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 کار برق را با همین جدیت دنبال کنید فرسودگی شبکه اتصاالت هم بسیار مهم است

 از زحمات شما و همکارانتان تشکر میکنم

 مقام معظم رهبري
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 پیشـگفتار

 هاي توزیع نیروي برق، الل شرکتاز زمان استق

هزار  850برداري از  بهره ،شرکت فعال 39

کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف را بعهده 

میلیون مشترك  38داشته و به حدود 

ایش پ. )1(شکل  کنند رسانی می خدمت

هاي توزیع نیروي  محور عملکرد شرکت شاخص

شناسایی انحراف نامساعد از  برق، آسیب

ده هاي ابالغی و قرار دادن دانش ایجاد ش برنامه

 برداري ار مدیران ارشد ضامنی براي بهرهدر اختی

 

رسانی  بهینه از این شبکه گسترده و خدمت 

اهمیت این  شایسته به مشترکین خواهد بود.

هاي  بررسی روند تغییرات شاخص موضوع با

گردد.  تر می هاي اخیر روشن استراتژیک طی سال

نشان داده شده است،  2که در شکل  همانطوري

ت و زمان خاموشی طی ، تلفاوصولهاي  شاخص

درصد بهبود  32و  18، 5سال اخیر به ترتیب  5

ها و نیل  اند. بهبود هرچه بیشتر این شاخص داشته

پایش  در گرو ادامه اهداف آرمانی تدوین شده،به 

 در هاي توزیع نیروي برق عملکرد شرکت

 صنعت توزیع نیروي برق در یک نگاه -1شکل 
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واقعی، کوتاه مدت، -زمان ي زمانی مختلفِها بازه

ها طبق  و بازبینی برنامه میان مدت و بلند مدت

 . است نتایج حاصله

 

 

 
 هاي وصول، تلفات و زمان خاموشی ساله شاخص 5روند  -2شکل 

هاي  اولین ارزیابی عملکرد شرکت ،رو از این
بر مبناي  توزیع در بازه زمانی بلند مدت

انجام  1399در سال  هاي کلیدي شاخص

دومین پذیرفت. اکنون پس از گذشت یک سال، 
 هاي توزیع ارزیابی عملکرد شرکتجامع مستند 

 تدوین شده و امیدواریم بتوان از آن جهت
با نگاه به هاي توزیع نیروي برق  راهبري شرکت

اصول "و  "داري اقتصادي مبانی بنگاه"
 استفاده کرد. "داري شرکت

 شاخص ردیف

 وري ضریب بهره 1

 زمان خاموشی هرمشترك  2

احـداث شـبکه فشـار متوسـط خطـوط هزینه واحد  3
 هزینه واحد احداث شبکه فشار ضعیف خطوط هوایی 4 

 میانگین هزینه احداث هر پست هوایی  5

نسبت هزینه احداث هـر پسـت هـوایی بـه ظرفیـت  6
 تلفات 7  

 درصد فیدرهاي داراي ضریب توان قابل قبول 8

 ضعیف توان منصوبه روشنایی به حجم شبکه فشار 9

 سهم کابل خودنگهدار در شبکه فشار ضعیف هوایی  10

 چاوش 11

 تعداد روزهاي تجاوز از حد پیک 12

 وصول 13

 متوسط زمان واگذاري انشعاب از شبکه 14

 با پروب قرائت 15

 شاخص درصد کنتورهاي دیجیتال 16

 درصد قرائت ولتاژ 17

 رویت پذیري بار مشترکین 18

 طرح به عملکرد جارينسبت عملکرد  19

 بدهی به طرح 20
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 هاي منتخب شاخص

ریزي و  هاي برنامه شاخص منتخب از حوزه 20

نظارت راهبردي، مهندسی و راهبري شبکه، 

هوشمندسازي و امورمشتریان جهت ارزیابی 

هاي توزیع در نظر گرفته شده است. در  شرکت

ها به این مهم توجه شده است  انتخاب شاخص

هاي  ها را از سامانه مقادیر کمی آنکه بتوان 

هاي توزیع  هاي مالی شرکت برخط، صورت

نیروي برق، گزارشات هیات مدیره به مجمع 

هاي توزیع و آمار  عمومی صاحبان سهام شرکت

تفصیلی صنعت برق ایران بخش توزیع در سال 

ها در  استخراج نمود. تعریف دقیق شاخص 1399

 پیوست گزارش آورده شده است.

 ها امتیازدهی شاخص

جهت محاسبه امتیاز هر شاخص و محاسبه امتیاز 

و  1نهایی از روش ارائه شده در مرجع اطلس آب

استفاده شده است. در  اتحادیه اروپا 2شهرهاي آبی

ها نرمالسازي و به  این روش تمامی شاخص

شوند تا بتوان  نگاشت می 10تا  0عددي بین 

اري از عملکرد هاي مبتنی بر نمودارهاي آم تحلیل

هاي توزیع استخراج نمود. شایان ذکر  شرکت

است جزئیات مربوط به نحوه محاسبه امتیازها و 

1 Urban Water Atlas For Europe, 2017 
2 BlueSCities For Europe, 2015 

هاي گزارش  ها در پیوست مقادیر خالص شاخص

 آورده شده است.

 

 منطق رادار

هاي مختلف نمودار رادار مانند  با توجه به قابلیت

امکان شناساي نقاط قوت و ضعف در یک نگاه و 

کاوي موثر در جهت تسهیم تجارب  بهینهامکان 

هاي  برتر، منطق راداري جهت مقایسه شرکت

 .شود توزیع به کار گرفته می
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  گنبد سلطانیه  زنجان، سومین گنبد تاریخی مرتفع جهان

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری   179استان زنجان دارا  

میلیون کریرلرویاا سرا رت  9063انرژ  ساالنه 

 9179ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پست می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کریرلرومرترر  3176ی  6310ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 919موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 16فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 

Zanjan Electricity Distribution Company 

www.zedc.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 . 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 نمرهنهایی

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  زنجران 
پذیر  رراال   دارا  رییت

رار مشترکین، یصول راال، 
مشارکت راال در مدیریرت 
پیک رار ی هزینره یادرد 
ادردا  شرهرفره فشرار 

 ضعیف پایین است.

توجه ییژه جهت افزایر  

گذار  در شهفره،  سرمایه

افزایر  سرهرا کرارر  

خودنگهدار ی  ررهرهرود 

یر   ضررریررب رررهررره

ترانسفورماترورهرا نریراز 

 است.

 نمره  شاخص  ردیف

 9603   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 6669   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1639   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 6613   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 7663   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 0603   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 7666   تلفاا 7

 6666   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 0676   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 1666   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1630   چای  99

 1636   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 1631   شاخص یصول 99

 1697   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 7673   درصد قرائت را پریب 93

 6636   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3691   درصد قرائت یلتاژ 97

 96666   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3663   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 7693   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36
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  )سالم اهلل علیها( درقم مموومه فاطمه حرم مطهر حضرت 

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشتررک ررا فرری   366استان قا دارا  

میلیون کریرلرویاا سرا رت  9090انرژ  ساالنه 

 9636ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پست می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کریرلرومرترر  9160ی  1991ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 393موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 36فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم 

Qom Electricity Province Distribution Company 

www.qepd.co.ir 

 نمرهنهایی

50.7 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  قا دارا  
یصول راال، درصد قرائت ررا 
پریب راال، هزینره ادردا  
شهفه فشار ضعیف ی پست 
هوایی پرایریرن ی درصرد 
فیدرها  را ضریرب تروان 

 قار  قهول راال است.

توجه ییژه جهت ررهرهرود 
یر   ضرررریرررب ررررهرررره

ترانسفورماتورها، افرزایر  
گذار  در شهفه ی  سرمایه

افررزایرر  سررهررا کرراررر  
خودنگهدار در شهفه نریراز 

 است.

 نمره  شاخص  ردیف

 1691   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 6697   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1663   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 1631   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 6697   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 1669   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 0696   تلفاا 7

 6631   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 9676   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9613   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1690   چای  99

 7673   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 1633   شاخص یصول 99

 1610   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 1636   درصد قرائت را پریب 93

 6690   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 0660   درصد قرائت یلتاژ 97

 3667   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3601   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 6619   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

       

وز
ق نی

بر



3 

 

  ، یکی از مهم ترین مراکز دینی شیمیان در مشهد،  حرم مطهر امام رضا )ع (

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فری  انررژ   9017مشهد دارا  

رراشرد. میلیون کیلویاا سا ت مری 0607ساالنه 

-مگایلت 9966ها   مومی شرکت ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشار ضعیرف 

کیلومرترر اسرت.  96369ی  0013آن ره ترتیب  

ها  توزیع موجود همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپرر ی مرتروسرط طرول کیلویلت 319شرکت 

 راشد.کیلومتر می 97فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق مشهد 

Mashhad Electric Energy Distribution Company 

www.meedc.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 نمرهنهایی

40.6 

 
توزیع نیری  رر  مشهد 

دارا  زمان خرامروشری 

مشترکین پرایریرن، ی 

پذیر  راال  ررار  رییت

مشترکین ی هرزیرنره 

اددا  پسرت هروایری 

 پایین است.

توجه ییژه جهت رههرود 

یر   ضررریررب رررهررره

ترانسفورماتورها، کاه  

توان منصوره ریشنایی ی  

افزای  درصد قررائرت 
 یلتاژ نیاز است.

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

 نمره  شاخص  ردیف

 9696   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1617   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6606   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 6693   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 1619   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 96666   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 1677   تلفاا 7

 1699   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 3676   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 1613   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1679   چای  99

 1636   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 0669   شاخص یصول 99

 1669   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 6613   درصد قرائت را پریب 93

 6697   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9636   درصد قرائت یلتاژ 97

 1601   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 0669   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 0693   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

       

وز
ق نی

بر
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  دومین بنای گلی ایران ارگ تاریخی بلقیس اسفراین با قدمت چهار هزار سال،

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را  973استان خراسان شمالی دارا  

میلریرون کریرلرویاا  9369فری  انرژ  ساالنه 

ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پستسا ت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی مگایلت 967

 1696ی  7633فشار ضعیف آن رره تررتریرب 

-کیلومتر است. همچنین، متوسط ظرفیت پسرت

آمرپرر ی کیلویلت 993ها  توزیع موجود شرکت 

 73متوسط طول فیدرها  فشار مرتروسرط آن 

 راشد.کیلومتر می

 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 

North Khorasan Electric Distribution Company  

www.nkedc.ir 

توزیع نیری  رر  خراسان 
شمالی دارا  میرانرگریرن 
هزینه اددا  پست هوایی 
پایین، زمران خرامروشری 
پایین، سها راال  کرارر  
خودنگهدار در شرهرفره ی 
متوسط زمران یاگرذار  

 انشعاب پایین است.

توجه ییژه جهت افرزایر  
یر   ضرررریرررب ررررهرررره

ترانسفورماتورها، افرزایر  
درصد قررائرت یلرتراژ ی 
افزای  سرمایه گذار  در 

  شهفه نیاز است.

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

 نمرهنهایی

4046 

 نمره  شاخص  ردیف

 6633   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1616   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1699   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 1671   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 96666   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 1607   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 0666   تلفاا 7

 1679   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 1693   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 1610   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1636   چای  99

 0673   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 0639   شاخص یصول 99

 1619   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 6633   درصد قرائت را پریب 93

 6690   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3631   درصد قرائت یلتاژ 97

 1660   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3600   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 6663   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

       

وز
ق نی

بر
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  جهاندر میدان نقش جهان اصفهان،از  بناهای تاریخی نادر در   قاپوعاای عمارت

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک ررا  9391شهرستان اصفهان دارا  

میلریرون کریرلرویاا  0939فری  انرژ  ساالنه 

ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پستسا ت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی مگایلت 9990

کیلومتر  6709ی  0660فشار ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 336موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 97فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

Esfahan Electricity Power Distribution Company 

www.eepdc.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیرع نریرری  ررر  
شهرستران اصرفرهران 
دارا  زمان خامروشری 
پایین، کیفیرت یلرتراژ 
راال، شاخص یصول راال 
ی مررترروسررط زمرران 
یاگذار  انشعاب پایین 

 است.

توجه ییژه جهت رههود 
 ملفرد طرح ی افزای  
سها کار  خودنگهردار 

 در شهفه نیاز است.

 نمرهنهایی

4045 

 نمره  شاخص  ردیف

 9696   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1609   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6691   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 3600   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 0636   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 1631   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 6611   تلفاا 7

 0619   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 3610   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9639   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 96666   چای  99

 6633   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 1616   شاخص یصول 99

 1619   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 1633   درصد قرائت را پریب 93

 7609   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3677   درصد قرائت یلتاژ 97

 3613   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3671   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 1619   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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  متملق به دوران سوم زمین شناسی  در شهرستان  دایجان، رار چال نخجیر 

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری   731استان مرکز  دارا  

-میلیون کیلویاا سا ت مری 3993انرژ  ساالنه 

 3311ها   مومی شررکرت راشد. ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کیلرومرترر  6036ی  99176ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 919موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 90فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 

Markazi Province Electricity Distribution Company 

www.mpedc.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  مرکرز  
دارا  یصول راال، پریفیر  
یلتاژ مناسب در شرهرفره، 
زمان خاموشی پایریرن ی 
هزینه یادد اددا  شهفه 
 فشار متوسط پایین است.

توجه ییژه جهت ررهرهرود 
ضریب تروان فریردرهرا، 
افزای  درصد قرائت یلتاژ 

یر   ی رههود ضریب ررهرره
 ترانسفورماتورها نیاز است.

 نمرهنهایی

4044 

 نمره  شاخص  ردیف

 9607   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 6619   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1611   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 7639   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 0696   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 6611   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 0639   تلفاا 7

 1639   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 1616   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 1631   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1639   چای  99

 6673   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 1673   شاخص یصول 99

 6676   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 7636   درصد قرائت را پریب 93

 7696   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9697   درصد قرائت یلتاژ 97

 7697   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3691   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 6631   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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    ،بزرگترین سازه خشتی  جهان ارگ بم

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هرزار  316جنوب استان کرمران دارا  دارا  

مریرلریرون  3176مشترک را فری  انرژ  ساالنه 

هرا  راشد. ظررفریرت پسرتکیلویاا سا ت می

آمپر ی طول خطوط فشرار مگایلت 9376شرکت 

ی  36091متوسط ی فشار ضعیف آن ره ترتیرب 

کیلومتر است. همچنین، متوسط ظرفیت  91136

آمپر کیلویلت 961ها  توزیع موجود شرکت پست

 31ی متوسط طول فیدرها  فشار متوسرط آن 

 راشد.کیلومتر می

 شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

South of Kerman Electric Power Distribution Company 

www.sked.co.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

توزیع نیری  رر  جرنروب 
کرمان دارا   رمرلرفررد 
طرح راال، مشارکت راال در 
مدیریت پیک رار، درصرد 
نصب کنتورها  دیجیتال 
راال ی تروان مرنرصرورره 

 ریشنایی پایین است.

توجه ییژه جهت ررهرهرود 
ضریب توان فیدرها، رههود 
پریفی  یلتاژ شرهرفره ی 
 کاه  تلفاا نیاز است.

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

 نمرهنهایی

407. 

 نمره  شاخص  ردیف

 9611  یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1619   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1611   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 7611   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 3690   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 3676   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 1619   تلفاا 7

 9611   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 1660   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 0667   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1669   چای  99

 1673   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 1699   شاخص یصول 99

 1637   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 6639   درصد قرائت را پریب 93

 1660   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 1606   درصد قرائت یلتاژ 97

 1631   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 96666   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 96666   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

        

وز
ق نی

بر
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 بافت تاریخی شهر یزد، دومین شهر تاریخی جهان

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک ررا فرری   796استان یزد دارا  

-میلیون کیلویاا سا ت مری 3761انرژ  ساالنه 

 9936ها   مومی شررکرت راشد. ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کیلرومرترر  6761ی  99699ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 937موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 96فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 
Yazd Electrical Distribution Company 

www.yed.co.ir 

 .راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  ررر  یرزد 
دارا  زمان خرامروشری 
پایین، متروسرط زمران 
یاگذار  انشعاب پاییرن 
ی هزینه یادرد ادردا  
شهفه فشار مرتروسرط 

 پایین است.

توجه ییژه جهت رههرود 
 ملفرد طرح، افرزایر  
درصد قرائت یلرتراژ ی 
کاه  توان مرنرصرورره 

 ریشنایی نیاز است.

 نمرهنهایی

40.6 

 نمره  شاخص  ردیف

 7666   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 96666   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1619   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 7676   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 0601   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 3666   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 6639   تلفاا 7

 0693   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 1696   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 0671   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1631   چای  99

 7673   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 0666   شاخص یصول 99

 1610   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 0611   درصد قرائت را پریب 93

 7669   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3663   درصد قرائت یلتاژ 97

 7631   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9616   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 1661   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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  اقیانوس هند نزدیک ترین بندر ایرانی به    بندر بریس چابهار، 

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هرزار  677استان سیستان ی رلوچستان دارا  

مریرلریرون  0901مشترک را فری  انرژ  ساالنه 

هرا  راشد. ظررفریرت پسرتکیلویاا سا ت می

آمپر ی طول خطوط مگایلت 3976 مومی شرکت 

 33101فشار متوسط ی فشار ضعیف آن ره ترتیب 

کیلومتر است. همچنریرن، مرتروسرط  91790ی 

 996ها  توزیع موجرود شررکرت ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول فریردرهرا  فشرار کیلویلت

 راشد.کیلومتر می 76متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
Sistan & Balouchestan Electricity Power Distribution Company 

www.sbepdc.ir 

 نمرهنهایی

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

ترروزیررع نرریررری  رررر  
یرلوچسرتران دارا   سیستان

هزینه یادد اددا  شرهرفره 
فشار ضعیرف ی مرتروسرط 
پایین، توان منصوره ریشنایی 
پررایرریررن، درصررد نصررب 
کنتورها  دیجیتال رراال ی 
زمان یاگذار  انشعاب پاییرن 

 است.

توجه ییژه جرهرت کراهر  
زمان خاموشی مشتررکریرن، 

پرذیرر  ررار  افزای  رییرت
مشررترررکرریررن ی افررزایرر  

گذار  در شهفه نیراز  سرمایه
 است.

 نمره  شاخص  ردیف

 3636   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 9613   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1676   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 96666   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 6600   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 6616   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 0699   تلفاا 7

 7676   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 1600   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 3661   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 3616   چای  99

 6666   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 6610   شاخص یصول 99

 1660   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 1631   درصد قرائت را پریب 93

 96666   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3693   درصد قرائت یلتاژ 97

 6619   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3671   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 6633   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

       

وز
ق نی
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 ساز جهان ترین رار دست رار سنگ تراشان جهرم، بزرگ

خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر 9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری  160استان فارس دارا  

-میلیون کیلویاا سا ت مری 6396انرژ  ساالنه 

 3661ها   مومی شررکرت راشد. ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کیلومترر  93693ی  31160ضعیف آن ره ترتیب  

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 961موجود شرکت 

راشد.کیلومتر می 39فیدرها  فشار متوسط آن 

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 

Fars Electricity Distribution Company 

www.farsedc.ir

راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  فرارس 
دارا  سها راال  کرارر  
خودنگهدار، مشارکت راال 
در مدیریت پیک ررار ی 
متوسط زمان یاگرذار  

 انشعاب پایین است.
توجه ییژه جهت افزای  

گذار  در شهفره،  سرمایه
یر   رههود ضریب ررهرره

ترررانسررفررورمرراتررورهررا ی 
افزای  درصرد قررائرت 

 یلتاژ نیاز است.

نمرهنهایی

40.6

نمرهشاخص ردیف

 9661 یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 7699 زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6663 هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 7630 هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 6697میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 6673نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 7613 تلفاا 7

 9617 درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 1660 توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 1613سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 7663 چای  99

 96666  تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 3611 شاخص یصول 99

 1613 متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 0676 درصد قرائت را پریب 93

 1663 درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9636  درصد قرائت یلتاژ 97

 9671 رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9633 نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 9679 نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36
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 برج مخابرتی مرتفع در جهان برج میالد تهران، ششمین

خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر 9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری  1337تهران رزرگ دارا  

میلیون کیلرویاا سرا رت  36116انرژ  ساالنه 

ها   رمرومری شررکرت راشد. ظرفیت پستمی

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط مگایلت 96963

 39116ی  1191ی فشار ضعیف آن ره ترتیرب 

-کیلومتر است. همچنین، متوسط ظرفیت پسرت

آمرپرر ی کیلویلت 011ها  توزیع موجود شرکت 

 7متوسط طول فیدرها  فشرار مرتروسرط آن 

 راشد.کیلومتر می

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 

Tehran Power Distribution Company 

www.tbtb.ir

توزیع نیری  ررر  ترهرران 
رزرگ دارا  زمان خاموشی 
پایین، تلفاا پایین، درصرد 
فیدرها  را ضرریرب تروان 
قار  قهول راال، سها کرارر  
خودنگهدار راال ی مرتروسرط 
زمران یاگرذار  انشرعراب 

پایین است.
توجه ییژه جهرت کراهر  
هزینه یادد اددا  شهرفره 
فشار متوسط، رههود ضریب 

یر  ترانسفورماتورهرای  رهره
افزای  درصد قرائت یلرتراژ 

نیاز است.

نمرهنهایی

70.6

راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

نمرهشاخص ردیف

 9631 یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1676 زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6666 هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 3666 هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 9663میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 6669نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 6607 تلفاا 7

 96666  درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 0619 توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 96666 سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1661 چای  99

 1673 تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 7691 شاخص یصول 99

 96666  متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 1633 درصد قرائت را پریب 93

 7697 درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9601  درصد قرائت یلتاژ 97

 9639 رییت پذیر  رار مشترکین 96

 1666 نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 1699 نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36
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خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک  169استان آذررایجان شرقی دارا  

میلیون کریرلرویاا  9093را فری  انرژ  ساالنه 

ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پستسا ت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی مگایلت 3961

 96696ی  93616فشار ضعیف آن ره ترتیرب 

-کیلومتر است. همچنین، متوسط ظرفیت پسرت

آمرپرر ی کیلویلت 963ها  توزیع موجود شرکت 

 07متوسط طول فیدرها  فشار مرتروسرط آن 

راشد.کیلومتر می

شرکت توزیع نیروی برق استان  آذربایجان شرقی 

East Azerbaijan Distribution Electrical Company 

www.eaedc.ir

  قدمت   میلیون سال ۵۱،با بیش از    خواجه به اهر -الر در مسیر جاده تبریز داغ های رنگی آالکوه 

راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

تروزیرع نریررری  رررر  
آذررایجان شرقی دارا  
یصررول ررراال، درصررد 
فیدرها  را ضریب توان 
قار  قهول راال ی  هزینره 
اددا  شرهرفره فشرار 

متوسط پایین است.
ترروجرره ییررژه جررهررت 
افزای  سرهرا کرارر  
خودنگهدار در شرهرفره، 
رههود  ملفرد طررح ی  

یر   رههود ضریب ررهرره
ترانسفورماتورهرا نریراز 

است.

نمرهنهایی

70..

نمرهشاخص ردیف

 3633 یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 7639 زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1691 هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 7666 هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 6696میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 6616نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 3601 تلفاا 7

 1691 درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 7636 توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9669سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 6673 چای  99

 6666 تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 1616 شاخص یصول 99

 7666 متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 7617 درصد قرائت را پریب 93

 6669 درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3613  درصد قرائت یلتاژ 97

 3663 رییت پذیر  رار مشترکین 96

 6696 نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 7697 نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36
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  شناس، شاعر و طراح تقویم جالای دان، ستاره آرامگاه خیام در نیشابور،فیلسوف، ریاضی

خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک  9993استان خراسان رضو  دارا  

میلیون کریرلرویاا  7919را فری  انرژ  ساالنه 

 9333ها  شرکت راشد. ظرفیت پستسا ت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کیلومرترر  91671ی  37060ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 939موجود شرکت 

راشد.کیلومتر می 09فیدرها  فشار متوسط آن 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 

Khorasan Razavi Power Distribution Company 

www.kedc.ir

توزیرع نریرری  ررر  
خراسان رضو  دارا  
زمان خاموشی پایریرن، 
مشررارکررت ررراال در 
مدیریت پیرک ررار ی 
میانگین هزینه ادردا  
پست هوایری پرایریرن 

است.
توجره ییرژه جرهرت 

گرذار   افزای  سرمایه
در شهفه، افزای  سها 
کار  خرودنرگرهردار ی  
افزای  درصد قررائرت 

یلتاژ نیاز است.

راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

نمرهنهایی

7066

نمرهشاخص ردیف

 1691 یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1639 زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1699 هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 0697 هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 1691میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 1601نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 3636 تلفاا 7

 3613 درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 3633 توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9671سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 6691 چای  99

 1666 تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 1616 شاخص یصول 99

 3696 متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 6697 درصد قرائت را پریب 93

 0619 درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3671  درصد قرائت یلتاژ 97

 3613 رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9603 نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 7619 نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36
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 میلیون سال قدمت ۰۴گرگان، با   هارخورانجنگل نا 

خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر 9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فری  703استان گلستان دارا  

-میلیون کیلویاا سا ت مری 9307انرژ  ساالنه 

 9369ها   مومی شررکرت راشد. ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کریرلرومرترر  6636ی  6931ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 999موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 93فیدرها  فشار متوسط آن 

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 

Golestan Province Electricity Distribution Company 

www.ped-golestan.ir

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نریرری  ررر  
گلستان دارا  درصرد 
قرائت را پرریب رراال، 
ترروان مررنررصرروررره 
ریشنایی پرایریرن ی 

یر  راال   ضریب رهره
ترانسفورماتورها است.
توجه ییرژه جرهرت 
رههود ضرریرب تروان 
فیدرها، رههود درصرد 
قرائت یلتاژ ی افزایر  
سها کار  خودنگهدار 
در شهفه نیاز است.

نمرهنهایی

7066

نمرهشاخص ردیف

 7639 یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 6633 زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6667 هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 6669 هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 6639میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 6631نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 1613 تلفاا 7

 9611 درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 6699 توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 3663سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 0601 چای  99

 7673 تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 0613 شاخص یصول 99

 7619 متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 1637درصد قرائت را پریب          93

 6673 درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 6667  درصد قرائت یلتاژ 97

 9607 رییت پذیر  رار مشترکین 96

 0691 نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 7661 نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36
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  خاورمیانه دریاچه آب شور ترین دریاچه ارومیه، بزرگ

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشرتررک ررا  9969آذررایجان غرری دارا  

میلریرون کریرلرویاا  3933فری  انرژ  ساالنه 

ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پستسا ت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی مگایلت 179

 93399ی  93393فشار ضعیف آن ره ترتیرب 

کیلومتر است. همچنیرن، مرتروسرط ظررفریرت 

آمپر کیلویلت 996ها  توزیع موجود شرکت  پست

 33ی متوسط طول فیدرها  فشار متوسرط آن 

 راشد.کیلومتر می

 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

West Azarbaijan Electricity Power Distribution Company  

www.waepd.ir 

توزیرع نریرری  ررر  
آذررایجان غررری دارا  
مشررارکررت ررراال در 
مدیریرت پریرک ررار، 
میانگین هزینه ادردا  
پست هوایی ی شرهرفره 
فشارمتوسرط پرایریرن 

 است.

ترروجرره ییررژه جررهررت 
افزای  سرهرا کرارر  
خودنگرهردار، ررهرهرود 
 ملفرد طرح ی افزایر  

 یصول نیاز است.

 نمرهنهایی

7066 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

  

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

 نمره  شاخص  ردیف
 1666   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 6636   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1603   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 6690   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 1661   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 6611   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 1633   تلفاا 7

 0610   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 7609   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 6666   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 6601   چای  99

 96666   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 3639   شاخص یصول 99

 1669   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 6617   درصد قرائت را پریب 93

 6633   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9611   درصد قرائت یلتاژ 97

 3636   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9611   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 9610   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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  امپراتوری ساسانی قلمه رودخان، فومن، متملق به دوره

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فری   9361استان گیالن دارا  

میلیون کریرلرویاا سرا رت  3136انرژ  ساالنه 

 3001ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پست می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کیلرومرترر  36911ی  1119ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 906موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 33فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 
Guilan Power Distribution Company 

www.gilanpdc.ir 

توزیع نریرری  ررر  
گیالن دارا  یصرول 
راال، توان مرنرصرورره 
ریشنایی پرایریرن ی 
مشررارکررت ررراال در 
مدیریت پریرک ررار 

 است.

توجه ییرژه جرهرت 
افزای  سها کرارر  
خودنگهدار، افرزایر  
 رمرلرفررد طررح ی 
افزای  درصد قررئرت 

 یلتاژ نیاز است.

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

 نمرهنهایی

705. 

 نمره  شاخص  ردیف

 3619   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 7639   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1693   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 7603   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 7613   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 7619   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 1616   تلفاا 7

 6630   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 1636   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9630   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1633   چای  99

 1636   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 96666   شاخص یصول 99

 1669   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 0669   درصد قرائت را پریب 93

 7639   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 6603   درصد قرائت یلتاژ 97

 3663   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3691   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 0601   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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 خالصه وضعیت  شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هرزار مشرتررک ررا  9339استان اصفهان دارا  

میلیون کریرلرویاا  96169فری  انرژ  ساالنه 

ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پستسا ت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی مگایلت 9611

 91600ی  39693فشار ضعیف آن ره ترتریرب 

-کیلومتر است. همچنین، متوسط ظرفیت پسرت

آمرپرر ی کیلویلت 901ها  توزیع موجود شرکت 

 99متوسط طول فیدرها  فشار مرتروسرط آن 

 راشد.کیلومتر می

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

Esfahan Province Electrical Distribution Company  

www.epedc.ir 

 بناهای دوره قاجارترین  ممروفاز یکی -ها،کاشانخانه طباطبایی

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

توزیع نریرری  ررر  
استان اصفهان دارا  
مشررارکررت ررراال در 
مدیریت پریرک ررار، 
تلرفراا پرایریرن ی 

پذیر  راال  رار  رییت
 مشترکین است.

توجه ییرژه جرهرت 
رههود رههود ضرریرب 
توان فیدرها، رهرهرود 

یر   ضررریررب رررهررره
ترانسفورمراترورهرا ی 

گذار   افزای  سرمایه
 در شهفه  نیاز است.

 نمرهنهایی

7056 

 نمره  شاخص  ردیف

 3613   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1696   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1660   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 0601   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 3690   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 3636   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 96666   تلفاا 7

 9607   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 3671   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9611   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1697   چای  99

 96666   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 7636   شاخص یصول 99

 6699   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 7606   درصد قرائت را پریب 93

 7631   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9619   درصد قرائت یلتاژ 97

 6699   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9690   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 3697   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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   ترین دریاچه آب شیرین ررب کشور مریوان، بزرگ ریاچه زریوار د 

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشرتررک ررا  066استان کردستان دارا  

میلریرون کریرلرویاا  3936فری  انرژ  ساالنه 

ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پستسا ت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی مگایلت 039

 0396ی  96611فشار ضعیف آن ره تررتریرب 

کیلومتر است. همچنیرن، مرتروسرط ظررفریرت 

آمپر کیلویلت 960ها  توزیع موجود شرکت  پست

 09ی متوسط طول فیدرها  فشار متروسرط آن 

 راشد.کیلومتر می

 شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 
Kurdistan Electricity Distribution Company 

kurdelectric.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 نمرهنهایی

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

ترروزیررع نرریررری  رررر  
کردستان  دارا  مشارکرت 
راال در مدیریت پیک ررار، 
هزینه یادد اددا  شهفره 
فشار متوسط پرایریرن ی 
پریفی  یلتاژ منراسرب در 

 شهفه است.

توجه ییژه جهت افرزایر  
درصد قرائت یلتاژ، رهرهرود 

یر   ضرررریرررب ررررهرررره
ترانسفورماتورها ی افزایر  

پذیر  رار مشترکیرن  رییت
 نیاز است.

 نمره  شاخص  ردیف

 3663   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 7661   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1613   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 3609   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 1693   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 3617   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 3669   تلفاا 7

 0616   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 6699   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9666   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1696   چای  99

 96666   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 3631   شاخص یصول 99

 7666   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 0631   درصد قرائت را پریب 93

 6670   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9663   درصد قرائت یلتاژ 97

 3699   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3699   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 1611   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی
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آسیا  آتشفشان ایران و بلندترین کوه بلندترین قله دماوند در الریجان،

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک ررا فرری   9136مازندران دارا  

میلیون کریرلرویاا سرا رت  0616انرژ  ساالنه 

 1133هرا  شررکرت راشد. ظرفیت پسرت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کیلومرترر  97796ی  99391ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 933موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 37فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق مازندران 

Mazandaran Electricity Distribution Company 

www.maztozi.ir 

 )محیط نمودار(  96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نریرری  ررر  
مازندران دارا  یصول 
راال، درصد قرائت یلتاژ 
راال ی توان مرنرصرورره 
 ریشنایی پایین است.

توجه ییرژه جرهرت 
افزای  سهرا کرارر  
خودنگهدار، افرزایر  

پررذیررر  رررار  رییررت
مشترکین ی افرزایر  
 ملفرد طررح نریراز 

 است.

 نمرهنهایی

707. 

 نمره  شاخص  ردیف

 3679   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 7611   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1661   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 7636   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 7636   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 7679   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 9603   تلفاا 7

 3631   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 6633   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 6666   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 7619   چای  99

 1633   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 1699   شاخص یصول 99

 1636   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 0671   درصد قرائت را پریب 93

 7613   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 1611   درصد قرائت یلتاژ 97

 9636   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9630   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 0636   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

       

وز
ق نی

بر
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رارعلی صدر همدان، یکی از بزرگترین رارهای آبی جهان 

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نریرری  ررر  9911تا پایان سال 

هزار مشترک را فرری   706استان همدان دارا  

میلیون کریرلرویاا سرا رت  9963انرژ  ساالنه 

 3937هرا  شررکرت راشد. ظرفیت پسرت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کیلرومرترر  6939ی  96093ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 993موجود شرکت 

 راشدکیلومتر می 91فیدرها  فشار متوسط آن 

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

Electricity Distribution Company of Hamedan 

www.edch.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  هرمردان 
دارا  مشرارکرت رراال در 
مدیریت پیک رار، متوسرط 
زمان یاگرذار  انشرعراب 
پایین ی رییت پذیر  راال  

 رار مشترکین است.

توجه ییژه جهت ررهرهرود 
یر   ضرررریرررب ررررهرررره

ترانسفورماتورها، افرزایر  
گذار  در شهفره ی   سرمایه

افزای  درصد قرائت یلتراژ 
 نیاز است.

 نمرهنهایی

7076 

 نمره  شاخص  ردیف

 6666   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 7677   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6611   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 7611   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 7660   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 7603   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 3600   تلفاا 7

 7636   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 0639   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9677   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1661   چای  99

 1636   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 1616   شاخص یصول 99

 1639   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 0633   درصد قرائت را پریب 93

 7617   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3663   درصد قرائت یلتاژ 97

 7661   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 6697   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 3610   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

       

وز
ق نی

بر
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   های چند میلیون سااه هیرکانی ای از جنگل ،بازمانده شاهرود جنگل ابر

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری   919استان سمنان دارا  

میلیون کریرلرویاا سرا رت  3076انرژ  ساالنه 

 313ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پست می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کریرلرومرترر  1917ی  7017ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 976موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 19فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

Semnan Province Electric Power Distribution Company 

www.semepd.ir 

 نمرهنهایی

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  سمنان 
دارا  شاخص یصرویر  

پذیر  رراال   راال، رییت
رار مشترکین ی  هزیرنره 
یادد اددا  شهفه فشار 

 متوسط پایین است.

توجه ییژه جهت رهرهرود 
یر   ضررریررب رررهررره

ترانسفورماتورها، رهرهرود 
ضریب توان فریردرهرا ی 

گذار  در  افزای  سرمایه
 شهفه  نیاز است.

 نمره  شاخص  ردیف

 3666   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 6697   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1691   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 0601   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 0671   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 6631   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 0611   تلفاا 7

 3661   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 9699   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 3603   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 6611   چای  99

 7666   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 6607   شاخص یصول 99

 6610   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 6699   درصد قرائت را پریب 93

 6673   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9671   درصد قرائت یلتاژ 97

 7606   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 6601   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 3696   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF


22 

 

  ،  دره ای پر آب در بیابان طبس دره کال جنی

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هرزار مشرتررک ررا  961خراسان جنوری دارا  

میلریرون کریرلرویاا  9317فری  انرژ  ساالنه 

ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پستسا ت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی مگایلت 370

 3663ی  93613فشار ضعیف آن ره تررتریرب 

-کیلومتر است. همچنین، متوسط ظرفیت پسرت

آمرپرر ی کیلویلت 967ها  توزیع موجود شرکت 

 11متوسط طول فیدرها  فشار مرتروسرط آن 

 راشد.کیلومتر می

 شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

South of Khorasan Electricity Distribution Company 

www.skedc.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  خراسان 
جررنرروررری دارا  زمرران 
خاموشی پایین، هرزیرنره 
یادد اددا  شهفه فشرار 
متوسط پایین ی پرریفریر  

 یلتاژ مناسب است.

توجه ییژه جهت افرزایر  
یر   ضرررریرررب ررررهرررره

ترانسفورماتورها، افرزایر  
درصد قررائرت یلرتراژ ی 
افررزایرر  سررهررا کرراررر  
خودنگهدار در شهفه نیراز 

 است.

 نمرهنهایی

7066 

 نمره  شاخص  ردیف

 6666   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1670   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1631   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 7639   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 6603   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 6613   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 7661   تلفاا 7

 7633   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 3606   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 3613   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1637   چای  99

 0666   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 3637   شاخص یصول 99

 6630   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 3617   درصد قرائت را پریب 93

 7696   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9631   درصد قرائت یلتاژ 97

 3611   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9699   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 7607   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی
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 های جهانچااوس، یکی از زیباترین جاده-جاده کرج

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری   9160استان الهرز دارا  

-میلیون کیلویاا سا ت مری 7670انرژ  ساالنه 

 3900ها   مومی شررکرت راشد. ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کریرلرومرترر  7611ی  3306ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 311موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 93فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

Alborz Electric Power Distribution Company 

www.aepdc.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  الرهررز 
دارا  درصد راال  قرائت 
را پریب، درصرد رراال  
فیدرها  را ضریب تروان 
قار  قهول ی پریفی  یلتاژ 
 مناسب در شهفه است.

توجه ییژه جهت کاهر  
زمان یاگذار  انشرعراب، 

یر   رههود ضریب ررهرره
ترررانسررفررورمرراتررورهررا ی 

گذار  در  افزای  سرمایه
 شهفه یلتاژ نیاز است.

 نمرهنهایی

706. 

 نمره  شاخص  ردیف

 9667   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 6676   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6673   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 3616   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 1633   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 7666   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 3663   تلفاا 7

 1691   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 0606   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 1699   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1613   چای  99

 3633   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 7630   شاخص یصول 99

 6666   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 96666   درصد قرائت را پریب 93

 6676   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3679   درصد قرائت یلتاژ 97

 3631   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3690   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 6613   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی
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 های آهن  کیلومتری شهرستان بدره، دارای بقایای ممماری مربوط به عور نوسنگی تا دوره ۵۱در  کافرین تنگه

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک ررا فرری   396استان ایالم دارا  

-میلیون کیلویاا سا ت مری 9113انرژ  ساالنه 

 379ها   مومی شررکرت راشد. ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کریرلرومرترر  3039ی  3613ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 936موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 93فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 

Ilam Province Electric Power Distribution Company 

www.bargh-ilam.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  ایرالم 
دارا  هزیرنره ادردا  
پست هوایری پرایریرن، 
درصد نصب کنتورهرا  
دیجیتال راال ی متوسرط 
زمان یاگذار  انشرعراب 

 پایین است.

توجه ییژه جهت رههرود 
یر   ضررریررب رررهررره

ترانسفورماتورها، رههرود 
ضریب توان فیردرهرا ی 
افزی  درصرد قررائرت 

 یلتاژ  نیاز است.

 نمرهنهایی

7066 

 نمره  شاخص  ردیف

 3609   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 7690   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6616   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 0617   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 6666   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 1670   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 1613   تلفاا 7

 9673   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 0633   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 0691   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 6693   چای  99

 7636   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 9611   شاخص یصول 99

 1693   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 1671   درصد قرائت را پریب 93

 1673   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9660   درصد قرائت یلتاژ 97

 3611   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3616   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 3661   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی
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پل 

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری   3160استان تهران دارا  

میلیون کیلرویاا سرا رت  91363انرژ  ساالنه 

 1696ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پستمی

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کیلومرترر  91966ی  99631ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 976موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 97فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 

Tehran Province Electricity Distribution Company 

www.tvedc.ir 

   ممروف دوره قاجار کتیبه تنگه واشی یکی از سه  نگاره قاجاری سنگ

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

  

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  استان 
تررهررران دارا  ترروان 
منصوره ریشنایی پاییرن، 
متوسط زمان یاگرذار  
انشعاب پایین ی هزیرنره 
یادد اددا  شهفه فشار 

 متسوط پایین است.

توجه ییژه جهت رهرهرود 
یر   ضررریررب رررهررره

ترانسفورماتورها، افزای  
گذار  در شهفره  سرمایه

ی افزای  درصد قررائرت 
 یلتاژ نیاز است.

 نمرهنهایی

70.6 

 نمره  شاخص  ردیف

 6691   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 7637   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1691   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 0611   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 3630   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 7613   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 1639   تلفاا 7

 0617   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 96666   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 1613   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1696   چای  99

 1673   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 3639   شاخص یصول 99

 1610   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 3631   درصد قرائت را پریب 93

 6616   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3636   درصد قرائت یلتاژ 97

 1691   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9639   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 1679   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر

https://namnak.com/%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1.p66331
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   دشت دریاسر تنکابن، ممروف به بهشت اردیبهشت ایران

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فری   019غرب مازندران دارا  

-میلیون کیلویاا سا ت مری 3369انرژ  ساالنه 

 3606ها   مومی شررکرت راشد. ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کریرلرومرترر  6619ی  1636ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 919موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 36فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 

Electricity Distribution Company of West of Mazandaran 

www.bargh-gmaz.ir 

 نمرهنهایی

70.6 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

. 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نریرری  ررر  
غرب مازندران دارا  
زمان خاموشی پایین، 
یصول راال ی درصرد 
نصب کرنرترورهرا  
 دیجیتال راال است.

توجه ییرژه جرهرت 
کاه  تلفاا شهفره، 
افزای  سها کرارر  
خودنگهدار ی رهرهرود 

یر   ضررریررب رررهررره
ترانسفورماتورها نیراز 

 است.

 نمره  شاخص  ردیف

 3690   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1617   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6616   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 7697   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 0639   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 3633   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 9669   تلفاا 7

 9619   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 3679   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9603   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 7639   چای  99

 3633   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 1610   شاخص یصول 99

 0699   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 6619   درصد قرائت را پریب 93

 6639   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3631   درصد قرائت یلتاژ 97

 3661   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9631   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 7609   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

       

وز
ق نی

بر
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  سرپوشیده آجری جهان بازار بازار بزرگ تبریز،بزرگترین

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فری  انررژ   9696تهریز دارا  

رراشرد. میلیون کیلویاا سا ت مری 1911ساالنه 

-مگایلت 3991ها   مومی شرکت ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشار ضعیرف 

کیرلرومرترر اسرت.  0301ی  9106آن ره ترتیب 

ها  توزیع موجود همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپرر ی مرتروسرط طرول کیلویلت 366شرکت 

 راشد.کیلومتر می 91فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
Tabriz Power Distribution Company 

www.toztab.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

توزیع نیری  رر  تهریرز 
دارا  زمان خرامروشری 
مشترکین پایین، درصرد 
قرائت را پرریب رراال ی  
پریفی  یلتاژ مرنراسرب 

 است.

توجه ییژه جهت کاه  
توان منصوره ریشنایری، 
کاه  هزینره ادردا  
شهفه فشرار ضرعریرف، 
افزای  سرهرا کرارر  
خودنگهدار ی افرزایر  
  ملفرد طرح نیاز است.

 نمرهنهایی

7066 

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

 نمره  شاخص  ردیف

 1679   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 6663   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1699   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 9679   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 3693   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 7691   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 0633   تلفاا 7

 0613   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 3693   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 6613   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1619   چای  99

 6666   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 0690   شاخص یصول 99

 3639   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 1697   درصد قرائت را پریب 93

 7676   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 7639   درصد قرائت یلتاژ 97

 1633   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9636   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 0696   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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 یکی از بزرگترین شاعران تاریخ ایران   آرامگاه حافآحافظیه  شیراز،

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فری  انررژ   9903شیراز دارا  

رراشرد. میلیون کیلویاا سا ت مری 0911ساالنه 

-مگایلت 1370ها   مومی شرکت ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشار ضعیرف 

کیلومترر اسرت.  99936ی  99361آن ره ترتیب 

ها  توزیع موجود همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپرر ی مرتروسرط طرول کیلویلت 933شرکت 

 .راشدکیلومتر می 30فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق شیراز 

Shiraz Electricity Distribution Company 

www.shirazedc.co.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  شیرراز 
دارا  سها راال  کرارر  
خودنگهردار، مرتروسرط 
زمان یاگذار  انشرعراب 
پایین ی زمان خامروشری 

 پایین است.

توجه ییژه جهت رهرهرود 
یر   ضررریررب رررهررره

ترانسفورماتورها، کاهر  
هزینره ادردا  پسرت 
هرروایرری ی افررزایرر  

گذار  در شهرفره  سرمایه
 نیاز است.

 نمرهنهایی

706. 

 نمره  شاخص  ردیف

 6601   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1630   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6611   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 3606   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 6666   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 3693   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 0697   تلفاا 7

 6673   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 6636   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 1603   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1699   چای  99

 7673   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 0691   شاخص یصول 99

 1619   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 7603   درصد قرائت را پریب 93

 6607   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 1631   درصد قرائت یلتاژ 97

 3666   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9677   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 9669   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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 بزرگترین پل مملق  خاورمیانه  ،   پل مملق مشگین شهر

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری   363استان اردری  دارا  

-میلیون کیلویاا سا ت مری 9199انرژ  ساالنه 

 333ها   مومی شررکرت راشد. ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کریرلرومرترر  0966ی  7331ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 997موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 79فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 

Ardebil Province Electricity Distribution Company 

www.aped.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  اردری  
دارا  مشارکت رراال در 
مدیریت پیک رار، درصرد 
قررائررت یلررتراژ ررراال ی  
پریفی  یلتاژ مرنراسرب 

 است.

توجه ییژه جهت افزای  
سها کار  خودنگرهردار، 

پذیر  ررار   افزای  رییت
مشترکیرن ی افرزایر  
  ملفرد طرح نیاز است.

 نمرهنهایی

70.6 

 نمره  شاخص  ردیف

 1696   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 7636   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1690   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 3671   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 3603   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 3610   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 1669   تلفاا 7

 0613   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 0611   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 3607   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 6609   چای  99

 1636   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 3691   شاخص یصول 99

 3660   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 0633   درصد قرائت را پریب 93

 7671   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 1666   درصد قرائت یلتاژ 97

 6666   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 6619   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 0637   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر

https://namnak.com/%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1.p66331
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  آثار جهانی یونسکو در فهرست باغ شاهزاده ماهان کرمان، ثبت شده 

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک ررا  031شمال استان کرمان دارا  

میلریرون کریرلرویاا  1311فری  انرژ  ساالنه 

 617ها  شرکرت راشد. ظرفیت پستسا ت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کیلرومرترر  6160ی  99631ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 997موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 33فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 

North of Kerman Electric Power Distribution Company 

www.nked.co.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  شمرال 
کرمان دارا  میانرگریرن 
هزینه ادردا  شرهرفره 
فشارمتوسرط پرایریرن، 
مشارکت راال در مدیریت 
پیک رار ی متوسط زمران 
یاگذار  انشعاب پایریرن 

 است.

توجه ییژه جهت رهرهرود 
 ملفرد طرح، افرزایر  
سها کار  خودنگهدار ی 
کاه  توان مرنرصرورره 

 ریشنایی نیاز است.

 نمرهنهایی

60.7 

 نمره  شاخص  ردیف

 3639   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 7666   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1613   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 7637   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 0669   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 0691   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 3603   تلفاا 7

 3693   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 9666   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9666   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 7673   چای  99

 96666   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 7697   شاخص یصول 99

 1639   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 6693   درصد قرائت را پریب 93

 6690   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 1617   درصد قرائت یلتاژ 97

 1611   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 6631   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 1611   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
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ترروزیررع نرریررری  رررر  
ررترتریرار   ی چهارمحرال

دارا  مشارکت رراال در 
مدیریت پیک رار، یصرول 
راال ی مرتروسرط زمران 
یاگذار  انشعاب پایریرن 

 است.

توجه ییژه جهت کاهر  
هزینه یادد اددا  پست 
هوایی، افرزایر  سرهرا 
کار  خرودنرگرهردار در 
شررهررفرره ی افررزایرر  

گذار  در شهرفره  سرمایه
 نیاز است.

  الاه واگگون کوهرنگ، رویشگاه اصلی گونه گیاهی واگگون های الاه شتد

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هرزار  963استان چهارمحال ی رتتیار  دارا  

میرلریرون  9676مشترک را فری  انرژ  ساالنه  

هرا  راشد. ظررفریرت پسرتکیلویاا سا ت می

آمپر ی طول خطروط مگایلت 111 مومی شرکت 

ی  0069فشار متوسط ی فشار ضعیف آن ره ترتیب 

کیلومتر است. همچنین، متوسط ظرفریرت  3391

آمپر کیلویلت 930ها  توزیع موجود شرکت پست

 33ی متوسط طول فیدرها  فشار متوسرط آن 

 راشد.کیلومتر می

 شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 

Charmahal & Bakhtiari Electric Power Distribution Company 

www.chb-edc.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

 نمرهنهایی

6065 

 نمره  شاخص  ردیف

 3610   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 6616   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1669   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 0666   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 7666   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 6666   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 3606   تلفاا 7

 3693   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 9611   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9630   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 7673   چای  99

 96666   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 1619   شاخص یصول 99

 1619   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 6699   درصد قرائت را پریب 93

 6636   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3669   درصد قرائت یلتاژ 97

 3679   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9603   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 6690   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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  های دوره ساسانی نوشته ها و سنگ نگاره ای از سنگ طاق بستان  کرمانشاه،  مجموعه

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هرزار مشرتررک ررا  719استان کرمانشاه دارا  

میلریرون کریرلرویاا  9393فری  انرژ  ساالنه 

ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پستسا ت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی مگایلت 9607

 7993ی  99167فشار ضعیف آن ره تررتریرب 

کیلومتر است. همچنیرن، مرتروسرط ظررفریرت 

آمپر کیلویلت 991ها  توزیع موجود شرکت  پست

 11ی متوسط طول فیدرها  فشار متوسرط آن 

 راشد.کیلومتر می

 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
Kermanshah Province Electric Distribution Company  

www.kpedc.ir 

 نمرهنهایی

6056 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

ترروزیررع نرریررری  رررر  
کرمانشاه دارا  زمران 
خاموشی پایین، هزیرنره 
اددا  شرهرفره فشرار 
متوسط ی ضعیف پاییرن 
ی متوسط زمان یاگذار  

 انشعاب پایین است.

توجه ییژه جهت افزای  
درصد قررائرت یلرتراژ، 
افزای  درصد قرائت ررا 
پررریب ی افررزایرر  

پررذیررر  رررار  رییررت
 مشترکین نیاز است.

 نمره  شاخص  ردیف

 3671   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1669   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1630   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 6610   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 7696   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 7667   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 9663   تلفاا 7

 9669   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 1616   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 9619   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 6699   چای  99

 6633   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 3636   شاخص یصول 99

 1639   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 9601   درصد قرائت را پریب 93

 7606   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9693   درصد قرائت یلتاژ 97

 9633   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3631   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 1631   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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 ، یکی از زیباترین دره های جهان دره خزینه ارستان

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری   076استان لرستان دارا  

-میلیون کیلویاا سا ت مری 9613انرژ  ساالنه 

-مگایلرت 3693ها  شرکت راشد. ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشار ضعیرف 

کیلرومرترر اسرت.  0360ی  96331آن ره ترتیب 

ها  توزیع موجود همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپرر ی مرتروسرط طرول کیلویلت 997شرکت 

 راشد.کیلومتر می 13فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 

Lorestan Province Electricity Distribution Company 

www.ledc.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  لرستان 
دارا  میانگین هرزیرنره 
اددا  شرهرفره فشرار 
متوسط ی ضعیف هوایری 
پایین، سها راال  کرارر  
خودنگهدار در شهرفره ی 
مشارکت راال در مدیریت 

 پیک رار است.

توجه ییژه جهت کاهر  
زمان خاموشی، افرزایر  
درصد قرائرت یلرتراژ ی 
رههود  ملفرد طررح در 

 شهفه نیاز است.

 نمرهنهایی

6045 

 نمره  شاخص  ردیف

 3611   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 6666   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 96666   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 1606   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 6676   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 7611   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 0693   تلفاا 7

 3693   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 9671   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 1613   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1697   چای  99

 1633   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 6691   شاخص یصول 99

 1636   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 3677   درصد قرائت را پریب 93

 7693   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 3693   درصد قرائت یلتاژ 97

 9616   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9699   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 9693   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

       

وز
ق نی

بر
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  یکی از زیباترین دریاچه های طبیمی ایران  قزوین در استان دریاچه ااوان

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری   091استان قزیین دارا  

میلیون کریرلرویاا سرا رت  1033انرژ  ساالنه 

 9796ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پست می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کریرلرومرترر  3976ی  7910ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 937موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 39فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 

Qazvin Electricity Distribution Company 

www.qazvin-ed.co.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

توزیع نیری  رر  قزیین 
دارا  درصد قرائت یلتاژ 
راال، شاخص یصول رراال 
ی پریفیر  یلرتراژ ررار 

 مشترکین است.

توجه ییژه جهت ارسرال 
هررا   صررحرریرر  داده

کنتورها  دیجیتال در 
هررا، افررزایرر   سرامررانرره
گذار  در شهفره  سرمایه

ی کاه  متوسط زمران 
یاگذار  انشعاب نریراز 

 است.

 نمرهنهایی

607. 

 نمره  شاخص  ردیف

 1679   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 6669   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6619   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 0663   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 0633   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 1666   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 7676   تلفاا 7

 3679   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 9669   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 3690   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1699   چای  99

 6633   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 6616   شاخص یصول 99

 6613   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 6666   درصد قرائت را پریب 93

 6666   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 96666   درصد قرائت یلتاژ 97

 3690   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3639   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 0663   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

       

وز
ق نی

بر
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  ترین رود ایران ترین و بزرگ رود کارون، پرآب

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری  انررژ   310اهواز دارا  

رراشرد. میلیون کیلویاا سا ت مری 6199ساالنه 

-مگایلت 1316ها   مومی شرکت ظرفیت پست

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشار ضعیرف 

کیرلرومرترر اسرت.  0369ی  1993آن ره ترتیب 

ها  توزیع موجود همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپرر ی مرتروسرط طرول کیلویلت 936شرکت 

 راشد.کیلومتر می 99فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق اهواز 

Ahvaz Electric Power Distribution Company 

www.aepdco.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

ترروزیررع نرریررری  رررر  
اهررروازدارا  ضرررریرررب 

یر  رررراال   ررررهرررره
ترانسفورماتورها،  میانگین 
هزینه اددا  پست هوایی 
پایین ی سها راال  کارر  
خودنگهدار در شرهرفره 

 است.

توجه ییژه جهت افزایر  
سرمایه گذار  در شهفره، 
افزای  یصول ی  ررهرهرود 

پذیر  رار  در شهفه  رییت
 نیاز است.

  

 نمرهنهایی

6066 

 نمره  شاخص  ردیف

 96666  یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 7699   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6660   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 0613   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 7673   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 1611   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 3696   تلفاا 7

 1669   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 3699   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 1699   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1660   چای  99

 3636   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 6666   شاخص یصول 99

 1639   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 3669   درصد قرائت را پریب 93

 6639   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9699   درصد قرائت یلتاژ 97

 3696   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 6610   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 6679   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک را فرری   113استان روشهر دارا  

میلیون کریرلرویاا سرا رت  0396انرژ  ساالنه 

 9939ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پست می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کریرلرومرترر  7633ی  6606ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 396موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 39فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

Bushehr Electricity Distribution Company 

www.bedc.ir 

  اواین پارک ملی دریایی ایران-یبند،عسلویه خلیج نا شده  حفاظت منطقه

توزیع نیری  رر  روشهرر 
دارا  پرریفریر  یلرترراژ 
مناسب، زمان خامروشری 
پایین ی متروسرط زمران 
یاگذار  انشعاب  پایریرن  

 است.

توجه ییژه جهت کراهر  
هزینه یادد اددا  شهفه 
فشار ضرعریرف هروایری، 
کاه  توان مرنرصرورره 
ریشررنررایرری ی افررزایرر  

پذیر  رار مشترکین  رییت
 نیاز است.

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

 نمرهنهایی

606. 

 نمره  شاخص  ردیف

 3667   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 1690   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1660   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 6666   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 0673   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 1669   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 1666   تلفاا 7

 9619   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 6666   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 3613   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 1610   چای  99

 6666   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 9661   شاخص یصول 99

 1639   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 6663   درصد قرائت را پریب 93

 6617   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9669   درصد قرائت یلتاژ 97

 6610   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 1679   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 6696   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

         

وز
ق نی

بر
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  ،ممروف به پایتخت طبیمت ایران   منطقه دنا  شهرسی سخت در

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هرزار  301استان کهگیلویه ی رویرادمد دارا  

مریرلریرون  9099مشترک را فری  انرژ  ساالنه 

هرا  راشد. ظررفریرت پسرتکیلویاا سا ت می

آمپر ی طول خطروط مگایلت 113 مومی شرکت 

ی  3666فشار متوسط ی فشار ضعیف آن ره ترتیب 

کیلومتر است. همچنین، متوسط ظرفریرت  9716

آمپر کیلویلت 933ها  توزیع موجود شرکت پست

 19ی متوسط طول فیدرها  فشار متوسرط آن 

 راشد.کیلومتر می

 شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد 
Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province Electricity Distribution Company 

 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

    

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

ترروزیررع نرریررری  رررر  
رویرادمرد دارا   ی کهگیلویه

هزینه یادد اددا  شهرفره 
فشار متوسط ی ضرعریرف 
پررایرریررن، درصررد نصررب 
کنتورها  دیجیتال راال  ی 
زمان یاگرذار  انشرعراب 

 پایین است.

توجه ییژه جهرت ررهرهرود 
یر   ضرررریرررب ررررهرررره

ترانسفورماتورهرا، کراهر  
تلفاا، افزای  درصد قرائت 
یلتاژ ی  افزای  مشرارکرت 
در مدیریت پیک رار نریراز 

 است.

 نمرهنهایی

.04. 

 نمره  شاخص  ردیف

 6610   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 0616   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 1619   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 6610   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 1696   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 7691   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 6666   تلفاا 7

 9636   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 0666   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 3609   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 7663   چای  99

 6666   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 3673   شاخص یصول 99

 6663   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 3616   درصد قرائت را پریب 93

 1636   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9611   درصد قرائت یلتاژ 97

 9606   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 3633   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 3601   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36

       

وز
ق نی

بر
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  خلیج فارس جزیره ، قدیمی ترین کیشجزیره 

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هرزار مشرتررک ررا  739استان هرمزگان دارا  

میلریرون کریرلرویاا  1163فری  انرژ  ساالنه 

 1693ها  شرکت راشد. ظرفیت پستسا ت می

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کیلرومرترر  1101ی  93611ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 977موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 39فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 

Hormozgan Electricity Distribution Company 

www.hedc.co.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

ترروزیررع نرریررری  رررر  
هرمزگان دارا  ضرریرب 

یر  رررراال   ررررهرررره
ترانسفورماتورها،  میانگین 
هزینه اددا  شهفه فشرار 
متوسط هروایری نسرهرترا 
پایین ی درصد نسهتا راال  
 کنتورها  دیجیتال است.

توجه ییژه جهت ررهرهرود 
پریفی  یلرتراژ، ررهرهرود 
 ملفرد طرح ی افرزایر  
درصد قرائت یلتراژ نریراز 

 است.

 نمرهنهایی

.0.5 

 نمره رنگ شاخص  ردیف

 7661   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 0676   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6619   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 1699   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 1631   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 3633   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 3699   تلفاا 7

 3610   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 1619   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 3637   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 6666   چای  99

 9636   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 3669   شاخص یصول 99

 0699   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 7616   درصد قرائت را پریب 93

 6696   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 6666   درصد قرائت یلتاژ 97

 9691   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 9699   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 3636   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36
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  از شاهکارهای تاریخی   فنی و مهندسی در جهان  سازه های آبی شوشتر،

 خالصه وضعیت شرکت

، شرکت توزیع نیرری  ررر  9911تا پایان  سال 

هزار مشترک ررا فرری   9969خوزستان دارا  

سرا رت میلیون کیلرویاا  90667انرژ  ساالنه 

 7019ها   مومی شرکت راشد. ظرفیت پستمی

آمپر ی طول خطوط فشار متوسط ی فشرار مگایلت

کیلومرترر  99171ی  91697ضعیف آن ره ترتیب 

ها  توزیرع است. همچنین، متوسط ظرفیت پست

آمپر ی متوسط طول کیلویلت 391موجود شرکت 

 راشد.کیلومتر می 99فیدرها  فشار متوسط آن 

 شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

Khouzestan Electricity Power Distribution Company 

www.kepdc.co.ir 

 راشد. )محیط نمودار( می 96ها از صفر )مرکز نمودار( تا  رنج تغییراا شاخص

 

 هایاستراتژیکشاخص

های هر حوزه خص نمره شا  

ترروزیررع نرریررری  رررر  
خوزستران دارا  درصرد 
نصب کنتورها  دیجیترال 

یر  راال   راال، ضریب رهره
ترانسفورماتورها ی هزیرنره  
اددا  پست هوایی پاییرن 

 است.

توجه ییژه جهت کراهر  
تلفاا، رههود ضریب تروان 
فیدرها، افزایر  یصرول، 
رههود  ملفرد طررح رره 
جار  ی کاه  هرزیرنره 
یادد اددا  شهفه نریراز 

 است.

  

 امورمشتریانوهوشمندسازی مهندسیوراهبریشبکه برنامهریزیونظارتراهبردی

 نمرهنهایی

.0.. 

 نمره  شاخص  ردیف

 0666   یر  ترانسفورماتورها  توزیع ضریب رهره 9

 3606   زمان خاموشی هرمشترک در سال 3

 6631   هزینه یادد اددا  شهفه فشار متوسط هوایی 9

 9669   هزینه یادد اددا  شهفه فشار ضعیف هوایی 1

 0633   میانگین هزینه اددا  هر پست هوایی  3

 6667   نسهت هزینه اددا  هر پست هوایی ره ظرفیت منصوره  0

 3631   تلفاا 7

 6666   درصد فیدرها  دارا  ضریب توان قار  قهول 6

 9669   توان منصوره ریشنایی ره دجا شهفه فشار ضعیف 1

 1693   سها کار  خودنگهدار ره ک  شهفه فشار ضعیف هوایی  96

 3660   چای  99

 7633   تعداد ریزها  تجایز از دد پیک 93

 6666   شاخص یصول 99

 9693   متوسط زمان یاگذار  انشعاب از شهفه 91

 0616   درصد قرائت را پریب 93

 6677   درصد نصب کنتورها  دیجیتال 90

 9630   درصد قرائت یلتاژ 97

 9609   رییت پذیر  رار مشترکین 96

 6666   نسهت  ملفرد طرح ره  ملفرد جار  91

 6666   نسهت ردهی پایان دیره ره  ملفرد طرح 36
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 سخن پایانی

هاي توزیع نیروي برق بر  بندي شرکت دسته
اساس امتیاز کل کسب شده، به صورت شماتیکی 

آورده شده است. میانگین کشوري  1در شکل 
یعنی  1نمره کسب شده براي شاخص شماره 

وري ترانسفورماتورهاي توزیع و  ضریب بهره
یعنی نسبت عملکرد طرح به  20شاخص شماره 

ا دارد. این مساله عملکرد جاري، کمترین مقدار ر
هاي  ریزي ضرورت توجه هرچه بیشتر به برنامه

طلبد.  کالن جهت بهبود این دو شاخص را می
پایین بودن نسبت عملکرد طرح به جاري بیانگر 

اي برق بر  آن است که بیشترین آثار اقتصاد یارانه
هاي برق  گذاري در شبکه کاهش میزان سرمایه

بودجه عمرانی  بوده است، هر چند در مقایسه با
کل کشور عزیزمان ایران، این شاخص با نسبت 
چند برابري، وضعیتی به مراتب بهتر دارد؛ لکن 

هاي آرمانی خود در دهه گذشته،  همچنان با سال
فاصله بسیار دارد و این مساله به جهت 
زیرساختی بودن صنعت برق در توسعه کشور، 
مسئولیت ما را در تالش براي اصالح اقتصاد 

عت برق و تامین منابع الزم جهت صن
گذاري در این صنعت، هم بجهت توسعه  سرمایه

هاي  گذاري جدید و هم حفظ و نگهداري سرمایه
انجام شده قبلی به عنوان یک دارایی ملی، دو 

 کند. چندان می

 

 هاي توزیع نیروي برق بر اساس امتیاز بندي شرکت . دسته1شکل 
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 ي محاسبه امتیازراهنما: 1پیوست

 18تا  12مربوط به مهندسی و راهبري شبکه، شاخصهاي  11تا  1شاخصهاي  بندي شاخصها: دسته .1

مربوط به برنامه ریزي و نظارت  20و  19مربوط به امور مشتریان و هوشمندسازي و شاخصهاي 

 راهبردي هستند.

استخراج نمره شرکت در هر یک از براي : نحوه محاسبه نمره هر شرکت در هر شاخص .2

این روش قادر است اعداد خام را  استفاده شده است. max-minگانه از روش  20هاي  شاخص

و مزیت اصلی آن ایجاد یک  باشد 10تا  0تواند بین اخص میشتبدیل کند و نمره هر  1به شاخص

این روش به صورت زیر . روش محاسبه در اي مناسب در عین ساده بودن روش استمعیار مقایسه

 است:

شود. درصورتی که ترین (مینیمم) نمره در شاخص تعیین میابتدا مقادیر باالترین (ماکزیمم) و پایین

تر) از فرمول زیر براي محاسبه مقدار شاخص براي مطلوب ،باشد (مقدار باالتر یشاخص افزایش

 شود:شرکت استفاده می

𝐼𝐼 = 10 ∗
𝑉𝑉 −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚.𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 

 

 که در آن:

Iمقدار حاصل شده براي شاخص : 

Vمقدار خام شاخص : 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  حداقل مقدار خام شاخص در بین کل شرکتها : 

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚. 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  حداکثر مقدار خام شاخص در بین کل شرکتها : 

فرمول زیر براي محاسبه مقدار شاخص تر) از و اگر شاخص کاهشی باشد (مقدار کمتر، مطلوب

 شود:براي شرکت استفاده می

𝐼𝐼∗ = 10 − 𝐼𝐼 = 10 ∗
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚.𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑉𝑉

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚. 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 

 

1 Index 
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براي تعیین رنگ هر شرکت در هر شاخص و تعیین : نحوه رنگ بندي هر شرکت در هر شاخص .3

میانگین در -Kبندي یا خوشه means clustering-kرنگ مربوط به نمره کل شرکت از روش 

  استفاده شده است. MATLABافزار نرم

در هر شاخص (و پس از محاسبه مقدار شاخص با استفاده از  میانگین،-Kبندي در برنامه خوشه

تعیـین مراکـز هـر خوشـه (رنگ) ابتدا نقاطی به عنوان  براي همه شرکتها)، max-minروش 

که وجود دارد، تعیین  (رنگهایی) هایید. تعـداد ایـن نقاط با توجه به تعداد خوشهنشـو می

تا مراکز، تعیین ي شاخص هر شرکت شوند. پـس از تعیـین نقـاطی به عنوان مرکز، فاصله می

به بیان دیگر  .دهندخوشه مییک شود، سپس نزدیکترین نقـاط بـه هـر مرکز، با هم تشکیل  می

 .دهنداعدادي کـه کمتـرین فاصله را تا هر یک از مراکز دارند، با هم تشکیل یک رنگ می

براي تعیین نمره نهایی هر شرکت، میانگین هندسی : نحوه محاسبه نمره نهایی هر شرکت .4

شاخص در  20هاي شرکت در در این حالت نمره شرکت محاسبه شده است.گانه  20هاي شاخص

شود. شایان ذکر است میانگین هندسی نسبت به میانگین هم ضرب و ریشه بیستم آن محاسبه می

 توان آنرادهد و از رابطه زیر میها بدست میتري از میانگین دادهتر و دقیقعددي معیار مناسب

 : بدست آوردرکت براي تعیین نمره نهایی ش

𝐿𝐿 = �∏ (1 + 𝐼𝐼𝑚𝑚)𝑛𝑛
𝑚𝑚=1

𝑛𝑛 − 1 
 که در آن:

L :نمره نهایی شرکت 

𝐼𝐼𝑚𝑚 نمره شرکت در شاخص :m 

𝑚𝑚: هاتعداد شاخص 

(مانند نمره مربوط به مهندسی و راهبري  حوزههمچنین براي محاسبه نمره هر شرکت در هر 

 شبکه) از میانگین هندسی استفاده شده است.
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 ها روابط محاسباتی شاخص -2پیوست 

 واحد سنجش شیوه محاسبه شاخص گروه شاخص

و  مهندسی
 راهبري شبکه

 

 توزیع ترانسفورماتورهاي وري بهره ضریب
مجموع ظرفیت پستها

پیک بار شرکت
 نسبت 

 دقیقه به سال دقیقه به سال در مشترك هر خاموشی زمان  هرمشترك خاموشی زمان

 خطوط متوسط فشار شبکه احداث واحد هزینه
 هوایی

مجموع هزینه توسعه و احداث شبکه فشار متوسط هوایی

طول شبکه فشار متوسط هوایی احداث شده
 میلیون ریال بر کیلومتر 

 خطوط ضعیف فشار شبکه احداث واحد هزینه
 هوایی

مجموع هزینه توسعه و احداث شبکه فشار ضعیف هوایی

طول شبکه فشار ضعیف هوایی احداث شده
 میلیون ریال بر کیلومتر 

 هوایی پست هر احداث هزینه میانگین
مجموع هزینه توسعه و احداث پستها

تعداد پستهاي احداث شده
 

میلیون ریال بر هر 
 پست

 ظرفیت به هوایی پست هر احداث هزینه نسبت
 منصوبه

مجموع هزینه توسعه و احداث پستها

مجموع ظرفیت پستهاي احداث شده
 

میلیون ریال بر 
 کیلوولت آمپر

 تلفات
انرژي تحویلی − انرژي فروش رفته

انرژي تحویلی
 درصد 

 قبول قابل توان ضریب داراي فیدرهاي درصد
تعداد فیدرهاي داراي ضریب توان قابل قبول

تعداد کل فیدرها
∗  درصد 100

 فشار شبکه حجم به روشنایی منصوبه توان
 ضعیف

مجموع توان نصب شده روشنایی

 طول خطوط فشار ضعیف
 کیلووات بر کیلومتر 

 ضعیف فشار شبکه در خودنگهدار کابل سهم
 هوایی

مجموع طول کابلهاي خودنگهدار در شبکه فشار ضعیف

طول کل شبکه فشار ضعیف
 نسبت 

 چاوش
تعداد نقاط داراي ولتاژ قابل قبول

تعداد نقاط ثبت شده ولتاژ
∗  درصد 100

امور مشتریان و 
 هوشمندسازي

 روز شهریور تا خرداد ماههاي در شده تعیین پیک سقف از تجاوز روزهاي تعداد پیک حد از تجاوز روزهاي تعداد

 وصول
وصول 

فروش انرژي + مانده مطالبات
∗  درصد 100

 شبکه از انشعاب واگذاري زمان متوسط
جمع مدت زمان واگذاري انشعابات جدید از شبکه موجود در دوره ارزیابی 

 تعداد کل انشعابات جدید از شبکه موجود
∗  روز 100

 پروب با قرائت
تعداد کنتورهاي قرائت شده با پروب

تعداد کل کنتورهاي دیجیتال قرائت شده
∗  درصد 100

 دیجیتال کنتورهاي درصد
تعداد کل کنتورهاي دیجیتال 

تعداد اشتراکهاي عادي 
∗  درصد 100

 ولتاژ قرائت درصد
مجموع رکوردهاي ارسال شده شش بازه ولتاژ

هاي دوره قرائت × (3 × فاز سه تعداد کنتورهاي  + (تعداد کنتورهاي تکفاز
 درصد 

 مشترکین بار پذیري رویت
پیک مصرف کنتورهاي هوشمند

پیک مصرف شرکت
 نسبت 

و  ریزيبرنامه
 نظارت راهبردي

 جاري عملکرد به طرح عملکرد نسبت
عملکرد طرح

عملکرد جاري
 نسبت 

 طرحعملکرد  به پایان دوره بدهینسبت 
مجموع بدهی به پیمانکاران و فروشندگان

عملکرد طرح
 نسبت 
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 ها مقادیر خالص شاخص -3پیوست 

 

 شرکت توزیع کد
ضریب 

 وري بهره

زمان 
خاموشی 
 هرمشترك

هزینه واحد 
احداث 

شبکه فشار 
 متوسط

هزینه واحد 
احداث 

شبکه فشار 
 ضعیف

هزینه 
احداث هر 
 پست هوایی

هزینه 
احداث پست 

هوایی به 
 منصوبه

 تلفات
فیدرهاي داراي 

ضریب توان 
 قابل قبول

شاخص توان 
منصوبه 
 روشنایی

سهم کابل 
خودنگهدار 

از فشار 
 ضعیف

 0,199 3,82 79,5 8,91 7,99 1999,000 2885,226 2385,320 281,05 0,411 تبریز 11

 0,275 2,39 90,9 9,70 5,71 698,900 1954,960 1900,963 589,84 0,354 آذربایجان شرقی 12

 0,186 2,29 76,9 11,15 4,68 556,000 1571,480 1195,222 346,75 0,416 آذربایجان غربی 13

 0,352 2,49 76,7 11,77 10,32 1290,000 2309,994 2322,702 536,55 0,397 اردبیل 14

 0,427 2,77 79,4 6,03 4,02 1165,000 2332,458 4540,909 134,685 0,374 شهرستان اصفهان  21

 0,425 2,83 51,9 4,09 11,03 1388,661 2042,034 2545,078 195,64 0,350 اصفهان 22

 0,253 3,93 55,3 9,66 21,59 993,242 1988,177 2608,439 350,4 0,365 چهارمحال و بختیاري 23

 0,492 3,20 65,2 8,59 5,62 1186,913 1889,899 1670,828 270,1 0,384 مرکزي 31

 0,450 2,70 80,8 9,68 7,17 810,303 1817,231 2705,153 485,45 0,307 همدان 32

 1,000 3,97 55,3 8,83 6,57 629,844 1196,765 394,142 1949,1 0,364 لرستان 33

 1,00 2,64 95,4 5,80 4,90 1669,962 2294,324 23266,316 120,45 0,373 تهران بزرگ  41

 0,552 1,61 79,6 11,13 7,56 1304,418 2098,803 1800,470 521,95 0,291 استان تهران 42

 0,925 2,56 90,9 9,47 6,84 1584,364 2406,889 3242,333 310,25 0,314 البرز 43

 0,418 3,40 87,8 9,01 3,04 700,619 1307,661 2626,387 408,8 0,402 قم 44

 1,000 3,69 91,8 10,83 2,68 477,000 1573,536 3604,028 69,715 0,376 مشهد 51

 0,274 2,89 74,1 9,78 3,27 481,304 2131,906 1918,237 153,3 0,402 خراسان رضوي 52

 1,000 1,86 94 8,21 3,30 349,933 1179,258 2373,813 83,95 0,292 خراسان شمالی  53
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 0,330 2,88 82,6 7,83 5,67 645,451 1890,873 2017,887 109,5 0,286 خراسان جنوبی 54

 0,925 3,87 68,3 10,29 2,79 840,037 1969,462 3009,563 605,9 0,553 اهواز  61

 0,502 3,39 43,2 13,69 4,82 1090,000 2851,545 3729,711 894,25 0,469 خوزستان 62

 0,348 2,76 59,9 16,96 8,00 1600,000 1400,000 1700,000 649,7 0,298 کهگیلویه و بویراحمد 63

 0,470 2,54 85,4 7,85 9,02 982,977 1552,184 1504,656 284,7 0,382 زنجان 71

 0,306 3,38 73 7,05 4,57 1161,000 1997,845 2851,799 284,7 0,412 قزوین 72

 0,347 3,59 58,3 8,60 5,91 1049,885 2042,016 1899,020 408,8 0,339 سمنان 81

 0,295 1,71 83,8 9,07 4,60 637,000 1106,810 887,370 1204,5 0,433 سیستان 91

 0,419 3,22 63,1 13,03 6,70 971,703 1401,172 1405,385 248,2 0,360 کرمانشاه 101

 0,382 2,15 76,6 9,49 10,30 1570,000 2346,221 1650,000 613,2 0,340 کردستان 102

 0,665 2,60 52,2 11,24 3,13 607,068 1963,045 2910,979 562,1 0,355 ایالم 103

 0,973 2,10 88,7 8,77 11,90 2497,560 2350,942 3851,109 204,4 0,303 شیراز 111

 1,000 3,09 63,9 7,38 5,09 744,000 1796,250 3030,479 605,9 0,390 فارس 112

 0,330 4,49 61 11,72 4,56 1048,097 3932,859 2554,098 222,65 0,421 بوشهر 113

 0,210 3,94 55,3 9,73 9,51 1202,634 1793,939 1655,340 463,55 0,353 شمال کرمان 121

 0,654 1,65 50,7 11,29 10,81 1388,539 1831,356 1686,381 175,2 0,391 جنوب کرمان 122

 0,226 1,73 86,3 11,30 6,59 790,355 1770,412 1950,954 529,25 0,444 گیالن 131

 0,114 2,11 70,8 12,27 6,97 870,000 1899,112 2486,446 452,6 0,439 مازندران 141

 0,259 2,84 61 14,61 11,14 1099,427 1905,343 2722,992 164,25 0,344 غرب مازندران 142

 0,297 2,15 50,7 10,63 6,00 730,835 1668,626 2988,750 394,2 0,479 گلستان 143

 0,343 3,21 71,7 10,10 11,67 1586,491 2715,360 2848,307 686,2 0,495 هرمزگان 151

 0,714 3,31 76,2 6,01 11,98 1059,888 1735,558 1687,853 64,605 0,475 یزد 161
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 چاوش شرکت توزیع کد
تعداد روزهاي 
تجاوز از حد 

 پیک
 وصول

زمان واگذاري 
انشعاب از 

 شبکه

درصد 
قرائت با 

 پروب

درصد 
کنتورهاي 

 دیجیتال

قرائت درصد 
 ولتاژ

رویت پذیري 
 بار مشترکین

نسبت طرح 
 به عملکرد

بدهی به 
 طرح

 0,490 0,852 43,931 72,54 58,417 87,41 22,52 83,39 8 99,3 تبریز 11

 0,412 0,570 53,561 30,49 60,727 74,76 12 101 8 98,46 آذربایجان شرقی 12

 0,703 0,838 29,269 40,32 62,304 83,76 7 80 0 98,32 آذربایجان غربی 13

 0,466 0,719 11,079 93,24 59,065 62,05 21 78,15 2 98,28 اردبیل 14

 0,617 1,142 50,684 56,51 57,838 85,99 3 103,7 7 100 شهرستان اصفهان  21

 0,575 0,774 71,571 35,02 57,202 71,42 11 90,7 0 98,98 اصفهان 22

 0,303 0,881 52,712 29,73 62,145 78 3 101,02 0 97,19 چهارمحال و بختیاري 23

 0,283 1,764 64,610 32,77 55,999 71,28 8 102,7 5 99,4 مرکزي 31

 0,521 0,586 68,394 22,35 60,425 59,32 6 77 2 98,88 همدان 32

 0,761 0,766 36,372 23,25 55,502 54,98 27 95,53 3 98,98 لرستان 33

 0,218 1,438 34,539 37,59 54,333 86,27 2,6 89 21 99,87 تهران بزرگ  41

 0,181 0,790 41,522 24,01 68,098 50,7 5 80 21 98,99 استان تهران 42

 0,298 1,054 51,699 28,84 65,984 93,05 47 91 19 99,32 البرز 43

 0,251 1,131 53,722 66,45 61,849 85,81 5 100 9 99,21 قم 44

 0,507 1,914 81,085 33,77 61,933 78,85 6,9 82,7 22 99,64 مشهد 51

 0,388 0,880 54,325 29,34 52,401 76,56 24 77 4 97,95 خراسان رضوي 52
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 0,332 1,125 40,611 24,38 61,849 79,7 3 85,3 13 99,48 خراسان شمالی  53

 0,366 1,229 50,584 15,27 54,458 52,32 9 78,6 16 99,1 خراسان جنوبی 54

 0,999 0,608 26,324 32,42 64,530 55,5 6 50 18 92,67 اهواز  61

 1,063 0,501 22,793 36,37 66,532 65,9 41 50 11 93,9 خوزستان 62

 0,546 1,092 22,717 17,05 69,744 29,89 7,7 81 40 97,35 کهگیلویه و بویراحمد 63

 0,395 1,161 83,730 52,54 62,201 72,77 5,4 102 2 99,09 زنجان 71

 0,443 1,019 49,985 95,03 0,000 3,1 45 96 7 99,17 قزوین 72

 0,600 0,661 66,864 38,44 66,360 76,2 9,45 97 12 98,75 سمنان 81

 0,286 1,156 14,042 50,86 75,832 86,66 3,2 98,6 8 94,94 سیستان 91

 0,223 1,026 22,315 14,43 57,633 18,27 6 64 7 97,67 کرمانشاه 101

 0,160 1,749 26,570 20,49 66,438 59,65 12 80,3 0 99,24 کردستان 102

 0,600 1,200 54,203 20,87 73,928 46,18 5,5 60,5 10 97,72 ایالم 103

 0,717 0,916 31,986 43,04 65,743 71,6 3 83,58 9 99,15 شیراز 111

 0,726 0,857 38,258 36,51 68,653 64,13 5,16 82,5 0 97,34 فارس 112

 0,320 1,606 14,392 31,32 68,046 75,49 6 60 8 99,95 بوشهر 113

 0,654 0,569 47,335 44,63 61,868 77,93 6 90 0 97,18 شمال کرمان 121

 0,155 2,844 42,215 46,54 74,778 77,13 4,5 100,6 1 92,6 جنوب کرمان 122

 0,455 1,014 25,956 9,83 54,814 57,36 7 104,24 2 99,44 گیالن 131

 0,472 1,335 34,349 89,93 56,237 63,72 27 99,4 23 96,83 مازندران 141

 0,370 1,273 32,074 54,44 64,512 78,77 19 104 19 96,92 غرب مازندران 142

 0,423 1,940 37,739 11,9 66,126 89,16 14 85 9 95,85 گلستان 143

 0,863 0,760 21,171 3,93 63,573 70,35 19 61 34 87,65 هرمزگان 151

 0,619 0,847 63,699 22,33 59,368 66,02 5 87,3 9 99,12 یزد 161
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 هاي اخیر اقدامات مهم بخش توزیع در سال

    
در پنج  1398گانۀ بخش توزیع برق در راستاي تحول دیجیتال و هوشمندسازي از نیمۀ اول سال  24هاي  برنامه

مدیریت «، »آوري و افزایش قابلیت اطمینان تاب«، »بهبود حاکمیت شرکتی و ارتقاي سالمت اداري«محور 
 80مشتمل بر بیش از و » اصالح اقتصاد صنعت توزیع برق«و » مدیریت هوشمند ارتباط با مشتریان«، »انرژي

نتایج ارزشمندي ایجاد نموده و ها در این مدت نسبتاً کوتاه،  این برنامهمأموریت ویژه تعریف و ابالغ گردیدند. 
ها اشاره  از آن هاي انجام شده و نتایج حاصل هایی از طرح در ادامه به نمونه. دنقرار دار همچنان در مسیر رشد

 خواهد شد:
 

با که در آن حذف کامل قبوض کاغذي ظرف مدت حدود سه ماه محقق شد،  »قبض سبز«بزرگ  طرح
برمبناي اطالعات هاي خدمات مشترکین و ایجاد زیرساخت یکپارچه در کشور و  بازتعریف معماري سامانه

به نتیجه رسید.  ك برقمشترمیلیون  36بیش از ها با اطالعات تماس  و تلفیق آن ها سامانهاین موجود در 
 دستاوردهاي این طرح عبارتند از:

 »هوشمند يمشتر« میتوسعۀ مفاه ساز نهیبرق و زم انیبا مشتر زهیارتباط مکان يبرا یرساختیز جادیا •
 36 يقبض برا ونیلیم 220از  شیچاپ ب يتن، برا 1100از اتالف ساالنه کاغذ بالغ بر  يریجلوگ •

 دفترچه) ونیلیم 7مشترك برق (معادل حدود  ونیلیم
 تومان،  اردیلیم110معادل  عیچاپ و توز نهیحذف هز •
 برق،  عیتوز يها بخش ریقبض در سا عیتوز يروهاین يریبا بکارگ یانسان يروین يور بهره شیافزا •
 کاهش دورة وصول مطالبات،  •
  ،يضرور ریغ يحذف ترددها لیهوا به دل یکاهش آلودگ •
 هزار اصله درخت 12 انهیاز قطع سال يریجلوگ •

 
دست آمده از چندین سال توسعۀ مراکز تماس  (هوشمندسازي مراکز اتفاقات) براساس تجارب به» هما«طرح 

هاي مدیریت اتفاقات، خودروهاي عملیاتی، سامانۀ اطالعات  مشتریان و با ایجاد ارتباط مستقیم بین سامانه
حذف اپراتور، کیفیت و سرعت هاي خدمات مشترکین و... این امکان را فراهم نمود تا با  مکانی، سامانه
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ها  گیري ها و تصمیم اي از پردازش هاي مشتریان تا حد زیادي بهبود یابد و بخش عمده پاسخگویی به درخواست
 کارایی فرآیند افزایش یابد. ،هاي هوشمند محول گردد تا از این طریق به سامانه

، )GISمکانی( اطالعات يسامانه ها قیدر شبکه برق از طر نیمشترک تیموقع ییامکان شناسا ،طرح نیدر ا      
به محل حادثه  یاتیعمل يبرنامه در شبکه تا اعالم حادثه و اعزام خودروها یبا برنامه و ب يها یخاموش ییشناسا
فراهم  یانسان يدخالت اپراتورها بدونهوشمند و  زه،ی)، تماماً بصورت مکانیمکان ابی تیسامانه موقع قی(از طر

 است. شده
 

هاي قبل با هدف نصب کنتورهاي هوشمند براي مشترکین دیماندي مصارف سنگین در  که در سال» فهام«طرح 
درصد این  90توجهی بیش از فاز اول تعریف و اجراي آن آغاز شده بود، به سرعت دنبال شد و با رشد قابل

با براي مشترکین غیردیماندي  2کنتورهاي فهام  مشترکین را تحت پوشش قرارداد. فاز دوم این طرح با عنوان
تعریف و اسناد و مشخصات فنی آن منتشر و ابالغ گردید. مندي داخلی و مطابق با نیازهاي کشور  اتکا بر توان

این کنتورها به تولید انبوه رسیده و جهش جدید بخش توزیع برق خوشبختانه با همت تولیدکنندگان داخلی، 
براي هوشمندسازي کنتورها درشرف وقوع است. کنتورهاي هوشمند طیف وسیعی از اطالعات (ازقبیل مقادیر 

هاي قطع  هاي مختلف، پارامترهاي کیفیت برق مانند سطح ولتاژ تحویلی، زمان هاي زمانی و مؤلفه انرژي در بازه
و توانند نقش بسیار مهمی در تکمیل فرآیندهاي هوشمندسازي  نمایند که می برق و...) را فراهم می و وصل

هاي  این کنتورها نقش مهمی در مدیریت اوج بار سال ایفا کنند.ارتقاي سطح کیفیت خدمات به مشتریان برق 
 داشتند. 1400و 99و  98

 
هاي مختلف فنی و مدیریتی  زیع برق برمبناي شاخصهاي تو بستر مناسبی براي ارزیابی شرکت» سیما«طرح 
ها، امکان  و پردازش آنبرق نموده و با دسترسی سیستماتیک به منابع اطالعاتی مختلف بخش توزیع  فراهم

هاي  هاي توزیع برق و همچنین نظارت هاي بهبود را براي مدیران شرکت شناخت دقیق از نقاط قوت و زمینه
هاي استراتژیک در  براي اجراي دقیق و مؤثرتر این طرح، مرکز پایش شاخص .حاکمیتی فراهم نموده است

 يها امانهس گریبا د میارتباط مستق قیها از طر روزانه و برخط شرکت یابیامکان ارزکه در آن شد توانیر ایجاد 
مرکز ارائه  نیا يشگرهایدر نما یلیداشبورد تحل کیآن به صورت  جیها فراهم شده و نتا شرکت نیمستقر در ا

شاخص مختلف فنی و  20با ارزیابی و تحلیل » هاي توزیع برق سیماي شرکت«مستندي با عنوان  .گردد یم
 هاي توزیع برق تهیه و منتشر شد. شرکت 98مدیریتی، براساس اطالعات عملکرد سال 
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کمک شایانی به عبور موفق از پیک بار تابستان نمود و باعث  99و  98در دوسال » مدیریت بار و انرژي«طرح 
شد تا علیرغم مشکالت جدي ناشی از رشد بار و کمبود منابع تولید، زمینۀ مشارکت گستردة مشترکین فراهم 

دون ایجاد خاموشی براي عموم توزیع و مصرف، بانتقال، هاي مختلف تولید،  شود و با انسجام بین بخش
این ها در مدیریت و جابجایی بار،  هاي آن مشترکین، صرفاً با جلب مشارکت صنایع و استفاده از ظرفیت

نیز  1399مگاوات و در سال  4168جابجایی بار به میزان  1398در سال روزهاي بحرانی به خوبی سپري شوند. 
درصدي در مدیریت پیک به  7/9وات صورت گرفت که رکورد مگا 5660جابجایی و کاهش اوج بار به میزان 

هاي  هاي پایش بار، در رده نقش هوشمندسازي در این برنامه، عبارت بود از توسعۀ انواع سامانه همراه داشت.
هاي توزیع و برق  ها، صادرات و واردات، مصارف صنایع، مصارف کل در شرکت مختلف تولید در نیروگاه

هاي ذیربط فراهم و مشارکت همگان در  ها امکان تعامل دوجانبه با کلیۀ حوزه با استفاده از آناي و... که  منطقه
توجه  بینی نشده (مانند افزایش قابل نیز علیرغم بروز عوامل متعدد پیش 1400در سال  مدیریت پیک میسر شد.

کار زودهنگام  بی، آغاز بهآ هاي برق دماي هوا نسبت به سنوات گذشته، کمبود بارش و کاهش ظرفیت نیروگاه
هاي کشاورزي و...) طرح مدیریت بار و انرژي تأثیر بسزایی در کاهش تبعات ناشی از عدم توازن  هاي چاه پمپ

تولید و مصرف برق در کشور داشت و درصورت فقدان این طرح، میزان خاموشی ناخواسته ممکن بود بسیار 
 تر باشد. گسترده

 
میزان ولتاژ . در این طرح، تعریف شدبهبود وضعیت ولتاژ تحویلی به مشتریان با هدف پایش و » چاوش«طرح 

درصورت مشاهدة مشکل در سطح گیري و پردازش شده و  اندازهاي کنتورها  دورهقرائت در هنگام  تحویلی
هاي توزیع برق  به صورت پیشگیرانه توسط شرکتاقدامات اصالحی  ،بدون نیاز به شکایت مشترك برقولتاژ، 

 گیرد. این طرح ضمن افزایش میزان رضایت مشترکین، کاهش تلفات فنی را نیز درپی داشته است. صورت می
درصد ولتاژ تحویلی در محدودة  98گرفته از شاخص مربوط به این طرح، بیش از  در آخرین ارزیابی صورت

 هد. د درصدي را نسبت به ابتداي اجراي طرح نشان می 7قابل پذیرش قراردارد که رشد 
 
هاي مهم بخش توزیع برق است که برپایۀ تحول دیجیتال و  یکی از برنامه» مدیریت هوشمند تلفات انرژي«

باشد.  هوشمندسازي شکل جدیدي به خود گرفته و با کیفیت و دقت بیشتري نسبت به قبل در دست پیگیري می
بار در کشور، الزم است  براي اولین رقمی شدن درصد و تک 10با بهبود سطح تلفات و کاهش آن تا مقادیر زیر 
هاي کوچکتر (در  به تفکیک حوزهگیري افزایش یابد و تلفات  جهت حفظ این میزان و بهبود آن، دقت اندازه

هاي مسکونی یا صنعتی و...) محاسبه و براي هریک  توزیع، فیدرهاي توزیع، شهرك هاي فوق سطح ایستگاه
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شبختانه با فراهم شدن بسترهاي اطالعاتی در شرکت مدیریت شبکه برق اي اتخاذ گردد. خو راهکارهاي جداگانه
پذیر شده و هوشمندسازي در مقولۀ پایش و  ها امکان هاي توزیع برق، انجام اینگونه پردازش ایران و شرکت

 10نیز همچنان تلفات در سطح زیر  99با این اقدامات، در سال  بهبود تلفات نیز تأثیر قابل توجهی داشته است.
 قرارداشته و بهبود مناسبی نیز نسبت به سال قبل ایجاد شد.

 
 نگیتوریو مان ندیفرآ شیپا ،يارتقاء سالمت ادار ت،یشفاف جادیبا هدف ا(سامانۀ نظارت مکانیزه) » سنم«طرح 
برق  يروین عیتوز يها شرکت ییشد تا همه عوامل اجرا يگذار هیبصورت برخط، پا ییمحور عوامل اجرا مکان
اجرا به اطالعات  ندیبا توجه به نقش هر کدام در فرآ مانکاران،یو پ تیتا پرسنل سا  رهیمد ئتیو ه رعاملیاز مد

 رتر،یپذ قیتر، تطب و سازمان آگاه زهیمکان ندیداشته و متعاقب آن، فرا یخود دسترس ازیمورد ن يها و پنجره
 اجزاي این سامانه به شرح زیر تهیه و اجرایی گردیدند: گردد. تر منیپاسخگوتر و ا

 یکتابچه طراح جادیطراحی مکان محور (طراحی در محل به همراه محاسبات الکتریکی و مکانیکی) و ا •
 دیجیتال (قابلیت ایجاد پرونده دیجیتال براي طرح ها)

و  یو عمران يا هیسرما ،یرورسانین يپروژه ها متیکشف ق ندیفرآ جادیا تیاستعالمات (قابل ستمیس •
 قراردادها)

و  تالیجید ينظارت مکان محور(نظارت بر روند دقیق پروژه ها براساس موقعیت همراه با عکسبردار •
 الگ برداري از فعالیت ها) و کنترل پروژه

 کاال در محل یفیکنترل ک زمیکنندگان و مکان نیتام مانکاران،یمشاوران، پ  ستمیو س یبانک اطالعات •
 جادیا تایو نها ESBباس جادیهمراه با ا IEC61968تبادل داده و اطالعات منطبق بر استاندارد ستمیس •

 ریتوان شیو مرکز پا عیتوز يداشبور سامانه سنم در ستاد شرکت ها
 

خدمات فروش  هیکلهاي بخش توزیع برق است که در آن،  یکی از مهمترین برنامه» خدمات غیرحضوري«طرح 
. شود میانجام  یکیو صرفاً بصورت الکترون يبه مراجعه حضور ازیبدون ن عیتوز يو پس از فروش در شرکتها

) يخدمت در حوزه بهره بردار 12و  نیخدمت درحوزه  خدمات مشترک 28عنوان خدمت ( 40راستا،  نیدر ا
هاي ارتباطی  بر انواع درگاه عالوهاین زمینه، در  گردد. یارائه م انیبه متقاض یکیاحصاء شده و بصورت الکترون

تهیه و در دسترس » برق من«اپلیکیشن هاي پاسخگویی تلفنی و...،  هاي توزیع برق، سامانه مانند پرتال شرکت
هاي  برداري شرکت هاي مختلف خدمات مشترکین و بهره همگان قرارگرفته و انتقال اغلب فرآیندها از بخش

 باشند. میتکمیل  و انتقال مانده نیز به سرعت درحال رد باقینه انجام شده و مواتوزیع برق به این ساما
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