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 :پیام مدیریت 
را در « و توزیع برق مطمئئن و اایئرار  تأمین »شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی مسئولیت 

بئرای تحقئ    . چارچوب قوانین و ضوابط وزارت نیرو در سطح شهرستان های تحت اوشش به عهره دارد
تالش همهالبهاال   ه»این مهم و افزایش رضایت منری مشترکین و ذینفعان، شعار و چشم انراز شرکت 

 : از طری  1404تعیین شره و تالش می کنیم تا سال « خاصهاودن

 «رسانیهشایستبهوهااهکیفیتهابهم دمخدمت»

 « ور هااه ستفادهه زهد نشهوهفناور  رتقاءهاه ه»

 « ماصیانته زهمحیطهزیستهوهد ر یی»

علی رغم دارا بودن ویژگئی هئای خاصئی    . گام های موثری در مسیر نقشه راه صنعت برق کشور برداریم
کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسئایه و   850نظیر طول زیاد شبکه های توزیع برق استان، بیش از 

شهرستان استان اهناور خراسان رضوی، تالش کلیه ارکان شرکت بر انجام  28اراکنرگی جغرافیایی در 
مشترک در اسئتان اهنئاور    1265000و ارائه خرمات شایسته  به حرود  1397اقرامات اثر بخش در سال 

 . خراسان رضوی به عنوان خادم این عزیزان بوده است

امیئر نن  . این مجموعه انعکاس دهنره گوشه ای از تالش ها و زحمات همکاران ارتالش شرکت می باشئر 
نیز افتخار خرمت گزاری هر چه بیشتر به مردم شریف استان خراسان رضئوی   1398که بتوانیم در سال 

 محسن ذبيحي.    را داشته باشیم

 مدير عامل



 موقعیت جغرافیایي

 28ن برق استانرارد و مطمئن یفه تأمیوظ یبرق استان خراسان رضو یرویع نیشرکت توز▰

لومتر مربع را به یک 117000حرود  یبرق دار در مساحت یروستا 2741شهر و  70 شهرستان،

 :عهره دارد، که از

 یترکمنستان و استان خراسان شمال یکشور جمهور به شمال▰

 به کشور افغانستان شرق▰

  یبه استان خراسان جنوب جنوب▰

 زد یسمنان و  یاستان ها به غرب▰

 .  باشریمرتبط م 

  

  



 معاونت هماهنگي برق شرق   معاونت هماهنگي برق غرب حوزه كاري شركت

 مریریت برق باخرز 1 مریریت برق بردسکن 1

 مریریت برق بجستان 2 مریریت برق جغتای 2

 مریریت برق تایباد 3 مریریت برق جوین 3

 مریریت برق تربت جام 4 مریریت برق چناران 4

 مریریت برق تربت حیرریه 5 مریریت برق خلیل نباد 5

 مریریت برق خواف 6 مریریت برق خوشاب 6

 مریریت برق رشتخوار 7 مریریت برق داورزن 7

 مریریت برق زاوه 8 مریریت برق درگز 8

 مریریت برق سرخس 9 مریریت برق زبرخان 9

 مریریت برق صالح نباد 10 مریریت برق سبزوار 10

 مریریت برق فریمان 11 مریریت برق فیروزه 11

 مریریت برق گناباد 12 مریریت برق قوچان 12

 مریریت برق مه والت 13 مریریت برق کاشمر 13

 مریریت برق کالت 14

 مریریت برق گلبهار 15

 مریریت برق نیشابور 16

 28سئتادی، شئامل   عالوه بر حوزه 
معاونئئت  2شهرسئئتان در قالئئ   

مئئئریریت بئئئرق  29همئئئاهنوی و 
 .می باشر



 شعار و استراتژي  

هتش 

هرسانیهشایستبهوهااهکیفیتهابهم دمخدمت:هخ
کاهش زمان خاموشی ها 

تسریع و تسهیل در ارائه خرمت به مردم بویژه بخش های تولیری 

تأمین روشنایی مطلوب در همه نقاط استان 

ه زهد نشهوهفناور هروزور هااه ستفادهه رتقاءهاه ه:هلف 
  توسعه اتوماسیون شبکه 

ارائه خرمات غیرحضوری از طری  توسعه دولت الکترونیک 

 ایاده سازی سیستم یکپارچه منابع سازمانیERP 

هماصیانته زهمحیطهزیستهوهد ر یی:هص
کاهش تلفات شبکه 

جایوزینی سیم های مسی با کابل خود نوهرار 

 فیزیکیایاده سازی سیستم مریریت دارایی های 

هاودن
همهب

هالا هصهخال ها    ص خال الا



 :از ویژگي هاي این شركت 

 
 .  دارا بودن طوالني ترین شبکه توزیع برق كشوركه عمدتاً هوایي مي باشد  

 
 كیلومتر مرز مشترک   850سرویس دهي مشتركین نوار مرزي كشور با نزدیک 

 

دارا بودن تعداد زیاد مشتركین كشاورزي كه موجب شده  مصرف انرژي این 

 .شركت عمدتاً  كشاورزي باشد



 چارت سازماني



 شركت در یک نگاه

 1397سال  واحد شرح

 1264721 مشترک تعراد کل مشترکین

 70 شهر تعراد شهرهای برق دار

 2736 روستا تعراد روستاهای برق دار

 438 عرد تعراد فیررهای فشار متوسط

 27178 کیلومتر طول شبکه فشار متوسط

 14386 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف

 26724 دستواه ترانسفورماتورتعراد 

 3338 مواولت نمپر ظرفیت ترانسفورماتور

 445918 دستواه تعراد چراغ 

 7071 مواوات ساعت فروش انرژی

 1359 مواوات ایک بار همزمان شرکت



 رشد شبکه در سري زماني

1392سال  واحد شرح 1393سال   1394سال   1395سال   1396سال   1397سال   به  درصد رشد نسبت 
   1396سال  

 0/8 27178 26971 26716 26425 26143 25876 کیلومتر شبکه فشار متوسط

 1/6 14386 14158 13787 13361 12939 12587 کیلومتر شبکه فشار ضعیف

 3/7 26724 25766 24763 23742 22765 21728 دستواه است توزیع برق

مواولت   ظرفیت است توزیع برق
 2/3 3338 3262 3174 3087 2998 2893 نمپر

 2/9 445918 433484 412284 394227 379609 363387 تعراد چراغ روشنایی معابر

14386

12587

12939

13361

13787
14158

 كيلومتر -شبكه فشار ضعيف

1392 1393 1394 1395 1396 1397

25876 
26143

26425
26716 26971 27178

كيلومتر -شبكه فشار متوسط

1392 1393 1394 1395 1396 1397

21728

22765

23742
24763 25766

دستگاه   -پست توزيع برق

1392 1393 1394 1395 1396 1397

26724 



 1397خالصه اطالعات آماري شركت در پایان اسفند  

                                                                                                                             

 شهرستان  
مساحت 
كیلومتر 

 مربع

تعداد ترانسفورماتور  - KMضعیف  طول خط فشار  KMمتوسط طول خط فشار  - MW اوج مصرف 
 (دستگاه)

ظرفیت ترانسفورماتور 
KVA  (دستگاه)تعداد  چراغ 

بار غیرهمزمان    
 تیر ماهدر 

بار همزمان در   
پیک  بار شركت در  

 تیر ماه
هوایي  زمیني هوایي

 سیمي
هوایي 

 گازي كم مصرف زمیني هوایي زمیني  هوایي زمیني خودنگهدار

 13396 2553 1430 92110 2 770 18.46 66.76 420.18 0.38 1019.37 46.0 46.0 8150 بردسكن

 5693 2205 0 69065 0 554 1.60 59.29 241.78 1.02 698.23 31.3 31.3 1658 جغتاي

 12430 2601 0 82890 0 619 1.06 61.50 293.07 1.51 770.69 38.5 40.0 1682 جوين

 12286 1315 0 119460 0 1013 12.24 95.06 245.54 2.46 612.20 64.4 64.4 2225 چناران

 6514 2012 0 63030 0 610 0.33 52.85 215.49 0.53 394.76 30.5 30.5 1767 خليل آباد

 7866 2147 0 56665 0 562 1.09 26.35 324.37 0.29 785.23 21.5 21.5 1980 خوشاب

 3693 2550 0 45405 0 426 0.94 49.40 210.62 0.31 673.26 16.0 16.0 2420 داورزن

 12814 3160 315 66070 1 649 21.81 95.82 361.37 0.90 657.79 22.0 22.0 4187 درگز

 5149 1190 0 113865 0 805 0.50 38.00 189.50 3.00 718.00 در ردیف شهرستان نیشابور 1102 زبرخان

 23181 4088 25095 245340 32 2060 111.07 151.68 707.77 36.62 1648.13 108.5 108.5 14272 سبزوار

 5911 1810 0 64275 0 548 0.77 53.60 269.49 1.34 739.32 24.2 24.2 1669 فيروزه

 16357 6810 3660 156510 5 1390 27.91 181.91 629.10 7.35 1136.33 54.8 54.8 3891 قوچان

 20730 3613 15310 134120 21 1005 56.98 110.29 599.13 17.07 889.01 59.0 59.0 1896 كاشمر

 3947 2196 655 25685 2 325 0.85 64.13 158.40 0.85 601.87 8.2 8.2 3517 كالت

 11595 2623 3930 197420 7 1688 51.42 216.61 232.35 6.63 653.31 37.4 37.4 1125 گلبهار

 31630 7195 31060 333025 40 2395 114.78 348.04 932.26 32.88 1925.69 195.2 195.2 6054 نيشابور

 193192 48068 81455 1864935 110 15419 422 1671 6030 113 13923 758 759 57595 استانغرب 



 1397خالصه اطالعات آماري شركت در پایان اسفند  

                                                                                                                             

 شهرستان  
مساحت 
كیلومتر 

 مربع

تعداد ترانسفورماتور  - KMضعیف  طول خط فشار  KM -متوسططول خط فشار  - MWمصرف  اوج 
 (دستگاه)

ظرفیت ترانسفورماتور 
KVA  (دستگاه)تعداد  چراغ 

بار غیرهمزمان  
 تیر ماهدر 

بار همزمان در   
پیک  بار شركت  

 تیر ماهدر 
هوایي  زمیني هوایي

 سیمي
هوایي 

 گازي كم مصرف زمیني  هوایي زمیني  هوایي زمیني خودنگهدار

 7168 720 0 33185 0 391 2.45 59.79 129 0.20 447.48 10.9 10.9 1618 باخرز

 5825 1062 0 40500 0 484 5.35 51.19 164 0.24 930.88 12.4 12.4 4300 بجستان

 8665 5137 1430 109990 2 754 9.78 126.9 253 2.45 822.19 68.5 68.5 3466 تايباد

 22206 6729 2650 247515 4 1530 36.25 162.66 566 4.62 1543.03 106.3 106.3 4966 تربت جام

 27097 7963 14030 219452 17 1715 71.99 173.71 936 19.96 2178.16 91.1 91.1 6692 تربت حيدريه

 16795 3650 400 103820 1 910 8.54 136.21 517 1.24 1193.04 46.0 46.0 9250 خواف

 6325 7046 0 65395 0 607 6.95 49 344 0.00 788.36 37.4 37.4 3597 رشتخوار

 6302 5371 0 82975 0 772 0.79 71.63 266 0.12 746.11 25.8 25.8 2438 زاوه

 9280 5742 1260 88100 2 746 19.91 84.98 333 3.12 1006.64 47.5 47.5 5473 سرخس

 4996 1232 0 22735 0 381 2.80 16.4 185 0.00 590.14 9.7 9.7 3200 صالح آباد

 9131 3821 1130 121535 2 926 14.54 103.1 237 2.59 945.46 66.7 68.2 4300 فريمان

 17056 4357 3430 142130 6 1240 50.52 105.75 540 5.63 1132.19 36.5 36.5 6643 گناباد

 8254 2728 0 90330 0 705 1.98 63.92 355 0.15 778.17 42.7 42.7 3256 مه والت

 149100 55558 24330 1367662 34 11161 232 1205 4825 40 13102 602 603 59199 استانشرق 

 342292 103626 105785 3232597 144 26580 654 2877 10856 153 27025 1359 1362 116794 شركت



 1397خالصه اطالعات آماري شركت در پایان اسفند 

  

 شهرستان

تعداد مراكز 
 تابعه

تعداد 
شهرهاي 

تحت 
 پوشش

تعداد 
روستاهاي 

تابعه 
 برق دار

(نفر ) پرسنل   تعداد مشتركین درتعرفه هاي مختلف نوع انشعابات   

ي 
ها

هر
 ش

ت
را

دا
ا

عه
تاب

 

ي 
ها

هر
 ش

یر
وا

د
عه

تاب
زیر  

فوق  دیپلم دیپلم
 دیپلم

لیسانس 
 جمع و باالتر

 عادي

 سایر صنعتي كشاورزي عمومي خانگي سنگین
مصارف   جمع معابر 

 روستایي شهري

 36008 283 3815 341 640 1057 29872 571 17310 18114 15 8 4 3 0 84 3 1   بردسکن

 18625 153 1363 72 429 523 16085 374 13920 4331 10 4 5 1 0 53 1     جغتاي

 22248 160 2084 109 483 616 18796 489 15546 6211 12 6 5 0 1 51 1     جوین

 33561 228 3202 411 740 752 28228 900 13279 19382 24 8 9 5 2 102 1     چناران

 23411 140 2440 106 604 546 19575 421 13621 9366 11 5 5 1 0 26 2 1   خلیل آباد

 15635 87 637 39 350 454 14068 288 11853 3403 8 2 6 0 0 63 2     خوشاب

 15730 101 980 56 455 528 13610 297 13876 1557 8 2 6 0 0 55 1     داورزن

 31633 317 3646 87 251 1024 26308 287 11619 19539 19 7 10 2 0 155 4 3   درگز

 25272 180 1756 355 538 589 21854 721 15092 9458 10 2 6 0 2 65 3 2   زبرخان

 146520 638 18905 1216 1342 4151 120268 1233 29723 114462 42 20 12 9 1 170 3 3   سبزوار

 21784 180 901 89 388 782 19444 367 17244 4171 12 6 4 1 1 140 2 1   فیروزه

 77665 531 7383 287 960 2379 66125 1145 33908 42063 23 11 11 1 0 216 3 2 1 قوچان

 77895 394 9701 493 628 1915 64764 518 26895 49954 28 12 11 4 1 59 2   1 كاشمر

 14616 163 894 50 184 546 12779 89 9823 4553 11 3 7 1 0 97 2 2   كالت

 51123 876 3047 113 583 2160 44344 531 8347 41568 17 11 6 0 0 72 2 1   گلبهار

 155730 831 18374 926 1441 4411 129747 1616 37238 115253 40 23 10 4 3 231 3   1 نیشابور

 767456 5262 79128 4750 10016 22433 645867 9847 289294 463385 290 130 117 32 11 1639 35 16 3 استانغرب 



 1397خالصه اطالعات آماري شركت در پایان اسفند 

 شهرستان

تعداد مراكز 
تعداد  تابعه

شهرهاي 
تحت 
 پوشش

تعداد 
روستاهاي 

تابعه 
 برق دار

(نفر ) پرسنل   تعداد مشتركین درتعرفه هاي مختلف نوع انشعابات   

ي 
ها

هر
 ش

ت
را

دا
ا

عه
تاب

 

ي 
ها

هر
 ش

یر
وا

د
عه

تاب
زیر  

 فوق  دیپلم دیپلم
 دیپلم

لیسانس 
 جمع و باالتر

 عادي
سایر  صنعتي كشاورزي عمومي خانگي سنگین

 جمع معابر مصارف

 روستایي شهري

 19168 104 1247 48 449 568 16752 101 15074 3993 13 4 6 1 2 64 1     باخرز

 15438 119 1416 112 322 555 12914 363 6781 8293 12 7 4 0 1 35 2 2   بجستان

 38768 221 3927 165 577 981 32897 623 10453 27688 18 5 8 5 0 39 3 1   تایباد

 71223 412 7644 173 1078 1621 60295 1115 27697 42408 34 14 17 2 1 144 5 1 1 تربت جام

 103144 603 12820 502 1062 2697 85460 1057 35479 66011 44 21 16 4 3 168 4 1 2 تربت حیدریه

 46529 314 3637 263 546 1225 40544 739 19966 25820 21 6 14 1 0 85 5 2 1 خواف

 22617 144 1421 65 525 645 19817 567 16663 5384 13 4 8 0 1 57 2 1   رشتخوار

 26713 159 1415 97 622 667 23753 469 21913 4330 10 4 5 1 0 72 1 1   زاوه

 32077 229 2552 108 483 827 27878 453 15680 15944 15 5 7 3 0 71 2 1 1 سرخس

 13037 122 939 9 113 459 11395 94 9574 3368 3 1 2 0 0 92 1     صالح آباد

 36391 346 3790 336 663 1113 30143 637 13328 22086 21 9 12 0 0 151 4 2   فریمان

 48104 425 6404 386 1021 1520 38348 728 18153 29154 19 11 7 0 1 94 3 1 1 گناباد

 24056 168 2787 106 727 594 19674 659 13275 10113 14 6 8 0 0 30 2 1   مه والت

استانشرق   6 14 35 1102 9 17 114 97 237 264592 224036 7605 419870 13472 8188 2370 49999 3366 497265 

   142 112 24 3 3         ستاد

 1264721 8628 129127 7120 18204 35905 1065737 17452 513330 727977 669 339 255 52 23 2741 70 30 9 شركت



 1397عملکرد فیزیکي شبکه هاي شركت در سال 

 جمع استانغرب  استانشرق  واحد شرح

طول شبکه  
 فشار متوسط

 هوایی

سیمی یک  
 مراره

 64 27 37 کیلومتر برون روکش
 157 82 75 کیلومتر روکش دار

سیمی دو  
 مراره

 0 0 0 کیلومتر برون روکش
 5 0 5 کیلومتر روکش دار

 0 0 0 کیلومتر خودنوهرار
 5 2 3 کیلومتر زمینی
 232 111 121 کیلومتر جمع

طول شبکه  
 فشار ضعیف  

 275 160 115 کیلومتر   خودنوهرار هوایی
 11.79 8.35 3.44 کیلومتر زمینی
 287 169 118 کیلومتر جمع

طول شبکه  
 معابر مستقل  

 28 14 14 کیلومتر   خودنوهرار هوایی
 0 0 0 کیلومتر زمینی
 28 14 14 کیلومتر جمع

 ترانسفورماتور

 هوایی
 1081 754 327 دستواه تعراد

 88505 62075 26430 نمپرکیلوولت  قررت

 زمینی
 1 1 0 دستواه تعراد

 630 630 0 نمپرکیلوولت  قررت

شبکه روشنایی 
 معابر

 13287 7322 5965 تعراد چراغ های منصوبه

نص   
 اایه

 164 98 66 تعراد فلزی

 439 96 343 تعراد بتونی



 1397عملکرد فیزیکي شبکه هاي شركت در سال 

معاونت هماهنگي شرق 

 استان

معاونت هماهنگي غرب 

 استان

327

754

0 1

 ترانسفورماتور زمینی ترانسفورماتور هوایی

كيلومتر -طول شبكه  دستگاه -ترانسفورماتور   

 معاونت هماهنگي غرب استان معاونت هماهنگي شرق استان

118 109

3
2

115

161

3 814 140 0/4

 طول شبکه فشار ضعیف هوایی  طول شبکه فشار متوسط زمینی طول شبکه فشار متوسط هوایی
 طول شبکه معابر مستقل زمینی طول شبکه معابر مستقل هوایی طول شبکه فشار ضعیف زمینی



 1397شاخص هاي شركت در سال 

 شاخص   عملکرد شاخص هاي برنامه راهبردي

 0/215 0/22 نرخ انرژی توزیع نشره در هزار  

 0/31 0/317 (روز دقیقه در)خاموشی بر مشترک 

 کیلو ولت   20تعراد قطعی 
 (تعراد کل قطعی فیررها/ تعراد کل فیرر)

11 12/97 

 9 10/97 (درصر)تلفات بخش توزیع 

 (  روز)متوسط مرت زمان نص  کنتور شهری از شبکه موجود 
 (از زمان ارداخت واریز وجه تا نص  لوازم انرازه گیری)

21 6 

 (روز)متوسط مرت زمان نص  کنتور روستایی از شبکه موجود 
 (از زمان ارداخت واریز وجه تا نص  لوازم انرازه گیری)

23 6 



 عملكرد واحد شرح

 11/4 مشترک/ متر طول شبکه فشار ضعیف به ازای هر مشترک

 طول شبکه فشار متوسط به ازای هر ترانس
 کیلومتر

1/02 

 0/54 طول شبکه فشار ضعیف به ازای هر ترانس

 125 کیلوولت نمپر ظرفیت متوسط ترانسفورماتورهای منصوبه

 62 کیلومتر متوسط طول فیررهای فشار متوسط

 92 دستواه/ وات متوسط قررت هر چراغ  

 41 مواوات قررت منصوبه روشنایی

 درصر مصرف روشنایی معابر از کل فروش انرژی
 درصر

2/7 

 GIS 80درصر برداشت شبکه فشار متوسط در 

 متوسط مصرف سرانه هر مشترک در سال

 کیلووات ساعت  

5591 

 1689 متوسط مصرف مشترکین خانوی در سال

 2472 سال در( تجاری)متوسط مصرف بخش سایر 

 1397شاخص هاي شركت در سال 



 حجم فعالیت هاي اصالح و بهینه سازي انجام شده  

 حجم عملیات واحد شرح

 145 دستگاه پست هوايي

 59/6 کيلومتر شبکه فشار متوسط هوايي

 134/4 کيلومتر شبکه فشار ضعيف هوايي

 27170 دستگاه لوازم اندازه گيري تک فاز

 1233 دستگاه لوازم اندازه گيري  سه فاز

 3592 دستگاه لوازم اندازه گيري ديماندي



 1397آمار مشتركین به تفکیک تعرفه در سال 

 نوع تعرفه 
 مصرف مشترک

  نسبت مشترک به كل تعداد
 (درصد)

  نسبت مصرف به كل كيلووات ساعتميليون 
 (درصد)

 25/5 1800 84/3 1065737 خانوی 
 3/2 227 2/8 35905 عمومی
 49/6 3504 1/4 18204 کشاورزی
 14/5 1026 0/6 7120 صنعتی

 4/5 319 10/2 129127 سایرمصارف
 2/7 194 0/7 8628 روشنایی معابر

 100 7071 100 1264721 جمع



 آمار مشتركین به تفکیک تعرفه

25/5% 

3/2% 
49/6% 

14/5% 
4/5% 2/7% 

نمودار مقایسه اي مصرف مشتركین 

 به تفکیک تعرفه

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف

 روشنايي معابر

84/3% 

2/8% 
1/4% 0/6% 10/2% 

0/7% 

نمودار مقایسه اي تعداد مشتركین به 

 تفکیک تعرفه

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف

 روشنايي معابر



 آمار مشتركین به تفکیک تعرفه

33/42% 

6/28% 

22/35% 
20/06% 

17/88% 

سهم تعرفه هاي مختلف از فروش 

 انرژي

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف

33/3% 

5/9% 

22/9% 

19/8% 

18/1% 

سهم تعرفه هاي مختلف از وصول 

 انرژي

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف



 میزان انرژي، تلفات و پیک بار

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد شرح

 7943 7975 7628 7861 7533 7511 میلیون کیلووات ساعت انرژی اکتیو تحویلی

 7071 7109 6833 7006 6931 6558 میلیون کیلووات ساعت انرژی فروخته شره

 10/97 10/86 10/4 10/88 8/98 12/94 درصر تلفات

 1359 1326/5 1270 1274 1248 1214 مواوات ایک  بار هم زمان

 99/28 96/44 95/28 93/5 95/4 93/8 درصر وصولی به فروش

12/94 
8/98 

10/88 10/4 10/86 10/97 

1392 1393 1394 1395 1396 1397

 درصد تلفات شبكه



 انشعاباتتعداد 

 تعداد انشعابات فروخته شده به تفكيك تعرفه

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال/تعرفه

 25338 25744 21013 22399 32931 64029 خانوی 

 1370 2362 1398 1153 1489 2146 عمومی

 655 531 566 486 481 668 کشاورزی

 175 161 151 142 181 263 صنعتی

 5670 5778 3749 3783 4482 5541 سایرمصارف

 205 1247 537 204 193 72 روشنایی معابر

 33413 35823 27414 28167 39757 72719 جمع

 54حدود  1392نسبت به سال  1397تعداد انشعابات فروخته شده سال 
.درصد كاهش داشته است  



 انشعاباتتعداد 

 تعداد انشعابات فروخته شده به تفکیک دیماندي و غیردیماندي

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال/تعرفه
 31030 34058 25564 26314 37363 69474 تک فاز غیر دیمانری

 2063 1489 1552 1550 2073 2773 غیر دیمانریسه فاز 

 285 257 279 286 302 438 دیمانری فشارضعیف

 35 19 19 17 19 34 دیمانری ولتاژ اولیه

 33413 35823 27414 28167 39757 72719 جمع

 قدرت  انشعابات ایجاد سابقه شده، فروخته شده و افزایش

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 24590 36437 30885 62847 54405 48999 انشعابات ایجاد سابقه شره

 33413 35823 27414 28167 39757 72719 انشعابات فروخته شره

 3801 4193 2692 2105 1633 1905 افزایش قررت انشعابات



 تأمین برق واحدهاي مسکن مهر

 عملکرد واحد شرح
 1397سال 

 عملکرد كل
 از ابتداي طرح

 1397تا پایان سال 

 60946 1598 انشعاب انشعاب فروخته شره

 48877 2570 انشعاب انشعاب نص  شره

 181/866 3/566 کیلومتر طول شبکه فشار متوسط

 349/99 11/935 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف

 1072 49 دستواه تعراد است

 144/46 7/71 مواولت نمپر ظرفیت است



 عملکرد در راستاي اقتصاد مقاومتي

%  100تأمین برق 
  10روستاهاي باالي 

خانوار كد دار و داراي  
 سکنه دائم استان



 روستا شهرستان
  آمپركیلوولت-ترانسفورماتور (كیلومتر)شبکه مورد نیاز 

 قدرت تعداد فشار ضعیف فشار متوسط

 فریمان

 25 1 0/25 0 سنجتک  
 50 1 0/25 0 چشمه روغنی  
 25 1 0/2 0 کاله بخش
 25 1 0/3 2 یحیی نباد

 کالت

 25 1 0/9 0/7 دهچه
 25 1 0/3 1/2 زیالوه

 25 1 0/3 0/3 صنروق شکن

 50 1 1 0/5 کالو
 250 8 3/5 4/7 جمع کل

 1397تعداد روستاهاي برق دار شده در سال 

(استشده محقق  1394سال در  خانوار  10اتمام روستاهاي بدون برق باالي). 

 عملکرد در راستاي اقتصاد مقاومتي



موافقت اصولی نیروگئاه  مقیئاس کوچئک     964صرور ▰
 کیلووات 8636جمعاً به میزان 

نیروگاه خورشیری جمعاً  631صرور موافقت اتصال با ▰
 کیلووات 2000به میزان 

اسئتان در  ( ره)انعقاد تفاهم نامه با کمیته امراد امئام  ▰
خصوص خریر تضمینی برق حاصل از تولیئر نیروگئاه   
خورشیری برای مئردجویان در قالئ  طئرر برکئت     
نفتاب و اداره محترم اوقئاف و امئور خیریئه اسئتان     

 خراسان رضوی

 انرژي هاي  تجدیدپذیر

 عملکرد در راستاي اقتصاد مقاومتي



 كنتور ديماندي ثانويه و  11711تعويض

كنتور ديماندي ولتاژ اوليهه بها    379

كنتور هوشمند در راستاي اجراي طرح 

 ملي فهام  

 هوشمندسازي

 عملکرد در راستاي اقتصاد مقاومتي



:در راستاي طرح جهادي كاهش تلفات

معیوبكنتور  8046تعویض 

 معیوب كنتورهاي تعویض

 عملکرد در راستاي اقتصاد مقاومتي



 اهم اقدامات انجام شده در راستاي  
 كاهش تلفات فني

 1397سال  واحد شرح فعالیت
 7 فیرر جریر kv 20کردن فیرر برق دار 

 109 دستواه جریر جهت کاهش شعاع تغذیهترانسفورماتور نص  
 78 دستواه تعریل بار از طری  تغییر مکان است هوایی

 11/3 کیلومتر هادی هایافزایش مقطع 
 82/3 کیلومتر فشار ضعیف  هادی های افزایش مقطع 

 16500 اصله از اشجارشاخه زنی و ااکسازی خطوط 
 3502 فیرر فشار ضعیفمتعادل سازی بار فیررهای 

 74/7 کیلومتر تبریل شبکه تک فاز به سه فاز
 28 فیرر تعریل بار فیرر فشار متوسط

 63 مورد (بارجابجایی ) kv 20ایجاد نقاط رینگ جریر 
 2/6 کیلومتر  kv 20احراث خطوط رینوی 

 8751 مورد اصالر اتصاالت سست
 1150 عرد برق داراصالر اتصال زمین در شبکه 

 281 مورد با حفر چاهبرق دار  برقراری اتصال زمین در  شبکه 
 2059 مورد حذف انشعابات غیر مجاز

 5402 عرد لوازم انرزه گیریاصالر سرویس 
 2200 کیلووار  kv 20نص  خازن 

 960 کیلووار kv 20خازن جابجایی 



 اهم اقدامات انجام شده در راستاي  
 كاهش تلفات غیر فني

 1397سال   واحد شرح فعاليت

 8046 دستواه تعویض و جایوزینی کنتورهای معیوب

 197924 دستواه مشترکینانرازه گیری تست و بازرسی  لوازم 

 1971 دستواه روشنایی معابر اشتراک های منظم بازرسی 

 220 عرد جریان متناس  با مصرف مشترکترانسفورماتور انتخاب و جایوزینی 

 3619 مورد غیر مجازبرق های و تبریل جمع نوری 

 20 مشترک واگذاری انشعابات به مشترکین به صورت ولتاژ اولیه

 3710 دستواه اولویت مشترکین دیمانری با  AMIنص  کنتورهای 



 عملکرد كاهش پیک

 مشترک 427 و الف-3 کشاورزی مشترک 2038 با تفاهم نامه امضاء و رسانرن سرانجام به
 با تفاهم نامه 2465 مجموع و (کشاورزی صنایع و شرب نب چاه های) ج-3 و ب-3 کشاورزی

 مواوات 164/5 همزمان بخشی اثر

0

500

1000

1500

2000

2500

 97سال  96سال  95سال  94سال  93سال 

180 211 

943 
1254 

2465 

 همیارطرح ملي كشاورز 



 عملکرد كاهش پیک

  با عملیاتی ذخیره طرر در مشارکت برای صنعت 101 با تواف  نامه امضاء و رسانرن سرانجام به
 مواوات 27/47 همزمان بخشی اثر
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 صنایعطرح ملي ذخیره عملیاتي 



 عملکرد كاهش پیک

 :سامانه پایش

 از استفاده با بار ااسخوویی طرر های در شرکت کننره مشترکین روزانه اایش و کنترل
 توس بهینه سازان شرکت اایش سامانه



 عملکرد كاهش پیک

 :بررسي همکاري صنایع با نرم افزار پایش 



 عملکرد كاهش پیک

 با همکار صنایع طرر در مشارکت برای صنعت 174 با تواف  نامه امضاء و رسانرن سرانجام به
 مواوات 43/29 همزمان بخشی اثر

 

 همکارطرح ملي صنایع 
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 عملکرد كاهش پیک

 کاهش طرر در مشارکت برای اداری مشترک 165 با تواف  نامه امضاء و رسانرن سرانجام به
 اثر با تجاری مشترک 82 همچنین و مواوات 2/35 همزمان بخشی اثر با ادارات مصرف
 مشترک همکاری جل  گذشته سال در است ذکر به الزم) مواوات 1/87 همزمان بخشی
 (بود نورفته صورت تجاری

 

 تجاريطرح ملي كاهش مصرف ادارات و مشتركین 
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 عملکرد كاهش پیک

 :از نمودارهاي كاهش مصرف ادارات نمونه اي 



 عملکرد كاهش پیک

 :نمودار وضعیت مصرف ساختمان ستاد  شركت در بازه پیک 



 عملکرد كاهش پیک

 با طرر در مشارکت برای مولر دارای مشترک 41 با تواف  نامه امضاء و رسانرن سرانجام به
 مواوات 6/21 همزمان بخشی اثر

 :خودتأمینطرح ملي استفاده از مولدین اضطراري و 
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 عملکرد كاهش پیک

 تفاهم نامه عقر به قادر شهر هر در مشترکین از کمی تعراد شرکت سطح در که این به توجه با

  CNG جایواه کمبود دلیل به مشترکین از اعظمی بخش عمال و می باشنر ایک در همکاری جهت

  برای مشترکین این با تفاهم نامه 38 تعراد همکاران کلیه تالش با بود، نخواهنر همکاری به قادر

 .داریم مواوات 1/83 همزمان بخشی اثر و است رسیره امضاء به طرر در مشارکت

 : CNG–گاز فشرده جایگاه هاي طرح ملي كاهش مصرف 

ظرفیت همکاریقدرت مصرفی دوره قبلقدرت قراردادتعداد مشترکین

3612.0055.3261.66

CNG طرح مشاركت ايستگاه هاي

1.83 



 عملکرد كاهش پیک

 :بارپاسخگویي برنامه هاي تعداد تفاهم و عملکرد هر یک از 



 عملكرد واحد شرح فعاليت
 3201 دستواه ترموویژنبازدیر است هوایی با دوربین 

 5304 کیلومتر با ترموویژن kv 20 بازدیر خطوط 
 41 دستواه کلیر گازی هوایی/ریکلوزرنص  
 39 دستواه کلیر گازی هوایی/ ریکلوزرجابجایی 

 239 عرد نص  تیغه هوایی
 131 عرد تعویض تیغه هوایی
 260 عرد نص  کات اوت
 325 عرد تعویض کات اوت
 125 عرد نص  برقویر  
 187 عرد تعویض برقویر
 397 ست نص  اسپیسر

 75 عرد خطانشان دهنره نص  
 1870 عرد تعویض مقره بشقابی
 4517 عرد تعویض مقره سنجاقی

 665 دستواه هواییاست های کاور نمودن اتصاالت 
 1179 عرد سکشن هاکاور نمودن 

 10185 متر   kv 20روکشرار تعویض سیم نلومینیوم با سیم 

 3 دستواه تجهیز یا احراث سوئیچخانه جریر



 برنامه ریزی شرهمیزان کاهش خاموشی 

 (1391نسبت به سال  1404سال )
 درصر 70

 متوسط میزان کاهش خاموشی ساالنه برنامه ریزی شره

 (1404تا سال  1391از سال )
 درصر 5/4

 در هر سالشره خاموشی محق  کاهش متوسط میزان 

 (1396تا سال  1391از سال ) 
 درصر 6/1

 %5 1396نسبت به سال  1397میزان کاهش خاموشی محق  شره در سال 



معاونت هماهنگي شرق   شرح
 استان

معاونت هماهنگي غرب  
 جمع ستاد استان

 تحصیالت

 23 3 11 9 زیر دیپلم
 52 3 32 17 دیپلم

 255 56 103 96 فوق دیپلم
 217 54 92 71 لیسانس

 119 63 34 22 فوق لیسانس
 3 3 0 0 دکتری

 669 182 272 215 جمع

معاونت هماهنگي  

 شرق استان

معاونت هماهنگي  

 غرب استان

 جمع ستاد

 دکتری

 فوق لیسانس

 لیسانس

 فوق دیپلم

 دیپلم

 زیر دیپلم

 نفر
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500 

300 

100 

 .استافزایش داشته ( نفر 90)درصد  16حدود  1396نسبت به سال  1397پرسنل سال تعداد 



.نفر است 589رسمي شركت به طور متوسط ساالنه، حدود نیروي   
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  1397وضعيت نيروهاي شركتي پايان 

 966 ;مرد

 19 ;زن

  1397وضعيت نيروهاي حجمي پايان 





10000 20000 30000 40000 70000 80000
1396 123 178 98 121 56 3
1397 151 219 118 135 44 2
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 سرویس بازدید واحد شرح عملیات
 1590 8466 کیلومتر خطوط هوایی فشار متوسط 

 13 42.4 کیلومتر خطوط زمینی فشار متوسط

 990 2990.3 کیلومتر خطوط هوایی فشار ضعیف

 56 170 کیلومتر خطوط زمینی فشار ضعیف

 1405 4947 است هوایی _ است توزیع

 20 114 است زمینی _است توزیع 

  پیشگیرانه تعمیرات و سرویس بازدید،



 توزیع تأسیسات پایداري و ایمني سازي، مقاوم

 عملکرد واحد شرح عملیات

 164 دستواه سیرکوله روغن ترانسفورماتورها 

 173 دستواه تعویض و تقویت تابلوی توزیع فرسوده  

 540 دستواه کلیر اتومات  تعویض کلیر فیوز تابلو و 

 1115 اصله تعویض اایه های معیوب 

 1150 دستواه اصالر اتصال زمین



 نزدیک از فرمان گرم خط عملیات

 عملکرد واحد شرح عملیات

203 

5680 

367 

0 

43 

589 

33 



 دور راه از فرمان گرم خط عملیات

 عملکرد واحد شرح عملیات

433 

502 

171 

45 

1632 

27 



  Passive & Activeشبکه اصالح ▰

 بيسيم هااز بهره  برداري ضريب افزايش ▰

 سيکل تعميرات بيسيمکاهش ▰

 دکل جديد داورزننصب ▰

 دکل سقوط کرده قدمگاه و قله زو نصب ▰

 و زاوه خليل آباد جايي دکل جا به ▰

 بيسيم هاي شبکهتمامي بازرسي ▰

 برق توزیع شبکه بیسیم رادیو شبکه اصالح بخش



و فوريت هااي  سات جهت امور ديسپاچينگ نرم افزار شرح خدمات تهيه ▰

 (شهرستان هاتمامي مانيتورينگ )برق 

نقطه اتوماسايون جدياد بار روي فيبار ناوري ساوهي  انه        7راه اندازي ▰

 سبزوارسربداران 

 با قابليت گزارش گيري   SOLARراه اندازي سيستم مانيتورينگ▰

و رفا  مشاکل    ISMخريد و نصاب تقويات کنناده هااي م اابراتي باناد       ▰

 ارتباطي مراکز اتوماسيون نيشابور و سبزوار

 نقطه 15به تعداد  راه اندازي کامل مرکز اتوماسيون شهرستان قوچان▰

 برق توزیع شبکه اتوماسیون بخش



شبکه م ابراتي بيسيم و اخذ فرکانس جديد از سازمان تنظيم مقررات رادياويي  توسعه ▰
 ( ايستگاه ثابت 85تکرارکننده و  1فرکانس جديد و  2اخذ )کشور و کسب مجوز جديد 

 شبکه م ابراتي بيسيم و شناسايي نقاط کور و تحليل آن بهينه سازي طرح جام  تهيه ▰
 در شهرستان چناران و گلبهار  DMRسيستم توسعه ▰

 DMRدستي  5ثابت و ديجيتال دستگاه بيسيم  22خريد ▰

 برق توزیع شبکه بیسیم رادیو شبکه توسعه و طراحي بخش



  شبکه راهبري و كنترل حوزه

 کنترل و پيگيري رف  خاموشي هاي فشار متوسط و فشارضعيف و تعيين راه هاي به حداقل رساندن آن ها  •

 121کنترل ثبت حوادث، خاموشي ها و رف  اشکاالت ثبت در نرم افزار •

 ساعت قبل از اعمال خاموشي 48کنترل و نظارت بر اعمال خاموشي هاي با برنامه شهرستان ها •

 اخذ و کنترل بار فيدرها و پست هاي فوق توزي  جهت پيشگيري از افزايش بار مجاز  •

به مسئولين و گروه هاي    3000121اطالع رساني انواع خاموشي ها و حوادث مهم از طريق سامانه ارسال پيامک •
 ذيربط

 27تهيه و تنظيم پيک بار همزمان، غيرهمزمان و همزمان با پيک شبکه سراسري به صورت ماهانه و به تفکيک •
 شهرستان  



 پيگيري رف  اشکال خروج اضطراري پست هاي فوق توزي   •

 کنترل وضعيت جوي و اطالع رساني اخطاريه هاي هواشناسي به مديريت برق شهرستان ها   •

 کيلولت 20شبکه ( مانور)تهيه و بروزرساني نقشه هاي جام  عملياتي •

 پست هاي فوق توزي     PM برنامه ريزي اجرا و کنترل•

 به پست هاي فوق توزي ( بنا به درخواست واحدهاي عملياتي پيش بيني شده)صدور فرمان قط  و وصل •

 کنترل و نظارت بر اعمال خاموشي هاي ناشي از کمبود توليد و به درخواست مرکز کنترل فوق توزي   •

  شبکه راهبري و كنترل حوزه



 اهم فعاليت ها  

 (قوچان)عقد قرارداد استقرار سامانه مركز تماس شمال 

 پيگيري اجراي پروژه هاي امن سازي سيستم ضبط مكالمات  

 پيگيري آموزش اپراتورهاي اتفاقات شهرستان ها با دستورالعمل جديد پاسخگويي

 برق فوریت هاي حوزه 



 مورد11718تعداد  اجرايي گروه هاي تعداد بازديدهاي ميداني از 

 مورد 40تعداد  تشويق و تنبيه

 مورد 220تعداد  تعداد گردهمايي ماهانه ايمني 

 مورد 215تعداد  تعداد کميته فرعي حفاظت  

 مورد 784تعداد  تعداد صبحگاه هاي ايمني 

 



 عملیاتي كنترل اقدامات

 عملکرد واحد شرح

 185 مورد ترميم تابلوهاي معيوب و درج شعار ايمني  
 311 مورد اصالح اتصال زمين هاي معيوب

 120 مورد نصب درب بر روي پايه چراغ هاي فلزي فاقد درب

 12155 کيلومتر بازديدهاي با برنامه زمان بندي از شبکه جهت تجاوز به حريم  
 1512 مورد تعداد بازديد موردي از شبکه جهت تجاوز به حريم

 687 مورد تعداد اخطاريه صادر شده تجاوز به حريم

 814 مورد تعداد فرم صادر شده پيگيري رف  حريم

 31 مورد تعداد احکام قضاهي پاکسازي حريم

 477 مورد تعداد حريم پاکسازي شده



 عملیاتي كنترل اقدامات

 عملکرد واحد شرح

 18 مورد درج پيام هاي ايمني  

 15000 نس هبروشورهاي آموزشي توزي  شده در خصوص پيشگيري از حوادث مردمي  

 8000 نس هبروشورهاي آموزشي توزي  شده درخصوص پيشگيري از حوادث مردمي

 20000 نس ه ابالغ نکات ايمني و بحث حريم ها به کليه شوراها و دهياران

 40 جلسه آموزش ايمني در پيش دبستاني و متوسطه



 برقراهبردي بازار برگزاري کميته و برنامه ريزي ▰

 

 

ارزيابي عملکرد و کارگزاران عملکرد ترازنامه معامالت بورس انرژي در هر ماه و بررسي تهيه ▰
 ايشان

در معامالت بورس انرژي و تقدير مدير عامل محتارم شارکت   درصد،  95امتياز کسب متوسط ▰

 به صورت ماهانهبورس انرژي 

 برقبازار  incommingو پايش اطالعات قراهت کنتورهاي تهيه، جم  آوري ▰

قيمات هااي   خرياد و  پيش بيناي  خريد از بورس انرژي براساس اشل قيمت هاي پايش روزانه ▰
 قبلمشابه سال و ماه 

 درصد حضور اعضا مصوبات اجرا شده تعداد مصوبات تعداد جلسات برگزار شده

12 30 25 100 



استان خراسان رضوي  و مذاکره در خصوص شهرستان هاي در خودتأمين بازديد از مولدين ▰

که منجر به استفاده از تاوان مولادين اضاطراري در    ( 1397تابستان ابتداي )تفاهم نامه انعقاد 

 :به شرح زير گرديد 1397گرم تابستان ماه هاي 

پيک ميزان موثر در کاهش  
(KW) 

مجموع انرژي توليد  شده در ساعات  
 (MWh)تابستان پيک 

تعداد قراردادهاي 
 منعقده

6000 728 41 

 درصد حضور اعضا مصوبات اجرا شده تعداد مصوبات تعداد جلسات برگزار شده

14 32 28 100 

 :مشارکتو برگزاري کميته جلب برنامه ريزي  ▰



 انرژيت مين روزانه قيمت هاي خريد از بورس ▰

 بروزرساني آنروش اجرايي صدور مجوزها در حوزه توليدات پراکنده و بررسي ▰

متاوالي  بروزرسااني  توليد پراکنده در تارنماي شرکت و اطالع رساني فعاليت هاي ▰

 آن

جهت تهيه طرح اتصال به شبکه و مکاتبه با تأييد تهيه جدول اسامي مشاوران مورد ▰

متقاضيان جهت ارسال ناواق  مادارو و  بروزرسااني ماهاناه ليسات متقاضايان       

 برقبراساس درخواست رسيده به بازار 

 نيروگاه هاي تجديدپذيرتهيه جدول الزامات پيمانکاران احداث ▰





ابالغ بودجه سرمايه اي و جاري شرکت به شهرستان ها همراه با ورود اطالعاات بودجاه   ▰
 «MIS»و « مديريت مناب  و طرح ها»در نرم افزارهاي  1397

فرمت ابالغي توانير و اخذ براساس  1397تهيه کتاب ه برنامه عملياتي شرکت براي سال ▰

 تأييديه هاي الزم از واحدهاي ت صصي توانير

شرکت به شهرستان هاا باه تفکياک معاونات هااي ت صصاي و        1397ابالغ اهداف سال ▰

 هم نين تهيه گزارش هاي پيشرفت اهداف در بازه هاي سه ماهه 

تهيه گزارش ماهيانه مقايسه بودجه با عملکارد در سرفصال هااي جااري و سارمايه اي و      ▰

 ارسال منظم آن به شرکت توانير

پيگيري نمايش شاخ  هاي پايش فرآيندهاي بودجه جاري و سارمايه اي در داشابورد   ▰

مديريتي با هدف رصد نمودن آناليان عملکارد شهرساتان هاا توساط ماديران ساتاد و        

 واحدهاي اجرايي 



در و دفااع از بودجاه پيشانهادي     1397در پااييز   1398تهيه کتاب ه بودجه پيشنهادي سال ▰

 شرکت توانير

و برنامه ريازي  برگزاري دو همايش توجيهي براي مديران شهرستان ها، مسئولين مهندسي و ▰

مسئولين مالي اداري شهرستان ها با هدف آشنايي با فرمت تهياه شاده باراي بودجاه ساال      

 شهرستان ها بر پايه فرمت شرکت توانير 1398

 جلسه 29شهرستان ها به تعداد  1398برگزاري جلسات دفاعيه بودجه سال ▰

و ارساال فارم هاا باه     ( 1404گاناه   29شااخ  هااي   )تهيه جداول شاخ  هاي اعتباارات  ▰

 واحدهاي اجرايي و ستادي 

کاد بودجاه در راساتاي     280کد فعلي باه   45جدول کدينگ بودجه و تبديل بروزرساني ▰

 ت صي  اعتبار به فعاليت هاي م تلف ب ش جاري



 عقد قرارداد و شروع انجام مطالعات طرح جام  الکتريکي شهرستان هاي سبزوار و کاشمر▰

 برون سپاري فعاليت هاي طراحي پروژه هاي شهرستان ها به شرکت مهندسين مشاور▰

 تدوين برنامه عملياتي کاهش تلفات و مطالعات طرح هاي کاهش تلفات و هماهنگي با توانير▰

 کل شبکه هاي استان  ازدرصد  70به ميزان  GISبرداشت و ثبت شبکه هاي فشار متوسط و پست ها در ▰

 و واگذاري کاربري به متصديان شهرستان ها GEDATنصب نس ه موبايل نرم افزار ▰



، داشبورد مديريتي و مديريت مناب  و طرح ها PMبا سيستم بيلينگ و  GISبرقراري ارتباط ▰

 (GEDATنس ه تحت وب نرم افزار )استقرار سرور مستقل نس ه سما 

 عقد قرارداد خريد و استقرار نرم افزار طراحي خطوط و شبکه هاي برق▰

 مگاوات 7بررسي مطالعات طرح هاي اتصال به شبکه مولدين مقياس کوچک تا سطح ▰



در  "انجاام کاار  "و  "خرياد اماوالي  "، "خريد مصرفي"اجرايي کردن فرآيندهاي ▰

 نرم افزار يکپارچه مالي و مهندسي عصر انديشه

جلسه ت صصي جهت استقرار، نصاب و راه انادازي    15جلسه راهبردي و  22برگزاري ▰

 سامانه عصر انديشه

 سامانه مهرسان جهت خريد تضميني برق فتوولتاهيکراه اندازي استقرار و ▰

و  "آسيب ديدهترانسفورماتور و تجهيزات "طراحي و پياده سازي فرآيندها و فرم هاي ▰

 براي معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ "عمليات کار با خط گرم"

استقرار، راه اندازي و ارتباط با سامانه کنترل اطالعات قباو  بارق کشاور مساتقر در     ▰

 توانير



تقويت ليزالين شهرستان خوشاب، جوين، جغتااي، بجساتان و راه انادازي ليازالين     ▰

 صالح آباد

 افتتاح و راه اندازي مرکز کنترل اتوماسيون شبکه توزي  برق شهرستان تربت جام▰

 راه اندازي فيبر نوري شهرستان تربت حيدريه▰

 راه اندازي و پيکربندي فايروال سايبرم ▰

 راه اندازي اينترنت وايرلس رسپينا جهت افزايش قابليت دسترسي سرورهاي ستادي▰

 آماده سازي ساختمان جديد ستادي و ارتباط شبکه با ستاد▰

 انتقال و ارتقاء شبکه کامپيوتري خليل آباد و فريمان در ساختمان جديد و فعلي▰

 نصب رو جديد و ارتقاء شبکه در شهرستان کالت▰



 1397تا  1394سال هاي مشکل بيمه عمر رف  ▰

 و  بازار برق  PM  ،MISنرم افزارهاي راهبري ▰

 فيلدي در سيستم جام  مناب  انساني 28تهيه آرشيو زمانبندي شده گزارش ▰

 ادصاب GISنرم افزار و مهنا   PMنرم افزارايجاد امکان ارتباط بين ▰

 جديدجديد براي ت صي  سرور  hostدستگاه  2راه اندازي ▰

 سرور مجازي و فيزيکي ستاد 80نگهداري و پايش پشتيبان گيري از ▰

دستگاه  35نگهداري و انجام اصالحات و اعمال تغييرات در تنظيمات مورد نياز در ▰

 دستگاه سوييچ در سطح ستاد و استان 40روتر و 

 



 موجودشاخ  هاي و اصالح در داشبورد شاخ  جديد تعريف ▰

 Isabellو  Adobe Connectو  Skypeوياديو کنفارانس   نرم افزارهاي استقرار کامل ▰

 شرکت WANدر شبکه 

 و شبکه ITاستقرار و بروزرساني سيستم مانيتورينگ تجهيزات ▰

 دوره ايمنظم و به صورت در سطح شرکت ويروس ها فعاليت گزارش هاي تهيه ▰

منظم و به صورت شرکت  ITاز تجهيزات ( Pentest)انجام ارزيابي امنيتي داخلي ▰

 دوره اي



برداشت اتوماتيک آمار شبکه و نيروي انساني از سيستم مناب  طرح هاا و تأييدياه   ▰
 (%70)شرکت توانير به روند ثبتي بودن آمار شرکت 

کسب رتبه عالي از سازمان مديريت و برنامه ريازي اساتان خراساان رضاوي در     ▰
 1396راستاي تدوين سالنامه آماري 

 دريافت لوح تقدير از مديرکل دفتر امور روستايي استانداري خراسان▰

تفکيک آمار شهرستان هاي زبرخاان و صاالح آبااد از شهرساتان هااي نيشاابور و       ▰
 تربت جام

ارسال آمار ماهانه، فصلي و مقطعي به توانير، استانداري، برق منطقه اي خراساان  ▰
 و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي

 تهيه گزارش هاي آماري به صورت ماهانه، فصلي و ساالنه به تفکيک شهرستان ها▰

 تهيه گزارش هاي م تلف و پاورپوينت  در افتتاحيه پروژه هاي شرکت▰

 1396تهيه و تدوين کارنامه سال ▰



فقره پروژه   2922فقره که تعداد  3961نظارت بر اجراي طرح ها و پروژه  ها جمعاً به تعداد  ▰

 بسته شده  

 در نرم افزار مديريت مناب  و طرح هارتبه بندي پيمانکاران راه اندازي سيستم ▰

 :کنترل و نظارت بر کارگاه هاي تيرسازي و پروژه هاي ساختماني▰

 اصله انواع تير بتني در کارگاه تيرسازي مديريت برق تربت حيدريه و تست  2391توليد

 مورد 103تيرکارگاه هاي تيرسازي استان، 

 متر مرب  2000نظارت بر پروژه هاي ساختماني 



 _PSC _  EPDCعنوان مقاله علمي کاربردي در کنفارانس هااي تحقيقااتي     28پذيرش ▰

CIRED 

 «کنترل توان راکتيو»ترجمه کتاب ▰

 عنوان اولويت پژوهشي 5تصويب ▰

 اقدام جهت ثبت دو اختراع از طرح هاي تحقيقاتي▰



 متري در شهرستان کاشمر 10/5اجراي آزمايشي شبکه روشنايي با پايه بتني هشت وجهي ▰

ف
دی

ر
 

ازاي یک به هزینه   
 (میلیون ریال)كیلومتر 

هشت   پایه فلزي
 وجهي بتني

 هزینه اولیه 1
 970 2550 عملیاتكاالها و قیمت 

2 

 هزینه نگهداري

 600 1400 هزینه نگهداري

 200 600 پنهان هزینه هاي  3

 1770 4550 (میلیون ریال)هزینه مجموع 



 تعداد انشعابات م فف واگذار شده

كميته امداد امام   نوع معافيت
 خميني

مددجويان 
 جمع حوزه علميه جانبازان خانواده شاهد مساجد بهزيستي

 2157 12 117 218 53 926 831 تعداد



 عملکرد خدمات بعد از فروش  



و ( PDL)نرم افزار قراهت کنتاور  بروزرساني و اضافه نمودن گزارش هاي مورد نياز در ▰

 سيستم بيلينگ

و سازمان دهاي  ( وصول)برگزاري جلسات منظم کميته اصلي بهبود روش هاي درآمد ▰

 کميته هاي فرعي وصول در شهرستان ها

مکاتبه با ادارات و سازمان هاي دولتي بدهکار در شهرستان ها و ادارات کال در ساتاد   ▰

 شرکت با ارسال رونوشتي از مکاتبه به فرمانداري ها و استانداري

 قراهت برابر برنامه زمان بنديمأمورين وصول مطالبات از طريق ▰

 وصول مطالبات به منظور دستيابي به هدف پايان سالبرنامه ي تدوين و پيگيري ▰

 پيامکروز در امر وصول مطالبات مانند ارسال تکنولوژي هاي استفاده از ▰



در راستاي ارتقاء فرهنگ مديريت مصرف و پرداخت به موق  بهاي بارق مصارفي از   اطالع رساني ▰

 ....(ظهر قبو  و، ويرايش توزي  برشور)طريق

اقدامات انگيزشي و تشويقي در قالب پاداش وصول براي همکااران فعاال در وصاول مطالباات و     ▰

 .رسيده اندکه به درصد وصول مورد انتظار دوره شهرستان هايي 

 ارتش، سپاه و نيروي انتظاميانشعاب هاي تهاتر ب شي ازمانده بدهي ▰

 تهاتر ب شي از بدهي شبکه بهداشت با اوراق خزانه اسالمي▰

 عمليات شرکت گاز 4منطقه اشتراو هاي تهاتر ب شي از مانده بدهي آب و فاضالب روستايي و ▰

شماره موبايل مشترکين از طريق مامورين قراهت در راستاي حذف قباو  کاغاذي و   جم  آوري ▰

 ديجيتالتبديل به 



شهرساتان   21در مورد  10156براي بازرسي مشترکين ديماندي به تعداد برنامه ريزي ▰

 همکاران بازرس منت ب شهرستان ها نفر از  20استان با استفاده از توان 

 

رايج براي درب تابلوهاي ديمانادي و  قفل هاي استفاده از قفل دمپري بجاي پيشنهاد ▰

قابال توجاه در   صارفه جاوهي   عدد قفل در مرحلاه اول کاه عاالوه بار      6000خريد 

 . خريد قفل، ضريب ايمني تابلوها نيز افزايش يافته استهزينه هاي 



قرارداد براي احياء کنتورهاي برگشتي به انبار مرکزي ستاد، کاه از محال تفکياک    عقد ▰

قااب   2045کنتور تکفااز از محال گاارانتي، احيااء      3760برگشتي، احياء کنتور  23000

 مکانيکيکنتور  1000حدود کنتور، تعمير و بازسازي 

و خطااي  انادازه گياري   مشترو ناشي از دستکاري در لوازم  6688کسر مصرف از اخذ ▰

 مگاوات  38000ناشي از عملکرد کنتور به ميزان بيش از 

دستگاه کنتور هوشمند ديماندي ولتاژ ثانويه از محل طرح ملي فهام که  4000جايگزني ▰

 .يافتدستگاه افزايش  10600به تعداد کنتورهاي هوشمند شرکت 



بررسي ديماند روزانه، ماهانه و هم نين محاسبه پاداش مشترکين شرکت کننده در طرح هااي ملاي   ▰

 مديريت مصرف با نصب کنتورهاي هوشمند از طريق سامانه مديريت پيک بار کشور

 انجام مميزي انرژي ساختمان هاي ادارات دولتي با همکاري ارگان هاي مربوطه  ▰

 اخذ مجوز تغيير ساعت کار ادارات از استانداري محترم▰

هم نااين بکااارگيري آن هااا در ...( خورشاايدي، بااادي و )تاارويج اسااتفاده از اناارژي هاااي نااو   ▰

 ساختمان هاي شرکت

مگااوات باوده    99/6پيش بيني )مگاوات کاهش پيک در پروژه هاي مديريت مصرف  249/07تحقق ▰

 .(است

 جذب و آموزش مروج مديريت مصرف▰

 دانش آموز با استفاده از توان همکاران داخلي شرکت 110،000آموزش بيش از ▰



 مستنداتدر مدارو و بازنگري ▰

 شغلي کارکنانبازنگري در نمودار مسير ▰

قراردادهااي پيمانکااري   از از همکااران شارکتي   نفار   46تعداد تبديل وضعيت ▰

 داهمشرکتي به قراردادهاي 

 مديرانکميته انت اب و انتصاب ▰



نيروي حجماي و پيگياري جهات    نفر  16نيروي داهم و نفر  90اخذ مجوز است دام ▰

 حجمينيروي نفر  76مجوز 

: شاامل  1396نيروي انسااني جدياد آغااز شاده از ساال      نفر  115و گزينش جذب ▰

، برگازاري آزماون، تطبياق مادارو در چنادين مرحلاه، مصااحبه و        برنامه ريزي

 بدواست دامکارآموزي 

کاارآموز در رشاته هااي بارق، حساابداري و کاامپيوتر در مقااط         نفار   149تعداد ▰

 .جهت طي دوره کارآموزي جذب گرديده اندو کارشناسي تحصيلي کارداني 

 



عماومي، ت صصاي و   دوره هاي برنامه آموزشي شامل  171در کارکنان شرکت ▰

 .نموده اندبهبود مديريت، سمينار، همايش و کنفرانس شرکت 

 72/25عملکرد  –ساعت  60حد پذيرش :  مديران  

 82/13عملکرد  –ساعت  40حد پذيرش : کارکنان  

 6/56عملکرد  –ساعت  4حد پذيرش : پيمانکاران 

 آموزشدوره هاي کيفي کردن ▰

 پرسنلاطالعات آموزش بروزرساني ▰



 تشکيل ساختار سازماني نيروهاي حجمي پيمانکار▰

 وظايفبازنگري و تدوين شرح ▰

 تشکيل جلسات جهت بازنگري ساختار سازماني▰

 سازماني پست هاي ت صي  فهرست تصويب▰

 



 (1400تا سال  5ارتقاء به سازمان تراز  )طراحي و تصويب مسير تعالي شرکت 



 مديريتي و اراهه در پانزدهمين کنفرانس بين المللي مديريتاستقرار داشبورد 



 مریریتی قاصرک -نماریگزارش های استقرار سامانه 



 مديريت برق شهرستان 28انجام بيست و هفتمين دوره ارزيابي عملکرد 

 



هر شماره از اين  )شماره مجموعه توسعه دانش، توسعه مديريت  4انتشار 
مجموعه اختصاص به خالصه يک کتاب مديريتي به روز يا يک موضوع  

 .(داردمديريتي 



ساير 

 ;بازنشستگان

 نفر 749

 ;متوفي بازنشستگان

 51 
 ;متوفي شاغلين

 30 

 افتادگاناز كار 

 ;غير ناشي از كار 

 9 

 وكار افتاده از 

   ;فوتي ناشي از كار 

17 

 مستمري بگيرانبازنشستگان، آمار 

 مشمول دستورالعمل بگيران وظيفهو 

 نفر 856: رفاهيخدمات و تسهيالت 



تعداد شاغلين 
 بيمه شده

 نفر 2182

 نفر 669: بيمه شده اصلي •

 نفر 1463: تحت تکفل •

 نفر 50: غيرتحت تکفل •

تعداد  
بازنشستگان بيمه 

 شده

نفر 1649  

 نفر 786: بيمه شده اصلي •

 نفر 860: تحت تکفل •

 نفر 3: غير تحت تکفل •

مجموع کل بيمه 
 شدگان شرکت

 نفر 3831تعداد •

 : حوزه رفاه و درمان 



 بازنشستگان:  حوزه رفاه و درمان



 (به صورت مستقل)انجام معاينات ادواري کارکنان در سطح ستاد و شهرستان ها 

پيگيري و بارگذاري اطالعات بيمه عمر و پس انداز تلفيقي بر روي سامانه بيمه ايران با همکاري دفتر  
 فاوا و واحد حقوق و دستمزد تا پايان سال گذشته و هماهنگي جهت پرداخت به بازنشستگان مشمول

Benchmarking با حوزه هاي مناب  انساني توزي  برق مشهد، مازنداران و گلستان 



 تعداد موضوع

 27 قراردادهاي خريد كاال

 113 قراردهاي خريد خدمات

 44 قراردادهاي عمراني

 184 جمع كل  

 قراردادها



 1395تا پايان سال  1390تعيين تکليف و تسويه ماليات به ارزش افزوده سال هاي ▰

و انجاام حسابرساي بيماه اي     1395و  1394تعيين تکليف حسابرسي بيمه اي سال هاي ▰

 1396سال 

فقره قرارداد انرژي هاي تجديدپذير و محاسابه صاورت حسااب و     130مبادله بيش از ▰

 پرداخت آن در وجه طرف هاي قرارداد

 پيگيري و اخذ ماهيانه تطبيق حساب هاي رابط▰

 انجام ارزيابي شهرستان ها▰

تهيه و اراهه گزارش هاي متناوع از وضاعيت عملکارد پاروژه هاا و جاذب اعتباارات        ▰

 سرمايه اي در دوره هاي زماني منظم



پيگيري تعيين تکليف مانده حساب هاي تن واه کااليي از طريق چندين مرحله مکاتباه  ▰

 و حضور در شهرستان ها

پيگيااري و کنتاارل اجااراي صااحيح روش اجرايااي پااروژه هاااي تعميراتااي و انجااام  ▰

 بازديدهاي نظارتي در اين خصوص

بازنگري روش اجرايي پروژه هاي تعميراتي و پيشنهاد اصالح فرم مجوز تهيه پاروژه و  ▰

 درخواست اعتبار

برنامه ريزي و هماهنگي انجام اموال گرداني باه صاورت کامال و هماهناگ در کال      ▰

 استان با مشارکت جمعداران اموال و مسئولين مالي به عنوان ناظر اجراي فرآيند



بروزرساني فايل اموال هر شهرستان و تحويل فايل به صورت ماهانه باه جمعاداران   ▰

 پس از ثبت تغييرات

کنترل و انجام مراحل مربوط به مزايده ها و ارتباط باا سااير واحادهاي مارتبط در     ▰

 خصوص جم   آوري مدارو مثبته با قابليت اراهه در مميزي ها و ارزيابي ها

و « دسااتورالعمل نحااوه رساايدگي بااه کسااورات و اضااافات انبااارگرداني   »تهيااه ▰

 «اطالع رساني سرقت از انبارها و اماکندستورالعمل نحوه »



 33095: انبارهاغذاي تأمين شده مورد استفاده پرسنل و مهمانان ستاد و مجموعه ▰

 شب 1008نفر با جم    2098شهريور به تعداد  17مهمانان پذيرش شده در مهمانسراي ▰

 شرکت ها همکاران از امکانات اقامتي ديگر استفاده ي انجام شده جهت هماهنگي مکاتبه  156تعداد ▰

 63اداري باه تعاداد   ماأمورين  نفر از  106و رزرو محل اقامت در هتل باباطاهر تهران جهت هماهنگي ▰

 شب

 اداري پرسنل به سراسر کشور ماموريت هاي فقره بليط جهت انجام  748تهيه و تحويل تعداد ▰

 جلسات ستاد و اتاق رسمي برگزار شده در سالن جلسه  504تعداد ▰

مجما  عماومي تعااوني    فرهنگاي،  مناسبتي شاوراي  م تلف، برنامه هاي آموزشي برگزاري دوره هاي ▰

 تعاوني مسکن و کانون بازنشستگاناعتبار، 

دفتار محتارم   با همکاري جرثقيل و ليفتراو و راهبري آموزش و بازآموزي کاربران باالبر هيدروليک ▰

 آموزش



 2باوس،  دستگاه ميني  2ستاد پرسنل )بر قرارداد اياب و ذهاب روزانه تأمين و نظارت ▰

 (دستگاه خودروي سواري 2دستگاه ون و پرسنل انبار با  3سواري، دستگاه 

درون مأموريت هااي  خودروي استيجاري منظور اعزام پرسنل به دستگاه  2712تأمين ▰

 برون شهريو 

 دستگاه خودروي سبک و سنگين 5تعميرات انجام ▰

ماديريت هااي بارق هااي     بااالبر و جرثقيال   جک هااي  دستگاه از  14تعميرات انجام ▰

 انبارهاو اداره شهرستان ها 

 شهرستان هابرق مديريت هاي مورد خودروي عملياتي مورد احتياج  20خريد ▰



حقااوقي، مکاتبااات وجااين پرونااده هاااي ▰

اداري و پرونده امالو شرکت و باازبيني  

الزامات دفتار  براساس سيستم بايگاني دفتر 

 محترم حقوقي شرکت توانير

آمادگي جهات مميازي سراساري دفااتر     ▰

حقوقي صنعت برق کشور و حضور مادير  

دفتاار حقااوقي و رساايدگي بااه شااکايات  

 1397شرکت در جم  ارزيابان سال 

 





 و تبليغات انتشارات ▰

 رسانه ايو ارتباط اطالع رساني ▰

 و افکارسنجيپژوهش ▰

 مردم و جلب رضايت ارباب رجوعتکريم ▰

 مديريت مصرف برقفرهنگ سازي ▰

 ارتباطات درون سازمانيتقويت ▰

 : عملیاتی در حوزهبرنامه های 



 کدينگ QRطريق و توزي  نشريه داخلي شرکت و آپلود در سايت شرکت با قابليت فراخواني از چاپ ▰

 م تلفرسانه هاي شرکت به مراکز و فعاليت هاي خبري دستاوردها و اطالع رساني ▰

 انجمن صنفي توانير و خبري وزارت نيرو، سامانه هاي سايت خبري شرکت و ارسال خبر به بروزرساني ▰

 شرکتسايت سيما، جرايد و ناشي از مديريت اضطراري بار از طريق صدا و اطالع رساني خاموشي هاي ▰

 بازتاب اخبار آنالين شرکت از سايت ها و پايگاه هاي اينترنتي و ارجاع به واحدهاي مذکور▰

 برق شهرستانمديريت هاي تحليلي در خصوص نتايج نظرسنجي از مشترکين با برگزاري نشست هاي ▰

طارح تکاريم    8مديريت برق شهرستان در قالب فرم مااده   27نظر سنجي از ارباب رجوع در سطح انجام ▰

 تجزيه و تحليل و اراهه گزارش سه ماهه به معاونين و مديران مربوطهبندي، ارباب رجوع و جم  

 تعالي مناب  انساني  34000مرحله اول پروژه سنجش رضايت شغلي کارکنان بر اساس استاندارد اجراي ▰



زيرمجموعاه تاوانير و   شرکت هاي عضويت در کارگروه تدوين منشور حقوق شهروندي ويژه ▰

 حضور در جلسات 

ماديريت مصارف   : جملاه چاپ و توزي   بروشور، تراکت، پوستر، بنر با موضوعات م تلف از ▰

 ...کشاورزي و خانگي، تجاري، م تلف ب ش هاي برق در 

بنار و  از طريق نصب شهرستان ها انجام تبليغات ميداني مديريت مصرف برق در مديريت برق ▰

 بيلبورد

ملاي و ماذهبي باا مشاارکت همکااران در      ساازماني،  همکاري در برگزاري مراسم م تلاف  ▰

 م تلفمناسبت هاي 

 م تلف فني و فرهنگي شرکتبرنامه هاي تهيه مستندات تصويري از ▰



 رتبه سوم کاهش پيک بار▰

 رجاييکسب عناوين مدير و کارمند نمونه در جشنواره شهيد ▰

 در ارزيابي سازمان مديريت و برنامه ريزي واحد آمار، « عالي»رتبه کسب ▰

 ابالغي بسيجبرنامه هاي رتبه خوب در کسب ▰

و ماديران  چناران، فياروزه، قوچاان و ماه والت از    فرمانداران شهرستان هاي تقدير ▰

 کارمندان برق شهرستان ها

 آمارواحد رضوي به لوح تقدير مديرکل دفتر امور روستايي استانداري خراسان ▰
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