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   1389سال 
  " همت مضاعف ، کار مضاعفسال "                                                                       

  

 
 
 

. نامگذارى میکـنم  » همت مضاعف ، کار مضاعف    «من امسال را به عنوان سال       
اى اقتصادى، بخـشهاى فرهنگـى،      به امید اینکه در بخشهاى مختلف، بخشه      

هـا،   ى عرصه  بخشهاى سیاسى، بخشهاى عمرانى، بخشهاى اجتماعى، در همه       
مسئولین کشور به همراه مردم عزیزمان بتوانند با گامهاى بلندتر، بـا همـت              

اى را بپیمایند و بـه هـدفهاى    هاى نرفته تر، راه  بلندتر، با کار بیشتر و متراکم     
 . زدیکتر شوندشاءاللَّه ن بزرگ خود ان

                                                                                                      مقام معظم رهبری
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خدای سبحان را شاکریم که در سایه الطاف و عنایات خاصش ، علیرغم وجـود فـراز و نـشیب هـای                      
 توانست همراه و همگام با دیگـر خـدمتگزاران صـادق در             یع نیروی برق لرستان   توز شرکت    فراوان ، 

عرصه عظیم و حساس برق ، با ایمان راسخ و تالش و سعی بی وقفـه و بـا بهـره گیـری از مجموعـه                          
نیروهای توانمند خود مشارکتی فعال در توسعه پایدار داشته و گامهای بلندی را در عرصه عمـران و                  

  . بر داردلرستاندم سر بلند و عزیز استان خدمت رسانی به مر
  افـزایش بهـره وری ، کـاهش هزینـه هـا ، بهبـود راهبـری و صـیانت از                     در این راستا اهدافی چـون       

سرمایه های ملی جز با اجرای فعالیتهای پیشبینانه و پیشگیرانه و نگرشی نوین به مقوله نگهداری و                 
، ه سالها تجربه اجرایـی و دانـش فنـی         تیم تا با اتکا ب    بدنبال راهی گش  لذا  تعمیرات میسر نمی باشد ،      

در با همت مضاعف قـدم      . روشهای سیستماتیک و مدیریت نوین را جایگزین شیوه های سنتی کنیم          
این راه گذاشتیم و هر روز مصمم تر و موفق تر از دیروز و با حمایت مدیران دلسوز جامعـه صـنعتی                      

  .کشور به راهمان ادامه می دهیم
 با تأکید بر تکریم ارباب رجوع و اصل مشتری مداری می کوشد استفاده از       زیع برق لرستان  توشرکت  

 امـا   هـستیم   هرچند در این راه بـا کمبودهـائی روبـرو      ،فناوری اطالعات را به یک ارزش تبدیل کند       
  .امیدواریم با یاری شما عزیزان به این مهم دست یابیم 

 شرکت و همه همکاران خدوم در تحقق اهداف شرکت          یلضمن تشکر و قدردانی از تالش مدیران قب       
 هستیم ضمن توصیه بـه تقـوای        همت مضاعف و کار مضاعف     ، اکنون که در سال       توزیع برق لرستان  

الهی و رعایت اخالق اسالمی و خلوص نیت در راه خدمت رسانی به مـردم ، از همـه شـما همکـاران              
 ومصوبات  ،  ت جمعی در اجرای قوانین و مقررات       با حفظ همدلی و روحیه مشارک      خواستارم تا گرامی  

شـاهد رونـق و پویـایی فعالیتهـای          ... سایر موضوعات مرتبط ، جدیت بیشتری به خرج داده تا انشاءا          
  .شرکت بیش از گذشته باشیم 

 .موفقیت همه شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم 
  
  
  

  محمد بحريني                                                                                      
  رئيس هيئت مديره و مدير عامل

  
  

   پیام مدیرعامل
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  تاریخچه صنعت برق در لرستان

 
 
  مــورد   موســسه اي بنــام راغــب اولــين ژنراتــور را در شــهر خــرم آبــاد نــصب و١٣١٧در ســال  ◄
  . برداري قرار مي دهد  بهره

  
   دهـي بـه مـشتركان    سـرويس ان و روشنايي متولي  شركتهاي توكلي۱۳٣٥ و ۱۳٢٨در سالهاي  ◄ 
  .مي گردد به شبكه سراسري متصل ن شبكه استا١٣٤٩در سال  و شوند  مي
  

 كيلـوولتي  ٦٣ ايـستگاه  ٧ ، )MVA۱۶۰ ( كيلوولتي٢٣٠ ايستگاه ٢در قبل از انقالب با داشتن  ◄ 
)MVA۱۷۰(   ٥٢يس دهـي بـه       روسـتا و سـرو     ٣٧بار مصرفي ، برق رساني به         مگا وات پيك     ٣٠ و 

  . هزار مشترك انجام شده است 
 
 ۲۸  كيلـوولتي و   ٢٣٠ايستگاه   ٣ ،تيول كيلو ۴۰۰ حيات انقالب يك ايستگاه      و يك سال   در سي    ◄ 

 و تـا     مگاولت آمپربه ظرفيت استان اضـافه شـده اسـت          ٣١٥٥جمعاً به قدرت      كيلوولتي ٦٣ايستگاه  
 ۳۵كيلوولـت ،  ۲۳۰ ايـستگاه  ۵كيلوولـت،   ۴۰۰ ايـستگاه    ۱ اسـتان لرسـتان داراي       ۱۳۸۸پايان سال   

 ۱۴۳۰۳ مگا ولت آمپر، طول شبكه فشارمتوسط و ضعيف          ۳۴۸۵ كيلوولت با ظرفيت كل      ۶۳ايستگاه  
 . دستگاه مي باشد۹۴۶۳ كيلوولت، ۲۰كيلومتر و تعداد پست هاي هوايي و زميني 

 
 ترك و پيـك بـار  مـش  ۴۳۱۳۴۹  تعداد مشتركان بـه ، روستا ۲۳۸۵تعداد روستاهاي برقدار به  ◄ 

 . افته استمگاوات افزايش ي ۵۲۶,۰۳استان به همزمان 
  

 تاریخچه فعالیت شرکت
  

 ١٣٧٠شركت سهامي خاص توزيع نيروي برق استان لرستان در تاريخ بيـست و پـنجم اسـفندماه          
 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صـنعتي شهرسـتان تهـران بـه ثبـت                 ٨٩١٧٣تأسيس و طي شماره     

و در تـاريخ  نمـوده   آغـاز  ١٣٧١ شركت فعاليت خود را از تاريخ يكم ارديبهشت ماه           اين .رسيده است 
 در اداره ثبـت     ١٤٧٧٧/٦ اين انتقال طـي شـماره         گرديد كه   مركز آن به خرم آباد منتقل      ١/٧/١٣٧١

  .گرديده استاسناد خرم آباد ثبت 
لوار مديريت ، مجتمع اداري   ، بلوار واليت ، بدر شهرستان خرم آباد  شرکت   مرکز اصلی درحال حاضر   

  .مي باشدشركت توزيع نيروي برق لرستان واقع 
  
 
  
 



 ٥

 
  

  موقعيت جغرافيايي استان لرستان 
  

اي بـه وسـعت     شركت توزيع نيروي برق لرستان مسئوليت تامين برق مشتركين محترم را در حـوزه             
 دقيقه طول   ۱ درجه و    ۵۰ دقيقه تا    ۵۰ درجه و    ۴۶بين    با موقعيت جغرافيايي   كيلومترمربع ۲۸۱۵۷

از نـصف النهـار گرينـويچ بـر          دقيقه عرض شمالي     ۲۳ درجه و    ۳۴ دقيقه تا    ۴۰ درجه و    ۳۲شرقي و   
از شرق به شركت توزيـع بـرق         اين شركت از شمال به شركت توزيع برق همدان،        .  گرفته است  عهده

  ، از وزسـتان خ اسـتان   جنوب بـه شـركت توزيـع بـرق          از  مركزي،  استان شركت توزيع برق    و اصفهان
 بـه شـركت      و شمال غرب   از غرب جنوب شرقي به شركت توزيع برق استان چهارمحال و بختياري و            

  ۰ محدود مي شودكرمانشاه  وتوزيع برق ايالم
 داراي جمعيتـي بـالغ      ۸۵ سرشـماري سـال    ت پوشش اين شركت بـر اسـاس آخـرين آمـار           ححوزه ت 

 ۲۷ لـب قادر  مـشترك  ۴۳۱۳۴۹اي مختلف تعرفه ه در نفر مي باشد و تعداد مشتركين ۱۷۱۶۵۲۷بر
  ۰ مي باشد دهستان۸۴ شهر و تعداد ۲۳بخش و 
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 1388خالصه وضعیت و عملکرد صنعت برق در استان لرستان تا پایان سال 

 موجودي عملكرد واحد شرح رديف

 ١ _ ايستگاه تعداد
  كيلوولت٤٠٠/٢٣٠ايستگاه  ١ ١٠٠٠ ٥٠٠ MVA ظرفيت
 ٣٨٨,٥ ١٤٧,١٠٥ Km طول خط

 ٥ _ ايستگاه تعداد

  كيلوولت٢٣٠/٦٣ايستگاه هاي  ٢ ١٠٣٠ _ MVA ظرفيت

 ١٠٠٠,٢ _ Km طول خط

 ٣٥ _ ايستگاه تعداد

  كيلوولت٦٣/٢٠ايستگاه هاي  ٣ ١٤٥٥ _ MVA ظرفيت

 ١٥٥٣,٨ ١٦٣ Km طول خط

٨٢٦٢,٥٣١ ١٨٠,١٩٨ هوايي

 طول شبكه فشار متوسط  ٤ ١٢٠,٤٩٣ ٨,٢٥ زميني

 كل

Km 

٨٣٨٣,٠٢٤ ١٨٨,٤٤٨

٥٦٩٤,٨٦٢ ١٥٠,٩١٥ هوايي

 طول شبكه فشار ضعيف  ٥ ٢٢٥,٨٧٧ ١٠,٦٥٦ زميني

 كل

Km 

٥٩٢٠,٧٣٩ ١٦١,٥٧
 ٩١٨٠ ٤٩٣ هوايي

 تعداد ترانسفورماتورها ٦ ٢٨٣ ١٧ زميني

 كل

 دستگاه

٩٤٦٣ ٥١٠ 

١١٦٨,٣٣٦ ٦٦,١٧٠ هوايي

 قدرت ترانسفورماتورها  ٧ ٢١٥,٧٢٥ ١١,٠٨٥ زميني

 كل

MVA 

١٣٨٤,٠٦١ ٧٧,٢٥٥

 ٣٧٦٣١٩ ٢٢٢٥١ خانگي

 ١٠٦٨٤ ٤١٣ عمومي

 ٣٨٣٩ ١٥٢ كشاورزي

 ٢٠٦٨ ١١٣ صنعتي

 ٣٨٤٣٩ ٢٠٧٠ ساير مصارف 

 مشتركين ٨

 كل

 مشترك

٤٣١٣٤٩ ٢٤٩٩٩ 

  ٢٤٦٢,٣٦ GWH انرژي تحويلي ٩
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 1388ق در استان لرستان تا پایان سال خالصه وضعیت و عملکرد صنعت بر

 موجودي عملكرد واحد شرح رديف

 _ ٧٥٨,٠٩٩ خانگي

 _ ٢١٦,٠٥٧ عمومي

 _ ٢٥٨,٥١٩ كشاورزي

 _ ٤٧٣,٢١٥ صنعتي 

 _ ٩٢,٠٥٤ معابر

 _ ٩٧,٠١١ ساير مصارف

 _ ٠,٠٠ دستي

 فروش انرژي ١٠

 كل

GWH 

١٨٩٤,٩٦ _ 

 _ ٢٣,٠٤ درصد تلفات ١١

 _ ٥٥٦,٠٣ همزمان
 پيك بار ١٢

 غيرهمزمان
MW 

٥٩٠,٠٧ _  

 ٢٣٨٥ ٤٠ روستا
 روستاهاي برقدارشده ١٣

 ٩٥٦٣٩ ٧٥٤ خانوار 

 ٢٤٢٣٨ ١٥٢٤- ) وات١٠٠(آرماتوري

 تعداد چراغها ١٤
 ) وات٤٠٠و١٢٥،١٦٠،٢٥٠(گازي

 دستگاه
١٠٢٦٠٣ ٤٣٢٨ 

 _ ٥٨,٣٥ درصد ضريب بار ١٥

 _ ٤٤,٤٣ درصد رداريضريب بهره ب ١٦

 ٣٧افزايش 
 نفر تعداد پرسنل ١٧

 ٢٦كاهش 
٥٠٨ 

 _ ٢٥٧٠٨ نفرساعت تعداد پرسنل آموزش ديده ١٨



 ٨

مسیر 
تک مداره

مسیر 
زاویه آویززاویه آویزمداردومداره

MD9240120.72001374خرم آباد2-مسجد سلیمان1
MH9230120.72001374خرم آباد2-کرخه 2
AM9251337.1147.10521388شازند400- خرم آباد 3400
AU80669.3149-79اراک1- ازنا4
LK8348411348خرم آباد1- البن5
KU83513411349خرم آباد1- ازنا6
LZ83394.6149-79نیروگاه شازند - البن7
MP83701481001349خرم آباد2 – دز81
MP83801481001349خرم آباد 2-دز92
MV82620135.51561172-85بهمن - خرم آباد 102
VK825011410072-85خرم آباد 1 - بهمن 11

خرم آباد-اسالم آباد -تیاف 12
کوهدشت  2

J-MB 812022.081004274-85

خرم آباد-اسالم آباد -تیاف 13
کوهدشت  3

J-MB 8120612.481001387

MK831029.121001380خرم آباد2-خرم آباد 141
MK832029.121001380خرم آباد2-خرم آباد 141

153638.61388.7 _401111301232

34518

111.4

11

142.128041

2856

26340

21680 115

مشخصات خطوط   400 و 230 کیلو ولت تا پایان سال     1388 استان لرستان

سال
بهره 

برداری 

کد
خط باندلنام  خط

km  طول ردیف   
تعداد برجهای  
تک مداره

تعداد برجهای  
دو مداره 

مجموع

17

0044758 0227

1400/230500210003702303*5041.174-88
2230/631252250121701*2553.874-79
3230/63402808477-116.71349

4011349
12511384

5230/63125112510333-91.61374
230/208021601372

12511382
12511386
_21000
_9870
_2160

76

842468- 175

-59.3

-

230/63
230/20

مجموع
400/230

230 کوهدشت  

23020.6 ازنا(  اختصاصی فروآلیاژ)6
230/63250

230/631658858

400 خرم آباد
 خرم آباد 2
230 کمالوند

230 البن4

راکتور
( M

V
A

R)
نسبت  

حداکثر بار   
به ظرفیت   

( % )

سال بهره برداری

تعداد ترانسها

( M
V

A ) جمع ظرفیت

حداکثر بار
(M

W
 )

حداکثر بار
( M

V
A

R )

ردیف

( kv ) نسبت تبدیل

( M
V

A ) ظرفیت

نام پست

مشخصات پستهای انتقال استان لرستان تا پایان سال 1388



 ٩

نام خط

مسیر  
ه  ک مدار

ت
مسیر  

دو مداره 

مدار    

آویز    

انتهایی       

آویز    

انتهایی       

76-1430.9450401548افرینه -  پلدختر1
76-2037.1820401548پلدختر-  تنگ فنی2
2(چم انجیر)3 1(قاضی آباد )  -  خرم آباد 11011.37200048خرم آباد
39346.312708648خرم آباد 2(400)-  افرینه 4
16.517.56302048البن-  رازان  1، زاغه5
16.517.56502048البن-رازان  62
0510.30019087البن  -  رازان  1  -  تیاف زاغه7
2943364511048 بروجرد 1-  بهمن8
10010.33200048خرم آباد1(230)-خرم آباد   1(قاضی آباد)9
10010.33300048خرم آباد1(230)-خرم آباد   1(قاضی آباد)10
11L110.750.2511.33362048خرم آباد 1(230)-پل بابا حسین
12L2 11011.33460048خرم آباد 1(230)-پل بابا حسین
86-40041.2103140048دورود1-  ازنا131
02.760011288دورود1-  ازنا1-تیاف صنایع غذایی گهر14
80-4.55.21502048دورود1  – دورود152
88-0.51.5204086دورود1  – سیمان16
88-45.71306086سیمان  -  دورود  172
911.33209048خرم آباد1(قاضی آباد )-خرم آباد2(چم انجیر)18
2  (400)  -  خرم آباد   2  (چم انجیر)19 79-1015.514023070خرم آباد
79-7378239014070خرم آباد 2(400)-تنگ فنی20
1-  خرم آباد 5  -  سراب رباط الشتر21 86-4152.241970191461خرم آباد
09.200191476خرم آباد 1(230)  -  خرم آباد225
02042008701387خرم آباد   5  -  سراب رباط23
86-2535108033068افرینه  –کوهدشت242
252 86-2737.175033068کوهدشت1-  کوهدشت
02041.20067171385کوهدشت1-  کوهدشت  2- دره شهر26
40041.2122100068الشتر-  نورآباد27
28(L1خلد برین)1(230)-خرم آباد   3 012.400321068خرم آباد
29(L2 012.400321068خرم آباد1(230)-خرم آباد   3(خلد برین
13.1309070خرم آباد 4  -  پارسیلون30
312 79-1.55.77016070خرم آباد   2(400)-  خرم آباد
79-915.537024070خرم آباد   2  (400)-  پارسیلون32

0.5

1.5

تعداد برجهای
دو مداره

63 کیلوولت تا پایان سال 88 وضعیت موجود خطوط

9

6

16

9

km تعداد برجهایطول
تک مداره

12

5

ردیف    

سال بهره بــرداری



 ١٠

نام خط

مسیر  
ک مداره 

ت
مسیر  

دو مداره 

مدار    

آویز    

انتهایی       

آویز    

انتهایی       

80-022.90087072بهمن- بروجرد  333
03300123072بهمن- بروجرد  342
354 317.510056086بروجرد  3 - بروجرد
68-3339.1120619248البن- بروجرد  362
064.900231073گلپایگان- الیگودرز371
051.500179073خمین 2-الیگودرز 381
04694.800191080نهاوند2- نورآباد39
524.7100621283ازنا(230)- ازنا401
019.500641283ازنا(230)- ازنا412
028.800128065ازنا(230)- الیگودرز421
018.80083084ازنا(230)- الیگودرز432
010.30045084الیگودرز 1- الیگودرز 442
050.510400193088ازنا(230)- الیگودرز 453
86-17017.567110063البن- صنایع نظامی46
67.22105048البن- دورود472
67.22105086البن- دورود482
15.50.516.55403085خرم آباد 1 - خرم آباد 494
4514.876.814559491385خرم آباد 4 - سپید دشت 50
00.51002088خرم آباد (400) - فوالد صدر 51
3538.16805386ازنا 2 - صنایع نظامی52
86-1517.5115010048البن- دورود531
10.7511.33951066البن- چاالنچوالن54
32.33410063066چاالنچوالن - بروجرد554
564 86-3.54.61405048بروجرد  1 - بروجرود
86-3.54.61505048بروجرد  1 - بروجرود  574
02041.20087086خرم آباد 400 - سراب دوره 58
014280053088خرم آباد 400 - خرم آباد 596

703.8428.31553.826381982258145

0

1

37

تعداد برجهای
دو مداره

63 کیلوولت تا پایان سال 88 وضعیت موجود خطوط

جمع کل

2

19

81

km تعداد برجهایطول
تک مداره

28

ردیف    

سال بهره برداری  



 ١١

اختصاصیعمومی
عمومی30*803363/202خرم آباد 1
عمومی20*921763/202خرم آباد 2
عمومی30*814663/202خرم آباد 3
عمومی15*1و30*701963/201خرم آباد 4
عمومی30*501863/202خرم آباد 5

عمومی5*20163/201کمپکت زاغه 
عمومی10*403.163/201سپیدشت   

عمومی30*6.163/202 -3سراب دوره( چگنی)
اختصاصی15*2.563/61 - -پارسیلون   

اختصاصی10*163/202 -2تلمبه خانه رازان  
اختصاصی10*1.863/62 - -پل بابا حسین  
عمومی10*2263/201_کمپکت رباط 

عمومی15*63/201_10سیار خلد برین  
اختصاصی30*63/201_ - -فوالد صدر 

495150.5_  45010+4
عمومی20*7030.463/202بروجرد 1
عمومی30*722563/202بروجرد 2
عمومی30*9029.763/202بروجرد 3
عمومی30*20563/202بروجرد 4

عمومی307.663/200چاالنچوالن40  /0
مشترک با همدان30*203.8763/201بهمن

302101.57_  2504
عمومی15*1و20*1و25*343063/201دورود1
عمومی15*1و30*702563/201دورود2

عمومی40*551763/202صنایع دفاع 
عمومی15*4211.463/202چاالنچوالن60  /0

191183.4_  2154
عمومی30*11034.563/202الیگودرز 1
عمومی30*421563/202الیگودرز 2

15249.5_  1202
عمومی30*701763/202کوهدشت  1
عمومی30*822763/202کوهدشت  2

15244_  1202
عمومی15*406.763/201تنگ فنی 

عمومی10*316.163/202افرینه 
عمومی15*401563/202پست بابازید 

اختصاصی10*4.163/62 - -تلمبه خانه تنگ فنی   
11131.9_  853+1

عمومی30*601263/202ازنا1
عمومی30*9016.863/202ازنا2

اختصاصی10*1.763/62 - -تلمبه خانه ازنا  
15030.5_  1402+1

شتر
ال

عمومی30*1و15*7218.463/201الشتر 

باد
ورآ

ن

عمومی15*10020.363/202نورآباد 

17125590.07_  145529+6

جمع کل ازنا

ازنا

60 مگاوات اضافه شده است. به جمع کل پیک بار ، پیک بار پست فروآلیاژ به میزان : توضیح
جمع کل 

جمع کل پلدختر

اختصاصی/عمومی

ختر
پلد

ت
دش

کوه

جمع کل دورود

نسبت تبدیل
kv

ود
دور

جمع کل کوهدشت

جمع کل الیگودرز

درز
گو

الی

                   شرکت توزیع برق استان لرستان         
             اطالعات ایستگاهای فوق توزیع ومشخصات فیدرها تا پایان سال 1388

جمع کل خرم آباد

باد
م آ

خر

جمع کل بروجرد

رد
وج
بر

تعد اد فیدر پیک فهرست
(MW )بار

تعداد وظرفیت 
( MVA)ترانسهای فوق توزیع

 



 ١٢

  
  
  
  

کلمعابر *جمعدستیتجاری صنعتیکشاورزی عمومیخانگی

317636.88112808545408109566833129950.0020427711431.30215708.3032.09امور یک خرم آباد
352199.983104614535181180143949219750.0023585713676.20249533.2029.15امور دو  خرم آباد

669836.864232699989262275750782349700.0044013425107.50465241.5030.54 خرم آباد
506629.5201686023533727369114575226190.0036850219250.96387752.9623.46بروجرد2
411933.96881041142873635718803287950.0032851217437.96345949.9616.02دورود3
212667.1205902714870346824982196120.001680126895.69174907.6917.76الیگودرز4
140330.050367958943515441638851330.001188034783.18123586.1811.93ازنا5
196111.670743661728946102850762520.001525168101.14160617.1418.10کوهدشت6
137304.8563449310427139733996042080.001030614174.02107235.0221.90پلدختر7
83831.81425296734319214373924460.00580382074.2660112.2628.29الشتر8
103717.0494578086356521141129760.00653234229.9869552.9832.94نورآباد9

2462362.91758099216057258519473215970110180290192055189495623.04کل استان

فروش ( مگاوات ساعت )

1

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان     
انرژی تحویلی ،فروش و محاسبه تلفات  سال  88 

درصد 
تلفات

    انرژی تحویلی         شهرستانردیف    
 ( مگاوات ساعت )

 

32.09
29.15

23.46

16.02 17.76
11.93

18.10
21.90

28.29
32.94

23.04

0
5

10
15
20
25
30
35

در صد

ــاد آب
خرم 

يك 
امور 

ــاد آب
خرم 

 دو  
امور جرد      

برو ورود
د

ودرز        
اليگ ازنا    

شت      
وهد
ك

ختر      
پلد شتر     

ال
رآباد       
نو

ستان 
كل ا

مقايسه درصد تلفات شهرستانها 

                 
  
  
  



 ١٣

  
  
  
  
  
  

اسفند بهمن  دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  
95.30 113.70 113.90 110.20 104.70 113.50 139.10 139.90 138.70 121.40 110.40 112.20 همزمان 

121.30 123.50 131.60 121 118.90 118.50 144.40 150.50 146.20 139.80 117.60 120.00 غير همزمان 

83.58 79.52 83.70 83.83 82.56 77.89 94.43 94.43 91.50 80.53 81.97 70.640 همزمان 

90.89 85.20 89.77 89.77 87 87.53 98.41 101.57 98.733 89.50 88.00 82.660 غير همزمان 

24.00 23.50 24.50 25.50 24.50 26.00 43.50 42.50 35.50 33.50 36.50 31.0 همزمان 

29 26 27 26 27.50 32.00 45.50 44.00 43.00 37.50 37.0 36 غير همزمان 

50.42 54.88 53.40 53.90 53.94 54.34 70.30 66.30 64.50 61.60 50.90 50.96 همزمان 

71.08 70.10 69.00 69.10 54.50 70.84 86.66 83.40 84.60 80.50 69.80 66.94 غير همزمان 

30.50 28.10 28.80 30.40 31.50 40.30 42.50 34 44.90 41.60 36.10 30 همزمان 

36 36.50 36.90 35.80 38.60 45.30 45.50 49.50 51.60 49.40 43.00 36 غير همزمان 

18.90 19.10 20.60 18.90 19.50 23.10 30.50 31.10 28.10 25.30 23.50 17 همزمان 

22.10 25.30 21.00 20.90 20.80 28.50 32.00 31.90 29.00 28.60 26.20 22.40 غير همزمان 

16.90 16.80 17.30 17.20 14.10 19.70 29.10 29.90 28.60 27.30 25.90 17.9 همزمان 

17.60 17.50 18.00 30.20 18.70 20.30 29.10 30.50 29.60 28.30 26.40 19.40 غير همزمان 

19.30 18.20 20 19.30 17.40 18.70 18.80 19.40 19.40 18.40 19.30 15.00 همزمان 

21.80 19.80 20.20 20.50 19.80 19.40 19.70 20.30 19.80 19.30 19.6 19.40 غير همزمان 

11.00 11.30 11.50 12 13.60 15.10 17.8 18.2 15.0 18.50 18.60 10.90 همزمان 

11.50 11.30 12 12.00 14 16.40 18.80 18.40 17.50 19.50 18.8 14.6 غير همزمان 

76 74 68 66 68 70.00 70 60 60 60 40 44 همزمان 

76 74 68 66 68 70 70 60 60 60 40 44 غير همزمان 

425.90 439.10 441.40 436.83 429.80 458.63 556.03 535.73 526.20 488.13 443.17 399.60 همزمان 

497.07 489.20 493.17 490.77 468.03 508.77 590.07 590.07 580.03 552.4 486.40 460.90 غير همزمان 

346.80 360.85 368.55 366.43 357.30 384.63 481.78 472.23 460.70 422.13 398.67 351.10 همزمان 

417.97 410.95 420.32 420.37 395.53 434.77 515.82 526.57 514.53 486 441.90 412.40 غير همزمان 

شركت توزيع نيروي برق استان لرستان     
                حداكثر بار همزمان و غير همزمان به تفكيك شهرستانهاي تابعه در ماههاي مختلف سال 88                                                مگاوات

شهرستان

خرم آباد

بروجرد

كوهدشت

دورود

اليگودرز

پلدختر

ازنا

نورآباد

الشتر

پيك بار استان
بدون فروش 

مستقيم 
توضیح  : مشترکین فروش مستقیم شامل فروآلیاژ ،فوالد صدر، تلمبه خانه رازان و پارسیلون می باشد که به برق باختر واگذار شده است.پیک بار همزمان در شهریور ماه و غیرهمزمان در مرداد ماه  رخ 

داده است

فروآلياژ

پيك بار استان 
با فروش مستقيم 
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88 87 86 85 84 88 87 86 85 84 88 87 86 85 84 88 87 86 85 84

41.27 42.88 45.20 51.55 57.24 58 55 50 54 56.1 146.27 144.9 145.6 138.7 146.4 132.67 135.57 143.8 132.5 118.9 خرم آباد 
45.86 47.04 42.90 44.66 45.97 61 60 64 63.6 59.7 101.57 106 94 89.58 85.98 94.43 95.8 86.88 82.4 79.1 بروجرد  
39.56 40.54 41.17 37.62 39.77 59 62 59 52.4 53.5 47.63 47.2 47 40.4 41.2 40.93 37.23 35.2 32.4 37.3 الیگودرز 
48.14 51.30 48.55 51.98 51.11 45 48 48 46.3 46.3 51.3 52.4 47 43 40.8 49.3 46.9 43.5 43 39.3 کوهدشت 
64.95 65.73 67.26 63.38 66.80 67 68 68 67.5 69.6 86.66 82.4 80 73.22 75.52 70.3 69.7 67.22 64.7 57.8 دورود  
44.14 51.99 54.84 44.62 41.13 62 60 52 63.8 58.9 26.2 28.4 28.8 22.8 19.4 25.3 25.3 27.5 19.9 18.8 پلدختر 
43.24 50.14 32.45 30.20 30.07 46 56 46 58.6 60.03 35.20 42.80 26.10 24 21.8 34.6 32.6 24.2 23.3 19 ازنا 
39.06 42.46 34.85 35.15 32.67 51 46 55 53.0 50.1 19.5 20.0 15.8 15.5 13.9 18.6 19.6 14.8 14.3 13.6 الشتر 
35.30 39.80 38.12 41.54 46.01 60 53 54 57.9 56.3 20.5 22.3 20.6 19.4 19.1 19.7 22.2 20.6 18.3 16.8 نور آباد 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 35.5 34 32.4 0 32 35.5 34 32.4 فرو آلیاژ
44.43 46.80 48.97 50.23 52.65 58.35 58.48 55.55 53.57 53.35 526.6 538.7 540.4 500.6 496.5 481.7 477.7 499.2 464.8 433 جمع کل  

توضیح  : در محاسبات فوق مشترکین فروش مستقیم در نظر گرفته نشده اند.

ضریب بهره برداری    ( درصد  )  ضریب بار   (   درصد  )  پیک بار غیرهمزمان    (   مگاوات  )

مقایسه پیک بار - ضریب بار - ضریب بهره برداری در سالهای 84، 85 ، 86 ، 87 و88 شرکت توزیع برق استان لرستان 

پیک بار همزمان    (   مگاوات  )شهرستان  
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موجودی عملکرد موجودی عملکرد موجودی عملکرد
394.533 6.363 14.716 1.268 379.817 5.095 امور1 خرم آباد 1
157.234 2.284 0.1 0 157.134 2.284 زاغه  2
243.465 1.974 0.46 0 243.005 1.974 سپید دشت 3
226.52 1.7 1.1 0 225.42 1.7 چغلوندی 4
561.944 15.913 33.805 0.883 528.139 15.03 امور2 خرم آباد 5
252.274 0.88 0.309 0 251.965 0.88 چگنی 6
111.664 1.65 1.24 0 110.424 1.65 ویسیان 7

1947.634 30.764 51.73 2.151 1895.904 28.613
577 16.781 19 3.311 558 13.47 امور 1بروجرد 8

388.7 8.02 7.7 0.69 381 7.33 امور 2بروجرد 9
167.3 8.269 0.3 0.049 167 8.22 اشترینان 10
1133 33.07 27 4.05 1106 29.02

1055.809 60.19 9.298 0 1046.511 60.19 الیگودرز 11
707.908 23.46 2.832 0.1 705.076 23.36 ازنا 12
543.282 13.48 9.397 1.64 533.885 11.84 دورود 13
1014.443 9.541 9.24 0 1005.203 9.541 کوهدشت 14
658.471 3.839 3.01 0.309 655.461 3.53 پلدختر 15
873.427 6.881 7.3 0 866.127 6.881 نورآباد 16

449.05 7.223 0.686 0 448.364 7.223 الشتر 17
8383.024 188.4480 120.493 8.2500 8262.531 180.198

جمع خرم آباد

جمع بروجرد

استان لرستان

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان   
آمار عملکرد و موجودی شبکه فشار متوسط سال    1388

شهرستانردیف
واحد: کیلومتر

جمع کلزمینیهوایی
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موجودي عملكرد موجودي عملكرد موجودي عملكرد
731.5333 11.814 19.995 2.039 711.5383 9.775 امور1 خرم آباد  1
138.024 0.63 4.086 0 133.938 0.63 زاغه   2

100.0255 3.126 1.671 0.036 98.3545 3.09 سپيد دشت 3
110.919 3.35 0.702 0 110.217 3.35 چغلوندي 4
581.275 16.246 35.601 0.866 545.674 15.38 امور2 خرم آباد  5
137.461 0.83 2.565 0.08 134.896 0.75 چگني 6
64.494 0.024 1.763 0.024 62.731 0 ويسيان 7

1863.7318 36.02 66.383 3.045 1797.3488 32.975
429 33.106 19 3.236 410 29.87 امور1 بروجرد  8

327.5 27.232 10.5 2.072 317 25.16 امور2 بروجرد  9
117.5 10.714 4.5 0.734 113 9.98 اشترينان 10
874 71.052 34 6.042 840 65.01

602.481 10.28 17.5 0 584.981 10.28 اليگودرز 11
452.393 6.29 14.965 0.48 437.428 5.81 ازنا   12
394.404 18.45 20.702 0 373.702 18.45 دورود 13
643.581 3.31 16.955 0.056 626.626 3.254 كوهدشت 14
321.977 11.833 17.187 0.963 304.79 10.87 پلدختر 15
471.502 1.9 23.95 0 447.552 1.9 نورآباد   16
296.669 2.436 14.235 0.07 282.434 2.366 الشتر 17

5920.7388 161.5710 225.877 10.6560 5694.8618 150.915

شركت توزيع نيروي برق استان لرستان

آمار عملكرد و موجودي شبكه فشار ضعيف سال 1388

جمع كلزميني هوايي شهرستانرديف  

واحد: كيلومتر

جمع بروجرد 

جمع خرم آباد 

استان لرستان
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موجودي عملكرد موجودي عملكرد موجودي عملكرد موجودي عملكرد موجودي عملكرد موجودي عملكرد

147.73      4.85 22.955 0 124.77 4.85 868 19 37 0 831 19 امور1 خرم آباد   1

15.47         1.02 0 0 15.47 1.02 192 13 0 0 192 13 زاغه   2

8.72           0.73 0 0 8.72 0.73 134 12 0 0 134 12 سپيد دشت 3

12.70         0.6 1.6 0 11.095 0.6 159 10 2 0 157 10 چغلوندي 4

199.71      10.485 65.57 1.975 134.135 8.51 928 53 85 4 843 49 امور2 خرم آباد  5

15.64         0.35 0 0 15.635 0.35 160 3 0 0 160 3 چگني 6

17.02         0.79 1.25 0 15.768 0.79 152 8 1 0 151 8 ويسيان  7

416.97      18.825 91.375 1.975 325.593 16.85 2593 118 125 4 2468 114

159.03      12.18 34.15 2.860 124.880 9.320 805 52 47 4 758 48 امور1 بروجرد  8

65.15         8.05 16.14 1.600 49.005 6.450 329 33 20 2 309 31 امور 2 بروجرد  9

26.28         3.43 6.68 0 19.6 3.43 184 23 5 0 179 23 اشترينان  10

250.46      24 57 4.460 193 19 1318 108 72 6 1246 102

141.64      4.65 20.07 0.000 121.565 4.65 988 46 21 0 967 46 اليگودرز  11

95.78         5.88 10.16 0.630 85.616 5.25 863 64 14 1 849 63 ازنا   12

156.97      9.48 17.69 2.760 139.284 6.72 1052 58 23 4 1029 54 دورود   13

125.37      3.47 3.23 0.000 122.143 3.47 947 26 5 0 942 26 كوهدشت  14

69.83         5.56 10.47 1.260 59.355 4.3 521 36 16 2 505 34 پلدختر  15

68.32         2.41 4 0.000 64.315 2.41 678 28 4 0 674 28 نورآباد   16

58.74         3.32 1.76 0.000 56.980 3.32 503 26 3 0 500 26 الشتر  17

1384.0610 77.255 215.725 11.085 1168.336 66.17 9463 510 283 17 9180 493

آمارپست هاي هوايي و زميني  شركت توزيع نيروي برق تا پايان سال88

شركت توزيع نيروي برق استان لرستان     

شهرستان  زميني هوايي رديف 

استان لرستان

تعداد و ظرفيت ترانسفورماتورها
ظرفيت ( مگاولت آمپر )

جمع خرم آباد  

جمع بروجرد  

جمع  زميني  هوايي  جمع 
تعداد ( دستگاه )

 



 ١٨

دستگاه واحد :

موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد 
15062 934 21 21 12351 913 1226 1 4003 175 5 0 0 0 5342 -353 1775 1090 2690 0 امور1 خرم آباد 1
702 78 0 0 702 79 52 0 28 0 0 0 0 0 345 7 277 72 0 -1 زاغه  2
1371 165 100 100 1200 65 0 0 138 0 0 0 0 0 867 20 195 45 71 0 سپید دشت 3
1297 100 0 0 1208 100 0 0 500 0 0 0 0 0 488 0 220 100 89 0 چغلوندی 4

18570 1078 480 480 17040 598 556 -225 5112 0 96 0 175 175 10149 -161 952 809 1050 0 امور2 خرم آباد 5
1737 180 150 150 1334 30 0 0 150 0 0 0 0 0 1072 10 112 20 253 0 چگنی 6
809 155 50 50 679 105 0 0 141 0 0 0 0 0 433 0 105 105 80 0 ویسیان 7

39548 2690 801 801 34514 1890 1834 -224 10072 175 101 0 175 175 18696 -477 3636 2241 4233 -1
8496 138 83 83 7398 63 542 -2 1713 0 0 0 0 0 4653 62 490 3 1015 -8 امور1 بروجرد   7
7781 365 18 18 7081 344 600 1 2306 0 0 0 0 0 3985 342 190 1 682 3 امور2 بروجرد   8
1988 77 26 26 1764 51 100 0 152 0 0 0 0 0 1442 51 70 0 198 0 اشترینان 9

18265 580 127 127 16243 458 1242 -1 4171 0 0 0 0 0 10080 455 750 4 1895 -5
11083 -2782 300 300 10137 -1564 1099 -1708 2749 0 896 -95 0 0 5189 35 204 204 646 -1518 الیگودرز   10
12207 1076 100 100 8478 976 777 0 1763 185 0 0 185 185 5147 0 606 606 3629 0 ازنا 11
17645 231 100 100 9310 131 1008 0 3269 0 0 0 0 0 4902 0 131 131 8235 0 دورود 12
6855 100 100 100 6256 0 424 0 2356 0 74 0 0 0 3402 0 0 0 499 0 کوهدشت   13
5712 559 300 300 5412 259 545 -17 1832 19 0 0 19 19 2755 51 261 187 0 0 پلدختر  14
9276 0 0 0 5855 0 602 0 1890 0 0 0 0 0 3363 0 0 0 3421 0 نورآباد 15
6250 350 300 300 4270 50 660 0 930 0 0 0 0 0 2210 0 470 50 1680 0 الشتر  16

126841 2804 2128 2128 100475 2200 8191 -1950 29032 379 1071 -95 379 379 55744 64 6058 3423 24238 -1524

چراغ با المپ 
کم مصرف

چراغ آرماتوری 
(پایه چراغ مثلثی )

چراغ گازی (پایه چراغ الک پشتی )

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
88 آمار عملکرد و وضعیت موجود شبکه روشنایی معابر تا پایان

W400  جمع چراغ گازی W70 W150 

جمع بروجرد 

جمع کل 

W125  شهرستانردیف

جمع خرم آباد 

جمع کل
W160W250 

 



 ١٩

  ٨٨ سال  برقدار وبدون برق تا پايانمشخصات روستاهاي
  ۸۸روستاهاي بدون برق در دست اقدام در سال  روستاهاي بدون برق فاقد شرايط برقرساني  روستاهاي فاقد برق داراي شرايط  برقرساني  روستاهاي برقدار

  شهرستان
 ٢٠باالي

  خانوار
 ١٥باالي

  خانوار
   خانوار٢٠باالي  جمع  خانوار١٠زير   خانوار١٠باالي

 ٢٠زير
  خانوار

   خانوار٢٠باالي  جمع
 ٢٠زير

  خانوار
  جمع   خانوار٢٠زير   خانوار٢٠باالي  جمع

  ٠  ٠  ٠  ٢٩  ۲۵  ٤  ١٧  ١٧  ۰  ۶۹۰  ٧٨  ١١٤  ٩٢  ۴۰۶  خرم آباد
 ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  ٦  ٦  ۰  ١٥٧  ٨  ١١  ١٣  ١٢٥  بروجرد
 ٠ ٠ ٠  ٢٩  ١٥  ١٤  ٣  ٢  ١  ٢٤٩  ٢١  ٣٧  ٢٧  ۱۶۴  اليگودرز
 ٠ ٠ ٠  ٤  ٣  ١  ٨  ٨  ٠  ٢٧٦  ۱۴  ٣٢  ٤٥  ١٨٥  كوهدشت
 ٠ ٠ ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ٠  ١٣٢  ٨  ١٤  ١١  ٩٩  دورود
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠  ٨٩  ٧  ٢  ٢  ٧٨  ازنا

 ٠ ٠ ٠  ٤١  ٤١  ٠  ١٥  ١٥  ٠  ٢٥٣  ١٥  ٥٩  ٥٨  ٢٢١  نورآباد
 ٠ ٠ ٠  ٤  ٤  ٠  ٣  ٣  ٠  ٢٢١  ١٧  ٤١  ٣٤  ١٢٩  الشتر
 ٠ ٠ ٠  ٣٧  ٣٣  ٤  ١٧  ١٦  ١  ٢١٨  ٢٦  ٣٤  ٤٥  ١١٣  پلدختر

 ٠ ٠ ٠  ١٤٥  ١٢٢  ٢٣  ٧١  ٦٩  ٢  ٢٣٨٥  ١٩٤  ٣٤٤  ٣٢٧  ۱۵۲۰  جمع

فشارمتوسط
km  

٤٦٢١,٠٥  ١٥٠,٧٩٥  ٣٢٥,٣٦٥  ٤٤١,٣٩  ٣٧٠٣,٥                    

فشارضعيف 
km  

٢٤٩٠,٥٥٣ ٧٦,٩٠٥  ١٦٩,٣٢٣  ١٩٧,٠٥  ٢٠٤٧,٢٧٥                  

                    ٢٠٧٩  ١٥٥  ٢٤٢  ٢٧٠  ١٤١٢  تعدادترانس
                    ١٧٩٨٧٠  ٦١٣٥  ١٠٨٥٠  ١٢٣١٥  ١٥٠٥٧٠  قدرت ترانس
                    ٩٥٦٣٩  ١٢٦٢  ٤٠١٦  ٥٢٢٧  ۸۵۱۳۴  تعدادخانوار

  



 ٢٠

خبش مشاغل به تفكيك جنسيت   جدول  7 -
تعدادتعدادسابقه كار 

مردزن5821 تا 5 سال  
10000217899  (2)21تعدادمردزنشرح 652تا  10 سال   

2000015960  (3)252546برق والكترونيك 1125تا  15 سال   
3000084250  (4)000105فيزيك16144تا  20 سال   
4000025658  (5)50مايل 000مكانيك و تاسيسات  21103تا  25 سال   
700000160160  (6)77اداري000صنايع26123تا  30 سال   

8000008181  (7)2بازرگاين   000عمران312سال   
32476508مجع كل22تداركات و انبار112آمار و رياضي320سال   
ميزان حتصيالت 48خدمات مشتركني011كامپيوتر330سال    جدول  8 -
82عمليات و اتفاقات  31720حسابداري  341سال   
مردزن70تعمريونگهداري11415علوم اداري و مديريت350سال   
0184184زير ديپلم1784اقتصاد و بازرگاين508مجع كل

5108113ديپلم 000508زبان خارجي وادبياتجدول  2- پراكندگي رتبه
1888106فوق ديپلم022حقوقتعدادرتبه

نوع استخدامي123ساير رشته ها30  1تا 5 - 6 88795ليسانس جدول
1910فوق ليسانسنوع استخدام996105مجع كل223 6تا  10

پراكندگي سن1150 - 4 000دكتريمردزنجدول
32476508مجع كل000رمسيتعدادسن1241
30 سال1336 وضعيت تاهل03131حكمي28زير جدول  9 -
000پيماين 3196تا  40 سال   1441
مردزن31393424قرارداد خريد خدمت41241تا  50 سال   1537
55 سال1628 102131جمرد15253قرارداد دائم51108تا
60 سال1717 22455477متاهل 32476508مجع كل5631تا
32476508مجع كل000قرارداد ساعيت183611
192621(1) (2)000مامور
200631(3)

(4)508641مجع كل
650(5)

(6)(1)508مجع كل
(7)

توسعه وهبينه سازي

حوزه پشتيباين 

حوزه هبره برداري 
مرکز ديسپاچينگ توزيع

حوزه مديريت عامل
حوزه طراحي ونظارت

جـدول  3 - پراكنـدگي رشـته هـاي حتصيـلي كاركنان ليسانس      
و باالتر 

حوزه برنامه ريزي وحتقيقات

تعداد كل 

88 شركت توزيع لرستان آمار تعداد كاركنان تا پايان سال

تعداد كل 

تعداد كل تفكيك جنسيتميزان حتصيالت

تفكيك جنسيتخبش مشاغل 

تفكيك جنسيت

حمل فعاليت

كارگر اداري و خدمايت

جدول  1 - پراكندگي سابقه كار

زير ديپلم ,  ديپلم و فوق ديپلم اداري
تكنسني  ,  ديپلم و فوق ديپلم فين

كارشناس اداري
كارشناس فين

وضعيت تاهل 

حمل فعاليت - 5 جدول

بر اساس مصوبه وزارت نريو به كاركنان رمسي برق هاي  
منطقه اي كه بدون بازخريد كردن در شركت هاي اقماري    

مشغول به كار مي باشند اطالق مي شود   .

تفكيك جنسيت

مجع كل

تعداد كل 

كارگر فين



 ٢١

جمع100002000030000400007000080000
1751201237

0000000

1751201237

311114626

0000000

0000000حني خدمت

0000000ساير  

0000000

0000000

000000

311114626

استعفا

وت
ف

بازخريد

فسخ قرارداد و پايان خدمت

ساير موارد

مجع كاهش

آمار تغِيريات  كاركنان شركت توزيع  لرستان به تفکيک خبش مشاغل در سال      88
شرح

يش
افزا

استخدام جديد 

ساير موارد

مجع افزايش

هش
كا

بازنشستگي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢

  
  

3708 2880 828 امور 1خرم آباد
2976 2168 808 امور 2خرم آباد
1904 1424 480 امور 1 بروجرد
1336 1144 192 امور 2 بروجرد
1858 1152 706 امور كوهدشت
1968 1744 224 امور اليگودرز
1548 1240 308 امور دورود
788 608 180 قسمت ازنا
2122 1936 186 قسمت پلدختر
1466 1216 250 قسمت نورآباد
1118 752 366 قسمت الشتر
4916 1776 3140 حوزه ستادي

25708 18040 7668 مجع كل

نفر ساعت

آمار دوره هاي كاركنان شركت توزيع لرستان به تفكيك نوع دوره در سال 88
جمع اختصاصي عمومي  رشد و ارتقاء پرسنل   شرح   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣

  
  
  
  
  

3708 2640 320 324 180 244 امور 1خرم آباد
3066 0 1832 336 242 252 404 امور 2خرم آباد
1904 0 1168 264 232 48 192 امور 1 بروجرد
1336 0 960 216 160 0 0 امور 2 بروجرد
1858 0 864 392 162 32 408 امور کوهدشت
1968 0 1536 320 64 0 48 امور الیگودرز 
1548 0 1072 160 252 0 64 امور دورود
698 0 480 0 106 112 0 قسمت ازنا

2212 0 1744 152 122 56 138 قسمت پلدختر
1466 16 960 336 122 0 32 قسمت نورآباد
1118 0 528 152 106 194 138 قسمت الشتر 
4826 0 0 2216 1076 488 1046 حوزه ستادی

25708 16 13784 4864 2968 1362 2714 جمع کل

نفر ساعت

آمار آموزش کارکنان شرکت توزیع لرستان به تفکیک بخش مشاغل در سال           88
جمع 80000 70000 40000 30000 20000 10000 شرح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤

روشنایی دستیسایر مصارف صنعتیکشاورزیعمومیخانگیشرح 
جمع معابر

تعدادمشترک  
431349__376319106843839206838439تا کنون

100__87.22.50.90.58.9درصد 

فروش انرژی 
( میلیون کیلووات 

ساعت)
758.099216.057258.519473.21597.011092.051894.96

40.011.413.625.05.10.04.9100درصد 
فروش انرژی

( میلیون ریال)

100_29.813.42.437.516.90.0درصد 
مبلغ وصول

( میلیون ریال)

درصدسهم هر
تعرفه از کل 

وصول
30.114.32.037.615.90.0000_100

مانده بدهی
( میلیون ریال)

100__31.9720.142.6032.4112.88درصد 

60698

101.995.6_102
درصد وصول   

نسبت به  
فروش

102.7108.587.3

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان   

تعداد مشترکین و فروش  انرژی به تفکیک تعرفه در سال 88

24128__187280 59874377174863

308203 92877441826315115866489630.00_

مبنای محاسبه فروش از     88/1/1 تا 88/12/29  می باشد   0 درصد وصول مطالبات با احتساب فروش خالص        102 % ولی با احتساب فروش دوره      
(%3 ارزش افزوده ) ،   99%  می باشد 

90414407267235113713511980_303286

_

 

  
  
  
  
  



 ٢٥

  
  
  
  

درصد وصول به فروش  
(% )

مبلغ وصول شده
( هزارريال  )

بهاي انرژي فروخته شده
( هزارريال  )

انرژي فروخته شده
( kwh )

مشتركين جديد
( مشترك)

مناطق رديف

97 36257595 37473731 204278000 4490 خرم آباد ( 1) 1
98 48751707 49745025 235857000 3403 خرم آباد ( 2) 2
101 47355520 47084316 248723000 2433 بروجرد ( 1) 3
114 22523937 19747950 119779000 2605 بروجرد ( 2) 4
102 29072273 28530887 168012000 2187 اليگودرز     5
104 14904259 14340501 118803000 1133 ازنا 6
97 53421121 55258067 328512000 2436 دورود 7
107 18969241 17763099 152516000 2489 كوهدشت  8
115 20223539 17525061 103061000 1155 پلدختر 9
109 9839258 8992772 65323000 1644 نورآباد   10
101 6884981 6824055 58038000 1024 الشتر 11
_ - - - - دستي  12
_ - - 92054000 - معابر 13

102 308203431 303285464 1894956000 24999 استان لرستان
مبنای محاسبه فروش از   88/1/1 تا  88/12/29  می باشد   0 

شركت توزيع نيروي برق لرستان    
وضعيت فروش و وصول بهاي انرژي در سال88

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٦

  
  
  

موجودي عملكرد  موجودي عملكرد  موجودي عملكرد  موجودي عملكرد  موجودي عملكرد  موجودي عملكرد 
50952 3775 4012 163 20 0 7 0 978 25 45935 3587 خرم آباد ( 1) 1
38586 2302 5500 248 8 1 1 0 645 16 32432 2037 خرم آباد ( 2) 2

360 24 59 13 0 0 0 0 35 5 266 6 چغلوندي 3
1029 23 77 11 0 0 6 0 52 1 894 11 چگني  4
644 32 107 2 1 0 0 0 36 0 500 30 زاغه 5
988 21 185 2 0 0 0 0 62 3 741 16 سپيددشت  6
490 28 69 2 1 0 2 0 29 2 389 24 ويسيان 7

93049 6205 10009 441 30 1 16 0 1837 52 81157 5711
41942 1788 7378 277 67 2 3 0 644 8 33850 1501 بروجرد 1 8
32731 1482 2139 95 19 0 5 0 366 10 30202 1377 بروجرد 2 9
1918 36 228 2 0 0 6 0 71 0 1613 34 اشترينان 10
76591 3306 9745 374 86 2 14 0 1081 18 65665 2912
23531 1824 2568 129 61 1 20 0 481 36 20401 1658 اليگودرز     11

14465 768 1858 125 4 1 4 0 345 26 12254 616 ازنا 12

29092 1615 3754 349 4 0 0 0 431 20 24903 1246 دورود 13

22414 1730 2841 238 2 0 0 0 431 11 19140 1481 كوهدشت  14

8078 657 1547 115 11 0 1 1 232 12 6287 529 پلدختر 15

14270 1058 1416 96 5 0 2 0 231 11 12616 951 نورآباد   16

8854 528 1284 60 6 0 2 0 226 2 7336 466 الشتر 17

290344 17691 35022 1927 209 5 59 1 5295 188 249759 15570

رديف 

خرم آباد 

بروجرد 

استان لرستان

شركت توزيع نيروي برق استان لرستان

آمار عملكرد و وضعيت موجود مشتركين شهري تا پايان سال       88
جمع كل  تجاري  صنعتي كشاورزي عمومي خانگي 

مناطق

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧

موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد 
5846 298 358 8 27 2 75 5 189 2 5197 281 خرم آباد( 1) 1
12364 769 661 11 10 0 14 2 270 3 11409 753 خرم آباد( 2) 2
1678 150 13 1 0 0 9 4 57 4 1599 141 چغلوندی 3
4276 221 29 2 18 16 39 4 141 4 4049 195 چگنی  4
2041 66 40 2 1 1 2 1 57 0 1941 62 زاغه 5
2100 93 13 1 1 0 12 10 126 14 1948 68 سپیددشت   6
2142 39 61 0 3 0 8 0 87 0 1983 39 ویسیان 7

30447 1636 1175 25 60 19 159 26 927 27 28126 1539
7843 615 315 10 38 1 54 0 304 12 7132 592 بروجرد  1 8
5960 633 30 7 0 0 5 1 106 3 5819 622 بروجرد  2 9
5784 442 32 1 2 0 5 3 144 4 5601 434 اشترینان 10
19587 1690 377 18 40 1 64 4 554 19 18552 1648
10219 343 144 2 8 4 13 8 478 6 9576 323 الیگودرز   11
8931 345 147 12 6 3 4 3 294 9 8480 318 ازنا 12

13543 781 364 39 18 1 97 7 278 5 12786 729 دورود 13
18435 734 384 14 16 3 8 0 496 16 17531 701 کوهدشت   14
10437 481 281 16 29 2 21 1 337 22 9769 440 پلدختر  15
14187 567 123 2 7 2 38 3 425 41 13594 519 نورآباد 16
8512 476 95 3 33 0 18 1 279 10 8087 462 الشتر  17

134298 7053 3090 131 217 35 422 1 4068 155 126501 6679

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان   

آمار عملکرد و وضعیت موجود مشترکین روستایی تا پایان سال        88

خرم آباد

بروجرد  

جمع کل 

استان لرستان

تجاریصنعتیکشاورزی
مناطقردیف 

عمومیخانگی
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موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد 
547 18 49 4 76 1 203 4 219 9 0 0 خرم آباد( 1) 1
699 17 81 0 279 9 180 4 157 3 2 1 خرم آباد( 2) 2
61 8 0 0 3 1 46 6 12 1 0 0 چغلوندی 3
53 1 4 0 16 1 15 0 18 0 0 0 چگنی  4
83 2 10 0 25 0 9 2 39 0 0 0 زاغه 5
24 3 0 0 1 0 16 3 7 0 0 0 سپیددشت   6
72 3 7 0 15 1 36 2 14 0 0 0 ویسیان 7

1539 52 151 4 415 13 505 21 466 13 2 1
888 30 47 3 408 7 280 3 136 17 17 0 بروجرد  1 8
189 12 15 2 18 3 66 2 84 4 6 1 بروجرد  2 9
143 0 1 0 15 0 103 0 22 0 2 0 اشترینان 10
1220 42 63 5 441 10 449 5 242 21 25 1
700 23 15 0 200 8 402 14 82 1 1 0 الیگودرز   11
749 19 25 0 83 5 537 9 102 5 2 0 ازنا 12
854 38 27 2 271 16 452 12 93 8 11 0 دورود 13
731 27 15 0 67 7 505 10 144 10 0 0 کوهدشت   14
300 16 15 0 57 2 154 9 74 5 0 0 پلدختر  15
289 19 11 1 67 7 122 5 72 6 17 0 نورآباد 16
325 18 5 0 41 4 232 13 46 1 1 0 الشتر  17
6707 254 327 12 1642 72 3358 98 1321 70 59 2

بروجرد

استان لرستان

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 
آمار عملکرد و وضعیت موجود مشترکین سنگین تا پایان سال  88

جمع کل  تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی مناطق ردیف 

خرم آباد
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موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد  موجودی   عملکرد 
57345 4091 4419 175 123 3 285 9 1386 36 51132 3868 خرم آباد( 1) 1
51649 3088 6242 259 297 10 195 6 1072 22 43843 2791 خرم آباد( 2) 2
2099 182 72 14 3 1 55 10 104 10 1865 147 چغلوندی 3
5358 245 110 13 34 17 60 4 211 5 4943 206 چگنی  4
2768 100 157 4 27 1 11 3 132 0 2441 92 زاغه 5
3112 117 198 3 2 0 28 13 195 17 2689 84 سپیددشت   6
2704 70 137 2 19 1 46 2 130 2 2372 63 ویسیان 7

125035 7893 11335 470 505 33 680 47 3230 92 109285 7251
50673 2433 7740 290 513 10 337 3 1084 37 40999 2093 بروجرد  1 8
38880 2127 2184 104 37 3 76 3 556 17 36027 2000 بروجرد  2 9
7845 478 261 3 17 0 114 3 237 4 7216 468 اشترینان 10

97398 5038 10185 397 567 13 527 9 1877 58 84242 4561
34450 2190 2727 131 269 13 435 22 1041 43 29978 1981 الیگودرز   11
24145 1132 2030 137 93 9 545 12 741 40 20736 934 ازنا 12
43489 2434 4145 390 293 17 549 19 802 33 37700 1975 دورود 13
41580 2491 3240 252 85 10 513 10 1071 37 36671 2182 کوهدشت   14
18815 1154 1843 131 97 4 176 11 643 39 16056 969 پلدختر  15
28746 1644 1550 99 79 9 162 8 728 58 26227 1470 نورآباد 16
17691 1022 1384 63 80 4 252 14 551 13 15424 928 الشتر  17

431349 24998 38439 2070 2068 112 3839 100 10684 413 376319 22251

ردیف 

خرم آباد

بروجرد

استان لرستان

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان   
آمار عملکرد و وضعیت موجود مشترکین شهری،روستایی و سنگین تا پایان سال         88

جمع کل  تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی مناطق
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  ۸۸ي سال خالصه اي از فعاليت ها                     

  
  مقدار  واحد  شرح فعالیت  ردیف
  9925  کیلومتر  وطهبطول خطوط فشار متوسط هوائی بازرسی شده طبق دستورالعمل های مر  1

  140  کیلومتر  وطهبدستورالعمل های مر طول خطوط فشار متوسط زمینی بازرسی شده طبق  2
  6872  کیلومتر  وطهبدستورالعمل های مر طبقطول خطوط فشار ضعیف هوائی بازرسی شده   3

  300  کیلومتر  وطهبطول خطوط فشار ضعیف زمینی بازرسی شده طبق دستورالعمل های مر  4

  1897  کیلومتر  طول خطوط فشار متوسط هوائی تعمیر شده  5
  1,43  کیلومتر  طول خطوط فشار متوسط زمینی تعمیر شده  6

  778  کیلومتر  هطول خطوط فشار ضعیف هوائی تعمیر شد  7

  9,52  کیلومتر  طول خطوط فشار ضعیف زمینی تعمیر شده  8

  99  کیلومتر   که شاخه زنی شده اند توزیعطول خطوط  9
  9390  دستگاه  تعداد پست های هوائی که طبق دستورالعمل بازدید دوره ای شده اند  10
  298  دستگاه  تعداد پست های زمینی که طبق دستورالعمل بازدید دوره ای شده اند  11
  1423  دستگاه  تعداد پست های هوائی که تعمیر و سرویس کامل شده اند  12

  121  دستگاه  تعداد پست های زمینی که تعمیر و سرویس کامل شده اند  13

  1  دستگاه  تعداد پست های زمینی که تعمیرات ساختمانی آنها انجام شده اند  14
  121715  دستگاه  ویس کامل شده اندتعداد چراغ هایی که بازرسی و تعمیر و سر  15
  5108  دستگاه  تعداد کنتورهای دیماندی که طبق دستورالعمل آزمایش شده اند  16
  67651  دستگاه  شده اند تعداد کنتورهای غیردیماندی که طبق دستورالعمل آزمایش  17

  2116  پست  تعداد پست هایی که آمپرگیری و بار آنها متعادل شده اند  18
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شرکت
پیمانکار توزیع   

شرکت 
پیمانکار توزیع   

شرکت 
پیمانکار توزیع   

شرکت 
پیمانکار توزیع   

3080021210000امور  1 خرم آباد 1
2800020200000امور  2 خرم آباد 2
2800301020000امور  1 برق بروجرد 3
1600010100000امور 2  برق بروجرد  4
2731000000000الیگودرز 5
2702300000000دورود6
3120000000000کوهدشت  7
3020000000000ازنا8
3140000000000پلدختر  9
2610000000000نورآباد  10
2920000000000الشتر 11
030000000000حوزه ستادی 12

303253652530000

فوت ( نفر)نقص عضو ( نفر)مجروح( نفر)

1388 عملکرد ایمنی در سال

تعداد  
تشویق   

تعداد  
تعداد حادثه اخطار تنبیه 

نوع حادثه 

جمع 

نام شهرستانردیف 
تعداد  
کالس 

آموزشی 
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46.160 46.050 3.58 2.9195 2.49 2.03 917 1056 32.09 35.99 97 85.3 1 خرم آباد1

40.980 40.720 2.96 3.3862 2.06 2.35 1265 1147 29.15 30.14 98 91 2 خرم آباد2

3.19 2.22 1039 101 92.6 امور  1 بروجرد 3

3.94 2.74 1192 114 79.3 امور 2 بروجرد 4

48.140 48.460 2.01 3.416 1.4 1.97 767 1044 18.1 19.76 107 89 امور  كوهدشت  5

39.560 43.430 4.14 6.751 2.87 4.69 1276 1647 17.76 19.9 102 101.2 امور اليگودرز  6

64.950 65.730 2.65 2.835 1.84 2.37 1381 1120 16.02 18.2 97 88.9 امور دورود  7

43.240 44.640 1.65 1.143 1.14 0.79 690 398 11.93 12.1 104 96.3 قسمت ازنا  8

44.140 55.460 1.76 2.687 1.22 1.87 533 787 21.9 19.67 115 90 قسمت پلدختر 9

35.300 39.620 3.28 6.048 2.28 4.2 853 984 32.94 32.44 109 89.3 قسمت نورآباد 10

39.060 38.210 3.89 3.551 2.7 2.47 579 587 28.29 25.76 101 90 قسمت الشتر  11

43.440 46.80 3.03 3.70 2.1 2.57 10492 11186 23.04 24.5 102 90.6

وصول مطالبات( درصد) تلفات ( درصد)

88 87 88 87

23.46 25.942416

6 گانه عملکردی مدیران در سال 1388 شاخصهای

88 87

ضریب بهره برداری از 
پستهای توزیع ( درصد)

زمان خاموشی هر 
مشترک ( دقیقه)

نرخ انرژی تامین نشده
در هزار

قطعی فیدرهای 20 
کیلوولت ( مورد) حوزه ردیف

8788

كل استان 

88 87 88 87

30.24.35445.86 45.11
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مبلغ قرارداد(ريال)واحدمقدارمبلغ قرارداد(ريال)واحدمقدار
2,496,304,000عدد62423انواع کلمپ 7,595,416,82721دستگاه155ترانسفورماتور 1

1,035,000,000دستگاه30سکسیونر هوایی 17,751,121,02022دستگاه38671انواع کنتور 2

62,550,000عدد139کلید فیوز 1,732,876,62323کیلوگرم40339انواع سیم آلومینیومی  3

196,011,000دستگاه20تعمیر ترانس 472,500,00024عدد250آشکار ساز خطا  4

2,779,890,836متر46569انواع کابل خودنگهدار 13,438,724,79925اصله 12723انواع پایه بتنی  5

چراغ و المپ    125  و   6
712,600,000عدد50900انواع پیچ ومهره  2,260,273,90026عدد1505700 و250 وات

255,168,000قطعه 1152انواع راک و کنسول   399,640,00027عدد1000چراغ و المپ  70 وات7

2,042,100,000شعله 226900المپ کم مصرف  323,275,00028عدد1500ساعت نجومی8

47,529,350شاخه 839میله ارت 1,560,000,00029اصله 390پایه فلزی   11متری9

6,840,000قطعه 120پایه راس تیر  4,215,423,66030دستگاه341انواع تابلو 10

21,327,180عدد87سکوی سر کابل  19,737,00031شاخه 7827انواع بازی و چراغ   11

67,152,704صفحه  153صفحه مسی 1,702,586,89032دستگاه10950مقره سیلیکونی 12

66,300,00033دستگاه20پرش  4 و6 متری 13

31,250,000جفت 250پوتین ایمنی 14

انواع کابل مسی  15
8,503,710,768متر412623 4*2و6*2 و...

805,000,000متر460اسپیسرگازی16

542,295,000دستگاه21مولد برق 17

1,117,653,000دستگاه667برقگیر18

333,260,620عدد390سر کابل حرارتی  19

84,960,000عدد72سکوی ترانس 20

شرح كاالشرح كاال

    شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان    
    گزارش خریدهای قراردادی و متفرقه امورپشتیبانی در سال 1388

72,678,478,177جمع کل   (ریال)

يف    
ليست خريدهاي  امورپشتيباينرد

يف    
ليست خريدهاي  امورپشتيباينرد
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4634 تعداد قطعیهای با برنامه توزیع 1

1817 تعداد قطعیهای بدون برنامه توزیع ماندگار 2

4735 تعداد قطعیهای بدون برنامه توزیع گذرا 3
11186 تعداد قطعیهای کل توزیع 4

1.28 میانگین نرخ انرژیهای توزیع نشده با برنامه در هزار 5

1.29 میانگین نرخ انرژیهای توزیع نشده بدون برنامه در هزار 6

2.57 میانگین نرخ انرژی توزیع نشده کل توزیع در هزار 7

3.7 میانگین زمان خاموشی هر مشترک در روز به دقیقه در بخش توزیع 8
6283.5304 Mwh کل انرژیهای توزیع نشده در بخش توزیع 9

3030 تعداد قطعیهای با برنامه توزیع 1

2113 تعداد قطعیهای بدون برنامه توزیع ماندگار 2

5349 تعداد قطعیهای بدون برنامه توزیع گذرا 3
10492 تعداد قطعیهای کل توزیع 4

0.94 میانگین نرخ انرژیهای توزیع نشده با برنامه در هزار 5

1.16 میانگین نرخ انرژیهای توزیع نشده بدون برنامه در هزار 6

2.1 میانگین نرخ انرژی توزیع نشده کل توزیع در هزار 7

3.03 میانگین زمان خاموشی هر مشترک در روز به دقیقه در بخش توزیع 8
5178.8335 Mwh کل انرژیهای توزیع نشده در بخش توزیع 9

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 
امور دیسپاچینگ

لیست قطعی ها در سال  1387 

لیست قطعی ها در سال  1388 
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  1388اهم اقدامات انجام شده در شرکت توزیع نیروی برق لرستان در سال 
  

ــه منظــور 1388در ســال ــرق، عــالوه   ایجــاد  ب ــرژی ب ــین تولیــد و مــصرف ان ــتعــادل ب   ر وظــایف پیــشین، ب

از طرف دیگر   . های مدیریت مصرف برق در سرلوحه کارهای شرکت توزیع نیروی برق لرستان قرار گرفت             برنامه

 بر  .انرژی مورد توجه خاص قرار گرفت     های توزیع، کاهش تلفات     االبودن تلفات انرژی برق در شبکه     با توجه به ب   

  :  بخش ذیل متمرکز گردید5در  88در سال این اساس اهم فعالیتهای شرکت 

  مديريت مصرف ) ۱

اطالع و  برگزاری جلسات متعدد با استانداری محترم و طرح مشکالت موجود در شورای اداری استان جهت                 -1
  همکاری کلیه ارگانهای استان

 ،در پایـه هـای پـیش دبـستانی       87 -88درج پیامهای آموزشی مدیریت مصرف در پیک های نوروزی سـال           -2
  نسخه270000راهنمایی در تیراژ  و ابتدایی

  برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی جهت آموزش همگانی درسطح استان  در چندین مرحله  تولید ساخت و -3
 درج مطالـب     بـا جهت مشترکین تجاری، اداری و صنعتی       و تقویم های رومیزی     تهیه بروشورهای آموزشی     -4

 .. و و توزیع آنها از طریق قبوضآموزشی مدیریت مصرف 
، مصاحبه تلویزیـونی در شـبکه       تهیه تیزرهای تبلیغاتی مدیریت مصرف    عقد قرارداد با صدا و سیما به منظور        -5

   زنده رادیویی به همراه پرسش و پاسخ جهت اطالع رسانی به کلیه مشترکیناستانی افالک، مصاحبه
 برگزاری همایش اصالح الگوی مصرف جهت خواهران بسیجی و مبلغـین مـذهبی جهـت اشـاعه و آمـوزش                -6

  فرهنگ صرفه جویی در مراسم مذهبی
نگی، اداری، تجـاری    بین کلیه مـشترکین خـا      شعله المپ کم مصرف یارانه ای در      1000000 توزیع بیش از     -7
 توزیع رایگان المـپ   ،  ای با تخفیف ویژه به مناسبت هفته دولت و دهه فجر             فروش المپ کم مصرف یارانه    ،  ....و

  های کم مصرف بین کلیه پرسنل زیر مجموعه وزارت نیرو در استان



 ٣٦

  
  
  
  واحد تجاری 3500رف در بیش از جایگزینی المپ های کم مصرف بجای المپهای  پرمص -8
مشترکین برخورد با   اصناف مختلف درخصوص    ت مدیران شهرستانی بافرمانداریها و همچنین       تشکیل جلسا  -9

 پرمصرف تجاری 
 تهیه بانک اطالعاتی مشترکین پرمصرف  -10
ال تخفیـف  اعمـ   مشترکین چاه کشاورزی بمنظورهمکاری درساعات پیـک و      470عقد تفاهم نامه باتعداد      - 11

  .در بهاء برق مشترکینی که در چارچوب طرح همکارزی نموده اند
  اعمال میزان تخفیف به صنایع همکار   اجرای طرح تعطیالت وتعمیرات صنایع و -12
  جهت  تزئینات شهر در اعیاد ) (LED استفاده ازالمپهای ال ای دی -13
  رژی  کمترین مصرف ان  بای تزیین وچراغانی جهت اعیاد مذهب-14
 و ائمه محتـرم جماعـات کلیـه شهرسـتان            در استان ارستان   برگزاری جلسات با نماینده محترم ولی فقیه       -15

 های استان در راستای تبلیغ صرفه جویی و اطالع رسانی به آحاد مردم جهت رعایت الگوی مصرف
  معابر  نصب ساعت فرمان  نجومی در -16
  مانهای شرکت توزیعک درساختوجایگزینی باالست به جای چ -17
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  : كاهش تلفات )۲
  شرکت مشاوراخذ تاییدیه طرح های پیشنهادی ازهای کاهش تلفات استان و  طرحتوجیه .1
 ماهیانهادامه فعالیتهای کمیته کاهش تلفات و برگزاری جلسات به صورت  .2
 هـای شـبکه  و هـای غیرمجـاز  های روپوشدار در منـاطق دارای بـرق     استفاده از کابل خودنگهدار و سیم      .3

 فرسوده
 ،هـای فـشارمتوسط  با احـداث شـبکه    مجاز انشعاب و تبدیل آنها به انشعاب غیرمجاز  1511 آوریجمع .4

  فشار ضعیف و نصب ترانسفورماتور
 اصالح لوازم اندازه گیری معیوب در سطح استان .5
ــومی،      .6 ــاعتهای نج ــد س ــوین مانن ــزات ن ــتفاده از تجهی ــا اس ــابر ب ــنایی مع ــای اصــالح روش ــپ ه   الم

در بخش معـابر      (های معابر  کاهش توان المپ های معابر موجود و خاموش کردن یک درمیان چراغ            ، مصرف کم
 )جویی انرژی صورت پذیرفته استمگاوات ساعت صرفه 21214

 مورد  57804  به تعدادشناسایی و رفع اتصاالت سست در شبکه .7
 تعادل بار پست های توزیع .8
و انتقــال   بــه جــای ترانــسفورماتورهای بــا ظرفیــت بــاالهای کــم ظرفیــتفورماتور ترانــسجــایگزینی .9

 موجود به مراکز ثقل بارفورماتورهای ترانس
 اجرای قسمتی از پروژه های کاهش تلفات مصوب شهرستان بروجرد . 10
 کاهش طول فیدرهای فشارضعیف . 11
 خط گرم و واگذاری به پیمانکارروش  کیلوولت با 20اجرای تعمیرات و نگهداری خطوط  . 12

  : ت تحقيقا)۳-۱

منظور بررسی پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی از        برگزاری جلسات کمیته تحقیقات بصورت ماهیانه به       .1
 .  سوی همکاران و مجامع علمی دانشگاهی و پژوهشگران مستقل استان لرستان

برگزاری جلسات با مجامع و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخل استان همانند جهاد دانشگاهی استان                .2
  جلسه3ن به تعداد لرستا

 .برگزاری جلسه با هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد خرم آباد و دانشگاه لرستان .3
انجام داوری پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی توسط اعضاء هیئـت علمـی دانـشگاهها و اعـضاء کمیتـه          .4

  . تحقیقات
وامل مؤثر بر مشارکت مردم با شرکت بررسی ع((  مورد با عنوان 1خاتمه پروژه های تحقیقاتی به تعداد  .5

و تکمیل فرم خالصه پروژه و ارسال آن جهت قرار گرفتن در لیست پروژه های خاتمه )) توزیع برق استان لرستان
  . یافته توانیر

 7 جلسه  و همچنین بررسی تعداد        3 پروژه تعریف شده جهاد دانشگاهی استان لرستان در طی           13  بررسی    -6
 20که از مجموع ،  جلسه در کمیته تحقیقات شرکت 7مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در طی     پروژه تعریف شده    
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 پروژه با عنـاوین ذیـل مـورد         2 پروژه در کمیته تحقیقات مورد عدم تایید و تعداد           18پروژه تعریف شده تعداد     
 .تایید اولیه کمیته تحقیقات  قرار گرفت 

a.          خطا و روش تبدیل گسسته فوریه در شبکه توزیـع بـرق            تعیین محل خطا با استفاده از اطالعات ثبات
  استان لرستان 

b. تدوین نرم افزار جامع اطالعات پستهای توزیع 
   عنوان مقاله با موضوعات فنی و مدیریتی به کنفرانس ها و همایش های ملی و 18 ارسال - 7

   .1388 عنوان مقاله در سال 14المللی داخل و خارج کشور و پذیرفته شدن بین
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

  : نظام پیشنهادها ) 3-2

را ایجاد فضای مناسب برای ) نظام پیشنهادها(بطور کلی می توان هدف از طراحی نظام مدیریتی مشارکتی 
  . ان در جهت تحقق اهداف سازمانی ذکر نمودمشارکت کلیه کارکن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
  اسـتفاده از بـذر پیـشنهاد، برگـزاری جلـسه ،            : ظـام پیـشنهادها عبارتنـد از      عوامل موثر بـر عملکـرد ن       •

 خرید و نـصب     اره جایزه ملی نظام پیشنهادها و     اطالع رسانی وسیع و مناسب در سطح شرکت، حضور در جشنو          
  نرم افزار جامع نظام پیشنهادها و تالش در جهت راه اندازی آن در شرکت

 88صویب شده در طی شش ماهه اول و دوم سال پرداخت پاداش پیشنهادات رد و ت •
  بصورت تشویق نامه و ثبت در پرونده پرسنل 88تشویق پیشنهادات برتر و ارزنده در سال  •

  
  

  تعداد مقاالت سال 
 ارائه شده

  تعداد مقاالت
 رد شده 

  تعداد مقاالت
 پذیرفته و ارائه  شده

1388 18 4 14 

 عملکرد 
  

  سال 

  تعداد پیشنهاد 
ارائه شده به 
کمیته نظام 
  پیشنهادات

  تعداد پیشنهاد 
رد شده در کمیته های 

  فرعی و نهایی 

  تعداد پیشنهاد
   تصویب شده کمیته نهایی

  

1388  
  

226  211  15  



 ٣٩

  
  :کمیته فنی ) 3-3
  88تهیه و تدوین مشخصات فنی تجهیزات خریداری شده مناقصات شرکت در سال •
 امتیاز فنی شرکتهای شرکت  جلسه کمیته فنی  و بررسی مستندات  و 13برگزاری تعداد    •

   88کننده در مناقصات سال 
    

  : بهبود مستمر مدیریت سیستم   ) 3-4     

 ،  88 در مـرداد مـاه سـال       ISO9001-2000انجام یک مرحله ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیـت           .1
 انطباق در  ، پیگیری موارد عدم88 درآبان ماهOHSAS 18001-2007انجام یک مرحله ممیزی داخلی سیستم 

  .جهت رفع آنها و انجام نظارتهای مراقبتی جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح سیستم 
ــتاندارد      .2 ــر اسـ ــی بـ ــت مبتنـ ــدیریت کیفیـ ــستم مـ ــت اول سیـ ــی نوبـ ــزی مراقبتـ ــام ممیـ   انجـ

ISO9001-2000 و ابقاء گواهینامه مذکور به مدت یک سال3/6/88و 2 توسط شرکت توف نورد در تاریخهای  .  
   انجـــام ممیـــزی تکـــرار صـــدور گواهینامـــه سیـــستم مـــدیریت ایمنـــی و بهداشـــت حرفـــه ای   .3

OHSAS 18001-2007  3 و تمدید گواهینامه به مـدت  9/10/88و 7،8 توسط شرکت توف نورد در تاریخهای 
 .سال

 گانه شرکت و تهیـه شناسـنامه فراینـد و تعیـین شـاخص جهـت پـایش                19بازنگری کلیه فرایندهای     .4
  . فرایندها

 و سیـستم    ISO14001-2004انجام اقدامات ذیل در جهت استقرار سیستم مدیریت زیـست محیطـی              .5
 : در سطح شرکتIMSمدیریت یکپارچه 

ــدیریت       - ــستم م ــای سی ــزی ه ــام ممی ــورد جهــت انج ــوف ن ــشارکتی ت ــا شــرکت م ــرارداد ب ــد ق   عق
 .IMSزیست محیطی و سیستم مدیریت یکپارچه

مبانی و الزامات سیـستم مـدیریت زیـست محیطـی و ممیـزی              برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با        -
  .سیستم مدیریت زیست محیطی جهت مدیران و کارشناسان

تدوین روشهای اجرایی سیستم مدیریت زیست محیطی و تلفیق با روشهای اجرایی سیـستم مـدیریت             -
 ایمنی و بهداشت حرفه ای 

 روش  35 روش بـه     48ی اجرایـی از      اصالح و بازنگری کلیه روشهای اجرایی و کـاهش تعـداد روشـها             -
اجرایی و یکپارچه سازی کلیه روشهای اجرایی سیستم های مدیریت کیفیـت، ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای و                     

 . محیط زیست
 .شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی -
  .  اخذ کارت معاینه فنی خودرو جهت کلیه خودروهای تحت اختیار شرکت -
    توســـط کمیتـــه راهبـــردی و 88رنامـــه هـــای راهبـــردی ســـال تـــدوین و تـــصویب اهـــداف و ب .6

  .گیری میزان پیشرفت اهداف در طی دو مرحله پایش تا پایان سال اندازه
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 .EFQMانجام پروژه های بهبود ناشی از خودارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی  .7
واره شـهید   ایجاد هماهنگی بین واحدهای شرکت و جمـع آوری مـستندات بمنظـور حـضور در جـشن                  .8

 . رجایی استانداری لرستان و کسب رتبه دوم در بین دستگاههای اجرایی استان
ایجاد هماهنگی و آمادگی بین کلیه امورها و قسمتهای تابعه و واحـدهای سـتادی بمنظـور حـضور در       .9

 . فرایند ارزیابی عملکرد شرکت توزیع برق لرستان توسط توانیر
  

   : روابط عمومی) 4

 آموزشی و ورزشی به دفاتر روابط       ، شده ، فعالیتهای فرهنگی    جرا پروژه ها ، تاسیسات ا     انعکاس عملکرد  - 1
و  ، ایسنا، فارس   جمهوری اسالمی   های  جراید ، مطبوعات ، خبرگزاری     ، برق باختر  عمومی وزارت نیرو ،  توانیر ،      

انه هـای خبـری کثیراالنتـشار       نمایندگی های رسـ   ،   روزنامه های کثیراالنتشار   ،هفته نامه ها و ویژه نامه ها      ،  .....
  های گوناگون  و صدا وسیمای مرکز لرستان به مناسبتاستان 

، معاونین ومـدیران    سیمای مرکز استان جهت حضور مدیریت عامل         و برنامه ریزی و هماهنگی با صدا      - 2
 و  برنامـه هـای خبـری      مردم ومـسئولین و سـایر       رادیویی   برنامه های ارتباط مستقیم      حوزه ستادی شرکت در   

  های مختلف تولیدی به مناسبت 
مشترکین توسـط واحـد ارتباطـات        مشکالت مردم و    نقطه نظرات، پیشنهادات و    دریافت و جمع بندی    - 3

و انعکـاس آن     ) 3228902-3214938( باشماره تلفنهای  دفتر روابط عمومی       رسیدگی به شکایات و   مردمی و 
 مـورد شـکایت در طـی        66پاسخگویی بـه    ( نتیجه   تا حصول واحدهای ذیربط و پیگیری آن       به مدیریت عامل و   

  ) و ارسال جوابیه برای ذینفعان توسط واحد ارتباط مردمی و رسیدگی به شکایت شرکت88سال 
از قبیل روز صنعت برق، روز کارگر ، روز زن ، روز دانش آموز و            مناسبتهای مختلف  در   برگزاری مراسم  - 4

  هدایا توسط مدیریت عامل و اعضاء هیئت مدیره   هداء تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان و ا، .....
بـه  خانواده های معظم شهدا، جانبازان ، آزادگان و حادثه دیده گـان منتـسب بـه شـرکت در                     با دیدار - 5

   اهدا، هدایا به آن عزیزان ومعاونین ومدیران شرکت  و، اعضاء هیئت مدیره مدیریت عامل همراه
 هر هفته دوشنبه در روزهای   همکاران با مدیریت عاملتهیه و تنظیم مالقات عمومی مردم و - 6
مدیریت مصرف ، برنامه درسی، ادعیه ماه مبارک رمضان          تهیه انواع بروشور در زمینه عملکرد شرکت ،        - 7

 .....، راهنمایی مراجعین و
دانـش    ،   مراسم مختلف از قبیـل جـشنهای انقـالب         قابل افتتاح و  یلمبرداری و عکسبرداری از پروژه های       ف -9

  ....مسابقات ورزشی و  آموزی و
  پرده و بیلبورد به مناسبتهای مختلف در حوزه عملکرد شرکت ،راکتت ، تهیه لوح تقدیر، بروشور-10
  از طریق صندوق ارتباط مستقیم با مدیریت انعکاس نظرات و پیشنهادات و انتقادات همکاران  -11
ی درب پـست هـای زمینـی و هـوایی توزیـع بـرق در                نوشتن پیامهای صرفه جویی در مصرف برق  بر رو          -12

  شهرستانهای تابعه  
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ــبحگاهی       -13 ــه ص ــق برنام ــشترکین از طری ــی م ــای تلفن ــه پیامه ــخگویی ب ــتان  پاس ــالم لرس ــر وس    دیگ
   هفته نامه های محلیهای صدا وسیما مرکز لرستان، روزنامه ها وبرنامه 

هادهـا، ارگانهـا، ادارات و نماینـدگان محتـرم مجلـس            پیگیری شکایات واصله مربوط به مردم، مسئولین، ن        -14
  شورای اسالمی 

  برقنصب تابلوهای راهنمای طرح تکریم ارباب رجوع در حوزه ستادی شرکت و امورها و قسمتهای تابعه  -15
حوزه  و طرح تکریم ارباب رجوع در کلیه امورها و قسمت های برق             8نظرسنجی از ارباب رجوع طبق ماده        -16

  رکت ستادی ش
نــصب صــندوق انتقــادات و پیــشنهادات طــرح تکــریم اربــاب رجــوع در کلیــه امورهــا و قــسمتهای بــرق  -17

  وحوزه ستادی شرکتشهرستانهای تابعه 
امورهـا و قـسمتهای بـرق شهرسـتانهای         در سطح   تهیه و توزیع بروشور نحوه خدمت رسانی به مشترکین           -18

  تابعه 
ز قبیل کتابچه راهنمای بـرق ،کـاله ایمنـی در اشـکال مختلـف، درب               تهیه وتوزیع اقالم مدیریت مصرف ا      -19

   در بین دانش آموزان و اقشار مختلف مردم ......بازکن ، مداد تراش ،پاک کن ، خط کش، دسته کلید و 
   نصب مشخصات و شرح وظایف کارکنان در محل کار آنها  -20
  راسری و هفته نامه های محلی استان   آن در روزنامه های سبرقپیام های مدیریت مصرف  درج -21
عقد قرارداد با مرکز پیام های بازرگانی سروش وابسته به صدا و سیما مرکز لرستان جهت پخش پیامهـای                   -22

  مدیریت مصرف به صورت زیر نویس تلویزیونی 
  اسکان مهمانان نوروزی همکاران زیر مجموعه وزارت نیرو در ایام تعطیالت و نوروز  -23
  هیه دفترچه ای بعنوان عملکرد یکساله واحد ارتباط مردمی و رسیدگی به شکایاتت -24
میزان رضایت مندی و انتظـارات مـشترکین از   سنجش  عقد قرارداد با شرکت های برون سپار در خصوص          -25

  شرکت توزیع برق استان لرستان 
وزانه و تهیه بریده جرایـد مربـوط بـه          مطالعه روزنامه های کثیر االنتشار و هفته نامه های محلی بصورت ر            -26

  اخبار برق 
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   :  هافرابری داده) 5

راه اندازی و استقرار سیستم اتوماسیون اداری در امورها و قسمتهای برق شهرستانهای         آموزش ،  نصب، - 1

  کوهدشت ، بروجرد و ازنا

 رها و قسمتهای برق عقد قرارداد ارتقاء و تبدیل سیستم اتوماسیون اداری به تحت وب برای همه امو - 2

 تهیه و خرید رایانه و سخت افزارهای دیگر برای کلیه واحدهای تابعه - 3

 ...)رایانه ، چاپگر ،اسکنر ، روتر و ( سرویس و نگهداری سخت افزارهای موجود  - 4

  موجود در سطح شرکت و واحدهای تابعهWAN و LANپشتیبانی شبکه های  - 5

برای تامین ارتبـاط واحـدهای اتفاقـات و عملیـات، انبـار             ایجاد و برقراری هفت دستگاه لینک وایرلس         - 6

  خرم آباد، برق کوهدشت، الیگودرز و ستاد شرکت1مرکزی، امور 

سیستم جـامع مـالی،      سیستم جامع مشترکین،  : پشتیبانی و رفع اشکال نرم افزارهای موجود از قبیل           - 7

 ....سیستم اتوماسیون اداری و 

 ای وب سایت شرکتپشتیبانی و بروزرسانی و تامین محتو - 8

  ستاد برای استفاده کاربران از شبکه اینترنت ISPنگهداری و اداره  - 9

  تجدید اعتبار آنتی ویروس برخی از امور و قسمت ها-10

 تمدید هاستینگ وب سایت شرکت. 11

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣

  تهدیدها
 

های زلزله خیز زاگرس، بارش برف و کوالک سنگین، وزش طوفـان و       قرارگیری استان در مسیر گسل     -1
 ) از جمله پنج استان حادثه خیز کشور(وجود رودخانه های خروشان 

   عدم پرداخت به موقع بهای مصرف انرژی از سوی مشترکین -2
  ی در سطح استان    و نیاز به احداث نیروگاه های گازکمبود انرژی  -3
و )  کیلـوگرم سـیم    9189 مورد سرقت سیم بالغ بـر        178( وجود برقهای غیر مجاز، سرقت تجهیزات        -4

  تخریب تاسیسات با گلوله
 ناهماهنگی بین ادارات اجرایی استان در خصوص مجوز ساخت در منـاطق جدیـد از لحـاظ در نظـر                     -5

ریم و تخصیص زمین جهت احـداث پـست هـای    گرفتن پیاده رو مناسب جهت احداث شبکه و رعایت ح  
   کیلوولت 20

   کمبود منابع و امکانات شرکت جهت برآورده نمودن انتظارات مردم و مسئولین و کمبود نقدینگی-6
   وجود روستاهای صعب العبور-7
   کمبود سهمیه برقدار نمودن چاه های کشاورزی -8
  ت روستا خصوصاً در مناطق زلزله زده   ساخت و ساز بی رویه در حریم برق و خارج از باف-8

   فرسودگی شبکه و تجهیزات و طوالنی بودن فیدرها به لحاظ بافت خاص جغرافیایی استان -10
  . بازنشته خواهند شد89 نفر از پرسنلی که در سال 120 مشکل پرداخت حق بازنشتگی به -11
   میلیارد ریالی شرکت به مردم و دیگر شرکت ها130 بدهکاری -12

                                                 

  



 ٤٤

  فرصت ها
  
 برق نیروی استقالل شرکت های توزیع  -1

   ISO،OHSAS  ، EFQM  ،5S  بکارگیری ابزارهای مدیریتی همانند -2

  ) انرژی های نو ( استفاده از پتانسیل های منطقه جهت تامین برق  -3

  د در شرکت استفاده بهینه و ارتقاء ظرفیت منابع انسانی متخصص موجو-4

  هدف گذاری مشترک و هم افزایی در شورای هماهنگی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو -5

امام جمعه محتـرم و     استاندار محترم، معاونت استانداری،      همراهی مسئولین و مدیران استان خصوصاً        -6

یت مصرف و صـرفه     فرهنگ مدیر  اشاعهتامین منابع مالی از اعتبارات استانی و        ائمه جماعات در راستای     

  جویی انرژی

که عالوه بر تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز و جـذب نیروهـای متخـصص،               خرم آباد   احداث نیروگاه    -7

  .می تواند تضمینی در رابطه با جذب سرمایه گذاران در منطقه گردد

  پیگیری احداث نیروگاه های بروجرد و ازنا -8

  ی هیئت محترم دولت تخصیص اعتبارات از محل سفرهای استان-9

  تجهیزات نوین در شبکه های فشارمتوسط و فشارضعیف به کارگیری -10

  
  
  

  
  


