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رانير بزرگ اياستان مرکزي ، خاستگاه مشاه



10001000121پيامکيسامانه

:فعاليت سامانه در زمينه هاي عمده 
(نامشهودومشهود)غيرمجازهايبرق

گيرياندازهلوازمدستکاري

گيرياندازهتابلويدراشکال

تکيمعابرخاموشي

معابربودنروشن

گروهيمعابرخاموشي

شبکهسرقت

شکستگيتير

(...وآويزانکابل-پارگيسيم)خطرناکشبکه

حريماعالم

پيشنهادها

انتقادهـا

.می باشد، مردم و همکاراناز طريق دريافت پيامک با مشارکت 
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1وروديهـاي سامانه

: دريافت پيام هاي مرتبط با خدمات مشترکين از جمله 
گزارش برق غير مجاز مشهود . .و نامشهود 1
گزارش دستکاري در تابلو و  لوازم اندازه گيري مشترکين. 2.
گزارش دستکاري در کابل ورودي لوازم اندازه گيري . (.کابل سرويس ) 3
گزارش عدم کارکرد لوازم اندازه گيري بدون دخالت مشترک . (.ور خرابی کنت) 4
گزارش عدم ثبت کارکرد لوازم اندازه گيري مشترکين فعال. 5.
گزارش عدم قرائت کنتور مشترکين فعال. (.داراي بار مصرفی ) 6
گزارش انشعاب غيرمجاز از کابل خود نگهدار. 7.
.000 8
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2وروديهـاي سامانه

: از جمله بهره برداري دريافت پيام هاي مرتبط با 
خاموشی معابر تکی يا گروهی. 1

روشن بودن معابر . (مرتبط با مديريت مصرف)2

تير شکستگی ، سرقت شبکه ، اعالم حريم و . 3...

اعالم محل شبکه خطرناک . ... (کابل آويزان و -سيم پارگی)4

اعالم محل صداي انفجار ،دود، آتش ، جرقه و. در شبکه ... 5

.000 6
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3وروديهـاي سامانه

: ها پيام ساير دريافت 

عدم جمع آوري نخاله ناشی از حفاري. 1

پايه نياز به جابجايی دارد. 2

اعالم ضعف ولتاژ يا نوسان. 3

چراغ مورد نياز. 4

.000 5
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بارگذاري پيام هوشمند در سامانه مرکز تماس . 1(Contact Center.)

اطالع رسانی در مصاحبه هاي راديويی مديرعامل شرکت توزيع . 2.

طرح در جلسات برگزار شده در استانداري و ساير نهادهاي استانی و شهرستانی. 3.

سخنرانی مديريت محترم عامل در همايش ساليانه اجرايی مأمورين خدمات مشترکين. 4 .

سخنرانی مديريت محترم عامل در همايش ساليانه ايمنی شرکت. 5.

اطالع رسانی از طريق پيامهاي اتوماسيون اداري در سطح شرکت. 6.

اطالع رسانی از طريق ارسال پيام به بيش از . .نفر از همکاران و بازنشستگان71400

8اطالع رساني سامانهنحوه 



نحوه پااليش گزارش هاي دريافتي

دريافت. سامانهبهارسالیهايپيامک1

گزارشگيري. کارشناستوسطسامانهازدريافتیهايپيامکپااليشو2
.جاريدستورالعملهايومقرارتوقوانينباتطبيقومربوطه

دسته. .شدهتعريفکدهايبهتوجهباهاپيامکبندي3

درج. دريپيگيرفرمدر(پيامکفرستندهاطالعاتمحرمانگیحفظبا)هاپيامک4
.(سازفرم)ادارياتوماسيون

ارجاع. .(...واجرايیمديران،معاونين،مديرعامل)مرتبطواحدهايبه5

نظارت. .هاواحدازارسالیپاسخهايسنجیصحتوکيفی،زمانیکنترلو6

اطالع. .پيامکفرستندگانبهدرخواستانجامپايانرسانی7

تشکر. .پيامکفرستندگانبهنقديپاداشاهدايوقدردانیو8
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10نمودار گردش کار سامانه پيامکي



11 (بخش بهره برداري ) نمودار گردش کار سامانه پيامکي
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گزارش تفکيکي پيام ها
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نمونه پيام هاي دريافتي در سامانه
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15
پروژکتورها و چراغهاي روشنسامانه ارسال پيام جهت شناسايي و اعالم 



16
پيگيري پروژکتورها و چراغهاي روشنجدول پيامک هاي دريافتي جهت 



17
نپيگيري پروژکتورها و چراغهاي روشجدول پيامک هاي ارسالي همکاران جهت 



18
ستانهاتوسط مديريتهاي توزيع برق شهربررسي شده برقهاي غيرمجازپيگيري جدول 



19
هاتوسط مديريتهاي توزيع برق شهرستانروشنمعابرپيگيري پيامک هاي جدول 



20
رستانهاتوسط مديريتهاي توزيع برق شهدستکاري کنتور پيگيري پيامک هاي جدول 



به همکاراني که از طريق سامانه اطالع رساني نموده اندکارت هديه اهداء 

يبمنظور تشويق و تقدير از همراهي همکاران عضو سامانه پيامک
ايشان  وجه به حسابو يا کارت بانکي مبالغي را بعنوان هديه بصورت 

.واريز  گرديد 

کارت هديه104تعداد تا کنون  
ريال28.000.000به مبلغجمعاً 

همکاران اهداء گرديده استنفر از60به 
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فقره46تعداد  تا کنون  
ريال36.000.000به مبلغجمعاً 

به کارت همکاران
واريزگرديده است

انهمکاربانکي به کارت واريز نقدي 
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صنعت برقهميارانر از يتقد

ريقازطرابرقازاستفادهسوءياوشبکهدراشکالهرگونهتوانندمیشهروندانکليه
.ايندنمياريبهترخدماتارائهدرراشرکتونمودهرسانیاطالعسامانهبهپيامکارسال

ح با اهداء لو( هميار صنعت برق )شهروندان به جهت قدرشناسی از 
و بسته فرهنگی توسط دفتر روابط عمومی در محل از ايشان تقدير می گردد 
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باشگاه همياري

:تشکيل باشگاه 

 (ويژه شهروندان) همياران صنعت برق
 (ويژه همکاران ) شيفتگان خدمت

در سايت شرکت بمنظور معرفی و ارائه خدمات ويژه به ايشان
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گزارش ارسال پيامک در خصوص مناسبتها و اعياد
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گزارش ارسال پيامک در خصوص مناسبتها و اعياد



انيپا
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