
  و امالك دفترحقوقی -6-6
ن سال با موضوعاتی از قبیل تخریب و سرقت تجهیزات برقرسانی عمومی، ممانعت از نصب تجهیزات، ایپرونده هاي متشکله در 

آنکه تعداد قابل توجهی از موارد مستحدثه به شبکه برق و غیره می باشد ، مضافاً استفاده غیر مجاز از برق، تجاوز به حریم 
، فیصله یافته و مختومه می تعامالت این دفتر با مراجع قضایی و انتظامی، قبل از مراحل دادسرا، دادگاه و صدور رأيدلیل 
  گردد.

  به شرح ذیل صورت گرفته:پاره اي از فعالیتهاي دفتر حقوقی و امالك 
  دفتر حقوقی  1395فعالیتهاي سال 

  توضیحات  ردیف
  طراحی و ایجاد صفحه مستقل دفتر حقوقی در سایت شرکت   1
  تدوین آیین نامه انضباطی جدید با همکاري اعضاء محترم کمیته انضباطی شرکت   2
  درصدي امتیاز ارزیابی داخلی دفتر  12رشد   3
  طراحی و نصب نرم افزار جامع دعاوي و ارتقاء نرم افزار امالك   4
  پیگیري و ثبت نام کارشناسان دعاوي در سامانه ابالغ دادگستري ( ثنا)   5
  نفر از همکاران 22هماهنگی با واحد آموزش دادگستري و برگزاري دوره آموزشی ضابطین خاص براي تعداد   6
  در واحد دعاوي و جایگزینی تجهیزات اداري شکیل در آن واحد  FSپیاده سازي   7

  
  دعاوي   واحد1395عملکرد سال 

  تعداد  توضیحات   ردیف 
  145  1395تعداد کل پرونده هاي مطروحه در سال   1
  41  1395تعداد پرونده مختومه در سال   2
  99  1395تعداد پرونده هاي منتهی به صدور رأي به نفع شرکت در سال    3
  116  تعداد پرونده هایی که شرکت خواهان یا شاکی بوده است  4
  29  هایی که شرکت خوانده یا مشتکی عنه بوده استتعداد پرونده   5
  145  در نرم افزار نصب شده  95ورود اطالعات پرونده هاي سال   6

  
  واحد امالك 1395 ســالعمــلکرد 

  تعداد  توضیحات  ردیف
  مورد 55  کل مبایعه نامه هاي منعقده  1
  مورد 330  کیلو ولت 20تعداد اظهارنامه هاي ابالغی به واگذار کنندگان امالك پستهاي   2
  مورد 32  تعداد انتقالهاي رسمی امالك بنام شرکت توزیع برق اصفهان  3
  مورد 58  کل اسناد تک برگ مأخوذه بنام شرکت توزیع برق اصفهان  4
  مورد 45  کل اسناد دفترچه اي مبدل به سند تک برگی  5
  پرونده  2150  ارتقاء نرم افزار امالك و اسکن کلیه پرونده هاي واحد امالك  6

 
  



  روابط عمومی -6-7
) که 1414را بر اســاس برنامه هاي تدوین شــده (برپایه اســتراتژي فعالیتهاي گســترده اي  95دفتر روابط عمومی در ســال 

  است به شرح ذیل اجرا نموده است: 1396برگرفته از استراتژي 
  

 حوزه رسانه اي و اطالع رسانی  
 نشست هم اندیشی رسانه اي 2نشست خبري و  6برگزاريخبر در حوزه رسانه و  510تولید  )1

 برنامه مسابقه اي تلویزیونی از شبکه اصفهان 110تولید  )2

 برنامه رادیویی 80تولید و پخش  )3

 مدیریت مصرف  در جهت ترویج توریست هاي خارجی  با حضوربرنامه آشپزي بین المللی  5تولید  )4

 ها و پیام هاي مدیریت مصرفعدد پوستر جهت اطالع رسانی پروژه  5000تولید  )5

 عدد بروشور اطالع رسانی 18000تولید  )6

ــنواره روابط عمومی هاي برتر  )7 ــمپوزیوم روابط عمومی هاي برتر ایران و جشـ برتري روابط عمومی در دوازدهمین سـ
 استان اصفهان

 "دو بار در سال"ارزیابی منظم شرکت در حوزه روابط عمومی )8

  
 جی و تکریم ارباب رجوعرسیدگی به شکایات و انجام نظرسن 

درصد و در حوزه فروش و خدمات    94,61نفر با میزان رضایت   1896انجام نظرسنجی در حوزه حوادث و اتفاقات از   )1
 درصد91,99درصد و در مجموع از کل مشترکین با میزان رضایت  89,37نفر، میزان رضایت  876پس از فروش از 

 خرید و نصب و راه انداري نرم افزار جامع شکایات و تکریم ارباب رجوع   )2

سیدگی   )3 سی  ر شنهاد  ،شکایت 13125به  و برر ست راهنمایی و گزارش   پی سوال، درخوا سامانه پیام   ،  وارده از طریق 
 100000121کوتاه 

سخگویی به   )4 صورت    135 رسیدگی و پا شکایات کتبی که از کانال هاي مختلف و به  ضوري در دفتر روابط  مورد از  ح
 عمومی ثبت شده است.

  
 فعالیتهاي فرهنگی  
 بنر به مناسبتهاي ملی، مذهبی، تقدیر، تسلیت متر 2500تولید و نصب بیش از  )1

 دریافت لوح تقدیر از ستاد اقامه نماز به جهت کسب رتبه برتر در بین شرکتهاي استان اصفهان )2

  95برگزاري نمایشگاههاي فرهنگی(کتاب،حجاب) در جنب مراسم جشن دانش آموزي درسال  )3
 برگزاري مراسم جشن تکلیف فرزندان همکاران )4

 برگزاري مراسم افطار اولی ها ویژه مکلفین سال اول )5



 برگزاري محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارك رمضان )6

 جلسه هم اندیشی ائمه جماعات 5برگزاري  )7

 نمایشگاه در اصفهان) 2نمایشگاه در تهران و  1نمایشگاه داخلی و بین المللی( 3برپایی  )8

 بهمن، جشن دانش آموزي) 22همایش داخلی ویژه همکاران(روز کارگر، روز زن، 5برگزاري  )9

 
  برونسپاري مدیریت -8-6
  

 نرم افزار برون سپاري  

شرکت  725را براي تعداد بانک جامع اطالعات  ،راه اندازي نرم افزار برونسپاري با این مدیریت  1395در سال 
هاي نمود که در زیر برخی ویژگیرونیک ذخیره سازي العات شرکتها به صورت پرونده الکتمانکاري تشکیل و اطپی

  این سیستم آورده شده است.
  

  امکانات نرم افزار 
  الکترونیک وگزارش گیريذخیره سازي  کلیه اطالعات پیمانکاران و زیرمجموعه به صورت پرونده  )1
  رزیابی مکانیزه پیمانکاران (دوره اي و پروژه اي) ا )2
  قابلیت ذخیره سازي مدارك آموزش به صورت پرونده الکترونیک وگزارش گیري )3
  قابلیت ذخیره سازي اطالعات مربوط به دفتر حراست به صورت محرمانه با کاربري خاص مخصوص دفتر حراست )4
  وتشویق هاي مربوط به پیمانکاران در صورت اتصال به نرم افزاز ایمنیثبت وذخیره سازي اخطارها  )5
  قابلیت اتصال بانک اطالعاتی با دیکر بانک نرم افزارهاي دیگر از جمله جامع مهندسی ،ایمنی ومالی ...  )6
 ریق وباستفاده آنالین توسط پیمانکاران درصورت وجود زیرساختهاي الزم و بروز رسانی  اطالعات پیمانکاران از ط ) 7
 
 ثبت نام آنالین اطالعات پیمانکاران  

 1395مدیریت  در سال و ارتقاء سطح رضایتمندي، این زیر مجموعه ایشان   در راستاي کاهش مراجعات پیمانکاران و
طریق این سایت شرکتهاي کرده است که از  rwww.eepdc.myphx.i وبگاهی به آدرساقدام به راه اندازي 

(به . بت نام بوده وکلیه مداراك واطالعات مورد نیاز این مدیریت را در سایت بار گذاري می کنندث پیمانکارانی قادر به
  صورت الکترونیک) وسپس توسط بخش پشتیبانی سایت به سرور ستاد منتقل می گردد.

  
 رزیابی پیمانکارانا  



ارتقا سطح دانش  شرکتهاي پیمانکاري  همچنین  افزایش کیفیت خدمات شرکتهاي  در راستاي افزایش مهارت  فنی و   
پیمانکاري وافزایش رضایت مندي در امورهاي اجرایی  این مدیریت اقدام به ارزیابی پیمانکاران به صورت مکانیزه کرده 

  زیر انجام گردید :شاخه به شرح  6در  1395که به صورت سه ماهه انجام می گیرد  ، این ارزیابی در سال 
  فعالیت بهره برداري جامع )1
  تعمیرات بهره برداري )2
  شبکه هاي توزیع (کلید دردست مهندسی) )3
  لوازم اندازه گیري )4
  خدمات مشترکین  )5
  مشاورین واداري  )6

  سه دوره ارزیابی مکانیزه پیمانکاران انجام گرفت که پیمانکاران برتر در این سه دوره به شرح  1395درسال 
  باشد.زیر می 

 گرید بندي پیمانکاران  

با توجه به اینکه نیاز بود که پیمانکاران درکلیه قراردادها بر پایه توانایی و امکانات در شاخه هاي مختلف بهره برداري، 
بهره  -مهندسی ، لوازم اندازه گیري و.......گرید بندي شوند ، لذا در چهار کمیته تعیین صالحیت برونسپاري مهندسی

  خدمات مشترکین  باحضور اعضا جلساتی برگزار و گرید بندي پیمانکاران مشخص گردید. -مالی واداري –برداري 
برمبناي همین گرید بندي انجام مناقصات با سهولت زیادي انجام شد .این شیوه جدید گرید بندي در مناقصات سال 

  بکار گرفته شد.   1396براي کلیه قرار دادهاي سال  1395
  
 پیمانکاران يتوانمند ساز  

در  در راستاي توانمند سازي پیمانکاران و بهبود کیفیت فنی ایشان این مدیریت با همکاري دفتر آموزش جلساتی را
  زیر توسط دفتر آموزش برگزار شد: راستاي نیاز سنجی  دوره هاي پیمانکاران برگزار کردند و پس ازآن  دوره هاي

  بازآموزي فن ورز شبکه هوایی وزمینی )1
  یی با نحوه نصب سر کابل ومفصلشناآ )2
  ایمنی ویژه سرپرستان )3
  کار با باالبر هیدرو لیکی )4
 فن ورز شبکه هوایی و زمینی )5

  احداث شبکه کابل خود نگهدار )6



  صدور  پروانه صالحیت  وکارت  
 عدد  46صدور پروانه صالحیت انجام کار  پیمانکار اصلی                         )1

 عدد  102صدور مجوز انجام کار پیمانکاران فرعی (سرپرستان)                   )2

  همکاري دفتر حراست وامورمحرمانه) صدور کارت شناسایی(با )3
  عدد 570پیمانکاران اجرایی           )4
 عدد 690پیمانکاران غیر حجمی       )5

  
 محاسبه  وتهیه آنالیز قراردادها  

  جمع آوري اطالعات الزم وتهیه مبالغ کل قراردادها به شرح  زیر و ارسال به امور تدارکات  جهت انعقاد قراردادها 
  رکین جامع  امورهاي هشت گانه شامل قراردادهاي زیر :قرارداد خدمات مشت

  قرائت وتوزیع عادي وغیر دیماندي امورهاي هشت گانه ) 1
  وصول مطالبات امورهاي هشت گانه) 2
  خدمات مشترکین(سالن) امورهاي هشت گانه) 3
  بهره برداري جامع امورهاي هشت گانه) 4
  انهطراحی ونظارت بر پروژه ستاد وامورهاي هشت گ) 5

معاونت  امور ارزیابی نوع فعالیت شرکت ردیف
 تخصصی

منابع 
 میانگین نمره ایمنی انسانی

 
1 

 
ره آوران نور 

 سپاهان

 
کلید دردست (امور 

 شرق)

  88 - - 88 88 دوره اول
 83,9 6,9 - 21,75 55,25 دوره دوم 85,43

 85,4 6,3 - 19,75 57,85 دوره سوم
 
2 

 
عرش افروز 

 سپاهان

بهره برداري 
 (امورجنوب شرق)

  77,33 - 74 71 86 دوره اول
 81,95 8,5 3,65 15,2 54,6 دوره دوم 81,76

 86 8,5 4,55 19 58,5 دوره سوم
 
3 

 
 توانیر گستر گرم

تعمیرات بهره برداري 
 (شمال)

  83,5 - - 78 89 دوره اول
 85,95 7,9 - 21,5 56,55 دوره دوم 86,73

 90,75 8,1 - 22 60,45 دوره سوم
 
4 

 
 میالد نور جی

لوازم اندازه گیري 
 (مرکز)

  90 - - 88 92 دوره اول
90,53 

 
 91,15 8,3 - 21,75 61,1 دوره دوم
 90,45 7,6 - 21,75 61,1 دوره سوم

 
5 

 
 خانه برق پرستو

خدمات مشترکین 
 (شمال)

  88 - 81 88 95 دوره اول
 84,7 3,85 4,1 18,25 58,5 دوره دوم 87,78

 90,65 3,75 4,6 22,5 59,8 دوره سوم
 
6 

 
 دانشمند

 
 مشاور 

  - - - - - دوره اول
 88,77 - 7,4 23,4 57,97 دوره دوم 88,93

 89,1 - 9,1 23,7 56,3 دوره سوم



  بازرسی ونظارت بر تعمیرات بهره برداري ستاد وامورهاي هشت گانه) 6
  خدمات مالی واداري ستاد وامورهاي هشت گانه) 7
  خدمات عمومی ستاد وامورهاي هشت گانه) 8
  بازرسان قرائت وتوزیع ) 9

  واحد سمیع) 10
  121واحد ) 11
  نظارت بر لوازم اندازه گیري امورهاي هشت گانه) 12
  حراست و نگهبانی ستاد وامورهاي هشت گانه) 13

 


