


تدوين استراتژيهاي كالن شركت توزيع برق        
استان لرستان  

آموزش،پژوهش و “،“برق و انرژي”استراتژيهاي كالن وزارت نيرو در بخش هاي
”پشتيباني صنعت آب و برق    ”و “ فن آوري

ورودي هاي اهداف و 
برنامه ها  

 نتايج پايش اهداف و   -۱
برنامه هاي راهبردي سال   

۱۳۸۹
 نتايج مميزي ها و  -۲

خودارزيابي    
 نتايج ارزيابي توانير    -۳
 بيانيه يكپارچه خط مشي   -۴

تدوين اهداف و برنامه هاي راهبردي پنجساله   
)۹۴-۹۰( 

تدوين اهداف و برنامه هاي راهبردي              
  )۱۳۹۰(يكساله    

تعيين برنامه هاي عملياتي  مربوط به اهداف و برنامه                     
  هاي راهبردي يكساله شركت        

پايش و بررسي ميزان اثر بخشي و علل عدم تحقق احتمالي اهداف                      
و برنامه ها      

تصميم گيري در جهت اجراي اهداف و برنامه هاي راهبردي                   
  تحقق نيافته  



برق و   “،”  آب  ”    بخش   ۵وزارت نيرو در     ) راهبردهاي    (  استراتژي هاي       -۱
پشتيباني صنعت آب    ”و   “  آموزش،پژوهش و فناوري         ” ،   “ آب و فاضالب    ”،   “ انرژي
 به كليه    ۱۵/۱۰/۸۹ مورخ    ۴۷۸۳/۱۱از سوي توانير طي نامه شماره            “ و برق 

  شركت هاي توزيع ابالغ گرديده تا مبناي كليه برنامه هاي استارتژيك و                         
.  عملياتي شركت هاي توزيع قرار بگيرد           

 برنامه راهبردي دوره پنجساله شركت توزيع برق لرستان بصورت غلطان                  -۲
تدوين گرديده و هرساله بازنگري شده و يك سال به آن اضافه                              

 .مي گردد   
 تدوين و تصويب استراتژي هاي كالن شركت و اهداف و برنامه هاي                   -۳

.   راهبردي پنجساله و يكساله شركت توسط كميته راهبردي انجام مي گردد                     

ر   پايش و تعيين ميزان اثر بخشي اهداف و برنامه هاي راهبردي توسط دفت                     -۴
.   انجام مي گردد      )   شش ماه يكبار        ( تحقيقات و مديريت كيفيت بصورت دوره اي             

 نكاتي در خصوص اهداف و برنامه هاي راهبردي شركت



جمهوري اسالمي ايران  
وزارت نيرو

)   سهامي خاص        (   برق استان لرستان     نيروي    شركت توزيع 



 ارتقاء بهره وري در فرايند خصوصي سازي               -۱-۱
 ايجاد انگيزه و اطمينان براي سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي و تعاوني                               -۱-۲
 تسهيل در سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد بانك نيرو                                    -۱-۳
 حداقل نمودن فعاليت هاي تصدي بخش دولتي             -۱-۴
 حمايت از توسعه صادرات كاال و خدمات فني مهندسي برق                        -۱-۵
تجاري براي استفاده از قابليت ها و فرصت هاي                   - استقرار ساز و كار اقتصادي           -۱-۶

ICT         و نظاير آن در صنعت برق 
 



پذير  جلب مشاركت مردم براي حمايت از توليد برق از انرژي هاي نو وتجديد   -۲-۱
 هاي نو و  تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژي    -۲-۲

تجديد پذير 
ر و تجاري سازي  تعريف و اجراي پروژه هاي نمونه در زمينه انرژي هاي نو و تجديد پذي-۲-۳

آنها 
ه توليد برق   تمركز بر تحقيق و پژوهش و بومي سازي فناوري در فعاليت هاي مربوط ب  -۲-۴

از انرژي خورشيدي و بادي در كشور  
فناوري مربوط  تخصيص درصد معين و فزاينده اي از اعتبارات تحقيقاتي به بومي سازي      -۲-۵

به انرژي هاي نو و تجديد پذير 
نو و  بسترسازي،حمايت و جلب مشاركت بخش غير دولتي براي توسعه انرژي هاي -۲-۶

تجديد پذير



محيطي    توسعه كاربرد نيروگاههاي با بازده باالتر و اعمال هزينه هاي زيست                            -۳-۱
ل استفاده از انرژي حرارتي نيروگاههاي مجاور يا داخل شهرها جهت مناز                            -۳-۲
 بكارگيري فناوري مولدهاي پراكنده با تاكيد بر توليد برق                -۳-۳
تجاري در بهينه سازي نيروگاهها             - استقرار ساز و كار اقتصادي           -۳-۴
 استفاده از فناوري نوين و تجهيزات با راندمان باال                   -۳-۵
 مديريت بهينه بهره برداري از نيروگاههاي برق آبي               -۳-۶
 تنوع بخشي در سوخت نيروگاهها                -۳-۷

 



 برق  استقرار نظام قيمت گذاري برق بر مبناي عرضه و تقاضا و توسعه بازار                     -۴-۱
رانه ها     تغيير در نظام پرداخت يارانه هاي برق،با توجه به قانون هدفمندي يا                     -۴-۲
 جلب مشاركت مردم به منظور استفاده بهينه از برق               -۴-۳
 ساده سازي تعرفه هاي برق              -۴-۴
 توسعه سامانه هوشمند شبكه برق             -۴-۵
 توسعه شركتهاي خدمات انرژي غير دولتي در جهت بهينه سازي مصرف                         -۴-۶
 توسعه و ارتقاء سطح استانداردهاي مصرف برق و توليد تجهيزات برقي                    -۴-۷

                                                                                                                                                                                                                          
د                                               ادامه در اساليد بع                                                                                                                                                                                     



د در     حمايت از مراكز پژوهشي و صنايع مرتبط بمنظور توسعه فناوري هاي جدي                       -۴-۸
راستاي كاهش مصرف انرژي              

 حمايت از توسعه حمل و نقل برقي            -۴-۹
 اصالح ساختار موجود جهت اعمال مديريت تقاضا و كاهش شدت انرژي                         -۴-۱۰
 



 هماهنگي در طراحي و توسعه شبكه هاي فوق توزيع و توزيع برق                       -۵-۱
تفاده     اصالح مقررات و ضوابط و توسعه سامانه هاي مناسب جهت جلوگيري از اس                            -۵-۲

غيرمجاز از برق در شبكه هاي فشار ضعيف               
تجاري در فعاليت هاي كاهش تلفات و                 - استقرار ساز و كار اقتصادي           -۵-۳

هوشمندسازي شبكه         
 اصالح معماري شبكه هاي توزيع            -۵-۴
 مديريت بهينه سطح روشنايي معابر در طول مدت شبانه روز                        -۵-۵

 



 گسترش تعامالت در امر سياست گذاري و برنامه ريزي                     -۶-۱
 اعمال حاكميت و نظارت برفعاليت هاي بخش             -۶-۲
 تهيه و تدوين برنامه جامع انرژي كشور                -۶-۳

 



يد    بروز رساني ضوابط و مقررات بمنظور تسهيل در تحصيل منابع درآمدي جد                     -۷-۱
براي صنعت برق به ويژه استفاده چند منظوره از تاسيسات صنعت                    

د بر   تنوع بخشي،مديرتي بهينه منابع مالي و تقويت توان مالي بخش با تاكي                     -۷-۲
تناسب با     منابع غير دولتي و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي بخش برق و انرژي م                                

برنامه هاي توسعه       

 



 افزايش ظرفيت تبادل برق با كشورهاي منطقه           -۸-۱ 
   برقراري مناسبات قابل اتكاء و شفاف در هزينه هاي سوخت و محيط زيست                         -۸-۲

براي توليد برق صادراتي  
د پذير    اعطاي مجوز صادراتي به توليدكنندگان برق از منابع انرژي نو و تجدي                         -۸-۳
 حمايت از بخش خصوصي براي توسعه تجارت منطقه اي برق با توجه به                         -۸-۴

بازارهاي هدف      

 



 هدايت و حمايت از مراكز تحقيقاتي داخلي و شركت هاي تحقيقاتي و يا                        -۹-۱
مشاوره اي غير دولتي          

 شناسايي و بررسي فرصت ها و مزيت هاي بخش                     -۹-۲
ت شناسايي،انتقال و بومي سازي فناوري هاي نوين و سازگار با محيط زيس                               -۹-۳
 و     افزايش سطح تعامل بخش برق و انرژي با مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي                           -۹-۴

خارجي توانمند و نهادينه سازي آن              
 بازنگري در نظام تعريف و ارجاع پروه هاي تحقيقات كاربردي بخش                     -۹-۵
 مطالعه و بررسي كاربرد روشهاي نوين انتقال و ذخيره سازي برق                           -۹-۶



اسب با      ارتقاء و توسعه نظام جذب ،توانمندسازي و نگه داشت منابع انساني من                          -۱۰-۱
اهداف صنعت برق    

 ارتقاء و توسعه نظام تامين مدير و جانشين پروري                    -۱۰-۲
 استقرار نظام پروانه صالحيت حرفه اي           -۱۰-۳
و    ارتقاء و توسعه نظام يادگيري فردي و سازماني با رويكرد مستندسازي                               -۱۰-۴

انتقال دانش و تجارب صنعت برق و استقرار و توسعه نظام مديريت دانش                    

 



 طراحي و پياده سازي نظام هاي پدافند غير عامل و مديريت بحران و                             -۱۱-۱
) ريسك  ( خطر پذيري 

 آگاه سازي و توسعه فرهنگ مقابله با بحران                     -۱۱-۲
 تنوع بخشي به منابع اوليه انرژي و فناوري هاي توليد برق                  -۱۱-۳
لقوي  برقراري تعادل منطقه اي بين عرضه و تقاضاي برق و ايجاد شبكه هاي ح                          -۱۱-۴
 حصول اطمينان از تامين سوخت نيروگاه ها              -۱۱-۵

 



 استقرار و توسعه سيستم هاي يكپارچه اطالعات مديريت                    -۱۲-۱
 توسعه نرم افزارها و بانك هاي اطالعاتي              -۱۲-۲
 ايجاد ارتباط ساختاري مناسب بين مراكز تصميم سازي و بخش فناوري                             -۱۲-۳

اطالعات
 تقويت و توسعه زيرساخت هاي مخابراتي صنعت برق                 -۱۲-۴
   استفاده بهينه از دستاوردهاي نوين فناوري اطالعات جهت حفظ امنيت و                         -۱۲-۵

پايداري منابع اطالعاتي و سيستم هاي عملياتي                
ت  استفاده بهينه ازظرفيت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات صنعت برق جه                  -۱۲-۶

ارائه خدمات قابل دسترس از راه دور                 



 تهيه طرح جامع زيست محيطي فعاليت هاي صنعت برق              -۱۳-۱
 ايجاد سامانه هاي پايش و كنترل آثار زيست محيطي بخش                      -۱۳-۲
)  HSE( ارتقاء و توسعه نظام بهداشت ،ايمني و محيط زيست                   -۱۳-۳
 ارتقاء سطح ايمني و سالمت شهروندان در مقابل خطرات و مسائل                        -۱۳-۴

زيست محيطي صنعت برق         
 الزامي نمودن نصب سيستم زمين در كليه تاسيسات صنعت برق و                      -۱۳-۵

مشتركين   

 



 



 







 



 راهبردهاي وزارت نيرو در بخش برق و انرژي حذف                ۸ و  ۶ و    ۳ و   ۲بندهاي   
.  گرديده و پيشنهاد مي گردد در زير راهبردهاي تعيين شده تعريف گردند                          

 



جمهوري اسالمي ايران      
وزارت نيرو

)   سهامي خاص        (   برق استان لرستان    نيروي  شركت توزيع 



 شناسايي فعاليت هاي قابل برون سپاري                 -۱-۱
ارتقاء بهره وري در فرايند برون سپاري            -۱-۲
تهاي     ايجاد انگيزه و اطمينان براي سرمايه گذاري تامين كنندگان در فعالي                        -۱-۳

برون سپاري   



 ايجاد آمادگي و همراهي شركت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها                              -۲-۱
) مديريت مصرف برق  (  جلب مشاركت مردم بمنظور استفاده بهينه از برق            -۲-۲
 برق      استقرار نظام قيمت گذاري برق بر مبناي عرضه و تقاضا و توسعه بازار                     -۲-۳

                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                              



 هماهنگي در طراحي و توسعه شبكه هاي توزيع برق با فوق توزيع                       -۳-۱
ر    ايجاد ساز وكارهاي الزم جهت جلوگيري از استفاده غير مجاز از برق د                             -۳-۲

تاسيسات توزيع برق    
) بازآرايي شبكه هاي توزيع        ( اصالح معماري شبكه هاي توزيع              -۳-۳
 مديريت بهينه سطح روشنايي معابر در طول مدت شبانه روز                        -۳-۴
 استقرار ساز و كارهاي الزم جهت هوشمندسازي شبكه هاي توزيع                       -۳-۵
ت   هماهنگي در طراحي و توسعه شبكه هاي توزيع برق با ديدگاه كاهش تلفا                              -۳-۶

 



 مديريت درآمدها و منابع مالي شركت                -۴-۱
 استفاده بهينه از منابع درآمدي و كاهش منطقي هزينه ها                         -۴-۲
 مديريت نقدينگي شركت       -۴-۳
 



 افزايش سطح تعامل شركت توزيع با مراكز علمي و تحقيقاتي بومي و                          -۵-۱
مشاورين غير دولتي        

ت شناسايي،انتقال و بومي سازي فناوري هاي نوين و سازگار با محيط زيس                               -۵-۲
 هدايت و حمايت از مراكز تحقيقاتي و شركتهاي تحقيقاتي بومي                     -۵-۳

 



اسب با      ارتقاء و توسعه نظام جذب ،توانمندسازي و نگه داشت منابع انساني من                          -۶-۱
اهداف شركت     

 ارتقاء و توسعه نظام تامين مدير و جانشين پروري                    -۶-۲
 افزايش سطح تعامل شركت توزيع با مراكز آموزشي                   -۶-۳
و انتقال   ارتقاء و توسعه نظام يادگيري فردي و سازماني با رويكرد مستندسازي                                -۶-۴

دانش و تجارب صنعت برق و استقرار و توسعه نظام مديريت دانش                      

 



 طراحي و پياده سازي نظام هاي پدافند غير عامل و مديريت بحران و                             -۷-۱
) ريسك  ( خطر پذيري 

 آگاه سازي و توسعه فرهنگ مقابله با بحران                     -۷-۲

 



 استقرار و توسعه سيستم هاي يكپارچه اطالعات مديريت                    -۸-۱
 توسعه نرم افزارها و بانك هاي اطالعاتي                -۸-۲
 ايجاد ارتباط ساختاري مناسب بين مراكز تصميم سازي و بخش فناوري                            -۸-۳

اطالعات
 تقويت و توسعه زيرساخت هاي مخابراتي شركت توزيع برق لرستان                    -۸-۴
   استفاده بهينه از دستاوردهاي نوين فناوري اطالعات جهت حفظ امنيت و                        -۸-۵

پايداري منابع اطالعاتي و سيستم هاي عملياتي                
جهت   استفاده بهينه ازظرفيت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات شركت توزيع                     -۸-۶

ارائه خدمات قابل دسترس از راه دور                 



 ايجاد سامانه هاي پايش و كنترل آثار زيست محيطي                       -۹-۱
) HSE( ارتقاء و توسعه نظام بهداشت ،ايمني و محيط زيست                  -۹-۲
 ارتقاء سطح ايمني و سالمت مردم در مقابل خطرات و مسائل                        -۹-۳

زيست محيطي توزيع برق         
 الزامي نمودن نصب سيستم زمين در كليه تاسيسات صنعت برق و                      -۹-۴

مشتركين   

 



 



 








