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پیام مدیرعامل 

 استحکامتالشهای بی وقفه مدیران کار آمد و ارزنده همواره در طول تاریخ باعث 
عال و با روحیه سرشار از  پایه های هر نظام و حکومتی بوده است، لذا با استعانت از خداوند مت   

دو سال پر فراز و پایداری و مقاومت که در وجود تک تک شما عزیزان نهفته است نزدیک به 
عرفی شرکت توزیع برق نشیب را با تمام نواقص و کمبودها و نارسائیها پشت سر گذاشتیم اما م 

تقاء این شرکت از استان لرستان توسط استانداری محترم استان بعنوان شرکت پر تالش و ار
 از درجات سطوح سازمانی که با موافقت مدیر عامل محترم توانیر و   A    به *Bدرجه   

انیها، پایداریها و ریاست محترم مجمع عمومی شرکتهای توزیع به تصویب رسید ، نتیجه جانفش
و شرکت توانیر در  همه شما سروران ارجمند بوده و دستیابی به اهداف عالیه وزارت نیرو   زحمات

یرا مفهوم جهاد سال جهاد اقتصادی تنها از وجود افراد متعهدی همچون شما ساخته است ز 
عی تالش مقدس اقتصادی مکمل حرکت های ارزشمندی است که در آرایه های دینی ما به نو 

انی کشور عزیزمان ایران   معنا یافته و این مفهوم حاکی از تالشی متعهدانه برای پیشرفت و آباد
.سربلند است 

ادی ، تامین از این رو با توجه به تاکید رهبر فرزانه انقالب در خصوص توسعه اقتص
حرکت های رفاه و آسایش شهروندان ، خدمت رسانی و جلب رضایت مردم از مجاهدت و   

جهادی شما عزیزان دراین امر خطیر حکایت دارد ،               
 تقدیر و تشکر لذا برخود وظیفه دانستم به پاس تمامی تالشهای ایثار گونه تان نهایت    

اد بودن ، شاد زیستن و شاد  ش.محضر مبارکتان نمایم قلبی خود را نثار ساحت مقدس و 
.                                              اندیشیدن همگی شما آرزوی قلبی اینجانب می باشد  

محمد بحرینی                    
رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل                           

برادران عزیز و خواهران محترمه        :  همکاران گرامی                                 
باسالم و سپاس به درگاه ایزد منان و درود ویژه به پیشگاه   

تمام و کمال وقف خدمت بندگان صالح و برگزیده او که زندگی خود را 
به جامعه بشری نموده و دراین رهگذر لحظه ای از تالش و کوشش  

. دریغ نکرده و نمی کنند 
عزیزان یکی از نشانه های عزم و اراده و تصمیم جدی ،  

بیشتر نوابغ و اندیشمندان بیش از آنکه متکی   . پایداری و مقاومت است 
 به قدرت نبوغ خویش باشند از همت ، استقامت و بردباری بهره برده اند
، رسیدن به موفقیت موانع بزرگی را به همراه دارد لذا همواره صبر و    

 شیوه مردان بزرگ ، کامیاب وموفق جهان بوده ،شکیبایی  و استقامت
است برای رسیدن به موفقیت باید عزم ها را جزم کرد و به فتح قله  
های کوچک و کم ارتفاع قانع و خشنود نگشت ، فتح قله های بزرگ  

.فقط ساخته دست مردان و زنان بزرگ است
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: شرکت توزیع نیروی برق لرستان با بهره برداری از         

 شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی    کیلومتر 8558        

 هوایی و زمینیترانسفورماتور  دستگاه  9804        

 مگاولت آمپر ظرفیت منصوبه   1429,6     

 هوایی و زمینی    فشارضعیف شبکه  کیلومتر 6181        

معرفی شرکت 

 مشترک 463947     در نقطه تماس بخش توزیع صنعت برق با   
. روستای برقدار قرار گرفته است     2426 شهر و  23در 
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محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی       
برق استان لرستان   

          شرکت توزیع نیروی برق لرستان مسئولیت        
تامین برق مشترکین محترم را در حوزه ای به    

 کیلومترمربع با موقعیت جغرافیایی      28306وسعت 
 دقیقه   1 درجه و    50 دقیقه تا    50 درجه و    46بین 

 درجه     34 دقیقه تا  40 درجه و   32طول شرقی و    
 دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ       23و 

.   بر عهده گرفته است
          این شرکت از شمال به شرکت توزیع برق             
همدان، از شرق به شرکت توزیع برق اصفهان و          
شرکت توزیع برق استان مرکزی، از جنوب به     
شرکت توزیع برق استان خوزستان، از جنوب        
شرقی به شرکت توزیع برق استان چهارمحال و        
بختیاری و از غرب و شمال غرب به شرکت توزیع   

0برق ایالم و کرمانشاه محدود می شود      
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محدوده جغرافیایی شرکت توزیع برق      
 استان لرستان  
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اطالعات شهرستانهای تابعه  

ظرفیتتعداد
(مگاولت آمپر)

6564534933152.40175.214450خرم آباد( و دوره چگنی)1

171033169391.4795.875265بروجرد2

544314115643.90523135الیگودرز 3

398321703345452120کوهدشت 4

134816459068.7086.405275دورود5

13607328629.3031.803140ازنا6

38507840031.2032.60485پلدختر7

25451409762020.50130نورآباد 8

15037615915.6016.90145الشتر9

283061758226569.570628.067381545
توضیح :  

1- به عدد پیک بار همزمان و غیر همزمان استان ، 72 مگاوات پیک بار فروآلیاژ اضافه شده است.
 2- پیک بار همزمان استان بدون مشترکین فروش مستقیم(فروآلیاژ ، فوالد صدر، پارسیلون و تلمبه خانه رازان) 491.27 مگاوات می باشد.

پست های 63 کیلوولت  پیک بار 
غیر همزمان

MW
(km2)وسعت

پیک بار همزمان
MW

جمع
ــف

برآورد جمعیتشهرستانردی
(نفر)
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انرژی تحویلی و فروش و تلفات      
) میلیون کیلووات ساعت    (

882462,362189023,24

892547,0831984,04522,11

افتفروش انرژیانرژی تحویلی سال 
)درصد (
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فروش انرژی به تفکیک تعرفه     

100
4,6
5,4
25,1
15,1
10,4
39,5

درصد نسبت به کل  

1984,045جمع 
90,421روشنایی معابر  

106,221تجاری
498,875صنعتی 
298,651کشاورزی
205,980عمومی 
783,897خانگی

فروشتعرفه
)میلیون کیلووات ساعت   (

خانگی
39.5%

عمومی
کشاورزی 10.4%

15.1%

صنعتی 
25.1%

تجاری 
5.4%

معابر
4.6%
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تعداد جذب مشترک    

64,7 32946 20000

( %)درصد تغییرات   89عملکرد   89مصوب  

38,8 24999 18000

( %)درصد تغییرات   88عملکرد   88مصوب  
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تعداد مشترکین به تفکیک تعرفه ها       

463947جمع

40657سایر مصارف

2176صنعتی

4062کشاورزی

11270عمومی

405782خانگی 

89کل مشترکین تا پایان تعرفه 
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جدول تأسیسات و افزایش تأسیسات تا پایان          
89اسفند ماه  

7228 963- 8191 دستگاه 
تعداد چراغ     
 الک پشتی    

وات 400
9

1212,046 43,71 1168,336 MVA
ظرفیت پست   

هوائی 8

9516 336 9180 دستگاه  تعداد پست 
هوائی 7

217,605 1,88 215,725 MVA
ظرفیت پست   

زمینی  6

288 5 283 دستگاه  تعداد پست 
زمینی  5

125,75 5,258 120,492 KM
 شبکه فشار

متوسط زمینی  4

8432,50 169,969 8262,531 KM
شبکه فشار 
متوسط هوائی 3

230,21 4,33 225,88 KM
شبکه فشار 

ضعیف زمینی   2

5951,41 256,59 5694,82 KM
شبکه فشار  

ضعیف هوائی  1

موجودی پایان 
89 اسفند  

افزایش در سال      
89

کل تاسیسات تا پایان 
88 اسفند   واحد    تاسیسات ردیف 
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جدول تأسیسات و افزایش تأسیسات تا پایان        
89اسفند ماه  

11
تعداد چراغ     
 الک پشتی    

وات 160
1061-107110دستگاه  

12
تعداد چراغ     
 الک پشتی    

وات  150
37918282207دستگاه  

15
تعداد چراغ با     

المپ 
کم مصرف

212827814909دستگاه  

2426 41 2385 روستا تعداد کل 
روستاهای برقدار   18

463947 32946 431001 مشترک   تعداد کل 
مشترکین  17

200 4 196 عدد تعداد فیدرهای   
16 کیلوولت 20

6661 603 6058 دستگاه  
تعداد چراغ      
الک پشتی    

 وات   70
14

56106 362 55744 دستگاه  
تعداد چراغ     
 الک پشتی    

وات   125
13

28825 207- 29032 دستگاه  
تعداد چراغ     
 الک پشتی    

وات   250
10

موجودی پایان  
  89اسفند 

افزایش در     
89سال 

کل تاسیسات تا پایان  
88اسفند  واحد    تاسیسات ردیف
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89آمار قطعی ها و انرژی توزیع نشده در سال        

Mwh5889,17  کل انرژیهای توزیع نشده در بخش توزیع    9
8

میانگین زمان خاموشی هر مشترک در روز به دقیقه در         
3,31بخش توزیع

2,3) در هزار ( میانگین نرخ انرژی توزیع نشده کل توزیع       7

6
میانگین نرخ انرژیهای توزیع نشده بدون برنامه   

1,29) در هزار   (  

1,04) در هزار (میانگین نرخ انرژیهای توزیع نشده با برنامه   5

10734تعداد قطعیهای کل توزیع    4

5922تعداد قطعیهای بدون برنامه توزیع گذرا     3

1964تعداد قطعیهای بدون برنامه توزیع ماندگار    2

2848تعداد قطعیهای با برنامه توزیع  1

مقدارشرح  ردیف
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 تا لرستان آمار تعداد کارکنان شرکت توزیع برق استان  
1389پایان سال 

زبان خارجی 
101وادبیات

022حقوق

117 103 14 جمع کل

4 2 2 سایر رشته ها 

9 7 2 اقتصاد و بازرگانی

15 13 2 علوم اداری و  
مدیریت  

24 19 5 حسابداری

1 1 0 کامپیوتر

2 1 1 آمار و ریاضی

1 1 0 عمران  

0 0 0 صنایع

0 0 0 مکانیک و 
تاسیسات

0 0 0 فیزیک

58 57 1 برق والکترونیک

تعداد مرد زن  شرح

 پراکنـدگی رشـته هـای تحصیـلی   -2جـدول   
کارکنان لیسانس و باالتر 

400 جمع کل

0  سال35

0  سال34

0  سال33

0  سال32

0  سال31

100   سال30 تا 26

126  سال25 تا 21

44  سال20 تا 16

31  سال15 تا 11

46  سال10 تا 6

53  سال5تا 

تعداد سابقه کار 

400 جمع 
کل

1 20

2 19

2 18

27 17

26 16

39 15

24 14

22 13

31 12

42 11

157 10 تا 6

27 5 تا 1

تعداد رتبه  

 پراکندگی  -3جدول  
رتبه

 پراکندگی  - 1جدول  
سابقه کار

400 370 30 جمع کل

381 358 23 متاهل

19 12 7 مجرد  

مرد  زن
تعداد کل 

تفکیک جنسیت  
وضعیت تاهل  

 وضعیت تاهل  - 4جدول  
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 تا لرستان آمار تعداد کارکنان شرکت توزیع برق استان  
1389  پایان سال

400 جمع کل

0 65

0 64

1 63

0 62

2 61

21  سال60تا  56 

87  سال55تا  51 

178  سال50تا  41

92  سال40تا 31

19  سال30زیر  

تعداد سن

 پراکندگی سن -6جدول  

400 370 30 جمع کل

69 69 0 (7)  80000

89 89 0 (6)  70000

56 55 1 (5)  40000

50 42 8 (4)  30000

48 47 1 (3)  20000

88 68 20 (2)  10000

مرد زن 
تعداد کل

تفکیک جنسیت 
بخش مشاغل

 بخش مشاغل به تفکیک جنسیت - 5جدول  

ن  براساس مصوبه وزارت نیرو به کارکنا )1(
برق های منطقه ای که بدون    رسمی

شرکت های  باز خرید کردن در
اقماری مشغول به کار   

.می باشند اطالق می شود 
زیر دیپلم، دیپلم و فوق دیپلم اداری) 2(
تکنسین، دیپلم و فوق دیپلم اداری  ) 3(
کارشناس اداری  ) 4(
کارشناس فنی) 5(
کارگر فنی) 6(
کارگر اداری و خدماتی   ) 7(

400 جمع کل

4 مرکز دیسپاچینگ 
توزیع 

87 تعمیرونگهداری  

85 عملیات و اتفاقات

39 خدمات مشترکین

حوزه
 بهره برداری 

22 تدارکات و انبار

2 بازرگانی

74 اداری

46 مالی

حوزه پشتیبانی

0 توسعه وبهینه سازی

5 حوزه برنامه ریزی وتحقیقات  

18 حوزه طراحی ونظارت

18 حوزه مدیریت عامل 

تعدا
د محل فعالیت 

 محل فعالیت - 7جدول  

400 370 30 جمع کل

0 0 0 دکتری 

10 9 1 فوق لیسانس

107 94 13 لیسانس

75 63 12 فوق دیپلم 

89 85 4 دیپلم 
119 119 0 زیر دیپلم  

مرد زن 
تعداد کل تفکیک جنسیت  میزان تحصیالت 

 میزان تحصیالت - 9 جدول 

0 0 0 )1(مامور 

0 0 0 قرارداد ساعتی

400 370 30 جمع کل

41 40 1 قرارداد دائم

346 317 29 قرارداد خرید 
خدمت

0 0 0 پیمانی

13 13 0 حکمی

0 0 0 رسمی

مرد ن ز
تعداد کل

تفکیک جنسیت 
نوع استخدام

 نوع -  8جدول    
استخدامی
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راهبردهای کالن شرکت توزیع برق استان          
لرستان  

توسعه برون سپاری و گسترش مشارکت و ارتقاء توانمندی               -1
)  پیمانکاران و مشاوران   (تامین کنندگان کاال و خدمات     

 ارتقاء و توسعه نظام مدیریت تقاضا و اصالح الگوی مصرف       -2
انرژی در شرکت     

 کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق در جهت نیل به سطح        -3
بهینه  

 اصالح نظام مالی، تنوع بخشی، توسعه و جذب منابع مالی        -4
مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای شرکت    

 ارتقاء سطح تحقیق و توسعه فناوری  -5
 توسعه مدیریت و منابع انسانی در شرکت        -6
 تقویت قدرت بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری شرکت با           -7

رویکرد استمرار ارائه خدمات   
 ارتقاء سطح کارآمدی و امنیت اطالعات در شرکت    -8
 سازگاری زیست محیطی و ارتقاء ایمنی در فعالیتهای شرکت            -9
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راهبردهای کالن شرکت توزیع برق استان          
لرستان  

 ارتقاء و توسعه نظام ارتباط و پاسخگویی مناسب به نیازها      -10
و انتظارات ذی نفعان و بهبود شاخص های کیفیت   
خدمات به منظور احقاق حقوق شهروندی، تکریم مردم و      

ارتقاء رضایت آنان  
 اصالح و ارتقاء نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ،مدیران و        -11

سازمان با رویکرد توسعه نظام مدیریت عملکرد بر مبنای           
برنامه استراتژیک شرکت     

 توسعه نظام مدیریت پروژه و مهندسی ارزش در طرح ها و            -12
پروژه های شرکت   

 توسعه ظرفیت های توزیع برق متناسب با نیازهای مصرف          -13
مدیریت شده و نوسازی و بهینه سازی آنها       
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1389اهم اقدامات شرکت در سال      
 ساله در سطح شرکت در   5تدوین اهداف راهبردی یک ساله و     ١.

راستای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت   
معرفی شرکت توزیع برق لرستان بعنوان شرکت پرتالش از سوی             ٢.

استانداری
معاونت محترم   دریافت لوح تشویقی از مقام محترم وزارت نیرو،   ٣.

، مدیرعامل محترم شرکت توانیر، نماینده       برق و انرژى وزارت نیرو   
ولی فقیه و امام جمعه محترم خرم آباد و همچنین ستاد اقامه     

نماز
 از سوی توانیر  A به *Bارتقاء درجه شرکت از     ۴.
خود ارزیابی واحدهای اجرایی و مشخص نمودن نقاط قوت و   ۵.

ضعف آنها 
 343 کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف و نصب        436احداث ۶.

دستگاه ترانسفورماتور  
 انشعاب جدید 32946فروش   ٧.
 89تشکیل جلسه شورای اداری و ابالغ سیاستهای کلی سال        ٨.

شرکت به واحدهای ستادی و اجرایی     
 کمیته جهت تصمیم گیری مشارکتی در سطح       39فعال نمودن  ٩.

شرکت   
توسعه مولدهای مقیاس کوچک در جهت باال بردن  قابلیت    ١٠.

 اطمینان شبکه ، کاهش خاموشی ها و اشتغال زایی    
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 و برداشت اطالعات منطقه پایلوت          Cymeاستقرار و راه اندازی نرم افزار    ١١.
ازنا جهت انجام مطالعات شبکه       

برنامه ریزی مدون جهت برگزاری جلسات ماهیانه وتشکیل جلسات در         ١٢.
خارج از ساعات اداری    

  روستای بدون برق   41تامین برق      ١٣.

تامین برق منازل مسکونی مهر در سراسر استان          ١۴.

انجام فعالیتهایی در راستای کاهش تلفات، پیک سایی، مدیریت مصرف و                ١۵.
کاهش برق های غیرمجاز     

اری   استفاده از تجهیزات نوین حفاظتی و مانوری به منظور باال بردن پاید            ١۶.
شبکه وکاهش مدت زمان خاموشی ها           

تعویض کنتورهای آنالوگ به دیجیتال جهت باالبردن صحت و دقت قرائت           ١٧.
میزان مصرف مشترکین   

جهت تسریع در        sms راه اندازی سامانه دریافت اطالعات بدهی از طریق            ١٨.
اطالع رسانی به مشترکین     

 فروش اینترنتی انشعاب برق جهت رفاه حال مشترکین           ١٩.

تهیه نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب جهت دسترسی زمانی و مکانی                   ٢٠.
پرسنل شرکت به مکاتبات اداری    

1389اهم اقدامات شرکت در سال      
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...   ، بازار برق، جامع آماری، محاسبات مکانیکی و        121( خرید نرم افزارهای مختلف      ٢١.
برای افزایش دقت و باال بردن راندمان کارها       )  
 باال بردن  استفاده از خودروهای کمک دار و باالبر جهت اتفاقات توزیع در راستای             ٢٢.

 دستگاه خودروی سبک و سنگین در سطح شرکت             19خرید  باسرعت انجام کار  
دستگاه  3 دستگاه پیکاپ ،    8 دستگاه پژو پارس ،      slx  ، 1 دستگاه پژو      3(

 دستگاه زامیاد   2تن ، 10دستگاه جرثقیل بنز    2 متری،  14 با باالبر Esozuکامیون  
) متری11با باالبر 

 برای   راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت در شهرهای خرم آباد، بروجرد و دورود           ٢٣.
ارائه خدمات  مطلوب به مشترکین       

 نفر ساعت جلسه کمیته ها و بازدیدهای شهرستانی مدیرعامل ،          5615انجام  ٢۴.
جهت افزایش بهره وری فنی و نیروی انسانی     

و پیاده سازی نظام آراستگی محیط            )  IMS(  یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی    ٢۵.
در سطح شرکت در راستای تعالی سیستم های مدیریتی             )  5s( کار  

 عنوان مقاله با موضوعات فنی و مدیریتی به کنفرانس ها و             14  ارسال    ٢۶.
 عنوان      8همایش های ملی و  بین المللی داخل و خارج کشور و پذیرفته شدن             

مقاله 
  برنامه ریزی و هدف گذاری محورهای روستایی      ٢٧.
با برنامه به   راه اندازی سامانه ارسال پیام کوتاه جهت اطالع رسانی از خاموشیهای             ٢٨.

مشترکین حساس  
 ثبت حوادث در      121 ایجاد سایت مرکز پاسخگو در خرم آباد وراه اندازی سامانه            ٢٩.

تمام مراکز فوریت برق      
 ایجاد خط ارتباطی بصورت  هات الین بین مراکز فوریت و مرکز کنترل                   ٣٠.

دیسپاچینگ   

1389اهم اقدامات شرکت در سال      


