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 آگاَی  .3

 درگاٌ َای ارتباطی تًزیع برق شُرستان اصفُان

 www.eepdc.irپرتال جامع شرکت تًزیع برق اصفُان بٍ وشاوی 

تا ارائِ ی ولیِ خذهات الىتزًٍیه، رٍیت ًوَدار هصزف تزق، خذهات لثَض عاسهاى ّا ٍ تزًاهِ ی •

ًاؽی اس اضافِ هصزف)عاهاًِ ی اعالع خاهَؽی ّای خَاعتِ ٍ ًاخَاعتِ هٌجولِ خاهَؽی ّای اضغزاری 

تز  -2تز اعاط رهش رایاًِ  -1رٍػ جغتجَ  4رعاًی تزًاهِ سهاًثٌذی احتوالی هذیزیت اضغزاری تار اس عزیك 

جغتجَ در جذٍل سهاًثٌذی خاهَؽی،، جذٍل خاهَؽی ّای اضغزاری را در  -4تز رٍی ًمؾِ  -3اعاط آدرط 

 ی هی رعاًذ(عی یه ّفتِ تِ اعالع ّوؾْزیاى اصفْاً

 

 (32383مرکس ارائٍ خدمات غیرحضًری سمیع)

عاهاًِ عویغ تا ّذف ارائِ خذهات هزتَط تِ فزٍػ ٍ خذهات پظ اس فزٍػ تِ صَرت غیز حضَری تِ هزدم •

 خَب ؽْز اصفْاى راُ اًذاسی ؽذ.

 شب بٍ جس ريزَای تعطیل کلیٍ خدمات از قبیل: 9صبح تا  7در ایه مرکس از ساعت 

 ؾؼاب جذیذ، افشایؼ ٍ واّؼ لذرت اًؾؼابٍاگذاری اً•

 تغت، تغییز ًام ٍ تغییز تؼزفِ وٌتَر•

 اعتؼالم ارگاى ّا•

 جاتجایی وٌتَر•

 لغغ هَلت اًؾؼاب•

 جوغ آٍری دائن ٍ هَلت اًؾؼاب ٍ...•

 مرکس بصیر

ائِ ی تْتز ایي عاهاًِ هىول عاهاًِ ی عویغ ٍ تِ ػٌَاى چؾن هؾتزویي ٍ هتماضیاى تزق اصفْاى در راعتای ار• 

 خذهات تِ هزدم ٍ تا ّذف اجزای صحیح همزرات ٍ آییي ًاهِ ی تىویلی تؼزفِ ّای تزق هی تاؽذ. 

یىی اس هْوتزیي خذهات هزوش تصیز پیگیزی درخَاعت ّای هتماضیاى تصَرت رٍسهزُ ٍ گشارػ گیزی •

 آى هزوش تحمك هی یاتذ. ٍ وٌتزل فزایٌذ خذهات رعاًی تِ هزدم هی تاؽذ وِ ایي اهز عی تاسدیذّای هیذاًی
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 383 مرکس حًادث ي اتفاقات برق بٍ شمارٌ 

 لغغ تزق تِ ػلت حَادث ٍ خاهَؽی هؼاتز -اس جولِ ًَعاًات تزق -حَادث ٍ اتفالات تزق()•

تواهی حَادث تزلی ٍ خاهَؽی هؼاتز  121هزوش اتفالات ٍ فَریت ّای تزق: هؾتزویي هی تَاًٌذ اس عزیك تلفي 

 ایي هزوش اػالم ًوایٌذ.عاػتِ تِ  24را 

 

 300000383ساماوٍ پیامکی 

عاهاًِ ی اعالع رعاًی ٍ ًظزعٌجی ؽزوت وِ هؾتزویي هی تَاًٌذ ّز گًَِ اًتماد ٍ یا پیؾٌْاد در خصَؿ  •

 فؼالیت ّای ؽزوت را اس ایي عزیك تِ وارؽٌاعاى رٍاتظ ػوَهی اًتمال دٌّذ.

 

 

 مشتریانبا ارتباط مدیریت یا ساماوٍ CRMساماوٍ ی 

زیك ٍب عایت ٍ یا ارتثاط تا ایي عاهاًِ اس ع 333335153ٍ ؽوارُ پیاهه  35153اس عزیك ؽوارُ تلفي  • 

اس ٍیضگی ّای ایي عاهاًِ  -ایي رٍػ پیؾٌْاد ّا ٍ گالیِ ّای هزدهی دریافت ٍ پاعخگَیی هی ؽَد تا -ؽزوت

 تِ هؾتزویي درخَاعت وٌٌذُ هی تاؽذ. اختصاؿ وذ رّگیزی تزای پیگیزی پاعخ ٍ ارعال خَدوار پیام صَتی

 تزای ارتثاط تْتز ٍ عزیؼتز  تا رٍاتظ ػوَهی info@eepdc.irبٍ وشاوی  (emailپست الکتريویکی)

 

 eepdc_ir@ کاوال ارتباطی شرکت در پیام رسان َای سريش، گپ، آی گپ، بلٍ، ایىستاگرام

 eepdc_ir@ ت ٍ تزًاهِ ی سهاًثٌذی خاهَؽی ّای اضغزاری تِ ًؾاًی جْت ارائِ اخثار ؽزو

 

 پارک فىايری َای وًیه صىعت تًزیع برق: 

تزگشاری دٍرُ ّا، ًؾغتْا ٍ ّوایؼ ّای تخصصی وَتاُ هذت در راعتای پیادُ عاسی اعتزاتضی ؽزوت • 

 تَریغ تزق ؽْزعتاى اصفْاى 

س ظزفیت ػلوی، پضٍّؾی ٍ فٌی تخؾْای دٍلتی ٍ خصَصی اس ایجاد تغتز هٌاعة جْت هؾاروت ٍ اعتفادُ ا• 

 عزیك ارایِ آخزیي دعتاٍردّای صٌؼت تزق در تخؼ تَسیغ 

mailto:info@eepdc.ir
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ایجاد عاختار  ًوایؾگاّی ٍ آهَسؽی ؽثىِ ّای اعتاًذارد تَسیغ تزق تصَرت سهیٌی ٍ َّایی در عغَح فؾار • 

 هتَعظ ٍ فؾار ضؼیف

 ِ )دیٌاهیه ؽثىِ تَسیغ تزق( ایجاد هزوش آسهایؾگاّی ٍ ؽثیِ عاسی ؽثى• 

 ایجاد تغتز آهَسػ تجْیشات ٍ فٌاٍریْای ًَیي، اًزصی ّای ًَ، َّؽوٌذ عاسی ٍ اتَهاعیَى تَسیغ• 

 تَسیغ ایجاد پایگاّی  جْت هغالؼات ٍ تحمیمات صٌؼت تزق در تخؼ• 

 ایجاد یه پارن َّؽوٌذ عثش • 

 

 


