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نمودار شرکت ها و مديريت حقوقي و قراردادهاي گروه صنعتي همگام
گروه صنعتی همگام

شرکت های گروه صنعتی همگام

-1شرکت همگام خودرو آسيا

-2شرکت رسول ماشين

-3شرکت برق پارس

-4شرکت پویا ماشين

-5شرکت بهينه کوشان سپهر

-6شرکت همگام تابان آسيا

ریاست گروه صنعتی همگام

مدیران عامل شرکت های گروه

مدیریت حقوقی و قراردادها

بایگان و بازبين و بانک اطالعات قراردادها

کارشناس یا کارشناسان حقوقی

امور دعاوی

امور قراردادها
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امور ثبتی و امالک

هو الحکيم

شرح وظایف و مسئوليت های مدیریت حقوقی و قراردادهای گروه صنعتی همگام

مديريت حقوقي و قراردادها تحت نظارت و سرپرستي مستقيم رياست گروه از جمله عهده دار وظبايف مشبروحه
ذيل است:

 )1نظارت بر مرعي نمودن كليه قوانين و مقررات و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي حاكم بر مديريت حقوقي و
قراردادها
 )2تهيه و تنظيم برنامه هاي كالن و راهبردي حقوقي با دارا بودن مسئوليت در كميسيون هاي شبركت هبا ببا
تعيين يا معرقي رياست گروه به صورت مقطعي يا مستمر به منظبور نظبارت در طبرح و تنظبيم صبحي و
منطبق با موازين قانوني مصوبات
 )3اعمال مباني علمي بر مبديريت حقبوقي و قراردادهباي شبركت و كنتبرل و بررسبي عملكبرد كارشبناس يبا
كارشناسان حقوقي در كارهاي محوله در مقاطع زماني تعييني با اهتمام در ارتقاء كمبي و كيفبي پبشير

و

اجراي وظايف محوله و ايجاد انگيزه آنبان ببا اعتقباد ببه لبزوم نظبارت ببر اجبراي آن از طريبق نبرم اقبزار و
پرونده هاي متشكله و عطف توجه بر سالمتي رواني و مسئوليت پشيري كارشناسان.
 )4بررسي و تدوين برنامه هاي متناسب در تحكيم روابط حقوقي در محيط كار و ايجاد راهكارهباي مطلبود در
ارتقاء كمي و كيفي عملكرد كارشناس يا كارشناسان حقوقي.
 )5نظارت بر مرعي نمودن الزامات قانوني و مقررات مرتبط با مفاد قراردادها و تال

در ايجاد بهره وري مطلود

و تعالي عملكردها و بروزرساني اطالعات با امكان ايجاد پويايي و تغيير و تحول متون آن.
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 )6بببا ابببال يببا دسببتور رياسببت گببروه شببركت حرببور يببا عرببويت از جملببه در كميسببيون هببا ،كميتببه هببا،
همايش ها ،سمينارها ،سخنراني هاي مبرتبط ببا قعاليبت مبديريت حقبوقي و قراردادهبا و عنبداللزوم اعبزام
كارشناس يا كارشناسان حقوقي به نمايندگي گروه با هماهنگي رياست گروه .
 )7همكاري و هماهنگي الزم با ساير مديران عامل شبركت هبا  ،مسبئولين و واحبدهاي شبركت هباي متبوعبه
متناسب با شرح وظايف محوله.
 )8آموز

هاي كوتاه يا بلندمدت كارشناس يا كارشناسان و بروزرساني اطالعات حقبوقي آنبان جهبت نيبل ببه

اهداف عاليه دقاع يا استيفاء حقوق شركت هاي گروه.
 )9مراجعه و مداخله به نمايندگي از سوي گروه از جمله در كليه مراجبع قربايي ،انتظبامي ،اداري ،شبهرداري،
ثبتي ،نهادها ،ارگان ها و غيره با امكان مشاكره حروري با مقامات و مسئولين ذيربط جهبت تعيبين تكليبف
امور محوله يا ارجاعي به منظور تسريع در رقع معرالت و مشكالت يا اجراي اهداف و نقطه نظرات در دقباع
يا استيفاء حقوق شركت هاي گروه.
 )10مراجعه و اعزام به كليه شهرها و مناطق در رقع مشكالت حقوقي و انجام همباهنگي هباي الزم ببا تصبميم
گيرندگان يا مسئولين واحدها و جمع آوري ادله جهت تعيين تكليف موارد ارجاعي از سوي رياست گبروه در
شركت (حتي خارج از وقت اداري) و اجراي مأموريت ها و بازديدهاي مستمر جهت نظارت بر امور محوله.
 )11معاضدت حقوقي كاركنان و ارشاد و راهنمايي در جهت حل و قصل مشكالت حقبوقي و قربايي مبرتبط ببا
شغل آنان با ارجاع مديران عامل شركت ها.
 )12پس از ارجاع موضوع و تشكيل پرونده در مديريت حقوقي و قراردادها ،مكاتبه با واحدهاي داخلي شبركت ببا
امراء مديريت حقوقي و قراردادها و مكاتبات با خارج از شركت صرقاً با امراء مديران عامل شركت ها انجبام
خواهد پشيرقت .تفويض اختيار كتبي مديران عامل در امراء بعري مكاتببات خبارج از شبركت ببه مبديريت
حقوقي و قراردادها بالمانع است.
 )13مديريت و هدايت و نظارت مستمر بر عملكرد كارشناس يا كارشناسان حقوقي و حصول اطمينبان از حسبن
اجراي وظايف محوله.
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 )14همكاري و مشاوره حقوقي با قسمت هاي مختلف شركت به منظور حل و قصل مسائل و مشكالت قراردادي،
پيمانكاري ،كاركنان و عنداللزوم اظهارنظر حقوقي در شمول يا عدم شمول تخلف يا وقوع جرم آنان منطبق با
ضوابط و مقررات و موازين حقوقي حاكم بر آن.
 )15نظارت و اصالح روند در پيشرقت و هدايت پرونده هاي دعاوي و ثبتي و قراردادهاي جاريه و اظهار نظرهاي
حقوقي آن و عنداللزوم بهره گيري از خدمات حقوقي از طريق ارجاع به وكيل يا مشاور حقوقي و كسب نظبر
مكتود وكيل و مشاور در موضوعات مستحدثه يا مداخله مستقيم وي در پرونده هبا ببر اسباس قراردادهباي
منعقده ساليانه يا موردي يا ساعتي با وكيل و مشاور حقوقي گروه
 )16استقرار كتابخانه اختصاصي با تأمين مجموعه قوانين و كتب حقوقي كاربردي جهت اسبتفاده كارشبناس يبا
كارشناسان حقوقي به منظور ايجاد آمادگي مطلود در امكان دقاع يا استيفاء حقوق شركت.
 )17ايجاد و استقرار بانك اطالعات دسبتي و نبرم اقبزاري قراردادهبا و طبقبه بنبدي و بروزرسباني آن در امكبان
دسترسي آسان به نمونه قراردادها و ارتقاء مفاد كمي و كيفي قراردادهبا ببه منظبور حمايبت هباي مبادي و
معنوي حقوقي شركت هاي گروه
 )18تهيه و تنظيم گزار

مستمر سه ماهه و شش ماهه و سباليانه از عملكبرد مبديريت حقبوقي و قراردادهبا در

موارد ارجاعي و پيگيري هاي انجام شده و اظهار نظر نتايج حاصله از آن به تفكيك جهبت مالحظبه مبديران
عامل شركت ها و رياست گروه.
 )19تهيه و تنظيم گزار

از عملكرد مالي مديريت حقوقي و قراردادها به صورت سه ماهه و شش ماهه و ساليانه

در استيفاء حقوق مالي شركت هاي گروه با اعالم هزينه هاي دادرسي (از جملبه هزينبه هباي ابطبال تمببر،
كارشناسي ،حق الوكاله وكيل ،توديع خسارات احتمالي) و هزينه هاي ديگبر مبرتبط ببا مبديريت حقبوقي از
قبيل خريد اقالم ،كتب حقوقي و همچنين هزينه هاي ثبتي و غيبره و اعبالم نحبوه هزينبه نمبودن تنخبواه
متعلقه و چگونگي تسويه حساد ها.
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 )20نظارت و هدايت اجراي مطلود قراردادها و دعاوي و اظهار نظرهاي حقوقي از طريق ارجاع به وكيل و مشاور
حقوقي يا كارشناس يا كارشناسان حقوقي شركت و كسب نظرات مكتود آنان و انعكاس به موقع مراتبب ببه
مديران عامل شركت ها در حمايت هاي مادي و معنوي گروه.
 )21مداخله در قراردادها به عنوان داور مرضي الطرقين يا داور منتخب شركت هاي گروه به منظبور تسبهيل در
تعيين تكليف قراردادها و رقع اختالقات احتمالي قيمابين ناشي از نحوه اجبراي قراردادهبا يبا تصبميمات يبا
صورت جلسات
 )22رعايت برخوردهاي مناسب در تكريم اقراد و همكاران و رعايت سلسله مراتب اداري و پاسخگويي مطلود ببه
اشخاص بنابر موارد ارجاعي از سوي رياست گروه.
 )23آموز

هاي كوتاه مدت ،بلند مدت اشخاص ذي مدخل در قراردادهاي تنظيمي و آشنا نمودن به قبوانين و

مقررات حاكم بر آن و نظارت بر عملكرد آنان از طريق گزار

مسبئولين واحبدهاي مبرتبط ببا قراردادهبا و

نمايندگان شركت در نحوه اجراي آن و برگزاري جلسات سخنراني يا نشست هاي حقوقي و آموزشي.
 )24انجام ساير وظايف ارجاعي محوله متكي به قوانين ،آيين نامه ها ،بخشبنامه هبا ،دسبتورالعمل هبا ،مصبوبات
هيئت مديره يا دستورات رياست گروه.
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شرح وظایف و مسئوليت های کارشناس یا کارشناسان حقوقی مدیریت حقوقی و قراردادها
الف :امور دعاوی:
كارشناس حقوقي در مديريت حقوقي و قراردادها تحت نظارت و سرپرستي مستقيم مديريت حقوقي و قراردادهبا
از جمله عهده دار انجام وظايف مشروحه ذيل است:
 )1تسببلط و مرعببي نمببودن كليببه قببوانين و مقببررات و آئببين نامببه هببا و بخشببنامه هببا و نظامببات و
دستورالعمل هاي حاكم در اجراي وظايف محوله.
 )2اقدام و مداخله و رسيدگي و پيگيري در كليه موارد ارجاعي از سوي مديريت حقوقي و قراردادها ببر مبنباي
تفويض نمايندگي ،تنظيم معرقي نامه ،دستور كتبي يا شفاهي از ابتدا تا حصول نتيجه نهايي.
 )3اعمال كارشناسي مستقل در هر پرونده متشكله له يا عليه شركت هاي گروه از ابتدا تبا خاتمبه و اجبراي آن
متكي به قوانين و مقررات و آئين نامه ها و بخشنامه ها و نظامات و دستورالعمل هاي زمان حاكم بر آن تحت
نظارت مديريت حقوقي و قراردادهاي گروه.
 )4رسيدگي به كليه امور مربوط به قراردادها و اظهارنظرهاي حقوقي و دعاوي له يا عليه اشخاص اعم از حقيقي
يا حقوقي و استيفاء حقوق يا دقاع مطلود و قاطع از دعاوي.
 )5ثبت و تشكيل پرونده به صورت دستي و رايانه اي در مديريت حقوقي و قراردادها باضم تصاوير كليه مدارک
و اسناد منطبق با محتويات پرونده متشكله قرايي در سير مراحل رسيدگي مراجع انتظامي و قرايي و ثبتي
با انرمام گزار

هاي روزانه و هفتگي و ماهيانه و اعالم عملكرد با انطباق ببا اسبتانداردهاي روز كارشناسبي

مستقل و نگهداري منظم پرونده ها در بايگاني و ثبت در نرم اقزار مرتبط در مديريت حقوقي و قراردادها.
 )6تهيه و تنظيم و تقديم شكوائيه ،دادخواست ،لواي با امراءهاي مجاز شركت ها منطببق ببا قبوانين شبكلي و
ماهيتي حاكم بر آن با مرعي نمودن حقوق مادي و معنوي در دعاوي له يا عليه شركت ها از ابتدا تا خاتمه و
اجراي نهايي آن.
 )7مراجعه و مداخله به نماينبدگي از سبوي شبركت هبا از جملبه در مراجبع انتظبامي ،قربايي ،ثبتبي ،اداري،
شهرداري و كميسيون ها و كميته ها و هيئت ها بر مبناي ارجاع مديريت حقوقي و قراردادها.
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 )8حرور مستمر و منظم و به موقع در تشكيل جلسات از جمله كميسيون هبا ،كميتبه هبا ،هيبأت هباي حبل
اختالف مراجع اداري و استيفاء يا دقاع متناسب با تسلط كامل بر مقررات حاكم بر موضوع با ابال مراجع يبا
دستور مديريت حقوقي و قراردادها.
 )9اجراي كليه دستورات يا ابالغات صادره از مراجع قرايي ،انتظامي ،اداري و رعايبت مواعبد تعيينبي از جملبه
قرارهاي توقيف اموال صادره (با اخش يا توديع به موقع وجوه) و تقديم به هنگام اعتراض به گزار

كارشناس

يا كارشناسان يا تكاليف ديگر و همچنين تقديم در مواعد تجديد نظر يبا تقاضبا و پيگيبري سبير مراحبل تبا
اجراي نهايي آن.
 )10با دستور مديريت حقوقي و قراردادها حرور به موقع و منظم در تشكيل كميسيون ها ،كميته هبا ،همبايش
ها ،سخنراني هاي مرتبط با قعاليت مديريت حقوقي و قراردادها.
 )11حرور منظم و به موقع در دوره هاي آموزشي مقرره در داخل يا خارج از شركت ها و در شهر محل اقامبت
يا اعزام به شهرهاي ديگر و تال

در گشراندن با موققيت دوره هاي تعيين شده.

 )12مراجعه و اعزام به كليه شهرها و مناطق در حل و قصل موارد محوله و انجام هماهنگي هاي الزم با مسئولين
در جمع آوري ادله جهت اجرا و تعيين تكليف نهايي موارد ارجاعي.
 )13پاراف كليه موارد تهيه شده از سوي كارشناس يا كارشناسان حقبوقي ببه منظبور رويبت و تأييبد يبا امرباء
مديريت حقوقي و قراردادها و صاحبان امراء مجاز شركت ها.
 )14معاضدت و مشاوره حقوقي كاركنان جهت حل و قصل مشكالت حقوقي و قرايي مرتبط با وظايف آنبان در
شركت ها صرقاً با ارجاع و تحت نظارت مديريت حقوقي و قراردادها.
 )15اقدام قانوني به موقع و در مواعد مقرره جهبت اسبتيفاء حقبوق شبركت هبا حتبي خبارج از وقبت اداري ببا
برنامه ريزي و تنظيم زمان بندي شده آن با انطباق با قوانين و مقررات حاكم.
 )16اقدام به هنگام در جمع آوري ادله و مدارک و مستندات و تقديم بر مبناي مواعد مقرره بدون هرگونه نقب
(از جهت لزوم ابراز اصل يا تصديق شده مدارک) يا حرور كارشناس يا كارشناسان شركت ها و ارائه مبدارک
يا توضيحات الزم.
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 )17حرور به موقع و در موعد مقرر در كليه جلسات متشكله و اقدام قانوني به هنگام در جهبت اسبتيفاء حبق و
وصول مطالبات شركت ها با بررسي و تهيه برنامه زمان بندي با انطباق با قوانين و مقررات حاكم بر آن.
 )18پيگيري منظم و مستمر در پرونده هاي متشكله و حرور ببه موقبع در كليبه جلسبات در مراجبع انتظبامي،
قرايي اداري و غيره عنداللزوم در اجراي قرارها و تشكيل جلسه با مشاور حقبوقي يبا وكبال يبا كارشباس يبا
كارشناسان ذي مدخل جهت هدايت در تعيين تكليف نهايي پرونده.
 )19اقدام به هنگام از جمله نسبت به صدور اظهارنامه و قرار تأمين دليل ،قبرار تبأمين خواسبته و قبرار دسبتور
موق ت ،جمع آوري ادله عنبداللزوم اجبراي قرارهباي در اسبتماع شبهادت شبهود ،معاينبه و تحقيبق محلبي،
كارشناسي و غيره و پشير

يا اعتراض به آن و سير مراحل قرايي.
قرارهاي التزام ،كفالت ،وثيقه ،تبديل قرار بازداشت موقت

 )20حرور و پيگيري در پرونده هاي كيفري در پشير

به قرارهاي خفيف تر و صدور قرارهاي قبولي آن در دعاوي عليبه شبركت هبا ناشبي از وظبايف مبديران يبا
كاركنان با در نظر گرقتن قوانين شكلي حاكم در زمان رسيدگي.
 )21پيگيري اجراي احكام صادره از طريق مراجع قرايي له يا عليه با استفاده از مواعد قانوني و توقيف به موقبع
اشخاص يا اموال و سير مراحل اجراي احكام تا تسويه حساد مالي نهايي شركت هاي گروه.
 )22مرعببي نمببودن برخوردهبباي مناسببب در تكببريم اقببراد و همكبباران و رعايببت سلسببله مراتببب اداري و
دارا بودن پوشش و ظاهر متناسب و پاسخگويي مطلود به اشخاص بنابر مبوارد ارجباعي مبديريت حقبوقي و
قراردادها.
 )23انجام ساير وظايف ارجاعي محوله متكي به قوانين ،آيين نامه ها ،بخشنامه ها ،دستورالعمل هبا مصبوبات ببا
دستور مديريت حقوقي و قراردادها.
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ب) امور قراردادها:
)1تهيه و تنظيم قراردادها با استقرار در بانك اطالعات قراردادي شركت ها در موارد مورد نياز از جمله پيمان ها،
مبايعه نامه ،تأمين نيروي انساني ،قراردادهاي بيمه خريد خدمات يا قطعات ،اجباره ،مقاطعبه كباري و كليبه
اسناد تعهدآور و طبقه بندي آن.
 )2اظهارنظر درخصوص مسائل حقوقي قراردادهاي شركت ها به نحوي كه مترمن حفظ مصال و مناقع شركتها
باشد.
 ) 3اظهارنظر درخصوص چگونگي اخش يا سپردن وثايق در قراردادها از جمله ضمانت نامه ببانكي ،وثيقبه ملكبي ،
سفته ،چك با مدنظر قراردادن صالح و مصلحت شركت هاي گروه.
 )4اظهارنظر درخصوص نحوه پيگيري حقوقي قراردادها به منظور تسريع در اخش مطالبات شبركت هبا و تسبويه
حساد ها با ادارات و سازمان ها و غيره و جلوگيري از اقزايش تعهدات از جمله جرايم تأخير و خسارات مقيد
در قراردادها با اقدام به هنگام در حل و قصل آن.
 )6اظهار نظر درخصوص مفاد شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمانها با تسلط به مباني آن و رصبد و پيگيبري
اجراي به موقع تعهدات حقوقي به منظور جلوگيري از ترييع حقوق شركت هاي گروه.
 )7اظهارنظر درخصوص تخلفات احتمالي كاركنان شركت ها در اجراي قراردادها يا تخلف طرف قرارداد از موازين
حقوقي و اعالم به هنگام به مديريت حقوقي و قراردادها
 )8اظهارنظر درخصوص قسخ يا خاتمه قراردادها و پيمان ها و اعالم به هنگام به مديريت حقوقي و قراردادها ببه
منظور جلوگيري از اضرار و خسارات بيشتر به شركت هاي گروه.
 )9تهيه و تنظيم قراردادهاي تخصصي پس از كسب نظر متخصصين قني و اداري و  ...در تعيين موضوع قبرارداد
و مشخ

شدن سير اهداف شركت ها در انعقاد اين گونه قراردادها.

 )10توانمندي در اظهارنظر در مفاد قراردادهاي پيشنهادي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و ارائه نمونه قرارداد
ديگر بر مبناي اهداف و رعايت صالح و مصلحت شركت ها و يا اصالح قراردادهاي پيشنهادي با ذكبر كتببي
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مباني حقوقي در لزوم تغيير ،جايگزيني يا اصبالح آن و اعبالم گبزار

و اظهبارنظر ببه مبديريت حقبوقي و

قراردادها
 ) 11تهيه و تنظيم صورت جلسات و تواققات آتي منرم به قراردادها با رعايت عدم خروج يا از بين رقبتن حبدود
تعهدات طرقين مندرج در قراردادهاي اصلي با تعيين عناوين از جمله صورت جلسه ،تواقبق نامبه  ،الحاقيبه،
متمم و غيره با ذكر جهت تشخي

در علت تنظيم و تغييرات احتمالي اعمال شده در قراردادهاي اصلي.

 ) 12اظهار نظرهاي حقوقي در تفاسير ،تعابير ،برداشت هاي حقوقي و آثار ناشبي از آن در قراردادهباي تنظيمبي
قيمابين شركت ها با اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي.
 )13اظهارنظر و تهيه آيين نامه ها ،دستورالعمل ها ،ضوابط داخلي شركت ها و اعمبال مبباني حقبوقي در شبرح
وظايف واحدهاي مختلف در تنظيم قراردادهاي شركت هاي گروه
 )14اظهارنظر درخصوص مكاتبات شركت ها با اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي داراي آثبار و وصبف حقبوقي و
ايجاد مسئوليت مدني يا كيفري در قراردادهاي منعقده.
 )15تهيه و تنظيم قراردادها با رعايت كامل قوانين و مقررات مدون و آيين نامه هاي مرتبط حاكم بر زمان تنظيم
و احراز آثار وارده بر هر يك از مواد مندرج در قراردادها و

با مدنظر قراردادن اعمال مباني حقوقي و تشخي

بررسي شرايط در صحت آن از جمله تعيين هويت و ذي سمت بودن اشبخاص اعبم از حقيقبي يبا حقبوقي،
بررسي اساسنامه ،شرايط و موضوع در حيطه وظايف اشخاص و رعايت جوانب در احتمال خسبارات ناشبي از
عدم انجام تعهد ،قوه قاهره ،خسارات تبأخير تأديبه ،داوري و غيبره عنبداللزوم ببا مشباوره حقبوقي ببا اقبراد
متخص

و اظهارنظر كتبي در موارد ارجاعي مرتبط با قراردادهاي پيشنهادي.
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ج) امور ثبتی و امالک
 )1تهيه و تنظيم متون اسناد رسمي از جمله صل حقوق ،اسناد تعهدآور ،ذمه اي اجاره نامه رسمي ،اساسبنامه و
غيره.
 )2تهيه و تنظيم و اصالح اساسنامه هاي شركت هاي اصلي و اقماري ،وابسته باتوجه به نوع شركت و عنبداللزوم
در پيشنهاد تغيير در مواد اساسنامه با درنظر گرقتن قوانين و مقررات حاكم برآن از جمله تجبارت ،مبدني و
ثبتي و آيين نامه هاي مرتبط از جمله آيين نامه مفاد اسناد رسمي الزم االجرا و طرز شبكايت از آن و نحبوه
ثبت آن با درنظر گرقتن آثار و مسئوليت هاي ناشي از تغييرات آن.
 )3تهيه و تنظيم صورت جلسه هاي مجامع عمومي (عادي ،قوق العاده) و ارائه نمونه صورت جلسات هيئت مديره
شركت هاي گروه با تسلط در مباني قانون تجارت و اساسنامه از جمله در خريد و قرو

امبوال ،اقبزايش يبا

كاهش سرمايه و اخش وام هاي بانكي و تعهدات در قبال اشخاص ثالث در هنگام تنظيم و تصويب در مجامع.
 )4پيگيري با معرقي نامه و به نمايندگي از شركت ها در ثبت صورت جلسات و تصميمات هيئت مديره و مجامع
در ثبت شركت ها و درج در روزنامه رسمي و كثيراالنتشار و محلي.
 )5اعالم به موقع تغييرات در اساسنامه ها به مديريت حقوقي و قراردادها جهت انعكاس به قسمت هاي مختلبف
ذي مدخل در شركت ها جهت رعايت اساسنامه يا اطبالع از تغييبر سبمت هبا و مسبئوليت هبا منطببق ببا
اساسنامه و قانون تجارت.
 )6اظهارنظر حقوقي در احراز شرايط كانديد و عرويت در هيئت مديره ،بازرسبي و اركبان شبركت هبا از جملبه
چگونگي تعيين اعراء هيئت مديره ها ،انتخاد رياست گروه  ،بازرسين قانوني انقراء مدت مأموريت و تغييبر
آن در سمت اعراء و صاحبان امراء شركت ها و بايگاني منظم اصول و تصباوير مبدارک مربوطبه ببا درنظبر
گرقتن مفاد اساسنامه و قانون تجارت.
 )7حرور در هنگام تنظيم اسناد رسمي تعهدآور در معيت صاحبان امراء شركت ها به منظور بررسي مفاد اسناد
رسمي به نحوي كه مترمن آگاهي كامل و ايجاد اطمينان در رعايت حقوق مبادي و معنبوي شبركت هبا و
مرعي نمودن قانون تجارت از جمله رعايت مصوبات هيئت مديره و مجامع.
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 )8اقدامات اجرايي از طريق دقترخانه هاي اسناد رسمي ،دواير اجراي ثبت در وصول مطالبات و همچنين دقاع از
حقوق شركت ها و سير مراحل صحي ثبتي در تعيين تكليف نهايي و حرور در هيئبت هباي حبل اخبتالف
ثبتي ،هيئت نظارت و هر مرجع ديگري كه استيفاء حقوق شركت ها منوط به حرور و پيگيري در آن باشد.
 ) 9تسليم تقاضا و پيگيري در صدور اسناد رسمي مشاعي ،مفروزي با قيد كباربري هباي مجباز آن در اداره ثببت
اسناد و امالک و رعايت حقوق شركت ها از جمله تنظيم اسناد به عنوان رهن يا وثيقه بانك ها يا هر شخ
اعم از حقيقي يا حقوقي در ثبت در دقتر امالک و اقدام به هنگام در رقع توقيف يا آزادسازي اسناد شركتي.
 )10تسلط بر مباني حقوقي و آثار مترتب با اسناد رسمي و پيگيري در اخش استعالمات از جمله  ،شركت شهركها
 ،شهرداري ها از جمله مواد  100و  101قانون شهرداري به طوري كه با لحاظ پاسخ ها و گواهي هاي صادره
حقوق مادي و معنوي شركت ها رعايت گردد.
 )11آگاهي بر ميزان قانوني تعرقه ها در پرداخت حقوق ثبتي ،نقل و انتقال اسناد ،صدور اسناد مشاعي و اقبرازي
و اطالع رساني به موقع در اجراي صحي مراحل با رعايت صرقه و صالح شركت هاي گروه.
 ) 12حرور و پيگيري كليه موارد محوله در ثبت اسناد و امالک و ثبت شركت ها تا حصول نتيجبه نهبايي تحبت
نظارت مديريت حقوقي و قراردادها.
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شرح وظایف و مسئوليت های بایگان و بازبين و بانک اطالعات قراردادها
بايگان و بازبين و بانك اطالعات قراردادها تحت نظارت و سرپرستي مديريت حقبوقي و قراردادهبا و هماهنب

ببا

كارشناس يا كارشناسان حقوقي از جمله عهده دار انجام وظايف مشروحه ذيل است:
 )1درياقت و صدور نامه ها ،مدارک ،مراسالت ،جدا كردن ،طبقه بندي و تنظيم و ارسال يا بايگاني آن و استفاده
بهينه از كليه اموال و دستگاه هاي موجود از جمله كامپيوتر ،قاكس ،قتوكپي ،تايپ و تكثير
 )2استقرار «بانك اطالعات قراردادها» به صورت دستي و رايانه اي با طبقبه بنبدي موضبوعي و تباريخ تنظبيم و
تصويب و ضم اصالحيه يا تغييرات بعدي در آن بطوري كه در زمان مراجعه اطالعات كامل هر قرارداد از ابتدا
با تغييرات حاكميت قرارداد در زمان قابل تشخي

و بدور از خطا باشد.

 )3بايگاني دستي و رايانه اي منظم پرونده ها و اسبناد و قرارداد هبا براسباس دعباوي لبه يبا عليبه شبركت هبا و
همچنين موضوع قراردادها و مشخصات طرقين و تاريخ ثبت و انربمام كليبه برگبه هبا و مبدارک از جملبه و
اخطاريه و اوقات و اوراق قرايي و انتظامي و اداري و غيره در پرونده ها يا قراردادهاي مربوطه.
 )4تهيه وسايل و نوشت اقزار و امكانات مورد لزوم مديريت حقوقي و قراردادها.
 )5امور مربوط به پست ،ايميل ،قاكس ،پاسخ گويي در پيگيري نامه ها و تفكيك و بايگاني طبقه بندي شده.
 )6امور مربوط به چاپ آگهي هاي در روزنامه هاي رسمي ،كثيراالنتشبار و محلبي مرببوط ببه وظبايف مبديريت
حقوقي و قراردادها.
 )7پيگيري در صدور اسناد مالي هزينه هاي دادرسي ،كارشناسي ،مشاور حقوقي ،ثبتي و غيبره و ارسبال سبوابق
مأموريت ها و مرخصي هاي مديريت حقوقي و قراردادها.
 )8پيگيري در اخش قرم هاي دادخواست ،شكوائيه ،اظهارنامه و تقاضانامه ثبتي و پرداخت هزينه هباي مبرتبط ببا
اقامه دعاوي يا پيگيري در ثبت اسناد و امالک يا ثبت شركت ها و قرارهاي تأمين مستلزم پرداخت هزينبه از
سوي شركت هاي گروه
 )9پيگيري در ابال به هنگام و صحي اوراق قرايي ،اخطاريه هبا ،ابالغبات ،دعبوت نامبه هبا ،احرباريه نيبروي
انتظامي ،اجراي جلب طرف دعوي.
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 )10تأمين هزينه هاي ابطال تمبر به منظور برابر اصبل نمبودن مبدارک يبا دعباوي مبدنظر مبديريت حقبوقي و
قراردادها.
 )11درياقت اصول اسناد و مدارک با تسليم رسيد با قيد تاريخ درياقت و سپس تحويل با قيد تاريخ جهت اجبراي
مراحل مصدق نمودن يا رويت اسناد در مراجع قرايي ،انتظامي ،اداري.
 )12ايجاد هماهنگي در مراجعه مديريت حقوقي و قراردادها و كارشناس يا كارشناسان حقوقي به مراجع قربايي
انتظامي و اداري و تهيه وسيله اياد و ذهاد يا بليط مساقرت و پرداخت هزينه ها و تسويه حساد مالي آن.
 )13تماس و هماهنگي جهت انجام بازديد كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري ،نمايندگان مراجع دولتي و
ارگان ها و شهرداري و نيروي انتظامي و اطالع رساني به هنگام به مديريت حقوقي و قراردادها و كارشناس يا
كارشناسان حقوقي شركت هاي گروه.
 )14تهيه پيش نويس و تايپ و ثبت و ضبط نامه ها با ارسال منظم سوابق با برگ شماري پرونده ها و قراردادها.
 )15طي دوره هاي آموزشي در تسلط به بايگاني و بازبيني در مدارک و اسناد و استفاده از سيستم هاي رايانه اي،
برداشبببت و تنظبببيم ليسبببت منطببببق ببببا مبببدارک موجبببود ببببا امكبببان اسبببتخراج اطالعبببات و
گزار

گيري پرونده ها و قراردادها و اطالع رساني دقيق و به هنگام آن.

 )16مرعي نمودن برخوردهاي مناسب ببا اربباد رجبوع و تمباس ببا اشبخاص يبا پاسبخ گبويي آنبان ببا رعايبت
عدم نشر اطالعات پرونده ها.
 )17اجراي كليه امور محوله و ارجاعي از سوي مديريت حقوقي و قراردادهاي شركت.

مجيد بنکدار
وکيل و مشاور حقوقی شرکت ها
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