار و طوالنی شهر کرمان و در نتیجه کاهش ت•

اين فیدرها



تعويض در دو بخش کاهش تلفات فنی و غیر فنی طرح هاي ارائه شده در منطقه مورد نظر با هدف 

. ارائه شده استطرح تجمیع کنتورها تعويض کنتورهاي مکانیکی وو شبکه فشار ضعیف 

2215تکفازتعداد اشتراک هاي 

280فازتعداد اشتراک هاي سه 

4950طول شبکه فشار ضعیف مسی

سا اند ي  نشعابات و تعويض 
کنتور اي  کانيکي

باالست انشعابات همزمان با •
تعويض کنتورها

کاهش تخلفات و جمع آوري •

انشعابات غيرمجاز

دسترسي سريع و آسان به کابل•

انشعاب و کنتورها

قرائت و وصول سريعتر و آسان•

تر مطالبات

کاهش مصرف داخلي کنتورها•

اصالح مبلمان شهري•

جمعي  تعداد كنتورهاي تکفاز تکي كه در تابلو ت
قرار گرفتند

948

جمعي  تعداد كنتورهاي سه فاز تکي كه در تابلو ت
قرار گرفتند

151

167تعداد كنتورهاي مکانيکي تعويض شده

4950(متر)طول شبکه كابل خودنگهدار احداث شده 

طرح کاهش تلفات خیابان شريعتی



تبديل شبکه هاي فشار ضعیف سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار

رديف
شهرست

 ن

ف عنو ن  روژه  اي تبديل سيم به کابل خودنگهد ر فشار ضعي

کر ان

 ست 

دستگاه)

)

( تر) تر ژ شبكه فشار  توسط 
 تر ژ شبكه فشارضعيف 

( تر)
تعويض کنتور

(لاير) بلغ  روژه 
 و يي 

(سي ي)

كابل ) و يي 

_خودنگهد ر

سيم روکش 

(د ر

  يني

 و يي 

كابل )

خودنگهد 

(ر

 و يي 

(سي ي)
  يني

تعويض 

کنتور 

 عيوب 

تکفا 

تعويض 

کنتور 

 عيوب 

سه فا 

 

کر ان

5   2  خيابان  قبال

 5575  خيابان حافظ2

     3 خيابان جا ي3

20 200 خيابان فلسطين 

 5 , 5  2خيابان   ام5

2  320 خيابان قدس 

 7 , 3 22بلو ر جهاد حد فاصل  ارک نشاط تا چهارر ه  قبال7

2       حدوده شهاب 

77 0 3  يد ن  شتاق تا  يد ن خو جو 

  005  باغ لي تا چهارر ه کاظ ي0 

 7 , 30 3 حدوده کوي  ستاند ري  

 2
بلو ر ج هوري بين  ديريت جهاد کشاور ي  ستان و  د ره 

گ رک
  50 52

0 30 0000 0  00002ج ع کل



طرح کاهش تلفات خیابان شريعتی•

مورد27فازتعداد تخلفات منجر به كسر مصرف تک

مورد4فازتعداد تخلفات منجر به كسر مصرف سه

تعداد كسر مصرف بدون دخالت مشترک
(تکفاز)

مورد24

تعداد كسر مصرف بدون دخالت مشترک
(سه فاز)

مورد2

ده به تعداد انشعابات تکفاز فرعي تبديل ش
دائم

مورد14

هتعداد كنتورهاي مکانيکي تعويض شد
167
مورد

رنج تعداد انشعاب هايي كه افزايش قدرت به
باالتر انجام شده است

مورد47

7932(kWh)متوسط مصرف ساالنه هر مشترک تجاري تکفاز 

23808(kWh)متوسط مصرف ساالنه هر مشترک تجاري سه فاز 

515580(kWh)كسر مصرف محاسبه شده مشتركين تک فاز 

142848(kWh)كسر مصرف محاسبه شده مشتركين سه فاز 

مورد167:شدهتعويضکنتورهايتعداد

درصدي کنتورهاي مکانيکي8حدوداً : خطاي منفي •

لاير368564به ازاي هر مشترک اضافه بهاي پيک محاسبه •

:تعويض شدهکاهش مصرف داخلي کنتورهاي محاسبه •

کيلوو ت ساعت در سال 344222: طبق  حاسبات ديگسايلنت تبديل شبکه سي ي به کابل خودنگهد ر کا ش تلفات ناشي    •

.عالوه بر  ين, تلفات ناشي     تصاالت سست شبکه  وجود و نا تعادلي بار ني  در   ين بخش در نظر گرفته شده  ست•



يمانور لوازم اندازه گیري ديماند

مانور بازديد اشتراک هاي ديماندي ولتاژ اولیه  و ولتاژ ثانويه
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معايب 
مشاهده شده

معيوب بودن 
ct ش استفاده بي

از قدرت 
قرادادي 

مغايرت 
ر سريال کنتو

با ال بودن 
کالس دقت 

ct

مغايرت رنج 
ترانس جريان

مغايرت ضريب
چ شکستگي پي

پلمپ

معيوب بودن 
کنتور  

معيوب بودن 
درب تابلو 

واگذاري برق  
فرعي  

بهم ريختن 
پروگرام 

کنتور 



لفاتنصب لوازم اندازه گیري نقاط تبادل انرژي در راستاي شفاف سازي ت

برنامه هاي 
خرد

امور

ريال مورد 
(میلیون ريال)نیاز

شرق
شما
ل 

غرب

جنوب 
غرب

شکوئیه
ک

ن
سنجا

رف

ن
کوهبنا

ک
شهرباب

زرندراور

نوقچترود

انارشهداد

نصب 
کیوسک  

لوازم  
اندازه  
گیري

200300030004150



مطالعات خازن گذاري

ي بررسي توان راکتيو عبوري از فيدرها
منطقه و تعيين حداقل ظرفيت خازن جهت

نصب به صورت دائم در شبکه

دريافت اطالعات مربوط به ضريب توان 
پست هاي فوق توزيع و مشخص نمودن 
قهپست هاي با کمترين ضريب توان در منط

انتخاب فيدرهاي با بار باال و طوالني جهت
کين نصب خازن با در نظر گرفتن نوع مشتر

تغذيه شونده از طريق فيدر

مگاوار خازن روي فيدرهاي 6پيشنهاد نصب 
ز فشار متوسط در جهت کاهش تلفات ناشي ا
عبور جريان راکتيو و کاهش پيک بار

2,400(میلیون ريال)هزينه سرمايه گذاري 

کاهش تلفات در طول يک سال 
(kWh)

3,714,240

صرفه جويی ريالی حاصل از کاهش 
(میلیون ريال)تلفات 

3,714

%0.086درصد کاهش تلفات کل شرکت

7.75(ماه)مدت زمان بازگشت سرمايه 

1نمونه مکان خازن هاي نصب شده روي فیدرهاي فشار متوسط پست فوق توزيع زرند 
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انجام مطالعات طرح تعويض اتصاالت سست فشار ضعیف
محدوده برق چمران

ريال رد نظر گرفته 275،825وات تلفات و زهينه تعويض ربارب 4جهت انجام محاسبات هب ازاي ره اتصال  . شده است

شناسايي 

فيدرهاي پربار 

فشار ضعيف 

جهت تعويض 

اتصاالت

ر تعويض اتصاالت سست عالوه بر کاهش تلفات سبب کاهش پیک با
.و خاموشی ها و در نتیجه کاهش انرژي توزيع نشده خواهد شد

ف فشار ضعیتعداد کل اتصاالت 
برق شرقموجود در امور

41973

ه تعداد اتصاالت سست که نیاز ب
تعويض دارند

12592

طرح هزينه سرمايه گذاري 
(ريالمیلیون )

3473

کاهش تلفات انرژي ناشی از 
(مگاوات ساعت)تعويض اتصاالت 

441

ارزش انرژي الکتريکی صرفه  
(میلیون ريال)جويی شده 

441

7.8(سال)بازگشت سرمايه طرح 
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اژنصب اتوترانسفورماتور روي فیدرهاي فشار متوسط داراي افت ولت

منحني ولتاژ فيدر کوهپايه قبل از نصب 
اتوترانسفورماتور

نام فیدرکيلوولت20.2ولتاژ ابتداي فيدر 
(kWh)تلفات انرژي (kW)تلفات توان (A)جريان 

بعدقبلبعدقبلبعدقبل

9491109.93100.44529634483920کوهپايه

درصدي 8.6کاهش 

تلفات فيدر کوهپايه

کيلووات ساعت 45714

صرفه جويي در مصرف 

انرژي
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کینبررسی ولتاژهاي ثبت شده بوسیله کنتورهاي هوشمند مشتر

194

ه دريافت فايل ولتاژهاي قرائت شد
مشترکين از معاونت مشترکين

GISلينک اطالعات با نرم افزار 

ژ بررسی محل مشترکين دارای ولتا
ولت210کمتر از 

بررسی علل احتمالی افت ولتاژ 
یمشترک و ارائه راهکارهای پيشنهاد



ضريب بهره 
%43: برداري 

با توجه به 
فاصه از 
پست 

احتماال 
مشکل در 

نحوه 
اتصال 
كابل 

مشترک  
مي باشد

احتماال بدليل فاصله 
زياد مشتركين از 

پست داراي افت ولتاژ 
مي باشند

:راهکار
احداث دو اسپان فيدر 
فشار ضعيف و تغذيه از 

پست مجاور
ارسال نتيجه حاصله به 

امورها جهت استفاده بهره 

برداران و طراحان

:نمونه تحلیل هاي صورت گرفته

195

ترکینبررسی ولتاژهاي ثبت شده بوسیله کنتورهاي هوشمند مش



ابرنصب خازن فشار ضعیف روي فیدرهاي روشنايی مع

کمیتهاي الکتريکی قبل از نصب خازن 

بهبود ضريب توان و کاهش توان راکتیو عبوري از شبکه و در نتیجه کاهش تلفات: هدف

کمیتهاي الکتريکی بعد از نصب خازن 
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باالنس بار به روش کابل شمار

پست واليت

قبل از اصالحات

درصد نامتعادلي
RSTN

2001801238545.9(A)بار کليد کل 

7166244287.6(A)1بار فيدر 

7668973336.1(A)2بار فيدر 

503213فيدر معابر

اطالعات بار پست عمومی قبل از باالنس بار

ازفسهبینمساويصورتبهوترتیببهفیدريکرويبرموجودمشترکینتمامیروشايندر

سوممشترک،Sفازرويدوممشترک،Rفازروياولمشترککهصورتبدين.می شوندتقسیم

.می شوندتقسیمصورتهمینبهنیزمشترکینسايروTفازروي

از باالنس بعد اطالعات بار پست عمومی 

بار
پست واليت

از اصالحاتبعد 

درصد نامتعادلي
RSTN

1691751552512.0(A)بار کليد کل 

6362491824.1(A) بار فيدر 

7372921425.3(A)2بار فيدر 

503013فيدر  عابر

از جمله مزاياي روش، به سرعت در انجام کار میتوان 
اشاره کرد
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انجام مانورهاي فشار ضعیف و فشار متوسط

حجم  اقدام صورت گرفته
عملیات

عدد123فتعويض رابط فشار ضعی

عدد61متالتعويض کلمپ فول بی

تعويض کلمپ سر خط 
عدد22ارتباط خودنگهدار

عدد57آچار کشی کلمپ

عدد2اصالح سیم زدگی

متر95شاخه زنی

اسپان3ريگالژ شبکه

(منطقه نمونه)دو کلمپه کردن نول و تعويض رابط در برق هوانیروز 

ن ونه  عايب رفع شده در
 انور ای فشار  توسط

 قره 
شکسته

درختان 
   حم

سيم  دگ 

تجهي  ت 
 ضاف 

سطح  قطع 
نا ناسب

 صالح ر بط 
با کل پ

198



ريدخکنتور،تعويض)ايسرمايهطرحهايانجامجهتالزمنقدينگیتأمینواعتبارتخصیص-
(...وهدارخودنگکابلجايگزينیضعیف،فشارشبکهکاهشگذاري،خازنتلفات،کمهايترانس

باالدستشبکهتنگناهايومشکالت-

دمعبدلیلمختلفهايبخشدرمشکالتباتلفاتکاهشاعتباراتسازيمتناسبضرورت-
برداريهرهبومهندسیبخشهايدرتلفاتمیزانباتلفاتکاهشيافتهتخصصاعتباراتتناسب

بخشسايرازکمتربسیارمشترکینبخشبرايشدهگرفتهنظردراعتباراتمیزان)مشترکینو
.(استجلوگیريقابلآسانتروبودهبیشتربخشايندرتلفاتمیزاناما.استها



ساير تعرفه

ها

57%

تعرفه 

کشاورزي

43%

ع پربازدهنوجایگزینی الکتروپمپ های شافت و غالف باپروژه عقد تفاهم نامه اجرای •

به صورت پایلوت در چاه های کشاورزی

اجراي يک نمونه پايلوت -

قانون رفع موانع توليد و جذب سرمايه گذار12جهت بهره مندي از حمايت ماده M&Vبررسي نتايج و تهيه گزارش -

نيروگاه هاي خورشيديحمايت از سرمايه گذار جهت احداث•



اي فیدر فشار متوسط در پست فوق توزيع بهرمان بر4احداث 
تعديل بار فیدرهاي پربار ، کاهش افت ولتاژ و کاهش تلفات

فیدر 6همزمان با احداث 3را ه اندازي پست فوق توزيع کرمان
براي مذکور در پست فیدر 16فشارمتوسط و امکان افزايش تا 

تتعديل بار فیدرهاي پربار ، کاهش افت ولتاژ و کاهش تلفا



تکمیل نصب لوازم اندازه گیری برای تابلو های روشنایی معابر-1

تغذیه روشنایی و تهویه پست های زمینی از تابلو روشنایی معابر-2

شناسایی و سنجش مصرف چراغهای راهنمایی -3

نصب اتوترانس در مسیرهای روستایی و کم بار-4

با پروب مشترکین با استفاده از قرائت دوره ای کنتورهای دیجیتالیژکنترل و اصالح ولتا-5

با رویکرد لوازم اندازه گیریفشار متوسط و-فشارضعیف)ساماندهی کامل شبکه بازار کرمان -6
کاهش دسترسی مشترکین





پیگیري تامین نقدينگی پروژه کاهش تلفات زرند

پیگیري اصالح شبکه هاي بازار زرند

 الکتروپمپ هاي شافت وغالف دار با نوع شناورجايگزينی

 (دينصب پنل خورشی)پیگیري توسعه استفاده از انرژيهاي تجديد پذير

جیتالیپیگیري تامین منابع مالی پروژه تبديل کنتورهاي مکانیکی به دي

 (در رفسنجان)تبديل شبکه هاي سیمی به کابل خودنگهدار





درصد تغییرات 96سال  95سال  واحد شاخص رديف

21.4-% 1.10 1.40 _ انرژي توزيع نشده در هزارنرخ 1

21.3-% 1.59 2.02 دقيقه در روز خاموشي برمشترک 2

21.8-% 9.92 12.69 مورد كيلوولت20تعداد قطعي  3

0 0.89 0.89 _
هتحويلي به شبکبهره وري انرژي

(نسبت مصرف انرژي به انرژي تحويلي)
4

0 0.34 0.34 _
بار نسبت پيک)بهره وري قدرت منصوبه

(به ظرفيت منصوبه
5

2.7-% 96.02 98.7 درصد وصول مطالبات جاري 6

47.8% 2.32 1.57 پركيلوولت آم
هر مشترک ءقدرت منصوبه به ازا
جديد

7

9.2% 9.5 8.70 متر
ر هءطول شبکه فشار ضعيف به ازا

مشترک جديد
8

و 10.21به میزان 95در صورتی که مصارف غیر قابل فروش در مصرف لحاظ گردد عدد تلفات برای سال 
.درصد خواهد رسید10.13به 96برای سال 



درصد تغییرات 96سال  95سال  واحد شرح رديف

16.7% 7 6 نفر در هر کیلومتر مربع پراکندگی مشترک  1

1.1-% 3.54 3.58 رآمپولت کیلو ظرفیت منصوبه به ازاء هر مشترک 2

0.9-% 13.26 13.37 متر طول شبکه فشار ضعیف به ازاء هر مشترک 3

1.3-% 19.25 19.49 متر طول شبکه فشار متوسط به ازاء هر مشترک 4

0.2-% 25.4 25.5 دستگاه مشترکتعداد ترانسفورماتور به ازاء هر هزار  5

0.8-% 6457 6509 کیلووات ساعت هر مشترکمصرف سرانه  6

2.1% 2038 1996 کیلووات ساعت سالدرخانگیمتوسط مصرف مشترکین  7

2.4% 170 166 کیلووات ساعت ماهدرخانگیمتوسط مصرف مشترکین  8

6.7% 1526 1430 مشترک تعداد مشترک به ازاء يک نفر شاغل 9

--- 52 52 وات هر مشترکقدرت روشنائی منصوبه به ازاي 10

19.7-% 4856 6046 ساعتکیلووات انرژي توزيع نشده ناشی از توزيع 11

0.5% 61.7 61.4 درصد ضريب بار شبکه 12

kholase sherkathaye toziee rahbordi 95.xlsx


هارتبه بندي شاخص هاي شرکت نسبت به ساير شرکت



هارتبه بندي شاخص هاي شرکت نسبت به ساير شرکت



هارتبه بندي شاخص هاي شرکت نسبت به ساير شرکت



96مقايسه شاخص ها بر اساس آمار تفصیلی مديريت راهبردي 

شمال استانواحدنام شاخصرديف
کرمان

جنوب استان
سیستان و  هرمزگانيزدکرمان

بلوچستان
خراسان  

شهرستان تهران بزرگجنوبی
کل کشورمشهد

11.2313.027.2513.3312.548.067.206.1311.54درصد(95پايان سال ) تلفات1

ر مشترک بر کیلومتکچگالی پراکندگی مشتر2
7691042449847321مربع

مگاوات ساعت بر چگالی مصرف انرژي3
4458661322910204082061129کیلومتر مربع

متر کیلومتر بر کیلوچگالی شبکه4
0.210.350.250.360.200.1231.815.020.48مربع

13.65.249.43.33.019.98.322.419.0درصدیدرصد مصرف انرژي صنعت5

درصد مصرف انرژي  6
کشاورزي

42.241.215.19.613.930.92.69.318.3درصد

ط  سرانه شبکه فشار متوس7
به ازاء هر مشترک  

19.237.116.323.031.435.62.04.112.2متر بر مشترک

ف به  سرانه شبکه فشار ضعی8
ازاء هر مشترک  

13.325.612.613.616.415.95.16.610.4متر بر مشترک





صوص عدم تامین نقدينگی در بخش اصالح و بهینه سازي شبکه جهت رفع فرسودگی تجهیزات بخ

.پايه هاي بتنی شرکت% 40ات و فرسودگی تعويض تیرهاي فرسوده با توجه به عمر باالي تاسیس

 وجود معضالتی همچون پراکندگی شبکه، عدم ساماندهی )همخوان نبودن نرخ خدمات شرکت

با هزينه هاي تحمیلی به شرکت و همچنین عدم تناسب...( روستاها در طرح هاي هادي روستائی و 

.تعرفه هاي برق با آن

 و خدماتی( سرمايه اي)پراکندگی حوزه عملیاتی شرکت و باال بودن هزينه هاي توسعه و اصالح

میلیون ريال ، مبلغ سرمايه گذاري 13درآمد حاصل از فروش هر انشعاب میانگین ).شرکت( جاري)

(  میلیون ريال17میلیون ريال ، مابه التفاوت درآمد با سرمايه گذاري 30جهت هر انشعاب 

هارکشهدرخصوصاشبکهفاقدمتقاضیانتعدادافزايشوتوسعهروندمقابلدراعتباراتکمبود.

تاناسدرهااشتراکپراکندگیبهتوجهباتوزيعشبکهسرويسونگهداريهايهزينهبودنباال.

(شبکهنبودنرينگ)الزمگذاريسرمايهوجودعدموفیدرهابینارتباطیخطوطبهنیاز

کرمانشمالتوزيععملیاتیحوزهبودنخیززلزله



ارقام به میلیون ريال

عنوان
اصالح و بهينه 

سازی شبکه های
توزیع

تامين برق 
متقاضيان فاقد 

شبکه

توسعه  و اصالح
روشنایي معابر

برقدار نمودن  
روستاهای فاقد 

برق

توسعه و 
دفناوریهای جدی

ساختمان و 
ابنيه

پایه های تقویت 
فرسوده

جمع کل

96251,000130,00067,0006,0009,00065,00017,000545,000عملکرد سال 

پيش بيني 

97سال 
225,000143,00060,0007,00010,00070,000100,000615,000

بينيپيش 

98سال 
248,000157,00066,0007,50011,00075,000110,000674,500

پيش بيني 

99سال 
272,000173,00073,0008,00012,00080,000120,000738,000

پيش بيني 

1400سال 
300,000190,00080,0009,00013,00085,000130,000807,000

ال پيش بيني س
1401329,000209,00088,00010,00014,00092,000146,000888,000



عملکرداعتبارعملیاتیمصوباعتبار عملیاتیبودجه مصوببودجه شرح
درصدانحراف 

ه نسبت بعملکرد 
اعتبارمصوب 

950,000855,000950,000855,0001,031,3309بخش جاري

31-907,000639,362907,000639,362628,941سرمايه اي

عملکرداعتبارعملیاتیمصوباعتبار عملیاتیبودجه مصوببودجه شرح
درصدانحراف 

ه نسبت بعملکرد 
اعتبارمصوب 

278,796652,854278,796652,854650,8547بخش جاري

23-000,775102,597000,775102,597102,597سرمايه اي

ارقام به میلیون ريال

ارقام به میلیون ريال

:  96در عملکرد بودجه سرمايه اي سال 
میلیون ريال و تاسیسات اهدايی 117059مبلغ مذکور بدون احتساب مبالغ مربوط به روستاهاي فاقد برق و روشنايی ورودي روستاها بمبلغ 

. در نظر گرفته شده است(میلیون ريال321233جمعا بمبلغ )میلیون ريال 204174بمبلغ  



مبالغ به میلیون ریال 

/  شماره طرح 
پروژه/ عنوان طرح پروژه

اعتبار مصوب
درصد 

تخصیص

جمع کل 
اعتبار  

تخصیص
يافته

جمع کل 
اعتبار  

نقدينگی استانی
سه درصد 

درآمد 
زنفت و گا

قانون 12ماده 
تشکیل  
سازمان 

مديريت بحران
کشور

جمع کل

ق  احداث، توسعه و بهینه سازي بر1301015ر002
روستايی  

30405003040543.581324913249

0482004820100.0048201928

1301015ر006
بازسازي و مرمت خطوط برق  

خسارت ديده از حوادث  
غیرمترقبه 

00240002400022.9755135513

23,58220,690-30,4054,82024,00059,225جمع کل

تخصیص اعتبارات تملک دارايی هاي سرمايه اي



(ميليون ريال )اعتبار شرح 

(كاال و عمليات)مبلغ قراردادهاي كليد در دست 
39,067فصل يك   

مبلغ قرارداد هاي خريد كاال و تجهيزات 
20,933(فصل دو) 

اعتبار موافقتنامه كل ميزان
60,000(در حوزه توسعه و بهينه سازي)

30,503ميزان تخصيص ريالي

9729,497سالبه انتقالي 

15,000روستاهاورودي 



درصد تغييرات 96سال  95سال  شرح رديف

24.6% 32,499 26,078 ارتش 1

23.1% 29,558 24,018 سپاه 2

29.5% 19,910 15,374 نیروهاي انتظامی 3

23% 135,042 109,766 به و وابستهشرکتهاي تابعه
وزارت نیرو 4

113.3-% 2- ,809 21,170 مشترکین صنعتی 5

57.9% 81,325 51,505 ساير مشترکین 6

34.4% 434,008 322,957 مجموع مانده بدهی

( میلیون ریال)

.اعالم گرديده استآمار مشترکین اطالعات بر اساس 

به مشترک تجاري 111116731با شماره اشتراک  ( شرکت زغال سنگ)96يکی از مشترکین صنعتی سال : 5در رديف 
.  تبديل شده است



(ل میلیون ریا)اعتبار شرح

12.9یآمد ناشی از فروش هر انشعاب با کسر سهم برق منطقه ادرمتوسط

165,301(اشتراک جدید19967)حاصل از فروش انشعابدرآمد

341,258برق منطقه ای% 30حاصل از فروش انشعاب با کسر سهم شرکت توزیع

907،000(96سال )ی اسرمایه فعالیت های عملیاتیبرنامه اعتبار 



ن و فعاليت همچنا
...ادامه دارد


