
  

  معاونت فروش و خدمات مشترکین -4-3
  

معاونت فروش وخدمات مشترکین به عنوان یکی از واحدهاي کلیدي شرکت در ارتباط با مشترکین و متقاضیان برق 
  ر آورده شده است:آن به شرح زی زیرمجموعه مختلف دفاترفعالیت اهم می باشد که 

  

  دفتر نظارت بر خدمات مشترکین -1-4-3
انشعاب به متقاضیان جدید با احتساب روشنایی معابر واگذار شد و بدین ترتیب در  31644تعداد   1396در سال 

درصد کل مشترکین رشد  2,6مشترك رسید که در مقایسه با سال قبل 1140699پایان سال تعداد کل مشترکین به 
 شده است: ارائه زیر شرح به دفتر این در شده انجام برنامه هاي و اقدامات اهم داشته است.

 فروش به مربوط خدمات ارائه هدف با اه اندازي سامانه سمیع (مکالمه به جاي مراجعه) که این سامانهر )1

شب   9الی  صبح 7 ساعت از سامانه این در شد. اندازي راه مردم به غیرحضوري صورت به فروش از پس وخدمات
 طریق از تلفنی و حضوري غیر صورت به ...و جدید انشعاب قبیل واگذاري از خدمات کلیه تعطیل روزهاي جز به

می گردد که نتایج حاصل از راه اندازي این مرکز  ثبت وپیگیري مرکز این کارشناسان توسط38121 تلفن شماره
 عبارتند از:

 وابستگی مکانی وحذف زمانی وابستگی کاهش با غیرحضوري بصورت متقاضیان درخواستهاي أخذ •

 آنان وقت اتالف و اداري واحدهاي در متقاضیان سردرگمی از جلوگیري •

 ها فعالیت بر تمرکز واسطۀ به کار کیفیت رفتن باال و روزمره کارهاي از پرسنل شدن خارج •

 کارها انجام در دورکاري سیستم کارگیري به جهت سازي بستر •

 مشترکین و متقاضیان نیازهاي به پاسخگویی در پرسنل عملکرد ارزیابی •

 سوخت مصرف در جویی صرفه و شهري درون ترددهاي کاهش •

 محیطی زیست ومشکالت هوا آلودگی کاهش •

 سیستم کارآیی و وري بهره افزایش •

 
راه اندازي مرکز بصیر جهت کنترل مراحل اجرایی و اخذ بازخوردهاي الزم در راستاي نظارت مستمر و ارتقاء  )2

 سالمت اداري

 سال در کشور برق شرکتهاي توزیع نوآوریهاي جشنوارة در برتر شرکت بعنوان اصفهان شهرستان برق توزیع شرکت

 فهیم شریف و مردم نظرات نقطه أخذ و سمیع مرکز راه اندازي از نیم و دوسال گذشت با و عنوان این کسب از پس 93

 با اصفهان برق متقاضیان و مشترکین چشم بعنوان دیگري مرکز اندازي راه به تصمیم ،مرکز آن مکمل بعنوان اصفهان

 تعرفه تکمیلی نامۀ وآئین مقررات صحیح اجراي هدف با و مردم به خدمات بهتر ارائۀ راستاي در که بصیر نام مرکز

 روزمره بصورت متقاضیان درخواستهاي پیگیري بصیر مرکز خدمات مهمترین از یکی. نمود نیرو وزارت برق هاي

 محقق مرکز آن بازدیدهاي میدانی طی امر این که باشد می مردم به رسانی خدمات فرایند کنترل و گیري وگزارش

 درصد می باشد. 92,08حاصل این اقدام افزایش چشمگیر ارائه خدمات به مردم با میزان رضایت .یابد می



 27به  بروزرسانی و توسعه سامانه یکپارچه خدمات الکترونیکی شرکت با افزایش تعداد خدمات قابل ارائه )3
 خدمت غیرحضوري

که نتایج حاصل از  حساب بد تا حساب خوش طبقه از 5 پرداخت در سابقه به توجه با مشترکین بندي طبقه )4
 این اقدام عبارتند از:

 91,5افزایش قابل توجه رضایتمندي مشترکین بر اساس نظر سنجی هاي نهادي نظارتی ( اسـتانداري و ...) (  •
 درصد)

 بدهکار مشترکین لیست بار در اولین براي که حسابی خوش مشترکین و قطع اخطار از ناشی تنش کاهش •

 می گیرند. قرار

 وصول سخت مشترکین وصول جهت اجرایی امورهاي وتمرکز توان افزایش •

 مقرر مهلت راس صورتحساب پرداخت به مشترکین ترغیب •

  
  دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات -2-4-3

درصد  3,6میلیون کیلو وات ساعت بوده که در مقایسه با سال قبل 5499میزان انرژي فروخته شده   1396در سال 
با توجه به اهمیت تأمین نقدینگی جهت انجام هر چه بهتر خدمات رسانی، وصول مطالبات به  رشد داشته است. ضمناً

به سیاست گذاري دقیق و اصولی می باشد. عنوان یکی از مسائل حیاتی صنعت برق با حساسیت ویژه توأم بوده و ملزم 
 شده است: ارائه زیر شرح به دفتر این در شده انجام برنامه هاي و اقدامات اهم

ارسال پیامک اخطار قطع برق به علت بدهی جهت اطالع رسانی سریع قبل از ورود به نرم افزار وصول مطالبات  )1
 عالوه بر اخطاري کتبی و ارسال پیامک مانده بدهی به روز شده براي واریزي کمتر از میزان مانده بدهی اصلی 

 بدهی و مدیریت مصرف.پیگیري بدهی ارگانهاي دولتی و ارائه مشاوره براي چگونگی کاهش  )2

 استخراج مشترکین فاقد وصولی و همچنین بدهکاران سنواتی و اهتمام ویژه براي وصول بدهی. )3

  فراهم کردن امکان ثبت و پیگیري وصولی ها به صورت غیر حضوري. )4
  تهیه پلمپهاي کاغذي رنگی و سیمی با عنوان قطع به علت بدهی و نصب آن بر روي فیوز یا کلید کنتورها )5
اندازي امکان دریافت آنی فایل وصولی از بانک صادرات ، ملی ، پارسیان و ... و پیگیري براي دیگر بانکها  راه )6

جهت تسریع در وصول مطالبات وارسال پیام وصول بدهی مشترکین مشمول لیست قطع براي مامورین به مجرد 
  پرداخت توسط مشترك.

 ي پس از واریز اقساطارسال پیامک مانده بدهی براي مشترکین تقسیط انرژ ) 7
 

  دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري  - 3-4-3

نصب ، خدمات پس از فروش و کنترل لوازم اندازه گیري همواره یکی از مهمترین فعالیت هاي مورد توجه شرکت  
توزیع برق شهرستان اصفهان در راستاي حفظ حقوق مشترکین و بیت المال می باشد که در این خصوص ضمن 

  انجام فعالیتهاي جاري شاهد اقدامات به شرح زیر در این مجموعه بوده ایم :



  
انجام فرآیند تست دیماندي با تبلت به منظور افزایش دقت ، گسترش چک لیست کشف عیوب و افزایش  )1

 ایمنی و سرعت و دقت در کار

انجام فرایند نصب و خدمات غیردیماندي با تبلت و قرائت مقادیر کنتور با پروپ نوري به منظور افزایش سرعت  )2
 و دقت در ورود اطالعات 

 برون سپاري آزمایشگاه کنتور و انجام نظارت عالیه توسط دفتر اندازه گیري )3

 ور مکانیکیتوسعه ساختار میز آزمایشگاه کنتور به منظور کشف مکانیزه تعویض نمرات )4

 بهره گیري از کارشناس رسمی دادگستري به منظور تامین دلیل کنتورهاي دستکاري شده قبل از اسقاط )5

نظارت بر فرایند خروج کنتور و پلمپ از انبار مرکزي به پیمانکار و به سازنده جهت اعمال گارانتی و ثبت  )6
 وقایع با جزییات الزم در نرم افزار جامع

 ت کاال به انبار اسقاط جهت اطمینان از گردش صحیح حواله هاي برگشت کنتورکنترل حواله هاي برگش )7

 تشکیل گروه تست عادي و دیماندي بصورت ضربتی در امورهاي اجرایی )8

  توسعه نرم افزار جامع اندازه گیري و کسب جایگاه بی نظیر در سطح کشور  )9
  نرم افزار امور بر اساس گزارشکنترل مغایرت کنتور و پلمپ تحویلی و مصرفی   )10
  گزارش نرم افزار کنترل حضور نیروهاي تست و نصب در روز پنجشنبه بر اساس  )11
  زماندهی پیامکی گروه تست و نصب در محل به جهت کنترل سالمت اداري ، ایمنی و تکریم ارباب رجوع  )12
  استفاده از امکانات مرکز بصیر جهت کنترل عملکرد گروه هاي اجرایی  )13
  به منظور کشف استفاده غیرمجاز از برقانجام بازدیدهاي شبانه   )14
  حضور فعال در کمیته ملی یکنواخت سازي برآورد برق غیرمجاز  )15
  مکانیزاسیون برآورد مصرف بصورت کامال نرم افزاري بین نرم افزارهاي جامع و بیلینگ  )16
  در سال دستگاههزار  25آزمایش کلیه کنتورهاي جمع آوري شده از محل بطور متوسط   )17
 درصد از انشعابات دیماندي تا مرحله صدور قبض 70ازي هوشمند س - )18

  کنتور هوشمند جهت تسهیل در روند جلب مشارکت مشترکین کشاورزي 5000 ارائه طرح نصب )19

  مدیریت مصرف دفتر -4-4-3
برنامه  محور دو در را خود اجرایی برنامه هاي مصرف مدیریت دفتر

 بار مدیریت هايبرنامه  اجراي و مصرف مدیریت فرهنگ توسعه ايه

 دفتر این در شده انجام برنامه هاي و اقدامات اهم .میکند اجرا و طراحی

  شده است: ارائه زیر شرح به
   



 

 مصرف مدیریت فرهنگ توسعه برنامه هاي 

 مشترك 1100 از بیش مراجعه و اجرایی امورهاي و بخشها در مصرف مدیریت مروجین و کارشناسان حضور )1

 .شد مگاوات 5 میزان به پیک کاهش در کشاورزي همکاري به منجر که تابستان بازه طول در به ایشان کشاورز

  اصفهان شهر مخابرات ادارات براي مدیریت مصرف آموزشی دوره رگزاريب )2
 همکار مشترکین بستانکاري حساب در تومان میلیارد2 از بیش پاداش اعمال  )3

 کشاورزي مشترکین مشارکت جلب روند در تسهیل جهت هوشمند کنتور 5000 نصب طرح ارائه  )4

 دار خانه بانوان از نفر هزار 40 به مصرف مدیریت آموزش  )5

 .دبستان مقطع در آموزان دانش از نفر هزار 40 به مصرف مدیریت آموزش  )6

 مرتبط گزارش تهیه و اداري واحد 10 ممیزي  )7

 اداري واحد 10 در انرژي ممیزي نتایج شدن عملیاتی  )8

 بزرگ آرد تولیدي واحد یک براي کاربردي و جامع انرژي ممیزي  )9
 

 بار مدیریت برنامه هاي 

 بار مدیریت طرحهاي جهت مشترکین مختلف بخشهاي در همکاري تفاهمنامه 2500 از بیش امضاء )1

 صنعت همکاري به منجر که سایی پیک طرحهاي معرفی جهت مشمول صنعتی واحد 1100 از بیش بازدید  )2

 .شد مگاوات 55 میزان به کاهش پیک در

 مرتبط پاداشهاي از مندي بهره و برق انشعاب 1200 بار مدیریت جهت شهرداري با سایی پیک قرارداد عقد  )3

 .شد مگاوات 2 میزان به پیک کاهش در شهرداري همکار انشعاب 200 براي

 .رسید 96در طی سال  مگاووات 90 به همزمان و مگاوات 110 به غیرهمزمان سایی پیک  )4

 توزیع شرکتهاي بین در سایی پیک طرحهاي در سوم رتبه کسب  )5

 96طرحهاي مدیریت بار در سال 

 نوع طرح
تعطیالت 

 وتعمیرات صنایع
ذخیره عملیاتی 

 صنایع
مشترکین 
 کشاورزي

 ادارات
دیزل ژنراتور 

 اضطراري
مشترکین خانگی 

 و تجاري
  جمع

  2079  330  115  633  323  320  358 تعداد مشترك همکار
 یافتهدیماند کاهش 
 (مگاوات)

35  30  8  7  39  8  127  

  
 


