
   ارقام منتشره ممکن است در بعضی از موارد با آمار رسمی صنعت برق کمی اختالف داشته باشد که در کارنامه سال آتی اصالح می گردد.

ایپم دمری عامل
            در فرآیند توسعه ی اقتصادی  و  اجتماعی کشور، صنعت برق از صنایع اصلی  و  زیربنایی محسوب شده  و  
رشد  و  پیشرفت دیگر صنایع منوط به رشد و توسعه ی آن می باشد. از آنجایی که شرکت برق منطقه ای اصفهان 
ارتباط دهنده شبکه جنوب به شمال می باشد و حدود 8/5 درصد انرژی الکتریکی در این استان تولید و همچنین 
به واسطه ی صنعتی بودن استان و وجود صنایع سنگین حدود 7/7 درصد انرژی الکتریکی در این استان مصرف 

می شود، اهمیت شرکت برق منطقه ای در مدیریت و پایداری شبکه بیشتر نمایان می گردد.
      مجموعه فعالیت های شرکت برق منطقه ای اصفهان در سال 1396 حاکی از تالش همکاران متعهد و متخصص 
شرکت در راستای تحقق اهداف و برنامه ریزی هایی بوده که خوشبختانه با تمام تنگناها و موانع توانسته اند با 
تعامالت فیمابین با دیگر ذینفعان و دستگاه های استان، سهم خود را در رشد و شکوفایی این صنعت ایفا نمایند.

         خالصه ی دستاوردهای شرکت در سال 1396 به شرح زیر ارائه می گردد:
            پایداری شبکه انتقال از طریق اجرای 23/5 کیلومترمدار خط انتقال، 22/4 کیلومترمدار خط فوق توزیع 

و   4   ایستگاه فوق توزیع با ظرفیت 132/5 مگاولت آمپر.
            کاهش تلفات شبکه از طریق اجرای پروژه های ایستگاه 400/63 کیلوولت لردگان و ایستگاه های 63       

کیلوولت حبیب آباد و چلگرد.
            عبور از پیک بار با  اجرای طرح »پاسخگویی بار« با همکاری 21 مشترک با متوسط کاهش دیماند برابر با 

165 مگاوات و جمع مبلغ تخفیف تعلق گرفته به مشترکین برابر با 174 میلیارد ریال.
            توسعه ی سیستم کنترل پروژه.

            ارزیابی عملکرد پیمانکاران و مهندسین مشاور.
            ارتقا شاخص های بهره وری از طریق اجرای پروژه های:

                    1. انجام تعمیرات پیشگیرانه و سرویس دوره ای تجهیزات بهنگام و اثربخش
                  2. پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه

                  3. برگزاری ممیزی بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه 
                  4. توسعه ی سیستم مدیریت دانش شامل بروزرسانی نرم افزار و برگزاری دوره های آموزشی

                  5. تدوین نظامنامه ی جدید پیشنهادات و تشکیل کارگروه مرکزی و 4 کارگروه تخصصی
                        6. ممیزی و ارزیابی بیش از 40 ایستگاه انتقال و فوق توزیع در سطح استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری
     در پایان، می بایست از همکاری صمیمانه و تالش ارزنده  ی همکاران عزیز و دیگر مدیران ارشد صنعت برق 

استان که به نوعی در  موفقیت های ذکر شده سهیم بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را اعالم نمایم.
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