
 

 عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 

 چگونه بوده است؟ 6931گانه آن در سال  های برق ده و مدیریت

 شرکت توزعی نیروی ربق استان ایالم

 6931دی 



 

 مشترک است. 11هر کیلومتر مربع دارای 

های کلیدی عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استتتا    بررسی شاخص

هتایتی  دهد که این شرکت وضعیت مناسبی در شاخص ایالم نشا  می

همچو  خاموشی، وصول مطالبات و تلفات انرژی ندارد. خاموشی ایتن 

شرکت بیشتر از میانگین کشور است و با وجود روند کاهشی خاموشی 

های اخیر، خاموشی شرکت ایالم روندی افزایشی داشته  کشور در سال

است. درصد وصول مطالبات کمتر از میانگین کشور استت و در یتی 

چهار سال گذشته بهبود چشمگیری نداشته است. همچنتیتن درصتد 

های اختیتر،  تلفات انرژی در این شرکت با وجود روند کاهشی در سال

 همچنا  بیشتر از میانگین کشور است. 

 002222کیلومتر مربع و جمتعتیتت  02222استا  ایالم با مساحت 

ای کوهستانی و نتیتمته گترم در کترر کشتور  ترار  نفری، در ناحیه

است. مرکز این استا ، شهر ایالم است. استا  ایالم از کترر بتا  گرفته

کشور عراق، از جنور با استا  خوزستا ، از شرق با استا  لرستتا  و 

 از شمال با استا  کرمانشاه همسایه است.

آید که دارای بیشترین  استا  ایالم یک استا  استراتژیک به شمار می

ترین مترز  ذخایر نفت و گاز کشور به همراه استا  خوزستا  و یوالنی

 المللی با کشور عراق است. بین

رستانتی بته  شرکت توزیع نیروی برق استا  ایالم، مستوتولتیتت بترق

شهرستا  برعهده دارد، به نحوی کته در  12مشترک را در  010222

 گفتار پیش   
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 خاموشی  فشار متوسط

با وجود روند کاهشی خاموشتی 
د یتهته  220توزیع در کشور از 

به ازای هر مشتتترک در ستال 
د یهته بته ازای  020به  1920

، 1920هر مشتتترک در ستال 
خاموشی فشار متوسط در ایالم 

درصتد  50در همتیتن متدت، 
 افزایش یافته است.

 تلفات

با وجود روند کاهشی تلتفتات 
های اخیر، ایتن  انرژی در سال

شاخص همچنا  بتیتشتتتر از 
 میانگین کشور است.

136 

54% 

880 

2032 
2031 



 

085 
 مگاوات پیک بار
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با توجه به این موارد، تالش برای بهبتود 

هتای اصتلتی  عملکرد شرکت در شاخص

رسد و به همین دلیل  ضروری به نظر می

شرکت توزیع نیروی برق استتتا  ایتالم 

ریتزی  ا دام بته اجترای پتروژه بترنتامته

استراتژیک نموده است و در نظر 

دارد با کمک این ابزار 

و بتتا هتتمتتکتتاری 

شرکت مشتاور، 

در راستای بهبود 

های کلیدی  شاخص

عتمتتلتکتترد گتتام 

برداشته و رونتد 

بتتهتتبتتود ایتتن 

ها را تسریع  شاخص

 بخشد.

رو ابتدا به بررستی  در گزارش پیشِ

های کلیدی عملکرد در  وضعیت شاخص

سطح شرکت توزیع نیروی برق استتتا  

ها  پردازیم. سپس هما  شاخص ایالم می

گتانته  هتای ده را در هر یک از مدیتریتت

نماییم. در پایتا   بررسی و امتیازدهی می

هتا و  نیز شتیتوه متحتاستبته شتاختص

ها را مرور خواهیم کرد.  امتیازدهی به آ 

امید که این رویکرد کمی بتواند منجر به 

های کلیدی عمتلتکترد در  بهبود شاخص

سطح شرکت توزیع نیروی برق استتتا  

 های برق آ  شود. ایالم و مدیریت

222% 
 از کل کشور

328% 
 از کل کشور

5848 
 کیلومتر فشار متوسط

 شرکت توزعی نیروی ربق استان ایالم

221520 
 مشترک

321% 
 از کل کشور

323% 
(323)% 

 از کل کشور

 دستگاه 1353

 آمپر( مگاولت 1295)

2001 
 ساعت فروش انرژی گیگاوات

321% 
 از کل کشور

326% 
 از کل کشور

2133 
 کیلومتر فشار ضعیف
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 خاموشی

خاموشی فشار متوسط پایدار شرکت توزیع برق استا  ایتالم در یتی 

درصدی مواجه بوده که سهتم  50، با افزایش 1920تا 1920های  سال

برنامه در این افزایش  ابل توجه است، به نحتوی کته متا  خاموشی بی

برنامه در یی چهار ستال اختیتر  های بی شاهد دو برابر شد  خاموشی

 90هستیم. این در حالی است که میزا  خاموشی کشور در این سالها 

 درصد کاهش یافته است. 

درصتدی تتعتداد  22های ایالم در نتیجه افتزایتش  افزایش خاموشی

ها، اتتفتاق افتتتاده و بترای  درصدی بار   طعی 02ها و افزایش   طعی

بهبود این شاخص باید تمرکز بیشتری بتر کتاهتش تتعتداد و شتدت 

 ها صورت پذیرد.   طعی

خط سرد بابترنتامته در  گیری از خط گرم و کاهش تعداد عملیات بهره

های بابرنامه موثر است. همچنین عملیات خط گرم و  کاهش خاموشی

گتیترانته و  های پتیتش خاموش نشد  مشترکا ، امکا  اجرای فعالیت

سازد که  نتیجه آ  پایداری شبتکته و  تعمیراتی بیشتری را فراهم می

 های خودکار خواهد بود. کاهش تعداد خاموشی

یکی دیگر از راهکارهایی که باید مورد توجه بیشتر وا ع شود، افزایتش 

 درت مانور و بهبود حفاظت شبکه است. نصب کلیدهای حفاظتتتی و 

برنامه، بهتبتود و  های بی کننده زیر بار،  درت مانور را در خاموشی  طع

شود. انجام  برنامه را موجب می های بی همچنین کاهش دامنه خاموشی

این مهم سبب کاهش شدت خاموشی و در نهایت بتهتبتود شتاختص 

 خاموشی شرکت خواهد شد.

سازی فیتدرهتای  از دیگر مواردی که توجه به آ  ضروری است، بهینه

نشتده  درصتد انترژی تتوزیتع 52باشد. بیش از  بحرانی و پرعارضه می

فتیتدر پترعتارضته  11دهد.  فیدر بحرانی رخ می 11برنامه تنها در  بی

  .*برنامه شرکت را دارند نشده بی درصد انرژی توزیع 02بعدی نیز 

برنامه بتیتشتتتر از دو  های فشار متوسط بی درصد از  طعی 10حدود 

را تحمیتل   درصد خاموشی 52ها  کشند که این  طعی ساعت یول می

تواند نهش مهمی در بهبود  های یوالنی می کنند. مدیریت خاموشی می

هتای  شاخص خاموشی شرکت داشته باشد. همچنین در مورد  طتعتی

های یوالنی بیتشتتتر از  فشار متوسط بابرنامه، سهم تعدادی خاموشی

هتا  ها منجر به ثبت نیمتی از ختامتوشتی درصد است و این  طعی 00

هایی کته  شوند. با توجه به این اعداد و ار ام، ضرورت انجام فعالیت می

گیری از عملیات خط گرم  شوند با بهره های یوالنی می منجر به  طعی

 شود.  بیشتر احساس می

هایی را که به یور متوسط منجتر بته  بنا به تعریف آ  دسته از  طعی

های بتزر   شوند، خاموشی مشترک می 1022خاموش شد  بیش از 

هتا  برنامه درصد تعدادی این نوع  طعی نامیم. در مورد خاموشی بی می

را به شرکتت   درصد است که این تعداد، نیمی از خاموشی 10کمتر از 

های بتزر  در  کنند. بعالوه بیشتر از نیمی از این خاموشی تحمیل می

هتای بتابترنتامته  دهد. این آمار در مورد خاموشتی ایالم و ایوا  رخ می

های بتابترنتامته،   درصد از  طعی 92متفاوت است، به نحوی که حدود 

درصد از خاموشی شرکتت را شتامتل   00بزر  هستند و این تعداد، 

 شوند.  می

 وصول مطالبات

وصول مطالبات جاری در شرکت توزیع برق استتتا  ایتالم، در یتی 

درصد بوده و تغتیتیتر چتنتدانتی  00حدود  1920تا  1920های  سال

درصتد  00نداشته است. همچنین میزا  وصول به مطالبتات حتدود 

ها تهریبا ثابتت متانتده استت.  بوده و این شاخص هم در یی این سال

،  به بیتش 1920روز در سال  122دوره وصول مطالبات نیز از حدود 

ها روند افتزایشتی را  رسیده و در این سال 1920روز در سال  012از 

روز حاکی از این امتر استت کته  012تجربه کرده است. دوره وصول 

مشترکا  در استا  ایالم، به یور متوسط هر هفت ماه یک بار نسبتت 

های موجود در  کنند که این آمار چالش به تسویه بدهی خود ا دام می

 کند.  راه وصول مطالبات را بهتر نمایا  می

با مشکالت جتدی  1920وصول مطالبات در تعرفه کشاورزی در سال 

 های کلیدی شرکت چگونه بوده است؟ عملکرد شاخص 
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برنامه پایدار را در شرکت    نشده فشار متوسط بی   فیدرهایی که بیشترین انرژی توزیع * 

،  520توزیع نیروی برق استا  ایالم دارند به ترتیب عبارتند از: روستایی، زرنه، لومار 

 آباد، میشخاص، شبار و شهدا   آباد، دانشگاه، گل گل، شهرک صنعتی، آسما    صالح 



 

 خاموشی  

 تلفات انرژی  

 وصول مطالبات  
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روبرو شده است. درصد وصول به مطالبات ایتن تتعترفته در 

درصد است که نسبت به سال گذشتته   15تنها  1920سال 

واحد درصتد کتاهتش   02(  بیش از 1920%  در سال 00) 

 یافته است. 

وصول مطالبات از مشترکا  تعرفه عمومی به مراتب چالتش 

برانگیزتر است. وصول به مطالبات مشترکا  این تعترفته در 

شا  در  درصد و دوره وصول مطالبات 52حدود  1920سال 

، مشکالت جدی که در 1920حدود یک سال است. در سال 

تعرفه کشاورزی به وجود آمده، باعث کاهش سهتم تتعترفته 

عمومی از مطالبات، برخالف روند سالهتای گتذشتتته شتده 

درصد از مطالبات متربتوب بته  00است. با وجود اینکه تنها 

 02های  بل بیشتر از  تعرفه عمومی است، این عدد در سال

دهد مشکل وصول مطالبات در  درصد بوده است و نشا  می

 ای پایدارتر دارد.  تعرفه عمومی پیشینه

درصد مطالبات شرکت از مشترکانی استت کته  00بیش از 

از کل مبلت  فتروش  1920مانده بدهی آنها در انتهای سال 

سال آنها بیشتر استت )دوره وصتول بتاالی یتک ستال(  و 

درصد فروش شرکت  متربتوب بته هتمتیتن  10نزدیک به 

شتا   مشترکا  است که امید کمی به پرداخت بتهتای بترق

وجود دارد و همین امر منجر به افزایش انتبتاشتت بتدهتی 

شود. جلوگیری از انباشت بدهتی مشتتترکتا  و وصتول  می

مطالبات مشترکا  بدحسار با استفاده از ابزارهای حهو ی و 

 ترین راهکار بهبود شاخص وصول مطالبات است.  ضایی مهم

های جدی پیش روی شرکت،  تراتتت لتوازم  یکی از چالش

گیری است. با وجود روند افزایشی شتاختص پتوشتش  اندازه

واحد درصتد در ستال  0های اخیر و افزایش   راتت در سال

، متهتدار ایتن شتاختص 1920در مهایسه بتا ستال  1920

همچنا  کم است و باید بهبود یابد. مشتکتالت متوجتود در 

حوزه پوشش  راتت با مراجعه به آمار کنتورهایتی کته سته 

شوند، بیتشتتتر نتمتایتا   دوره متوالی و یا بیشتر  راتت نمی

هتای  ، مهدار خاموشی به علت عدم ثبت  طعی در فتاصتلته متاه1925در سال 

 شهریور تا آذر، به شکل کیر وا عی پایین است.



 

شود. سهم کنتورهای با عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتتر در ستال  می

% رسیده که باید برای کاهش این سهم به یور جدی 5به بیش از  1920

 ریزی شود.  برنامه

درصتد در  09، به 1920درصد در سال  00های پرداختی از  درصد  بض

دهد که تمایتل بته  افزایش یافته است. این افزایش نشا  می 1920سال 

 ها بیشتر شده است. مو ع  بض پرداخت به

 تلفات

درصد )در متهتایسته بتا  00برابر با  1920تلفات انرژی شرکت در سال 

درصدی کشور در هما  سال( بوده و در یی چهار سال بتا  1540تلفات 

رسیده است. کاهتش  1920درصد در سال  10واحد درصد کاهش به  0

های تست و بازرسی بر موارد مشکتوک  این سطح از تلفات با تمرکز گروه

ها کشف بیتش  شود. نتیجه این ا دام و کشف مصارف کیرمجاز ممکن می

درصتد  0ساعت مصرف کیرمجاز بوده که تلفات را بیش از  مگاوات 92از 

درصد کتاهتش  0کاهش داده است. در این میا ، مدیریت بدره با حدود 

تلفات ناشی از عملیات تست و بازرسی باالترین سهم را دارد که همتیتن 

درصد تلفات، کمترین متیتزا  تتلتفتات  0امر باعث شده این مدیریت با 

 های برق ایالم داشته باشد.  انرژی را در میا  مدیریت

آمار تست و بازرسی کنتورهای عادی در شرکت بترق متدیتریتت ایتالم 

باالست و شرکت در این شاخص امتیاز کامل را کسب کترده استت. امتا 

هایی ماننتد تتلتفتات انترژی و کشتف  این آمار تأثیر خود را در شاخص

دهد و فرآیند تست و بازرسی از اثربتختشتی  مصارف کیرمجاز نشا  نمی

الزم برخوردار نیست. به همین منظور باید تمرکز تستت و بتازرستی بتر 

مواردی باشد که احتمال کشف مصارف کیرمجاز در آنها بیشتتر استت و  

 با هدفمندی بیشتری انجام شود.

 به منظور کاهش تلفات باید موارد زیر مورد توجه  رار گیرد:

 های تست و بازرسی برای جلوگیری از بازگشت  تداوم فعالیت گروه

 مصارف کیرمجاز

  هدفمند کرد  عملیات تست و بازرسی و تمرکز بر مشترکتیتن بتا

 احتمال بیشتر مصرف کیرمجاز

  شناسایی عوامل تلفات کیرفنی در شبکه به منظور تدوین برنتامته

 های آتی. کاهش تلفات فنی در سال

امتیاز شاخصشاخصشماره

4.1خاموشی فشار متوسط1

4.7خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

2.7میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

5.6سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

4.5سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

3.5خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

6.9میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

5.1سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

5.5سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

4.3میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

3.9میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

4.4میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

4.1وصول جاری19

2.5وصول به مطالبات15

5.1وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

4.3سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

7.9سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

4.2پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

1.4سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

6.5درصد پرداخت  بوض02

8.2درصد پرداخت کیرحضوری01

6.5تلفات انرژی00

10.0تست و بازرسی کنتورهای عادی09

2.6میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

های کلیدی   شاخص

 عملکرد شرکت

] [ 6 



 

88%

وصول مطالبات

24%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

356
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4.9
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

] [ 7 

گتیتری در  پوشش  راتتت لتوازم انتدازه
شرکت توزیع نیروی برق استتتا  ایتالم 
تبدیل به چالشی جدی شده استت. بته 
نحوی که سهم کنتورهایی که بتیتش از 

شتونتد در  سه دوره متوالی  راتت نتمتی
درصد رسیتده  5، به بیش از 1920سال 
 است.
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 مل     خاموشی شاخص  ا 

4.6
 شاخص

 مل    خاموشی

  

20

25

24

21

2628

23

23

22

شاخص  ا   مل     وصول مطالبات

4.9
 مل     شاخص

وصول مطالبات

  

22

2025

 مل     تلفات ا     شاخص   ا 

6.3

 

 مل    شاخص

تلفات ا    

  لزوم کاهش میانگین زما  رفع  طعی
 برنامه فشار متوسط بی

 گیری از عملیتات ختط  ضرورت بهره
گرم به منظور کاهش مهدار خاموشتی 

 بابرنامه

  افزایش نهاب مانور به منظور کتاهتش
 دامنه خاموشی

 هتای تستت و  تداوم فعالیت گتروه
بازرسی برای جلوگیری از بتازگشتت 

 مصارف کیرمجاز

  هدفمند کرد  عمتلتیتات تستت و
بازرسی و تمرکز بر مشتترکتیتن بتا 

 احتمال بیشتر مصرف کیرمجاز

  بهبود شاخص سهم عتدم  تراتتت
 متوالی سه بار و بیشتر

  بهبود وصول مطالبات بته ویتژه در
 های عمومی و کشاورزی تعرفه

 ریزی برای کاهش مطالبات از  برنامه
 مشترکین بدحسار

گانه شرکت توزیع نیروی برق استا  ایالم، از بین یک تتا ده،  05های  امتیازدهی به شاخص

تری از وضتعتیتت  را برای شرکت به ارمغا  آورده است. برای آ  که تصویر شفاف 542امتیاز 

های کلیدی عملکرد به دست آوریم، نمودار رادار را برای سه گروه  شرکت در هر یک از حوزه

ایم. نگاهی اجمتالتی بته ایتن سته  ترسیم کرده »تلفات«و  »وصول مطالبات«، »خاموشی«

(، بیشترین مهدار و در زیرگروه خاموشی 049دهد امتیاز در زیر گروه تلفات ) نمودار نشا  می

 ( کمترین مهدار را داشته است. 540)

 گزارش مراجعه کنید.  02ها و نحوه محاسبه آنها به جدول صفحه  برای آشنایی با شاخص
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4.9
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص
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امتیاز شاخصشاخصشماره

4.1خاموشی فشار متوسط1

4.7خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

2.7میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

5.6سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

4.5سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

3.5خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

6.9میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

5.1سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

5.5سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

4.3میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

3.9میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

4.4میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

4.1وصول جاری19

2.5وصول به مطالبات15

5.1وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

4.3سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

7.9سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

4.2پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

1.4سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

6.5درصد پرداخت  بوض02

8.2درصد پرداخت کیرحضوری01

6.5تلفات انرژی00

10.0تست و بازرسی کنتورهای عادی09

2.6میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05



 

 گانه 01های  های کلیدی عملکرد در مدیریت امتیاز شاخص

1 

8 

4 
5 

3 

7 

6 

2 
9 

10 

   ل ان

420 
421 
523 
420 

 مل شا ی

525 
022 
4 
622 

 مه ان

520 
525 
020 
126 

 ا    

1 
424 
122 
621 

 ا وان 

021 
223 
020 
628 

 شه  ره

523 
522 
425 
122 

 آ دا ان 

523 
422 
4 
021 

 سی وان

028 
228 
422 
524 

  دره

625 
122 
822 
23 

 مد    

 امتیاز شاخص  مل   

 امتیاز خاموشی

 امتیاز وصول مطالبات

 9 ] [ امتیاز تلفات ا    

 چ  اول

522 
223 
421 
528 

گانه نشا   های ده مدیریت برق است. مهایسه امتیازهای کسب شده در هر یک مدیریت 12شرکت توزیع نیروی برق ایالم دارای 

بدترین عملکرد را داشته است. در نهشه زیر امتیاز عملکرد  940بهترین عملکرد و ایوا  با امتیاز  045دهد بدره با کسب امتیاز  می

 آورده شده است. »تلفات «و  »وصول مطالبات«، »خاموشی«ها به همراه امتیاز کسب شده در سه زیرگروه  مدیریت
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4.9
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

های کلیدی   شاخص

 عملکرد

 آبدانان  
 0900شهرستا  آبدانا  با وستعتت 

 50222کیلومتر مربع و جمتعتیتت 

نفری در جنور شرق استا  ایالم  و 

کیلومتری از مترکتز  920در فاصله 

استا  وا ع شده است. آبدانا  دارای 

مشترک استت و در هتر  10222

 مشترک دارد. 0کیلومتر مربع حدود 

ترین موضوع در مدیریت آبدانتا   مهم

درصد باالی تلتفتات انترژی استت. 

درصد، بیشترین تلفتات  00آبدانا  با 

 انرژی را در کل شرکت دارد.

خاموشی فشار متوسط آبدانا  بهتر از 

میانگین شرکت است. مدت زما  رفع 

 طعی بابرنامه در این متدیتریتت در 

د یهه است که بتهتتتریتن  90حدود 

 ها دارد. امتیاز را در میا  مدیریت

عملکرد مدیریت آبدانا  در شتاختص 

وصول به مطالبات وضعیت مناستبتی 

ندارد و چالش جدی این متدیتریتت 

وصول مطالبات تعرفه کشاورزی است 

درصد و کمترین  5که تنها در حدود 

 21038 میزا  در کل شرکت است. 

 مشترک

0223 
 مگاوات

80 
 ساعت گیگاوات

550 
 کیلومتر فشار متوسط

 دستگاه 015

 آمپر( مگاولت 00)

235 
 کیلومتر فشار ضعیف

81%

وصول مطالبات

24%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

834

امتیاز شاخصشاخصشماره

5.1خاموشی فشار متوسط1

5.0خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

3.1میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

3.9سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

4.2سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

5.1خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

10.0میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

3.3سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

7.7سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

4.8میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

4.5میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

4.3میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

3.2وصول جاری19

1.9وصول به مطالبات15

8.0وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

3.8سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

9.1سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

5.1پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

2.2سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

5.0درصد پرداخت  بوض02

6.3درصد پرداخت کیرحضوری01

1.0تلفات انرژی00

10.0تست و بازرسی کنتورهای عادی09

1.0میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

با وجود عملکرد مناسب در تست 
و بازرسی کنتورهای عادی، امتیاز 
شرکت در شاخص کشف مصارف 
کیرمجاز به شدت کتم استت و 
تلفات انرژی در آبدانا  بیشتریتن 

 مهدار را در شرکت دارد. 
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 کبیرکوه



 

های کلیدی   شاخص

 عملکرد

 ایالم   
 0100شهرستا  ایالم بتا وستعتت 

 090222کیلومتر مربع و جمعتیتت 

نفری در شمال کرر استتتا  ایتالم  

وا ع شده است. ایالم مرکتز استتتا  

مشترک استت  22222است و دارای 

 52که در هر کیلومتر مربع بیش از 

تتریتتن  مشتتترک دارد و متتتتراکتم

 رود. استا  به شمار می  شهرستا 

خاموشی فشار متوسط ایالم بهتر  از 

میانگین شرکت استت. امتا تتعتداد 

ها به شدت زیاد است به نحوی   طعی

های بابرنامه  که بیشترین تعداد  طعی

88363 

 مشترک

23024 
 مگاوات

520 
 ساعت گیگاوات

568 
 کیلومتر فشار متوسط

 دستگاه 2231

 آمپر( مگاولت 029)

112 
 کیلومتر فشار ضعیف
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6.0
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

83%

وصول مطالبات

22%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

636

امتیاز شاخصشاخصشماره

5.7خاموشی فشار متوسط1

6.6خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

4.9میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

1.0سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

6.2سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

4.8خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

10.0میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

3.2سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

6.0سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

5.1میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

5.6میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

7.2میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

4.3وصول جاری19

4.5وصول به مطالبات15

7.8وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

3.0سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

8.3سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

6.3پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

2.9سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

9.5درصد پرداخت  بوض02

9.0درصد پرداخت کیرحضوری01

9.0تلفات انرژی00

9.9تست و بازرسی کنتورهای عادی09

4.0میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

÷ 

های بزر  بابرنامه  سهم خاموشی
در ایالم بسیار زیاد است و لتزوم 

گیری از ختط گترم بترای   بهره
متتواردی کتته متتنتتجتتر بتته 

شود بته  های بزر  می خاموشی
 شود. شدت احساس می

دهد. همچنین ایتالم  در ایالم رخ می

بیشترین مهدار را از نظر بار هر  طعی 

 در کل استا  دارد.

درصد از متطتالتبتات ایتالم، از  21

مشترکینی است کته دوره وصتول 

باالی شش ماه دارند و بدحسار بته 

 02آیند. با این حال حدود  شمار می

درصد از فروش به ایتن مشتتترکتا  

 شود.  انجام می

درصد تلفات انرژی در ایالم کتمتتتر از  

میانگین شرکت است که ناشی از کشتف  

 مصارف کیرمجاز در این مدیریت است. 

 کوه  ال یرا 

] [ 11 



 

های کلیدی   شاخص

 عملکرد

 ایوان  
 229شهرستا  ایتوا  بتا وستعتت 

 02222کیلومتر مربع و جمتعتیتت 

نفری در شمال استتا  ایتالم و در 

کیلومتری از مرکز استتتا   02فاصله 

 10222وا ع شده است. ایوا  دارای 

مشترک است و در هر کیلومتر مربتع 

 مشترک دارد.  02حدود 

نهطه مثبت مدیریت ایوا  تلفات انرژی  

هتا استت.    کم به نسبت سایر مدیریت 

تداوم عملیات تستت و بتازرستی و  

جلوگیری از بازگشت مصارف کیرمجاز،  

 از اهمیت زیادی برخوردار است. 

26314 

 مشترک

2626 
 مگاوات

13 
 ساعت گیگاوات

263 
 کیلومتر فشار متوسط

 دستگاه 558

 آمپر( مگاولت 00) 

288 
 کیلومتر فشار ضعیف
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3.9
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

83%

وصول مطالبات

23%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

2052

مسوله جدی در مدیریت ایتوا ، وصتول  

مطالبات است. این مدیریت کتمتتتریتن  

میزا  وصول جاری و وصول به مطالبتات  

را دارد. کم بتود  متیتزا  وصتول بته  

 ها مشهود است.   مطالبات در تمامی تعرفه 

خاموشی فشارمتوسط ایوا  بیشتتر از 

میانگین شرکت است، به نتحتوی کته 

برنامه فشار متوسط ایتوا   خاموشی بی

نزدیک به دوبرابر میانگتیتن شترکتت 

است. بعالوه میانگین زما  رفع  طعتی 

درصد بتیتشتتتر از  02بابرنامه ایوا  

 میانگین شرکت است.

امتیاز شاخصشاخصشماره

1.5خاموشی فشار متوسط1

1.0خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

6.0میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

3.0سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

6.3سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

2.7خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

1.0میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

3.3سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

4.1سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

2.6میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

1.0میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

4.5میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

1.0وصول جاری19

1.0وصول به مطالبات15

1.0وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

5.1سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

5.4سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

2.3پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

1.0سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

9.5درصد پرداخت  بوض02

6.3درصد پرداخت کیرحضوری01

9.9تلفات انرژی00

10.0تست و بازرسی کنتورهای عادی09

3.5میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

با وجود امتیاز باال در شتاختص 
پرداخت به مو ع  بوض، وصتول 
مطالبات در مدیریتت ایتوا  در 

هتای  ها بتا چتالتش تمامی تعرفه
 جدی همراه است.

 آتشکده سیاهگل
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های کلیدی   شاخص

 عملکرد

 بدره  
  002شهرستا  بتدره بتا وستعتت  

  10222کیلومتر مربع و جتمتعتیتت  

کیلومتری از مرکز    00نفری در فاصله  

استا  وا ع شده استت. بتدره دارای  

مشترک است و در هر کیلومتر    0222

 مشترک دارد.    12مربع حدود  

مدیریت بدره باالترین امتیاز کل را در  

گانه به دست آورده که  05های    شاخص 

این مهم با عمتلتکترد متنتاستب در  

 های مختلف حاصل شده است.   حوزه 

مدیتریتت بتدره در متهتایسته بتا 

های دیگر،کمتریتن متیتزا   مدیریت

1226 

 مشترک

822 
 مگاوات

26 
 ساعت گیگاوات

253 
 کیلومتر فشار متوسط

 دستگاه 253

 آمپر( مگاولت 0249) 

234 
 کیلومتر فشار ضعیف
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7.4
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

31%

وصول مطالبات

8%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

846

امتیاز شاخصشاخصشماره

4.7خاموشی فشار متوسط1

7.5خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

7.8میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

5.2سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

6.8سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

1.9خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

6.4میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

6.8سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

6.6سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

5.5میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

6.3میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

8.1میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

8.2وصول جاری19

8.7وصول به مطالبات15

10.0وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

6.6سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

8.5سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

7.3پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

9.6سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

7.1درصد پرداخت  بوض02

7.9درصد پرداخت کیرحضوری01

10.0تلفات انرژی00

10.0تست و بازرسی کنتورهای عادی09

9.9میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

مدیریت بدره بهترین امتیاز را در 
شاخص کل عملکرد کسب کترده 
که این مهم با عملکرد مناسب در 

هایی چو  وصول مطالبتات  حوزه
و تست و بازرستی کتنتتتورهتا، 

 حاصل شده است. 

تلفات را داراست. عملکرد مناسب در 

حوزه تست و بازرسی کتنتتتورهتا و 

همچنین کشف مصارف کتیترمتجتاز 

 علت اصلی این توفیق بوده است. 

از سوی دیگر کنتترل تتعتداد و شتدت  

ها، نهش مهمی در بهبود عملکرد این     طعی 

 مدیریت در شاخص خاموشی داشته است.  

با وجود آ  که وصول مطالبات تعرفه 

عمومی چالشی مشتتترک تتمتامتی 

ها است، ایتن شتاختص در  مدیریت

هتا  بدره، نسبت به سایتر متدیتریتت

 وضعیت بهتری دارد.
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 قلعه پوراشرف



 

های کلیدی   شاخص

 عملکرد

 چرداول  
 1022شهرستا  چرداول با وسعتت 

 00222کیلومتر مربع و جمتعتیتت 

کیتلتومتتتری از  90نفری در فاصله 

مرکز استا  وا ع شده است. چترداول 

مشترک است و در هر  02222دارای 

مشتتترک  19کیلومتر مربع حدود 

 دارد. 

عملکرد مدیریت چرداول در شاختص 

خاموشی فشار متتتوستط متنتاستب 

  نیست. بیشترین میتزا  ختامتوشتی

دهتد.  بابرنامه در چترداول رخ متی

های بتابترنتامته در     همچنین  طعی

 چرداول بیشترین شدت را دارند. 

در شاخص وصول مطالبات عملتکترد 

مدیریت چرداول نزدیک به میانگتیتن 

شرکت است. اما شاخص وصتول بته 

مطالبات در تعرفه خانگی، در مهایسه 

ها وضعیت مناستبتی  با سایر مدیریت

 ندارد. 

شاخص تلفات انرژی نیز وضتعتیتت 

مناسبی ندارد و میزا  این شتاختص 

در مدیریت چرداول، در مهتایسته بتا 

 ها باال است.   سایر مدیریت
23023 

 مشترک

2420 
 مگاوات

84 
 ساعت گیگاوات

488 
 کیلومتر فشار متوسط

 دستگاه 606

 آمپر( مگاولت 21) 

015 
 کیلومتر فشار ضعیف
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4.4
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

83%

وصول مطالبات

22%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

2522

امتیاز شاخصشاخصشماره

1.0خاموشی فشار متوسط1

3.1خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

7.2میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

2.2سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

7.9سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

1.0خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

4.9میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

1.0سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

7.5سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

1.0میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

1.0میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

1.0میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

4.6وصول جاری19

2.6وصول به مطالبات15

7.4وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

6.0سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

8.4سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

6.4پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

6.1سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

1.0درصد پرداخت  بوض02

8.5درصد پرداخت کیرحضوری01

2.4تلفات انرژی00

10.0تست و بازرسی کنتورهای عادی09

2.1میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

های بزر    سهم تعدادی خاموشی
بابرنامه در مدیریت چرداول بتاال 

گیری از عملیات خط  است و بهره
گرم در مواردی که متنتجتر بته 

شود، ضتروری  خاموشی بزر  می
 است.
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 چناره



 

های کلیدی   شاخص

 عملکرد

 دره شهر  
 222شهر با وستعتت  شهرستا  دره

 59222کیلومتر مربع و جمتعتیتت 

کیلومتتتری از  192نفری در فاصله 

شهتر  مرکز استا  وا ع شده است. دره

مشترک است و در هر  10222دارای 

مشتتترک  12کیلومتر مربع حدود 

 دارد. 

وصول جاری مطالبات در متدیتریتت 

شهر، بیشترین امتیاز را بته ختود  دره

اختصاص داده و در شاخص وصول به 

مطالبات هم وضعیت بهتر از میانگین 

شرکت است. اما از نتظتر شتاختص 

بستانکاری مشترکا  وضعیت مناسب 

نیست و بیشترین بستانکتاری را در 

شتهتر شتاهتد  میا  مشترکتا  دره

 هستیم.

هتای  شاخص ضریب شدت خاموشتی

شهر امتتتیتاز  بابرنامه، در مدیریت دره

دهد که امکتا   کمی دارد و نشا  می

های بابترنتامته  کنترل شدت خاموشی

شهر وجود دارد. میانگین تعداد  در دره

های بابرنامه به خوبی کتنتتترل   طعی

شده است و در مهتایسته بتا ستایتر 

 ها وضعیت بهتری دارد.   مدیریت

21628 

 مشترک

0023 
 مگاوات

236 
 ساعت گیگاوات

286 
 کیلومتر فشار متوسط

 دستگاه 586

 آمپر( مگاولت 120)

232 
 کیلومتر فشار ضعیف
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5.0
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

222%

وصول مطالبات

21%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

852

امتیاز شاخصشاخصشماره

4.8خاموشی فشار متوسط1

5.4خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

1.0میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

6.7سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

4.4سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

4.2خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

3.9میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

4.8سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

3.8سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

5.5میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

4.4میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

1.7میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

10.0وصول جاری19

6.6وصول به مطالبات15

4.4وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

4.9سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

1.0سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

6.0پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

6.3سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

2.1درصد پرداخت  بوض02

8.3درصد پرداخت کیرحضوری01

5.8تلفات انرژی00

10.0تست و بازرسی کنتورهای عادی09

2.8میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

بیشترین میزا  وصتول جتاری 
مطالبات انرژی در کل شترکتت، 

شهر استت.  متعلق به مدیریت دره
اما باید وضعیت بستانکاری زیتاد 
مشترکا  بررسی شود و نسبت به 

 حل این مشکل ا دام شود. 
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 آتشکده



 

های کلیدی   شاخص

 عملکرد

 دهلران 
 0022شهرستا  دهلرا  با وستعتت 

 00222کیلومتر مربع و جمتعتیتت 

کیلومتتتری از  012نفری در فاصله 

مرکز استا  وا ع شده است. دهلترا  

مشترک است و در هر  00222دارای 

 مشترک دارد.  9کیلومتر مربع حدود 

با وجود پراکندگی بیشتر در شهرستتا   

برنامته فشتار    های بی   دهلرا ، خاموشی 

متوسط به خوبی در ایتن متدیتریتت  

کنترل شده و در مهتایسته بتا ستایتر  

ها وضعیت متنتاستبتی دارد.    مدیریت 

های پایدار و کنترل    کنترل تعداد  طعی 

22102 

 مشترک

233 
 مگاوات

001 
 ساعت گیگاوات

2212 
 کیلومتر فشار متوسط

 دستگاه 2011

 آمپر( مگاولت 091) 

008 
 کیلومتر فشار ضعیف
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5.3
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

83%

وصول مطالبات

26%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

684

امتیاز شاخصشاخصشماره

5.2خاموشی فشار متوسط1

7.0خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

8.2میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

8.1سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

6.6سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

3.3خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

3.5میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

7.4سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

5.2سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

5.2میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

5.0میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

2.3میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

4.4وصول جاری19

2.5وصول به مطالبات15

1.9وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

5.5سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

8.9سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

4.9پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

3.0سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

5.2درصد پرداخت  بوض02

8.0درصد پرداخت کیرحضوری01

5.5تلفات انرژی00

8.5تست و بازرسی کنتورهای عادی09

1.9میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

با وجود پتراکتنتدگتی زیتاد در 
مدیریت دهلرا ، میانگین زمتا  

برنامه در ایتن  های بی رفع  طعی
مدیریت کمتر از میانگین شرکت 

های بزر  هم به  است و خاموشی
 خوبی کنترل شده است.

های بزر  در کم شد  میزا     خاموشی 

 خاموشی تأثیرگذار بوده است.  

شاخص وصول مطالبات در دهتلترا  

نزدیک به میانگین شرکت است امتا 

وضعیت شاخص وصول به مطالتبتات 

های عمومی و صتنتعتتتی  در تعرفه

 مناسب نیست. 

تلفات انرژی در مدیریت دهلترا  در 

مهایسه با میانگین شرکت، بتیتشتتتر 

است و باید با هدفمند کرد  فعالیتت 

تست و بازرسی و کشتف مصتارف 

 کیرمجاز، تلفات انرژی را پایین آورد.
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 کویر ابوکویر 



 

های کلیدی   شاخص

 عملکرد

 سیروان  
 002شهرستا  سیروا  با وستعتت 

 15222کیلومتر مربع و جمتعتیتت 

کیلومتری از مرکز  02نفری در فاصله 

استا  وا ع شده است. سیروا  دارای 

مشتتترک استت و در هتر  0222

مشتتترک  12کیلومتر مربع حدود 

 دارد.

با وجود پراکندگی پایین، بیشتتتریتن 

خاموشی فشار متتتوستط در ایتن 

  دهتد. تتعتداد شهرستتتا  رخ متی

بترنتامته در  های بابرنامه و بتی  طعی

مدیریت سیروا  بیشتتتر از ستایتر 

6350 

 مشترک

125 
 مگاوات

22 
 ساعت گیگاوات

263 
 کیلومتر فشار متوسط

 دستگاه 262

 آمپر( مگاولت 00)

242 
 کیلومتر فشار ضعیف
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4.1
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

30%

وصول مطالبات

23%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

2633

امتیاز شاخصشاخصشماره

1.0خاموشی فشار متوسط1

1.0خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

1.0میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

7.5سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

1.0سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

1.7خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

10.0میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

4.4سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

6.1سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

1.0میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

1.0میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

2.9میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

6.7وصول جاری19

5.2وصول به مطالبات15

5.7وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

4.6سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

8.1سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

1.0پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

1.0سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

9.7درصد پرداخت  بوض02

5.5درصد پرداخت کیرحضوری01

4.3تلفات انرژی00

7.4تست و بازرسی کنتورهای عادی09

1.7میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

با وجود پراکندگی پتایتیتن در 
شهرستا  سیروا ، بتیتشتتتریتن 
خاموشی فشار متوسط در ایتن 

دهد و وضتعتیتت  مدیریت رخ می
 پوشش  راتت هم مناسب نیست.

هتا  ها است، اما شدت  طعتی مدیریت

 کمتر از میانگین شرکت است.

وصول مطالبات در مدیریت ستیتروا  

وضعیت بهتری نسبت به میتانتگتیتن 

شرکت دارد که در نتیتجته متیتزا  

باالی وصول به مطالبات در تتعترفته 

 صنعتی است. 

درصد تلفات انترژی در متدیتریتت 

سیروا  در مهایسه با میانگین شرکت 

باال است و عملکرد مناسبی در حتوزه 

تست و بازرسی و کشتف مصتارف 

 کیرمجاز وجود ندارد. 
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 روستای لرینی



 

های کلیدی   شاخص

 عملکرد

 ملکشاهی  
 1022شهرستا  ملکشاهی با وسعت 

 01222کیلومتر مربع و جمتعتیتت 

کیتلتومتتتری از  50نفری در فاصله 

مرکز استتتا  وا تع شتده استت. 

مشترک است  0222ملکشاهی دارای 

 0و در هر کیلومتر متربتع حتدود 

 مشترک دارد.

میانگین زما  رفع  طعی بابرنتامته و 

خاموشی بی برنامه فشار متوستط در 

ملکشاهی بیشتر از دوبرابر میانگتیتن 

 شرکت است.

وصول مطالبات در ملکشاهی نزدیتک 

8354 

 مشترک

621 
 مگاوات

21 
 ساعت گیگاوات

245 
 کیلومتر فشار متوسط

 دستگاه 233

 آمپر( مگاولت 00)

213 
 کیلومتر فشار ضعیف
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4.5
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

85%

وصول مطالبات

25%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

2523

امتیاز شاخصشاخصشماره

1.0خاموشی فشار متوسط1

1.0خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

1.0میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

9.0سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

5.1سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

1.9خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

1.0میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

8.4سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

1.0سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

4.1میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

2.6میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

6.4میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

1.9وصول جاری19

2.6وصول به مطالبات15

4.0وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

3.0سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

8.3سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

3.0پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

6.8سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

5.8درصد پرداخت  بوض02

9.7درصد پرداخت کیرحضوری01

7.1تلفات انرژی00

9.8تست و بازرسی کنتورهای عادی09

4.6میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

برنامته فشتار  میزا  خاموشی بی
متوسط در ملکشاهی بیشتتتر از 
میانگین شرکت است و با تتوجته 

ها بهتر استت  به کنترل بار  طعی
هتا  بر کم کرد  تعتداد  تطتعتی

 تمرکز کرد.

به میانگین شترکتت استت و ایتن 

مدیریت در شتاختص وصتول بته 

های صنعتی و تجتاری  مطالبات تعرفه

 22عملکرد خوبی دارد. بتیتش از 

درصد مطالتبتات متلتکتشتاهتی، از 

مشترکینی است کته دوره وصتول 

باالی شش ماه دارند و از مشترکتیتن 

 آیند. بدحسار به شمار می

تلفات انرژی در مدیریت ملکتشتاهتی 

نزدیک به میانگین شرکت است و این 

مدیریت عملکرد مناسبی در خصوص 

 کشف مصارف کیرمجاز دارد.
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 چشمه هفت چشمه



 

های کلیدی   شاخص

 عملکرد

 مهران  
 0022شهرستا  مهرا  با وستعتت 

 92222کیلومتر مربع و جمتعتیتت 

کیتلتومتتتری از  02نفری در فاصله 

مرکز استا  وا ع شده است. متهترا  

مشترک است و در هر  19222دارای 

 مشترک دارد. 0کیلومتر مربع حدود 

های بزر  در مدیریت مهرا     خاموشی 

اند و عملکرد این مدیریتت    کنترل شده 

ها بتهتتتر    در مهایسه با سایر مدیریت 

هتای    است، اما سهم تعدادی خاموشتی 

برنامه در مهرا  بسیار بتاال    یوالنی بی 

است و در مجموع خاموشتی متهترا   

20231 

 مشترک

4226 
 مگاوات

213 
 ساعت گیگاوات

853 
 کیلومتر فشار متوسط

 دستگاه 822

 آمپر( مگاولت 111) 

221 
 کیلومتر فشار ضعیف
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4.5
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

84%

وصول مطالبات

25%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

2230

امتیاز شاخصشاخصشماره

2.5خاموشی فشار متوسط1

1.3خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

1.0میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

9.6سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

1.0سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

3.6خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

6.0میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

9.0سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

5.9سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

4.8میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

3.7میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

7.0میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

2.3وصول جاری19

2.5وصول به مطالبات15

2.5وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

6.2سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

8.4سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

1.0پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

1.0سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

1.0درصد پرداخت  بوض02

8.2درصد پرداخت کیرحضوری01

7.0تلفات انرژی00

10.0تست و بازرسی کنتورهای عادی09

3.0میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

عملکرد مدیریت مهرا  در حتوزه 
 راتت کنتورها، در متهتایسته بتا 

هتا در وضتعتیتت  سایر مدیریت
نامناسبی  رار دارد. همتچتنتیتن 
سهم مشترکینی که کنتور آنتهتا 
بیش از سه دوره متوالی،  تراتتت 

 نشده، بسیار باال است.

 بیشتر از میانگین شرکت است. 

وصول مطالبات در مدیریت متهترا  

نزدیک به میانگین شترکتت استت. 

شاخص وصول به مطالبات در تعرفته 

ها  خانگی، در مهایسه با سایر مدیریت

وضعیت مناسبی ندارد. پوشش  راتت 

هتا  در مهرا  کمتر از سایر مدیتریتت

است و در خصوص  تراتتت کتامتل 

مصرف انرژی وضعیت نامناسب است. 

درصد از مشتترکتا   10به نحوی که 

، بیتش از سته دوره 1920در سال 

 متوالی  راتت نشده اند.

 آبشار نمکی
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 ها های کلیدی عملکرد و شیوه محاسبه آن شاخص
 گانه را بخوانیم؟42های  چگونه نمودار رادار شاخص
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ف
 ر  

 شیوه محاسبه واحد  نوان شاخص
جه  

  هبو 

میا گین    امنه تغیی  شاخص 

 ش    

امتیاز  

 حد  اال حد پا ین  ش    

1 
خاموشی فشار 

 متوسط پایدار

د یهه در سال 

به ازای هر 

  مشترک

05 ×02 ×900× 
 انرژی توزیع نشده فشار متوسط پایدار

 انرژی تحویلی
 541 009 1022 2 کاهشی

0 

خاموشی فشار 

متوسط بدو  برنامه 

 پایدار

د یهه در سال 

به ازای هر 

  مشترک

05 ×02 ×900× 
 برنامه پایدار   انرژی توزیع نشده فشار متوسط بی 

 انرژی تحویلی
 540 922 002 2 کاهشی

9 

میانگین زما  رفع 

برنامه  طعی بی

 پایدار

 040 00 22 50 کاهشی  د یهه

5 
های  سهم خاموشی

 برنامه بزر  بی
 040 %19 %92 %2 کاهشی  درصد

0 
های    سهم خاموشی 

 برنامه یوالنی بی 
 درصد

 

122× 

برنامه  پایدار با مدت های بیتعداد خاموشی

 د یهه 102زما  بیشتر از 

 برنامه پایدارتعداد خاموشی بی
 540 %1040 %92 %2 کاهشی

0 
خاموشی فشار 

 متوسط بابرنامه

د یهه در سال 

برای هر 

 مشترک

 940 505 002 2 کاهشی 

0 
میانگین زما  رفع 

  طعی بابرنامه
 د یهه

 

 برنامهمدت زما   طعی با

 برنامههای باتعداد  طعی
 042 02 22 50 کاهشی

گتیتری و  گانه به همراه واحتد انتدازه05های  در جدول زیر عنوا  شاخص

ها محتدود  ها آورده شده است. دامنه تغییر شاخص شیوه د یق محاسبه آ 

دهد. برای محاسبه امتیاز یک شاختص  مجاز تغییر یک شاخص را نشا  می

 به دانستن این محدوده نیاز داریم. 

هتای  رو، چگونگی محاسبه امتیاز برای شاختص گزارش پیشِ 00در صفحه 

 کاهشی یا افزایشی توضیح داده شده است. 

 برنامه پایدارمدت زما   طعی بی

 برنامه پایدارهای بیتعداد  طعی

* 

05 ×02 ×900× 
 برنامه انرژی توزیع نشده فشار متوسط با

 انرژی تحویلی

برنامه پایدار که به یور متوسط منجر به  های بی تعداد خاموشی  

 شوند    مشترک می   1022خاموش شد  بیش از  
122× 

 برنامه پایدارتعداد خاموشی بی
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ف 
 ر  

 شیوه محاسبه  واحد   نوان شاخص
جه   

  هبو   

میا گین    امنه تغیی  شاخص  

 ش     

امتیاز  

 حد  اال  حد پا ین  ش     

0 
های بزر   سهم خاموشی

 بابرنامه
 درصد

 

های با برنامه که به یور متوسط تعداد خاموشی

مشترک  1022منجر به خاموش شد  بیش از 

 شوند می

 
 

122× 
 های بابرنامه  تعداد خاموشی

 

 041 %02 %02 %2 کاهشی

2 
سهم خاموشی یوالنی 

 بابرنامه
 درصد

 

 

122× 

برنامه با مدت زما  های باتعداد خاموشی

 د یهه 102بیشتر از 

 های بابرنامه تعداد خاموشی
 040 %00 %02 %2 کاهشی

12 
میانگین تعداد  طعی پایدار 

 مشترک

بدو  

 واحد
 549 1549 00 2 کاهشی  

11 
میانگین تعداد  طعی پایدار 

 برنامه مشترک بی

بدو  

 واحد
 942 041 12 2 کاهشی   

10 
میانگین تعداد  طعی 

 گذرای مشترک

بدو  

 واحد
 545 045 10 2 کاهشی   

 درصد وصول جاری  19

 

122× 
 وصول

 فروش
 541 %0041 %122 %02 افزایشی 

 درصد وصول به مطالبات  15

 

122× 
 وصول

 فروش+ بدهی ابتدای دوره
 040 %0040 %02 %02 افزایشی 

10 
وصول به مطالبات  

 مشترکا  عمومی
 درصد

 

 وصول مشترکا  عمومی  
 

122× 
فروش به مشترکا  عمومی + بدهی ابتدای  

 دوره مشترکا  عمومی 

 041 %5245 %02 %02 افزایشی 

10 
سهم مطالبات با دوره 

  ماه 0وصول بیشتر از 
 549 %0040 %122 %02 کاهشی   درصد

10 
سهم بستانکاری مشترکا  

  به مطالبات
 درصد

 

 بستانکاری مشترکا  در پایا  دوره
122× 

 مطالبات وا عی
 042 %041 %12 %2 کاهشی 

10 
 پوشش  راتت لوازم 

 گیریاندازه
 درصد

 

تعداد کنتورهای  راتت شده با میزا  انرژی مصرفی   

 شود  صحیح که برایشا   صورتحسار صادر می 
122× 

 تعداد کل کنتورهای آماده  راتت
 540 %0040 %20 %02 افزایشی 

12 
سهم عدم  راتت متوالی سه 

  بار و بیشتر
 درصد

 

122× 
 بار متوالی یا بیشتر 9تعداد کنتورهای  راتت نشده 

 تعداد کل کنتورها
 145 %549 %0 %2 کاهشی 

 درصد  درصد پرداخت  بوض 02

 

122× 
 های پرداخت شده در هر دورهتعداد  بض

 های صادر شده بض
 040 %09 %02 %02 افزایشی 

 درصد درصد پرداخت کیرحضوری 01

 

122× 
 های پرداخت شده کیرحضوریتعداد  بض

 های پرداخت شده بض
 040 %00 %122 %2 افزایشی 

 ∑های پایدار تعداد مشترک خاموشی شده در  طعی

 تعداد کل مشترکا 

 ∑برنامه های پایدار بی تعداد مشترک خاموشی شده در  طعی

 تعداد کل مشترکا 

 ∑های گذرا تعداد مشترک خاموشی شده در  طعی

 تعداد کل مشترکا 

* 

* 

* 
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122× 
 ماه 0مطالبات از مشترکین با دوره وصول بیشتر از 

 کل مطالبات



 

 
02% 02% 12% 00% 

 1امتیاز 

 ها امتیازدهی به شاخص

تعتلتق  1و به حدا ل عملکرد امتیاز  12برای هر شاخص، عملکرد بهینه و همچنین حدا ل عملکرد تعیین شده است. به عملکرد بهینه، امتیاز 

تتغتیتیتر  12تتا  1ها بین  شود. امتیاز شاخص گیرد. امتیاز شاخص با توجه به فاصله مهدار آ  از عملکرد بهینه و حدا ل عملکرد تعیین می می

 آید.  گانه به دست می05های  تر همواره به معنای عملکرد بهتر است. شاخص عملکرد کل نیز از میانگین امتیاز شاخص کند و عدد بزر  می

00% 

 های افزایشی شاخص

ها مطلور است.  هایی که افزایش آ  آ  دسته از شاخص

 مانند وصول مطالبات، پوشش  راتت و ... 

 1امتیاز  12امتیاز 

درصتد و  حتدا تل  02. عملکرد بهینه وصول به مطالبتات مثال

درصد در نظر گرفته شده است. عملکرد باالتر از  02عملکرد نیز 

و  12درصد وصول به مطتالتبتات( امتتتیتاز  02عملکرد بهینه )

گیترد. امتتتیتاز  می 1عملکرد کمتر از حدا ل عملکرد نیز امتیاز 

تتا  02درصدی وصول به مطالبات، با توجه به بتازه  00عملکرد 

شود. برای محاسبه این امتتیتاز کتافتی  می 040این شاخص،  02

( تتهتستیتم و 92درصد را بر یول بتازه ) 02تا  00است فاصله 

 ضرر کنیم.  12حاصل را در 

10% 

 های کاهشی شاخص

 ها مطلور است. هایی که کاهش آ  آ  دسته از شاخص

 مانند خاموشی، تلفات و ... 

 12امتیاز 

 00درصد و حدا ل عملکرد نتیتز  12. عملکرد بهینه تلفات مثال

درصد در نظر گرفته شده است.  تلفات  کمتر از عملکرد بهیتنته 

و تلفات  بیشتر از حتدا تل  12درصد( امتیاز  12)تلفات کمتر از 

گتیترد. اگتر  متی 1درصد( امتیتاز  00عملکرد  )تلفات بیشتر از 

درصد باشد، برای محاسبه امتیاز شاخص کافتی  10میزا  تلفات 

( تهسیم  و حاصل را در 10را بر یول بازه ) 00است فاصله آ  با 

 040درصد امتیاز کستب شتده  10ضرر کنیم. برای تلفات  12

 22 ] [ خواهد بود. 

 ، تعداد مشترکا  خاموش شده در یک  طعی مشخص به صورت زیر تخمین زده شده است.10و  11، 12، 0، 5های  برای محاسبه شاخص

 

 شیوه محاسبه   واحد    نوان  شاخص
جه   

  هبو    

میا گین    امنه تغیی  شاخص  

 ش      

امتیاز  

 ش      

ف  
 حد  اال  حد پا ین  ر  

 درصد تلفات انرژی 00

 

122× 
 انرژی تحویلی –انرژی فروش رفته 

 انرژی تحویلی
 040 %1049 %00 %12 کاهشی 

09 
تست و بازرسی کنتورهای 

 عادی
 درصد

 

122× 
 تعداد کنتورهای عادی تست و بازرسی شده

 تعداد کنتورهای عادی
 12 %0540 %02 %2 افزایشی 

05 
های  میزا  اثربخشی فعالیت

  تست و بازرسی
  درصد

درصد به عنوا  تلفات فنی و اضافه بر آ  هر چه  0* تلفات 

 شود.تلفات کیرفنی  لمداد می ،با ی بماند

  تلفات کشف شده با تست و بازرسی

122× 
تلفات کشف شده با تست بازرسی + تلفات کیرفنی 

  با یمانده
 040  %00 %122  %2 افزایشی 

 انرژی توزیع نشده  طعی  
 =تعداد مشترکا  خاموش شده در یک  طعی

 میانگین مصرف مشترکا  در هر ساعت )بار(× مدت زما   طعی )برحسب ساعت( 

* 



 

های  شاخص
 کلیدی  عملکرد

 متن

 ف وش ا     پیک  ار تعدا  مشت ک

 طول شب ه
 فشار متوسط

 تعدا  پس 
 )ظ فی (

 طول شب ه
 فشار ضعیف

84%

وصول مطالبات

25%

تلفات ا    

بی برنامه فشار  

متوسط

طبابرنامه فشار متوس

فشار ضعیف

د یهه در سال به ازای هر مشترک

خاموشی توز  

2230

با توجه به سهتم بتاالی تتلتفتات 
گتنت ، عتدم  کیرفنی در تلفات  لعه

کشف مصارف کیرمجاز و تأخیر در 
تعویض کنتورهای معیتور بتاعتث 

 گن  شده است. تلفات باالی  لعه

  ا  مد    
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مع فی شه ستان و م ور   ات 
  لید   مل    مد    
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 گا ه 25 ا    مو ار را ار شاخص

 

 شاخص  مل     ل

 

 ا و  فه س  شاخص
 مقا    آ ها

 

 ا   مقا    شاخص
  لید   مل   

 های برق های مدیریت راهنمای صفحه  
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4.5
 مل    شاخص

تغییر می کند 12تا  1عملکرد از میانگین امتیاز شاخص ها به دست می آید و بین  شاخص

.را نشا  می دهد 1920اعداد عملکرد سال . عدد بزر  تر به معنای عملکرد بهتر است

 

 مل    شاخص

 

امتیاز شاخصشاخصشماره

2.5خاموشی فشار متوسط1

1.3خاموشی فشار متوسط بدو  برنامه0

1.0میانگین زما  رفع  طعی بی برنامه9

9.6سهم خاموشی های بزر  بی برنامه5

1.0سهم خاموشی های یوالنی بی برنامه0

3.6خاموشی فشار متوسط بابرنامه0

6.0میانگین زما  رفع  طعی بابرنامه0

9.0سهم خاموشی های بزر  بابرنامه0

5.9سهم خاموشی های یوالنی با برنامه2

4.8میانگین تعداد  طعی پایدار مشترک12

3.7میانگین تعداد  طعی بی برنامه پایدار مشترک11

7.0میانگین تعداد  طعی گذرای مشترک10

2.3وصول جاری19

2.5وصول به مطالبات15

2.5وصول به مطالبات مشترکا  عمومی10

6.2سهم مطالبات با دوره وصول بیشتر از 6 ماه10

8.4سهم بستانکاری مشترکا  به مطالبات10

1.0پوشش  راتت لوازم اندازه گیری10

1.0سهم عدم  راتت متوالی سه بار و بیشتر12

1.0درصد پرداخت  بوض02

8.2درصد پرداخت کیرحضوری01

7.0تلفات انرژی00

10.0تست و بازرسی کنتورهای عادی09

3.0میزا  اثربخشی فعالیت های تست و بازرسی05

] [ 23 

 رصد 
 تلفات

 رصد وصول  
 مطالبات 

 خاموشی  



 

، سازماندهتی، استتتختدام و  ریزیدر کنار چهار اصل دیگر برنامه »کنترل«از 

شتود. بتا وجتود رهبری، به عنوا  اصول و وظایف پنجگانه مدیریت یتاد متی

رسد که به واسطه تورم نیروی انسانی در اهمیت چهار اصل نخست، به نظر می

هتا بتر وظتیتفته های ایرانی، عمده تمرکز سازما ستاد و دفاتر مرکزی شرکت

متمرکز شده و کمتر روز و ماهی است که گروهی از دفتاتتر  -کنترل  -پنجم 

های صف و عملیاتی سازمتا  متراجتعته ستادی شرکت برای ارزیابی به بخش

های صف، نکنند! این مهم در کنار دامن زد  به موج بدبینی به ویژه در بخش

 نماید. کارکرد ابزارهای کنترلی را نیز لوث می

در این گزارش ما برآنیم که ضمن پرهیز از عارضته متورد اشتاره در بتاال، بتا 

گتانته  هتای ده شاخص عملکردی برای ارزیابی متدیتریتت 05مکانیزمی ساده، 

شرکت توزیع برق استا  ایالم، در سه حوزه اصلی خاموشی، وصول مطالبات و 

ها  گیری برای این شاخص تلفات انرژی، تعریف و معیارهایی کمی و  ابل اندازه

 توسعه دهیم. 

امید که رویکرد کمی، شفاف و البته ساده این مستند، بتتوانتد 

ضمن تبیین چارچوبی برای متهتایسته عتمتلتکترد 

های برق ایالم، نتهتاب تتاریتک و  مدیریت

روشن آنها را در مهایسه با هتم 

 ارایه نماید. 

 شرکت توزعی نیروی ربق استان ایالم


