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  دستورالعمل ارزیابی صالحیت اشخاص

  ناکارآمد شهريبافت هاي فرسوده و  و نوسازي بهسازي احیاء ، قانون حمایت از  4ماده  موضوع 

 ، مصوب قانون حمایت از احیاء ، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري 4در اجراي ماده 
 صالحیت فنی ، مالی و اجرایی اشخاص، نحوه ارزیابی 12/10/1389مجلس شوراي اسالمی ایران مورخ 

طرحهاي احیاء، بهسازي و نوسازي مجریان  به منظور به عهده گرفتن قسمتی از اختیارات  حقوقی حقیقی و
 .پیوست ابالغ می گردد به شرح دستورالعمل )سازي و شهرداري هاروزارت راه  و شه(

منظور از واگذاري اختیارات، صرفاً بخشی از اقدامات در قالب امور کارگزاري و راه اندازي دفاتر ) 1تبصره 
، مستلزم اخذ صالحیت از سوي . . . یلگري بوده و سایر اقدامات نظیر تهیه طرح ها، نظارت و اجرا و هتس

  .سازمان مدیریت و برنامه ریزي و یا سایر ارگان ها مرتبط می باشد

  تعاریف : 1ماده 

 :است بکار رفته  دستورالعملدر این  بر اساس تعابیر ذیلاصطالحات و مفاهیمی 

   :محدوده هاي هدف بازآفرینی شهري-الف

هاي نابسامان میانی  هاي نیازمند احیاء، بهسازي و نوسازي واقع در محدوده تاریخی شهرها، پهنه محدوده
هاي شهري با پیشینۀ روستایی که در اثر گسترش  هستند، پهنه هاي اخیر ساز دهه و شهرها که حاصل ساخت

هاي غیررسمی که در محدودة شهرها قرار  گاه اند و سکونت رویۀ شهرها در عرصۀ کنونی شهر ادغام شده بی
که توسط شرکت عمران و بهسازي شهري .باشد هاي احیاء، بهسازي و نوسازي شهري می دارند، هدف برنامه

  :در آنها عمدتاً ه تصویب ستاد استانی بازآفرینی شهري و مراجع ذیربط می رسد  وایران تعیین و ب

  درآمد سرانۀ ساکنان کمتر از میانگین شهر و نرخ بیکاري باالتر از آن است؛ -
 دچاردوام و تراکم نفر در واحد مسکونی باالتر از میانگین شهري است و  واحدهاي مسکونی کم -

  ؛باشندمحیط زیستی بسیار می مشکالت 
نامناسب هاي شهري  خدمات شهري و وضعیت زیرساخت میزان برخورداري و دسترسی ساکنان به -

  ؛است
  و زمینۀ بروز آن نسبت به میانگین شهري مشهود است؛ هاي اجتماعی باال بودن ناهنجاري -
توجهی قرار گرفته، شأن و منزلت اجتماعی در این نواحی کاهش  مورد بی و فرهنگی هویت تاریخی -

  .افته و این مسأله منجر به جایگزینی سایر اقشار گردیده استی
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این محدوده ها شامل بافت هاي تاریخی، بافت هاي ناکارآمد میانی، روستاهاي الحاق شده به شهر، کاربري 
 . شهري و سکونتگاههاي غیر رسمی را شامل می شود )ناهمگون(هاي نامتجانس 

   : )بازآفرینی شهري( طرح هاي احیاء، بهسازي و نوسازي -ب

تحقق چشم انداز و اهداف سند ملی راهبردي احیاء ، بهسازي و نوسازي و طرحهایی هستند که به منظور 
هاي  ، بر اساس تقاضاي واقعی ساکنان و به فراخور ویژگیتوانمند سازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري 

هاي  ها و محله زندگی، تقویت و ارتقاي هویت محدودهمنظور بهبود کیفیت  اقتصادي، اجتماعی و کالبدي به
در این طرح ها با اجتناب از برنامه ریزي و طراحی مداخالت گسترده که منجر به از هم . تهیه می شود هدف

محدوده هاي هدف شود گسیختگی بافت کالبدي، اجتماعی و اقتصادي محالت و جابجایی گسترده ساکنان 
ریزي براي محدوده ها و محله هاي هدف با رویکرد شهرنگر صورت می گیرد و سیاست گذاري و برنامه ، 

نیازهاي ساکنان بر اساس تقاضاي واقعی و اولویت بندي آنها احصاء و با رویکرد برنامه ریزي مشارکتی ، 
  .برنامه توسعه محدوده ها و محالت هدف تهیه می شود

   :) کارگزار( 4حقوقی موضوع ماده  حقیقی و اشخاص –پ

وظایف  پس از تعیین صالحیت به موجب مفاد این دستورالعمل که  غیر دولتی اشخاص حقیقی و حقوقی
تحقق اهداف ، اصول ، راهبردها و سیاست هاي سند ملی  به منظورقالب امور کارگزاري در محول شده را 

نهادهاي محلی به عهده  راهبردي احیاء ، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکار آمد شهري با همکاري
  :این اشخاص عبارتند از  .می گیرند

   :اشخاص حقوقی غیر دولتی  - 

شرکت ها، موسسات و نهادهایی که سهام دولت اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت هاي دولتی در آنها 
  . درصد و کمتر باشد 50

  :اشخاص حقیقی غیردولتی- 

اعم از وزارتخانه ها، موسسات و  )قراردادي، پیمانی، رسمی( دولتافرادي که هیچ گونه رابطه استخدامی با  
شرکتهاي دولتی و شهرداري ها و شرکتهاي تابعه آن نداشته و در حال حاضر شاغل در دستگاههاي مزبور 

  .نباشند

   :صالحیت  -ت

مطابق  ییفنی و اجرا مدیریت، اقتصادي –مالی  ،سازيعبارت از توانایی مدیریت امور اجتماعی؛ توانمند 
  . معیارهاي تدوین شده در این دستورالعمل است

   :دستگاه ارزیابی کننده - ث
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  .وابسته به وزارت راه و شهرسازي می باشد ، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران

   :رتبه صالحیت  - ج

در انجام و حدود وظایف و اختیارات قابل واگذاري به وي  کارگزار توانایی و مهارتعددي است که بیانگر 
  .  تعیین می شود 4موضوع این دستورالعمل می باشد و مطابق ماده 

  : گواهی صالحیت  - چ

و با گواهی نامه اي که توسط دستگاه ارزیابی کننده به متقاضی واجد شرایط در چارچوب این دستورالعمل 
  .اعطا می شود ،)  ن صدوراز زما( اعتبار یک ساله 

  

  حدود وظایف  -2ماده 

و یا شهرداریها می توانند به  ایران عمران و بهسازي شهريمادر تخصصی که شرکت را  اقداماتی مجموعه
 رتبه صالحیت اشخاص و نیز متناسب با  متناسب با ،اقداماتاین  که .اشخاص داراي صالحیت واگذار نمایند
  :زیر تقسیم میشود به شرح بخش دونیاز محدوده ها و محله هاي هدف در 

  :توانمندسازي  –وظایف اجتماعی  –الف

  ظرفیت سازي براي شکل گیري نهادهاي محلی اعم از نهادهاي مردمی و سازندگان محلی.  1

حقوق شهروندي ، تهیه  بخشیمدیریت کلیه امور مربوط به آموزش، ترویج و اطالع رسانی، آگاهی  .2
  پیوستهاي اجتماعی، اقتصادي، محیط زیستی و فنی پروژه ها

مستندسازي؛ راهبري تهیه طرح در مقیاس هاي مختلف و تعریف پروژه هاي مختلف الگوسازي و  .3
  .نفعان و ذي نفوذان در اجراي طرحتمامی ذيمحرك توسعه و جلب مشارکت 

  :اقتصادي و حقوقی -وظایف مالی -ب

  :نظیر امالك و حقوقی مدیریت کلیه امور مربوط به تأمین و تجهیزمنابع مالی

   .التغبازاریابی و مدیریت فروش امالك و مست - 

  . . .) صدور پروانه، تجمیع، بخشودگی و(مرتبط با ساخت و ساز امالکیهدایت فرآیند هاي  - 

   ام امور ثبتی ، حقوقی و امالكانجام مطالعات ارزیابی هاي اقتصادي و بازار سنجی پروژه ها و انج - 
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  نحوه نظارت بر اقدامات  - 3ماده 

  .این آیین نامه اجرا می شود 12بر اساس دستورالعمل اجرایی طبق تبصره 

  

  تعیین صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی  -4ماده 

  :اشخاص حقیقی و حقوقی عبارتند از معیارهاي تعیین صالحیت 

  فنی  مدیریتی و توانایی - الف

  توانایی مالی ، سرمایه گذاري و تجهیز منابع- ب

  دارا بودن ساختار تشکیالتی و سازمان اجرایی - پ

  سوابق مرتبط- ت
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. کارشناسان امتیاز آور ملزم به ارائه سابقه بیمه از شرکت متقاضی گواهینامه می باشد)2تبصره 

ماه آخر فعالیت خود را که در شرکت  6کارشناس می بایست تاییدیه اشتغال بکار و بیمه حداقل (
  )  ارائه نمایندمتقاضی صالحیت مشغول بکار بوده 

فقط در بخش مربوطه لحاظ و در بخش کارشناسان سوابق مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره ) 3تبصره 
  .  قابل اعمال نمی باشد

یک  قابل محاسبه در یک شرکت می باشد و در صورت حضور فقط امتیاز هرکارشناس) 4تبصره 
  .گواهینامه هر دو شرکت ابطال خواهد گردید ،در لیست کارشناسان سایر شرکت ها کارشناس

نفر می باشد و  3ردیف از تخصص ها، حداقل یک و حداکثر  معرفی نیروي متخصص در هر) 5تبصره 
 بهمراه امتیازي جهت شرکت) در یک گروه تخصصی(نفر با یک تخصص 3معرفی کارشناس بیش از 

  .نخواهد داشت

ت
 امتیازسطح نوع مدیریتسقف امتیازپ

امتیازسطح شاخص مالی سقف امتیاز

5

5

5

گردش مالی سالیانه (متوسط سه  
1به ازاي هر 2 میلیارد ریالسال اخیر ) *

سود خالص سالیانه (متوسط سه  
1به ازاي هر 500 میلیون ریالسال اخیر ) *

* بر اساس صورتهاي مالی مصوب مجمع سالیانه شرکتها

1 به ازاي هر 2 میلیارد ریالارزش کل دارایی ها * 

**  میانگین سالهاي عضویت اعضاي هیئت مدیره در شرکت

* سابقه مدیریت نهادها یا شرکتهاي با موضوع فعالیت مرتبط با اهداف و برنامه هاي 
شرکت مادر

به ازاي هر سال تجربه مدیرعامل
2مدیریت مرتبط   *

به ازاي هر سال تجربه 
عضویت در هیئت مدیره 

شرکتهاي با فعالیت 
مرتبط  **

اعضاي هیئت 
مدیره

دارا بودن  
ساختار 

تشکیالتی 
و سازمان  

اجرایی
1

10

5

توانایی  
مالی ،  

سرمایه  
گذاري و 

تجهیز منابع

ث
سقف امتیاز

توانایی فنی و 
تا سقف 20 امتیازتخصصی

توانایی اجرایی و 
تا سقف 20 امتیازمدیریتی

توانایی مالی ، 
سرمایه گذاري و 

تجهیز منابع
تا سقف 10 امتیاز

دارا بودن ساختار 
تشکیالتی و 

سازمان اجرایی
تا سقف 5 امتیاز

به ازاي هر دو سال سابقه همکاري در شرکتهاي کارگزار و طرف قرارداد سازمان عمران و بهسازي شهري ایران 1 امتیازتا سقف 5 امتیازسوابق مرتبط

به ازاي هر  سال سابقه مدیریت عامل در شرکتهاي با فعالیت مرتبط 1 امتیاز و هر 5 سال عضویت در هیئت مدیره این شرکتها 1 امتیاز

اشخاص حقوقی که به صورت تخصصی در حوزه بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده، سکونتگاههاي غیررسمی و ناکارآمد شهري طرف قرارداد مدیریتی و یا مباشرتی با سازمان 
عمران و بهسازي شهري یا شهرداریها بوده اند به ازاي هر سال سابقه همکاري1 امتیاز و حداکثر تا سقف 10 امتیاز

سوابق 
10مرتبط

نحوه امتیاز دهی

اشخاص حقیقی

امتیاز دهی این بخش بسته به مدرك تحصیلی متقاضی از جدول فوق و در صورت ارایه صالحیت حرفه اي مرتبط ( پروانه نظام مهندسی، پروانه حقوقی، کارشناسی رسمی و ...)   با ضریب 2

امتیاز دهی این بخش همچون  جدول (ب) محاسبه خواهد شد. سقف امتیاز این بخش براي اشخاص حقیقی 20 امتیاز خواهد بود

متوسط گردش مالی سه سال اخیر - به ازاي هر 150 میلیون ریال، 1 امتیاز
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در صورتیکه محل شرکت متقاضی اخذ گواهینامه در محدوده بافت هاي فرسوده و ناکارآمد ) 6تبصره 
، )ارائه کپی برابر اصل سند و بنام شرکت و با تایید اداره کل راه و شهرسازي با(شهري واقع گردیده باشد

  . امتیاز به مجموع امتیازات متقاضی افزوده خواهد گردید 4

 رتبه بندي کارگزاران 

  1پایه   2پایه   3پایه   4پایه   5پایه   صالحیت قابل اخذ
  81- 100  71- 80  61- 70  51- 60  40- 50  امتیازهاي کسب شده

  .امتیاز است  40امتیاز مورد نیاز جهت اخذ صالحیت  حداقل

  :سقف ریالی قراردادهاي ساالنه کارگزاران در هر پایه به شرح ذیل می باشد ) 7تبصره 

 میلیارد ریال  2.5تا :  5پایه  -

  میلیارد ریال 5تا :  4پایه  -
 میلیارد ریال 7تا :  3پایه  -

 میلیارد ریال 15تا : 2پایه  -

 ریالیودیت بدون محد : 1پایه  -

  می باشد) 4(حداکثر پایه قابل احراز براي متقاضیان حقیقی، پایه. 

می باشد و کمیته  1395ارقام فوق حق الزحمه انجام خدمات مربوط به کارگزاري در سال ) 8تبصره 
 .این دستورالعمل در ارقام ریالی تجدید نظر نماید 14ستادي مختار است مطابق تبصره 

  ساز و کار ارزیابی صالحیت :5ماده 

متشکل از اعضاء زیر ستادي و استانی  صالحیت تعیینارزیابی و  تایید نهایی امتیازات اشخاص حقوقی توسط کمیته
  .صورت می پذیرد 

  :ستادي اعضاء کمیته   :الف 

   )رئیس کمیته(معاونت فنی و نظارت سازمان .1

  مدیرکل امور مالی - 2

  مدیر کل دفتر  طرح ، برنامه و بودجه   .3
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  مدیر کل  امالك و امور حقوقی . 4

   و ارتباطات مدیرکل دفتر فناوري اطالعات - 5

  )به انتخاب معاون فنی و نظارت( دبیر کمیته ستادي - 6

نهایی و بررسی مدارك ارسالی از سوي متقاضیان توسط کمیته هاي استانی صورت خواهد گرفت و نتیجه جهت کنترل 
پایه یک کمیته ستادي عالوه بر ارزیابی موردي و خاص متقاضیان  صدور گواهینامه به کمیته ستادي ارسال خواهد شد

در هر صورت تشکیل تمامی پرونده هاي . وظیفه نظارت بر حسن اجراي امور در کمیته هاي استانی را به عهده دارد 
  .ه کمیته استانی خواهد بود متقاضیان و پاسخگویی به آنها به عهده دبیرخان

کمیته ستادي تشکیل نشده  بررسی مدارك در کمیته ستادي هنگامی صورت می گیرد که) 9تبصره 
باشد و یا بررسی مدارك متقاضی در مهلت تعیین شده در کمیته ستادي صورت نگرفته و یا بررسی 

در اینصورت ) انجام شده باشد بررسی بصورت ناعادالنه(مدارك توسط استان مورد اعتراض متقاضی باشد
راساً نسبت به تحویل مدارك از متقاضی اقدام و پس از بررسی نتیجه را کتباً  کمیته ستادي مختار است

  .به کمیته استانی اعالم نمایند

  : استانی کمیته : ب 

 ) رئیس کمیته(رکل راه و شهرسازي مدی .1

 ) عضو و دبیر کمیته(رئیس اداره عمران و بهسازي شهري   .2

 مدیرکل دفتر فنی استانداري   .3

 

  :هیئت رسیدگی به تخلفات: 6ماده 

هیات رسیدگی به تخلفات و شکایات، در شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازي شهري ایران و با    - 1- 6
 :ترکیب زیر تشکیل می گردد

  ).رئیس(یکی از اعضاء هیئت مدیره به انتخاب مدیر عامل )الف 

  .معاون فنی و نظارت) ب 

  .  معاون توسعه مدیریت و منابع) ج

  ).دبیر(مدیرکل امالك و امور حقوقی) د
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درصورت ارسال گزارش تخلف از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی داراي صالحیت، حسب   - 2- 6
سی ، مراتب توسط  هیئت، مورد برر... گزارش هر شخص حقیقی یا حقوقی ، ادارات ، سازمانها ، نهادها و

  . و رسیدگی قرار خواهد گرفت 

در صورت وجود شکایت از سوي اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تصمیمات و ارزیابی کمیته،  –6-3
  .، پیگیري خواهد شدرسیدگی رسیدگی به شکایات بر اساس مستندات و اعالم کتبی، توسط هیئت

مبنی بر پذیرش یا رد شکایات اعالم  در رسیدگی به شکایات وارده نیز هیئت، نظر نهائی خود را  -  4- 6
  .خواهد نمود 

  .هیئت می تواند در صورت لزوم، مدارك و اطالعات الزم را از  مبادي ذیربط جمع آوري نماید -  5- 6

  :هیئت در پی بررسی هاي جامع خود میتواند یکی از تصمیمات زیر را در مورد تخلفات اتخاذ نماید - 6-6

  اخطار کتبی) الف

  ر کتبی و اخذ تعهد محضرياخطا)  ب 

  ماه 6تعلیق  موقت گواهی صالحیت حداقل  ) ج 

  سال 3لغو صالحیت حداکثر به مدت ) د 

  .هیئت باحضور  اکثریت اعضاء تشکیل وتصمیمات آن با نظر موافق اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود - 6-7

  .تصمیمات هیئت مزبور قطعی خواهد بود -  8- 6

ر صورت  لزوم از هر یک از اعضاء کمیته هاي ستادي یا استانی و یا   طرفین  هیئت می تواند د -  6-9
 .پرونده، جهت حضور در جلسه یا ارائه توضیحات، دعوت و یا نظرات آنان را بصورت مکتوب درخواست نماید

  

هاي ستادي و استانی به عنوان ناظر بدون حق رأي  حضور مدیر حراست در جلسات کمیته) 10تبصره 
  .می می باشدالزا

+ تصمیمات کمیته ستادي و استانی با اکثریت آراء اتخاذ می شود و جلسه با حضور نصف ) 11تبصره 
  .یک عضو کمیته رسمیت خواهد داشت
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آئین نامه داخلی نحوه تشکیل و اداره کمیته هاي ستادي و استانی ظرف مدت یکماه تهیه و )12تبصره 
  . ید به تصویب هیات مدیره سازمان خواهد رس

اشخاص حقوقی فعال در محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي بازآفرینی پایدار شهري در صورت 
نیاز به استفاده از ظرفیت هاي موجود در قانون حمایت از احیاء ، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده 

داده و گواهینامه و ناکارآمد شهري ، الزم است وضعیت خود را با شرایط این دستور العمل تطبیق 
 .صالحیت دریافت نمایند

هرگونه اصالح در این دستورالعمل با پیشنهاد کمیته ارزیابی و تعیین صالحیت ستادي و با ) 13تبصره 
تصویب هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران، به متقاضیان دریافت 

  .  اهد گردیداطالع رسانی خو 4گواهینامه از طریق سامانه ماده 

 دستورالعمل طبق( صالحیت گواهینامه دریافت جهت شده ارائه اطالعات صحت مسئولیت )14تبصره 
 عدم زمان هر و بوده صالحیت دارنده گواهینامه عهده بر) 10/12/93 مورخ مصوب صالحیت تعیین
و  شد خواهد ابطال کننده صادر طرف از صالحیت گواهینامه گردد، اثبات مستندات و مدارك صحت

  .پرونده متقاضی جهت رسیدگی به هیئت تخلفات ارجاع خواهد گردید

 نوسازي و بهسازي هاي طرح مجریان براي تعهدي هیچگونه صالحیت، گواهینامه صدور )15تبصره 
 در)ها شهرداري و ایران شهري و بهسازي عمران تخصصی مادر شرکت ، شهرسازي و راه وزارت(  شهري
 .کند نمی ایجاد کار ارجاع

مادر تخصصی هیات مدیره شرکت  14/6/1395تبصره در جلسه مورخ  15ماده و  6این دستورالعمل در 
 . عمران و بهسازي شهري ایران به تصویب رسید و از تاریخ مذکور الزم االجرا است 

  

 


