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:پیاممديريت

محسن ذبيحي

مدير عامل

را در « ارو توزیع برق مطمئئن و اایئ تأمین »شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی مسئولیت 
ق بئرای تح ئ. چارچوب قوانین و ضوابط وزارت نیرو در سطح شهرستان های تحت اوشش به عه ه دارد

رایهتالش همهالبه ال»این مهم و افزایش رضایت من ی مشترکین و ذینفعان، شعار و چشم ان از شرکت 
: از طریق1404تعیین ش ه و تالش می کنیم تا سال « خاصه ودن

«رسانیهشایستبهوه اهکیفیته بهمردمخدمت»

« وریه اهاستفادههازهدانشهوهفناوریارتقاءه هره»

« ماصیانتهازهمحیطهزیستهوهدارایی»

ی علی رغم دارا بئودن ویگگی هئای خاصئ. گام های موثری در مسیر ن شه راه صنعت برق کشور برداریم
کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسئایه و 850نظیر طول زیاد شبکه های توزیع برق استان، بیش از 

جام شهرستان استان اهناور خراسان رضوی، تالش کلیه ارکان شرکت بر ان29اراکن گی جغرافیایی در 
مشئترک در اسئتان اهنئاور 1296845و ارائه خ مات شایسئته  بئه 1398اق امات اثر بخش در سال 

. خراسان رضوی به عنوان خادم این عزیزان بوده است

امی  آن که. دهن ه گوشه ای از تالش ها و زحمات همکاران ارتالش شرکت می باش این مجموعه انعکاس 
نیز افتخار خ مت گزاری هر چه بیشتر به مردم شریف استان خراسئان رضئوی را 1399بتوانیم در سال 

.    داشته باشیم



يموقعیتجغرافیاي

شهرستان

29
شهر

76
برق دار یروستا

2743

متر مربع116794

در ئن ن برق استان ارد و مطمیفه تأمیوظیبرق استان خراسان رضویرویع نیشرکت توز

.مربع را به عه ه داردمتر 116794ح ود یمساحت

استان خراسان
شمالي انتركمنست

اناستان سمن

استان خراسان 
جنوبي

انافغانست



حوزهكاريشركت
معاونتهماهنگيبرقشرقبمعاونتهماهنگيبرقغر

م یریت برق باخرز1م یریت برق بردسکن1

م یریت برق بجستان2م یریت برق جغتای2

م یریت برق تایباد3م یریت برق جوین3

م یریت برق تربت جام4م یریت برق چناران4

هم یریت برق تربت حی ری5م یریت برق خلیل آباد5

م یریت برق خواف6م یریت برق خوشاب6

م یریت برق رشتخوار7م یریت برق داورزن7

م یریت برق زاوه8م یریت برق درگز8

م یریت برق سرخس9م یریت برق زبرخان9

م یریت برق صالح آباد10م یریت برق سبزوار10

م یریت برق فریمان11م یریت برق فیروزه11

م یریت برق گناباد12م یریت برق قوچان12

م یریت برق مه والت13م یریت برق کاشمر13

م یریت برق کالت14

م یریت برق گلبهار15

م یریت برق نیشابور16

29سئتادی، شئامل عالوه بر حئوزه 
معاونئئت 2شهرسئئتان در قالئئ  

مئئئ یریت بئئئرق 29همئئئاهنوی و 
.می باش 









1398سال  واحد شرح

1296845 مشترک تع اد کل مشترکین

76 شهر تع اد شهرهای برق دار

2743 روستا تع اد روستاهای برق دار

459 ع د تع اد فی رهای فشار متوسط

27422 کیلومتر طول شبکه فشار متوسط

14666 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف

27665 دستواه ترانسفورماتورتع اد 

3431 مواولت آمپر ظرفیت ترانسفورماتور

461048 دستواه تع اد چراغ 

7170 مواوات ساعت فروش انرژی

1407 مواوات ایک بار همزمان شرکت

671 نفر تع اد نیروی انسانی

اهمعرفيشركتدريکنگ



رشدشبكهدرسريزماني

بهدرصد رشد نسبت1398سال 1397سال 1396سال 1395سال 1394سال واحدشرح
1397سال  

26425267162697127178274220.9کیلومترشبکه فشار متوسط

13361137871415814386146661.9کیلومترشبکه فشار ضعیف

23742247632576626724276653.5دستواهاست توزیع برق

308731743262333834312.8مواولت آمپرظرفیت است توزیع برق

3942274122844334844459184610483.4تع ادچراغ روشنایی معابر

0
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1394 1395 1396 1397 1398

نموداررشدشبكه

شبکه فشار متوسط شبکه فشار ضعیف پست توزیع برق

Linear ( (شبکه فشار متوسط Linear ( (شبکه فشار ضعیف Linear ( (پست توزیع برق



1398خالصهاطالعاتآماريشركتدرپاياناسفند

شهرستان
مساحت
كیلومتر
مربع

- KMضعیفطولخطفشارKMمتوسططولخطفشار- MWاوجمصرف
رتعدادترانسفورماتو

(دستگاه)
ورظرفیتترانسفورمات

KVA
(دستگاه)تعدادچراغ

بارغیرهمزمان
مردادماهدر

بارهمزماندر
رپیکبارشركتد
مردادماه

هواييزمینيهوايي
سیمي

هوايي
گازيكممصرفزمینيهواييزمینيهواييزمینيخودنگهدار

815047.147.01029.060.42413.4776.4518.507862939751430285313263بردسكن

165833.033.0712.841.02240.8572.001.79569070315023296109جغتاي

168242.242.2773.051.54291.3770.771.066370841400270212623جوين

222571.570.9624.702.46240.32109.4412.43104201225400139412495چناران

176731.131.0399.310.53208.9363.340.33633064390020826692خليل آباد

198019.019.0788.630.29322.8138.271.14578057350021478208خوشاب

242017.717.7679.630.31204.6262.631.02442046495025874088داورزن

418722.421.9662.640.90354.06109.2522.16672168790315316013084درگز

110260.351.0718.823.00188.6240.730.558210115410011905250زبرخان

14272117.5111.71658.2836.91696.85182.68111.5421213225209025095414524317سبزوار

166924.324.3743.741.34263.2362.390.88574066275018706059فيروزه

389159.959.91142.947.75624.13210.5028.22143751593753660703417019قوچان

189663.963.9896.9717.07590.13123.0057.4010462113752515310381921025كاشمر

35178.28.2605.110.85156.3066.610.8532522566065522843911كالت

112550.343.8672.508.73227.66247.3762.07182872159003930280712424گلبهار

6054148.6146.81946.7833.85916.20396.83116.6725394035001031060725732837نيشابور

5759581779214055117594019324371605011019302408145549660199404استانغرب 



1398خالصهاطالعاتآماريشركتدرپاياناسفند

شهرستان
مساحت
كیلومتر
مربع

- KMضعیفطولخطفشارKM-متوسططولخطفشار- MWمصرفاوج
تعدادترانسفورماتور

(دستگاه)
ظرفیتترانسفورماتور

KVA
(دستگاه)تعدادچراغ

بارغیرهمزمان
ماهدرمرداد

بارهمزماندر
تپیکبارشرك
ماهدرمرداد

هواييزمینيهوايي
سیمي

هوايي
گازيكممصرفزمینيهواييزمینيهواييزمینيخودنگهدار

161811.811.7447.820.20125.4568.272.5440503441008137407باخرز

430012.512.5936.060.24159.6460.675.39498041655011236178بجستان

346666.266.2824.582.47251.62142.4810.197772112920143053079047تايباد

4966112.2112.21548.604.67544.60190.9436.70157342506352650672923064تربت جام

6692100.6100.62188.9120.00927.10191.7972.1517721722482214030868727616تربت حيدريه

925048.245.91198.901.27512.04151.008.629381105935400388816988خواف

359735.835.8793.630.00339.8855.796.98615066360071566621رشتخوار

243827.627.4751.100.12260.4281.840.87785083570055116906زاوه

547348.848.81021.383.56315.26109.0020.12772291200126058629679سرخس

320010.310.3590.140.00184.6917.352.80381022735012325103صالحآباد

430069.764.1955.033.69230.79126.6114.729602124270113038219879فريمان

664341.535.91140.135.67537.20113.7850.55126461442703430435717457گناباد

325643.843.3812.210.15345.8780.362.01731091915028438710مه والت

59199629615132084247351390234114713413946972433057329154655استانشرق 

1167941446140727263159106743322670275211443324937105785106989354059شركت



1398خالصهاطالعاتآماريشركتدرپاياناسفند

شهرستان

تعدادمراكز
تابعه

تعداد
شهرهاي
تحت
پوشش

تعداد
روستاهاي
تابعه
برقدار

تعدادمشتركیندرتعرفههايمختلفنوعانشعابات(نفر)پرسنل

ي
ها
هر
ش
ت
را
دا
ا

عه
تاب

ي
ها
هر
ش
ير
وا
د

عه
زيرتاب

فوقديپلمديپلم
ديپلم

لیسانس
جمعوباالتر

عادي

سايرصنعتيكشاورزيعموميخانگيسنگین
جمعمعابرمصارف

روستاييشهري

13840278171846917569583303861071654352388128336627بردسكن

2530154104573144413871674553745080143315619401جغتاي

25110541083051412149519370620491113216616122921جوين

11020311519199351353994228952771756428328023034417چناران

122601651299261355044219871563652113257514623920خلیلآباد

36300628351312746292149774893583868410216648خوشاب

155006281898140093101404554246559100610016217داورزن

341550210618198081174829126609103125587374333332058درگز

236501631098891523072722304597550356186218125850زبرخان

331701811204011771830244137212235443401374127419319690149351سبزوار

13140115512442117372387197527874019395319422180فیروزه

1232160111122442911336741153665022384987296757654378288قوچان

12591411132951292273755276582519836915241007241379508كاشمر

229701831246681004086130825531895691016614956كالت

12720041115451558724574477022301604115400988455615گلبهار

1223134920361187733716916431319584655147295619196877159114نیشابور

3163816397291211232804812542915511021166043423224103494940826655459787071استانغرب 



1398خالصهاطالعاتآماريشركتدرپاياناسفند

شهرستان

تعدادمراكز
تعدادتابعه

شهرهاي
تحت
پوشش

تعداد
روستاهاي
تابعه
برقدار

تعدادمشتركیندرتعرفههايمختلفنوعانشعابات(نفر)پرسنل

ي
ها
هر
ش
ت
را
دا
ا

عه
تاب

ي
ها
هر
ش
ير
وا
د

عه
زيرتاب

فوقديپلمديپلم
ديپلم

لیسانس
جمعوباالتر

عادي
سايرصنعتيكشاورزيعموميخانگيسنگین

جمعمعابرمصارف

روستاييشهري

2640154104435131041051522053147847126210717645باخرز

22350037108411690638013116560328120144213515701بجستان

13390695202856613075635360841068600170411723742276تايباد

11514411171332436622815811626176016761102174786541372990تربتجام

2141682315214168199362091124873732792109752813085671105546تربتحیدريه

1258501146212688620520767419661255564275379132748178خواف

12571084135504169685802020165253366146614323061رشتخوار

1272005494736222004722434568163099149116727413زاوه

112710210618163201595448428440850495113262123932758سرخس

192002133432976010111616468115996512113294صالحآباد

24152101112242291013694628308981135688348393935037358فريمان

114951010112227080211687783904715551077401651144649037گناباد

1230007512106051321967720013603774108283618324517مهوالت

6143811046141169923527074623093578934300791382684812458513913539509774استانشرق

3326124156ستاد

93076274316462633466717520005224861810410905133705018830739813405689981296845شركت



1398عملكردفیزيكيشبكههايشركتدرسال

جمعاستانشرقاستانغربواحدشرح

طول شبکه فشار
متوسط

هوایی

سیمی یک 
م اره

233154کیلومترب ون روکش

10281183کیلومترروکش دار

سیمی دو 
م اره

000کیلومترب ون روکش

17623کیلومترروکش دار

426کیلومترزمینی

146120266کیلومترجمع

طول شبکه فشار
ضعیف 

191146337کیلومترخودنوه ار هوایی

15217کیلومترزمینی

206148354کیلومترجمع

طول شبکه معابر
301545کیلومترخودنوه ار هواییمست ل 

301545کیلومترجمع

هواییترانسفورماتور
7313661097دستواهتع اد

7403032660106690آمپرکیلوولت ق رت

شبکه روشنایی 
معابر

9769961619385تع ادچراغ های منصوبه

هنص  اای
281199480تع ادفلزی

728262990تع ادبتونی



1398عملكردفیزيكيشبكههايشركتدرسال

كيلومتر-طول شبكه 

غرب استاندستگاه-ترانسفورماتور شرق استان

146
120

206

148

30 15

طول شبکه فشار متوسط طول شبکه فشار ضعیف  طول شبکه معابر مست ل

غرب استان شرق استان

731

366



1398شاخصهايشركتدرسال

شاخصعملكردشاخصهايبرنامهراهبردي

0/320/2نرخ انرژی توزیع نش ه در هزار 

0/460/29(روزدقی ه در)خاموشی بر مشترک 

کیلو ولت 20تع اد قطعی 
(تع اد کل قطعی فی رها/ تع اد کل فی ر)

11/69/6

9/9810(درص )تلفات بخش توزیع 



عملكردواحدشرح

11/3مشترک/ مترطول شبکه فشار ضعیف به ازای هر مشترک

طول شبکه فشار متوسط به ازای هر ترانس
کیلومتر

1

0/53طول شبکه فشار ضعیف به ازای هر ترانس

124کیلوولت آمپرظرفیت متوسط ترانسفورماتورهای منصوبه

60کیلومترمتوسط طول فی رهای فشار متوسط

92دستواه/ واتمتوسط ق رت هر چراغ 

42/6مواواتق رت منصوبه روشنایی

درص  مصرف روشنایی معابر از کل فروش انرژی
درص 

2/4

GIS91درص  برداشت شبکه فشار متوسط در 

متوسط مصرف سرانه هر مشترک در سال

کیلووات ساعت 

5529

1753متوسط مصرف مشترکین خانوی در سال

2280سالدر( تجاری)متوسط مصرف بخش سایر 

1398شاخصهايشركتدرسال



حجمفعالیتهاياصالحوبهینهسازيانجامشده

حجمعملیاتواحدشرح

230دستگاهپست هوايي

58/3کيلومترشبکه فشار متوسط هوايي

181/6کيلومترشبکه فشار ضعيف هوايي

32161دستگاهلوازم اندازه گيري تک فاز

1552دستگاهلوازم اندازه گيري  سه فاز

1423دستگاهلوازم اندازه گيري ديماندي



1398آمارمشتركینبهتفكیکتعرفهدرسال

نوع تعرفه 
مصرفمشترک

نسبت مشترک به كلتعداد
(درصد)

نسبت مصرف به كلكيلووات ساعتميليون 
(درصد)

109051384191127خانوی 
3705033204عمومی

188301334947کشاورزی
73981111316صنعتی

134056103054سایرمصارف
899811722روشنایی معابر

12968451007170100جمع



رفهآمارمشتركینبهتفكیکتع

27%

4%

47%

16%

4% 2%

ینبهنمودارمقايسهايمصرفمشترك

تفكیکتعرفه

خانگي 

عمومي

کشاورزي

صنعتي

سايرمصارف

روشنايي معابر

84%

3%
1% 1% 10%

1%

نبهنمودارمقايسهايتعدادمشتركی

تفكیکتعرفه

خانگي 

عمومي

کشاورزي

صنعتي

سايرمصارف

روشنايي معابر



میزانانرژي،تلفاتوپیکبار

13941395139613971398واحدشرح

78617628797579437965میلیون کیلووات ساعتانرژی اکتیو تحویلی

70066833710970717170میلیون کیلووات ساعتانرژی فروخته ش ه

10/8810/410/8610/979/98درص تلفات

127412701326/513591407مواواتایک  بار هم زمان

93/595/2896/4499/2897/53درص وصولی به فروش

10.88
10.4

10.86 10.97

9.98

1394 1395 1396 1397 1398

درصدتلفاتشبكه



انشعاباتتعداد

تعداد انشعابات فروخته شده به تفكيك تعرفه

13941395139613971398سال/تعرفه

2239921013257442533826369خانوی 

11531398236213701109عمومی

486566531655494کشاورزی

142151161175166صنعتی

37833749577856704895سایرمصارف

2045371247205256روشنایی معابر

2816727414358233341333289جمع

18حدود1394نسبتبهسال1398تعدادانشعاباتفروختهشدهسال
.درصدكاهشداشتهاست



انشعاباتتعداد

تعدادانشعاباتفروختهشدهبهتفكیکديمانديوغیرديماندي

13941395139613971398سال/تعرفه

2631425564340583103031204تک فاز غیر دیمان ی

15501552148920631732غیر دیمان یسه فاز 

286279257285329دیمان ی فشارضعیف

1719193524دیمان ی ولتاژ اولیه

2816727414358233341333289جمع

قدرتانشعاباتايجادسابقهشده،فروختهشدهوافزايش

13941395139613971398سال

6284730885364372459032124هانشعابات ایجاد ساب ه ش 

2816727414358233341333289انشعابات فروخته ش ه

21052692419338017582افزایش ق رت انشعابات



تأمینبرقواحدهايمسكنمهر

عملكردواحدشرح
1398سال

عملكردكل
ازابتدايطرح

1398تاپايانسال

84261788انشعابانشعاب فروخته ش ه

243551312انشعابانشعاب نص  ش ه

6.63188.5کیلومترطول شبکه فشار متوسط

9.49359.5کیلومترطول شبکه فشار ضعیف

291101دستواهتع اد است

4.33148.8مواولت آمپرظرفیت است



تعدادخانوارروستاشهرستان
رآمپكیلوولت-ترانسفورماتور(ركیلومت)شبكهموردنیاز

قدرتتعدادفشارضعیففشارمتوسط

111/20/1125زقیچگناباد

183/70/6150قلعه دخترفریمان

294/90/7275جمع کل

1398تعدادروستاهايبرقدارشدهدرسال



مبلغصرفهجويي
(ريال) تعداد شرح رديف

17،101،800،000 9501 کنتورهای دیجیتال
احیاء ش ه 1

2،166،350،000 5855 قاب کنتورهای
دیجیتال احیاء ش ه 2

19،268،150،000 15356 جمع کل

گزارشاحیايكنتورهايمعیوب

تعداد كل كنتورهاي تست شده 

كنتور19795



نيوضعیتنیرويانسا

نوع قرارداد
دائم
79%

مدت معین
21%

نفر671تعداد كل نيروي انساني



1398تا1394-آمارنیرويانسانيدرگذرزمان

میانوین9495969798

501
571579

669671
598



يآخرينوضعیتنیرويانسان:عنوان

تعداد كاركنان رسمي

تعداد كاركنان شركتي و حجمي



رضويخراساناستانبرقنیرويتوزيعشركت

وريزيبرنامهمعاونت
مهندسي

انسانيمنابعمعاونت

مستقلدفاتر

وبرداريبهرهمعاونت
ديسپاچينگ

وفروشمعاونت
مشتركينخدمات

وماليمعاونت
پشتيباني

هامعاونت

دفاترو
مستقل

حوزه

در

اهم

هافعاليت



سرويسبازديدواحدشرحعملیات
6505926کیلومترخطوط هوایی فشار متوسط 

4525کیلومترخطوط زمینی فشار متوسط

24581352کیلومترخطوط هوایی فشار ضعیف

14368کیلومترخطوط زمینی فشار ضعیف

52162213استهوایی_است توزیع

9531استزمینی_است توزیع 

پیشگیرانهتعمیراتوسرويسبازديد،



توزيعتأسیساتپايداريوايمني،مقاومسازي

عملكردواحدشرحعملیات

274دستواهسیرکوله روغن ترانسفورماتورها

226دستواهوده تعویض و ت ویت تابلوی توزیع فرس

385دستواهومات کلی  اتتعویض کلی  فیوز تابلو و

853اصلهتعویض اایه های معیوب

1423دستواهاصالح اتصال زمین



نزديکازفرمانگرمخطعملیات

عملكرد واحد شرحعملیات
200 ع د تعویض کات اوت فیوز

206 ست تیغه یا کات اوت فیوزآوری جمعنص  یا 

850 اصله کیلو ولت20هرس درختان زیر شبکه 

133 دستواه کلی  گازیآوری جمعنص  یا 

120 ع د یکاور نمودن م ره سنجاقی یا کلمپ انتهای

341 ع د تعویض م ره سنجاقی

152 ع د تعویض م ره بش ابی

948 جامپر روکش ار نمودن جامپر سکشن

28 ع د اایه آوری جمعنص  یا 



دورراهازفرمانگرمخطعملیات

عملكرد واحد شرحعملیات
2479 ست باز و بست جامپر
516 ست برقویر/ فیوزتعویض کات اوت 
121 ست تعویض برقویر
95 ست خطادهن ه نشاننص  
18 ست کاور کردن ترانس
380 دستواه برق ار کردن ترانسفورماتور
6366 اصله شاخه زنی
2865 ع د سرویس و آچارکشی یراق آالت
75 دستواه مهارآوری جمعنص  یا 
768 ع د اسپیسرآوری جمعنص  یا 
274 دستواه سیرکوله روغن ترانسفورماتور



يتلفاتفنكاهشاهماقداماتانجامشدهدرراستاي

1398سالواحدشرحفعالیت
5فی رج ی kv20کردن فی ر برق دار 

100دستواهج ی  جهت کاهش شعاع تغذیهترانسفورماتور نص  
230دستواهتع یل بار از طریق تغییر مکان است هوایی

3کیلومترهادی هایافزایش م طع 
21.5کیلومترفشار ضعیف هادی های افزایش م طع 

11400اصلهاز اشجارشاخه زنی و ااکسازی خطوط 
352فی رفشار ضعیفمتعادل سازی بار فی رهای 

28کیلومترتب یل شبکه تک فاز به سه فاز
90فی رتع یل بار فی ر فشار متوسط

50مورد(بارجابجایی )kv20ایجاد ن اط رینگ ج ی  
4کیلومترkv20اح اث خطوط رینوی 

3450مورداصالح اتصاالت سست
420ع دبرق داراصالح اتصال زمین در شبکه 

325موردبا حفر چاهبرق دار برقراری اتصال زمین در  شبکه 
500موردحذف انشعابات غیر مجاز

960ع دلوازم ان زه گیریاصالح سرویس 
0کیلووارkv20نص  خازن 

600کیلووارkv20خازن جابجایی 



عملكردكاهشخاموشيها

عملكردواحدشرحفعالیت
3846دستواهترموویگنبازدی  است هوایی با دوربین 

6835کیلومتربا ترموویگنkv20بازدی  خطوط 
125دستواهکلی  گازی هوایی/ریکلوزرنص  

20دستواهکلی  گازی هوایی/ ریکلوزرجابجایی 
692ع دنص  تیغه هوایی
380ع دتعویض تیغه هوایی
885ع دنص  کات اوت
540ع دتعویض کات اوت
240ع دنص  برقویر 
245ع دتعویض برقویر
905ستنص  اسپیسر

0ع دخطانشان دهن ه نص  
2300ع دتعویض م ره بش ابی
7555ع دتعویض م ره سنجاقی

420دستواههواییاست های کاور نمودن اتصاالت 
805ع دسکشن هاکاور نمودن 

250مترkv20روکش ار تعویض سیم آلومینیوم با سیم 
0دستواهتجهیز یا اح اث سوئیچخانه ج ی 



تسابانرمافزاررونمايياز



هاي در حال احداثنيروگاه
توضيحاتوضعيت ظرفيتنام  شهرستاناهنوع نيروگرديف
1

CHP

افزايش ظرفیت نیروگاه موجودترخیص تجهیزات1.7گناباد
افزايش ظرفیت نیروگاه موجودخريد تجهیزات3قوچان2
مگاواتي6چهار نیروگاه ترخیص تجهیزات24قوچان3
افزايش ظرفیت نیروگاه موجودترخیص تجهیزات7قوچان4
روستاي شرکت ادگ نیشابورجايابي نیروگاه4نیشابور5
منطقه سالميترخیص تجهیزات7خوافخورشيدي6
دو واحد يک مگاواتي-سه واحد يک مگاواتي نصب تجهیزات5چناران7
توان بادکیلوواتي710دو واحد نصب تجهیزات1.4خوافبادي8
در خرگرديک واحد نصب تجهیزات0.6خواف9

بكهمتصلبهشمقیاسكوچکهايوضعیتموجودنیروگاه
1398و 1397جدول مقايسه توليد نيروگاه هاي مقياس كوچك متصل به شبكه در سال هاي 

1397توليد سال شهرستان محل نصبنوعظرفيتنام نيروگاهرديف
(Kwh)

1398توليد سال
(Kwh)

05421خوافخورشیدي5صبا نیروي توس1
227499تايبادخورشیدي0.3يانشامرزي تايباد نگین ستاره2
955060خوافبادي1.5آريا رازي خواف3
47695600خوافبادي2.5فناوران انرژي پاک4
14881121خوافبادي0.7توان باد5
2943964562نیشابور12CHPخیام شید 6
01554کاشمر3CHPصدرا بسپار پالست7
1216610839گناباد2CHPصنعت ياران گناباد8
2241121678قوچان4CHPآذرخش نیرو آساک9
40228304چناران2CHPلیان کاوان انرژي10

74617124638جمع كل33



وچكمقياس كهاي تجديدپذير و ناپذيرشاخص انرژي توليدي نيروگاه

شاخص رشد انرژي 

انرژيرشد متوسط ساالنه
(1397نسبت به سال )

درب شركتهاب

0.9 %-0.4 %-

اتمگاو-تجديدناپذيرهاي انرژي توليدي نيروگاهمگاوات-هاي تجديدپذيرانرژي توليدي نيروگاهسال

13976/54068/038
139817/7106/9

170/657/2درصد رشد

هاي تدوين شدهدستورالعمل

دستورالعمل اتصال مول های تولی اراکن ه م یاس کوچک به شبکه توزیع

 نویگه مشترکی( خورشی ی)های فتوولتاییک فنی نص  سامانهدستورالعمل

دستورالعمل ایجاد ن اط سنجش انرژی ن اط تبادلی شهرستانی و شرکتی



(در فاز اول)ن طه اتوماسیون 250اجرای طرح مهتاب در * 

ونناممركزاتوماسی
شبكه

نامشهرستان
تعدادنقاطتابعه

مجموعكل

نقاطمركز

نیشابور
59نیشابور

68
9ق مواه

5656تربت حی ریهتربت حی ریه

3535قوچانقوچان

5050سبزوارسبزوار

4141تربت جامتربت جام

250250جمع



(گل یس)اتوماسیون شبکه توزیع راه ان ازی نرم افزار * 

(امس)فوق توزیع است های سامانه مانیتورینگ راه ان ازی * 

توزیع عمومیاست های مانیتورینگ راه ان ازی * 



مبیسیشبکه رادیویی دیجیتال سازی و مجموعه اق امات در جهت بهینه سازی * 

 واتاتفاقمراکزدردیجیتالبیسیمدستواه120راه ان ازیونص

توزیعفوقاست هایوشعباتعملیات،

 خودروهایدردیجیتالبیسیمدستواه195راه ان ازیونص

ایمانیوامانیخودروهایازاعمشرکتسطحعملیاتی

دیجیتالدستیبیسیمدستواه120راه ان ازی

تنآنجملهازبیسیمرادیوییشبکهمعیوبتجهیزاتتعویض

...وآنتنکابلبیسیم،آنتندکلی،

معیوبدکل هایاساسیرگالژوفن انسیوناصالح



(رضويخراسانوزيع برق تسخگويي پاتمركز مامانه س)است رار مرکز سمپات * 

(هما)مراکز اتفاقات هوشمن سازی انجام ش ه در خصوص اق امات * 

 خری  و تجهیز خودروهای ج ی  جهت واح های اتفاقات و عملیات

 خری  سامانهAVL خودرو اتفاقاتهوشمن سازی به منظور



121خاموشی ها ثبت حوادث و ارت اء نرم افزار * 

ایامکارت اء ماژول * 

ایمیلارت اء ماژول * 

مردمیاطالع رسانی موبایلی سامانه خری  نرم افزار * 

سامانه ضبط مکالماتارت اء * 

جهت مانیتورینگ دیسپاچینگ(video wall)نمایشور دستواه 10است رار * 



1398تابستان جهت کنترل ایک بار در عملیاتی، طرح ذخیره اجرای * 

بار بار، جهت سناریوهای م یریت سامانه مکانیزه م یریت اضطراری است رار * 

ع د110کلی  قابل قطع زیر بار قابل فرمان از راه دور به تع اد نص  * 

ع د850به تع اد ( تیغه)سکسیونر ساده ج اساز هوایینص  * 

ع د 2700کیلوولت به تع اد 20اسپیسر فازی نص  * 

زمینیفشار متوسط کیلومتر شبکه 3/7کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و 35اح اث* 

فی ر فشار متوسط14توسعه شبکه، جهت * 



ذشتهتوزيع در سنوات گشبكه هاي تجاوز به حريم 

تجاوز به حريمشناسايي علل 

شبکه 1.3فشار متوسط و شبکه های درصد 1.5
حریم خطرناکدارای های فشار ضعیف 



از ي حريم باناستقرار سيستم 
شبكه و تاسيسات

شرکت های ع   قرارداد حریمبانی با 
ذیصالح 

برگزاری دوره آموزشی برای مامورین 
نفر ساعت1600حریمبانی به میزان 

مورد حریم مستح ثات 684شناسایی 
ج ی 

و تخصیص اعتبارات 1تفکیک حرایم با اولویت 
کیلومتر20در سر فصل مجزا به میزان 

اخذ حکم تخری  و ااکسازی حرایم از 
مورد 195مراجع قضایی به تع اد 



HSE

شبكه و 

تاسيسات

نپيمانكارا

لپرسن

جامعه و 

شهروندان

ساختمان ها

خودروها

محيط 

زيست

سيستم هاي

مديريتي

استقرارسیستممديريت
HSE-MS

(جلسه217)ت وین مستن ات شرکت در قال  کارگروه ها 

و ان ازه گیری آالین ه های محیطی و بازرسی خودروهای سنوین
انجام معاینات ادواری 

HSEتبیین بیانیه خط مشی، برنامه استراتگیک و اه اف 

برگزاری دوره های آموزشی الزم و تعیین سطح آگاهی عمومی کارکنان و 
ایمانکاران از ایمنی 

HSEسامان هی حوزه ایمانکاران شرکت با رویکرد 

شرکت  HSE PLANت وین



برآورد سالیانه •

ابزار و لوازم دوره اي خريد •

رفع معايب موجود •

بکارگیري تجهیزات نوين•

(نفر ساعت 3540)آموزش •
(نسخه17000)چاپ برشور •
720)جلسات و همايش ايمني •

در سطح شرکت( جلسه

بازديد مستمر روزانه •

AVLاستفاده از ظرفیت •

شنود سیستم مکالمات •

ان هاشهرستارزيابي سالیانه از عملکرد •

جلسه13کمیته عالي حفاظت •

در حوزه )اصالح ساختار عملکردي •

(و رابطین حقوقيحريم باني 

ي در تفکیک وظايف بازرسي و ايمن•

سياستگذاريسطح شرکت و مخصوصا گروه ج

توسعه فرهنگ

تامين و تجهيز

ارزيابي و 
بازديد

نظام مديريت 

عملكرد ايمني 

شركت



رضويخراساناستانبرقنیرويتوزيعشركت

وريزيبرنامهمعاونت
مهندسي

انسانيمنابعمعاونت

مستقلدفاتر

وبرداريبهرهمعاونت
ديسپاچينگ

وفروشمعاونت
مشتركينخدمات

وماليمعاونت
پشتيباني

هامعاونت

دفاترو
مستقل

حوزه

در

اهم

هافعاليت



بودجه ریزی و تعیین سهم شهرستان ها

و جئئاری شئئرکت بئئه ای سئئرمایهبئئالغ بودجئئه ا
در 1398همراه با ورود اطالعات بودجه ها شهرستان

«MIS»و «هام یریت منابع و طرح»افزارهای نرم

 1399جلسئئات دفاعیئئه بودجئئه سئئال برگئئزاری
جلسه29ها به تع اد شهرستان

 دو همئئایش تئئوجیهی بئئرای مئئ یران برگئئزاری
ریئزی و ها، مسئولین مهن سئی و برنامئهشهرستان
با ها با ه ف آشناییشهرستاناداری -مالیمسئولین 

ها شهرستان1399فرمت تهیه ش ه برای بودجه سال 
بر اایه فرمت شرکت توانیر



(ریتوانیر و استان ا)اق امات مربوط به نهادهای باالدستی 

 تهیه کتابچه گزارش هیئت م یره به مجمئع عمئومی صئاحبان سئهام بئرای

1398عملکرد سال 

 براساس فرمئت ابالغئی 1398کتابچه برنامه عملیاتی شرکت برای سال تهیه

رتوانیهای الزم از واح های تخصصی توانیر و اخذ تأیی یه

 و دفئاع از بودجئه 1398در ائاییز 1399کتابچه بودجه ایشنهادی سال تهیه

ایشنهادی در شرکت توانیر



گزارش عملکرد ستاد و شهرستان ها

 ای وجئاری و سئرمایههای سرفصلتهیه گزارش ماهیانه م ایسه بودجه با عملکرد در
رارسال منظم آن به شرکت توانی

 د ای در داشئبورهای اایش فرآین های بودجه جاری و سئرمایهنمایش شاخصایویری
ها توسط مئ یران واحئ هاین عملکرد شهرستانیم یریتی با ه ف رص  نمودن آنال

اجرایی

 گزارش عملکرد شهرستان ها در بخئش اعتبئارات سئرمایه ای در سرفصئل های تهیه
ا مختلف به صورت ماهانه و انعکاس آن به م یریت محترم عامل و معئاونین محتئرم بئ

ه ف جذب بهینه اعتبارات سرمایه ای و نیز ه ایت بیشئتر شهرسئتان ها بئه سئمت 
انضباط مالی و اجرای بهینه اروژه ها



واحد امنيت

  نص  و راه ان ازی دمین ج ی

 نص  و تعویض راه ان ازی فایروال سایبروم بجایUTM طریق
 نص  و راه ان ازی سیستمSIEM

 نص  و راه ان ازیUTMت کریو جهت اکانتینگ و شیرینگ اینترن
 نص  و راه ان ازیVulnerability Scan Nessus و اسکن

ا و آسی  اذیری های شبکه، سرورها، کالینت ها و سوئیچ ها و روتره
Patch کردن آن ها از طریق کنسولKaspersky

واحد نرم افزار

 راه ان ازی سامانه ناب مشترکین

  راه ان ازی وب سایت ج ی
 خ مت الکترونیک بر روی سایت 28راه ان ازی
 خ مت الکترونیک و سامانه اتوماسیون اداری 7راه ان ازی
یراه ان ازی سامانه ثبت قراردادهای تیپ در سامانه اتوماسیون ادار



کابل کشی شامل اصالح و نوسازی شبکه زیر ساخت ستادCAT سویچ ها و تعویض 6

 در دیتا سنتر به منظور تفکیک الیه 3دستواه سویچ الیه 4است رارdistribute از الیئهcore و نیئز

ایجاد افزونوی

 دستواه 2است رارUPS 20با ظرفیت KV  برق اضطراریتأمین به منظور

 تابلو  ازی راه اناصالح شبکه برق اتاق سرور با کابل کشی از ورودی اصلی شرکت تا تابلو اتاق سرور و

برق دیتا سنتر

 است رارSan Storge ،NAS ذخیره سازی داده هاو افزایش قابلیت

 اردازشیج ی  به منظور افزایش توان سرور دستواه 7راه ان ازی

:واحدزيرساختوشبكه



ERPپروژه

 تهیه و ت وین طرح جامع خط تولی  سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)

 تهیه و ت وین شاخص ها و اارامترهای بررسی سامانهERP براساس استان اردهایIEEE-ASA ارزیابی کلیئه و

ERPشرکت های داخلی ارائه دهن ه خ مات 

 ارائئئه راهکئئار و طئئرح تخصصئئی بئئه شئئرکت های مجئئریERP یکپارچه سئئازی ایوسئئته»در جهئئت اجئئرای »

(Continuous Integration )و مهاجرت به زیرساخت ابری

 تهیه و تئ وین طئرح ملزومئات و ایش نیازهئای ایاده سئازی و جاری سئازی ائروژهERP در سئازمان براسئاس

استان اردها و م االت معتبر ارائه ش ه در این خصوص



  ان سازمان م یریت و برنامه ریزی استان خراساز رتبه عالی کس

1397در راستای ت وین سالنامه آماری رضوی

 آمار ماهانه، فصلی و م طعی بئه تئوانیر، اسئتان اری، بئرقارسال

ان منط ه ای خراسان و سازمان م یریت و برنامه ریزی استان خراس

رضوی

 تهیه گزارش های آماری به صئورت ماهانئه، فصئلی و سئاالنه بئه

تفکیک شهرستان ها

 1397و ت وین کارنامه سال تهیه

بروزرسانی اطالعات سایت شرکت در حوزه آمار

ری ارائئه ایویری و ارائه ریز اطالعات مشترکین به توانیر و ایویئ

آن به شرکت آب منط ه ای

 و بروزرسانی شاخص های دفتر جهت ارزیابی عملکردجمع آوری

حوزهآمارواطالعات



مقاالتپذيرششده اولويتهايتايیدشده

وزارتنیرو

قراردادهايمنعقدشده

1397سال 14 4 1

1398سال 38 15 12

14

4
1

38

15
12

 اتم ایسه عملکرد تح ی



 املعبه ریاست م یریت محترم برگزاری جلسات راهبری

برگزاری جلسات با دانشواه ها، اارک علم و فناوری ،
بنیاد ملی نخبوان

 اجتماعیکل تعاون کار و رفاه اداره
 بنیاندانش شرکت های انجمن
 جوانباشواه اگوهشوران
 سجاددانشواه صنعتی
 فردوسی مشه دانشواه
 دانشواه آزاد اسالمی واح  مشه
بنیاد ملی نخبوان استان خراسان
 طوسیدانشواه خواجه نصیرال ین

حامیانرويداد

برگزارياولیناستارتاپويكندمديريتمصرفبرق



دانشگاه هابرگزاري سه پيش رويداد با حضور معاونين محترم در

 دانشواه فردوسی مشه
دانشواه صنعتی سجاد
  مشه دانشواه آزاد اسالمی واح

وتولیدمحتوااطالعرساني

سه تیپ محتوای تخصصی مالتی م یا

 اای استاناادکست تخصصی با فعالین اکو سیستم استارت17آالود

210 انویزشی و آموزشی،صوتیدقی ه محتوای

 نوان روی اد تحت عکنن گان شرکتو برگزاری چالش مشترک با
«کاربوم م ل کس  و طراحی »

برقبرگزارياولیناستارتاپويكندمديريتمصرف



برگزاريرويدادايدهتااجرا



ارائه طرح و ساخت سیستم ض  سرقت تجهیزات کلی های گازی

 شبکه در تایبادآوری تاب انجام اروژه اایلوت بررسی علمی و می انی

تشکیل کارگروه حفاظت الکتریکی شبکه و ت وین ج ول تجهیزات حفاظتی شبکه

ارائه برنامه جامع اتوماسیون شبکه استان

 تابلوها و جایوزینی تابلوهای هوائی به جای تابلوهای زمینیکلیه ی تغییر اساسی در فرمت

 و ساخت سکوهای ج ی  ترانسفورماتور و تابلوهای توزیع، دیمان ی هوائیدیتیل ارائه

 مونتاژ ترانس و تابلوفیکسچرها جهت ارائه طرح و ساخت

 مشترکین در ارتفاع و خارج از دسترس مشترکینمجموعه ای و ساخت تابلوهای دیتیل ارائه

 شهرستان هاواح  نیروگاه خورشی ی در اشت بام م یریت برق 17طراحی و اجرای نص  فنی، تنظیم شرایط



اجرای قرارداد طرح جامع الکتریکی شهرهای کاشمر و سبزوار

 برنامه هاکالن و مطالعات اروژه های کنترل و بررسی

 ،فوق توزیعاست های توسعه طرح های نیاز سنجی و طرح های ایویری و ارائه بررسی

 تولی  اراکن ه باالی یک مواواتنیروگاه های طرح اتصال 17بررسی فنی

 تملک دارائی و عوارض برقطرح های و بررسی 1398سال بها عمرانی تنظیم فهرست

 صنعتیشبکه های شهرک های توسعه و بهسازی طرح های بررسی

 به مشاوراروژه ها طراحی شبکه و واگذاری تهیه برون سپاری فعالیت های

 آموزشی همکاران ادارات مهن سی استانکالس های برگزاری



 و ساختمان اداری انبار م یریت برق گلبهارطراحی و اجرای سوله

 اداری ج ی  م یریت برق زاوهطراحی ساختمان

 مه والتتوسعه ساختمان اداری و سالن اجتماعات م یریت برق

 م یریت برق تایباددیوارکشی طراحی و اجرای

 مسکونی م یریت برق درگزطراحی ساختمان های

 تربت جامتوسعه ساختمان اداری و ساخت سالن اجتماعات م یریت برق

 تانو اارکینگ م یریت برق بجسطراحی و اجرای ساختمان مسکونی، محوطه سازی

 خلیل آبادم یریت برق انبار طراحی

 م یریت برق فیروزهکالته محم جان دیوار کشی شعبه

 گ ار م یریت برق تربت حی ریهساختمان تکرارکنن ه طراحی و اجرای

 هارانرژی است اسکان م یریت برق و زیرگذر خط مترو گلباجرای اروژه های تونل

 حی ریهتربتبرق توسعه سالن اجتماعات و طب ه فوقانی مشترکین م یریت طراحی و اجرای 



تماني تيرسازي و پروژه هاي ساخكارگاه هاي كنترل و نظارت بر 

 ف ره 3253ف ره که تع اد 4652نظارت بر اجرای طرح ها و اروژه ها جمعا به تع اد
. ملیلیارد ریال بسته ش ه است1894.6به مبلغ

 به ایمانکاران و تشکیل ارون ه الکترونیکی و اخذ م ارکحذف ارون ه کاغذی
صورت الکترونیکی از شرکت های ج ی  

 ( سنئم)ایویری و تهیه نرم افزار سامانه نظارت مکانیزه

و های تیرسازیکارگاهبازدی  نظارتی از و تست تیر
مورد 60سوئیچخانه مشترکین 

متر مربع 2600ی ساختماناروژه های اح اث برنظارت
متر مربع1120و بهینه سازی انبارساد به میزان



اندرصد از شبكه فشار متوسط است90و برداشت تكميل 

برداشت و ثبت شبكه فشار ضعيفشروع 
شهرستان-اتمام برداشت و ثبت شهر فيض آباد)

(مه والت 



ماهواره ايتصاوير –نقشه پايه راه اندازي 
GEDATنرم افزار انتشار سرويس در 

ريتپايه از استانداري و سازمان مدينقشه هاي دريافت 
GEDATنرم افزار انتشار سرويس در 



WebGISتوسعه نسخه موبايل و سامانه 

بر اساس تكنولوژي روز



به WEB GISراهبر توسعه سامانه به عنوان انتخاب شركت توزيع برق خراسان رضوي 

توزيعشركت 14نمايندگي از 

ناظر 
توسعه



اجرايكاربرگزاريجلساتبادفترنظارتبرسازندگانكااليتوزيعبرقمشهدوآشناييباروشهاي

اريبرگزاريجلساتباامورمحترمتداركاتوادارهبازرگانيجهتهماهنگيوتسريعدربرگز
مناقصاتواستعالمها

و فنی شرکت کنن گانکیفی و ارزیابی مناقصه و بررسی اسناد ف ره 28برگزاری تع اد -
سالاستعالم تا اایان ف ره 160برگزاری تع اد -

برگزاريجلسهباپارکعلموفناوري،بازديدآزمايشگاهوتدوينتفاهمنامههمكاري



لموارسالنمونهكاالهايمناقصهبهپارکع
فناوريجهتآزمونهايالزم

ونبرگزاريجلساتآموزشيدبیرانكمیسی
شرق/غربفنيفرعيدردوحوزه



تأمینكنندگانومذاكرهباسازندگانومشهد،تهرانبازديدازنمايشگاههايصنعتبرق

یتبرگزاريجلساتباسازندگانكاالوارائهنقطهنظراتوپیشنهادهادرجهتبهبودكیف



كارسازندهونظارتبراجرايكارگاههايبازديداز

مورد53تعداد

التستوآزمايشكابلهاقبلازارسنمونهبرداري،هماهنگيبابرندگانمناقصهمعینو

نمونه برداریاز داوی کاال قبل از ارسال و مرحله ای بازدی  
و تست جهت بررسی و فناوری به اارک علم و ارسال xlpeاز عایق نمونه برداری بازدی  از خط تولی  و 

تشهرستانهاونظاربازديدازكمیسیونفنيفرعي

عالیهبرحسناجرايكار



رضويخراساناستانبرقنیرويتوزيعشركت

وريزيبرنامهمعاونت
مهندسي

انسانيمنابعمعاونت

مستقلدفاتر

وبرداريبهرهمعاونت
ديسپاچينگ

وفروشمعاونت
مشتركينخدمات

وماليمعاونت
پشتيباني

هامعاونت

دفاترو
مستقل

حوزه

در

اهم

هافعاليت



راه اندازي سامانه جامع خدمات مشترکين ناب پالس

راه اندازي مرکز پاسخگويي

مکانيزه نمودن فرم کميسيون مصرف سنگين

جوزمکانيزه نمودن فرم اصالح تعرفه و تمديد اعتبار م

رقراه اندازي سامانه دانشنامه خدمات مشترکين صنعت ب



دهتعداد انشعابات مخفف واگذار ش

كميته امداد امام نوع معافيت
خميني

مددجويان 
جمعجانبازانخانواده شاهدمساجدبهزيستي

793945381771052058تعداد



ش عملکرد خدمات بعد از فرو

جمعاصالح شناساييتعويض كنتورتغيير تعرفهاصالح آدرستغيير نامعمليات

90403310403929478407249939تعداد



اصالح و كاهش 
فرآيندها، 
تسريع در 
واگذاري 

انشعاب و ارائه 
خدمات



نصب، راه اندازي و قرائت از 
طريق نرم افزار اندرويدي 

مشترکين











ینمشترکان ازه گیری تست و بازرسی لوازم 

 مشترک غیر دیمان ی 173429ولتاژ ثانویه مشترک دیمان ی 17080تست و  بازرسی

استان م یریت برق سطح 29در ( فازو سه تکفاز )

 استانمشترک ولتاژ اولیه در سطح 447و بازرسی تست

 و خطای ان ازه گیری مشترک ناشی از دستکاری در لوازم 13518کسر مصرف از اخذ

مواوات ساعت32000به میزان بیش از ان ازه گیری عملکرد لوازم 



بازرسی و برق غیرمجاز در نرم افزار است رار 
بستر سیستم جامع خ مات مشترکین 

(جامعسيستم)غيرمجازبرق هايوبازرسيتست،نرم افزار

 غیئر مجئازانشئعاب های ثبت و محاسبه هزینه برق مصرفی
توانیردستورالعمل مطابق با 

 از مت اضیان بئا ورودیدرخواست های بین نرم افزاری ارتباط
جامع خ مات مشترکین و بالعکسنرم افزار سمت 

 ور دسئت)کنتئورتعئویض اصالح ساختار ثبت دستورکارهای
لذا  کارهای تعویض کنتور از سمت واح  بازرسی صادر گردی 

ه از تراکم  دستور کار  ثبئت نشئ ه تعئویض کنتئور  در ادار
.(خ مات مشترکین جلوگیری ش 

 کنتئور جهئت شناسئاییعلت های تعئویض ثبت سیستمی
تمرکز عیوب و تحلیل عوامل وقوع تلفات غیر فنی  



هاماق امات مرکز اایش فبهره وری به وسیله ارت ا 

(ريال)برآورد صرفه جويي در سال موضوع

8,400,000,000مشترک دیمان ی13000قرائت قبوض 

700,000,000کنتور مول  خورشی ی550قرائت 

22,500,000,000تفاهم نامه ها و اایش بار مشترکین برابر کنترل

6,300,000,000کنتورهاتعرفه بن ی انجام 

1,800,000,000یک نفر نیرو +سیم کارت و شارژمی گردد هزینه کسر

36,100,000,000مجموع



:  098عادی و برنامه های منع   ش ه در مجموع تفاهم نامه ها 

098پيش بينی عملکرد تفاهم نامه ها نسبت به سهميه ابالغی برنامه های عادی و 

سهميه ابالغی طرح
(مگاوات)

د تعداد تفاهم نامه منعق
شده

هم ظرفيت همکاری تفا
(مگاوات)عملکرد (واتمگا)نامه ها 

صنعتی
28.3

30547.6233.5
11811.6810.6ذخيره عملياتی

95.83811179.742.23کشاورزی
1.41151.020.4تجاری
اداری

6
2662.291.2

CNG687.181.6
6.19714.32.1مولد خودتامين

43000اصالح تعرفه
3.5001.67بهينه سازی مصرف

1.1000فن آوريهای نوين
185.44780263.7993.3مجموع







با رهنمودهاي اثرربخش مرديريت 
محترم عامر  و ترالش بري وقفره 

عبور موفق از پیک برارهمکاران، 
بررا عملکرررد بسرریار 1398سررا  

.خرررررور میسرررررر گرديرررررد
کره جايگراه شررکت از به طروري 

ر سوي شرکت مرديريت شربکه د
دوم الئیک  ايام پیرک رتبره 

.شده استچهارم 

:  1398دفتر م یریت مصرف در ایک بار سال عملکرد 



: برقبا برگزاری مساب ه همیاران دانش آموز همراه 105000آموزش 



:بهینه سازی مصرف

از )اجئئرای طئئرح سئئرویس کولرهئئای آبئئی در راسئئتای 
روش اجرایی، چئک اس از تهیه ( 098برنامه های ابالغی 

لیست بازدی ، چک لیست نظارت، چک لیسئت گئزارش
ا سهمیه شهرسئتان هنهایی، فرم درخواست و گردش کار، 

تفاهم نامه به مئ یریت های بئرق متن مشخص و همراه با 
.گردی ابالغ شهرستان ها 

0/35کولر آبی بئا تاثیرگئذاری 7000در این راستا تع اد 
.  مواوات سرویس گردی ن 



: برگزاری مانور م یریت مصرف ویگه ادارات-1

زار در اين مانور که به صورت سراسري در سطح استان برگ
مشترک اداري مورد بازديد قرار گرفت و 540گرديد، 

توصیه ها و راهکارهاي الزم جهت مصرف بهینه انرژي به 
.مشترکین داده شد

مشترک به میزان 220همکاری با تفاهم نامه ع   -2
مواوات23/7: مواوات، عملکرد70/48

با اجرای برنامه های م یریت مصرف1398زمستان کنترل و کاهش ایک در 

مصرفطراحی لوگوی دفتر م یریت 
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رکتبازنوری ساختار کالن و تفصیلی ش

جلسهساعت165ازبيش



(تان هاشهرس)بازنوری و ابالغ شرح اختیارات قابل تفویض به واح های اجرایی 

برگزاری جلسات متع د در سطوح عالی م یریت شرکت و همچنین جمئع آوری

نظرات و ایشنهادهای م یران ستادی و مئ یران امئور در شهرسئتان ها، شئرح 

غ اختیارات قابل تفویض در سه سطح شهرستان های الف، ب و ج تئ وین و ابئال

.گردی 



انیتوزیع و ترکی  نیروی انست وین شاخص های 

در سئطح اداراتاتفاقات، مشترکین و مالی اروژه اگوهشی در حوزه های انجام یک

شهرستان ها، شاخص های توزیع و ترکی  بهینئه نیئروی انسئانی تعیئین شئ ه و

ائئه خروجی آن در کمیته توسعه سرمایه انسانی با حضور م یریت محترم عامل، ار

.گردی 



برقمهن سانوکارشناسانکارشناسان،کمکشامل

:شاملجامعه اذیریفرآین 

عمومیوتوجیهیآموزش•
کاربردیوتخصصیآموزش های•
اجراییواح هایدرکارآموزی•
کارآموزیاایانعملکردارزیابیوکارآموزیاایش•

نفر نیروی انسانی قرارداد دائم26جذب 



ناسیبرگزاری دو مرحله آزمون ایمانکاری در دو سطح تکنسینی و کارش



برگزاری آزمون تغییر بخش شغلی و کلینیک م یریت

 (یایماننیروهای دائم و )برگزاری دوره های آموزشی کوتاه م ت کاربردی

 1399آموزشی و ت وین ت ویم آموزشی سال نیازسنجی

 آموزشیمکانیزه نمودن ارزیابی اثربخشی دوره های



وتاهکدوره هایخصوصبهآموزشيدوره هایبرگزاریدرشرکتسیاستبهعنایتبا
شاملآموزشيبرنامه248درشرکتپیمانکارانوکارکنانمجموعدرتخصصي،مدت

.نموده اندشرکتکنفرانسوهمایشسمینار،مدیریت،بهبودوتخصصيعمومي،دوره های

209هدفتحقق–109عملكرد–ساعت52هدف–مديران%

139هدفتحقق–55/4عملكرد–ساعت40هدف–كاركنان%

600هدفتحقق–36عملكرد–ساعت6هدف–پیمانكاران%

افزایشعلت:توضیح
شهرستان هاتمامدرآموزشیدوره5برگزاری•
آموزشیقط 6درخودنوه ارکابلباسیمیشبکهجایوزینیدوره•

آموزش کارکنان



عکس بعدعکس قبل

سيستم  نرم افزار چند 

ادها دبيرخانه اي نظام پيشنه

و

تدوين 

نظام نامه پيشنهادها

آموزش و معرفي 

بهبودهاي خاص اطراف ما

نفرساعت2690

شهر29در

اجرا شدهپيشنهادهاي 

در  مديريت هاي برق 

شهرستان

دپيشنها779

ارائه كنندگان پيشنهاد

نفر405

1549تعداد پيشنهاد 

يك هزار و سيصد و نود و هشت 

اطراف ما خاصبهبودهاي = نظام پيشنهادهاي كاركنان 



براي اولين بار ارزيابي مديريت هاي برق 

غيرحضوريبه صورت 

:شامل،شاخص40با بيش از 

شاخصهایسیما
شاخصهایاستراتژیک
وشاخصهایفرآیندیشرکت

بازنگري نقشه استراتژي 

چشم اندازو بيانيه 

خدمترسانیشایستهوباکیفیتبهمردم:   خ
ارتقایبهرهوریبااستفادهازدانشوفناوری:    ا

صیانتازمحیطزیستوداراییها:  ص



عکس بعدعکس قبل

اقدامات اجرايي

خريد ملزومات 

جلسات كارگروهبرگزاري 

جلسه10

اولين دوره مميزي

واحدهاي ستادي

كليه واحدهاي 

ستادي

آموزش و مميزي

مديريت هاي برق 

شهرستان

مديريت برق29

شهرستان

آموزش و مميزي 

واحدهاي ستادي

جلسه 25

1398در سال 5S+1گزارش استقرار سيستم مديريتي 



انطرح سامان هی و نظارت بر امور ایمانکار



ه دبیرخان

 مکاتبات اداری و ابالغ به کلیه واح های شرکتآیین نامه و تصوی  ت وین

 مکاتبات اداری از طریق شبکه برقراری(ECE ) از جمله ) شرکت ها شرکت توزیع نیروی برق و سایر 26با

(توزیعشرکت های م یریت شبکه برق و انجمن صنفی کارفرمایی منط ه ای خراسان، شرکت برق 

 اداری با همکاری دفتر روابط عمومی ااکت نامه های جهت طراحی سربرگ ج ی  اداری شرکت و همکاری

 منتخ  ایمانکار شرکت های کاربری اتوماسیون اداری  برای ایجاد

 و رفع معای  آن10نسخه به ( فرزین)اداری اتوماسیون ارت اء نرم افزار

 شرکتدورکاری از طریق سایتبه منظور آم ن بستر اینترنتی جهت کار با اتوماسیون اداری فرزین فراهم

 کاربری ج ی  اتوماسیون اداری100خری  مجوز ایویری

 مکاتبات در سطح شرکتیکسان سازی آیین نامه و دستورالعمل مکاتبات جهت ت وین



دبیرخانه
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 مالی در حوزه ارزیابی عملکرد شاخص های ت وین برنامه استراتگی مالی و

 بئه موقئع و ارائئه و اخذ گزارش مطلوب و ب ون بنئ  حسابرسئی شرکت 1398سال مالی صورت های تهیه

مالی و گزارش هیات م یره در بازه قانونی تعریف ش ه صورت های 

 از قبیئل مالی با اتخئاذ رویکردهئای نئوینتأمین به منابع مالی شرکت و افزایش منابع تنوع بخشی و تأمین

استفاده از ظرفیت های قانونی تهاتر و اسناد خزانه تسویه 

 اجتماعی و سازمان امور مالیاتیتأمین حسابرسان عملکرد، با حسابرسان همکاری

 1397تا اایان سال 1390تکلیف و تسویه مالیات به ارزش افزوده سال های تعیین

 1396و انجام حسابرسی بیمه ای سال 1395و 1394تعیین تکلیف حسابرسی بیمه ای سال های

 (ها، اسناد زمین، ساختمان و خودروچک، سفته )صورت برداری مج د اسناد انتظامی و سامان هی، بازنوری

 قراردادشرکت طرف 94ایویری و اخذ ماهیانه تطبیق حساب  با



هرستان هاایویری تعیین تکلیف مان ه حساب های تنخواه کاالیی از طریق چن ین مرحله مکاتبه و حضور در ش

 شهرستان هاقلم کاال به صورت کلی در ستاد و 23000انجام اموال گردانی ح ود

متهیه و ارائه گزارش های متنوع از وضعیت عملکرد اروژه ها و جذب اعتبارات سرمایه ای در دوره های زمانی منظ

 اد اایان سال و محاسبه استهالک برای اولین بئار کئه منجئر بئه ایجئحساب های اق امات مربوط به بستن انجام

:ذیل ش ه استبرنامه های 

 انبار و ص ور اسناد حساب اری مربوطهحساب های تهیه برنامه سرشکن

 و ص ور اسناد حساب اری مربوطهحساب های اروژه ها تهیه برنامه سرشکن

 و ص ور اسناد حساب اری مربوطه184و 163حساب های تهیه برنامه مربوط به بستن

تهیه برنامه کنترل دستور کارهای سیستم حساب اری با سیستم اروژه و ص ور اسناد حساب اری مربوطه

 و ص ور اسناد حساب اری مربوطه101از حساب اروژه ها تهیه برنامه کاالهای برکناری

 و ص ور اسناد حساب اری مربوطه101به حساب 107خاتمه یافته از حساب اروژه های تهیه برنامه انت ال

 مربوطهتهیه برنامه محاسبه استهالک اموال و تاسیسات شبکه و ص ور اسناد حساب اری



اوراکل تهیه ماژول نرم افزار اموال و دارائی ها از طریق برنامه نویسی در محیط سیستم حساب اری فعلی تحت

دفتر فن آوری اطالعاتهمکاری با 

 کنترل و انجام مراحل مربوط به مزای ه ها و ارتباط با سایر واح های مرتبط در خصئوص جمئع  آوری مئ ارک

مثبته با قابلیت ارائه در ممیزی ها و ارزیابی ها

اصالح و بازنوری دستورالعمل های ق یمی و تهیه دستورالعمل های ج ی  مورد نیاز شامل:

 دستورالعمل ارداخت تنخواهتهیه

 بانکیحساب های تهیه صورت مغایرت و نحوه کنترل چک، دستورالعمل ص ور تهیه

 دستورالعمل ارداخت غرامت دستمزدویرایش

 (با همکاری امور محترم کارکنان و رفاه )دستورالعمل ارداخت هزینه سفرتهیه

 بانکی ضمانتنامه های دستورالعمل اسناد انتظامی و تهیه

 دستورالعمل مربوط به چوونوی دریافت وجوه فروش انرژیتهیه

 اساسی در دستورالعمل اسناد حساب اری به عنوان مرجع ثبت اسناد حساب اری در شرکتویرایش



 متمرکز نمودن ص ور اسناد حساب اری انشعاب در ستاد و ع م ص ور سئن  حسئاب اری انشئعاب در

برق م یریت های 

 ی قال  اتوماسیون اداری با همکئاری دفتئر فئن آوردر کاغذی اصالح اانچ انرژی مکانیزه نمودن فرم

اطالعات 

 مورد885و 186/006لغو انشعاب ش ه در حساب اشتراک های کاهش حجم ارقام سنواتی ب هکاران

  11500و 242/020کاهش حجم ارقام سنواتی بستانکاران اشتراک هاب لغو انشعاب شئ ه در حسئاب

مورد

 1398سال در انشعاب سنواتی مغایرت های کاهش حجم

 ساعت جلسه با حضور کارشناسان شئرکت رانیئر و همکئاران معاونئت فئروش و 150برگزاری ح ود

م ناب توزیع شمال خراسان و مشه  به منظور است رار سیستشرکت های خ مات مشترکین و بازدی  از 

االس



تعدادموضوع

93قراردادهای خری  کاال

134قراردهای خری  خ مات

10قراردادهای عمرانی

237جمع کل 

1398منع   ش ه قراردادهای تع اد 



1398و 1397قراردادها در سال های م ایسه تع اد 

قراردادهاي خريد 

كاال

قراردادهاي خريد 

خدمات

قراردادهاي عمراني

27

113

44

93

134

10

1397سال 

1398سال 



 م یریت برق شهرستان29خری اری وسایط ن لیه سبک و سنوین مورد نیاز جهت

 و اورهال خودروهای اس اط و مستعمل موجود در انبارتعمیر

 شهرستان هادستواه خودرو ایکاپ از محل برگشتی خودروهای ریچ به 17تعمیر و اورهال

 اعم از فعال و غیرفعال در شرکتموجود، دستواه وسایل ن لیه 386بروز رسانی و ثبت اطالعات

 اریخ شخص ثالث ناوگان خودرویی اعم از سبک و سنوین به تیکسان سازی بیمه نامه های تجمیع و

بیمه تعاونبا شرکت 99/07/01

ایویری جهت تهیه کارت سالمت برای رانن گان ستاد و آژانس طرف قرارداد

 5و نظافت ارزیابیلیست های تهیه چکS+1

 کرونا( 19کویی  )ویروس مکاتبات انجام ش ه در خصوص ع م اذیرش میهمان به علت شیوع

 به اشتیسرویس های و اتاق ها ، سالن هاض  عفونی کردن

 به اشتیو ض عفونی تهیه و توزیع لوازم



تحویل خودروها
معاونین و مدیران شرکتعامل، مدیریت محترم با حضور 





نمونه کارهای اورهال ش ه



 اعم از فعال و غیرفعال در شرکتموجود، دستگاه وسایل نقلیه 386و ثبت اطالعات بروز رسانی
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3
7
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22

1

13

22

3

18

1

26
20

1 1

13

37

49

28

1

85

3 4

.خودرو های مشروحه ذیل خری اری ش  و بع  از تغییر کاربری و نص  تجهیزات به آمار ناوگان اضافه و قابل بهره برداری می باش 

.... .آمار ناوگان شرکت شامل خودروهای سبک،سنوین،موتورسیکلت،لیفتراک و
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مجوزهاومديريتهويت،دسترسيها
 نقش متناسب با هویت و وظایف مبتنی بر قلمرو و مجوزهای صادرهانتصاب و پیگیری نظارت

 از تخصیص تا حذفسامانه ها نظارت بر چرخه حیات هویت در

 سامانه هانظارت و پیگیری ایجاد فرایند اصالت سنجی کاربران در

 گردش و دسترسی به اطالعات سیستم هاتولید، نگهداری، حفاظتی در دستورالعمل های نظارت بر تهیه

 مدیریت کاربرانسیستم های یکپارچه پیگیری استقرار

مديريتحفاظتازاطالعاتوداده
 و اطالعات به هنگام تبادلداده ها امنیتی روی کنترل های نظارت و ارزیابی تدوین، پیگیری

 و پیکربندی پایگاه داده امنپیاده سازی پیگیری و نظارت بر

 رمجازغیدسترسی های تخریب اطالعات و نشت، صحیح اطالعات به منظور مقابله با مخاطرات نظیر طبقه بندی پیگیری و نظارت بر تدوین و استقرار معماری و

 (پویاسامانه هایشناسنامه الکترونیکی برپایه استقرار تهیه )بروزرسانی دوره ای اطالعاتی و دارایی های و فرآیندها تدوین و نظارت بر مستندسازی پیگیری

 ،(امنو نگهداری در فضایبه صورت منظم، دوره ای اطالعاتی بانک های بر تهیه نسخ پشتیبان از نظارت )پیگیری و ارزیابی مستمر بر چرخه حیات داده نظارت

مديريتنرمافزار،سیستموسرويس
 (اد قرارداداز مراجع ذی صالح قبل از انعقسامانه ها سرویس ها و افزارها، اطمینان از اخذ و وجود گواهینامه امنیتی نرم )الزامات امنیتی حوزه فاوا اجرای پیگیری و نظارت بر

 حیاتو مدیریت چرخه سامانه ها و افزارها، سرویس ها توسعه و استقرار امن و یکپارچه نرم طراحی، پیگیری و نظارت بر

 ،(سامانه هازیرساخت و آسیب پذیری های نرم افزاری، شناسایی )به صورت دوره ای امنیتی حوزه فاوا ارزیابی های و آزمون ها نظارت و انجام پیگیری

 (شرکت هادستگاه و زیرساخت تبادل اطالعات بینامن سازی )حفاظتی مرتبط با سازوکارهای تبادل اطالعات سیستمی بین دستگاه کنترل های پیگیری و نظارت بر اجرای

 (اجتماعی و پیام رسان ها، شبکه های )و کارکردهای غیرسازمانی نرم افزارها، سرویس ها نصب و اجرای غیرمجاز محدودیت ها در و سیاست ها نظارت بر تدوین...

واسنادITحفاظتحوزه



مديريتتهديدوآسیبپذيري
 وظایف، رح مرکز عملیات امنیت و ابالغ شپیاده سازی )تهدید و رویداد حوزه فاوا آسیب پذیری، پیگیری و نظارت بر تدوین راهبرد مدیریت

(SIEMتحلیل تهدیدات از طریق پیاده سازی 
 (نیتمرکز عملیات امپیاده سازی نظارت بر صحت )و تهدیدات براساس استانداردها آسیب پذیری ها کنترل و کاهش پایش، پیگیری
 (پذیریآزمون نفوذدوره ای پیگیری و نظارت بر انجام )مستمر ارزیابی مخاطرات حوزه فناوری اطالعات فرآیند پیگیری و نظارت بر ایجاد
 (و آموزشیدوره های آگاه سازینیازسنجی و برگزاری )توانمندی نیروی انسانی در حوزه امنیت فناوری اطالعات بروزرسانی پیگیری ارتقاء و
مديريتخدماتفناورياطالعات
 موردی از آنگزارش های فاوا و اخذ سرویس های نظارت بر حسن اجرای میزخدمت در حوزه امنیت اطالعات و
 ،تهیه صورتجلسه و پیگیری انجام مصوبات کمیته راهبردی امنیت اطالعاتتشکیل
مديريتداراييهايفیزيكي
 و استانداردسازی مرکز داده و تعیین ضوابط کلی حفاظتی آنراه اندازی پیگیری و نظارت بر
 (ان و مقابله با بحرانسایت پشتیبراه اندازی ایجاد و )برخط سرویس های مرکزداده متقارن در راستای پوشش و پشتیبانی ارائه راه اندازی پیگیری
 پورت های )بکه امنیتی جهت جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شکنترل های و اعمال شبکه های رایانه ای پیگیری و نظارت بر تفکیک

(و تجهیزاتسرورها، کالینت ها فیزیکی و منطقی 
 یت فناوری اطالعاتپایش تصویری با محوریت تامین امنسامانه های هوشمند حفاظتی اعم از سامانه های توسعه و پشتیبانی پیاده سازی، نظارت بر
 بندی صحیح تجهیزات و پیکراستقرار )امنیت و پوشش نقاط نفوذ تأمین استانداردهای معماری شبکه در راستای پیاده سازی پیگیری و نظارت بر

(شبکه
 تجهیزات و نظارت بر حسن اجرای آننرم افزاری و سخت افزاری نقل و انتقال و امحاء در خصوص تدوین ضوابط حفاظتی
 تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنهر نوع نصب و اتصال در خصوص تدوین ضوابط حفاظتی

واسنادITحفاظتحوزه



تعداد مصوباتتاريخ جلسهشماره جلسهرديف

1229801277

2239802316

3249803288

4259804254

5269806126

6279807144

7289809105

82998101415

93098121211

66جمع كل

پيگيري مصوبات ومردم، منظم جلسات كميته سالمت اداري و صيانت از حقوق برگزاري 
اهداف ابالغي

حوزه حفاظت پرسنلي



شهرستانهاآموزشيسالمتاداريدربرگزاريدورههاي
، تربت حی ریه، تربت جام و سبزوارقوچانشهرستان های آموزشی سالمت اداری در م یریت برق برگزاری دوره های * 
نفر از ارسنل 461ارائه آموزش های الزم در زمینه ایشویری و مبارزه با فساد اداری و مالی به صورت منط ه ای برای *  

م یریت برق شهرستان15امانی و ایمانکار شاغل در 
برگزاری جلسات ارسش و ااسخ برای تبادل نظر در حوزه شناسایی و برخورد با مفاس  احتمالی*

حوزه حفاظت پرسنلي



اروضعيت اسناد حقوقي و اخذ پايانك

10

100

68

126

پايانكار سند تك برگي

97 98

نمودار پيشرفت مستندسازي امالک شركت

در راستاي سياست كاهش دعاوي حقوقي شركت

مجموع دعاوي حل و فصل توافقي
ارجاع به 

مراجع قضايي

3636 3246

390



ماهانهایویری اخذ اسناد مالکیت، اایانکار امالک شرکت و ارائه گزارش ایشرفت



سامان هی نوه اشت اسناد و اوراق ارون ه های امالک

بازبینی ارون ه های بایوانی امالک

ی شماره گذاری ارون ه های امالک بر اساس دستورالعمل های ابالغ
شرکت توانیراز

یت تهیه صن وق  بایوانی نسوز برای نوه اری اصل اسناد مالک



انیزهبایوانی الکترونیک و مک

 وانیر الزامات تایجاد سیستم بایوانی مکانیزه برابر
مجزابرای مکاتبات اداری و دعاوی به صورت 

 اک ربایوانی ارون ه های تهیه لیست الکترونیکی

 ه ها ارونئ تفکیکدعاوی جاری و بازبینی ارون ه های

آن هاسال طرح براساس 

بازبینی بایوانی مکاتبات اداری جاری

تهیه خالصه ارون ه در دعاوی ح وقی و کیفری لئه و

علیه شرکت برابر الزامات شرکت توانیر



بایوانی الکترونیک و مکانیزه

انع اد قرارداد مستن سازی اموال و دعاوی شرکت

 دعاوی و امالکاسکن ارون ه های

 صفحاتشماره گذاری و ارون ه ها بازبینی

 ح وقی برای امالک و دعاوینرم افزار انع اد قرارداد

 ی نرم افزار در راستای بایوانورود اطالعات امالک و مستن سازی اموال غیرمن ول شرکت در

امنیتیارت ای شاخص های و الکترونیک اطالعات 

 ق ام نرم افزار در راستای بایوانی و اقضایی در ارون ه های و مستن سازی دعاوی ورود اطالعات

الکترونیک اطالعات



تهشكاياتواصلهوموردبررسيقرارگرف

تعداد مرجعواصله

20 سایت سام  

25 (توانیر)سایت سمات 

3 سازمان بازرسی

20 سایت شرکت

40 سایر مکاتبات 

 و رسی گی ها درخواستبه کلیه شکایات و 1398شکایت واصله در سال 108از مجموع
.ااسخ مناس  داده ش ه است



نظرسنجی و داده کاوی 
مشترکین

 از مشترکین در قال  انع اد قئرارداد بئا شئرکتداده کاوی اجرای اروژه نظرسنجی و
نتایج مشاور و تجزیه و تحلیل 

 از ارباب رجوع در قال  دستورالعمل طرح تکریم و میز خ متنظرسنجی



فرهنگ سازی م یریت 
مصرف برق

 برقتهیه و انتشار ده عنوان موشن گرافی با موضوعات مرتبط با م یریت مصرف

 تم یریطرح گرافیکی و اوستر با موضوع متنی، اطالعیه، عنوان ایام انتشار ده ها

 مخاط 600000کانال ارمخاط  استانی با بیش از 50برق در بیش از مصرف

 طرح اویش مردمی م یریت مصرف برقاجرای



:عناوين و گزيده افتخارات
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:عناوين و گزيده افتخارات

ستاره از 2کسب امتياز ممتاز و نشان 

پنجمين دوره ارزيابي حفاظت و 

شورمديريت سرمايه و دارايي فيزيکي ک

ام کسب نشان برنزين استقرار هفت گ

منابع انساني34000استاندارد 

در سي بيشترين تعداد مقاالت پذيرفته شده

و چهارمين کنفرانس بين المللي برق



:عناوين و گزيده افتخارات

کسب رتبه عالي در تدوين سالنامه 

آماري استان از سازمان مديريت و 

استانبرنامه ريزي 

برنامه هاي لوح تقدير اجراي موفق 

1398گذر از پيک 

(مديرعامل محترم برق منطقه خراسان)

کسب رتبه غرفه نمونه در چهاردهمين

نمايشگاه بين المللي برق در مشهد




