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 يابي در خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان قم طرح عارضه
 

 محمدعلي شريفي
 شركت توزيع نيروي برق استان قم

 
 عارضه يابي، خدمات مشتركين، ارتباطات: كلمات كليدي

 
يابي اقداماتي   به منظور شناخت مشكالت بخش خدمات مشتركين با استفاده از روش عارضه            : چكيده
 .فته كه شرح تفصيلي آن درپي خواهد آمدانجام گر

هاي ستاد با مناطق در بخش خدمات           يابي، شناخت موانع، هماهنگ ساختن فعاليت        هدف عارضه 
هاي ذيربط در شركت به منظور         مشتركين و همچنين تسهيل ارتباطات اين بخش با ساير بخش             

تر به   دهي مطلوب   سرويس تسريع در انجام وظايف محوله و دستيابي به اهداف سازمان، همچنين              
ادارات خدمات مشتركين مناطق شرق و غرب و ستاد شركت همراه با            . باشد مشتركين و متقاضيان مي   
يابي فعاليت دارند  مين هدف عارضهاهاي ديگر سازمان كه بطور مستقيم در ت  پيمانكاران ذيربط و بخش   

 .اند در محدوده اين طرح قرار گرفته
هاي كاري و تغيير در روابط نيروي انساني است نيروي              ظر تغيير در روش    ترين مسائل موردن    عمده

 .گيرند هاي همكاران اداري، پيمانكاران و ارباب رجوع مورد بررسي قرار مي انساني در بخش
 هاي فردي با همكاران ذيربط، پيمانكاران، مديران واحدهاي محدوده طرح و نهايتاً             شيوه كار مصاحبه  

الذكر به منظور كشف      وه خدمات مشتركين مشتمل بر تمامي عناصر فوق           تشكيل جلسات با گر    
 .باشد هاي مشكالت مورد نظر مي حل ها و راه ها، علت ها، فرضيه ها، نقص نشانه

شود ديدگاه مشتركين و متقاضيان از زبان همكاران، پيمانكاران و مديران براساس                    يادآوري مي 
جو دخالت دارد، بدين ترتيب در سه رأس مثلث گروه هدف،      هايشان از ارباب رجوع در اين جست       شنيده

 .اند همكاران، پيمانكاران و ارباب رجوع قرار گرفته
 

هاي متخذه در وزارت نيرو در جهت تقويت         اي تهران به تبع سياست     هاست كه شركت برق منطقه     سال
هاي بارز آن    از نشانه هاي تابعه توجه خاص داشته است كه          وري در سازمان   له بهره اصنعت برق به مس   

وري،  هاي آموزشي و سمينارهاي مرتبط با مسئله بهره        استقرار سيستم مديريت كيفيت، برگزاري دوره     
گرايش به مشاركت دادن بخش خصوصي در فرآيندهاي توليد، انتقال و توزيع همچنين ايجاد شاخه                 

دار و روشن شركت     مشي هدف  ها بدرستي بيانگر خط    باشد كه تمامي اين نشانه     معاونت تحقيقات مي  
 .باشد هاي بازدارنده سازمان مي اي تهران در شناسايي و برطرف كردن عارضه برق منطقه
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صنعت “ ارائه خدمات به مشتركين و متقاضيان     ”هاي مختلف    نگارنده كه قريب به هيجده سال در رده       
يت در قالب عضو كميته     ام و طي مدت دو سال هنگام استقرار نظام مديريت كيف            برق خدمتگزار بوده  

نوعي مشكالت  ه  ام، ب  راهبري در مراحل آموزشي، مستندسازي و استقرار سيستم، مشاركت داشته            
هاي بروز   بخش خدمات مشتركين را تجربه كرده و طي دوران استقرار سيستم مديريت كيفيت ريشه              

هاي نويني كه     ديدگاه با توجه به  . اين مشكالت را در ساختار و نظام سازماني شركت مشاهده نمودم            
 در سازمان مديريت صنعتي نسبت به شناخت           “وري دوره جامع مديريت بهره    ”طي دوره آموزشي     

ام، تصميم گرفتم با همكاري گروه خدمات            هاي برطرف كردن آنها بدست آورده         مشكالت و راه   
يابي  ح عارضه مشتركين و همچنين با استفاده از نظرات پيمانكاران و ارباب رجوع در قالب يك طر                  

هاي خدمات مشتركين را مورد بررسي قرار دهيم و       مشكالت درون و بيرون سازمان در رابطه با فعاليت        
 .باشد آيد گزارشي از اين اقدام مي آنچه كه درپي مي

در بدو امر به معرفي مختصر تاريخچه شركت توزيع نيروي برق استان قم و حوزه فعاليت اين شركت،                   
نمودار سازماني خدمات مشتركين در منطقه و ستاد و بيان علت اصلي ارائه طرح               همچنين به ترسيم    

 .گردد يابي مبادرت مي عارضه
 

 تاريخچه شركت توزيع نيروي برق استان قم
 هجري شمسي با استفاده از تجهيزات كارخانه قديمي لوشان تپه براي روشنايي آستانه              ١٣١٠در سال   

رخانه برق با مصرف ذغال سنگ و چوب در شهر قم بكار                اولين كا ) س(مقدسه حضرت معصومه     
چند سال بعد با بكار افتادن مولد برق كارخانه ريسباف تعدادي از اهالي شهر از نعمت                      . انداخته شد 

 كارخانه برقي با سهام مردم ايجاد گرديده كه در سال           ١٣٢٦مند گرديد تا اينكه در سال        روشنايي بهره 
 شركت  آن  اي تهران به     رسيد و پس از تأسيس شركت برق منطقه            برداري به مرحله بهره   ١٣٢٨

 .گرديد  منتقل 
 كيلوولتي يكي از طريق نيروگاه گازي ري و ديگري از طريق نيروگاه حرارتي              ٢٣٠اكنون دو شبكه     هم

شبكه ) نيروگاه گازي قم  (و قم دو    ) شهيد عيني ( كيلوولت قم يك     ٦٣/٢٣٠قم و با استفاده از دو پست        
 .كنند  نيروي برق استان قم را تغذيه ميتوزيع

 كيلوولت از نيروگاه    ٢٣٠شبكه توزيع اين شركت بوسيله خطوط فوق توزيع و از طريق خطوط انتقال               
 .گردد ري و نيروگاه چرخه تركيبي قم و نيروگاه بعثت تعذيه مي

گردند و   ي كيلوولت فوق توزيع تغذيه م      ٦٣/٢٣٠ كيلوولت موجود قم از دو پست          ٢٠/٦٣هاي   پست
 .باشند  مگاولت آمپر مي٤٦٥ كيلوولت با ظرفيت كلي ٢٠/٦٣ دستگاه ترانسفورماتور ١٩ داراي جمعاً
 

 حوزه فعاليت شركت توزيع نيروي برق استان قم
 ٥١ درجه و    ٣٠ دقيقه تا    ٥٠ درجه و  ٣٠كيلومتر مربع بين مدار      ١١٢٣٨استان قم با وسعتي معادل      

 دقيقه عرض شمالي قرار گرفته و از         ٣٥ درجه و    ١٥ دقيقه تا    ٣٤ درجه و    ١٥دقيقه طول شرقي و      
شمال به استان تهران و از غرب به استان مركزي و از جنوب به استان اصفهان و از شرق به درياچه                        
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براساس تقسيمات كشوري داراي يك شهرستان و چهار شهر بنام جعفريه،             . نمك محدود شده است   
 آبادي داراي سكنه و      ٢٩٢بخش و نه دهستان و تعداد         چهاركهك، دستجرد و خلجستان قنوات و        

ترين نقطه    متر و پست   ٩٢٨ارتفاع مركز استان از سطح دريا        . باشد  آبادي بدون سكنه مي    ٦٥٢تعداد  
 . متر از سطح دريا قرار دارد٦٠٠در شرق استان با ارتفاع حدود 

 
 حوزه فعاليت مناطق شركت

 به منظور دسترسي راحت و سريع       ١٣٧٢ بدو تأسيس در سال      شركت توزيع نيروي برق استان قم در      
 .مشتركين و خدمات رساني بهتر، اقدام به تفكيك حوزه عملياتي خود به دو بخش شرق و غرب نمود

 كيلومتر شامل شهرهاي جعفريه، خلجستان و دستجرد و منطقه             ٥٥٥٤منطقه غرب قم با وسعت       
 .گردد كهك و قنوات مي كيلومتر شامل شهرهاي ٥٦٨٤شرق قم با وسعت 

 فعاليت ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين برق در سه بعد، طراحي و نظارت، توسعه و                           
بهره برداري در شبكه و فروش انشعاب و انرژي به متقاضيان و مشتركين در مناطق و ستاد شركت                     

بخشي (كاران اداري    نفر به عنوان هم    ٩ نفر و در ستاد      ٢٠در هر منطقه    . مأموريت اصلي سازمان است   
وظيفه فروش انشعاب و انرژي به مشتركين و          ) شود ها توسط پيمانكاران فرعي انجام مي        از فعاليت 

 .متقاضيان را به عهده دارند

 
 
 

 املمديرع

مدير منطقه

مطالبات كارشناس وصول اداره خدمات مشتركين

 واحد قطع و وصل

 پيمانكار قطع و وصل

تشخيص  واحد مسئول تغييرات
انشعابات واحد صورتحساب واحد فروش 

انشعاب جديد

پيمانكار قرائت 
كنتور غيرديماندي

مأمورين قرائت
كنتورديماندي

 تستپيمانكار
گيري لوازم اندازه

پيمانكار نصب
 جديد

 نمودار سازماني خدمات مشتركين در منطقه
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 بروز مشكالتي در پرونده مشتركين كه نشانگر نبودن هماهنگي بين           يابي، عمدتاً  علت ارائه طرح عارضه   
هاي كاري و نداشتن انگيزه كافي براي ارائه           كال در گردشكار جاري، اختالل در ارتباط        واحدها، اش 

نحوي كه افزايش چشمگير بدهي مصرفي و تقسيط         ه  ب. خدمات بهتر توسط نيروي انساني بوده است       
اند، عدم ثبت مصارف اوج      هزينه انشعاب، افزايش رشد مشتركيني كه تجاوز از قدرت قراردادي كرده            

از يك طرف منافع شركت را با        ... تركين ديماندي، ناكامي در كاستن از تلفات انرژي شبكه و            بار مش 
هاي مشتركين، عدم آبديت     ها و بستانكاري   تهديد مواجه ساخته و تأخير در استرداد اضافه پرداختي          

علت عدم  ه  بموقع برخي از وجوه پرداختي مشتركين، تأخير در تأمين برق مشتركين ديماندي ب                 
ين بودن  يكاري و سستي در هر واحد نسبت به انجام امور مربوطه، پا                ماهنگي بين واحدها و كم     ه

گيري و مشكالتي از اين قبيل، از طرف ديگر بخش قابل توجهي از              كيفيت تجهيزات تابلو و لوازم اندازه     
ا بحران  شود ادامه اين روند شركت را ب        بيني مي  كه پيش  مشتركين شركت را ناراضي ساخته، بطوري     

مشكالت امروز نه تنها ضرر و زيان مالي براي شركت و           . جدي روبرو ساخته و از مأموريت خود باز دارد        
انداز آينده صنعت برق در كشور نير تعارض            بلكه با چشم   ،نارضايتي مشتركين را به بار آورده است       

هاي توليد، انتقال    خش در ب  يجدي دارد يعني با توجه به افق نزديك آينده كه باالجبار بخش خصوص             
هاي دولتي موجود براي حفظ و بقاي خود نيز مجبور به تغيير               كنند، شركت  و توزيع حضور پيدا مي    

 مديرعامل

 دفتر خدمات
تشخيص مشتركين و

 كارشناس تغييرات
ديمانديصورتحساب 

كارشناس قرارداد 
 فروش انشعاب

كارشناس مسئول 
كارشناس مسئول نظارت بر وصول مطالبات

خدمات مشتركين  فعاليت
 منطقه

 نمودار سازماني خدمات مشتركين در ستاد
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هايي سودآور همراه با      هاي زيانده به سازمان     هاي كاري هستند تا از سازمان        ساختار زماني و روش    
 .تأمين رضايت مشتركين خود سوق پيدا كنند

يابي دراين طرح محدودتر از موضوعات كالن صنعت برق خواهد بود،               ارضهالبته هدف و محدوده ع     
هايي از اين دست نقطه شروعي خواهد بود كه در پايان راه، سازمان به سودآوري و جلب                    ليكن طرح 

هاي مشابه در افق آينده       به عبارت ديگر شركت ما و شركت       . رضايت مشتريان خود نائل آمده است      
هاي جدي و جلوگيري از متالشي شدن مجبور به تجديدنظر در ماهيت وجودي               براي رهايي از بحران   

 .باشند تعامالت دروني خود مي
ترين آنها پشتيباني    يابي در خدمات مشتركين از چند نقطه قوت برخوردار است كه مهم              طرح عارضه 

د از بدنه   باشد، نكته بعدي اينكه مجري طرح چنانچه ذكر ش           مديريت ارشد سازمان از اين طرح مي       
تر اينكه ازهمكاري نزديك و صادقانه ديگر اعضاي اين             كاري بخش خدمات مشتركين بوده و مهم        

هاي گذشته نگارنده    همينطور فعاليت . ها بهره كافي و وافي برده است       بخش در گردآوري و تحليل داده     
 .استنوعي دستور كار شركت بوده ه در اين زمينه ب) وري قبل از شركت در دوره بهره(

ه شايان ذكر است آنچه كه در دوره آموزشي فراگيري شد تأثير بسزايي در تقويت روحيه گروه هدف ب                  
 عنوان چك ليست مصاحبه    ه  آنچه ب . له داشته است  امنظور مشاركت بيشتر و شناخت دقيقتر مس        

 و تك   ها گفتگو با مديران، روساي ادارات، مسئولين واحدها         در ده بند تهيه شده است، نتيجه ساعت        
 .تك گروه هدف بوده است

سا و كارشناسان   ؤپانزده نفر از مديران، ر     ( با عناصر شاخص گروه       پس از تدوين چك ليست مجدداً      
هاي اصلي و فرعي نمودار استخوان        هاي متفاوت در شاخه       مصاحبه برگزار گرديده و ديدگاه     ) گروه

هاي  بندي پاسخ  نوعي جمع ه  ب) نهاي فرعي آ   اصلي و شاخه  (ماهي گنجانده شده است كه هر شاخه         
 .باشد متفاوت اعضاي گروه به سواالت مطرح شده در چك ليست مي

البته در گزارش جامعي كه به اين منظور تهيه شده براي هر شاخه فرعي حدود يك صفحه توضيح و                    
 .گردد يتحليل آورده شده كه در اين مقاله براي پرهيز از اطاله كالم از پرداختن به جزئيات پرهيز م

 
 چك ليست مصاحبه

مشكالت ناشي از عدم انسجام و هماهنگي در درون واحد خود را با ديگر واحدها به ترتيب                       .١
 ؟هاي برطرف كردن آن كدام است دانيد؟ راه اهميت چه چيزهايي مي

پنج خواسته اصلي مشتركين و متقاضيان كه در حال حاضر واحد شما را در جهت تأمين آنها                    .٢
 توان جبران كرد؟ نمايد نام ببريد؟ چطور مي رجوع ناكارآمد مي نظر اربابه ب
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حضور پيمانكاران فرعي چه تسهيالتي و چه مشكالتي را براي واحد شما ايجاد كرده است؟                     .٣
 هاي موردنظر شما كدام است؟ حل راه

 رويه ارباب رجوع چه پيشنهادي داريد؟ براي جلوگيري از مراجعه بي .٤
اي چه   و گردشكار بين شركت توزيع و شركت برق منطقه            گردشكار دروني شركت توزيع        .٥

 هايي ايجاد كرده و تا چه حد قابل جبران است؟ دشواري
 مندي بيشتر ارباب رجوع را در واحد شما فراهم كرد؟ شود رضايت با امكانات موجود چطور مي .٦
ي و  را تا چه حد شناساي      )  زيردست و همقطاران    ،باال(مشكالت خود در رابطه با همكاران           .٧

 بندي كرده ايد؟ و براي مرتفع ساختن آنها چه پيشنهاداتي داريد؟ دسته
ين نامه در موارد مشابه، كاهش موقت قدرت          يبراي افزايش آگاهي عمومي نسبت به مفاد آ           .٨

هايي را   حل چه راه ... آوري مقرراتي انشعاب برق و        تخصيص كد محاسبه مخفف، جمع    قراردادي،  
 شناسيد؟ مي

حل  هاي بيروني براي مشتركين و شركت توزيع كدامند؟ راه         ده توسط سازمان  مشكالت ايجاد ش   .٩
 برطرف ساختن آنها چيست؟

 يد؟يساير مشكالت و پيشنهادات خود را مطرح بفرما .١٠
علت (در اين نمودار دليل ثابت شده براي مشكالت، ضعيف بودن سيستم كنوني خدمات مشتركين                  

 هاي هر مشكل با      صلي مطرح گرديده كه نشانه      دانسته شده و مشكالت در ده شاخه ا            ) اصلي
 اثبات اين دليل اصلي با توضيح نمودار پيگيري       . هاي فرعي شاخه اصلي نمايش داده شده است        انديس

هاي آكادميك مدنظر قرار بگيرد، ليكن        البته تالش زيادي شده است تا در اين طرح جنبه           . مي شود 
. به عنوان كارگردان اصلي خالي از اشكال نخواهد بود         عنوان اولين تجربه راقم سطور       ه  بديهي است ب  

توانستيم برسيم، يا اگر فرصت        شايد با فرضياتي ديگر به داليل و يا دليل ثابت شده ديگري مي                  
هاي فرعي    برخي از انديس   گذاشتيم احتماالً  ها و مشكالت مي    بيشتري براي بحث روي تك تك نشانه      

وان به اين موضوع پرداخته شده، ليكن هدف واالتر شناخت             البته در حد ت    . كرد و اصلي تغيير مي    
 اقدام براي حركت بهبود بوده       ها، تمركز گروه وجلب توجه ايشان نسبت به موضوع و نهايتاً              عارضه
انگيز  گفتني است شور و شعف اعضاء جلسه در اولين نشست به حدي بود كه عبارات هيجان                   . است

در جلسات بعدي فروكش نمود، ليكن تجربه        ن هيجان هر چند   اي. مختلف از زبان حاضرين شنيده شد     
گرچه گروه ما در حركت جديد و نوپاي         . گذاشت جديد جمع بازدهي بيشتري در اختيار شركت مي        

ناپذير به   عنوان اصلي خدشه  ه  دارد، ليكن بيان محكم مرحوم سپهري ب        برمي خود افتان و خيزان گام    
هاي كاري به    هاي نو در تغييرات روش       و ديدگاه  “يد ديد جور ديگري با   ”تصويب مجمع رسيده كه    
 .منصه ظهور درآمده است
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 نتيجه نهايي

سعي شد در طول گزارش اين طرح نتيجه هر بخش در جاي خود اعالم شود، ليكن چنانچه ذكر شد                    
. انداز آينده بود   هدف اصلي بررسي سيستم كنوني خدمات مشتركين و تحليل جزئي مشكالت و چشم            

طور كه بارها در بررسي موارد مختلف مشاهده شد ضعف عمومي سيستم در حال حاضر توان حل                 همان
البته مشكالت سيستم   . “طرحي نو دراندازيم  ”مشكالت جاري را ندارد و درواقع چاره كار آن است كه             

كنوني چندان جداي از مشكالت سيستم اداري كشور نيست و ارائه سيستم جديد كاري ساده نخواهد                
ام كه بخشي از مشكالت اخير سازمان         د، بنده بارها در جمع همكاران اين موضوع را مطرح كرده             بو

بطور مثال علني شدن فسادهاي اقتصادي با ارقام نجومي آن در                  . بازتاب حوادث بيروني است     
 تأثير باشد، چرا كه    تواند بي  تفاوتي كاركنان نسبت به منافع سازمانشان نمي        هاي دولتي در بي    بخش

هاي گروهي   اي از اقيانوس ارقام اعالم شده در رسانه        حداكثر بودجه در اختيار يك كارمند ساده قطره        
 .نمايد  ناخواه اين اتفاقات تأثير منفي خود را در محيط ما ايجاد مي است و خواه

ا ما براي تقويت و بازسازي سيستم خود با شرايط موجود و امكانات فعلي عمل خواهيم كرد و شيوه م                   
هاي كاري و تغيير در       هاي كلي ما در تغيير روش       سرفصل. “جور ديگر ديدن است    ”يند  آدر اين فر  

دامنه نيروي انساني از متقاضيان و مشتركين تا همكاران و           . روابط نيروي انساني گنجانده شده است      
ت كه با ادامه    هاي كاري آن اس    اهداف استراتژيك ما در تغيير روش     . گيرد پيمانكاران فرعي را دربر مي    

هاي قبلي به آشنايي و تحليل مشكالت موجود بپردازيم و پس از مشاهده گروهي در مورد                       روش
براي جلب رضايت   . يميگيري و ابالغ نما     ها نسبت به تغيير رفتارهايمان تصميم        ها و و يافته     تحليل

 با مشتري است،    مشتريان آرزوي ما اين است كه باور تك تك اعضاي گروه اين بشود كه هميشه حق                
كنيم تا شركت را خانه دوم خود قرار بدهيم و از موضوع                   در بازسازي فضاي كاري كوشش مي        

جويي با پيمانكاران فرعي به اين مرحله برسيم كه پيمانكاران بدنه سازمان ما هستند و فقط                     ستيزه
 .داشتن ارتباط سالم و نظارت مطلوب مهم است
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تأخير در نصب انشعابات
)ه دارندكه نياز به شبك (

نصب لوازم ديماندي با 
 كيفيت پائين

 عدم نظارت كافي بر
پيمانكاران نصب جديد

 و قطع و وصل

نبودن امكانات رفاهي براي 
ارباب رجوع و برخوردهاي 

 نامناسب با أنها

ناتواني در ارائه لبخند به 
 ارباب رجوع

 اتواني در جلبن
 مشتركين  رضايت

عده برداري مناسب از 
شبكه كامپيوتر و نرم 

برخي از سوابق در ستاد و
منطقه بصورت موازي 

 بايگاني مي شود

انتقال كارهايي كه توان
انجام أن در منطقه 

 وجود دارد
روشهاي تدوين شده برق 
تهران براي پرونده هاي 
ارسالي از شركت توزيع 
 .طوالني و بغرنج است

مشكالت ناشي از گردشكار 
 درون و
 ماني برون ساز

جمع آوري نكردن و بررسي 
نكردن دوره اي شكايات رسيده 

 به منظور اصالح روشها
برخورد انفعالي و موردي با 

مشكالتي كه با طراحي سيستم 
 قابل حل است

 ) نرم افزار–روشهاي كاري  (

نداشتن آموزش براي پرسنل در زمينه 
نگرشهاي جديد نسبت به مشكالت 

تماد به مشتري و شفافجتماعي و عدم اع
 سازي و مدون نمودن

  روشهاي كاري

نداشتن برخورد جدي با 
همكاراني كه با كم كاري و 
بي توجهي موجب نارضايتي

 .ارباب رجوع مي شوند

كم خدمتي به مشتركين با 
 توجه به امكانات موجود

تأخير در ايجاد سابقه مشتركين

آبديت مبالغ  عدم
 ختي مشتركينپردا

بازخور نگرفتن واحدهاي 
بازرسي و تغييرات از يكديگر

تأخير در ارسال سوابق 
موردنياز از مناطق به ستاد

عدم انسجام و هماهنگي 
 واحدها

  پائين بودن كيفيت كار

قطع ارتباط مستقيم شركت و 
مشتري و ناتواني در كسب 
 نظرات مستقيم مشتريان 

اختالل در منافع شركت با 
 دن با مشتركينتباني كر

پائين آمدن راندمان 
كاري بعلت تقابل 
همكاران اداري با 

 پيمانكار

 مشكالت مشتريان و شركت 
 بدليل سيستم پيمانكاري

عدم كنترل كافي 
صورتحسابها و اطالعيه
هاي قطع قبل از توزيع

 مواردي كه باعث مراجعه
  بي دليل مشترك مي شود

نداشتن بررسي دوره اي از 
 ايق مكانيزهسو

نداشتن بررسي دوره اي از 
سوابق اشتراكهاي ديماندي

عدم ارسال نامه هاي توجيهي 
همراه صورتحسابهاي اختالفي

ضعيف بودن 
سيستم كنوني 

خدمات 
 مشتركين
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رهاي حاوي نداشتن بروشو
نكات مهم آئين نامه براي 

 مشتركين ديماندي
نداشتن موافقتنامه با مضمون

شرايط قانوني و حقوقي 
مشترك هنگام كاهش موقت

 قدرت قرارداد

وادار نكردن مشتركين به خواندن
مفاد قرارداد هنگام خريد انشعاب
جديد و تفهيم نكردن مفاد آن به

 مشتركين
 كم سواد و بي سواد

 اخطارهاي عدم ارسال و تحويل
ضروري به مشتركين در مواقع 

 الزم

بي اطالعي مشتركين و متقاضيان از 
 نكات مهم آئين نامه

نارسايي برنامه هاي آموزشي 
عدم كنترل نتايج بعد از 

 برگزاري دوره

بوروكراسي اداري، 
كمبودنقدينگي و كثرت
فرمهاي تضمين كيفيت

اشكال در نوع رابطه
برق تهران با 
 شركهاي توزيع

عدم انتقال سريع و شفاف 
برق (ديدگاههاي كارفرمايي 

به ) رشدتهران و مديريت ا
 بدنه سازمان

ساير موارد در داخل سازمان

ضعف در ارتباطات سالم و موثر
بين رده هاي مختلف نيروي 

 انساني

عدم توجه به افراد و 
جايگاه واقعي و اهميت

 شغل خود

نبودن ارتباطهاي غيررسمي 
اعضاء شركت در خارج از 

دخالت دادن مسائل 
غيرمرتبط با محيط كاري

 ارتباطات نيروي انساني

جهاد كشاورزي و اداره 
 صنايع و امور آب

تخريب محلهاي ( شهرداري 
)قديمي و جمع آوري انشعابها

وزارت نفت و عدم تأمين 
بودجه براي برقي كردن 

 چاههاي كشاورزي

عدم پرداخت 
صورتحسابهاي برق 
مصرفي توسط عام 
 سازماني دولتي

مشكالت ايجاد شده ساير سازمانها و شركتها
 براي سيستم

 ضعيف بودن
 سيستم كنوني

 خدمات مشتركين
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