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محمد اله داد
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

امروزه صنعت برق به عنوان یک صنعت 
زیربنایی در عرصه توسعه صنعتی، رونق 
اقتصادي و رفاه اجتماعی با همت واالي 

تالشگران و با پیگیري و پشتکار 
فرهیختگانی که فکرشان خودکفایی و 
استقالل کشور بوده توانسته است به 
عنوان نمادي از توانمندي هاي علمی 
متخصصان این صنعت به شکوفایی 

برسد.
در این میان شرکت هاي توزیع به 
عنوان پیشانی ارتباطی صنعت برق با 
مردم مهم ترین نقش را ایفا نموده ورابط 
بین این صنعت با مردم و مشتـرکین 
می باشند و همت تالشگران بخش هاي 

مختلف صنعت برق را تجلی می سازند.
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي در راستاي تحقق همه جانبه چشم انداز و ماموریت خود که 
تامین برق پایدار ،اقتصادي به صورت هوشمند و غیرحضوري همراه با ارتقاي رضایتمندي مشترکان 

و ارائه خدمات شایسته به ذینفعان می باشد، می کوشد.
در سال 

صنعت برق وبا همت و تالش کارکنان و مدیران شرکت که همواره در راه توسعه و پیشرفت کشور گام 
بر می دارند ،کارنامه درخشانی در بخش هاي مختلف رقم خورد . 

امیدوارم که به فضل پروردگار عزوجل وبا همت همکاران تالشگر در سال
برگ هاي زرین دیگري بر کتاب پر افتخار صنعت برق بیفزاییم وبیش از گذشته نقش اثر  بخش 

خودرا در عرصه خدمت رسانی به مردم شریف استان مرکزي ایفا  نماییم. 
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نظارت بر تجهیزات فنی و کنترل کیفی 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران که عبارت است از ارزیابی 
توان انجام تعهدات مناقصه گران.

انجام ارزیابی فنی و بازرگانی که فرآیندي است که طی آن 
مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگی هاي فنی 

بازرگانی پیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیشنهادهاي قابل 
قبول برگزیده می شود.

گزارش نتایج حاصل از ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهاد ها با 
درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه (امتیاز فنی یا 
کیفی)، به کمیسیون مناقصات و معامالت شرکت جهت 

تعیین برنده در مناقصات (
نظارت بر عملکرد کارگروه هاي تخصصی تعریف شده با 
هدف بکارگیري تجهیزات با کیفیت و مطابق با استانداردهاي 

توانیر.
دریافت و جمع بندي صورتجلسات کارگروه هاي تخصصی 
جهت ارزیابی فنی شرکت هاي تأمین کننده کاال در خصوص 

مناقصات برگزار شده (
دریافت و جمع بندي صورتجلسات کارگروه هاي تخصصی 
جهت ارزیابی کیفی شرکت هاي پیمانکاري در خصوص 

مناقصات برگزار شده (
تهیه و تنظیم شرایط اختصاصی و مشخصات فنی اسناد 

مناقصه جهت خرید کاال و تجهیزات و همچنین طرح هاي 
اجرایی بصورت پیمانکار کلید در دست. (

بروزرسانی لیست تأمین کنندگان کاالي داراي صالحیت 
(وندور لیست) در بازه هاي زمانی مشخص.

برگزاري جلسات منظم و هفتگی جهت بازگشایی پاکت هاي 
استعالم خرید تجهیزات و خدمات (

ارجاع مدارك و مستندات به کارگروه هاي تخصصی جهت 
بررسی ویژگی هاي فنی پیشنهادهاي دریافت شده در قالب 

استعالم بمنظور تعیین برنده استعالم (درصورت نیاز).
دریافت نمونه کاالي مورد استعالم جهت بررسی میزان 
مطابقت با استاندارد و شرایط اختصاصی ارائه شده در 

کارگروه هاي تخصصی مربوطه.
ارائه نقشه تجهیزات و شرایط اختصاصی به امور تدارکات 

بمنظور برگزاري استعالم بصورت هفتگی.
اخذ نمونه کاالهاي خریداري شده توسط شرکت و یا 
پیمانکار بمنظور انجام آزمون هاي نمونه اي و با هدف 

مطابقت کاال با استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی (
مورد کاال)

بازدید و بررسی نمونه کاالهاي خریداري شده قبل از ورود به 
انبار توسط اعضاء کارگروه هاي تخصصی و تهیه و تنظیم 

صورتجلسه تایید فنی محصول به صورت مستمر.
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گروه نظارت 
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•
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نظارت عالی بر فعالیتهاي دستگاه نظارت و ناظران مقیم 
درکلیه شهرستانهاي  استان براي حصول اطمینان از انطباق 
اجراي پروژه ها با استاندارهاي وزارت نیرو و دستور العملهاي 
شرکت و همچنین اطمینان از انطباق کاالهاي استفاده شده 
دراحداث شبکه با لیست اقالم مورد تایید  شرکت توزیع برق 

استان مرکزي.
نظارت عالی برفعالیت هاي مجریان پروژه هاي امانی و 
پیمانکاران  دستمزدي  و کلید دردست جهت حصول 
اطمینان از رعایت استانداردها و الزامات ابالغی در اجراي 

پروژه ها.
استقرار نرم افزار نظارت (ماهپد) در سطح استان جهت 

نظارت  برکلیه  پروژه هاي مهندسی. 
تهیه و جاري سازي  هند بوك نظارت بر فعالیت هاي 

مهندسی .
بررسی کلیه صورت وضعیت ارسالی پیمانکار کلید در 
دست(مدیریت هاي توزیع اراك، خمین ،دلیجان ، محالت و 

کمیجان )
تهیه و تنظیم صورت وضعیت پروژه هاي سرمایه اي و تملک 

دارایی در سطح استان به مبلغ 

نظارت عالی برعملکرد پیمانکاران پروژه هاي اهدایی به مبلغ 
264

ممیزي صورت وضعیت هاي کلیه پیمانکاران قراردادهاي 
ستادي و تفویض اختیار شده به مدیریت توزیع شهرستانها و 
تایید جرایم ناشی از تاخیر اجراي پروژه و عدم رعایت ایمنی 

توسط عوامل اجراي پیمانکاران.
ارزیابی دستگاه نظارت و ناظران مقیم به صورت ماهیانه و 

بررسی و تایید صورت وضعیت هاي کارکرد مشاورنظارت.
تشکیل جلسات آموزشی جهت بروز آوري اطالعات ناظران 
مقیم در دوره هاي زمانی 3 ماهه از جمله دوره برآورد بار و 

هوشمند سازي شبکه هاي توزیع 
تهیه اسناد جهت برگزاري مناقصه نظارت سال 

تهیه تصاویر از اجناس استفاده شده در پروژه هاي عمرانی و 
اهدایی و تهیه بانک اطالعاتی این اجناس و ثبت در نرم افزار 

. بازنگري روشها و دستورالعمل هاي مهندسی در راستاي 
استقرار نرم افزار نظارت (ماهپد)

حضور و فعالیت چشمگیر  در کمیته هاي تخصصی شرکت 
از جمله  کار گروه هاي خدمات مهندسی و عمرانی ،یراق 
آالت و سازه،کابل،تابلو، انرژي هاي تجدید پذیر ، فهرست بها 

و  ... 35638

 میلیارد ریالی
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گروه طراحی
انجام مطالعات طرح جامع شهرستان ساوه  

با توجه به اهمیت تهیه طرح جامع و تاکید توانیر بر این مهم، 
طرح جامع شهرستان ساوه با قیمت پایه 

طریق مناقصه و به روش 
در همین راستا ، اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

اخذ مجوز برگزاري مناقصه از مدیریت محترم عامل
تشکیل هیئت انتخاب مشاور
انتشار آگهی فراخوان مشاور

تهیه لیست کوتاه از مشاوران پس از ارزیابی کیفی آنها
برگزاري مناقصه محدود

انتخاب شرکت منیران به عنوان برنده مناقصه
مناقصه طرح جامع شهرستان ساوه در اردیبهشت ماه با حضور 7 
شرکت داراي صالحیت برگزار گردید و پس از برنده شدن 

شرکت منیران در مناقصه، از تیرماه سال 
ظرفیت هاي شرکت از جمله سامانه 

میدانی گردید. در این مدت 6 فاز پروژه با پیگیري مداوم، 
هماهنگی و برگزاري جلسات متعدد با حضور نمایندگان شرکت 

مشاور و همکاران مدیریت توزیع برق شهرستان ساوه به 
سرانجام رسیده است که این مراحل عبارتند از:

دریافت، بررسی، دسته بندي، تعیین کفایت و اعتبارسنجی 
داده ها و اطالعات

تعیین چارچوبها و الزامات فنی حاکم بر طراحی شبکه هاي 
توزیع (فلسفه طراحی)

مدل کردن شبکه موجود در نرم افزار مورد توافق با کارفرما
انجام مطالعات شبکه موجود براي رفع نقاط ضعف شبکه در 

حال حاضر

طراحی سیستم زمین به کمک  دستگاه ارت سنج دیجیتال 
اندازه گیري مقاومت الکترودهاي زمین با شش رنج از 2 اهم تا 

200
0.001

گیري جریان و ولتاژ بوسیله پروب هاي دستگاه). به روش 
ونر(بهمراه 4 الکترود)  

مـشـخـصـات :
بعاد : 

دقت اندازه گیري : 
داراي حافظه داخلی تا ثبت

استقرار نرم افزار طراحی شبکه هاي توزیع برق 
مهمترین قابلیت هاي نرم افزار خریداري شده عبارتند از:

انجام محاسبات الکتریکی شبکه هاي توزیع در بخش هاي 
فشار متوسط، ضعیف، پست ها و مولدهاي تولید پراکنده با 

استفاده از قابلیت هاي نرم افزار 
 انجام محاسبات روشنایی معابر از طریق ارتباط با نرم افزار 

 سایر نرم افزارهاي مورد تائید کارفرما بر اساس 
استانداردهاي مورد تائید شرکت توانیر

 انجام محاسبات مکانیکی براساس اطالعات انتقال یافته از حوزه 
نرم افزار در بخش الکتریکی 

ایجاد آنالیز اجناس پیش فرض بر اساس فهرست بها و تیپ 
بندي پروژه ها به منظور تسهیل در صدور  دستورکارها

پروژه محور نمودن طرحها و الیه بندي آنها در حوزه: شبکه 
فشار متوسط هوایی و زمینی، شبکه فشار ضعیف هوایی و 
زمینی، روشنایی معابر، پستهاي توزیع هوایی و زمینی، 

انشعابات مشترکین، ساختمان پستهاي زمینی
 انجام محاسبات مکانیکی با استفاده از نرم افزار به منظور 
تسهیل در کار طراحان و افزایش استقامت مکانیکی شبکه 

صورت پذیرفته است.
برگزاري دوره آموزش کابل فاصله دار

با توجه به ضرورت استفاده از کابل هاي فاصله دار در شهرك 
هاي صنعتی و آلوده و همچنین نقاط داراي حریم، دوره 
آموزشی با حضور همکاران مهندسی و نمایندگان شرکت آراد 
کاوش پی به منظور آشنایی همکاران با یراق آالت و نحوه اجراي 
شبکه در شرکت برق منطقه اي باختر برگزار گردید. الزم به ذکر 

است خطی به طول 
شبکه با کابل فاصله دار طراحی و در مرحله تعیین پیمانکار براي 

اجرا می باشد.

طراحی الکتریکی و ساختمان پستهاي زمینی بالغ بر 
دستگاه و اخذ هزینه هاي طراحی و نظارت 

اصالح و بهینه سازي ساختمان پستهاي زمینی عمومی
طراحی شبکه هاي برق به منظور تامین برق متقاضیان با 

قدرت درخواستی باالي 
مصارف سنگین

امکانسنجی استفاده از هادیهاي روکشدار و کابل فاصله دار در 
شهرکهاي صنعتی و سایر نقاط شبکه هاي فشار متوسط هوایی 

به منظور افزایش قابلیت اطمینان
تدوین و ویرایش مشخصات فنی تجهیزات 

برقرسانی به روستاهاي فاقد برق و طراحی شبکه هاي تامین 
برق ایشان

بررسی درخواستهاي واگذاري زمین به متقاضیان اداره راه و 
شهرسازي (پاسخ استعالمات )

تدوین مشخصات فنی تابلوهاي آپارتمانی و ایجاد وحدت رویه 
در آن

تدوین و بروزآوري دستورالعملهاي واحد طراحی
بررسی طرحهاي پیش بینی نشده در سطح استان

بررسی و تصویب طرحهاي سالیانه در دو بازه شش ماهه
جلسات منسجم با شرکت شهرکها و ارائه طرح به منظور تامین 

برق متقاضیان واحدهاي صنعتی متناسب با دیماند واگذار شده

•

•

•
• ا

•
•

2500
در دستور کار قرار گرفت.
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اهم سایر فعالیتها:
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گروه ساختمانی :
این گروه با هدف استفاده بهینه از ساختمان ها و فضاهاي 
موجود و با در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت در بخش 
اقتصادي اقدام به بازسازي و تعمیرات ساختمانی نموده و با 
استفاده از روش هاي نوین و به روز و استفاده از نرم 
افزارهاي مهندسی اقدام به نوسازي و احداث جدید 
ساختمان هاي اداري نموده است . در بخش پست هاي 
زمینی با توجه به اهمیت این ساختمان ها با هدف احداث 
هر چه بهتر ،طراحی و نظارت دقیق مطابق شرایط روز 

انجام می شود.
طراحی  ساختمان مرکزي ستاد 

طراحی ساختمان اداري  امور برق شمال اراك

طراحی ساختمان اداري  توزیع برق شهرستان محالت 
طراحی ساختمان اداري شهر صنعتی کاوه 

طراحی و نظارت بر احداث ساختمان هاي پست برق 
(اختصاصی و عمومی ) بالغ بر 

نظارت بر احداث عملیات سازه ساختمان مرکزي ستاد
تهیه طرح و نظارت بر بازسازي و بهسازي ساختمان هاي 

اداري در سطح استان 
بازدید از شرکت هاي پایه ساز بتنی و بررسی مراحل تولید 

و تست پایه ها گرد و اچ شکل
برگزاري جلسات کمیته ساختمانی در حوزه ستادي و 
شهرستـــان ها جهت تصمـــیم گیـــــري در خصوص 

درخواست هاي ساختمانی  •
•

•
•
•

•
•

•

•

 ساختمان 50

دفتر فاوا
راه اندازي سامانه تلفنی متمرکز  میز خدمت •

 فناوري اطالعات در راستاي 
نصب و راه اندازي مدیریت مراکز  تلفن (سانترال) به صورت 

متمرکز 
اطالع رسانی هوشمند خاموشی هاي ثبت شده در سامانه از 

طریق شناسایی تماس گیرنده به وسیله پیش شماره 
تلفنهاي ثابت.

نصب و راه اندازي آزمایشی  
اپراتور ها در خارج از محیط اداره براي شرایط بحران

ارسال وضعیت ترافیک تماس ها از طریق پیامک به 
گروههاي کاري از پیش تعریف شده در صورت بروز تماس 

هاي بهمنی و بحران در مراکز تماس... 
توسعه و  یا راه اندازي سامانه هاي جدید در سطح شرکت 

مانند:
توسعه پرتال سازمانی، داشبورد مدیریتی، اتوماسیون اداري 

با قابلیت ایجاد فرمهاي الکترونیکی ، نرم افزار نظام 
پیشنـــهادات بــا قابلیت ریسپانسیو جهت سهولت در 

دستگاههاي همراه، توسعه راه اندازي نرم افزار 
اندازي نرم افزار هاي 

برقراري لینک ارتباطی بر پایه وب سرویس از نرم افزار هاي 
مشترکین-اتوماسیون اداري) به  پایه (جامع مالی اداري 

سایر نرم افزار ها 
راه اندازي سامانه اطالع رسانی خاموشی ها در پیک بار 

تابستان سال گذشته در پرتال سازمانی 
راه اندازي واستفاده از تکنولوژي بر پایه تلفن همراه شامل 

سامانه 
جلسات ویژه مدیران 

توسعه خدمات الکترونیک در سایت  و بهبود فرآیند هاي 

مدیریتی در اتوماسیون اداري با ایجاد فرمهاي الکترونیکی
برقراري ارتباط  

اراك و تامین امنیت آن توسط پروتکل هاي رمزنگاري
برقراري سرویس 

ارتباط پشتیبان در شبکه 
استقرار و پیکربندي یک دستگاه 

پشتیبان از اطالعات
مانیتورینگ مستمر ارتباطات شبکه و اینترنت 

پیکر بندي و به روز رسانی 
در ستاد و مدیریتهاي توزیع

انجام اقدامات ذیل در راستاي یکپارچگی و ارتقا سطح 
امنیت سرورها در مدیریت توزیع شهرستانها: مجازي سازي 

فایل سرور ، به روز رسانی سرور 
ماشین هاي مجازي و تجمیع و یکپارچه سازي آنها

راه اندازي شبکه پایدار در امور توزیع برق شمال اراك
گسترش ،نوسازي و باال بردن قابلیت اطمینان اتاق سرور 

مدیریت برق اراك و استفاده از آن بعنوان نقطه بکاپ راه دور
نصب دیتا الگر در اتاق سرور ستاد به منظور مانیتورینگ 

میزان مصرف انرژي
بررسی وضعیت ارت اتاق سرور مدیریت توزیع شهرستانها و 

ارائه گزارش به صاحب فرآیند براي رفع کانون خطر
ارتقاء سخت افزاري و حل مشکل حدود 

به سبب تهیه 
فرسوده

سرویس دوره اي رایانه هاي شرکت
نجام ارتباط فیبر نوري داخل محوطه برق غرق آباد

امکان سنجی براي احداث فیبر نوري و اتصال به شبکه فیبر 
صنعت برق در مدیریت هاي توزیع خمین، شمال اراك 

ومحالت

Service
Desk
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ویژه پاسخگویی 

راه 
ونظارت مهندسی در بستر 

و اپلیکیشن هاي موبایل جهت مدیریت 

ستاد شرکت با امور توزیع برق شمال 

شرکت ایرانسل به منظور ایجاد 

به منظور تهیه نسخه 

و نسخه 

، حذف برخی از 
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GIS  

NAS 

ESX 

و 

سرورهاي 

 نفر از کاربران 
 دستگاه کیس رایانه و اسقاط دستگاههاي 



دفتر برنامه ریزي و بودجه
بودجه و مطالعات اقتصادي و برنامه ریزي فنی :

برنامه ریزي سالیانه 
مرحله اول سال 

پیش بینی بودجه و اعتبارات سال 
و مجمع و تهیه برنامه عملیاتی سال 

کنترل اعتبارات سال 
پیگیري ماموریت ویژه شرکت توزیع برق استان مرکزي با 
نام همسان سازي مراکز هزینه و درآمد در سطح شرکتهاي 

توزیع برق 
پیگیري ماموریت ویژه با نام هوشمند سازي مدیریت منابع 

سرمایه اي در سطح شرکت توزیع برق استان مرکزي
تصویب 

و مهندسی توزیع توانیر 
پیگیري جذب اعتبار

هاي فرسوده در محله هاي هدف از اعتبارات بازآفرینی 
شهري جهت اصالح و بهینه سازي شبکه هاي فرسوده و 

کانال تاسیسات بازار تاریخی اراك
تبادل 

استانی و جذب بیش از 
برنامه ریزي اجراي 

هاي فرسوده روستایی در قالب اعتبارات عوارض برق
ارتقا سامانه تامین اعتبار براساس شاخص ها (تابش) در 

سیستم جامع مالی و اداري
تعیین شاخص هاي راهبردي و عملیاتی 5 ساله در راستاي 

اهداف برنامه ششم توسعه
اصالح و بهینه سازي شبکه توزیع برق در محدوده کانال 
تاسیساتی احداثی بازار تاریخی اراك گذرهاي سپهداري و آقا 

ضیاالدین
پیگیري و اجراي طرح ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتی 

شرکت توزیع برق استان مرکزي
تهیه طرح هاي آمایش سرزمین و حوزه فضایی استان 
مرکزي در حوزه انرژي جهت سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

استان مرکزي
مطالعات شبکه :

پیگیري تصویب 
برنامه ریزي فیدرهاي مصوب در شرکت برق منطقه اي 

تهیه برنامه بارگیري پست فوق توزیع حاجی آباد و تصویب 
پست 

پیگیري احداث شبکه هاي مورد نیاز براي توسعه فیدرهاي 
جدید و افزایش قدرت مانور 

تهیه کتابچه برآورد بار و انرژي سال هاي  
ارائه اطالعات و بررسی گزارش هاي اتصال به شبکه 

متقاضیان تولید پراکنده
انتقال اطالعات از 

شبکه ، فاز اول و انجام محاسبات طرح هاي احداث شبکه 
فشار متوسط هوایی باالي یک کیلومتر

جایابی خازن هاي فشار متوسط با نرم افزار هاي 
و 

جایابی تجهیزات حفاظتی با نرم افزار هاي 

مطالعات دقیق فیدرهاي خاص مانند 
گزل دره با استفاده از نرم افزار 

آمار:
بازنگري و اطالع رسانی برنامه استراتژیک آمار

فرهنگسازي به منظور نهادینه نمودن استفاده از آمار و 
اطالعات به روز و آنالین شرکت از طریق داشبورد مدیریتی                   

به روزآوري داشبورد مدیریتی و نیز اپلیکیشن موبایل 
داشبورد 

ایجاد بهبود در ماژول آمار سیستم جامع مالی اداري در 
راستاي دستیابی به آمار ثبتی مبنا 

انتشار کارنامه عملکرد سالیانه شرکت درسال 

ارتقا سیستم 
آن به سیستم 

مدیریت ولتاژ ، مدیریت بار ترانس هاي اختصاصی ، مدیریت 
ثباتها ، مدیریت وصول مطالبات ، مدیریت ولتاژ کنتور فهام ، 

مدیریت نشانگرهاي خطاو ...      
ارتقا سیستم جدید 

ارتقا سیستم جدید 
ارایه سرویس نقشه و اطالعات 

121
تدوین و به روز آوري دستورالعمل هاي حوزه سامانه 

اطالعات مکانی به شرح :
-دستورالعمل استفاده از سامانه 

دستورالعمل برداشت اطالعات شبکه توزیع برق مبتنی بر 
سامانه اطالعات مکانی 

دستورالعمل بروز رسانی شبکه در سامانه اطالعات  مکانی 

دستورالعمل ترسیم شبکه توزیع برق در سیستم اطالعات 
مکانی 

دستورالعمل همگام سازي اطالعات در سامانه اطالعات 
مکانی 

ارایه سرویس هاي مبتنی بر مکان
مدیریت خاموشی هاي با برنامه جهت اطالع رسانی به 

ذینفعان به روش هاي 
شرکت
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•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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به 

و 

36
و دیگ سایلنت

97

جدید شرکت توزیع با اتصال 
121

به فرایندهاي 
و طراحی

به فرآیندهاي 

،

 طی دو مرحله (اولویت یکم و دوم ) 
جهت مدیریتهاي توزیع برق شهرستانها

 و ارایه به شرکت توانیر 

 حوزه جاري و عمرانی

 میلیارد ریالی طرح کاهش تلفات در دفتر فنی 

 میلیارد ریالی براي اصالح شبکه 

 میلیارد ریالی موافقتنامه در بخش اعتبارات 
 درصد آن

 کیلومتر طرح جهادي اصالح شبکه 

 دستگاه فیدر فشار متوسط در جلسات 

 کیلو ولت بلوار مهارت اراك

 تا 

و انجام مطالعات 

 غرق آباد منطقه 

 و بیلینگ ، داراي انواع سیستم هاي 

و 

، سایت اینترنتی 
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دفترکنترل برنامه و پروژه 
 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

•

ثبت 
پروژه هاي نیرورسانی و عقد قرارداد 

تایید صالحیت شده .
برآورد و بروز رسانی کاالها و اقالم  مورد نیاز پروژه هاي 

مصوب سال 
برآورد کاالها و اقالم  مورد نیاز پروژه هاي استانی (تملک 

دارایی و 2 درصد سهم نفت) سال 
بهبود روند برآورد و مدیریت توزیع کاالهاي مورد نیاز 

مدیریت هاي برق جهت اجراي به موقع پروژه هاي اولویت دار.
اصالح، بازبینی و به روز رسانی روند خرید و توزیع کاال با توجه 

به بازخوردهاي ناشی از درخواست هاي شهرستان ها.
پیگیري اجراي پروژه هاي عمرانی ( توسعه و بهینه سازي) و 

پروژه هاي استانی و تهیه گزارشات مربوطه .
اصالح و ارتقا سیستم جامع مالی و اداري در حوزه کنترل 

پروژه با هماهنگی دفاتر زیر مجموعه معاونت مهندسی .
تهیه گزارشات عملکرد جهت برگزاري مناقصات تامین برق 

متقاضیان بصورت کلید در دست .
برنامه ریزي و اجراي رویکرد واگذاري پروژه هاي عمرانی 

شرکت از حالت امانی و دستمزدي به کلید در دست .
تهیه گزارشات عملکرد جهت برگزاري مناقصات تامین برق 

متقاضیان بصورت کلید در دست .

بروز رسانی فهرست بها عمرانی سال 
جدید در طی سال 

برگزاري جلسات فهرست بها (6 جلسه) جهت تهیه و ویرایش 
فهرست بها پیشنهادي بصورت فصلی سال 

تهیه و تدوین فهرست بها ویرایش یک ، دو ، سه و چهار سال 
1397

شرکت در جلسات بررسی تهیه طرح هاي پیشنهادي سال 
1398

برگزاري جلسات فهرست بها (2 جلسه) جهت تهیه فهرست 
بها عمرانی ویرایش یک سال 

تهیه و تدوین فهرست بها عمرانی و خدمات مشترکین 
ویرایش یک سال 

بررسی گزارشات سامانه پیامکی نظر سنجی سیستم مدیریت 
پروژه هاي نیرورسانی .

پیگیري اجرایی پروژههاي بهبود دفاتر معاونت برنامه ریزي و 
مهندسی .

شرکت درجلسات کمیته نظام پیشنهادات معاونت برنامه 
ریزي و مهندسی و بررسی طرحهاي پیشنهادي .

برگزاري جلسات کمیته ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران 
(6 جلسه) در سال 

تهیه بانک اطالعاتی پیمانکاران تشخیص صالحیت شده 
بصورت ماهیانه .

1290
915

1397

1397

1397
1397

1397

 و ورود اقالم مورد نیاز شهرستانها در فهرست بها .

 مدیریت برق شهرستانها .

1398

1398

1397

 مورد طرح متقاضیان برق در سامانه مدیریت 
 متقاضی با پیمانکاران 

.  

.  

 و ورود کاالهاي 
. 

. 

 . 

. 

 .

مجري طرح هاي استان 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

صرفه جویی ریالی در انجام پروژه هاي استان با همکاري 
کلیه واحدها شامل صرفه جویی در طراحی وکاالها بمیزان 

تقریبی 
نظارت ، بررسی واصالح  طرح هاي بهینه سازي شبکه با 
کابل خودنگهدار تهیه شده توسط مدیریت هاي توزیع 

بمنظور استاندارد سازي وکاهش هزینه هاي تمام شده.
کنترل و نظارت براجراي پروژه هاي  اصالح وتوسعه شبکه 

هاي روستایی ازمحل اعتبارات موضوع عوارض برق .
بررسی مستمر وکنترل کل  طرح هاي تامین اعتبار شده 
در سطح مدیریتهاي توزیع  از لحاظ روند اجراي کار  ورفع 
مشکالت موجود دراجراي پروژه ها با حضور در مدیریت ها 

بمیزان 
سازماندهی، کنترل و نظارت بر طرح هاي کاهش تلفات در 

سطح استان وتحقق هدف کاهش تلفات (هدف 

که  عدد
برگزاري  جلسات کمیته عالی کاهش تلفات دراستان و  
در سطح شهرستانها و ارزیابی عملکرد مدیریتها درحوزه 
کاهش تلفات با لحاظ نمودن پارامتر هاي موثر بصورت دو 

ماهه وپیگیري نقاط ضعف آنها
کنترل و نظارت بر پروژه هاي تملک و دارایی به لحاظ اجرا 

و ارسال به موقع صورت وضعیت ها در سطح مدیریت ها 
بررسی و کنترل پروژه هاي اهدایی در سطح مدیریت ها

بررسی و کنترل پروژه هاي کلید دردست در سطح 
مدیریت ها

تهیه جدول شاخص عملکردي شهرستانها درحوزه 
مهندسی وهماهنگی جهت تشویق شهرستانهاي برتر

انجام مهندسی ارزش در کلیه طرح هاي باالي یک میلیارد 
ریالی در استان

119

102

9.4

9.37

میلیارد ریالی

 جلسه

%بوده 

%محقق شده است)



دفتر تحقیقات 
واحد تحقیقات شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي با 
بهره گیري از نیروهاي متخصص و مجرب در این امر همواره 
در بکارگیري از دانش روز به منظور رفع مشکالت صنعت 

برق و رضایت مندي مشترکین اهتمام ورزیده است.
فعالیتهاي تحقیقاتی شرکت توزیع استان مرکزي در راستاي 
اولویتهاي تحقیقاتی و نگرش شرکت بر رفع مشکالت جاري 

و افزایش بازدهی در امور جاري می باشد.
خالصه عملکرد: 

پیش بینی و تخصیص 
جهت تحقیقات و افزایش 

گذشته
عملکرد ریالی بالغ بر 

تصویب نهایی 
برگزاري 

تخصصی و کمیته ارزشیابی آثار علمی در سال 
ویراستاري نهایی 3 کتاب تالیفی یک قرن صنعت برق 

مدیریت بحران و آموزش نرم افزار  استان مرکزي و 
بکارگیري 3 سرباز نخبه براي انجام پروژه هاي تحقیقاتی

بررسی 
تحقیقات

تعداد 8 پروژه جدید منعقد شده در سال 
ها با دانشگاه عقد قرارداد شده جمعاً به مبلغ 

ریالی
تعداد 8 پروژه فعال و در حال انجام 

تعداد 9 پروژه به اتمام رسیده در سال 
تعریف 

97
اتمام  تعداد 

کارکنان 
عقد قرارداد 2 پروژه تحقیقاتی حمایت از پایان نامه هاي 

دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتري 
تعداد 

(1مقاله در کنفرانس
مقاله در کنفرانس بین المللی خارجی- 4 مقاله در 

کنفرانس بین المللی داخلی- 1 مقاله با درجه 
معرفی همکاران به 

حمایت و اعزام همکاران جهت ارائه مقاالت خارج از کشور 
(2 نفر) 

تدوین و ترجمه 3 استاندارد توسط کارمندان با همکاري 
موسسه ملی استاندارد ایران

ورود کلیه اطالعات پروژه هاي تحقیقاتی در سامانه 
تحقیقات برق  -  ساتب

پیگیري فعالیتهاي انجمن مهندسین برق و الکترونیک 
شاخه استان مرکزي 

دبیري کارگروه فرعی حفاظت از گونه هاي مختلف جانوري 
و گیاهی در شرکت توانیر 

برگزاري اولین مسابقه عکس پرندگان و شبکه هاي برق 
ایران

احداث سایت آموزشی از تجهیزات مستعمل شرکت توزیع،  
با احداث 

جعبه ارت دائم قابل استفاده در  ثبت دو اختراع با موضوع
کانکتور  ارت موقت شبکه کابل خودنگهدار فشار ضعیف و 
انشعاب بی متال با قابلیت باز و بست انشعاب با دو خروجی 

مستقل از روي کابل خود نگهدار
برگزاري دوره تفکر انتقادي براي همکاران

برگزاري دوره روش تحقق براي همکاران به صورت وسیع
برگزاري دوره 

پرداخت پاداش مقاالت و آثار علمی وحق الزحمه محققین 
و داوران و ناظران درون و برون سازمانی

تشکیل بانک اطالعاتی از کتاب هاي موجود در کتابخانه و 
به همراه عکس از کتاب ها با کد مربوطه

تشکیل بانک اطالعاتی از گزارش نهایی پروژه هاي 
تحقیقاتی و ارتقا تحصیلی در کتابخانه با کد مربوطه

برگزاري 
صنعتی اراك، پارك علم و فناوري در محل دانشگاه و شرکت 

توزیع برق
برگزاري همایش هم اندیشی با حضور شرکت هاي دانش 

بنیان در پارك علم و فناوري
عقد 6 تفاهم نامه با  دانشگاه هاي اراك، صنعتی اراك، 
تفرش، آزاد اسالمی واحد اراك، آزاد اسالمی واحد ساوه و 

پارك علم و فناوري
ارائه 

جشنواره نوآوري هاي شرکت هاي توزیع نیروي برق 
ارائه طرح برتر و دریافت تندیس طالیی به طرح کمربند 

هارنس توسط محقق آقاي علی عزیز آبادي

•

•
•
•

" •

" " " "
•
•

•

•
•
•

•

"
•

•

4500
50

2710
35

19
97

121

88

97
177

97
15

14

12
مقاله در کنفرانس 

10

22

و لیزرل براي همکاران به صورت وسیع

18

25

 میلیون ریالی بودجه سال 
 درصدي نسبت به سالیان 

 میلیون ریالی در سال 
 اولویت تحقیقاتی براي سال 

 جلسه کمیته اصلی تحقیقات ، کمیته 

  پروژه تحقیقاتی پیشنهاد شده به دفتر 

 که همه پروژه 
 میلیون 

 عنوان براي پروژه هاي ارتقا تحصیلی در سال 

 پروژه تحقیقاتی  طرح ارتقا تحصیلی 

 مقاله پذیرفته شده در کنفرانسها توسط همکاران 

 کنفرانس در سال

 پایه در دانشگاه صنعتی اراك

 جلسات مشترك با دانشگاه هاي اراك، تفرش، 

 طرح و نوآوري هاي شرکت توزیع برق در سومین 

98

97
98

97
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دفتر ایمنی و کنترل ضایعات 
•

–

•

•

–

•

داشبورد مدیریت ایمنی
شناسایی شاخصهاي داشبورد ایمنی مدیریت براي 

کنترلهاي ایمنی- نیاز سنجی مدیریت در داشبوردایمنی-
نیازمندي فرایند توزیع برق براي پیاده سازي داشبورد 
تعییــن قــابلیتهاي مکـــانیزه پــذیــري  ایمنـــی 

فرایندهاي
نرم افزار 

داشبورد ایمنی- تدوین شرح خدمات مورد نیاز توسط 
پیمانکار براي پیاده سازي و استقرار نظام 

در سطح شرکت - انعقاد قرارداد  خدمات مشاوره ، پیاده 
سازي و استقرارنظام مدیریت 

در سطح ستاد شرکت و مدیریت توزیع 
برق شهرستانها 

چالشها و فرصت ها : امکان سنجی لینک نیازهاي نرم افزار 
و داشبورد ایمنی از سایر نرم افزارهاي موجود-امکان 
کنترل مدیریت ارشد بر میزان شاخصهاي هدف گذاري 

شده فرایند 
تعیین سطح هوشمندي نرم افزار

طراحی تفنگ پرتاب سیم با برد بلند 
مشخصات ، متعلقات و تغییرات :

1- وزن تفنگ بدون احتساب میله
2- استفاده از میله فوالدي بمنظور شارژ
3- میله پرتاب از جنس آلیاژ برنج با وزن 

4-اضافه نمودن فنر تفنگ بادي 
بمنظور افزایش قدرت و برد بیشتر

5- قیمت فنـــر تقویــت شده (نمونه تفنگ بادي) 
800/00

6-ماکزیمم برد میله با زاویه 
 و 

7-ماکزیمم برد میله با زاویه
 و 4متر ارتفاع در حالت وزش مالیم و پشت به باد
8-قابلیت افزایش برد بوسیله افزایش فشار فنر 

توسط پیچ تنظیم انتهاي تفنگ
9-استفاده بمنظور عبور سیم از عرض رودخانه ها 

و مناطق صعب العبور در مواقع بحران

10
 از حد معمول(تاور ها و پایه هاي فلزي)

11
 به برد بیشتر(فواصل 

طراحی ،ساخت و جایگزینی دستگاه نصب ارت موقت  از 
سطح زمین جایگزین دستگاه هاي نصب ارت موقت سابق

با طراحی سیستم جدید ارتینگ جهت سهولت نصب ارت 
موقت 

که به فازها وصل می شوند  جدا گانه توسط پرچ 
از سطح زمین نصب شده و سپس سیم اصلی ارت به آنها 

اتصال داده می شود . 
مزایاي طرح:

1- سهولت نصب ارت موقت 
2- انجام 4 عمل اصلی طالیی ایمنی بدون نیاز به صعود از 

پایه و جلوگیري از دو مرحله صعود و فرود اضافی برقکار 
3- کاهش عوارض جسمی و کمردرد هاي کوتاه مدت و 

دراز مدت و افزایش بهره وري همکاران 
4- سرعت بخشیدن به کار و افزایش راندمان کاري 

5- کاهش مدت زمان خاموشی 
6- کاهش چشمگیر حوادث سقوط از پایه برقکاران قبل از 

استقرار روي پایه 
7- رعایت حریم شبکه توسط برقکاران 

8  کاهش وزن قطعات ارت موقت به میزان 
نصب ردیاب بر روي خودروهاي اجرایی بمنظور کنترل 

سرعت خودروها
1-کنترل سرعت خودروها بصورت روزانه و آنالین

2-ارسال پیامک به رانندگان خاطی ،مدیران شهرستانها و 
معاونت بهره برداري براي استحضار

3-صدور کارت اخطار نارنجی براي رانندگان خاطی در 
مرحله دوم در طول یکماه

4-صدور کارت اخطار زرد براي رانندگان خاطی در مرحله 
سوم و چهارم در طول یکماه

5-معرفی رانندگان خاطی در مرحله پنجم به کمیته 
سالمت اداري 

6- معرفی رانندگان خاطی به مدیریت برق شهرستانها 
بصورت ماهیانه از طریق نامه اداري

HSE- 
HSE -

HSE-MS 

HSE-MS 
iso45001  

HSE

k 

تدوین شاخصهاي اجرایی تبلت بیس 
تعیین نیازهاي ایمنی پیمانکاران در 

با دیدگاه 

در تمام سطوح مدیریت- ارزیابی براي 

2.7

250
4.5

ریالی 
45

15
20

-تخلیه شبکه هاي فشار متوسط با ارتفاع بیش

-استفاده از زوبین/کراسبو در مواردي که نیاز
150

20
7/5

20

50
کیلوگرم

تا
 با ضریب

درجه، 
متر ارتفاع در حالت وزش مالیم و پشت به باد

درجه، 

تا 

 کیلو ولت از سطح زمین شاخک هاي نوك ارت 
 متري 

 کیلوولت از سطح زمین 

 درصد

300
باال 

49

37

200

گرم

مترطول

متر طول

متر) می باشد

معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ



گروه مدیریت بحران
•

•

•

•

•

ساخت دو دستگاه چنج اور براي مولد هاي برق اضطراري 
ستاد شرکت و مدیریت برق اراك

ایجاد انبار مدیریت بحران در ستاد شرکت به منظور 
دسترسی سریع به لوازم اضطراري در مواقع مورد نیاز

برگزاري 
بحران براي کارکنان سطح شرکت.

جمع آوري 
شده به منظور استفاده مجدد از آن ها.
نگارش کتاب تجارب مدیریت بحران.

2574

17

 نفر ساعت کالس آموزشی مدیریت 

 تن سیم آلومینیوم از شبکه هاي برکنار 

امور دیسپاچینگ
-مرکز کنترل شبکه :

تکمیل پروژه 
به گروه هاي سیار عملیات شهرستان هاي اراك و ساوه

طرح ریزي فرایند مانیتورینگ پست هاي فوق توزیع و 
فیدر هاي فشار متوسط در نرم افزار مهنا با استفاده از داده 
هاي شرکت مدیریت شبکه برق ایران و پیگیري تا ایجاد 

قابلیت نمایش اطالعات مربوطه در نرم افزار
تدوین فلوچارت ارجاعات براي ایجاد ارتباط بین نرم افزار 

ثبت حوادث و خاموشی (
اداري، به منظور تسهیل فرآیند پیگیري و رفع خاموشی 

هاي برقدار موقت و روشن از مانور

-خدمات فنی :
افزایش تعداد کلید هاي فرمانپذیر از راه دور به 

خرید، نصب و بهره برداري از 
موتور دار با قابلیت اتوماسیون و مجهز به رله سکشناالیزر 
که در راستاي حمایت از تولید، از نمونه داخلی خریداري 

گردید.
تعمیر، سرویس و احیاي 

دیده از برند هاي مختلف با انجام اقداماتی از قبیل تزریق 
گاز، تعمیر کلید قدرت و تعمیر برد هاي الکترونیکی

تعمیر و رفع عیب از 9 دستگاه عیب یاب پرتابل

•

•

•

•

•

•

•

CARPC  و برنامه ریزي براي تعمیم آن

121

48
55

24

) و نرم افزار اتوماسیون 

 پایانه
 دستگاه سکسیونر گازي 

 دستگاه اتوریکلوزر آسیب 



دفتر نظارت بر بهره برداري 
پایش ترانسهاي دیماندي انتهاي فیدرهاي •

کیلوولت از نرم افزار فهام
20 

در سال 
فیدرهاي استان ضمن به روز رسانی پایش و نقاط داراي ضعف 
ولتاژ بررسی و اقدامات اصالحی براي استاندارد سازي ولتاژ 
مشترکین انجام گردید.در نرم افزار فهام مشترکین دیماندي 
در سطح استان مرکزي به صورت روزانه و ساعت به ساعت 
پایش می شوند و اطالعات ولتاژ، بار و..قابل گزارش گیري و 

تحلیل می باشد.
پایش اطالعات ولتاژ مشترکین عادي و دیماندي در قرائت 

دوره اي و تست مشترکین
در سال 

مشترك اطالعات ولتاژ آنها طبق گزارش پروپ ولتاژ سیستم 
جامع مشترکین مورد تحلیل قرار گرفت .ضعف ولتاژهاي زیر 

218.5
پیگیري گردید .شهرستانهاي استان ضمن بررسی نقاط داراي 
ولتاژ غیر استاندارد نسبت به استانداري سازي ولتاژ مشترکین 
اقدام نمودند . از جمله این اقدامات میتوان به موارد زیر اشاره 
نمود: تغییر تپ ترانسها ، اجراي کابل خود نگهدار یا تقویت 
شبکه با سیم مسی ، تعادل بار (جابجایی جمپر ، انشعاب ) ، 

بازآرایی شبکه فشار ضعیف و نصب خازن 
همچنین اطالعات ولتاژ مشترکین از طریق سیستم جامع 

مشترکین به سامانه 
جغرافیایی محل هاي داراي ولتاژ غیراستاندارد پایش می 

گردد.

97

97

 و اضافه ولتاژهاي باالي 

20

فراخوانی گردیده و موقعیت 

 کلیه اطالعات مشترکین دیماندي ته خط 

 به طور متوسط در هر دوره بیش از 

242.5

 کیلو ولت 

•

100

 از نرم افزار استخراج و 

 هزار 

GIS 

دفتر بازار برق 
دفتر بازار برق به منظور کاهش بار شبکه سراسري برق در ماه 

هاي گرم در بازه زمانی 
تعداد 

67
مشترکین روزانه حداقل به میزان 

استان همکاري داشته اند. همچنین میزان تولید برق مولدهاي 
خود تامین در این بازه زمانی 

به میزان 
این مهم کمک قابل توجهی به کاهش پیک شبکه سراسري 

برق و خاموشی ها در سال 
در دفتر بازار برق در سال 

ساعت برق از بورس انرژي خریداري شده است که به میزان 
155,400,000

گرفته است.
دفتر بازار برق در سال 

میلیون ریالی به کاهش هزینه هاي شرکت در زمینه خرید 
انرژي با استفاده از بهبود دقت پیش بینی مساعدت کرده است.
اقدامات شاخص دفتر بازار برق در زمینه انرژي هاي خورشیدي

انعقاد تفاهم نامه شرکت توزیع نیروي برق با پست بانک، مبنی 
بر ارائه تسهیالت بانکی براي ترویج استفاده از انرژي هاي 

تجدیدپذیر و پاك
برگزاري جلسات توجیهی در بخشداري ها و دهیاري ها به 
منظور آشنایی از مزایاي استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر و 

پاك
نظارت بر ساخت نیروگاه هاي تجدید پذیر

نیروگاه خورشیدي یک مگا واتی پژوهشگاه نیرو 
32

640
نیروگاه برقآبی مودر با ظرفیت

نیروگاه برقابی تصفیه خانه دلیجان با ظرفیت 
نیروگاه گازي طرح  

محالت با ظرفیت نهایی 
برداري رسیده است 

بیش از 
میزان تولید انرژي نیروگاهها به شرح زیر است:

مقدار انرژي هاي تزریق شده از طریق انرژي هاي تجدید پذیر 
و پاك در سال 

مقدار انرژي تزریق شده از طریق نیروگاه گازي غرق آباد :             
4694

1397/04/1
108

 مگاوات تفاهم نامه خرید برق را منعقد کرده است که این 
45

2202
6169107708

1397
1397

 ریالی سهم تامین وجه توزیع به شرکت تعلق 

1397

پروژه خورشیدي روي انشعاب با مقدار ظرفیت نصب شده 

400
3

واقع دهکده گل شهرستان 
2

70

97

  

 الی 
 مشترك داراي مولد خود تامین به میزان بیش از 

 مگاوات در کاهش پیک 

 مگاوات ساعت بوده است و 
 ریالی پاداش به آنها پرداخت شد که 

 نموده است.
 به میزان 

 به میزان پنج میلیارد و نه صد 

فاز اول 

 قرارداد نیروگاه خورشیدي منعقد شده است.

   :

1397/06/15

11,880500

26742

  با 

به بهره  مگاوات 

  

•

•

•

KW
KW

•
•

MW 

•

MW/h

MW/h

MW
CHP 

KW 

•



عملکرد کارگاه تعمیرات ترانس:

اطالعات کلی ترانسهاي تعمیر شده توسط اکیپ کارگاه تعمیرات ترانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي



 دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

بهبود شاخص وصول مطالبات از 
101.16

برگزاري 
حضور مدیر عامل و مدیران ستادي و مدیران توزیع برق 

شهرستانها و روساي ادارات خدمات مشترکین 
برگزاري 6 جلسه کمیته عالی وصول مطالبات با حضور 

مدیرعامل و معاونین و دفتر حقوقی و حراست 
ارتقاء برنامه قرائت جهت قرائت کلیه کنتورهاي دیجیتال با 
پراب بلوتوثی ( قرائت با پراب ) و امکان برداشت اطالعات ولتاژ و 

جریان مشترکین داراي کنتور دیجیتال 
عقد قرارداد قرائت و وصول مشترکین عادي با محوریت وصول 

مطالبات 
راه اندازي سیستم پیام کوتاه جهت فرایند فروش و وصول 

هزینه انرژي مصرفی
ارتقاء برنامه نرم افزاري تسویه حساب انرژي در دفاتر پیشخوان 

دولت 
توسعه درگاه پرداخت غیرحضوري قبوض شامل سایت ، 

سامانه تلفنی 
راه اندازي ، تغییر و عملیاتی نمودن سیستم جامع خدمات 
مشترکین در سطح استان جهت تسهیل و بهبود فرایندهاي 

خدمات مشترکین 
بررسی دوره اي نتایج نظرسنجی و تعیین سطح رضایت 

مشترکین در راستاي برنامه ریزي جهت بهبود ارایه خدمات 
پیگیري وصول مطالبات ارگان هاي دولتی و سازمانها از طریق 

دریافت اسناد خزانه و اسناد تسویه 
پیگیري ثبت اجرائیه جهت وصول مشترکین صنعتی که بدهی 

معوق دارند و امکان قطع برق آنها  میسر نیست . 

99.6
 درصد در سال 

12
121

 درصد در سال 
97

 جلسه وصول مطالبات و هماهنگی مشترکین با 
 ، دستگاه هاي کارت خوان ثابت و سیار و....

 به 96

دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

تعداد تست تکفاز: 
تعداد تست سه فاز عادي: 

تعداد تست سه فاز دیماندي : 
تعداد کنتورهاي معیوب شناسایی شده تکفاز : 

تعداد کنتورهاي معیوب شناسایی شده سه فاز عادي : 
تعداد کنتورهاي معیوب شناسایی شده سه فاز دیماندي :

تعداد کنتورهاي اصالح شده یا تعویض شده در کنتورهاي 
تکفاز : 

تعداد کنتورهاي اصالح شده یا تعویض شده در کنتورهاي سه 
فاز عادي :

تعداد کنتورهاي اصالح شده یا تعویض شده در کنتورهاي سه 
فاز دیماندي :

کیلو وات ساعت مشابه مصرف کشف شده در کنتورهاي تکفاز : 
6,629,375

کیلو وات ساعت مشابه مصرف کشف شده در کنتورهاي سه فاز 
عادي : 

کیلو وات ساعت مشابه مصرف کشف شده در کنتورهاي سه فاز 
دیماندي : 

تعداد کنتورهاي دیماندي ثانویه هوشمند منصوبه :
دستگاه

134,622
9662

14490
6751

211
130

6157

303

130

 کیلو وات ساعت

854,000

20732250
6000

 کیلو وات ساعت

کیلو وات ساعت
  

معاونت مشترکین



دفتر مدیریت مصرف 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

استقرار سامانه کشوري پیک درشرکت وآموزش کلیه کاربران
جلب همکاري ومشارکت 

بار برنامه ریزي شده وذخیره عملیاتی صنایع
جلب همکاري ومشارکت 

قطع بار برنامه ریزي شده کشاورزي
جلب همکاري ومشارکت 

ریزي شده ایستگاههاي سوخت گاز طبیعی
جلب همکاري ومشارکت 

برنامه ریزي شده مشترکین اداري و سایر مصارف برنامه ریزي 
شده

جلب همکاري ومشارکت
مولدهاي اضطراري

پرداخت حدود 
همکار در طرحهاي پیک سایی

استقرار سامانه کشوري پیک درشرکت وآموزش کلیه کاربران

انجام فعالیتهاي فرهنگی و آموزشی جهت اشاعه فرهنگ صرفه 
جویی  بین گروههاي مختلف مصرف با همکاري پایگاههاي 

مقاومت بسیج با همکاري بسیجیان فعال ، 
سیما ، جراید ، مطبوعات  ، سازمان تبلیغات اسالمی ، اداره کل 
آموزش وپرورش ،استفاده از پتانسیل مبلغین مذهبی ،اجراي 
شیوه نوین آموزش مدیریت مصرف درمدارس استان(مبتنی 

بربازیهاي مشارکتی)
بکارگیري مشاور و پیمانکار در بخشهاي مختلف به جهت 
آموزش واطالع رسانی گسترده به مشترکین دربخشهاي مختلف 
مدیریت مصرف، ممیزي، دعوت به همکاري ، برگزاري جلسات 

آموزشی ، تهیه بانکهاي اطالعاتی ، مطالعه مولفه هاي بار و ..
مشارکت در جشنها ومناسبات رایج استان (به صورت 
مستمر)جهت استفاده ازفرصت هاي آموزشی وترویج فرهنگ 

صرفه جویی

472

1246

41

148

108

50

ها ، صداو   مشترك در طرح کاهش یا قطع 

 مشترك در طرح کاهش یا 

 مشترك در طرح قطع بار برنامه 

 مشترك در طرح کاهش بار 

مشترك در طرح استفاده از 

 میلیارد ریالی به عنوان پاداش به مشترکین 

NGO 

دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

فروش انشعاب جدید به تعداد 
عملکرد تعویض کنتور به تعداد 

تعداد درخواست هاي ثبت شده حضوري : فروش به تعداد 
1744

تعداد درخواست هاي ثبت شده غیرحضوري(سامانه شهاب) : 
فروش به تعداد 

فقره
تعداد درخواست هاي ثبت شده دفاتر پیشخوان دولت : فروش 

به تعداد 
تعداد درخواست هاي انشعابات غیر دائم ثبت شده به تعداد 

2659
تعداد فروش انشعاب جدید دیماندي ولتاژ اولیه 

تعداد فروش انشعاب جدید دیماندي ولتاژ ثانویه 
تعداد فروش انشعاب جدید عادي 
تعداد انشعابات افزایش داده شده 

28
تعداد کل انشعابات فروخته شده 

انشعابات نصب شده 
میانگین زمان نصب انشعاب از شبکه موجود  9 روز

21192
17157

 فقره و خدمات پس از فروش 

14980

2365

 فقره و فروخته شده 
17

610
21192
1947

 فقره
21192

19588

  فقره
 دستگاه

14585

 فقره و خدمات پس از فروش 

 فقره و خدمات پس از فروش 

765
 فقره

 فقره
 فقره

 فقره و کاهش داده شده 

 فقره و تعداد کل 
 فقره

 فقره

4773

7182

 فقره ، نصب شده 

 

 فقره

 فقره 629



دفتر توسعه مدیریت 
حوزه ارزیابی 

کسب سطح یک در ارزیابـــی  حمایت از حقوق مصرف 
کننده 

حوزه  سیستم ها ي مدیریتی 
برگزاري دوره مدیریت  ریسک 

برگزاري دوره هاي مدیریت فرآیندهاي کسب وکار
برگزاري دو دوره ممیزي مدیریتهاي شهرستانی 

برگزاري ممیزي خــارجی وتمدید گواهینامه سیستم 
مدیریت یکپارچه 

حوزه نظام پیشنهادها 
تهیه ونصب وراه اندازي نرم افزار جدید نظام پیشنهادها

اخذ بیش از 
بررسی  
تصویب 

پرداخت پاداش پیشنهادهاي مصوب واجرا شده وپاداش 
کارگروههاي تخصصی 

تقدیرازبرترینهاي نظام پیشنهادها 
حوزه میز خدمت 

استقرارمیز خدمت حضوري در مدیریتهاي توزیع برق 
شهرستانها

پیگیري ایجاد میز خدمت الکترونیک 

کسب سطح یک در ارزیابی رعایت حقوق •
شهروندي در نظام اداري

•

•

•

•

•

IMS

•

•

•

•

•

•

•

•

1160
1200

481

 پیشنهاد از همکاران 
 پیشنهاد در کارگروههاي تخصصی 

 پیشنهاد در کارگروههاي تخصصی 

دفتر سازماندهی وطبقه بندي مشاغل
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

تعیین ارتقاء گروه 
هاي پرسنلی و تطبیق با سیستم جامع مالی اداري به 

منظور احراز شرایط ارتقاء گروه
ثبت تغییرات جابجایی و انتصابات کارکنان در چارت 
اسمی شرکت و بروز رسانی آمار و اطالعات مر بوط به 

ساختار تفصیلی
برنامه ریزي نیروي انسانی و پیگیري تعیین نیاز ها و تائید 
آن در هیئت مدیره و پیگیري هاي بعدي از طریق توانیر به 
منظور تامین آن از طریق آزمون سراسري(از مرحله نیاز 

سنجی تا آزمون استخدامی)
تشکیل کمیته ارتقاء بخش شغلی و پیگیري تغییر بخش 

شغلی و ارتقا مدرك تحصیلی تعداد 
معرفی به کمیته تحقیقات جهت بررسی 

کارسنجی پست هاي سازمانی و بازنگري در شرح وظایف 
پست هاي سازمانی

برگزاري جلسات متعدد در خصوص تدوین ساختار کالن 
شرکت و تصویب آن در هیئت مدیره محترم شرکت

کنترل احکام صادره کارکنان بمنظور حصول اطمینان از 
صحت پست سازمانی و رشته شغلی آنان

  پیاده سازي مطلوب طرح طبقه بندي مشاغل و حقوق و 
دستمزد کارکنان که توسط شرکت توانیر بر اساس ضوابط 

و مقررات مصوب ابالغ می گردد.
  نظارت و پیگیري بر تشکیل کمیته طبقه بندي مشاغل 
شرکت بمنظور بررسی سوابق کارکنانی که نیاز به ارتقاء 

رتبه، انتصاب و یا تغییر پست دارند.

 برنامه ریزي و برگزاري آزمون ارتقاء گروه حداقل سه 
نوبت در سال و تصحیح اوراق (تخصصی توسط واحد 
مربوطه و عمومی توسط دفتر سازماندهی) و ورود اطالعات 

در فرم هاي ارتقاء گروه و استعالم رضایت سرپرست
  ارسال سوابق کارکنان به شرکت توانیر که ارتقاء گروه 
آنان بعد از تایید در کمیته طبقه بندي شرکت نیاز به 

بررسی و تصویب توانیر دارد.
 ساماندهی، پایش و بازنگري در کلیه فرآیندهاي شرکت 
بر اساس نظام مدیریت فرآیندها به منظور اصالح، تسهیل و 

تسریع در انجام وظایف 
 برگزاري جلسات با معاونت ها ومدیریت ها در خصوص 

تغییرات ساختار سازمانی
  بررسی و تطبیق سوابق خدمتی کارکنان به ویژه سوابق 

خارج از صنعت برق با طرح طبقه بندي مشاغل
 پیگیري و تشکیل کارگروه ارتقاء بخش شغلی همکاران 

ارزیابی سوابق شغلی کارکنان بر اساس ضوابط طرح طبقه 
بندي مشاغل بمنظور تعیین گروه شغلی مناسب

پاسخگویی به مکاتبات اداري و سعی در اولویت قراردادن 
پاسخ مکاتبات اداري برون سازمانی به ویژه توانیر و 

استانداري
بررسی، اجراء و پیگیري اجراي پیشنهادهاي کارگروه 

تخصصی آموزش و تشکیالت نظام پیشنهادها
انجام فعالیتها درخصوص صدور احکام کارگزینی به 

منظور اطمینان از صحت مندرجات آن در طی سال
  پیاده سازي مفاد دستورالعمل افزایش حقوق سالیانه در 

سیستم جامع مالی و اداري پس از ابالغ دفتر مجامع

189

40

 نفر از کارکنان با بررسی پرونده 

 نفر از همکاران و 

معاونت منابع انسانی



امور کارکنان و رفاه 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

برگزاري آزمون، مصاحبه و جذب نیروهاي حجمی در مرداد 
ماه سال

برگزاري مصاحبه علمی مهارتی و روانشناختی نیروهاي 
رسمی به تعداد 

به روزرسانی سامانه اطالعات مدیران شرکت توانیر در مقاطع 
زمانی مختلف

بارگذاري اطالعات نیروي انسانی در سامانه 
مقاطع زمانی شش ماهه

برگزاري جلسات متعدد انتخاب و انتصاب مدیران براساس 
اطالعات کلینیک مدیریت 

ارزیابی عملکرد کارکنان در دو دوره شش ماهه و تجزیه و 
تحلیل آن بر اساس خروجی هاي بدست آمده.

هماهنگی حضور پزشک روانشناس جهت استفاده همکاران و 
خانواده ایشان و برگزاري کارگاههاي متنوع براي همکاران 
درسطح استان و انعقاد تفاهم نامه با کلینیک مشاوره جهت 

استفاده نیم بها جهت کارکنان و خانواده ایشان.
برخورداري بازنشستگان وخانواده ایشان از بیمه هاي تکمیلی 

وعمر 
ــرق در  همکــاري وتعامل با شـــرکتهاي صنعت ـب
سراسرکشوردرخصوص تهیه مهمانسرا جهت سفرهمکاران 

درحدامکان و وجود
تامین بخشی از هزینه هاي مسکن کارکنان و ایجاد و ارائه 

ساز و کارهاي مناسب جهت تأمین وام مسکن کارکنان 
پیگیري و معرفی کارکنان به بانکها و موسسات مالی جهت 

رفع نیازهاي مالی .
تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب 

مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات 
شرکت درمراسم جشنها وتجلیل از بازنشستگان، هدایاي 

نوروزي ،ماه مبارك رمضان 
انعقاد قرارداد با شرکت آسان خرید ایرانیان جهت ارایه 

تسهیالت خرید کاال و خدمات
انعقاد تفاهم نامه با بیش از 

براي استفاده بانوان شاغل وبازنشستگان و فرزندان دختر .
برگزاري جشنها، مراسم و همایشهاي خانوادگی در راستاي 

تقویت روحیه همکاران
پرداخت وام به کارکنان تأمین نیرو از طریق معرفی پیمانکار 

مربوطه به بانک رسالت .

اطالع رسانی موسسات وفروشگاهها وانعقادتفاهمنامه جهت 
استفاده ازتخفیف وتسهیالت براي همکاران.

شرکت درمسابقات ورزشی وزارت نیرو براي آقایان وخانمها 
وکسب مقام تیمی وانفرادي درسطح کشور.

برگزاري جشنواره مختلف ومشارکت پرسنل  به 
منظورحمایت اززنان وفرزندان بی سرپرست

ایجاد صندوق قائم جهت کارکنان تأمین نیرو
پرداخت رفاهیات به پرسنل رسمی وتامین نیرو براساس 

بخشنامه ارسالی ازتوانیر.
برگزاري برنامه هاي متنوع ورزشی ازقبیل پیاده روي 
،پاکسازي محیط زیست و... مشترك با سایرشرکتهاي وابسته 

به صنعت آب وبرق استان مرکزي
برگزاري اردوهاي خانوادگی از قبیل کوهنوردي، برنامه هاي 

تفریحی و شاد با حضورشاغلین وبازنشستگان درسطح استان.
عیادت از بیماران شاغل وبازنشسته دربازه هاي زمانی خاص

مالقات بابازنشستگان در سطح استان توسط مدیران 
ومعاونین دراراك وشهرستانها

انعقادتفاهمنامه جهت تخفیف پرسنل وخانواده ایشان از 
فروشگاههاي بزرگ و معتبر استان

برگزاري کالسهاي ورزشی براي اوقات فراغت تابستانی براي 
دانش آموزان پسرودختر. 

سازماندهی فیزیکی اسناد پرسنلی شامل احکام ، دوره هاي 
آموزشی

در بخش سازماندهی الکترونیکی  اسناد تعداد 
اسناد پرسنلی در پرونده سیستمی هر فرد به صورت اسکن 

مدارك و ورود اطالعات انجام گردید. 
به روز رسانی اوراق هویتی شامل کارت پایان خدمت ،کارت 

ملی و شناسنامه هوشمند، انجام گردید. 
ارتقاء نرم افزار  حضور و غیاب و رفع خطاهاي آن

انعقاد قرارداد ورزشی براي استخر وسالن (بدنسازي ،دارت 
،تنیس ، والیبال وفوتسال)بامجموعه ورزشی برق باختر در 

طول یک سال با مبلغ حدود 
اعزام ورزشکاران مقام آور به مسابقات ورزشی وزارت نیرو.

برگزاري مسابقات فوتسال و والیبال داخلی بامبلغی بالغ بر 
500/000/000

پرداخت هدیه به دانش آموزان شاغلین به تعداد 
مبلغ 

پرداخت هدیه به دانش آموزان بازنشستگان به تعداد 

97

70

در 

15

12

1500

900/000/000

 ریالی
174

448/324/487
71

 به تعداد 

 نفر 

 واحد مهمانسرا در سطح استان 

 سالن ورزشی در سطح شهر 

 برگ 

 ریالی

 نفر با 
 ریالی

 نفر 

 نفر23

HRS 



با مبلغ 
کت وشلوار آقــایــان به تعداد 

1,970,400,000
تهیه البسه وکفش فنی به تعدادحدود 

پیمانکار
تهیه 

،تامین نیرو وحجمی)
تشکیل شوراي رفاه صنعت آب و برق در جلسات شوراي 
انسجام بخشی استان مرکزي و ارائه خدمات رفاهی گروهی به 

شرکت هاي وابسته به وزارت نیرو در استان مرکزي.
انعقاد تفاهم نامه تخفیف دار با بیش از 

(فروشگاهها، رستورانها، آموزشگاهها و مراکز مشاوره و 
خشکشویی و باربري و آتلیه و لوازم خانگی و خیاطی و .......) و 
اطالع رسانی مراکز خرید تخفیف دار در سایت شرکت توزیع به 

شرکتهاي تابعه وزارت نیرو در استان مرکزي به آدرس 
:

سمت راست
پیگیري تفاهم نامه با شبکه کشوري بی پی کارت(شرکت 

بارمان پارسه امرتات) جهت استفاده از تخفیف از طریق کارت 
خوان بانک ملی.

اطالع رسانی مراکز خرید تخفیف دار در مهمانسراهاي اراك و 
شهرستانهاي تابعه جهت بهره مندي مهمانان و کارکنان صنعت 

آب و برق کشور از تخفیف با ارائه کارت شناسایی .
تعامل با مرکز بهداشت و ثبت نام همکاران در سامانه مرکز 
بهداشت - درخواست حضور کارشناس تغذیه در محل شرکت 
جهت راهنمایی رژیم چاقی و الغري همکاران و استفاده رایگان 

از قرص هاي ویتامین 
نعقاد تفاهم نامه با مراکز آموزشی از جمله کانون فرهنگی 
آموزش(قلمچی) و آموزشگاه سنجش برتر(گاج) جهت استفاده 
فرزندان همکار صنعت آب و برق استان از تخفیف با حکم 

کارگزینی پدر یا مادر شاغل.
انعقاد تفاهم نامه با خانه بازي (مهدکودك پاره وقت) تحت نظر 

بهزیستی، جهت استفاده فرزندان همکار یک تا شش سال با  
قیمت نیم بها. 

پیگیري از سازمان ایرانگردي و جهانگردي جهت استفاده نیم 
بها همکاران و خانواده ایشان از موزه هاي اراك.

126/013
301

ریالی
700

68

70

 انتخاب گزینه مراکز خرید در منوي 

و قرص آهن در بازه هاي زمانی خاص.

 /
ـا  مبلغ قـــرار داد    نفر بـ

 نفر ازطریق شرکت 

 دست مانتو وشلوار براي تمام بانوان شاغل (رسمی 

 مرکز خرید از جمله 

 ریالی258
•

•

•

•

•

•

•

•

•ا

•

•
www.mpedc.ir 
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امورتدارکات

امورمالی
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•

•
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تعداد مناقصات برگزار شده  
1242

تعداد مزایده برگزار شده  4 مورد و به مبلغ برآوردي 
میلیارد ریالی بوده است . 

عملکرد خرید انواع کاالهاي مورد نیاز سال 
خرید خدمات و پیمانکاري) مبلغ 

است . 

تعداد استعالمهاي برگزار شده 
میلیارد ریالی که 

ریالی
ارزش ریالی 

پیگیري و فراهم نمودن اصالحیه تفاهم نامه نقل وانتقال 
دارایی ها از شرکت توانیر.

دریافت تسهیالت از بانک هاي آینده و صادرات.
دریافت اسناد اوراق تسویه، تسویه بدهی به بانک ها 

بااستفاده ازظرفیت بند  و  تبصره بودجه قانون سال 
باطلب انرژي برق مصرفی از اداره آموزش و پرورش، اداره 

کل ورزش و جوانان، استانداري، نیروهاي مسلح .
تسویه و تعیین  تکلیف پرونده مالیاتی اعم از مالیات 
حقوق، تکلیفی، عملکرد و مالیات برارزش افزوده تا پایان 

سال 
1394

تمرکز وجوه انشعاب در استان-(عدم انتقال وجوه به 
توانیر) و استفاده مستقیم ازمنابع حاصل از آن.

رفع مغایرت سنواتی انشعاب وتطبیق دفاتر مالی سیستم 

جامع مشترکین.
رفع مغایرت ( دالیل  مغایرت) وجوه انرژي سیستم 

بیلینگ باسیستم مالی.
وصول و ثبت طرف حسابهاي اسناد خزانه واوراق تسویه 

به ریز اشتراك در سیستم بیلینگ.
پیگیري ورفع مغایرت موافقتنامه ها در سطح  استان و به 

روز رسانی آن.
ایجاد اطالعات خروج نقدینگی در قالب عمرانی وجاري 

طی 
طراحی پنل پیامک جهت اطالع رسانی به طرف حسابها 

در هنگام پرداخت.
محاسبه و پیاده سازي مزایاي رفاهی غیر نقدي به صورت 

سیستمی و اتوماتیک.
امور نظارت برخدمات

خرید 
جهت واحدهاي اتفاقات ولوازم اندازه گیري

خرید یک دستگاه خودروي شیلر 6تن
بازسازي و اورهال مینی بوس باالبر اراك

خرید وتجهیز باالبر آشتیان
ارائه خدمات سرویس برون شهري به همکاران بالغ بر 

3000
بازسازي وتعمیر اساسی خودروهاي سنگین دلیجان و 

تفرش
تهیه و تأمین غذاي سالم به همکاران در روزهاي کاري 
ومراسم خاص همچون  جشنهاي کارگر نمونه ، ایمنی و 
بازنشستگان ومراسم کوهپیمائی و پیاده روي درمحله 

تخته سید کرهرود
اصالح وبهینه سازي فضاي سبز حوزه ستادي باهدف 

کاهش مصرف آب 
برگزاري تورهاي بازدید مدیریتی در شهرهاي کرمانشاه و 

مهاجران

51
 میلیارد ریالی بوده است. 

73

97
212

85
11

10
94

97

1395
 وتسویه آن حسب گزارش حسابرس قانونی.

12

15

 سرویس در سال 

 مورد و به مبلغ برآوردي 

 

 (بجزء 
 میلیارد ریالی بوده 

 مورد به مبلغ کل 
مورد دربخش خدمات به ارزش 

 میلیارد ریالی و
 میلیارد ریالی میباشد.

   

 و پیگیري و رسیدگی مالیات حقوق سال 

فقره.

 دستگاه خودروي کاراي دوکابین وتک کابین 

97

104

74

 

مورد در بخش خرید کاال به 

معاونت مالی و پشتیبانی



دفتر روابط عمومی
اخبار و اطالع رسانی:

تولید 
انتشار 

پیک برق
542

شبستان،فارس،پانا ،مهر،خبرآنالین،برقاب و... درج شده است.
675

هاي آن رسانه ها انتشار یافته است
درج اخبار کوتاه به صورت روزانه در کانال هاي سروش و واتساپ شرکت 

انتشار 4گاهنامه  توزیع برق سرزمین آفتاب
برگزاري نشست خبري با اصحاب رسانه

نظر سنجی و پژوهش 
انجام نظرسنجی میزان رضایت مندي ارباب رجوع از عملکرد شرکت با 

جامعه آماري 
نظارت براجراي سنجش میزان رضایتمندي  مشترکین شرکت در سال 

1397
واحد سمعی و بصري:

تعداد کلیپ هاي ساخته شده   5 عدد
زمان کلی کلیپ ها 

فیلمبرداري مراسمات و همایش ها و دوره هاي آموزشی  
مناسبات عکاسی شده 

میانگین تعداد فریم هاي عکس 
عکسهاي چاپ شده  

تعداد نشریه در سال 
تعداد پست و ترانسهاي برق    

تعداد دفترچه یادداشت 4 هزار عدد
اقالم اموزشی مدیریت مصرفی 6 هزار عدد

بروشور و نشریات مدیریت مصرف 6 هزار عدد
متراژ بنر هاي در سال 

برگزاري مراسم،همایش و برنامه ها:
تهیه نامه و لوح تقدیر درون و برون سازمانی در مناسبتهاي مختلف

گرامیداشت، افتتاح پروژه و طرحها در هفته دولت و دهه فجر
برگزاري همایش و مراسم هاي مناسبتی و بر اساس دستورالعملها و 
مصوبات جلسات شامل نهمین همایش ایمنی، جشن دانش آموزي، 
جشن تکلیف فرزندان همکار، تقدیر از همکاران نمونه، همایشهاي 

مدیریت مصرف براي گروهاي هدف مختلف، تجلیل از خانواده ایثارگران.
ایفاي نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در مناسبتهاي جهانی و ملی 

مانند پاکسازي محیط زیست، اهداي خون، کمک به خیریه ها
بازدید ازخانواده معظم شهداء، ایثارگران، پیشکسوتان وهمکاران شاغل 
وبازنشسته بیمار بصورت مستمردر ایام مختلف از سال بصورت چند نوبت 

ودلجویی ورسیدگی به ایشان .
گرامیداشت همکاران در مناسبتهاي مختلف سال براي گروههاي هدف 
خاص از قبیل روز زن، روز کارمند، روز جهانی کارگر، روز خانواده و تکریم 
بازنشستگان، هفته بسیج، روز جهانی معلوالن، روز عصاي سفید، روز 

مهندس و...
برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي فرهنگی براي کارکنان و خانواده ایشان 
مانند کوهپیمایی خانوادگی در چندین نوبت، برگزاري مسابقات قرآن، 
برگزاري مسابقات پیامکی،نقاشی و انشا، مراسم جشن تکلیف فرزندان 

همکار، اردوي فرزندان ممتاز 
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224
96

بار اخبار شرکت در سایت هاي خبري ایسنا ،ایرنا، ایکنا، 

مرتبه اخبار شرکت در جراید استان  توأم با انتشاردر وب سایت 

253

40
100

258
7000

100

97
30

97

گزارش خبري و انتشار در سایت شرکت
خبر در سایت خبري وزارت نیرو و توانیر و 

مشترك

  دقیقه 
 ساعت

 مراسم 
 فریم

 قطعه در ابعاد مختلف

     4عدد

    

117

1500

 خبر در نشریه 

 متر

طراحی و انتشارات:

دفتر حقوقی
•

•

•

•

•

•

•

•

بررسی و پاسخگویی به شکایات و درخواستهاي کتبی مردمی، 
ارگانهاي نظارتی و مراجع مافوق به میزان 

مورد پاسخگویی و انجام درخواست هاي شفاهی متقاضیان در مهلت 
تعیینی و با اولویت کاهش مدت زمان پاسخگویی

حضور در محاکم قضایی و انتظامی جهت دفاع از حقوق شرکت و 
پیگیري پرونده هاي جریانی بالغ بر 

برق گرفتگی، مطالبه خسارت، رفع تصرف، تجاوز به حریم، سرقت 
لوازم و تجهیزات برقرسانی و غیره

پیگیري بیش از 
مختومه نمودن بیش از نیمی از آنها

پیگیري مشترکین الوصول که منجر به صدور اجراییه ثبتی و 
پرداخت بدهی مصرف انرژي گردیده، بالغ بر 

ریالی
تعامل با مدیریت برق شهرستانها و ارائه مشاوره در راستاي خدمت 

رسانی بهتر به مشترکین و متقاضیان
اطالع رسانی قوانین و آیین نامه هاي تخصصی صنعت برق در سایت 
رسمی شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي جهت استفاده عموم 

مردم
مستندسازي امالك غیرمنقول شرکت در راستاي نظامنامه حقوقی 

وزارت نیرو
پیشگیري و تعیین تکلیف اموال مسروقه درخصوص بیش از 

135

175

125

182.807.900.000

95

 مورد و بیش از 

 فقره در زمینه هاي حوادث 

 مورد پرونده هاي انشعابات غیرمجاز برق و 

 

 مورد

246 
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دریافت درخواست هاي قابل طرح در هیات مدیره وثبت وضبط نامه ها
برنامه ریزي اوقات تشکیل جلسه هاي هیات مدیره وارسال دعوتنامه به اعضاي هیات مدیره به 

تعداد
برگزاري 

سوابق مرتبط با مصوبات
برگزاري 

مجمع
تهیه گزارش کامل از فعالیت هاي شرکت براي ارایه گزارش به مجمع عمومی وصاحبان سهام

ابالغ 
پاسخگویی مراجعات به دفتر مدیرعامل محترم و ثبت وضبط 

حضوري ( ارباب رجوع) به دفتر مدیرعامل محترم وپیگیري انجام درخواست ها پس از دستور 
مدیرعامل محترم

ثبت وضبط 
هاي مکاتبه شده با دفتر مجامع /شرکت توانیر/استانداري وسایر دستگاه هاي اجرایی

تهیه برنامه جلسات داخلی و خارج از سازمان مدیرعامل محترم 
تهیه صورت هاي مالی تملک دارایی ها وارایه آن به مجمع عمومی

بررسی فرآیندهاي مربوط به حسابداري درآمد وتایید واصالح درصورت لزوم
نظارت وبررسی فرآیندهاي مربوط به خرید کاال، هزینه ها و پرداخت به تامین کنندگان کاال وخدمات 

بررسی فرآیندهاي حقوق ومزایاي کارکنان ومطابقت با دستور العمل ها وبخشنامه هاي مرتبط 
بررسی قراردادهاي منعقدشده ومطابقت آن با تشریفات خرید وقوانین ودستورالعمل ها

بررسی ونظارت وبازدید موردي از فعالیت هاي انجام شده در قالب دستور کارهاي صادره در سطح 
استان 

42
40

10

82
271

9307

 مورد
 جلسه هیات مدیره با 

 جلسه مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده وپیگیري انجام مصوبات وارایه پاسخ به 

 مورد مصوبه هیات مدیره به صاحبان فرآیند وپیگیري انجام آنها.
 مورد درخواست مراجعین 

 نامه وارده به دفتر مدیرعامل محترم و

82

2747

 مصوبه وتهیه صورت جلسات مربوطه وثبت ونگهداري تمامی 

 نامه صادره از دفتر وپیگیري نامه 

دفتر هیات مدیره 



امورخدمات غیرحضوري 
1397جدول خالصه گزارش عملکرد پاسخگویی دربرنامه مدیریت بار سال

•

•
•
•

 

 
 

IVR 

با حضوروهمکاري کلیه پرسنل شرکت اعم از مدیرعامل، معاونین و مدیران و سایر کارشناسان در بازه هاي زمانی دو 
ساعته جهت پاسخگویی مدیریت استراتژیک بار ( از تاریخ 4تیر ماه لغایت

به بیش از 
همچنین میزان پاسخگویی در کل استان،  بیش از 

پخش پیامهاي صوتی متفاوت در زمینه نحوه اطالع از برنامه خاموشی ها.
در ابتداي پاسخگویی خودکار 

پیامهاي اطالع رسانی براي تماس گیرندگان با 

21
9000

19.100

تلفن 
121

مرداد ماه) ، آمار پاسخگویی در این امور  
 نفر ساعت رسید. (معادل بیش از یکسال پاسخگویی 

 نفر ساعت بوده است . 

121
 پخش شده است.

24

 ، در بازه زمانی مدیریت استراتژیک بار، بیش از 

 ساعته یک اپراتور)

 مرتبه، 850.000

جدول خالصه گزارش عملکرد سامانه نظارتی
1397) در سال10001000121پیک (
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کسب رتبه برتر ارزیابی جشنواره شهید رجایی دستگاههاي اجرایی استان مرکزي سال 

کسب رتبه  اول عملکرد کاهش پیک شرکتهاي توزیع برق کشور سال 

کسب رتبه سطح یک در ارزیابی حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 

کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی استان مرکزي در شاخص هاي 
اقتصاد مقاومتی سال 

شایسته تقدیر در بخش اجرایی برنامه ساالنه انتخاب قهرمان تاالب سازمان حفاظت محیط 
زیست سال 

کسب مقام اول رشته نصب انشعاب در اولین دوره مسابقات مهارت شغلی کشور در منطقه 
مرکز سال 

کسب رتبه سطح یک در رعایت حقوق مصرف کنندگان و تکریم ارباب رجوع دراستان 
مرکزي  سال 

کسب رتبه برتر در حوزه اطالع رسانی وزارت نیرو سال 

مشارکت موثر در ستاد معین اربعین حسینی پایانه مرزي مهران سال هاي 

استقرار چهاردهمین سال پیاپی استاندارد هاي مدیریت کیفیت، مدیریت زیست 
محیـطـی، مدیـریـت ایـمنـی و سـالمـت حرفه اي

شایسته تقدیر ویژه در ارزیابی فرهنگی و دینی وزارت نیرو در سراسر کشور  

کسب رتبه اول در جشنواره نوآوري شرکتهاي توزیع
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97جدول اسامی بازنشستگان(رسمی)-سال

سید رضا میر فاطمی رضا حبیبی رضا عسگري

علی رستمی عبدالرضا مهرعلیان علیرضا میقانی

محمودفدوي علی یعقوبی

مریم ورلیک

مریم سادات طباطبایی

علی شجاعی حسن ترکمن ذاکري

محمدبیات

آسمانی
همکار درگذشته



مراسم افتتاح پروژه ها در هفته دولت با حضور استاندار محترم مرکزي



مراسم افتتاح پروژه ها در دهه فجر با حضور استاندار محترم مرکزي



بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستانهاي اراك ، خنداب و کمیجان در مجلس شوراي اسالمی 

برگزاري ممیزي بازار برق با حضور معاون محترم دفتر برنامه ریزي توزیع شرکت توانیر



بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداري مرکزي از پروژه بازار تاریخی شهر اراك

بازدید استاندار محترم مرکزي ازمدیریت توزیع برق کمیجان



بازدید نماینده محترم مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شوراي اسالمی از مرکز خدمات غیر حضوري شرکت

بازدید مدیر عامل و کارکنان محترم شرکت توزیع برق زنجان از شرکت



بازدید مدیرعامل محترم شرکت توانیر



بازدید معاون محترم توانیر در امور مجلس

بازدید مسوول محترم امور ایثارگران شرکت توانیر



برگزاري جلسه شوراي فنی استان با حضور رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه استان مرکزي

نشست هماهنگی مجمع نمایندگان استان مرکزي



جلسه هم اندیشی در خصوص ماموریت ملی هارنس با
 حضور مدیر کل محترم دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر

حضور نماینده محترم ولی فقیه در شرکت به مناسبت هفته وحدت



جلسه با معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداري مرکزي

انعقاد تفاهم نامه همکاري احداث نیروگاه هاي خورشیدي براي روستاییان



کسب رتبه سطح یک در ارزیابی رعایت حقوق مصرف کننده



تقدیر در خصوص فعالیتهاي پدافند غیرعامل

تجلیل از حافظان امنیت تاسیسات و شبکه هاي توزیع برق



تجلیل از فعالین امر به معروف و نهی از منکرو صیانت از حقوق شهروندي

تقدیر از خدمات شرکت در ستاد اربعین حسینی

تقدیر از برگزیدگان دهمین
دوره المپیاد ورزشی فرزندان



جشن امیدهاي آینده
جشن مدیریت مصرف

قدردانی در روز جهانی معلولین

قدردانی در روز دختر

مراسم روز زن قدردانی در روز عصاي سفید



برگزاري مراسم روز 
جهانی دوچرخه سواري

پاکسازي محیط زیست در روز طبیعت توسط کارکنان شرکت مراسم تجلیل از کارکنان نمونه

برگزاري همایش مدیریت
مصرف در حوزه ادارات



برگزاري نهمین همایش ایمنی شرکت

بازدید استاندار محترم مرکزي و نماینده
محترم مجلس از غرفه شرکت در

نمایشگاه چهلمین سالگرد
پیروزي انقالب اسالمی

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با مردم



حضور همکاران در فرایند بازیافتبرگزاري مراسم ساعت زمین

بازدید پیاده صبحگاهی مدیران از شبکه توزیع برق قبل از شروع ساعت کاري



فعالیت اکیپهاي عملیاتی براي پایداري شبکه



مراسم گلباران مزار مطهر شهدا

مراسم تکریم آزادگان سرافراز دفاع مقدس



دیدار با خانواده محترم بازنشستگان

دیدار با خانواده محترم ایثارگران



طراحی خالقانه نماي پست برق
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