








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،تحتشهرهایحوزهدرهزارمشترک625بهمالیواداریفنی،خدمات

آمپرمگاولت2169مجموعباترانسفورماتوردستگاه15664وتوزیعخطوطکیلومتر19733
.گرددمیانجامظرفیت



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

موظف هیات مديره و مدير عاملرئیس اصلی هباشمحمود آقاي 

موظف هیات مديرهنائب رئیس اصلی محسن قراچه داغیآقاي 

موظف عضو هیات مديره اصلی محمود طاهريآقاي



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

51478213432خانگی

19170657عمومی

487682کشاورزي

337836صنعتی

780765018تجاري
معابرروشنائی 

5153157(بدون کنتور مرجع)

625,43519382جمع کل

97پايان سال واحدشرحرديف

11252.8کیلومترمتوسط هوائیطول شبکه فشار 1

395.9کیلومترمتوسط زمینیطول شبکه فشار 2

7710.9کیلومترضعیف هوائیطول شبکه فشار 3

372.9کیلومترضعیف زمینیطول شبکه فشار 4

19733کیلومترجمع کل

15060دستگاهتعداد ترانسفورماتور هوائی5

604دستگاهتعداد ترانسفورماتور زمینی6

15664دستگاهجمع کل

2169مگاولت آمپرظرفیت کل ترانسفورماتورها7



97سال  96سال  مصارف غیرقابل 
(  کنتورهاي مرجع)فروش

47 47 تعداد کنتور

44 45 انر ژيمصرف 
(کیلووات ساعتمیلیون )



          
   

            

تعداد پست هاي توزيع به تفکیک هوائی و زمینی

          
   

          
   

یظرفیت پست هاي توزيع به تفکیک هوائی و زمین





وضعیت 
توسعه و احداث تعداد و مقادير سرويس و تعمیرات

واحد شرح رديف

97 96 97 96

374 444 7734 10040 دستگاه پست توزيع هوائی 1

9 18 450 595 دستگاه پست توزيع زمینی 2

75 229 10429 10848 کیلومتر
شبکه فشار 

متوسط 3

112 190 5311 5354 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 4

5272 11794 111994 109631 دستگاه روشنائی معابر 5



تغییراتدرصد 97سال  96سال  واحد شرح ردیف

0.3- 11.13 11.16 درصد تلفات 1

0.9 4447526 4407440 ساعتمگاوات انرژی تحویلی 2

0.9 3952350 3915705 مگاوات ساعت مصرف انرژی 3

12.8 3144752 2788791 میلیون ریال فروش انرژی 4

0.05 702.1 701.8 مگاوات پیک بار همزمان 5

10.3 106 96 درصد وصول مطالبات جاری 6

3.1 625435 606417 مشترک مشترکین موجود  7

2.9- 19382 19967 مشترک اشتراک جدید 8

21.3- 3823 4856 مگاوات ساعت انرژی توزیع نشده ناشی از توزیع  9

0.6 11648.7 11573.7 کیلومتر طول شبکه فشار متوسط 10

1.4 8083.8 7971.6 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف 11

2.5 15060 14686 دستگاه تعداد ترانسفورماتور هوائی 12

1.5 604 595 دستگاه تعداد ترانسفورماتور زمینی 13

1.8 2169 2130 مگاولت آمپر ظرفیت کل ترانسفورماتورها 14

0.1 1392 1391 روستا کل روستاهای برقدار   15

0.01 96172 96166 خانوار تعدادخانوار روستایی برقدار 16

1.3- 389 394 نفر تعداد پرسنل 17

.مصرف انرژي بدون احتساب مصارف غیرقابل فروش اعالم گردیده است



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

جمعروشنايیتجاريصنعتیکشاورزيعمومیخانگی97مشترکین و مصرف برق سال

شرکت   مصرف 
(ساعتمگاوات)

1،061،392258،1661،634،894613،650269،582114،6663،952،350

26.96.541.415.56.82.9100درصد مصرف

514،78219،1704،8763،37878،0765،153625،435تعداد مشترک

82.33.10.80.512.50.8100تعداد مشترکدرصد 

32.99.112.019.726.30.0100.0درصد فروش شرکت

9761109231101230590796(ريال)نرخ فروش

13،43265782365،01815719،382تعداد اشتراکهاي برقدار شده سال

97اطالعات مشترکین تا پايان سال 



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

نوع تعرفه رديف
درصد  
تغییرات 97سال  96سال  درصد  

تغییرات 97سال  96سال 

8.4 1,036,028 955,623 4 1,061,392 1,020,616 خانگي 1

5.5 286,362 271,352 14.8- 258,166 302,987 عمومي 2

10.6- 376,881 421,357 2.3- 1,634,894 1,670,853 كشاورزي 3

28.3 620,915 484,254 7.6 613,650 570,075 صنعتي 4

25.7 824,566 656,205 13.5 269,582 237,445 تجاري  5

--- --- --- 0.8 114,666 113,729 روشنايي 6

--- --- --- 2.3- 44,082 45،052 مصارف غيرقابل فروش
(کنتورهاي مرجع)

7

12.8 3,144,752 2,788,791 0.9 3,952,350 3,915,705 کلجمع 8

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





شهر/ شهرستان
وصول انرژيفروش انرژيمصرف انرژي

تعداد مشترک 
موجود

تعداد اشتراک 
هاي جديد (میلیون ريال)(میلیون ريال)(مگاوات ساعت)

359,819319379340430331مشترک خاص
380,7384564144772321035172929شرق کرمان 

14,288789393955146196کوهپايه
338,864409362440077918542950(3)جنوب غرب کرمان 
417,6815370175591931062243710(4)شمال غرب کرمان

71,063578226273717398860ماهان
199,3229012410419618470464چترود
157,9371086651237136535131باغین
45,47819488256167819103شهداد
13,0198776105235466116گلباف
62,37818872224527031175راين
85,509472675265514282457راور

676,329484958493200971372744رفسنجان
139,547688177046414397301انار
287,15210435610374412456226نوق

136,776497225395610545247کشکوئیه
358,795197938211854566831444زرند

37,542274433147811542427کوهبنان
170,114130439137785389001901شهربابک

3,952,3503144752333070162543519382جمع

97اطالعات تعداد ، مصرف و وصول مشترکین در سال 



97سال درستان هارهدرصد مصرف انرژي به تفکیک ش



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

97پیک بار همزمان  584.52 615.3 639.15 699.68 702.11 662.11 635.35 588.8 599.25 614 605.3 617.13 702.11



درصد وصولی جاري

با احتساب سخت وصول ها

درصد   106

ااحتساب سخت وصول هدونب

درصد   99



میلیون کیلووات ساعت4448 :97مقدارانرژی تحویلی درسال



خانگينورماهانمهراد انرژي آروندسوالر انرژي آركاتوسعه فراگير جاسک

(مگاوات ساعت)انرژي توليدي 16,23616,2212,28411,2556,023

16,236 16,221 

2,284 

11,255 

6,023 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

(مگاوات ساعت)انرژي تولیدي

خانگینورماهانمهراد انرژي آروندسوالر انرژي آرکاتوسعه فراگیر جاسکنام نیروگاه

 6,023 11,255 2,284 16,221 16,236(مگاوات ساعت)انرژي تولیدي

 52,019(مگاوات ساعت)جمع

97انرژي تولیدي نیروگاه هاي خورشیدي سال



بازار روز-بورس -مقايسه نرخ خريد بازار دوجانبه 





97سال
96کل سال  میزان 

کلتحصیالت مرد زن

28 28 0 40 زيرديپلم

40 32 8 40 ديپلم

56 53 3 61 فوق ديپلم

167 126 41 181 لیسانس

98 72 26 72 فوق لیسانس

0 0 0 0 دکترا

389 311 78 394 جمع کل









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

96205504420464754سال

97208442639547239سال

%-39%-40%1.4درصد رشد

(میلیون ريال)هزينه هاي آموزشیسال

966،539سال

974،478سال

%-32رشددرصد 



از  ( و روشنایی ورودي روستاها) پروژه هاي موافقت نامه برق رسانی به روستاها 
97محل منابع داخل سال 

میلیون ریال44676کل اعتبارتامین روشنایی ورودی روستا ها 

تامین برق یک روستا: شامل 

روستا77تامین روشنایی ورودی 



97اطالعات تا پایان سال 

ترانسفورماتورها(کيلومتر)طول شبکه روستاهای برقدار

تعدادقدرتفشارفشارکلکلخانوار20زیر خانوار20باالی 

دستگاه(رکيلوولت آمپ)ضعيفمتوسطخانوارروستاهاخانوارتعدادخانوارتعداد

760891356327037139296172314119743082753659





 11.13: 97عملکرد سال درصد                                          8کاهش تلفات انرژي الکتريکی به%

 1.24: 97عملکرد سال (دقیقه در روز0.66)ساعت4کاهش خاموشی به ازاي هر مشترک در سال به

 4.1: 97عملکرد سال درصد 20افزايش سهم انرژي هاي نو و تجديد پذير از پیک بار به%

 86: 97عملکرد سال درصد5کاهش مراجعه حضوري ارباب رجوع به%

 روز15: 97عملکرد سال روز         1کاهش زمان دسترسی به انرژي الکتريکی از شبکه به

1404اهداف کالن سال 



34

ت انجام کلیه فعالیت هاي شرکت از طريق ايجاد امکانات الزم در نرم افزار سیستم جامع جه

دستیابی به اهداف خرد و کالن استراتژي

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

 ر افزايش بین کدهاي استراتژيک و پروژه هاي سرمايه اي بمنظوچند ايجاد قابلیت تناظر يک به

دقت در میزان تامین اعتبار 

بودجه ريزي عملیاتی بر مبناي سند استراتژيک





GISارتباط نرم افزار خاموشی ها با 

GISفیدر قطع شده در محیط 

فیدر قطع شده در نرم افزار ثبت خاموشی ها

GISارتباط نرم افزار مشترکین با 



97هاي تحقیقاتی در سال پروژهنگاهی به 

ناظر محقق نام پروژه رديف

خانم دکتر مغفوري
زمزمحسین 

دانشگاه ولی عصر 
رفسنجان

(مرتضی آيین)

ارزيابی فنی و اقتصادي تجهیز ناوگان حمل  و نقل عمومی شهر کرمان به خودروهاي  
ي هیبريدي و پارکینگ هاي خورشیدي به عنوان سیستم هاي ذخیره ساز انرژي سايت ها

خورشیدي استان به منظور افزايش بهره وري با رويکرد جذب سرمايه گذار 1

مهندس عرب زاده عباس محمد حسنی (کنترل کننده تنش)محافظ مکانیکی شبکه   2

رسول عبدالهی
دانشگاه شهید باهنر

(میرحسینیمیترا )
امکان سنجی نحوه طراحی مولد برق مغناطیسی با راندمان باال 3

مهندس خواجه پور
دکتر احراري

دانشگاه شهید باهنر
(دکتر صاحب الزمانی)

يش سالمت کارکنان شرکت توزيع برق شمال استان کرمانپا 4



با محوريت دومین استارت آپ ويکند وپانزدهمین رويداد علمی برگزاري

سیستم هاي سرمايشی مديريت مصرف

رويداد مهم علمی شرکت 



نانوتکنولوژيازاستفادهباآبیهايکولردرانرژيسازيبهینه.1

راندمانافزايشمنظوربهآبیکولرهايآبرسانیسیستمدرساختارتغییر.2

تراکمیسیستمهايازجذبیرطوبتبازيافت.3



97پروژه هاي اقتصاد مقاومتی سال 

بخش پروژهنوع عنوان پروژهرديف
اقتصادي

اجرا محل 
(شهرستان)

(میلیون ريال)سرمايه گذاري

برآوردکل سرمايه 
گذاري مورد نیاز 

از آغاز تا )پروژه 
(بهره برداري

سرمايه گذاري
انجام شده تا 
قبل از سال 

1397

کل سرمايه 
گذاري مورد 

نیاز در 
97سال

سرمايه گذاري انجام  
97شده از ابتداي سال

تا پايان اسفند ماه

برقدار نمودن روستاهاي 1
رفسنجان،زرند،خدماتملیبدون برق

22،2706،681-22،270شهربابک

به کاهش تلفات توزيع برق2
32،70026،160-32،700رفسنجانخدماتملی%10کمتر از 

برقنصب کنتور هوشمند 3
24،4655،10019،36519،365سطح استانخدماتملی(ساير تعرفه ها)

وي نصب کنتور هوشمند بر ر4
23،4309،85513،57513،575سطح استانخدماتملیچاههاي کشاورزي

جامعطرح هاي 5
(شهرستان کرمان)

پیشنهادي 
3،0342432،7912،791کرمانخدماتدستگاه

اصالح الگوي مصرف برق 6
ادارات

پیشنهادي 
8،0008،000-8،000کرمانخدماتدستگاه

113،89915،19898،70176،572جمع کل



انجام پروژه هاي کاهش تلفات جهت 
به 96ل در سا% 11.16کاهش تلفات از 

97در سال % 11.13

انجام طرح هاي جامع در شهرستان هاي 
حوزه شرکت

قد  روستاي فايک برقدار نمودن
97ل برق در سا

حلقه چاه  3برقدار نمودن
کشاورزي

دستگاه  3200حدود نصب 
کنتور هوشمند 

مديريت انرژي ساختمانهاي اداري



:طرح هاي ويژه ملی

در شبکه هاي توزيعESSارائه مدل تجاري براي توسعه-1

تدوين راهکارهاي مقاوم سازي پايه ها در شبکه توزيع-2

:برنامه هاي مديريت سمت تقاضا

098اجراي برنامه هاي مديريت مصرف تدوين شده در برنامه-1

ي اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار تدوين شده در ضوابط اجراي-2
برنامه هاي پاسخگويي بار

:طرحهاي بهينه سازي، راهبري ونگهداري شبکه

د بر اجراي سياستهاي ابالغي در خصوص مديريت دارايي با تاكي-1
ارتقاء فرايندهاي نگهداري وتعميرات پيشگيرانه

عه ارتقاء توان راهبري شبکه،هوشمند سازي،رويت پذيري وتوس-2
نقاط مانور

اجراي سياست هاي ابالغي در خصوص ، ارتقاء سامانه هاي اطالع -3
رساني وپاسخگويي به مشتركين

اجراي سياست هاي ابالغي در خصوص بهبود سطح ايمني -4
كاركنان وجامعه

:بهروه وري اقتصادي

افزايش بهره وري وكاهش هزينه هاي جاري شركت،وتمركز -1
كاركنان بر ماموريت هاي اصلي سازمان

كنترل و مديريت هوشمند منابع سرمايه اي با هدف اجراي -2
طرح هاي داراي الويت

اده از تسويه بدهي هاي توليد كنندگان وپيمانکاران با استف-3
ظرفيت هاي قانوني



1 2 3 4

مطالعه جامع 
میدانی انواع  

های  فناوری
ESS

ی  ارزیابی اثربخش
ESS  از دیدگاه

اقتصادی

و ظرفیت بخش تولید)
(عی توزیظرفیت شبکه

طراحی مدل  
تجاری

گذاری یهاستراتژی سرما)

(محور-چندجانبه تشویق

تدوین گزارش 
نهایی

ارائه نتایج، پیشنهادات و)

(موانع موجود

ر مقرر  ضمنا بر اساس دستور شرکت توانی. تدوين و گزارش به شرکت توانیر ارسال گرديده استESSتجاريمدل
ذکور اضافه گرديد موضوع مطالعات فنی و تهیه شیوه نامه انتخاب محل، شرايط شبکه و بحث حفاظتی نیز به پروژه م

.گردد



..(افزودنی و )ارايه راهکارهاي بهسازي 

استفاده از ژل میکرو سیلیس جهت کاهش جذب آب

 استفاده از روان کننده ها براي کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش کارایی

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

 پايه در سطح شرکت  9000مقاوم سازي حدود



رداشت  ارائه نتايج مطالعات براي عقد تفاهم نامه تقويت و تعويض پايه هاي فرسوده با توانیر ب

ودهاطالعات مکانی پايه هاي تقويت شده و ثبت در تفاهم نامه تقويت و تعويض پايه هاي فرس

عقد قرارداد مطالعات پايه هاي فرسوده با دانشگاه شهید بهشتی

یان استراتژي هاي کوتاه مدت، م،بر اساس نتايج حاصله از مطالعات
يده مدت و بلند مدت در دبیرخانه کاهش تلفات مصوب و ابالغ گرد

.است



(ژاکت بتنی مسلح)ارايه راهکارهاي بهسازي 

مهار، حفاري، کیجینگ

 قالب بندي، بتن ریزي و عمل آوري



طراحی و اجراي پايه هاي فلزي هشت وجهی



مشکل با هدف افزايش تاب آوري شبکه و نظر به: تولید تیرهاي گرد پیش تنیده 

خش فرسودگی گسترده پايه ها در کرمان، از سال قبل تولید اين تیرها با مشارکت ب

.شدانجام( سال30براي اولین بار بعد از )خصوصی 

یت هاي همچنین در قالب ماموريتهاي ويژه ابالغی توانیر و فعال:تولید تیرهاي چدنی

هامون دبیرخانه مقاوم سازي در کرمان و با هدايت معاونت توزيع توانیر با کمک کارخانه

. تنايزه کاشان ساخت و تولید تیرهاي چدنی براي اولین بار درکشور آغاز گرديده اس



طراحی و تولید پايه هاي چدنی براي اولین بار در کارخانه 
هامون نايزه کاشان

بازدید معاونت محترم 
توانير از هماهنگي توزیع 

پایه های چدني اجرا شده 
افتتاح خط توليد پایه های  

چدني توسط وزیر محترم نيرو



(استفاده از پايه هاي چدنی)ارايه راهکارهاي بهسازي 
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شور  و تولید پايه چدنی در کپروژه نصب پايه هاي چدنی











راي  پشتیبانی و حمايت از کارگاههاي تولیدي استان ب
راه اندازي تولید پايه هاي گرد بتنی



کوهبنانوچترودساختمانهايسازيمقاومطرحارائه

وعلومالمللیبینمرکزهمکاريبازمینیهايپستسازيمقاوممطالعاتشروع

(هايتک)کرمانتحقیقات

شرکتعملیاتیحوزهدرزمینیپستدستگاه4سازيمقاومعملیاتانجام

(امامبزرگراهومهديهقديم،ترمینالاخگر،زمینیهايپستشامل)

مقاوم سازي



ن آيتم با در نظر گرفتو تابلوهاي توزيع طراحی و اجراي کلید خانه کمپکت 
مبلمان شهري و زيبايیهاي فرهنگسازي مديريت مصرف برق و رعايت

بصري



ماژول هاي نرم افزار

راه اندازي نرم افزار جامع مهندسی 



 اتمام برداشت  شبکه ها تا سطح مشترک

 عقد قرارداد نسخه جديد نرم افزارweb geonet در جهت ارتقا سیستمGIS
 تکمیل و مغايرت گیري برداشت  اطالعاتGIS(،پستها،شبکه فشار ضعیف

( روشنائی معابر و مشترکین 

 تهیه خروجی براي نرم افزار محاسباتی  (DigSILENT ) جهت محاسبات و

احداث نیرو گاه هاي خورشیدي 

GISحوزه 



 ارتباط آنالين با  سیستم فروش انشعاب

 ايجاد محدوده خدمات شهري و طرح هادي روستا ها در نرم افزارGis  براي

(سیستم ناب)استفاده در سیستم جامع خدمات مشترکین 

 ايجاد رويه بروز رسانی اطالعات مشترکین جديد در نرم افزارGis
 پیگیري ايجاد  لینک بین نرم افزارGISافزاروذرو ت

GISحوزه 



در راستاي اتوماسیون و مانیتورينگ شبکه هاي
:  توزيع



فازسهخطايآشکارسازدستگاه125پذيريرويت

ازاستفادهبا)ارتگوگلبامستقیمارتباطقابلیتبا

(بومیافزارنرم

کیلوولت20فیدر27جهتريکلوزردستگاه27نصب

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



سامانه جامع مانیتورینگ و کنترل تجهیزات شرکت توزیع برق 
(اسکادا)

درصد پیشرفت50حدودبافاز اول اين سامانه انجام 

راه اندازي سامانه جامع اسکادا با بهره گیري از ظرفیت شرکت هاي تخصصی 
بومی و استانی  با عنايت به افزايش تجهیزات کلید زنی در شبکه و رويکرد  

اتوماسیون توسعه صنعت در موضوع



نماي شماتیک ایستگاه HMIماژول طراحی 



0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

کمبود تولید انتقال فوق توزيع فشار متوسط فشار ضعیف

5.20

0.00
0.47

1.17

0.07



97تا 94از سال ( دقیقه در روز)نمودار خاموشی بر مشترک سمت توزيع

0.00

0.50

1.00

94سال  95سال  96سال  97سال 

0.93
0.85

0.67
0.59

خاموشی بر مشترک بی برنامه

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

94سال  95سال  96سال  97سال 

1.52

1.17
0.92

0.65

خاموشی بر مشترک با برنامه

0.00

1.00

2.00

3.00

94سال  95سال  96سال  97سال 

2.44
2.02

1.59
1.24

خاموشی بر مشترک کل



اطالع رسانی وپاسخگويی به مشترکین

اي آن مطابق  راه اندازي سیستم کنتاکت سنتر و بهره گیري از کلیه امکانات و قابلیته
با الزامات توانیر

(IVR)فعال سازی سیستم پاسخگویي خودکار 
مدیریت تماسهای بهمني

ارسال خودکار پیامک
تماس خودکار با مشترکین حساس

 (دردست اقدام)اطالع رسانی از طريق طراحی و پیاده سازي اپلیکیشن موبايلی
تهیه شرح خدمات نرم افزار موبایل وب اپلیکیشن اطالع رساني مشترکین

ورودیها و الزامات ارتباطي  
نیازمندیها و زیرساختهای الزم

تهیه وب سرویس های مورد نیاز از سایر نرم افزارها



اطالع رسانی از طريق وب سايت شرکت با امکان
(كلمات كليدي يا آدرس كامل) جستجو بر اساس آدرس 

جستجو بر اساس تاريخ خاموشي
انه مشترکرايجستجو بر اساس شماره شناسايي و رمز 

امکثبت نام از طريق سايت به منظور دريافت اطالعات خاموشي از طريق پي



3آن  به نسخهو انتقالPMعملیاتی نمودن نرم افزار تعمیرات پیشگیرانه 
PMهمزمان با توسعه نرم افزار GISنرم افزار 



گروه خط گرم موجود3گروه خط گرم جديد به 4اضافه نمودن 

توسعه خط گرم



آسیب شناسی در سطح شبکه هاي توزيع.

استفاده از برنامه مديريت و فرماندهی حادثهICS.

در خاموشی هاي بدون برنامهمستمراستفاده از ديزل ژنراتور هاي اضطراري به طور.

استفاده از مولد هاي اضطراري در بازيابی شبکه.

200استفاده از ترانسفورماتور هاي سیار با قدرتKVA،250KVA،300KVAدر شرايط بحران.

انجام حداقل شش مانور پدافندي در سطح شرکت.

مديريت بحران



برگزاري مانور آمادگی جهت استفاده از

امکانات موجود براي تامین برق در زمان

(دیزل ژنراتورها)قطعی 



جمع کل با مشارکت متقاضی با هزینه شرکت
نام واحد ردیف

(میلیون ریال)مبلغ  تعداد (میلیون ریال)مبلغ  تعداد صلح نامه (میلیون ریال)مبلغ  ارتعداد دستور ک
1،099 123 128 59 971 64 انار 1
501 3 77 1 424 2 باغین 2

1،581 84 1،175 82 406 2 برق شرق 3

5،739 160 2،583 122 3،156 38 غربشمالبرق  4

1،513 32 1،097 31 416 1 برق جنوبغرب 5

1،579 43 870 26 709 17 چترود 6

1،744 19 659 12 1،085 7 راور 7

815 60 85 27 730 33 راین 8

3،192 107 506 36 2،686 71 رفسنجان 9

6،812 306 182 86 6،630 220 زرند 10

133 19 62 8 71 11 شهداد 11

4،914 122 1،964 113 2،950 9 شهربابک 12

670 13 140 10 530 3 کشکوئیه 13

411 37 141 33 270 4 کوهبنان 14

88 37 18 35 70 2 گلباف 15

346 81 321 76 25 5 ماهان 16

28 11 7 3 21 8 نوق 17

31،165 1،257 10،015 760 21،150 497 کل شرکت



بازديد از راه دور در مناطق صعب العبور

  عدم نیاز به قطع خطوط برق به ويژه در شرايط نرمال

امکان بازديد سريع در مواقع اضطراري و بالياي طبیعی

ايمنی باال در زمان بازديد فیدر

کاهش نیروي انسانی جهت بازديد

کاهش هزينه بازديد

 نچري  پايه و متعلقات شبکه خصوصا پتسلط و ديد کامل بر زواياي مختلف

مقره و اتصاالت سست که با چشم غیر مسلح داراي خطا می باشد

 هو لینک به نرم افزارهاي مربوطشبکه ايجاد بانک اطالعاتی مطمئن از

امکان تمرکز مطمئن بر عملیات پیشگیرانه و پدافندي

 اخواستهدر شبکه در کنترل خاموشیهاي ن(قابلیت اطمینان )افزايش پايايی

شرايط بحرانجهت بازديد شبکه و اد پاستفاده از پهاجراي پروژه 



ثبت به منظور HSEجامع استفاده از نرم افزار
زات بازديد ها وضعیت پرسنل و ماشین االت و تجهی

کلیه واحدهانظارت مستمر برايمنی جهت 

ايمنی

بازسازي حوادث گذشته جهت ارائه در جلسات 
ايمنی آموزشی 



برگزاري همايش ايمنی  

برگزاري آزمون ايمنی ماهیانه توسط 
امورهاي مربوطه 

تهیه بروشور هاي اطالع رسانی در 
راستاي آموزش ايمنی عمومی

ايمنی



کاهش انرژي و بهینه سازي وات بخار سديم  به ال اي دي جهت 250تبديل چراغ هاي  
روشنايی معابر 

  9حد فاصل میدان موزه تا میدان )وات بخار سديم  به ال اي دي بلوار مدرس رفسنجان250تبديل چراغ هاي

(دي

  حد فاصل میدان شهداء تا سه)وات بخار سديم  به ال اي دي بلوار امام خمینی کوهبنان250تبديل چراغ هاي

((ره)راه مسجد امام

 اجراء پروژه تبديل چراغ هاي محورهفت باغ بهLED

بلوار ورودي شهر، بلوار امام،جمهوري،ابوذر،امام،قدس،واليت،تقدير  )نصب چراغ هاي  ال اي دي زرند شامل

........(و

بعد از اجراقبل از اجرا                                                                        



ي در مانور سراسري مولدهارتبه برتر کسب 

اضطراري تامین برق مراکز حساس، مهم و ضروري در 

97در سال بین شرکتهاي توزيع برق کشور



 یبه کارگاه تخصصی آموزشسايت آموزشی تجهیز

ش هاي مستمرآموز

 المتس،بهداشت وتخصصی،تحقیقاتی،خانوادگیسمینارهاي برگزاري



آموزشاقدامات شاخص 



ISO9001استقرار استاندارد مديريت کیفیت •

 OHSAS18001استقرار نظام مديريت ايمنی و بهداشت شغلی•

5sنگهداشت نظام آراستگی اداري •

به روز کردن ممیزان سیستم به آخرين نسخه ي  استاندارد•

پرورش ممیزان جديد در کنار ممیزان با تجربه •

:درراستاي استقرار نظام کیفیت و پايش سیستم 



در ساختار سازمانیپستهاي شناوربرنامه ريزي براي کاهش پست ها با حذف

پروژه مسیر شغلی و ارتقاء کارکنان

ساماندهی حقوق و دستمزد نیروهاي

حجمی و تدوين چارت نیروها 

:درراستاي اجراي برنامه چهارم اصالح نظام اداري 



طرح پايش سالمت کارکنان •

:درراستاي اجراي برنامه چهارم اصالح نظام اداري 



:تم برگزاري کمیته ي عملکرد و بهره وري با موضوع عارضه يابی سیس•

تشکیل جلسات منسجم

تحلیل اطالعات در راستاي بهروري

 پیدا کردن گلوگاههاي بهره وري

 اخذ پیشنهادات سازنده به منظور رفع گلوگاهها

:درراستاي اجراي برنامه چهارم اصالح نظام اداري 



ین در ادامه ي برنامه هفتم اصالح نظام اداري ،آموزش تخصصی مسئول
در راستاي تکريم ارباب رجوعدفاتر 

 مهمترين سرفصلهاي آموزشی
مديريت استرس ◦
مديريت خويشتن  ◦
مديريت زمان ◦
تعیین شاخص هاي ارزيابی کیفی مسئولین دفاتر ◦



رفاه و بازنشستگی فعالیت هاي 

برگزاری جشن تقدیر از بازنشستگان



کسب رتبه برتر در مجموع شاخص هااي عماومی و تخصصای    
(96ارزيابی عملکرد سال )97سال جشنواره شهید رجايی



(میلیون ريال)مبلغ تعدادموضوعرديف

78947,085عمومیمناقصات 1

13120,188محدودمناقصات 2

16,500مناقصات ترک تشريفات3

00مزايده 4

00فسخ پیمان5



خدمات مشترکین

 خدمت در بخش خدمات مشترکین به 24واگذاري
(   دفتر35)پیشخوان دولت الکترونیکدفاتر 

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



پیشخواندفاترخدمت واگذار شده به 24لیست 

عنوان خدمت  رديف  عنوان خدمت  رديف  

اصالح اطالعات  13تسويه حساب  1
اصالح نام 14تسويه بدهی  2
تغییر نام 15تغییرتعرفه يا گزينه تعرفه 3
ازمايش کنتور16صدور قبض المثنی4
اصالح سرويس انشعاب  17بررسی صورت حساب  5
قطع موقت انشعاب  18سوابق مصارف و صورتحساب  6
نصب مجدد انشعاب19سوابق پرداخت  7

افزايش امپرا ژ20اب   درخواست انصراف قبل از برقراري انشع8
درخواست کاهش امپراژ21تغییر مکان داخلی 9
درخواست انشعاب امپري  22وصل مجدد انشعاب  10
تفکیک يا ادغام انشعاب  23جمع اوري موقت انشعاب  11
واگذاري برق موقت  24جمع اوري دائم انشعاب  12





رقاطالع رسانی خدمات بنتايج نظرسنجی

ارسال 
پیامک

ن  اپلیکیش
موبايلی

ارسال 
کدهاي 
unic

ام  اينستاگر
و شبکه 

هاي 
اجتماعی

و بیلبوردها
تابلوهاي 

شهري

سايت 
اينترنتی

توزيع 
تراکت درب

منازل

/راديو
جمعتلويزيون

50%5%13%7%1%2%9%13%100%



مقاومتیاقتصادبرالگويمبنیبهینهمصرفمديريتسیاستهاياعمالدرراستاي

مندهوشکنتورهايازاستفادهبادولتیدستگاههايبرقمصارفپايشسامانه

3144نصبباonlineصورتبهمصارفکهنحويبهگرديدهاندازيراهفهام

وهبودپايشقابلباشدمیموجودديمانديکنتور10597از%30حدودکهکنتور

.استرسیدهدستگاه5000بهحاضرحالدرمقداراين

طرح فهام-کنتورهاي هوشمند 

کهاستگرديدهنصبنیزاولیهولتاژهوشمندکنتورهايدستگاه81تعدادهمچنین

.گرددهوشمندکنتوربهمجهزاولیهولتاژهاياشتراککلیهرودمیانتظار



وضعیت کنتورهاي هوشمند



:مزایای طرح

نتورهاایجاد بستر مخابراتی دو طرفه با قابلیت پیکربندی، نظارت و کنترل از راه دور ک.

تولید گرافها و گزارشهای الزم  به صورت خودکار.

مدیریت مصرف انرژی.

 دورو صدور صورتحساب مشترك از طریق ارتباط از راه امکان قرائت .

 رخ دادهخطاهایکنترل و بررسی.

صرفموتلفاتکاهشوتجهیزات،انسانینیرویزمینهدرهاهزینهکاهشبهمنجراقداماین

.استگردیدهاطمینانقابلیتافزایشوانرژی

نصب کنتورهاي هوشمند طرح فهام در انشعابهاي دیماندي و چاههاي کشاورزي



ر تعداد انشعاب غيشرح
مجاز از سر تير

تعداد مصرف 
کننده غير مجاز

تعداد انشعاب 
غير مجاز اضافه 

شده

تعداد انشعاب  
غير مجاز  جمع 

آوری شده

تعداد باقي مانده  
انشعاب غير مجاز از 

سر تير

ه تعدادباقي ماند
ر مصرف کننده غي

مجاز

975,59122,365362721845,70422,815سال 

گزارش  برقهاي غیرمجاز مشهود جمع آوري شده و تبديل 
به انشعاب قانونی شده

1443تعداد باقیمانده 

و رفع شدهشناسایي شده شرح

231خانگي 
20(صنعت و معدن)توليد 

531(تجاری)سایر مصارف 
9عمومي

78(کشاورزی و آب )توليد 

869جمع کل

شناسايی و رفع انشعابات غیر مجاز نامشهود 



:طرحمزایای

مشترکینحضوریمراجعاتکاهش.

مشترکینبهشایستهخدماتارائهورجوعاربابتکریم.

:مذکورافزارنرمخدمات

انشعاببهمربوطاطالعاتکلیهمشاهده.

فایلصورتبهالمثنیقبضدریافتکنتورقرائتنحوهراهنمایPDF.

ودارینمصورتبهمصرفسوابقدریافتها،صورتحسابپرداختسوابقدریافت.

شتركمتوسطبرقکنتوررویکیلووات هایاساسبرمصرفیبرقبهایمحاسبه.

قبضآخرینپرداختوحسابتسویهقبضدریافت.

مل اندرویداپلیکیشن موبایلی خدمات مشترکین تحت سیستم عا



يپایلوت کشور-کاغذيتدوین رویه هاي اجرایی حذف قبوض 

ازمشترکینهمراهشمارهآوریجمعجهتدرمربوطهبستر(96سال)طرحاجراینخستمرحله

.شدآغازشرکتسایتطریق

نمودهاماقدمشترکینهمراهشمارهاخذبهنسبتمشتركمحلبهمراجعهحیننیزقرائتمامورین

.استشدهمشترکینازهمراهشمارهتعدادیآوریجمعبهمنجر97سالدرامراینکهاند

مشترکینبهرسانیاطالعو2000341121سرشمارهایجادبانیز98سالابتدایازراستاایندر

.داردادامهپیامکطریقازمشترکینهمراههایشمارهآوری،جمع



    طرح هاي تشويقی مشترکین

  سمینارهاي مديريت مصرف

  پیام هاي تبلیغاتی رسانه ها و جرايد

مديريت مصرف برق 



  امضاي میثاق نامه حرکت جهادي مدیریت مصرف انرژي ادارت، نهادها و

:سازمان ها در شهرستانهاي

کرمان

راور

زرند  

رفسنجان  

انار

کوهبنان  

شهربابک

و شهرهاي نواحی کرمان

مکاتبات در خصوص مدیریت مصرف
روشنایی معابر جاده اي



اقدامات ویژه فرهنگی و آموزش های پایه ای مدیریت مصرف  



طرح بسیج مدیریت مصرف

انات این شرکت در راستای اقدامات فرهنگی مدیریت مصرف خود و استفاده از پتانسیل ها و امک

سیج شرکت تحت عنوان ب( ع)موجود گروهی متشکل از همکاران بسیجی عضو پایگاه امام علی 

.  مدیریت مصرف تشکیل داده است

اقدامات

مصرف جهت کنترل حضور در ادارات و سازمانها 

ممیزی اولیه  انرژیو 

عقد تفاهم نامه همکاری مدیریت مصرف با بسیج اصناف 

حضور درمساجد ، مدارس و شرکت درصبحگاهها



طرح کودکان حافظ انرژي جهت آموزش رده سنی  

ابتدایی و نهادینه سازي فرهنگ مدیریت مصرف  



نقاشی های کودکان حافظ انرژی



(طرح انرژي پويان)فرهنگ سازي مديريت مصرف برق 



انبرگزاري دوره آموزشی تربیت مربی جهت مدیران و معلم



برگزاری کالس انرژی در هر مدرسه
.



طراحی بازي کودکان  با استفاده از مفهوم مديريت مصرف برق

فرهنگسازي مدیریت مصرف برق ویژه دانش آموزان



طرح کرامت خورشید

سال
متصل به شبکهقرارداد منعقد شده

(kw)توان تعداد(kw)توان تعداد

13958944542210

139616984530150

13978643037185

3441720109545مجموع



عابسامانه هاي مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انش

سال
متصل به شبکهدر حال نصبقرارداد منعقد شده

(kw)توان تعداد(kw)توان تعداد(kw)توان تعداد

139430977009134.5

13954810480028573

13962885108001362165

139714026732105621382

506980621052354254.5مجموع



توان تعدادشرح
(kw)

گذاريبرآورد ارزش فعلی سرمايه 
(میلیون ريال)

در حال نصب
سامانه هاي درحال 

210510،185نصب

به بهره برداري 
رسیده

951210710،379در سال 

961481812175،764در سال 

971842876278،924در سال 

برآورد میزان سرمايه گذاري  سامانه هاي خورشیدي
توسط مشترکین غیر اداري



سامانه هاي حوزه شرکت

برق شرق

برق غرب میدان ورودی شهر زرند

ستاد شرکت 



نصب سیستم های خورشیدی نصب شده ادارت و سازمانها

برآورد ارزش فعلی سرمايه در حال بهره برداريدر حال نصبعنوانرديف
(میلیون ريال)گذاري  کیلووات-توان تعدادکیلووات-توان تعداد

1252،425آب و فاضالب روستايی کرمان1
1504،850آب و فاضالب شهري کرمان2
1807،760اداره کل راه و شهرسازي3
15485اداره کل بازرسی کرمان4
110970اداره کل اطالعات کرمان5
251325،529افزايش ظرفیتدانشگاه ولیعصر رفسنجان6
1201،940دانشگاه شهید باهنر کرمان7
1171،649شرکت برق منطقه اي کرمان8
110710،379شرکت توزيع شمال کرمان9
15485اداره استاندارد10
1232،231سازمان برنامه و بودجه11
1252،425شرکت توزيع جنوب کرمان12
110970شرکت آب منطقه اي کرمان13

0251340942،098مجموع



ب و  خالصه سرمایه گذاري نیروگاه هاي در حال نص
به بهره برداري رسیده خورشیدي

عنوانرديف

نیروگاههاي در حال بهره بردارينیروگاههاي در حال نصب

توان  تعداد
(kw)

برآورد ارزش فعلی 
میلیون  )سرمايه گذاري 

(ريال
(kw)توان تعداد

برآورد ارزش فعلی 
میلیون)سرمايه گذاري 

(ريال

مزرعه خورشیدي 1
16900552،0001120096،000منطقه ويژه رفسنجان

مزرعه خورشیدي 2
ماهان

12500200،000000

ن  نیروگاه هاي مشترکی3
210510،1853444795465،067غیر اداري

ن    نیروگاه هاي مشترکی4
اداري

افزايش  
252،4251340939،673ظرفیت

49530764،6103586404600،740مجموع



کسب رتبه دوم
یدي اتصال بیشترين نیروگاه خورش

در سطح مديريت توزيع برق
در کشور



:شرکتاستفاده از تمرينات متعدد والیبال فیتنس، پیالتس و آمادگی جسمانی در سالن چندمنظوره

و سالمتورزش

کالس والیبال اوقات فراغت فرزندانتمرين والیبال هفتگی همکاران در سالن 

کالس فوتبال اوقات فراغت فرزندان در زمین چمن اداره تمرين هفتگی پیالتس



ب اعزام تیم کوهنوردي طبق بخشنامه شرکت آب و فاضال
لغايت 97/07/25استان يزد به صعود قله شیرکوه از تاريخ 

97/07/27

و سالمتورزش

برگزاري مسابقه ي دوستانه فوتسال بین 
و امور جنوب  3تیم هاي شهرداري منطقه 

غرب به میزبانی شرکت 



:97سال شرکت در عملکرد گروه کوهنوردي ستاد 

نفر14، گروه متشکل از 97متر هزار راين در خرداد ماه 4550صعود به قله -1
نفر13، گروه متشکل از 97متري الله زار در تیر ماه 4460صعود به قله -2
نفر7، گروه متشکل از 97صعود به قله جغتان سیرچ در شهريور ماه -3
نفر6، گروه متشکل از 97صعود به قله شیرکوه يزد در در آبان ماه -4
نفر4، گروه متشکل از 97صعود به قله چهل تن بردسیر در آذر ماه -5
(      روزهاي پنجشنبه و جمعه)کوهپیمايی هفتگی در مسیرهاي کوه مسجد صاحب الزمان-6

و سالمتورزش



97/10/07ورزشی کلوت هاي شهداد در روز جمعه مورخ -اردوي تفريحی
نفر از کارکنان ورزشکار46با حضور 

و سالمتورزش



و سالمتورزش
شهداددر منطقهپیاده روی •کوهپیمايي در ارتفاعات منطقه پشته•

پیاده روي خانوادگی در شهداد •پیاده روي در مسیر منتهی به سد خاکی شهداد •



و سالمتورزش

پیاده روي در بیابان منطقه کهن مادي 

پیاده روي در کوير منطقه جنگل نبکا 

بیابان نوردي در منطقه کلوت ها 



و سالمتورزش

کوهپیمايی خانوادگی کارکنان برق زرند ارتفاعات روستاي سرباغ هم نوردي در مسیر دره علی آباد 

صعود گروه کوهنوردي برق گلباف بهیهکوهپیمايی خانوادگی کارکنان برق زرند ارتفاعات روستاي گنکوب
ارتفاعات منطقه دهنه نسک 



برگزاري مسابقه دژبال در برق زرند 

و سالمتورزش

دره نوردي مشترک پرسنل برق انار و شهربابک تنیس روي میز در برق گلباف 
با دره نوردي در دره راگه رفسنجان 



مذهبی -هنگیفرفعالیت هاي 

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 -هنگیفرفعالیت هاي 

تحضور مشاور خانوادگی بصورت هفتگی در ستاد و واحدهاي اجرايی شرک

جلسات آموزشی و برگزاري 
متعددهايسمینار

درج احاديث،بیانات بزرگان در صفحه اول 
...و اتوماسیون اداري شرکت،کانال  شرکت



مذهبی -هنگیفرفعالیت هاي 

شرکتمذهبیکانالطريقازفرهنگیمسابقاتبرگزاري

استماع زيارت عاشوراي حسینی

داشرکت در مراسمات مذهبی و بسیجی و غبارروبی گلزار شه

برگزاري مراسمات مذهبی ويژه اعیاد و سخنرانی



مذهبی -هنگیفرفعالیت هاي 

قدسبرگزاری اردوی فرهنگی فرزندان برتر وزارت نیرو به مشهد م

برگزاری اردوی خانوادگی زیارت اولی ها به شهر مذهبی و فرهنگی قم





درصد0.9برابر 96نسبت به سال 97سال مصرف انرژیرشد 

درصد0.05حدود 96نسبت به97رشد پيك بار سال 

پیک بار سالیانه شرکتمقایسه رشد



مگاوات665



مگاوات673



مورد  ماه
تعداد اشتراك هابررسی

97سال 96سال 
درصد  
تغییرات مورد بررسی  مصرف ماهمتوسط 

(kwh)

-495898436687526702.6تیر

-58611243465105375026.3مرداد

-55011358439102332669.9شهریور

96نسبت به 97مصرف برق تابستانی ادارات در سال % 10کاهش 
پس از اجرای طرح مدیریت مصرف ادارات



نتیجه  
پیک واقع شده

(MW)
اکثر پیک  حد

(MW)تکلیفی
سال اجراي 

طرح

اول در کشورکسب رتبه 644.5 648 1393

مکسب رتبه دوم در گروه دو 642.2 663 1394

نکسب رتبه اول مشترکی 681.6 699 1395

اول در کشورکسب رتبه 701.8 720 1396

---- 702.1 763 1397

بار ابالغیمدیریت حداکثر پیک



(MW)سهمیه عنوان

13/97صنعتی  

47/2کشاورزی

3/6مولدهای خود تامین

6/13تجاری  

CNG7/09جایگاه /اداری
77/81کلجمع

موجودسهمیه کاهش پیک تعلق گرفته برای مشترکین



سال

ده در بینی شپیشپیک 
صورت عدم اعمال  

برنامه هاي مدیریت 
مصرف

(MW)

پیک واقع (MW)میزان همکاري مشترکین عمده 
شده

(MW)

مدیریت بار
اضطراري

(MW)

مولدهای خود کشاورزيصنعتی
اداریتجاری تامین

139466346/276---642.2-

13956993875/5---681.6-

139672060/276/50/7--701.8-

139776338/582/51/2135702.180

های میزان جلب همکاری مشترکین و نتیجه برنامه
97مدیریت مصرف در پیک بار سال 



طرح ذخیره عملیاتی قطع بار/کاهشهاي طرح 
سال 

کاهش پیک غیر  عملیاتی
MWهمزمان 

رهمکاتعداد صنایع
کاهش پیک غیر  

MWهمزمان 
رهمکاتعداد صنایع

_ _ 24/4 43 92

9 12 44/5 88 93

16/6 17 19/6 42 94

11 43 26/9 55 95

27 26 33/2 46 96

2.5 14 36 52 97

امه های نتایج همکاری مشترکین صنعتی در برن
پاسخگویی بار 



97صنايع همکار در کاهش پیک تابستان به مربوطپاداش 

مشارکت در طرح  
24تعطیالت و تعمیرات 

ساعته 

مشارکت در طرح  
اوج بارکاهش 

طرحمشارکت در 
ذخیره عملیاتی  

مجموع پاداش تعلق 
گرفته به صنايع 

مبلغ پاداش
(میلیون ريال)

50318,27483719,615

پاداش پرداختی به مشترکین همکار در بخش صنعتی و کشاورزی

مشترکین  مربوط به پاداش 
همکار  داراي مولد خود تامین  

مشترکین  همکاري پاداش 
97کشاورزي تابستان 

مبلغ پاداش
(میلیون ريال)

7921,827





:استراتژي هاي کالن

طراحی و اجرا  با رويکرد کاهش تلفات-1

نتوسعه بکارگیري تکنولوژي ها و فن آوري هاي نوي-2

بهبود کیفیت توان-3

کنترل و حذف مصارف غیر مجاز-4



اولويتبرنامه هاي خردبرنامه هاي کالناستراتژي خرداستراتژي کالن

ي ها  توسعه بکارگیري تکنولوژ
و فن آوري هاي نوين

و توسعه مکانیزم اندازه گیري
قرائت از راه دور تبادالت

نصب کنتورکیلوولت20قرائت فیدرهاي 

1
قرائت کنتورهاي نقاط تبادل

رينصب کیوسک لوازم اندازه گی

اطالعاتنصب جمع کننده 

کنترل و حذف مصارف غیر 
مجاز

رايزنی با مراجع ذيصالح جهت
رفع موانع قانونی واگذاري 

انشعاب

انتخاب منطقه نمونه و طراحی و  
اصالح با هدف کاهش تلفات

اي  شناسايی و تفکیک شاخص ه
2کاهش تلفات

هابهبود عملکرد تست کنتور

تست مضاعف و سرويس انشعابات
ديماندي

مر  برنامه ريزي جهت بازديد مست
3کنتورهاي ديماندي

وري  اصالح وضعیت تابلوهاي چند کنت
4رفع معايب تابلوهاي مجتمعیمجتمع هاي تجاري

اصالح تابلو لوازم اندازه گیري  
5رفع معايب تابلوهاي ديمانديانشعابات ديماندي

ي ها  توسعه بکارگیري تکنولوژ
و فن آوري هاي نوين

و توسعه مکانیزم اندازه گیري
قرائت از راه دور تبادالت

تهیه زيرساخت هاي فنی و  کنتورهاي هوشمندنصب و قرائت 
6مخابراتی شبکه

مکانیزاسیون فرآيند اندازه 
گیري و قرائت

7افزايش درصد قرائت مشترکین

8پیاده سازي روش هاي جديد قرائت

زدر راستاي سند چشم اندافروش و خدمات مشترکین نت اومعتبیین برنامه هاي خرد و کالن حوزه 



در راستاي سند چشم اندازمهندسی و نظارت تبیین برنامه هاي خرد و کالن حوزه معاونت 

اولويتبرنامه هاي خردبرنامه هاي کالناستراتژي خرداستراتژي کالن

توسعه بکارگیري 
تکنولوژي ها و فن آوري

هاي نوين

و  ارتقاء مکانیزم هاي نظارت
کنترل بر کیفیت کاال

ر در برگزاري حداقل يک جلسه هم انديشی در فصل با سازندگان کاالهاي موث
تلفات

1

باالبردن سطح دانش داخلی شرکت در مورد ساخت و عملکرد تجهیزات 
(نبازديد از کارخانجات، برگزاري سمینار، جلسات هم انديشی با سازندگا)

نه انجام تست هاي نمونه اي از کاالهاي موثر در تلفات طبق دستورالعمل نمو
برداري

ي مشاورانتهیه کاال با کیفیت باالتر از طريق تهیه مشخصات فنی و بکارگیر

طراحی و اجرا  با 
بر اساس )کاهش میزان مقاومت الکتريکی هادي ها و کاهش طول فیدرها توسعه و بازآرايی شبکهرويکرد کاهش تلفات

(مطالعات طرح جامع و طرح هاي کاهش تلفات
انجام طراحی ها مطابق استاندارد و با هدف 

2کاهش تلفات

طراحی و اجرا  با 
کاهش تلفات بی باري ترانس هاي شبکهتوسعه و بازآرايی شبکهرويکرد کاهش تلفات

استفاده از ترانس هاي کم ظرفیت در طرح هاي
سرمايه اي

3
انتخاب ظرفیت مناسب ترانسفورماتورهاي

قدرت بر اساس مطالعات طرح جامع

نصب خازن در محل هاي مناسبکاهش بار راکتیو شبکهبهبود کیفیت توان
خازن گذاري در شبکه فشار ضعیف

4
خازن گذاري در خطوط فشار متوسط

توسعه بکارگیري 
تکنولوژي ها و فن آوري

هاي نوين

توسعه استفاده از 
ترانس هاي کم تلفات

بررسی طرح جايگزينی ترانسفورماتورهاي کم تلفات به جاي 
ترانسفورماتورهاي معمولی

5
استفاده از ترانس هاي کم تلفات در طرح هاي سرمايه اي

طراحی و اجرا  با 
اصالح سیستم روشنايی و بهینه سازي مصرفتوسعه و بازآرايی شبکهرويکرد کاهش تلفات

LEDاستفاده از چراغ هاي  در طرح هاي  
6جديداالحداث

هوشمندسازي سیستم معابر فرعی

طراحی و اجرا  با 
رويکرد کاهش تلفات

اي توسعه استفاده از کابل ه
خودنگهدار

استفاده از کابل خودنگهدار در طرح هاي توسعه اي
7

توسعه شبکه هاي روشنايی با استفاده از کابل خودنگهدار تک فاز



دازدر راستاي سند چشم انبهره برداري تعیین برنامه هاي خرد و کالن حوزه معاونت 

اولويتبرنامه هاي خردبرنامه هاي کالناستراتژي خرداستراتژي کالن

طراحی و اجرا  با رويکرد
کاهش تلفات

توسعه و بازآرايی  
شبکه

کاهش تلفات نشتی اتصاالت

وري و  فیدرهاي پربار و داراي بار موت)بررسی اتصاالت فیدرهاي با افت ولتاژ باال
به کمک ترموگرافی( ترکیبی

1 آموزش سیمبان ها به منظور جلوگیري از ايجاد اتصاالت سست در شبکه    
انجام ترموگرافی اتصاالت جديد بسته شده به صورت موردي

تعويض اتصاالت معیوب و سست شبکه فشارضعیف و فشار متوسط

کاهش مقاومت الکتريکی هادي نول
وده  بررسی طرح جايگزينی هادي هاي با سطح مقطع مناسب با هادي هاي نول فرس

2(10و 6هادي هاي نول با مقطع تعويض )ضعیفشبکه هاي فشار 
انجام بازديد و اندازه گیري دوره اي از سیستم زمین

تقسیم متعادل بارها بین فیدرهاي  
خروجی پست هاي برق

شناسايی عدم تعادل هاي موجود

3 آموزش کارگران جهت تقسیم بارهاي تک فاز به صورت مساوي بین فازها    
تقسیم بارهاي تک فاز به صورت مساوي بین فازها

سه فاز نمودن خطوط تک فاز بر حسب ضرورت

کاهش تلفات ناشی از جريان هاي اضافی
در شبکه

شناسايی برقگیرهاي نامناسب در شبکه موجود

4 تعويض برقگیرهاي نامناسب
انتخاب مناسب اتصاالت و سیم زمین با مشخصات و مقطع مناسب و اجراي  

صحیح سیستم زمین در محل نصب برقگیرها
زي اصالح سیستم روشنايی و بهینه سا

5بازديد از معابر و کنترل مصارف معابرمصرف

کاهش تلفات ناشی از مقره ها
مانجام بازديدهاي دوره اي مبنی بر سالم بودن مقره ها و تعويض مقره هاي ناسال

6
شناسايی مناطق آلوده و شستشوي منظم مقره ها اين مناطق

بهبود کیفیت توان

شناسايی بارهاي  
هارمونیک زا و الزام  

به نصب فیلترهاي
هارمونیکی

ه از  بررسی وضعیت فیدرهاي منطقه نمون
شهرک  )لحاظ شاخص هاي کیفیت توان 

7(صنعتی خضرا
استفاده از دستگاه هاي اندازه گیري  

مناسب کیفیت توان

توسعه بکارگیري  
تکنولوژي ها و فن آوري

هاي نوين

د توسعه منابع تولی
پراکنده

د جلب مشارکت در توسعه مولدهاي تولی
8پراکنده که تأمین برق مصرف کنندگان دور از شب

با سیستم هاي خورشیدي



%11.13:       97تلفات سال %11.16:      96تلفات سال  

%10.06:       97هدف سال 

:  محقق نشدن هدف لعل
عدم تحقق نقدينگی  

در مدار 97تخصیص اعتبار در ماه هاي پايانی سال  به طوري که پروژه ها در سال 
(میلیون ريال30000بودجه تخصیص داده شده ).قرار نگرفتند



3فیدر جديد از پست کرمان 6احداث 

نام 
شرح پروژهشهرستان

زمینی/خطوط فشار متوسط هوايی 

جمع هزينه هاي  
اين صورت  

وضعیت
زمینیهوايی

جمع هزينه

kmkm

فیدر جديد از پست  6احداث کرمان
30.4456.611،91811،918کرمان 

منتخب از طرح کاهش تلفات کرمان و رفسنجان•

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

هاتعديل بار فیدرهاي پربار و طوالنی شهر کرمان و در نتیجه کاهش تلفات اين فیدر•



میدان آزاديکشی ل انجام پروژه هاي مهندسی ارزش به عنوان نمونه پروژه کاب

سناريو انتخاب شده نسبت به سناريوي پیشنهادي اقتصادي تر می باشد. 1

مسیر کابل ها اصالح می گردد. 2

پیش بینی بار آينده در سناريو لحاظ شده است. 3

امکان مانور بین دو فیدر اصلی شهر ايجاد شده و قابلیت اطمینان افزايش می. يابد 

تعادل بار بهتري نسبت به ديگر سناريوها ايجاد می گردد. 5



:مانورهاي شبکهاجراي پروژه
مزايا

هزينه 
(میلیون ريال)

همتراژ شبک
(کیلومتر) شرح عملیات رديف

زدانيو(كوهبنان)پابداناتوزيعفوقپستدوبينرينگ
(زرند)آباد

7565 13 ان آباديزدسنگو قائم شهراحداث شبکه بين فيدر  1

(دچترو)آبادكاظموراورتوزيعفوقپستدوبينرينگ
6993

11 رچترود و مهديه راواحداث شبکه بين فيدر 2

باپايداريايشبکهايجادواطمينانقابليترفتنباال
مناسبدسترسي

13566
24

هداداحداث شبکه فشار متوسط از پست سيرچ تا ش
3

28124 48 (کل)جمع 



پروژه هاي در دست اقدام در راستاي  
:کاهش تلفات غیرفنی 

1
دستگاه کنتور  10000تعويض •

2

انشعاب غیرمجاز بر اساس مصوبه شوراي حفظ  3500جمع آوري •
حقوق بیت المال

3
ارکیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهد200تبديل •

4

ست  بازآرايی شبکه فشار متوسط رفسنجان همزمان با توسعه پ•
فوق توزيع رفسنجان يک 





تغییرات 97سال  96سال  واحد شاخص رديف

0.03- 11.13 11.16 درصد تلفات

22-% 1.24 1.59 دقیقه در روز خاموشی بر مشترک

2.4-% 18.78 19.25 متر طول شبکه فشارمتوسط به ازاء هر مشترک

1.7-% 13.03 13.26 متر طول شبکه فشارضعیف به ازاء هر مشترک

0.4-% 25.3 25.4 دستگاه تعداد ترانسفورماتور به ازاء هزار مشترک

1.1-% 3.50 3.54 آمپرولت کیلو  ظرفیت منصوبه به ازاء هر مشترک

14.2-% 1.99 2.32 رکیلوولت آمپ هر مشترک جديدءقدرت منصوبه به ازا

38.9-% 5.8 9.5 متر يدهر مشترک جدءطول شبکه فشار ضعیف به ازا

2.1- 6372 6512 کیلووات ساعت مصرف سرانه مشترکین

1.2 2062 2038 کیلووات ساعت خانگی در سالمتوسط مصرف مشترکین 

1.2 172 170 کیلووات ساعت ماهدرخانگیمتوسط مصرف مشترکین 

4.5 1595 1526 مشترک تعداد مشترک به ازاء يک نفر شاغل



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



توزيع کشور97مقايسه شاخص ها بر اساس آمار تفصیلی 

شمالواحدنام شاخصرديف
استان کرمان

جنوب  
استان  
کرمان

سیستان و  هرمزگانيزد
بلوچستان

خراسان  
جنوبی

تهران  
بزرگ

شهرستان 
مشهد

شرکتمقايسه کل کشور
با کل کشور

بیشتر11.1312.576.1211.4011.367.196.436.2110.430.70درصد(97پايان سال ) تلفات1

مشترک بر رکچگالی پراکندگی مشت2
برابر کمتر76910424357401223.2کیلومتر مربع

مگاوات ساعت بر چگالی مصرف انرژي3
برابر کمتر43586912631102034217951272.9کیلومتر مربع

کیلومتر بر چگالی شبکه4
برابر کمتر0.220.360.260.350.200.1232.014.200.492.2کیلومتر مربع

5
درصد مصرف انرژي  

صنعتی
برابر کمتر15.55.252.63.63.120.38.023.719.41.2درصد

6
درصد مصرف انرژي  

کشاورزي
تربرابر بیش41.443.313.910.414.129.92.89.317.70.4درصد

7
سط  سرانه شبکه فشار متو

به ازاء هر مشترک  
تربرابر بیش18.836.415.922.530.034.62.14.012.10.6متر بر مشترک

8
ف  سرانه شبکه فشار ضعی
به ازاء هر مشترک  

تربرابر بیش13.025.312.513.416.515.65.36.410.30.8متر بر مشترک





ت  نسبدرصدانحراف عملکرد عملکردمصوببودجه شرح
اعتبارمصوب  به 

%1,060,0001,085,8952.4بخش جاري

استهالک دارايی ها
%1.2-54,00053,374(اداري-عمومی)

%-1,140,000817,29828.3سرمايه اي

مبالغ به میلیون ریال 



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

1301015ر002
احداث، توسعه و بهینه سازي برق 

روستايی  

8,950008,950%92.48,2658,265

03,55003,550%1003,5502,883

1301015ر006
بازسازي و مرمت خطوط برق خسارت 

ديده از حوادث غیرمترقبه شمال  
استان

0021,48021,480%5411,60011,475

23,41522,623-8,9503,55021,48033,980جمع کل

تخصیص اعتبارات تملک دارايی هاي سرمايه اي



محل منابعشرح 
اعتبار موافقت نامه

(ميليون ريال )

44,676داخلی توانیرموافقت نامه برق رسانی به روستاها

عملیات توسعه و احداث ، اصالح و بهینه  
رق  سازي و نیرورسانی شبکه و تاسیسات ب

روستايی

قانون حمايت از  5ماده 
50,000صنعت برق

16,000اسناد خزانه

برق رسانی به روستاهاي فاقد برق

قانون 6بند د تبصره 
22,760بودجه

24,000اسناد خزانه

157,436جمع کل



درصد تغييرات 97سال  96سال  شرح رديف

81-% 6,333 32,499 ارتش 1

66-% 10,161 29,559 سپاه 2

100-% 0 19,910 نیروهاي انتظامی 3

91-% 11,545 135,148 به و وابستهشرکتهاي تابعه
وزارت نیرو 4

198% 42,445 14,254 مشترکین صنعتی 5

1-% 200,003 202,638 ساير مشترکین 6

37.6-% 270,487 434,008 مجموع مانده بدهی

( میلیون ریال)

:97، علل افزايش سال 5در رديف 
 به تعرفه صنعتیحوزه گردشگريروشنايی معابر کاربري تعدادي از انشعابات تغییر
 (اشتراک مربوط به شرکت ذغالسنگ8تعداد ) 97اضافه شدن مشترکین صنعتی با قدرت قراردادي باال در سال
تقسیط هزينه ها.



(میلیون ریال )اعتبار شرح

16یآمد ناشی از فروش هر انشعاب با کسر سهم برق منطقه ادرمتوسط

362,652(اشتراک جدید19382)حاصل از فروش انشعابدرآمد

309,668برق منطقه ای% 30حاصل از فروش انشعاب با کسر سهم شرکت توزیع



و 
خدمت همچنان  

ادامه دارد   


