
 

  دفترحقوقی و امالك -3-6
  

موضوعاتی از قبیل تخریب و سرقت تجهیزات برقرسانی عمومی، ممانعت از نصب پرونده هاي متشکله در این سال با 
تجهیزات، استفاده غیر مجاز از برق، تجاوز به حریم شبکه برق و غیره می باشد ، مضافاً آنکه تعداد قابل توجهی از موارد 

، فیصله یافته و را، دادگاه و صدور رأيمستحدثه به دلیل تعامالت این دفتر با مراجع قضایی و انتظامی، قبل از مراحل دادس
  مختومه می گردد.

  پاره اي از فعالیتهاي دفتر حقوقی و امالك به شرح ذیل صورت گرفته:
  دفتر حقوقی  1396فعالیتهاي سال 

  توضیحات  ردیف
  سرویس دهی حقوقی سریع وتخصصی به امورهاي اجرایی وسایر بخشهاي شرکت  1
  در انجام مدافعات قوي وموثر مربوط به دعاوي له وعلیه شرکتتغییرات کاربردي وتخصصی   2
  تشکیل کالسهاي آموزشی با موضوعات کاربردي براي سطوح مختلف کارکنان شرکت وپیمانکاران طرف قرارداد  3

موضوعات ا بایجاد پل ارتباطی بین آموزش شرکت با واحد آموزش دادگستري به منظور برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط   4
  حقوقی درسطوح باالي مدیریتی شرکت

ي قضایی متمرکز دردفتر ثبت نام شرکت در سامانه ابالغ الکترونیکی دادگستري (ثنا) واستفاده در وصول ابالغیه ها واخطاریه ها  5
  حقوقی

  واحد دعاوي   1396عملکرد سال 

  واحد امالك  1396عمــلکرد ســال 

  واحد  تعداد  توضیحات  ردیف
  فقره  62  کل مبایعه نامه هاي منعقده   1

  فقره  35  کیلوولت 20تعداد اظهار نامه هاي ابالغی به واگذار کنندگان امالك پستهاي   2

  فقره  23  رسمی امالك به نام شرکت توزیع برق اصفهانتعداد انتقالهاي   3

  فقره  35  کل اسناد تک برگ ماخوذه بنام شرکت توزیع برق اصفهان  4

  فقره  2700  اسکن پرونده هاي واحد امالك  5

  فقره  7  کل اسناد دفترچه اي مبدل به سند تک برگی  6
 

  واحد  تعداد  توضیحات   ردیف 
  فقره  150  1396تعداد کل پرونده هاي مطروحه درسال   1

  فقره  62  96تعدادپرونده مختومه در سال   2

  فقره  60  1396تعداد پرونده اي منتهی به صدور راي به نفع شرکت در سال   3

  فقره  118  تعداد پرونده ایی که شرکت خواهان یا شاکی بوده است  4

  فقره  32  تعداد پرونده هایی که شرکت خوانده یا مشتکی عنه بوده است  5

  فقره  150  1396مطروحه درسال تعداد کل پرونده هاي   6


