
 

 

 1399شرکت توزیع برق خوزستان سال های احصا شده در گلوگاه

 
های احصا شده بر گلوگاه ردیف

 اساس اولویت

واحد در معرض 

 فساد

 برنامه بهبود راهکارهای پیشگیری

 

1 

های نحوه واگذاری پروژه

پیمانکاران نیرورسانی به 

 هااجرایی و شهرستان

تهیه نرم افزار و رعایت دستورالعمل و  نیرو رسانی

 معرفی تمامی نفرات توسط شرکت

درحال پیگیری جهت نصب و راه اندازی نرم 

 افزار 

 

 

2 

کیفیت استفاده از اجناس بی

در شبکه توسط پیمانکار 

ها و کمبود بدلیل تراکم پروژه

 ناظر

کارشناسی کاال و نمونه تشکیل کمیته  نظارت

 برداری از اجناس پیمانکار

 -و استاندارد شده یبروز شدن مشخصات فن

 یو حضور تمام اعضا رشدنیپذ تیمسئول

اجناس  یکاال در بررس یکارشناس تهیکم

 یاز کاالها یو نمونه بردار یربرداریوتصو

 استفاده شده

 

3 

استفاده از ماشین آالت اداره 

 پیمانکارهای جهت انجام پروژه

اخذ مجوز خروج جرثقیل با تعریف  نظارت

 دستورکار و علت انجام

 نیو ماش لیاستفاده از جرثق نکهیباتوجه به ا

آالت شرکت در هنگام استفاده استهالک 

 یبیترت دیدربر داردلذا با یاریبس یها نهیوهز

اتخاذ گردد تا از صدور مجوزدر شهرستان ها 

 .دیبعمل آ یریجلوگ

 

4 

ثبت صورت وضعیت امکان 

 بیشتر از کار انجام شده

استفاده از نرم افزار نظارت و کنترل و  نظارت

های بعدی بصورت رندمی از بررسی

ها توسط مدیر مهندسی ، صورت وضعیت

 مدیر اداره و نظارت عالیه

از دستورکارها توسط  یستریتعداد ب یبررس

 هیو نظارت عال یمهندس ریمد

 

 

5 

 

خریداری کارشناسی کاالهای 

شده و موجود در انبار از لحاظ 

 کیفیت

با توجه به قرارداد منعقده با تولیدکننده  دفتر تحقیقات

تجهیزات در هنگام تولید جنس گروه 

کارشناسی جهت بازدید از کارخانه و 

نحوه تولید حضور داشته باشند و پس از 

بررسی یک نمونه از کاالی تولیدی طبق 

زمایشگاه مشخصات فنی برنده را به آ

 معتبر ارسال کنند. 

 دیو خر یفشار قو شگاهیمجدد آزما یراه انداز

 کاالها یتمام یبرا دیجد یشگاهیآزما زاتیتجه



 

 

 

6 

تهیه مشخصات تجهیزات بر اساس  دفتر تحقیقات تهیه مشخصات فنی تجهیزات

المللی ، تهیه استانداردهای توانیر و بین

توسط یک گروه خبره و نأیید توسط 

 درخواست کننده یا بالعکس واحد

جذب  یزیبا توجه به نظر مثبت معاونت برنامه ر

 واحدها و شهرستانها گریاز د یفن یها روین

 

7 

دسترسی افراد غیر مسئول به 

 نرم افزارها

دفتر فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

ها و تأیید واحد کنترل دقیق دسترسی

 مربوطه جهت دسترسی مربوط آن واحد

 یدوره زمان کیباشد هر واحد در  یم  ازین

ها  یدسترس یمشخص نسبت به بروز رسان

 .دیاقدام نما

 

8 

اندازی سیستم مکانیزه انبارداری راه برداریبهره انبارهای پایکار

 هاجهت تمام شهرستان

الزم و نرم افزار مربوطه و  یساخت ها ریوجود ز

 اطالعات یبروز رسان

 

9 

 

عدم ثبت اجناس برگشتی 

دستورکارهای جاری و 

ای در سیستم سرمایه

 برداریبهره

برداری و بهره

 مهندسی

الزام شدن نظارت و کنترل تمامی 

دستورکارها توسط واحد کنترل پروژه در 

شرح وظایف آنها و همچنین برخورد 

 انظباطی

دستورکارها و پروژه ها  قیدق شیکنترل و پا

 توسط واحد کنترل پروژه

 

 

 

10 

هزینه انشعاب ، درخواست 

انرژی و خدمات به صورت 

 دستی

 

خدمات 

 مشترکین 

 

تهیه دستورالعمل جامع واگذاری  -1

انشعاب برق و پیاده سازی در سیستم 

کلیه مراحل اخذ درخواست -2مشترکین

و پرداخت هزینه در سیستم جامع 

مشترکین به صورت الکترونیکی صورت 

پذیرد و محاسبه هزینه به صورت می

 ود ندارد دستی وج

 

و اصالح مستمر دستورالعمل ها و روش  یبازنگر

محاسبات  یکنترل دست -مربوطه ییاجرا یها

 ستمیس

 

 

11 

 نصب انشعاب متقاضیان

 

خدمات 

 مشترکین 

 

تهیه دستورالعمل نصب انشعاب و  -1

ایجاد ساختار  -2ابالغ به شهرستان ها

نرم افزاری رصد پذیری لوازم اندازه 

گیری در سیستم مشترکین به منظور 

 کنترل لوازم اندازه گیری 

 

دربخش نصب و  یستمیس یندهایبهبود فرا

 کنتور ضیتعو



 

 

 

12 

اجرای فرآیند خرید قراردادها 

و انبار به صورت 

 رالکترونیکغی

اجرای فرآیند خرید، قراردادها و انبارها  بازرگانی

 بصورت الکترونیک

و انبار با  به قرارداد ها ایکارتابل پو نکیل یاجرا

اطالعات در حال  یدفتر فناور یهماهنگ

 باشد .یم یریگیپ

 

13 

عدم وجود مرجعی برای اخذ 

 قیمت پایه کلیه کاالها

الکترونیک قیمت پایه ایجاد یک مرجع  بازرگانی

های زمانی کوتاه به کاالها که در فاصله

روزرسانی گردد.تهیه فهرست بهای پایه 

 برای تجهیزات

 کوتاه مدت فهرست بها یبروزرسان

 

14 

ارائه فاکتورهای خرید لوازم 

 یدکی و تعمیرات خودرو

امور نظارت بر 

 -خدمات عمومی

 حمل و نقل

یدکی  تغییر فروشگاههای فروشنده لوازم

بعد از مدت زمانی که از ایجاد روابط 

 غیررسمی جلوگیری گردد.

باال بردن  نیو همچن ینگینقد صیتخص

و  ریشهرستان ها در حوزه تعم اراتیاخت

 آالت نیماش ینگهدار

 

15 

 

اقداماتی که نیاز به مجوز دارد 

 مجوز الزم اخذ گردد

امور نظارت بر 

 -خدمات عمومی

 حمل و نقل

جوز از خریدهای اضافی در صورت اخذ م

 جلوگیری بعمل خواهد آمد.

و  یفرسوده و اسقاط یخارج کردن خودروها

 یشرکت نیآالت سنگ  نیشده ماش یبرون سپار

 

16 

 

مراکز فروش قطعات یدکی و 

 تعمیرگاهها

امور نظارت بر 

 -خدمات عمومی

 حمل و نقل

هر شش ماه مورد بررسی و بازنگری 

 گیرد.

 یشرکت یکردن خودروها یبرونسپار

 

17 

های لیست مشخصات مأموریت

 خودروهای استیجاری

امور نظارت بر 

 -خدمات عمومی

 حمل و نقل

بررسی مدارک اعزامی خودروها به محل 

های صرف شده بر مأموریت و هزینه

 اساس فاکتورهای ارائه شده

 خودروها تیماهانه مامور یبررس

 

18 

پرداخت تنخواه گردان توسط 

پرسنل امور مالی و نیز 

رسیدگی و پرداخت اسناد 

 هزینه

تغییر تنخواه گردانهای شرکت بطور  امور مالی

مستمر و نیز پرسنل ممیزی و همینطور 

نمونه گیری بعضی از اسناد جهت بررسی 

 توسط مدیر مربوطه

 -گردد  هیفاکتورها ته یابیجهت  رد ینرم افزار

 دتنخواه انجام نشو قیاموال ازطر دیخر

 

 

 


