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غير موظف/ موظف سمت در هيات مديره علی البدل/ یاصل اعضاءنام 

موظف
هيات مديره و مدير رئيس

عامل اصلی هباشمحمود آقاي 

موظف
عضو و نايب رئيس هيات 

مديره اصلی آقاي اصغر رضايی پناه

موظف عضو هيات مديره اصلی محمود طاهريآقاي 

موظف عضو هيات مديره علی البدل 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 گرديده است95آمار جمعيت برگرفته از درگاه ملي آمار بر اساس اطالعات سرشماري سال 



95سال واحدشرحرديف

10963.7کيلومتریمتوسط هوائطول شبکه فشار 1

380.9کيلومترنیمتوسط زميطول شبکه فشار 2

7438.5کيلومتریضعيف هوائطول شبکه فشار 3

343.6کيلومترنیضعيف زميطول شبکه فشار 4

19127کيلومترجمع کل

14242دستگاهتعداد ترانسفورماتور هوائی5

577دستگاهتعداد ترانسفورماتور زمينی6

14819دستگاهجمع کل

2084مگاولت آمپرظرفيت کل ترانسفورماتورها7

شبکه

درصدتعداد مشترکينشرح تعرفه

486,97283.0خانگی

17,3293.0عمومی

4,6350.8کشاورزي

2,9090.5صنعتی

70,10711.9تجاري

4,7670.8روشنائی معابر

586,719100جمع کل

مشترکين



پيش بينيعملکردپيش بينيعملکرد

565568582590هزار مشترك1

20221722هزار مشترك2

3580359237003734ميليون كيلووات ساعت3

1019211894ميليون كيلووات ساعت4

11.8611.5011.2310.00درصد5

2.442.432.022.33دقيقه در روز6

1959200519962004كيلووات ساعت7

98.198.998.799.0درصد8

68727582درصد9

46495054درصد10

139117روز11

2057207220842124مگا ولت آمپر12

1.92.41.62.4كيلوولت آمپر/ مشترك13

3.643.653.583.60كيلوولت آمپر / مشترك14

142141141138كيلوولت آمپر15

7633769277827857كيلومتر16

13.513.513.413.3متر / مشترك17

7.59.58.77.5متر / مشترك18

11249113281134511530كيلومتر19

47464645كيلومتر20

102.7102.0102.5101.0وات21

29.928.030.428.4مگا وات22

2.72.53.12.5درصد23

100100100100درصد24

100100100100درصد25

100100100100درصد26

19374175درصد27

7.120.000.660.00تعداد28

0.720.000.140.00تعداد29

ف
دي
ر

واحدشرح
9495

الن
ه ك

رنام
ب

تعداد مشتركين موجود) بدون روشنايي (

تعداد مشتركين جديد

فروش انرژي) بدون روشنايي (

مصرف روشنايي معابر

في
 كي

اي
صه

شاخ

تلفات

 زمان انرژي تامين نشده هر مشترك در روز

متوسط مصرف سرانه خانگي

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

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

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

G
IS

درصد برداشت  شبکه فشارمتوسط و پست ها

درصد برداشت شبکه فشار ضعيف

ني
ايم

ضريب وفور حادثه

ضريب شدت حادثه

(بدون احتساب مصارف غيرقابل فروش)

در صورتی که مصارف غیر قابل فروش 
در مصرف لحاظ گردد عدد تلفات برای 

و برای سال 10.96به میزان 94سال 
.خواهد رسید10.21به 95

95سال  94سال  مصارف غيرقابل 
(  کنتورهاي مرجع)فروش

47 45 تعداد کنتور

44 38 انر ژيمصرف 
(کيلووات ساعتميليون )

7



          
   

            

تعداد پست هاي توزيع به تفکي  هوائی و زمينی

          
   

          
   

ظرفيت پست هاي توزيع به تفکي  هوائی و زمينی



وضعيت 
توسعه و احداث

تعداد و مقادير 
سرويس و تعميرات واحد شرح رديف

285 7007 دستگاه پست توزيع هوائی 1

7 577 دستگاه پست توزيع زمينی 2

96 9431 کيلومتر شبکه فشار متوسط 3

149 4605 کيلومتر شبکه فشار ضعيف 4

6048 258633 دستگاه روشنائی معابر 5



تغییراتدرصد 95سال  94سال واحد شرح ردیف

5.4- 11.23 11.86
درصد

(بدون احتساب مصارف غیرقابل فروش)تلفات  
1

6.8- 10.21 10.96 (با احتساب مصارف غیرقابل فروش)تلفات 

3 4302014 4177547 ساعتمگاوات انرژی تحویلی 2

3.7 3818952 3681718 مگاوات ساعت مصرف انرژی 3

9.9 2406254 2189357 میلیون ریال فروش انرژی 4

6.1 681.6 642.2 مگاوات پیک بار همزمان 5

1.1 98.7 97.6 درصد وصول مطالبات جاری 6

3 586719 569692 مشترک مشترکین موجود  7

-14 17183 19969 مشترک اشتراک جدید 8

12.7- 6941 7954 مگاوات ساعت وزیعانرژی توزیع نشده ناشی از توزیع و فوق ت 9

0.8 11344.7 11249.1 کیلومتر طول شبکه فشار متوسط 10

2 7782 7632.5 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف 11

2 14242 13957 دستگاه تعداد ترانسفورماتور هوائی 12

1.2 577 570 دستگاه تعداد ترانسفورماتور زمینی 13

1.3 2084 2057 مگاولت آمپر ظرفیت کل ترانسفورماتورها 14

5.41 1383 1312 روستا کل روستاهای برقدار  15

0.66 96069 95439 خانوار تعدادخانوار روستایی برقدار 16

12.4 407 362 نفر تعداد پرسنل 17

.مصرف انرژي بدون احتساب مصارف غیرقابل فروش اعالم گردیده است



جمعروشنايیتجاريصنعتیکشاورزيعمومیخانگی95مشترکين و مصرف برق تا پايان سال

شرکت  مصرف 
(ساعتمگاوات)

972,016267,8031,707,338516,590236,716118,4893,818,952

25.5744.713.56.23.1100.0درصد مصرف

486,97217,3294,6352,90970,1074,767586,719تعداد مشترک

8330.80.511.90.8100تعداد مشترکدرصد 

349.81317.825.40.0100.0درصد فروش شرکت

84388318382925780630(ريال)نرخ فروش

83خانگي 

3عمومي

0.8کشاورزي 0.5صنعتي

مصارف ساير 

11.9

روشنايي 

0.8معابر

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

95.xls


(ميليون ريال)مقايسه ميزان فروش انرژي  (مگاوات ساعت)مقايسه ميزان فروش انرژي 

نوع تعرفه رديف
درصد 
تغييرات 95سال  94سال  درصد 

تغييرات 95سال  94سال 

11.9 819074 731,875 4.5 972,016 930,469 خانگي 1

12.2 236461 210,820 4.5- 267,803 280,403 عمومي 2

11.1 312225 280,921 5.9 1,707,338 1,612,724 كشاورزي 3

3.3 428211 414,387 2.3- 516,590 528,688 صنعتي 4

10.7 610284 551,354 3.8 236,716 228,031 تجاري  5

--- --- --- 16.8 118,489 101,404 روشنايي 6

--- --- --- 15.4 43,768 37,916 مصارف غيرقابل فروش
(کنتورهاي مرجع)

7

9.9 2,406,254 2,189,357 3.7 3,818,952 3,681,718 کلجمع 8

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



95تعداد کل مشترکين تا پايان سال 

نام امور
نوع تعرفه

جمع
روشنايی معابرساير مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگی

022270031مشترکين خاص

83,5412,14720641614,323549101,182شرق کرمان

153,1607,78831188621,8681,048185,061غرب کرمان

13,300394150911,67519515,805ماهان

15,1904383901111,30722717,663چترود

4,811165175292736996,278باغين

6,51131312055081287,585شهداد

4,546202342405615,250گلباف

5,579234130246421146,723راين

11,472386171331,40212913,593راور

75,5361,90982252912,36566491,825رفسنجان

10,739357291782,13215013,747انار

9,530280435351,58114312,004نوق

8,236260250281,24512010,139کشکوئيه

45,7361,1406111635,46756753,684زرند

9,25635261161,02414010,849کوهبنان

29,8299624761733,42743335,300شهرباب 

486,97217,3294,6352,90970,1074,767586,719جمع

83.03.00.80.511.90.8100.00درصد تعرفه



مگاوات ساعت95مصرف  انرژي برق در سال 

نام امور
نوع تعرفه

جمع
روشنايی معابرساير مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگی

06,37142,250243,19200291,813مشترکين خاص

177,11169,08442,55320,05046,79215,435371,025شرق کرمان

334,42889,75779,03573,86597,19829,891704,174غرب کرمان

18,9934,09533,1816,8034,5565,34272,970ماهان

22,4032,714147,39519,7753,5134,503200,303چترود

7,4324,18563,44066,3932,4053,685147,540باغين

11,6481,07431,076761,1784,73549,787شهداد

4,9649854,565316381,64812,832گلباف

6,0601,36038,3701531,2291,54548,718راين

20,3893,93355,9081,5663,7073,31688,819راور

171,04055,675362,79750,19032,90915,131687,742رفسنجان

22,0704,269109,0013,7045,7593,924148,727انار

21,3892,079268,0408674,5673,817300,759نوق

14,6511,887118,6987422,9572,847141,781کشکوئيه

76,58210,929228,02415,32316,28512,526359,669زرند

11,9791,90610,9622,3702,4342,96432,614کوهبنان

50,8787,50072,04311,49010,5907,179159,680شهرباب 

972,016267,8031,707,338516,590236,716118,4893,818,952جمع



ميليون ريال95فروش انرژي برق در سال 

نام امور
نوع تعرفه

جمع
روشنايی ساير مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگی

معابر
مشترکين 
04,11814,651196,39700215,165خاص

149,80962,4599,31416,674118,6890356,944شرق کرمان
297,54890,74116,42065,209251,5200721,439غرب کرمان
15,1755,2516,6825,11811,188043,414ماهان
16,9402,41826,42517,5099,624072,917چترود
5,9003,94110,47353,6617,088081,062باغين
6,2311,6444,881811,995014,833شهداد
3,5837151,004381,61606,956گلباف
4,3961,4605,9591473,079015,041راين
15,2183,7009,2581,4709,473039,119راور
151,69435,19463,39140,35185,2190375,849رفسنجان
17,9463,64718,9353,34115,032058,900انار
18,9561,28252,29180912,452085,792نوق
11,3731,30419,8957878,332041,691کشکوئيه
56,5498,79839,04213,83741,7340159,961زرند
8,2542,2151,8102,0326,168020,478کوهبنان
39,5037,57111,79610,74827,075096,694شهرباب 
819,074236,461312,225428,211610,28402,406,254جمع
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فروردین خرد د ردیبهشت تیر شهریور رد د آبان هر آذر دی به ن حد کثر بار سفند

609.6
638.48644.5642.17

681.64

ت 
و 

گا
 

95تا 91مقايسه پي  بار همزمان در سالهاي 

91پي  بار همزمان  92پي  بار همزمان  93پي  بار همزمان  94پي  بار همزمان  95پي  بار همزمان 

ماکزيمم
93سال 

ماکزيمم 
91سال 

ماکزيمم 
94سال 

ماکزيمم 
92سال 

ماکزيمم 
95سال 

مقايسه پي  بار همزمان شرکت بر حسب مگاوات

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

91پي  بار همزمان  506.72 537.47 555.59 609.61 580.44 566.54 554.55 504.96 479.14 495.11 522.17 539.24 609.61

92پي  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

93پي  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

94پي  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

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



بازه مبلغ صورتحساب ماهانه
درصد قبوض

95نيمه دوم سال 94نيمه دوم سال 

%52%60هزارريال100مبلغ صورتحساب کمتر از 

%30%26هزار ريال200هزار تا 100مبلغ صورتحساب بين 

%9%7هزار ريال300هزار تا 200مبلغ صورتحساب بين 

%5%4هزار ريال500هزار تا 300مبلغ صورتحساب بين 

%3%2هزار تا ي  ميليون ريال500مبلغ صورتحساب بين 

%1%1مبلغ صورتحساب بيش از ي  ميليون ريال

انگیطبقه بندي مبالغ ماهانه برق مصرفی صورت حسابهاي تعرفه خ



درصد وصولی جاري

با احتساب سخت وصول ها

درصد   98.7

ااحتساب سخت وصول هدونب

درصد   101.6

درصد وصولی جاری  -با احتساب سخت وصولها.xls
درصد وصولی جاری  -با احتساب سخت وصولها.xls
درصد وصولی جاری  - بدون احتساب سخت وصولها.xls
درصد وصولی جاری  - بدون احتساب سخت وصولها.xls


میلیون کیلووات ساعت4302 :95مقدارانرژی تحویلی درسال



انرژی 
تحویلی
(mwh)

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

94315325.42359338.38397900.15417681.09398891.44390274.38345617.98280635.58277437.91323771.65340274.62330397.89سال 

95333982.71363335.56404440.13424813.056416233.39393068.69355352.38330104.11257351.48345222.65339785.89338324.43سال 

95و 94نمودار انرژی تحویلی سال 

95انرژي تحويلی سال  94انرژي تحويلی سال 

014,302,4 547,177,4



ماه

سرجمع ميزان 
انرژي مصرفی 
ه اندازه گيري شد

(مگاوات ساعت)

انرژي مصرفی در نقطه مرجع شبکه

کليه مبلغ کل با در نظر گرفتن
(ريال) آيتم ها 

متوسط نرخ کل انرژي
خريداري شده با درنظر

ا آيتمهگرفتن تمامی 
بر مگاوات ريال )

(ساعت

ريال بر )نرخ (ريال)مبلغ (مگاوات)مقدار
(مگاوات ساعت

602,491 207,599,977,536 382,603 131,833,328,298 344,570 333,983فروردين

641,472 238,804,929,467 476,068 177,228,917,881 372,276 363,336ارديبهشت

643,120 266,862,776,208 510,794 211,954,224,347 414,950 404,440خرداد

872,113 367,651,412,088 720,692 303,817,443,785 421,564 424,813تير

916,974 389,054,210,450 789,711 335,058,991,347 424,280 416,233مرداد

680,557 257,460,156,378 660,006 249,685,554,746 378,308 393,049شهريور

751,390 237,998,282,736 533,625 169,022,496,739 316,744 355,347مهر

598,388 195,643,906,660 439,928 143,835,280,425 326,952 329,976آبان 

1,006,246 88,050,686,213 466,462 40,817,359,594 87,504 257,351آذر

660,451 212,199,879,158 442,333 142,119,462,399 321,295 345,162دي

682,556 209,663,057,329 457,115 140,413,566,401 307,173 339,786بهمن

531,074 167,605,217,973 465,627 146,950,142,068 315,597 336,749اسفند

 715,569 2,838,594,492,197 543,940 2,192,736,768,031 4,031,214 4,300,225کل سال 



ماه
نرخ خريد برق از بازار

ريال بر)عمده فروشی
(ساعتمگاوات 

ار نرخ خريد برق از باز
ريال بر )بورس
(ساعتمگاوات 

ميزان خريد از 
(مگاوات)بورس

تعداد روزهاي 
معامله در 
بورس

مبلغ صرفه جوئی در 
ازاي خريد از بورس 

(ريال)انرژي

مبلغ شارژ حساب 
تاريخ شارژ (ريال)انرژي بورس 

-------فروردين

501,993302,000480295,996,8641,332,500,0001395/02/09ارديبهشت

548,082290,000240239,864,5951,332,500,0001394/03/05خرداد

708,785290,0008,320212,194,967,1031,332,500,0001394/04/10تير 

مرحله3در 771,531280,0004001121,025,2777,200,000,000مرداد

مرحله5در 661,898337,00024,160208,806,301,44626,357,000,000شهريور

549,160361,59251,6802010,586,932,2486,600,000,0001395/07/10مهر

در دو مرحله439,537362,38010,87210760,741,80719,800,000,000آبان

در دو مرحله463,700357,66845,836194,530,874,51713,345,000,000آذر

در سه مرحله449,237345,02930,016223,250,991,55121,600,000,000دي

در دو مرحله456,100328,22840,500265,267,972,67514,400,000,000بهمن

467,850322,43824,072213,324,293,0742,400,000,0001395/12/21اسفند

-547,079325,121236,57616438,979,961,157115,699,500,000کلجمع 
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، بورس و دو جانبه فروشی میزان خرید انرژی از بازار عمده 

(        مگاوات)

(هاب)مقدار کل انرژی معامله شده دوجانبه 

(هاب)مقدار انرژی معامله شده بورس 

(هاب)انرژی معامله شده در بازار عمده فروشی 
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درصد خرید انرژی از بازار عمده فروشی ، بورس و دو جانبه

(هاب)مقدار کل انرژی معامله شده دوجانبه 

(هاب)مقدار انرژی معامله شده بورس 

(هاب)انرژی معامله شده در بازار عمده فروشی 



95سال
94کل سال  ميزان 

کلتحصيالت مرد زن

48 48 0 55 زيرديپلم

43 35 8 41 ديپلم

68 65 3 61 فوق ديپلم

192 141 51 171 ليسانس

56 41 15 34 فوق ليسانس

0 0 0 0 دکترا

407 330 77 362 جمع کل







مردمی
جمع کل

برون سازمانی درون سازمانی
اداره/ مديريت توزيع  رديف

فوت عضونقص  آسيب فوت ونقص عض آسيب فوت نقص 
عضو آسيب

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 امور برق غرب کرمان 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 امور برق شرق کرمان 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور اتفاقات و عمليات کرمان 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق نواحی کرمان 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق چترود 5

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 مديريت توزيع برق رفسنجان 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مديريت توزيع برق زرند 7

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 مديريت توزيع برق شهرباب  8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مديريت توزيع برق کوهبنان 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مديريت توزيع برق راور 10

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 مديريت توزيع برق انار 11

1 0 3 2 0 0 0 0 0 2 کلجمع 



جمع کل(نفرساعت)آموزش پيمانکار(نفرساعت)آموزش پرسنلسال

94113422330934651سال

59161(21020+فنی وحرفه اي12376)9525765سال

%71%43%127درصد رشد

(ميليون ريال)هزينه هاي آموزشیسال

9410,449سال

9510,070سال

-0.9رشدميزان 

بدليل استفاده از اساتيد داخل شرکت دردوره هاي آموزشی و برگزاري 94نسبت به سال 95ميزان رشد هزينه هاي آموزشی سال 
.  دوره آموزشی در داخل شرکت کاهش داشته است



95اطالعات تا پایان سال 

ترانسفورماتورها(کيلومتر)طول شبکه روستاهای برقدار

تعدادقدرتفشارفشارکلکلخانوار20زیر خانوار20باالی 

دستگاه(رکيلوولت آمپ)ضعيفمتوسطخانوارروستاهاخانوارتعدادخانوارتعداد

759891116246958138396069312919703079253649

تعداد خانوارتعداد روستا
ترانسفورماتور(کيلومتر)طول شبکه

اعتبار هزينه 
شده

سرانه تامين 
هر خانواربرق

تعداد(kva)قدرت منصوبه فشار ضعيففشار متوسط
(ريالميليون)(دستگاه)

71630111211900696203198



برق رسانی به روستاهاکشوري در دريافت لوح تقدير 





نقشه استراتژیک شرکت



:مدیریت استراتژیک

کنترلبرنامه ریزی اجرا

تدوین برنامه 
پایش شاخص هابرنامه عملیاتیاستراتژیک

ی  بر فرآیند بکار گیری موثر و کارآمد منابع مالی و انسان:مدیریت
مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته می باشد





چشم انداز

چشم انداز يا دور نماي سازمان
به معناي مقصد و آرمان سازمان

،آينده اي است واقع گرايانه.است
.محقق الوقوع، جذاب و چالشي

:چشم انداز شرکت 

خصص و شرکت توزيع برق شمال استان کرمان با تکيه بر نيروهاي مت
.آموزش مستمر، بهره ور ترين شرکت توزيع در کشور خواهد بود



مأموریت

مشخص كننده فلسفه وجودي سازمان مأموريت 

و شامل اهداف، وظايف اصلي، ويژگي ها وبوده

.ارزش هاي حاكم بر آن سازمان مي باشد

:مأموريت شرکت 

ب  در چارچو"تامين و توزيع برق بصورت مطمئن و پايدار"
قوانين، ضوابط و مقررات



1404اهداف کالن سال 

 (11.23: 95عملکرد پايان سال )درصد8کاهش تلفات انرژي الکتريکی به %

 ( ساعت12: 95عملکرد پايان سال )ساعت4کاهش خاموشی به ازاي هر مشترک در سال به

 (0.1: 95عملکرد پايان سال )درصد20افزايش سهم انرژي هاي نو و تجديد پذير از پي  بار به%

 (85: 95عملکرد پايان سال )درصد5کاهش مراجعه حضوري ارباب رجوع به%

 (  روز7: 95عملکرد پايان سال )روز1کاهش زمان دسترسی به انرژي الکتريکی از شبکه به



کد گذاري استراتژي هاي خرد برنامه استراتژي 
شرکت

GOALهدف كالن
مسئول هدف 

استراتژي كالنStrategyكالن
هدف ميان 

Tar)مدت

get)

هدف ميان 
مدت 

استراتژي خردكد استراتژي خرد94سال 

G1

كاهش 
ي     تلفات انرژ
به الکتريکي

درصد8

معاونت 
مهندسي و 

نظارت

S1طراحي و اجرا  با رويکرد كاهش تلفات

T1

كاهش تلفات
انرژي 

ر الکتريکي ه
0.3سال 

درصد

درصد10.96

G1S1T1-96s1 توسعه و بازآرايي شبکه

G1S1T1-96s2توسعه استفاده از كابل هاي خودنگهدار

S2
ن توسعه بکارگيري تکنولوژي ها و ف

آوري هاي نوين

G1S2T1-96s1توسعه منابع توليد پراكنده

G1S2T1-96s2توسعه مکانيزم اندازه گيري و قرائت از راه دور تبادالت

G1S2T1-96s3ارتقاء مکانيزم هاي نظارت و كنترل بر كيفيت كاال

G1S2T1-96s4مکانيزاسيون فرآيند اندازه گيري و قرائت

G1S2T1-96s5توسعه استفاده از ترانس هاي كم تلفات

S3بهبود كيفيت توان

G1S3T1-96s1كاهش بار راكتيو شبکه

G1S3T1-96s2
شناسايي بارهاي هارمونيک زا و الزام به نصب فيلترهاي 

هارمونيکي

S4كنترل و حذف مصارف غير مجاز

G1S4T1-96s1
رايزني با مراجع ذيصالح جهت رفع موانع قانوني واگذاري 

انشعاب

G1S3T1-96s2بهبود عملکرد تست كنتورها



تینرم افزار داشبورد مدیری

:نمونه شناسنامه شاخص





 جامع در شهرستانهاي زرند، کوهبنان، راور و انارانعقاد قرارداد با مشاور جهت انجام طرح

 استقرار و پياده سازي طرح جامع رفسنجان و شهرباب

تهيه طرح جامع شهرستان کرمان

 استخراج نيازهاي اعتباري و شبکه اي حوزه شرکت

از نرم افزار نيازهاي مديريتی 

:کاهش تلفات شاملمطالعاتی و اجرا شدهطرح هاي
 0.02: درصد کاهش تلفات برآورديميليون ريال4.823بازار رفسنجان بمبلغ

 0.31: درصد کاهش تلفات برآورديميليون ريال118.364کرمان و رفسنجان بمبلغ

 0.64: درصد کاهش تلفات برآورديميليون ريال66.227زرند بمبلغ

 0.37: درصد کاهش تلفات برآورديميليون ريال65.000تبديل کنتورهاي مکانيکی پرمصرف به ديجيتال بمبلغ

 0.53: درصد کاهش تلفات برآورديبودجه ميليون ريال طرح مصوب130.000زرند، رفسنجان و کرمان مبلغ

فعاليت های حوزه برنامه ریزی



در حوزه شرکت به عنوان پايلوت کشوريITILشروع به کار 

مات يکی از چارچوب هايی که در زمينه مديريت سرويس هاي ارائه شده به کاربران مطابق با سطح خد

است که عملکرد فناوري اطالعات سازمان را بهبود  ITILوعده داده شده را فراهم می نمايد، چارچوب

.دهدو راهکارها و ابزارهاي الزم جهت مديريت خدمات فناوري اطالعات را در اختيار سازمان قرار می

راه اندازي طرح جامع فن آوري اطالعات

استاي را در ري  برنامه کالن است که با نگرش سازمان نگر و فراگير منابع فناوري اطالعات اين طرح 

د حمايت و پيشبرد اهداف، ماموريت ها، استراتژي ها و برنامه ها و کليه نيازهاي ذينفعان سازمان مور

ارايه بررسی قرار داده و نهايتاً راهکاري براي اين منظور به همراه اولويت ها، زمانبندي و هزينه مورد نياز

.می نمايد

ICT-فعاليت های حوزه برنامه ریزی



:باپژوهشیوتحقيقاتینامهتفاهممبادله

:رفسنجانوليعصردانشگاه

کرمانپيشرفتهعلومتکميلیتحصيالتدانشگاه

کرماناسالمیآزاددانشگاه

چمرانشهيدايحرفهوفنیدانشکده

کرمانباهنرشهيددانشگاهباهمکاريادامه

بازرگانیاتاقواستانداريهمکاريباانرژيزمينهدرهمکارينامهتفاهمعقد

نيروپژوهشگاهتوزيعپژوهشکدهباهمکارينامهعقدتفاهم

اتتحقيق-فعاليت های حوزه برنامه ریزی

:  با هدف
 هموارسازي زمينه همکاري اساتيد و اعضاء هيئت علمی دانشگاه در

پروژه هاي تحقيقاتی شرکت
 هماهنگی و همکاري تنگاتنگ اساتيد دانشگاه با صنعت برق در

رويدادهاي علمی و کنفرانس ها 
اي ايجاد بستر و فضاي مفيد جهت تحقيقات مناسب در زمينه انرژي ه

تجديد پذير با توجه به فضا و پتانسيل دانشگاه ها 



جملهازمقاالتپذیرشوالمللیبینوملیهایکنفرانسبهمقاالتارسال:

پنج مقاله-95رامسر اردیبهشت –ایران –بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر کنفرانس * 

پنج مقاله–2016ترکیه –کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی و علوم استانبول * 

یک مقاله2016-آلمان –برلین -کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری* 

یک مقاله2016نروژ -کنفرانس بین المللی مهندسی برق ، الکترونیک و کامپیوتر* 

یک مقاله2016اکراین -اساکا–کنفرانس بین المللی مهندسی برق و الکترونیک * 

مقالهیک–اسپانیامهندسی و علوم دستاوردهای نوینکنفرانس بین المللی* 

چاپ کتاب مجموعه مقاالت کنفرانس داخلي شرکت



:حضور در نمايشگاه هاي مختلف

ت حضور در نمايشگاه جانبی کنفرانس شبکه هاي هوشمند انرژي دانشگاه هاي

 (مشترک با شرکتهاي مخابراتی و الکترونيکی)حضور در نمايشگاه الکام



اتتحقيق-فعاليت های حوزه برنامه ریزی



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



کهشبموجودپايه هايبهسازيطرحارائهوپذيريآسيبارزيابیمطالعات
(تهرانبهشتیشهيددانشگاه)کرمانتوزيع

تجهثانويهجرياناضافهيرلهازاستفادهخصوصدربررسیوتحقيق
انرژيکاهشهدفباکيلوولت20سيمیشبکهوکابلیخطوطحفاظت
(پيشرفتهفناوريوتکميلیتحصيالتدانشگاه)نشدهتوزيع

بر(وخاکگردآلودگی)آلودگیازناشینشتیجريانميزانگيرياندازه
گاهدانش)کرمانشمالتوزيعشبکهدرمتوسطفشارشبکههايمقرهروي
(اسالمیازاد

مالشتوزيعشبکهدرجريانوولتاژاغتشاشاتکاهشراهکارهايبررسی
(اسالمیآزاددانشگاه)کرمان



ميرتععملياتازجرثقيلحذفسنجیامکانخصوصدرتحقيقوبررسی
جايگزينتجهيزساختوطراحیوفرسودهتيرهاي

تعمير و به سازي شبکه توزيع و كاهش هزينه ها :زمينه اصلی اجراي طرح

شرح مختصر از ويژگی هاي برجسته طرح

اده از آن صدها اين سه پايه فلزي ساخته شده به صورت جايگزين جرثقيل در عمليات تعمير تيرهاي فرسوده به كار ميرود و با استف
صرفه با استفاده از اين سه پايه و حذف جرثقيل از نظر اقتصادي و زمان. اصله تير برق در اين شركت  مقاوم سازي گرديده است

.در نمايشگاه اين سه پايه به صورت ماكت نمايش داده شدو جويي قابل مالحظه اي در عمليات تعمير تيرها صورت گرفت

.اين طرح قابليت ارتقا و تعميم به ساير شرکت هاي توزيع را دارد



سرقتازجلوگيريجهتهاپيچواتصاالتازحفاظتومهرهوپيچساختوطراحی
توزيعهايشبکهدرترانس

هاهزينهكاهشوتوزيعشبکهسازيبهوتعمير:طرحاجراياصلیزمينه

طرحبرجستههايويژگیازمختصرشرح

ضددفوالجنسبهتوجهباكهداردراقابليتاينشدهساخته(محافظروكش)بوشهمراهبهآنهامخصوصآچارومهرهوپيچ
مهمضالتمعازهموارهتوزيعهايشبکههايترانسسرقت.برساندصفربهرااتصالمحلبريدنوكردنبازامکانروكشبرش

نبوهاوتجهيزاينساختبا.استساختهواردشركتاينبهرازياديخساراتاخيرهايسالدروبودههاشركترويپيشو
ارزشوشدهمرتفعمشکلاينزياديحدتاجديدهايترانسنصبوقديميهايترانسسازيايمندرآنازاستفادهوسازي

رازاييسبهنقشنيزمهمايندرخاموشيوشبکهقطعازجلوگيريباهمچنينوداشتخواهدهمراهبهرابسيارياقتصادي
.داراست

.داردراتوزيعهايشرکتسايربهتعميموارتقاقابليتطرحاين



اهدانشگ)اصالحیحرکاتطريقازدرمانیورزشوکارکنانسالمتپايش
(کرمانباهنر

برمبتنینوينازروشبااستفادهخاموشیزمانمدتکاهشGIS

هايتفعاليبرنظارتواجراسازييکپارچهومديريتیمناسبالگويارائه
کرماناستانشمالبرقتوزيعشرکتدرعمومیخدمات



سیبرروبحثواطالعاتتبادلجهتکارکنانيکليهعضويتومجازييگفتگوتاالراندازيراه-
خصوصايندرسازندهنظراتنقطهپيشنهادومشکالت

مشارکتنظامسازيپوياراستايدرآنالينصورتبهپيشنهاداتنظامسيستماندازيراه-



رمانتکميل برداشت اطالعات شبکه فشارضعيف شهرستان هاي زرند، رفسنجان و شرق ک

انتخاب مشاور و عقد قرارداد جهت برداشت اطالعات شبکه فشارضعيف با سه مشاور  :

(گلباف، ماهان، باغين، راين و شهداد)برق غرب کرمان و نواحی کرمان. 1

چترود ، کوهبنان، راور و روستاهاي زرند. 2

شهرباب ، انار، نوق،کشکوئيه و پست هاي خصوصی رفسنجان. 3

 استقرار و پياده سازي نسخه جديد نرم افزارArcGeoNet

و بروز رسانی نرم افزار GISقراردادهای برداشت اطالعات در 

GIS-فعاليت های حوزه مهندسی



خطر باد-GISتهيه اطلس آسيب پذيري شبکه ها بر اساس اطالعات 

خطر خوردگي-GISتهيه اطلس آسيب پذيري شبکه ها بر اساس اطالعات 

خطر ريزش-GISتهيه اطلس آسيب پذيري شبکه ها بر اساس اطالعات 

خطر زلزله-GISتهيه اطلس آسيب پذيري شبکه هاي بر اساس اطالعات 

خطر سيالب-GISتهيه اطلس آسيب پذيري شبکه ها بر اساس اطالعات 

GIS-فعاليت های حوزه مهندسی



GISدرمتوسطفشارفيدرهايايلرزهبنديپهنهنقشهتهيه



شهريهاينقشهتهيه

GISو1:2000مقياسدربروزشدهشهرينقشهمشتركينوضعيففشارشبکهبرداشتقراردادهايدر

Readyضعيفشارفمشترکجغرافياييموقعيتثبتبرايبنديپارسلدارايوتوانيردستورالعملاساسبر
.استشدهتهيه

GISکاربردي سازي اطالعات 



(AVL)در سامانه رديابی خودرو GISاستفاده از اطالعات

GISکاربردي سازي اطالعات 

GIS(WMS)راه اندازي سرويس نقشه اطالعات 



GISاطالعاتپايهبرجامعطرحمطالعاتانجام



ثبت در برداشت و بروزرسانی ابعاد و موقعيت پستهاي زمينی تحت حوزه شرکت به منظور
تفاهم نامه مابين وزارت نيرو و ثبت اسناد کشورکاداستر براساس 

GIS-فعاليت های حوزه مهندسی



تهيه نقشه مانوري فيدرها 

GIS-فعاليت های حوزه مهندسی



درخواست تست منونه اي برخي جتهيزات و پيگريي از پژوهشگاه

یفعاليت های حوزه مهندس



در اين نرم افزار پل ارتباطی بين پيمانکار و متقاضی در اجراي طرحها از ي  طرف و از طرف ديگر امکان شرکت
.  مناقصات و ارزيابی کيفی و تائيد صالحيت پيمانکاران را دارا می باشد

ل مشاهده سهولت ارتباط با اين نرم افزار به گونه اي است که طرح و نقشه براي پيمانکار تائيدصالحيت شده قاب
ر نمودن بوده و متقاضی نيز با ورود به اين سامانه پيمانکارهاي واجد شرايط و قيمت کار را می بيند و براي برقدا

... طرح خود اقدام می کند که همه اين موارد با نظارت شرکت امکان پذير است

راه اندازي سامانه تحت وب ارزشيابی پيمانکاران و ارزيابی کيفی مناقصه گران

فعاليت های حوزه مهندسی

(ققنوس)نرم افزار مديريت پيمانکاران و تامين کنندگان



انعقاد تفاهم نامه عملياتی نمودن شيوه نامه  نظارت بر طراحی و اجراي تاسيسات•

برقی اماکن با حضور مديرکل دفتر نظارت بر توزيع شرکت توانير  

تبيين نحوه ارتباط اکترونيکی بين سازمان نظام مهندسی و شرکت توزيع•

نفر از کارشناسان برق عضو نظام200جلسه آموزشی و هم انديشی جهت 5برگزاري •

مهندسی و شروع بکار افراد مذکور به عنوان بازرس جهت پياده سازي شيوه نامه

طراحی چ  ليست بازرسی تاسيسات الکتريکی ساختمان جهت واگذاري انشعاب برق •

تهيه بروشور راهنماي گردش کار فرايند اجراي گام به گام شيوه نامه ابالغی•

:  شامل مفاد ذيل

کنترل اجراي صحيح سيستم اتصال زمين و همبندي اصلی در ساختمانها

 کيلووات150واگذاري زمين  براي احداث پست  قبل از صدور پروانه با قدرت بيش از

رعايت حريم شبکه هاي توزيع و بهبود وضعيت ايمنی

 نصب کليد کنترل نشتی جريان (RCCB ) و درايو راه انداز نرم آسانسور(VVVF ) در

تابلو لوازم اندازه گيري



ايجاد ارتباط مستقيم با سازمان نظام مهندسی
ا مديران مصوبات اخير اين سازمان ايجاب مي كند ارتباط مستقيم ميان مديران مشتركين شركت ب

باط با بخصوص با توجه به اين موضوع كه اين ارت. مربوطه در سازمان نظام مهندسي وجود داشته باشد

حذف دبيرخانه هاي دو طرف سرعت پاسخگويي به ارباب رجوع را افزايش داده و از همچنين از حجم 

اين رو از. كار زيادي كه به خاطر اين مسئله مي توانست براي دبيرخانه ها ايجاد شود را حذف مي كند

فرزين كه امکان ايجاد ارتباط مستقيم بين دو سازمان را فراهم مي آوردFCFمسئله با خريد ماژول 

.مرتفع گرديد



رف برقتغيريفريم کليدخانه کمپکت منطبق با مبلمان شهري و فرهنگ سازي مردم در جهت کاهش مص



:بازسازي ساختمانهاي فرسوده
 ميليون ريال727,18هزينه اي برابر مترمربع و 1180با متراژ بهره برداري از ساختمان جديد مديريت برق زرند

بازسازي ساختمانهاي اداري امورهاي برق راور، ماهان، کشکوئيه و...

افزايش پارکينگ در راور برق کشکوئيه رنگ آميزي برق ماهان



عمليات بازسازي ساختمانهاي برق کرمان

عمليات بازسازي و ساماندهی انبارهاي حوزه شرکت

:بازسازي ساختمانهاي فرسوده



بازسازي سيستم گرمايشی برق انار و گلباف  اجراي آبياري قطره اي فضاي سبز برق زرند و باغ امور برق راين

:بازسازي ساختمانهاي فرسوده

مترمربع در راستاي 900با متراژ تبديل يکی از انبارها به سالن ورزشی

رفاه پرسنل و ايجاد فضايی مناسب براي ورزش و تندرستی



(  مترمربع با احتساب موتورخانه2192) متر مربع       2136:  مساحت

سه طبقه اسکلت فلزي

محوطه سازي و ايجاد پارکينگ اداري

احداث موتورخانه شوفاژ و نصب سيستم خن  کننده و گرمايشی

 فسنجانرايجاد مرکز پشتيبان جهت مرکز ديتا سنتر کرمان در ساختمان جديد

 ميليون ريال501,30: عمليات 1هزينه هاي احداث در فاز

:احداث ساختمان رفسنجان-بازسازي ساختمانهاي فرسوده

ه اي به دليل قدمت باال و فرسودگی شديد ساختمان مديريت  برق رفسنجان و وجود ترک هاي ساز

.  در داخل پروژه ساخت ساختمان جديد کليد خورد که ساخت و تکميل آن در حال ادامه می باشد

:مشخصات



تراجراي بتن کف سازي و پالس

ديوار چينی

:احداث ساختمان رفسنجان-بازسازي ساختمانهاي فرسوده



با عنوانمحل اداره برق شرق کرمان بهره برداري از ساختمان مرمت يافته کارخانه قديم  برق کرمان در 
رمرکز مديريت سرمايه گذاري انرژي هاي تجديدپذينمايشگاه دائمی سير تحول صنعت برق استان و 

(  در نظر است دفتر نمايندگی پژوهشکده انرژي پژوهشگاه نيرو نيز در اين مکان مستقر شود)

شمسی 1311تاريخ تاسيس بنا 

مترمربع290: مساحت بنا1393/10/15شروع عمليات 

:اجرا در سه فاز

بنايی ، سنگ کاري ، استحکام بخشی و زهکشی ساختمان: فاز اول

مرمت ابنيه و اجراي نما و تعويض در وپنجره هاي چوبی به سب  سنتی قديم:فاز دوم 

اجراي سقف کاذب و چوبکاري ستون ها و قسمتی از نماي داخلی: فاز سوم

ميليون ريال310,2: هزينه هاي مرمت بنا

:موزه برق



:تعويض و تقويت پايه هاي فرسوده

ا



ريالميليون30/384اعتباربااصله7884تعدادبهبتنیهايپايهتعويضوتقويتپروژهاجراي

زرندبرقحوزهدرفرسودههايپايهتعويض

پايه هاي فرسوده در خيابان قدس شهر کرمان با پايه هاي چدنی تعويض 

:تعويض و تقويت پايه هاي فرسوده

افگابيون بندي پايه هاي بتنی در منطقه گلب

باشدمیريال2.900.000حدودپايههرتقويتميانگين

وشرکتحوزهدرشدهطراحیپايهسهازاستفادهعدمصورتدرکه

ويتتققيمتميانگينخصوصايندرجرثقيلکارکردهزينهاحتساب

.رسيدخواهدهزارتومان800تا700حدودبهپايه



PBRپياده سازي مدل انگيزشی بهبود قابليت اطمينان

: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 تجهيزنمودن تمام خودروهاي اتفاقات وعمليات به دست
HVDCوسط تتست خطوط فشارم

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



جهت افزايش مانورنصب انواع کليد

:شبکهساختارتجدیداولمرحلهدر

ریکلوزردستگاه11نصب

سکشناالیزردستگاه10

هواییخطوطدرموتوردارهواییسکسیونردستگاه39

دورراهازوصلوقطعقابلیتباسکسیونردستگاه39اتوماسیون

کاملبطورزمینیپستدستگاهیکاتوماسیون

امکانوماقدامانیتورینگجهتکنترلمراکزبهمذکورکلیدهایاطالعاتکلیهانتقالبهنسبتجدیدفازدر

.گردیدخواهدمهیاکلیدهادورراهوصلوقطعفرمان

در مرکز کنترل ستادGISاتوماسيون کليه آشکارسازهاي خطاي سه فاز با توجه به بستر 

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



سکسيونرهاينصبباکيلوولت20فيدر39اتوماسيون

رقبتامينودورراهازکنترلقابليتباگازيموتوردار

ائي فتوولتهايسيستمازاستفادهبافرمانمدارتابلو

نشدهتوزيعانرژيکاهشوبارمديريتراستايدر

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



مکانيزه کردن مانورهاي فشار متوسط با نظارت کامل ديسپاچينگ

(و  اطالعات پست هاي هوائی و زمينیKV 20اطالعات فيدرهاي )مانيتورينگ شبکه

تحت پوشش شرکت ٢٠kvدياگرام تك خطي فيدر هاي مشخصات کامل فيدرها وترسيم 
GISشبكه در ي تدوين سيستم به روزرساني نقشه ها

در شبکهبهبود مانورو کاهش چشمگیر کلیدزنی
 کم کردن محدوده خاموشی هاکاهش تعداد مشترکین متاثر از حوادث با
بر شبکهاعمال مدیریت موثر لحظه ایو مشاهده سیستم
شبکه بصورت رویت پارامترهای الکتریکالOn Line

بمنظور مدیریت بار و حوادثهوشمند سازی شبکه

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



ديواري سيستم نمايشگرنصب  نقشه ارتباطات بين مناطق

طرح توسعه

شمارهباهمزمانبطورتوانندمیمشترک120تعدادکرماندرE1خط4اندازيراهبا

...نمايندحاصلتماس121

شهرباب و رفسنجانو زرندنصب و راه اندازي  ا خط در 

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



افزارسختپروگراموAVLخودروردياببهمربوطافزارنرماستقرار
ازاعموعملياتاتفاقاتخودروهايکليهجهتخودروهمربوط

بهترزيريبرنامهوبيشترکنترلمنظوربهسب وسنگينخودروهاي
توزيعانرژيکاهشآنتبعبهوخاموشیزمانمدتکاهشجهت
نشده

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري

افزار ثبت با نصب یک دستگاه تبلت در خودرو ولینک نمودن آن با نرم
پ کلیه اطالعات مربوط به خاموشی مورد نظر اکیavlو gisحوادث و 

:عملیاتی قابل رصد خواهد بود از جمله 
مشخص نمودن بهترین وکوتاه ترین مسیرتا مشترک-1
(پست توزیع-فیدر)مشخص نمودن مسیرتغذیه مشترک -2
امکان ثبت مرحله به مرحله انجام خاموشی در محل-3



هاييريگگزارشقابليتباتوانيربارگيريدستورالعملآخريناساسبربارمديريتافزارنرمارتقاء

:جملهازمتعدد

نامتعادلتوزيعهايپستگزارش

هاپستبرداريبهرهضريبگزارش

عمومیهايترانسخروجیباررشدگزارش

ضعيففشارخطانتهاينقاطولتاژگزارش

پربارهايپستگزارش

بارکمهايپستگزارش

نولجرياناندازهگزارش

روشنايیهايپستبرداريبهرهضريبگزارش

اصالحیاقداماتگزارش

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري

بارمديريتافزارنرم



بارمديريتافزارنرم
در راستاي مديريت بارRTUطراحی وساخت دستگاه 

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

.پستهاي توزيع



دستگاه 12استفاده از دستگاههاي هشدار دهنده به تعداد 
پستهاي زمينیتهيه شناسنامه تست رله هاي ثانويهدرپستهاي توزيع زمينی

به منظور تست تجهيزات حفاظتی(تزريق جريان)تهيه دستگاه سرورکر

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



هاريکلوزر و سکشنااليزر موجود بر روي فيدرهاي پرخطا و شناسنامه کردن آن

محل نصبسکشناالیزرمحل نصباتو ریکلوزرنام فيدرنام پستنام امورردیف 

?زنگ روز? هوان?مقابل درب ورود* طاهرآباد سمت راست?ابتدا*طاهرآباد آباد

?هفت باغ روبرو*صنعتشهاب ?شهرک صنعت1 )جاده جوپار(*ع شهاب? پست فوق توز  شماره

ة العرب?سه راه قر*ک?ة العرب پشت کارخانه الست?جاده جوپار جاده قر*جنوبن?باغ

?اول کمربند*شهيد کريمين?باغ ? شرکت شکوفا صنعت پو? امام رضا روبرو ?ده به اخت?نرس*ا  ?ار آباد روبرو ? پمپ بنز ن 

?شهرک صنعت1 )جاده جوپار(*رسالتشهاب ?جاده جوپار روبرو* شماره   بهشت زهرا

..............جاده تهران بعد از پل راه آهن*راه آهنن?باغ

?چهارراه ن*..............سيلوکرمان1 کزاد

**کوثرريز

*رحيم آباد

?*عباس آبادرفسنجان2 ..............خدان عباس آباد

?رفسنجان دوراه- روح آباد*ده ايرجزرند2زرند3 رج کوچه اول سمت چپ?ده ا*ر جاده زرند?مس-  همت آباد

?بلوار خل*خليج فارسشهربابکشهر بابک4 ?ابتدا)آدرباغ(*ج فارس?ن دو باند بلوار خل?دوک ب? م?ج فارس بعداز دوراه ? کنگ و ند? دوراه ک 
چترود-*يونسکاظم آبادچترود5

?در بسمت نوق بعد از ترانس آب?لومتر بعد از ف?ک  *همتانارانار6 ?ار ?بعد از پل راه آهن نرس*6ن? تحت فشار ام ?ده به جواد ه فالح

1310 جمع کل

جدول اطالعات ريکلوزر وسکشناليزرهاي خطوط20کيلو ولت حوزه عملياتي شرکت توزيع نيروي برق شمال کرمان

کرمان1

رفسنجان2
رفسنجان4

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



ي تشکيل کارگروه مهندسی ارزش بهره بردارتشکيل کارگروه رولياژ 

تشکيل کميته عيوب

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



ط کيلو ولت و بوشينگهاي ترانسهاي توزيع بهمراه استفاده از سيم روکش دار در راب20اجراي طرح کاور نمودن مقره هاي خطوط 
.کيلو ولت به ترانسهاي توزيع در راستاي کاهش انرژ ی توزيع نشده20شبکه 

پروژه مطالعات اندازه گيري  جريان نشتی مقره هاي آلوده

پروژه طراحی و ساخت پيچ و مهره و حفاظت از اتصاالت و پيچ ها 
جهت جلوگيري از سرقت ترانس هاي توزيع

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



پروژه مطالعات انجام کيفيت توان

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



18واحد اجرايی حوزه شرکت با خريداري 17در PMتعميرات پيشگيرانهنرم افزارعملياتی نمودن 

راستاي حرکت در ( تذرو)و نرم افزار ثبت خاموشی GISهمزمان با قابليت لين  با نرم افزار دستگاه تبلت 

نگی با رويکرد مديريت منابع و نقديمکانيزه جهت اجراي برنامه زمان بندي بازديد، سرويس و تعمير 

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



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

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



:اقدامات گروه خط گرم
مگاوات ساعت 208و همچنين انرژي توزيع نشدهکاهش مگاوات ساعت 4133گروه خط گرم كرمان داراي عملکرد 

.استداشتهشبکهکاهش تلفات

مگاوات ساعت 155و همچنين انرژي توزيع نشدهکاهشمگاوات ساعت 4079گروه خط گرم رفسنجان نيز داراي عملکرد 
.داشته استشبکه کاهش تلفات

:فعاليت هاي حوزه بهره برداري



ضعيففشار هاي زمينیعيب يابی کابل

فشار متوسطهاي زمينیعيب يابی کابل

:عيب يابی-برداريفعاليت هاي حوزه بهره 



تهيه عهد نامه ايمنی شرکت

ايمنی و محيط نرم افزار جامع ايمنی مديريت سالمت،استقرار 
زيست

:ايمنی-برداريفعاليت هاي حوزه بهره 



ر هابرگزاري آزمون ايمنی يکپارچه در کليه اموبرگزاري اردوي ايمنی

:ايمنی-برداريفعاليت هاي حوزه بهره 



تهيه و توزيع کتابچه حوادث به صورت سه ماهه 

تهيه و توزيع تقويم ايمنی بين واحد ها به صورت سه ماهه

:ايمنی-برداريفعاليت هاي حوزه بهره 



رمانتست کمربندهاي ايمنی با همکاري دانشگاه شهيد باهنر ک

برگزاري دوره هاي ايمنی

:ايمنی-برداريفعاليت هاي حوزه بهره 



ادث در اقدامات مديريت بحران و پدافند غير عامل در راستاي عمليات پيشگيرانه با رويکرد کاهش و کنترل حو
:شرايط اضطراري و زمان بحران

شناسايی نقاط بحرانی داراي پتانسيل خطر در زمان بحران

ی اقدام و در جهت و راستاي عمليات پيشگيرانه مديريت بحران و پدافند غيرعامل نسبت به تهيه بان  اطالعات
.نقاط داراي پتانسيل خطر شناسايی گرديد که اين موضوع می تواند بسيار در پيشگيري موثر باشد

احداث تجهيزات مرتبط با مديريت بحران

..........خريد پيکاپ، تراکتور، جرتقيل، تلفن ماهواره اي و اصالح ناوگان فرسوده جهت شرايط اضطرار با 

:بحران-برداريفعاليت هاي حوزه بهره 



برگزاري جلسات توجيهی مديرت بحران و آشنايی با پدافند غير عامل با حضور مديريت گروه بحران در واحد ها

برگزاري مانور هاي نقطه اي صفر جهت ورزيدگی و آمادگی پرسنل در زمانهاي غير متعارف

انجام به موقع و ضربتی اصالح تير هاي خروجی پست هاي فوق توزيع و جلوگيري از ايجاد بحران

:بحران-برداريفعاليت هاي حوزه بهره 



استخراج امکانات ساير ارگانها و سازمان ها جهت استفاده  در زمان بحران و شرايط اضطرار 

برگزاري همايش ها و جلسات شناسايی خطرات برق و رعايت حريم برق جهت ادارات، دانش آموزان، صنايع و 
کشاورزان

استخراج کانونهاي خطر در راستاي مبلمان شهري و ايمنی شهروندان و پرسنل

:بحران-برداريفعاليت هاي حوزه بهره 



لاجراي مانور هاي پدافندي مولدهاي اضطراري با هماهنگی شرکت توانير در هفته پدافند غير عام

اجراي مانور پدافندي پارک شورا

اجراي مانور شريانهاي حياتی با هماهنگی استانداري

:بحران-برداريفعاليت هاي حوزه بهره 



اجراي مانور مشترک با يزد در منطقه انار

مهم و ضروري–تهيه بان  اطالعاتی مراکز حساس 

استخراج فيدر هاي در معرض سيالب و ارايه راهکار در جهت کاهش آسيب پذيري در زمان بحران

بروز رسانی و ويرايش نظامنامه  مديريت بحران و چ  ليست هاي مربوطه

:بحران-برداريفعاليت هاي حوزه بهره 



ان و مديريت بحردر برتر شرکت دريافت لوح تقدير به عنوان 
پدافند غيرعامل

:بحران-برداريفعاليت هاي حوزه بهره 



جمع کل با مشارکت متقاضی با هزینه شرکت
نام واحد ردیف

(میلیون ریال)مبلغ  تعداد (میلیون ریال)مبلغ  تعداد صلح نامه (المیلیون ری)مبلغ  ارتعداد دستور ک

783 107 335 40 448 67 انار 1

360 6 0 0 360 6 باغین 2

4,167 435 3146 428 1021 7 برق شرق 3

1,490 123 1298 102 192 21 برق غرب 4

984 21 164 16 820 5 چترود 5

207 33 95 25 112 8 راور 6

219 44 28 15 191 29 راین 7

453 75 110 28 343 47 رفسنجان 8

434 159 434 159 0 0 زرند 9

111 19 95 4 16 15 شهداد 10

395 67 395 67 0 0 شهربابک 11

1,450 100 120 10 1330 90 کشکوئیه 12

936 69 16 20 920 49 کوهبنان 13

1,130 43 0 0 1130 43 گلباف 14

198 33 25 20 173 13 ماهان 15

65 28 31 26 33 2 نوق 16

13,382 1362 6,293 960 7,089 402 کل شرکت



شهرستانرديف
تعداد حريم فشار ضعيفتعداد حريم فشار متوسط

تعداد حريم رفع شدهحريم موجودتعداد 
تعداد حريم رفع شده موجودتعدادحريم 95سال 

95سال 

13498444375كرمان1

16619769رفسنجان2

702535134زرند3

4694822راور4

219860كوهبنان5

44434963شهربابک6

305218102انار7

1521032ماهان8

1747539گلباف9

1331241راين10

1225217شهداد11

13185باغين12

8534719چترود13

5161711503978جمع



صنعتاهدانشگجملهاز)آموزشیمراکزدرحتیکرماناستانسطحدراینکهبهتوجهبا
سایتایناندازیراهازهدفنداردوجودبرقزمینهدرعملیآموزشکارگاه(برقوآب

.باشدمیعملیآموزشبرتاکیدباآموزشبخشیاثربردنباال،آموزشی

کالس آموزشي، ويدئو پروژکتور: آموزش تئوری
،ترانسکارگاهخودنگهدار،کابليراقکارگاه:عملیآموزش

هيزاتتجکمپكت،پستمتوسط،وضعيففشارهواييشبكه
ندي،بمفصلوسرکابلتجهيزاتها،کنندهقطعانواعاوت،کات

وفورماتورتراسگرد،وسيمانيچوبي،تيرهايانواعسكسيونرگازي،
کنتورهاانواع



(نفر60)برگزاري دوره آموزشی ويژه طراحان وناظرين
مديران وکارشناسان )برگزاري دوره آموزشی کابل خودنگهدار

،پرسنل شرکتهاي پيمانکاري (نفر113)شرکت،طراحان وناظرين
(نفر103)توسعه واحداث

پرسنل شرکتهاي )برگزاري دوره آموزشی فن ورز شبکه هوايی
(نفر70)پيمانکاري توسعه واحداث

 برگزاري دوره آموزشی احداث شبکه براي شرکت هاي
کوير نيروي شهداد،بهدادکاران،شعله )پيمانکاري

آوران،الکتروصنعت پارس،پژوهان قدرت،پرتونيروي رفسنجان
(ونوگران قدرت

(نفر25)برگزاري دوره آموزشی تئوري سرکابل ومفصل

گزارش دوره هاي برگزارشده پيمانکاري درسايت آموزش



برگزاري دوره آموزشی ويژه نيروهاي بهره برداري واتفاقات
برگزاري دوره عملی سرکابل ومفصل
برگزاري دوره آموزشی نظارت کارگاهی ويژه طراحان وناظرين
يبرگزاري دوره آموزشی ويژه مديران عامل شرکتهاي پيمانکار
ويژه مامورين )برگزاري دوره آموزشی فن ورز شبکه هوايی

(نفر96فقرائت ووصول مطالبات
(نفر87)برگزاري دوره آموزشی آشنايی باحريم شبکه
 برگزاري دوره آموزشی کابل خودنگهدارويژه مامورين قرائت

گزارش دوره هاي برگزارشده پيمانکاري درسايت آموزش



آموزش های تئوری



کالس عملی ارتفاع پایينعمليات حفرچاله کالس عملی ارتفاع باال

آموزشهای عملی

کارگاه احداث کابل خودنگهدار
یکارگاه احداث شبکه فشارضعيف ومتوسط هواي



عمليات صعود و فرود مهندسين شرکت هاي 
مشاور طراحی و نظارت

آموزشهای عملی



(  5S)پروژه نظام آراستگی محيط کار 

95/6/6: تشکيل تيم همراهان بهره وريو شروع به کار پروژه 

:  ستاد شرکت، مديريت توزيع برق کرمان شامل: واحدهاي اجراي پروژه
غرب کرمان، شرق کرمان، اتفاقات، امور نواحی کرمان و برق چترود

فعاليت های توسعه و تحول اداری



بازنگري فرآيندهاي شرکت

ظام پيگيري پروژه جانشين پروري و ن
تارزيابی عملکرد از کليني  مديري

فعاليت های توسعه و تحول اداری



چارت سازمانی
:اصالح ساختار و تصويب چارت سازمانی شرکت در جهت تحقق اهداف زير

ري و برنامه تفکي  فعاليت هاي حوزه مهندسی از فعاليت هاي برنامه ريزي با ايجاد دو معاونت مذکور به دليل ضرورت آينده نگ

.  ريزي دقيق تر از لحاظ اجرايی و سيستمی

منطقه شمال غرب و جنوب غرب در راستاي خدمت رسانی مطلوب تر و افزايش رضايتمندي 2تفکي  امور برق غرب کرمان به 

مشترکين برق 

انچاپ و توزيع کتابچه ابزارهاي مديريتی جهت کليه کارکن

مميزي صنعت برق

فعاليت های منابع انسانی



610،000انجام آزمايشات دوره اي براي تمامی پرسنل شاغل و پيمانکار به ازاء هر نفر 
ريال868،030،000ريال و در مجموع به مبلغ 

براي اعمال حق جذب، دوره هاي آموزشی  و بررسی کليه درخواستها و نقل و انتقاالت 
تمامی پرسنل شاغل و پيمانکار

برگزاري جلسات طبقه بندي مشاغل، کميته وام و بررسی امکانات رفاهی و پرسنلی

فعاليت های کارگزینی



و بازنشستگی رفاه فعاليت های 
نارهاي عقد قرارداد با دو نفر پزش  خانم و آقا جهت مشاوره پزشکی،درمان و اقدامات مورد نياز همکاران شاغل و پيمانکار و برگزاري سمي–

پزشکی

ارهاي عقد قرارداد با مشاور و روانشناس جهت ارائه خدمات مشاوره وروانشناسی و بررسی مشکالت خانوادگی ، تربيتی و نيز ارائه راهک–

الزم و برگزاري سمينارهاي مرتبط بصورت ماهيانه ي  سمينار

نه اضافه افزودن آزمايش اندازه گيري تست هاي کبد و شناسايی خون مخفی در نمونه با توجه به شايع بودن سرطان روده بدون انجام هزي–

در ليست آزمايشات دوره اي وزارت نيرو

برگزاري جشن بازنشستگان–

راه اندازي بوفه–

برگزاري مسابقات ورزشی ويژه دهه فجر–

با همکاري دفتر تحقيقاتعقد قرار داد جهت پروژه پايش سالمت همکاران–

عقد قرارداد با آژانس هاي مسافرتی جهت اقساطی نمودن هزينه سفر همکاران–

عقد قرارداد با فروشگاههاي پوشاک جهت خريد اقساطی پوشاک همکاران–



(ميليون ريال)مبلغ تعدادموضوعرديف

40398386مناقصات عمومی ي  مرحله اي1

13157134مناقصات عمومی دو مرحله اي2

61278055مناقصات محدود ي  مرحله اي3

210096مناقصات محدود دو مرحله اي4

91159842استعالم 5

425072مزايده 6

2461022846قرارداد هاي منعقد شده7



(سند بالست وشستشو)نماي ساختمان هاوضعيت بهبود •

نصب قفسه هاي جديد و تعمير و بهسازي قفسه هاي موجود•

و نصب شيشه هاهارنگ آميزي درب•

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

شناسايی،تفکي  و بايگانی اسناد ضروري •

خه شناسايی اوراق باطله و انتقال به واحد بازيافت شهرداري جهت امحاء و بازگرداندن آن ها به چر•

حيات دوباره 

ستاد و برق کرمانحريق در تجهيزات اطفاءاصالح بهسازي و•

فرسوده( فاير باکس ها)حريق اطفاءهاي جمع آوري سيستم•

الت مربوطهآبهسازي سالن مديريت بحران در جهت نگهداري تجهيزات و ماشين •

ساماندهی و بهسازي ساختمان ها و محوطه شرکت 

فعاليت های امور خدمات



فعاليت های امور خدمات



از طريق بهينه سازي فضاي سبز اصالح و  :
اصله درخت تقريبا رايگان از سازمان منابع طبيعی600تهيه •
هرس نمودن درختان و شکل دهی درختچه ها •
قطره اي به صورتآبياريي صرفه جويی در مصرف آب و به روز رسانی سيستم ها•

بهبود وضعيت پسماندها و زباله ها از طريق:
تفکي   و جدا سازي •
ايجاد اتاق  نگهداري موقت •
تهيه و به روز رسانی وسايل حمل زباله ها•
برنامه ريزي جهت انتقال به بيرون از سازمان•

هاي اداريساختمانمعيوب تعويض پرده هاي •
صدا جهت سالن جلساتعايقنصب درب بهسازي و•
وضعيت آبدارخانه هابهبود •
بهسازي تجهيزات  و به روز رسانی کانکس درمان و بسيج•
فضاي اداريلکه گيري ساماندهی ورنگ آميزي ساختمان نگهبانی اصلی رنگ آميزي و•
خريد راهبندهاي هوشمندپيگيري مديريت ورود و خروج خودروها به سازمان و •

فعاليت های امور خدمات



فعاليت های امور خدمات



 سرويس دهی روزمره به همکاران در واحدهاي مختلف نسبت انجامعالوه بر واحد نقليه
:موارد زير نيز انجام وظيفه نموده است 

- سرويس دهی اياب وذهاب  به ميهمانهاي شرکت کننده در مراسمات مختلف
-همکاري با ساير ارگانهاي دولتی ، سياسی وامنيتی بر اساس ضرورت
- شرکت در مانورهاي مختلف داخلی وخارج از استان
-عزيمت به استان خوزستان در رابطه با همکاري جهت رفع بحران خاموشی
-دمات بهسازي ونوسازي تعداي از وسايط نقليه سنگين ونيمه سنگين در جهت ارائه خ

بهتر به مشترکين
-تگاه خريداري سه دستگاه باالبرو يکدستگاه جهت خط گرم و اورهال نمودن چندين دس

يل برق ماشين آالت سب  وسنگين از جمله تريلی ، مينی بوس وماشين عيب ياب جرثق
زرند ، چترود وشهرباب  باالبر اتفاقات برق امورهاي شرق و غرب ، امور برق زرند 

تعويض اتاق جرثقيلهاي اتفاقات کرمان برق چترود وکوهبنان
تعويض دکل جرثقيل امور برق چترود
 و...

فعاليت های امور نقليه



برنامه هاي شرکت
اد در راستاي اقتص
مقاومتی

اجراي سيستم 
AMI  و شروع

هوشمند سازي 
تور شبکه با نصب کن
هوشمند در حوزه 

شرکت
برقدار نمودن 
روستاهاي بدون 
تا 10برق باالي 
خانوار 20

برقدار نمودن 
روستاهاي 
بدون برق با 
انرژيهاي نو 

برقی نمودن 
چاه هاي 

کشاورزي حوزه 
شرکت

مميزي انرژي

اجراي 
استاندارد 
ی تاسيسات برق
اماکن

افزايش 
نيروگاه هاي 
خورشيدي

کاهش تلفات 
توزيع 

انجام پروژه هاي کاهش تلفات جهت 
به 94در سال % 11.86کاهش تلفات از 
95در سال % 11.23

مگاواتی ماهان20مزرعه خورشيدي 
مگاواتی 1.2و مزرعه خورشيدي 
رفسنجان

دستگاه ارت بر اساس1100نصب 
کی شيوه نامه تاسيسات الکتري

اماکن

روستاي فاقد 71برقدار نمودن 
95برق در سال 

حلقه چاه 4برقدار نمودن 
کشاورزي

روستا 6برقدار نمودن 
از طريق انرژيهاي نو

دستگاه کنتور 997نصب 
و برگزاري 95هوشمند در سال 
دستگاه براي 2000مناقصه خريد 

سال جاري

مديريت انرژي ساختمانهاي اداري



فعاليت هاي مشترکين و مديريت مصرف برق

دسترسی مستقيم به پرونده مشترکين از سيستم جامع خدمات مشترکين

ي  وب براي تسهيل دسترسی به پرونده هاي مشترکين نرم افزار واسطی پياده سازي شد که با کم 

.سرويس مستقيما پرونده ها را در نرم افزار جامع خدمات مشترکين باز می کند

وتاهبا امکان ارسال پيام کجهت پرداخت الکترونيکی قبوض برق1521راه اندازي سامانه
(در کل حوزه عملياتی شرکت)

 راه اندازي سامانه قاصدک جهت ارسال خالصه اطالعات مديريتی مربوط فروش انشعاب و
انرژي و شبکه

راهنماي بهينه سازي مصرف انرژي الکتريکی  جهت ارائه راهکارهاي 1421راه اندازي سامانه
مديريت مصرف برق 



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

pdlو ارسال آنالين اطالعات به سيستم براي شهر کرمان

فعاليت هاي مشترکين و مديريت مصرف برق

بارگيري و تخليه 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 مسير پيمايش شده توسط مامورين قرائت 

امکان ارسال پيام جهت کاربران 

صرفه جويی هاي اقتصادي به دليل قيمت پايينتر سامانه

هزينه هاي کمتر خدمات پس از فروش و پشتيبانی

:مزاياي استفاده



فعاليت هاي مشترکين و مديريت مصرف برق

 طرح استفاده ازprobبا سيم بلند براي قرائت کنتور منازل وياليی

ونت نصب و قرائت برنامه ريزي شده کنتورهاي مرجع در تابلوهاي عمومی سک

گاههاي غيرمجاز جهت سنجش انرژي تلف شده 



فعاليت هاي مشترکين و مديريت مصرف برق

یو بازرستستتکميل مکانيزه نمودن نرم افزار 
ي ارتقاء نرم افزار قرائت از راه دور جهت انشعابهاي باال

کيلووات500

راه اندازي نرم افزار قرائت از راه دور 
طرح فهامکنتورهاي



 برگزاري سمينارهاي هدفمند :
بانوان شاغل ، کشاورزان ، صاحبان صنايع ، روحانيون ، دانش آموزان ، مديران ادارت و 

سازمان ها

درج پيام هاي تبليغاتی  :
در تلويزيون هاي شهري نصب شده ، ساختمان پست هاي توزيع، نشريات محلی ، 

تلويزيون استانی ، پيام ها و برنامه هاي ويژه راديويی 

 طرح هاي تقدير و تشويق  :
الت و تشويق و تقدير از مشترکين خوش حساب و صرفه جو، صنايع همکار در طرح تعطي

تعميرات ، مشترکين کشاورزي همکار در طرح کاهش پي     



(پويانانرژيطرح)آموزاندانشآموزشبابرقمصرفمديريتسازيفرهنگ



(طرح انرژي پويان)فرهنگ سازي مديريت مصرف برق 



توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر

 هدف گذاری توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در اهداف

استراتژیک شرکت

تعریف و اجرای طرح کرامت خورشید

فرهنگ سازی و توسعه سامانه های خورشیدی مشترکین

 حمایت از سرمایه گذاران احداث مزارع خورشیدی

ید پذیرتاسیس مرکز مدیریت سرمایه گذاری و توسعه مناطق انرژی تجد

یه معرفي سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ستاد سرما

گذاری استانداری



امضا تفاهم نامه بين شرکت هاي توزيع شمال و جنوب استان با کميته امداد امام خمينی استان

:ويژگی هاي طرح

ساله جهت ايجاد باالترين ضريب اطمينان20عقد قرارداد تضمينی 1.

امکان ايجاد درآمد و کم  به اقتصاد خانواده ها2.

(ره)اعتالي شان ومنزلت خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد امام خمينی3.

توليد پراکنده انرژي در راستاي اهداف پدافند غيرعامل و کاهش تلفات انرژي4.

تحقق اهداف سال اقتصاد مقاومتی در مرحله عمل5.



طرح کرامت خورشيد

سال
متصل به شبکهدر حال نصبتقاضاي ثبت شده

توانتعدادتوانتعدادتوانتعداد

139590450552751050

مگاوات



عابسامانه هاي مختص مشترکين برق تا سقف ظرفيت انش

سال
متصل به شبکهنصب شدهتقاضاي ثبت شده

توانتعدادتوانتعدادتوانتعداد

139430982008137.5
1395491133.5518817317

کيلووات



نام متقاضیرديف
در حال بهره برداريدر حال نصبمبادله شدهتقاضاي ثبت شده

توانتعداد توانتعداد توانتعداد توانتعداد 

15یشرکت شهرکهاي صنعت1

151512.5محمد خان زاده بيرکی2

2101515عبدالرضا پور اميري3

15مجيد نامدار باغينی4

151515رسول عبدالهی5

210511001100علی ابراهيمی سيريزي6

435اصغر حسينی فرسنگی7

225کبري صادقی8

240240240احمد باقري  9

151515یمحمد شفيع روح االمين10

120حسين نخعی11

240محمدعلی رضايی  12

15مجيد زين الدينی13

15سيد حسين محمدي14

1100شرکت گل تاج15

1100شرکت افراز انرژي کوير16

17
ابولفضل صيفوري 
طغرالجردي

160

190بهروز آگاه  18

2120اهموسسه عام المنفعه آگ19

2200صنايع ممتازان کرمان20

3098071602105552.5مجموع

نامرديف
در حال بهره برداريدر حال نصبمبادله شدهتقاضاي ثبت شده

توانتعداد توانتعداد توانتعداد توانتعداد 

151515حسين عرب نژاد خانوکی1
151515مطهره ملکی کوهپايه2
240240240محمدرضا کارنما3
151515حميد خدابنده لو4
151515مجيد اسدي کيا5
120اتاق بازرگانی صنايع و معادن6

181818فاطمه يزدانپناه7
15محمد حسنی سعدي8

170شرکت گرم افزار شرق9

131313شرکت راد نيرو10
15اميد حسنی11

120حوزه علميه فخريه راور12

151515محمد مظفري نژاد راوري13
151515حسن مظفري نژاد راوري14
120مسجد مشکوه الرسول15

181818مهديه يزدان پناه16
15غالمعلی لنگري زاده17

120120حسين شايانفر18

15فاطمه علی آبادي راوري19

181818علی تويسرکانی راوري 20

120محمد عرب نژاد خانوکی 21

120علی اکبر پاکزاد مقدم 22

15سازمان مديريت پسماند شهرداري23

شرکت راهسازي و ساختمانی پ 24
بل 

190

1515فاطمه رضايی استخروئيه25

1100سازمان مديريت پسماند شهرداري26

11001100شرکت آوندپالست27
151515حسين ني  آيين راوري28
15محمدحسن فتح آبادي29

151515سيدجواد ميرصادقی30

15عادل اصفهانی31

116.5محمد علی پوراميري32

115115115علی اکبراشرفجو راوري33

15حسين عرب نژاد خانوکی34

15محسن محمودي 35

15حسين اسدي خانوکی36

1100شرکت زمين کاوه کرمان37

110011001100شرکت پاک تابان اميد38

1100محمدعلی رضايی  39

110011001100محمد نجفی زاده40

18يداهلل يزدان پناه41

15علی مرشد زاده42

15محمدعلی دهقان43

111111111شرکت شرکتهاي صنعتی44

120120120غالمرضا جاللی پور پاريزي45

15علی همتی پور46

15وحيد فرزام47

15وحيد فرزام48

491137.522478413815215مجموع

خريد تضمينی منعقد شدهنمونه هايی از 

95سال 

94سال 



سامانه های خرید تضمیني برق

كيلوواتي 5سامانه 
آقاي خدابنده لو

ريكيلوواتي آقاي پورامي5سامانه 

كيلوواتي 5سامانه 
آقاي عربنژاد



عنوان رديف
در حال بهره برداريدرحال نصب 

توانتعداد توانتعداد 

125آب و فاضالب روستايي كرمان1

1150آب و فاضالب شهري كرمان2

117163اداره كل راه و شهرسازي3

115اداره كل بازرسي كرمان4

1110اداره كل اطالعات كرمان5

1132دانشگاه وليعصر رفسنجان6

1120دانشگاه شهيد باهنر كرمان7

1117برق منطقه اي كرمان8

11107شركت توزيع شمال كرمان9

9428304مجموع10

نصب سیستم های خورشیدی نصب شده ادارت و سازمانها



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 های پیشرو در اجرای طرح تأمین 
برق مصرفي ادارات از طریق انرژی های تجدیدپذیر



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 



نمشترکيمجموع سامانه هاي به بهره برداري رسيده 

(kw)توان تعدادزمان

9520412تا پايان سال 



مايه اولين مزرعه خورشيدي 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 رسيد

 مگاوات1.2ظرفيت
 واتی265عدد پنل خورشيد4560تعداد
38 کيلو واتی27دستگاه اينورتر
 کيلووات 1250ي  دستگاه پست ترانسفورماتور کمپکت
 سيستم کنترل و مونيتورينگ

مزارع خورشیدی عملیاتي



(درحال بهره برداری)مگا واتي رفسنجان 1.2مزرعه خورشیدی 



شیدینمونه صورتحساب صادره به توانیر برای اشتراک های مزرعه خور

(کیلواتي20و 15، 8،5) 



کیلواتي100نمونه صورتحساب صادره به توانیر برای مشترک مزرعه خورشیدی 

(شرکت پاک تابان امید)



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

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

پنل خورشيدي75000تعداد قريب به  •

مگاواتی 2.5دستگاه اينورتر 8تعداد •

مگاولت آمپر2.5دستگاه پست ترانسفورماتور کمپکت 8تعداد  •

سيستم مونيتورينگ و اسکادا •

راه دورسيستم مديريت يکپارچه نيروگاه با قابليت کنترل از•

مزارع خورشیدی عملیاتي



مگاواتی ماهان با حضور وزیر محترم نيرو20افتتاح نيروگاه خورشيدی 



مگا واتی ماهان20مزرعه خورشيد ی



مرکز مدیریت سرمایه گذاری انرژی و توسعه مناطق ویژه 

انرژیهای تجدید پذیر استان کرمان

•



است جمهوري، عقد تفاهم نامه مابين استانداري استان كرمان، معاونت علمي فناوري ري
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



برگزاري جلسات ستاد سرمايه گذاري استان کرمان

با حضور استاندار محترم و جمعی از سرمايه گذاران خارجی
اريبا حضور نمايندگان برق منطقه اي، راه و شهر سازي و شرکت هاي سرمايه گذ



مذهبی -هنگیفرفعاليت های 
ايجاد کانال فرهنگی 

تشکيل حلقه هاي صالحين و همايش سرگروه هاي حلقه هاي
ين صالحين ادارات شهرستان کرمان با حضور مدير عامل ،معاون
و دعوت از فرمانده بسيج استان وديگر مسئولين ذيربط



مذهبی -هنگیفرفعاليت های 

استماع زيارت عاشوراي حسينی

ار شرکت در مراسمات مذهبی و بسيجی و غبارروبی گلز
شهدا

برگزاري مراسمات مذهبی ويژه اعياد و سخنرانی



مذهبی -هنگیفرفعاليت های 

همايش امر به معروف و نهی از منکربا حضور 
حجت االسالم والمسلمين راشد يزدي

انبرگزاري مسابقات قرانی و تقدير از برگزيدگ

اهداء کتاب هاي مختلف علمی و برگزاري مسابقات کتابخوانی

حضور مشاور خانوادگی بصورت هفتگی در ستاد و 
واحدهاي اجرايی شرکت

عفاف و حجاب، راههاي مقابله آموزشیهايبرگزاري سمينار
...با استرس، رههاي موفقيت در زندگی و 



فعاليت های بانوان
تقدير از بانوان فعال و همسران همکاران بازنشستهبرگزاري نشست هم انديشی بانوان

آموزش قرائت قرآن زير نظر مربیبرگزاري 



حوزه ورزشی

:عقد قرارداد در رشته هاي مختلف ورزشی
پيالتس ،فيتنس،بدمينتون،يوگا،واليبال ،شنا و دارت بانوان

شنا آقايانو فوتسال ،دارت ،يوگا ،واليبال ،تنيس روي ميز،دوچرخه سواري،کوهنوردي

افتتاح سالن ورزشی با حضور دکتر انجم شعاع معاون
حقوقی وزارتخانه در مجلس شوراي اسالمی 

د تجهيز و راه اندازي سالن ورزشی در محل ستاتعمير، 
شرکت



حوزه ورزشی

ساخت و تجهيز سالن ورزشی دارت شرکت



ميزبانی کسب مقام پنجم مشترک تيمی  و نهم انفرادی جهانی به
ایران در شهر شيراز

حوزه ورزشی



حوزه ورزشی

کسب مقام دوم آمادگی جسمانی و دوميدانی تيم منتخب استان



حوزه ورزشی

قام شرکت در مسابقات دارت کارکنان دولت و کسب م
اول تا سوم توسط همکاران



حوزه ورزشی

صعود تيم کوهنوردي بر 
ارتفاعات کوه صاحب الزمان 

کرمان

صعود به قله توچال تهران

صعود تيم کوهنوردي به 
بلنداي قله سبالن





پیک بار سالیانه شرکت توزیع برق شمال کرمانمقایسه رشد

610 00

585 15
598 27

609 61

638 48 644 49 642 17

699 00
681 60

                                         



 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24تاریخ 

1393/05/14550.01525.39508.95500.18495.15485.68468.08492.46539.88580.29610.09628.92644.30631.24613.03610.61616.62610.33595.13609.80637.58625.96614.84599.24

1394/04/14566.11536.07518.13512.44506.10479.65468.01502.15546.33580.60607.79626.45627.83623.10624.54613.82613.59605.60590.86599.10637.19642.17634.66606.89

1395/04/19586.51561.12542.57531.88524.20506.75492.29527.55575.83616.17648.25668.36681.64670.11661.20652.51647.79642.56625.79624.49665.58664.84652.26626.83
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H1H2H3H4H5H6H7H8H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

95الی93ساعته روز پیک در سالهای 24نمودار مقایسه 

1393/05/14 1394/04/14 1395/04/19



پيک واقع شده
(MW)

اکثر پيک حد
(MW)تکليفی

سال اجرای 
طرح

644.5 648 1393

642.17 663.2 1394

681.64 699 1395

بار ابالغيمدیریت حداکثر پیک



رتبه اولکسب 
:93در سال 

ومدر گروه درتبه دوم کسب 

:91در سال 

:94در سال 

ومدر گروه درتبه دوم کسب 



طرح مشترک جلب همکاری صنایع با سازمان صنعت معدن و تجارت•

طرح ذخیره عملیاتي•
طرح جابجایي تعطیالت و تعمیرات ساالنه صنایع به پیک بار•
DRحذف سریع بارهای بزرگ صنعتی  •

22تا 14جابجایی ساعات کار صنایع خاص از •

جلب همکاری مشترکین کشاورزی•

تفکيک و مدیریت بار فيدر های با اکثریت بار کشاورزی•

هماهنگي بکار گیری ظرفیت مولد های منصوبه•

اجرای طرح جابجایي ساعات کار ادارت•

با برقهای تقویت گروه پلیس برق جهت جایگزیني المپهای پر مصرف تجاری و برخورد•

غیر مجاز



نتایج همکاری مشترکین کشاورزی

ن مشترکيتعدادسال عملکرد
همکار

دیماند 
قراردادی

کيلووات

دیماند مصرفی
ار مشترکين همک

کيلووات

(ميليون ریال)پاداش 
صرفه جویی انرژی 

بارشده در پيک
ساعتکيلووات

همکاری از درصد 
کل مشترکين 
کشاورزی 

92988239.6115.91006602737%

932961241.1232.359631498096%

942842242.6230.699751912895%

952907241
230

145532285795%



میزان کاهش برداشت آب  از منابع در تابستان 

(بميليون متر مکع)صرفه جویی شدهکل حجم آبتعداد مشترکين همکار سال عملياتی

929888/39

93296125/2

94284224/1

95290724/8

متر در منطقه 120کيلو وات و عمق متوسط چاه 60متوسط دیماند -

ليتر بر ثانيه  30ميزان دبی نرمال منطقه -

متر مکعب 8500روز همکاری 20متوسط کاهش برداشت آب در هر چاه به ازای -

ميليون متر مکعب 82/4سال آب حد اقل 4کل کاهش برداشت در 



یهمکاری مشترکين طرح ذخيره عمليات راتو تعميهمکاری مشترکين طرح تعطيالت

ی
يات
مل
 ع
ال
س

پاداشمبلغ
المیلیون ری

کاهش پیک
غیر همزمان 

MW

عتعداد صنای
همکار

پاداشمبلغ
المیلیون ری

کاهش پیک
غیر همزمان 

MW

تعداد صنایع
همکار

_ _ _ 1906 20/6 47 91

_ _ _ 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

تمدیریت مصرف  بر  صنع

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

هدف

  LEDپن  های خورشیدی و  را  
در پروژه های راه سازی



همایش تعامل با کشاورزان

مشترك كشاورزي 2907جلب همکاري -

22857تحقق اهداف کاهش مصرف انرژی در پيک به ميزان -

مگا وات همکاری در 230مگا وات ساعت و مجموع دیماند 

(95/6/15الی 94/6/15از ) طول پروژه کاهش پيک 

نتایج همکاری کشاورزان 



کاهش پیک عملکرد  برنامه اجرایي فعالیت
(مگاوات)

فرهن  سازی 

برنامه های متعدد ویژه مشترکين خانگی

1/5
اجرای برنامه های متنوع در مدارس با همکاری آموزش و پرورش

0/5یدعوت از نماینده انرژی ادارات و سازمانها و برگزاری سمينار آموزشمدیریت مصرف  انرژی ادارات

0/8گسترش فعاليت پلي  بر  مدیریت مصرف واحدهای تجاری

کاهش پيک مشترکين کشاورزی
اصالح اتصاالت سست سيستمهای استحصال آب  

230
(  بصورت  يرهمزمان)پيکجلب همکاری در ساعات 

مدیریت بار صنعتی 

11صنعت 43طرح ذخيره عملياتی 

26/9  صنعت 55طرح تعطيالت و تعميرات  

270/7(مگاوات)پيک  جمع کل کاهش



مگاوات30کاهش پیک تکلیفي  

(در طول دوره کاهش پیک)مگاوات271کاهش پیک عملکردی  

با توجه به میزان عملکرد مالحظه مي گردد که در بخش

پیک برابر میزان تکلیفي ، فعالیت کاهش9مدیریت مصرف 

.صورت گرفته است



اجراي برنامه هاي تشويقی خاموشی پمپ در ساعات اوج بار•

کشاورزيقطع مقطعی فيدرهاي •

مشک  اجرایي

مشکالت براي چاهها کشاورزيبروز •

مالکانتقسيم مالکيت چاهها و ساعات دسترسی به آب بين خرده •

پمپ هاي شافت وغالف با نوع شناورجايگزينی الکترو •

به نوع شناوراستحصال آب از شافت و غالف تبديل سيستمهاي •

استفاده از کليد استارتر نرم براي حفظ سالمت چاهها•

اجرایيمشک  

بدليل قيمت نازل انرژيکشاورزبصرفه نبودن تغيير ساختار فعلی چاه براي •

جهت اصالح مستقيم وضعيت کنونینقدينگی دولتی عدم وجود •

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





%11.86:      94تلفات سال  

%11.23:       95تلفات سال 

%10.96:      94تلفات سال  

%10.21:       95تلفات سال 





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



دریافت گزارشات برق دزدی ودستکاری  وپرداخت پاداش نقدی10000000121اعالم سامانه -7
دستکاریها برای سایر بخشها به گزارش دهندگان برق دزدیها و

های غیر الزام مدیران کشیک شهرستانها به  بازدید از لوازم اندازه گیری ومناطق آلوده به برق–8
در ساعات کشیکمجاز

ترکینمشبرایتلفاتکمترانسجایگزینیجهتتوزیعهماهنگیمحترممعاونتمجوزاخذ-9
سوزدمیآنهاترانسکهدیماندبرمصرفمازاددارای

میته موضوع مصوبه ک)مورد پیشنهاد  احداث پست فوق توزیع ساده تک ترانسه 8تصویب -10
در شرکت برق منطقه ای کرمان( ملی کاهش تلفات 

کنتور مکانیکی با دیجیتالی42000جایگزینی -11

جایگزینی الکتروپمپ های شافت وغالف دار با نوع شناور-12



ريدخکنتور،تعويض)ايسرمايهطرحهايانجامجهتالزمنقدينگیتأمينواعتبارتخصيص-
(...وهدارخودنگکابلجايگزينیضعيف،فشارشبکهکاهشگذاري،خازنتلفات،کمهايترانس

باالدستشبکهتنگناهايومشکالت-

دمعبدليلمختلفهايبخشدرمشکالتباتلفاتکاهشاعتباراتسازيمتناسبضرورت-
برداريهرهبومهندسیبخشهايدرتلفاتميزانباتلفاتکاهشيافتهتخصصاعتباراتتناسب
بخشسايرازکمتربسيارمشترکينبخشبرايشدهگرفتهنظردراعتباراتميزان)مشترکينو
.(استجلوگيريقابلآسانتروبودهبيشتربخشايندرتلفاتميزاناما.استها



سایر تعرفه

ها

55%

تعرفه 

کشاورزي

45%

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

به صورت پایلوت در چاه های کشاورزی

اجرای یک نمونه پایلوت -

قانون رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذار12جهت بهره مندی از حمایت ماده M&Vبررسي نتایج و تهیه گزارش -

نیروگاه های خورشیدیحمایت از سرمایه گذار جهت احداث•



نماي پمپ  و الکتروموتور قديمی چاه

اندازه گيري پارامترها پس از تغيير و تحول
فرايند جايگزينی الکتروموتور جديد





 طرح تبديل روشنايی بولوار جمهوري اسالمی به چراغLED

 بلوار آزادي شهر زرند به چراغ طرح تبديل روشنايیLED

 کندروهاي هفت باغ علوي به چراغ طرح تبديل روشنايیLED

اصالح شبکه بازار قديمی کرمان و ميدان ارگ



فيدر فشار متوسط 4احداث راه اندازي پست فوق توزيع بهرمان و 
ت تعديل بار فيدرهاي پربار ، کاهش افمذکور در راستاي در پست 

ولتاژ و کاهش تلفات

6همزمان با احداث 3راه اندازي پست فوق توزيع کرمان
فيدر 16فيدر فشارمتوسط از پست مذکور و امکان افزايش تا 

عديل بار فيدرهاي پربار، کاهش افت ولتاژ ودر راستاي ت
ن با امکان کاهش شعاع تغذيه فيدرهاي تاميکاهش تلفات

کننده برق سطح شهر کرمان



پيگيري تامين نقدينگی پروژه کاهش تلفات زرند

پيگيري اصالح شبکه هاي بازار زرند

 الکتروپمپ هاي شافت وغالف دار با نوع شناورجايگزينی

 (دينصب پنل خورشي)پيگيري توسعه استفاده از انرژيهاي تجديد پذير

جيتالیپيگيري تامين منابع مالی پروژه تبديل کنتورهاي مکانيکی به دي

 (در رفسنجان)تبديل شبکه هاي سيمی به کابل خودنگهدار





درصد تغييرات 95سال  94سال  واحد شاخص رديف

17.2- 1.40 1.69 _ انرژي توزيع نشده در هزارنرخ 1

17.2- 2.02 2.44 دقيقه در روز خاموشي برمشترک 2

3.5- 12.69 13.15 مورد كيلوولت20تعداد قطعي  3

5.3- 11.23 11.86 درصد تلفات 4

1.1 0.89 0.88 _
هتحويلي به شبکبهره وري انرژي

(نسبت مصرف انرژي به انرژي تحويلي)
5

3.0 0.34 0.33 _
بار نسبت پيک)بهره وري قدرت منصوبه

(به ظرفيت منصوبه
6

1.1 98.7 97.6 درصد وصول مطالبات 7

17.4- 1.57 1.90 پركيلوولت آم هر مشترک جديدءقدرت منصوبه به ازا 8

16.3 8.70 7.48 متر
هر ءطول شبکه فشار ضعيف به ازا

مشترک جديد 9

و 10.96به میزان 94در صورتی که مصارف غیر قابل فروش در مصرف لحاظ گردد عدد تلفات برای سال 
.خواهد رسید10.21به 95برای سال 



درصد تغييرات 95سال  94سال  واحد شرح رديف

--- 6 6 نفر در هر کيلومتر مربع پراکندگی مشترک  1

1.6- 3.58 3.64 رآمپولت کيلو ظرفيت منصوبه به ازاء هر مشترک 2

1- 13.4 13.5 متر طول شبکه فشار ضعيف به ازاء هر مشترک 3

2- 19.5 19.9 متر طول شبکه فشار متوسط به ازاء هر مشترک 4

0.9- 25.5 25.7 دستگاه مشترکتعداد ترانسفورماتور به ازاء هر هزار  5

0.7 6509 6463 کيلووات ساعت هر مشترکمصرف سرانه  6

1.9 1996 1959 کيلووات ساعت سالدرخانگیمتوسط مصرف مشترکين  7

1.9 166 163 کيلووات ساعت ماهدرخانگیمتوسط مصرف مشترکين  8

8.4- 1430 1562 مشترک تعداد مشترک به ازاء ي  نفر شاغل 9

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

14.7- 6046 7089 ساعتکيلووات انرژي توزيع نشده ناشی از توزيع 11

1.4- 61.6 62.5 درصد ضريب بار شبکه 12

kholase sherkathaye toziee rahbordi 95.xlsx














زاتتجهيفرسودگیرفعجهتشبکهسازيبهينهواصالحبخشدرنقدينگیتامينعدم

.فرسودهتيرهايتعويضبخصوص

رفسنجانوکرمانشهرحاشيهدربخصوصمجازغيربرقهايوجود.

عدمشبکه،پراکندگیهمچونمعضالتیوجود)شرکتخدماتنرخنبودنهمخوان

نهمچنيوشرکتبهتحميلیهايهزينهبا(...وروستائیهاديهايطرحدرروستاهاساماندهی

.آنبابرقهايتعرفهتناسبعدم



دماتیخو(ايسرمايه)اصالحوتوسعههايهزينهبودنباالوشرکتعملياتیحوزهپراکندگی

.شرکت(جاري)

ير معيار پذيرش سرانه هزينه تامين برق هر متقاضی در بخش سرمايه اي توسط شرکت توان

.ميليون ريال15به طور متوسط 

سرانه هزينه واقعی تامين برق هر متقاضی در شرکت در بخش سرمايه اي به طورمتوسط

.ميليون ريال30





ارقام به ميليون ريال

عنوان
ه اصالح و بهين
سازي شبکه
هاي توزيع

تانين برق 
متقاضيان 
فاقد شبکه

توسعه  و 
اصالح 
رمعابروشنايی 

نمودنبرقدار
روستاهاي 
برقفاقد 

توسعه و 
فناوريهاي 
جديد

ساختمان و 
ابنيه

هاي پايه تقويت 
جمع کل فرسوده 

142,000310,00049,00075,00020,00070,000130,000796,000جمع کل





بودجه مصوب شرح
95

بودجه عملياتی
95

مصوباعتبار 
95

اعتبارعملياتی
95

سال عملکرد
95

درصدانحراف 
ه نسبت بعملکرد 

اعتبارمصوب 

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

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

بودجه مصوب شرح
94

بودجه عملياتی
94

مصوباعتبار 
94

اعتبارعملياتی
94

سال عملکرد
94

درصدانحراف 
ه نسبت بعملکرد 

اعتبارمصوب 

000,635179,705000,635179,705179,70511بخش جاري

-000,756962,322000,756962,322962,32257سرمايه اي

ارقام به ميليون ريال

ارقام به ميليون ريال



مبالغ به میلیون ریال 

/  طرحشماره 
پروژه 

پروژه/ عنوان طرح 

اعتبار مصوب
اعتبار
تخصيص 
يافته

ميزان 
تامين
نقدينگی استانی

دودرصد 
درآمد 
نفت و گاز

ماده 6تبصره 
قانون 12

اصالح قانون 
معادن

قانون 12ماده 
تشکيل سازمان
مديريت بحران 
کشور

جمع کل

احداث، توسعه و بهينه سازي برق1301015/002
26,3558008,3765,00040,53115,37315,373روستايی 

750375375---750تامين برق مسکن مهر1301015/003

بازسازي و مرمت خطوط برق 1301015/006
--10,00010,000---هخسارت ديده از حوادث غيرمترقب

27,1058008,37615,00051,28115,74815,748جمع کل



(ميليون ريال )اعتبار شرح 

26,600توسعه شبکه روستايي  

19,000بازسازي شبکه هاي فرسوده روستائي  

10,000تعويض پايه هاي سيماني فرسوده

400اعتبار طراحي

9418,000انتقالي از سال

74,000كل مبلغ تفاهم نامه 



درصد تغييرات 95سال  94سال  شرح رديف

20.2 26,078 21,698 ارتش 1

19.3 24,019 20,139 سپاه 2

27.4 15,374 12,069 نيروهاي انتظامی 3

24.2 109,563 88,190
به و وابستهشرکتهاي تابعه

وزارت نيرو 4

37.9- 12,499 20,138 مشترکين صنعتی 5

5.5 135,423 128,304 ساير مشترکين 6

11.2 322,956 290,538 مجموع مانده بدهی

( میلیون ریال)

.اطالعات بر اساس صورتهاي مالی اعالم گرديده است



(ل میلیون ریا)اعتبار شرح

9.4یآمد ناشی از فروش هر انشعاب با کسر سهم برق منطقه ادرمتوسط

134,191(اشتراک جدید17185)حاصل از فروش انشعابدرآمد

347,162برق منطقه ای% 30حاصل از فروش انشعاب با کسر سهم شرکت توزیع

775,000(95سال )شرکت در بخش سرمایه گذاری اعتبار عملیاتی

وسعه،  ، بهینه سازی، تاصالحدر سر فصلهای مقدار اعتبار موافقت نامه
...روشنایی و 

825,000



پـایـان


