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  واحداهم وظايف و مسئوليت هاي 
  

  عمليات انتقال گاز      ٨منطقه : تابعه / شركت فرعي  رانيگاز ا يشرکت مل: شركت اصلي /سازمان 

١  
  امور حقوقي و قراردادها : زماني واحد سا  رئيس امور حقوقي و قراردادها        :  واحد/ عنوان شغل 

  يات انتقال گاز  منطقه عمل مدير: عنوان سرپرست مستقيم   

    هدف از ايجاد شغل   ٢
منطقـه را بـر عهـده    عمليات انتقال گاز انجام وظيفه مي نمايد و مسئوليت كليه مسائل حقوقي و قراردادهاي مربوط بـه   منطقه مديرشاغل زيرنظر 

  .دارد 
…………………………………………………………………………………………………………………..  

    اهم وظايف  ٣
 راضي در مورد طرحهاي مصوب با استعالم از اداره ثبت و تنظيم نقشه ثبتي ، تجديد حدود و انجـام كليـه مراحـل ثبتـي بـا     نظارت بر تحصيل ا -١

  هماهنگي سازمانهاي زمين شهري ، شهرداري ، فرمان داري و ديگر ارگانهاي ذيربط
شامل پرونده هاي  ات انتقال گازيمنطقه عملع از حقوق نظارت و رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري ، و شركت در كليه جلسات دعاوي و دفا -٢

  .سرقت ، تجاوزات و غيره آتش سوزي ، 
امي نظارت بر انجام اقدامات الزم بمنظورخلع بدو رفع تصرفات عدواني از اراضي و اماكن واموال شركت در منطقه و اعالم شكايت به مراجع انتظ -٣
  تعقيب آن تا حصول نتيجهو 
جمع آوري   اظهارنظرهاي حقوقي ارائه شده نسبت به دعاوي پيمانكاران و طرفهاي معامله كه عليه شركت در منطقه دعوي نمايند ،نظارت بر  -٤

  .و مستندات اثبات دعوي پاسخگوئي و تهيه لوايح دفاعي و در صورت لزوم شركت در جلسات مربوطه دالئل 
شامل و هدايت كارشناسان مربوطه در مراحل عقد قراردادهاي موردنياز ،  منطقهقراردادهاي  نظارت بر انجام اقدامات موردنياز در ارتباط با -٥

  .تنظيم اسناد مناقصه و تشخيص صالحيت پيمانكاران ، انجام مذاكرات ، تنظيم و مبادله قرارداد رسيدگي به اختالفات و تفسير مفاد قرارداد
  .تهامي صورت گرفته است آنها ا ائي كاركنان امور كه عليهنظارت بر معاضدت قض - ٦
  رسيدگي به مسئله تعيين ميزان خسارات اعياني هاي  مسير خطوط لوله گاز با ارجاع به كارشناسي و صورتبرداري از اعيانيهاي مسير و اعالم -٧

  .جهت تصويب و پرداخت غرامت  منطقهموضوع به رئيس  
  .منطقهز در رابطه با احداث تاسيسات و ديگر ضروريات نظارت بر تحصيل اراضي شهرها و نواحي موردنيا - ٨ 
  شركت در جلسات كميسيون معامالت به منظور طرح پيشنهادات واصله و اداي توضيحات الزم و مقايسه پيشنهادات واصله با برآورد  -٩

  .اتوجه به ضوابط و آئين نامه كميسيون معامالت و تعيين پيمانكاران برنده  ب منطقهكارشناسان قراردادها و ارائه پيشنهاد به كميته معامالت 
مانکار و مفاد يتعهدات پ يبر حسن اجرا يو نظارت عالنظارت بر تنظيم قرارداد در نسخ الزم و اخذ سپرده با ضمانت نامه بانكي از پيمانكار  -١٠

  .قرارداد
  .وطه و پيمانكاران مرب منطقهمشاوره در حل مشكالت و مسائل ايجاد شده بين  -١١
  .پيگيري موراد فسخ قرارداد و شركت در جلسه مربوطه و نظارت و هماهنگي با امور مالي در ضبط ضمانت نامه  -١٢
  .كاركنان زير مجموعه به رعايت و اجراي مقررات مربوطه تفهيم و توجيه  -١٣
  منطقهپاسخگويي به استعالمهاي حريم خطوط لوله انتقال گاز با همكاري ساير واحدهاي  -١٤
  انعقاد قرارداد اجاره امالك و اراضي واقع در مسير خطوط لوله، تاسيسات و منازل سازماني -١٥

    


