دستورالعمل احراز صالحیت موضوع ماده 4
قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و
ناکارآمد شهری

فروردین 1397
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بسمه تعالی
دستورالعمل احراز صالحیت موضوع ماده4
قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
در اجرای ماده  4قانون حمایت از احياء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،مصوب مجلس شورای اسالمی
ایران مورخ  ،1389/10/12نحوه احراز صالحيت مدیریت فنی ،مالی و اجرایی اشخاص حقيقی و حقوقی به منظور واگذاری
قسمتی از اختيارات مجریان طرحهای احياء ،بهسازی و نوسازی (وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها) به شرح دستورالعمل
پيوست ابالغ میگردد.
منظور از واگذاری اختيارات ،صرفاً اقدامات مربوط به تصدیگری امور و وظایف شرکت عمران و بهسازی شهری و شهرداریها
است که در قالب سه گرایش جداگانه به شرح زیر ،قابل واگذاری است.
بند الف) گرایش توسعهگری
بند ب) گرایش تسهيلگری
بند ج) گرایش کارگزاری
تبصره  :1اشخاص حقوقی فعال در محدودهها و محلههای هدف برنامههای بازآفرینی پایدار شهری در صورت نياز به استفاده از
ظرفيتهای موجود در قانون حمایت از احياء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،الزم است وضعيت خود را
با شرایط این دستورالعمل تطبيق داده و گواهينامه صالحيت دریافت نمایند.
ماده  :1تعاریف
اصطالحات و مفاهيمی بر اساس تعابير ذیل در این دستورالعمل بکار رفته است:
الف -بازآفرینی شهری پایدار
• بازآفرینی شهری (طبق سند ملی راهبردی احیاء ،بهسازی و نوسازی تانمندسازی بافتهای فرسوده و
ناکارآمد شهری ،شماره  74900/48601هـ ،تاریخ ابالغ  1393/7/2هیأت وزیران)
فرایند توسعه همه جانبه در عرصه های اقتصادی ،اجتماعی ،محيطی و کالبدی به منظور ارتقای کيفيت زندگی در محدودهها و
محلههای هدف در پيوند با باقی شهر.
• محدودههای هدف بازآفرینی شهری (طبق سند ملی راهبردی احیاء ،بهسازی و نوسازی تانمندسازی
بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،شماره  74900/48601هـ ،تاریخ ابالغ  1393/7/2هیأت وزیران)
محدودههایی که به موجب طرحهای مصوب احياء ،بهسازی و نوسازی مشمول برنامههای ساماندهی در سند ملی راهبردی احياء،
بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده ناکارآمد قرار میگيرند.
• سند مشارکتی بازآفرینی محله
این سند طی فرآیندهای تسهيلگری بازآفرینی توسط مرکز توسعه محله تدوین میشود و مرکز توسعه محله موظف است با توسعه
انواع روشهای مشارکت ،مشارکت حداکثری کنشگران و ذیمدخالن را در تدوین کليه بخشهای سند فراهم کند .محتوای این
سند که در دو بخش راهبردی و عملياتی ،دستورکار بازآفرینی محدوده یا محله هدف را تعيين میکند ،شامل چشمانداز بازآفرینی
محدوده یا محله هدف ،اهداف کالن و عملياتی ،اقدامات و برنامههای عملياتی و خدمات مورد نياز محله ،اولویت برنامهها و
اقدامات ،نقش هر یک از کنشگران و ذیمدخالن در برنامهها و اقدامات ،منابع مورد نياز و در دسترس برای تحقق برنامهها و
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اجرای اقدامات (به تفکيک منابع درونی و بيرونی) و فرضها (نوع همکاری ،حمایت سایر دستگاهها و نهادها را نشان میدهد).
است .الزم به توضيح است که ویژگیها ،اصول و روش تدوین این سند در بخش ششم با جزئيات بيشتر تشریح شده است.
ب -طرحهای احیاء ،بهسازی و نوسازی (بازآفرینی شهری) (طبق بند ج ماده قانون حمایت از احیاء ،بهسازی
و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری)
طرحهایی هستند که در چارچوب طرح های توسعه شهری (اعم از جامع و تفصيلی) به منظور اجرای برنامههای احياء ،بهسازی و
نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی ،فنی و معماری تهيه میشود .این طرحها در برگيرنده کاربریهای جدید و مورد نياز
محدوده معينی از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجرای آنها متضمن تامين خدمات عمومی و زیرساختهای شهری از
قبيل شبکههای دسترسی ،معابر و بدنه آنها ،پروژههای عمرانی و خدمات شهری ،فضای سبز و غيره است که متکی بر ضوابط
شهرسازی و معماری ایرانی-اسالمی و بومی هر منطقه میباشد.
پ -نهاد توسعه محله
نهاد توسعه محله گروهی متشکل از معتمدین محلههای هدف بازآفرینی و مدیریت شهری است که مرکز راهبری و مدیریت فرآیند
بازآفرینی محدودهها و محلههای هدف را بر عهده دارد .نهـاد توسـعه محله در جایگاهی باالتر از مراکز توسعه محله قرار دارد و
مرکز اصلی تصميمگيری در خصوص برنامه تدوین شـده در مرکـز توسـعه محله است.
ت -مرکز توسعه محله
مرکز توسعه محله مرکز تصميمسازی فرآیند بـازآفرینی محـدوده و محلـه هـدف است .این مرکز پایگاه اجتماعی-مکانی الزم
برای سـنجش وضـعيت محلـه بـه روش اقـدام پژوهـی مشـارکتی ( ،1)PARامکان برقراری ارتباط تنگاتنگ با اجتماع محلهای
محدوده و محله هدف و با ایجاد فرصتهـای برابـر و تسهيل مشارکت کليه ذینفعان و ذینفوذان ،موجبات برنامهریزیِ مشارکتیِ
بازآفرینی محله و پـایش و بـازبينی برنامـههـا را فـراهم میکند.
ج -توسعهگر
شخص حقوقی که با در اختيار داشتن تخصصها و امکانات فنی و مالی در طرحهای مقاومسازی ،بهسازی ،ساخت و نوسازی در
حوزه کاربریهای انتفاعی و غيرانتفاعی شامل مسکن و ساختمان ،خدمات زیربنائی و روبنائی و فضاهای عمومی در مقياس پالکهای
انفرادی ،تجميعی ،در مقياس محلی و شهری ،مدیریت و مسئوليت اجرا و یا سرمایهگذاری را بر عهده دارد.
چ  -تسهیلگر
شخص حقوقی است که با اطالع از روندها و تعامالت ميان گروههای محلی ،فرآیند الزم را فراهم آورده که گروههای محلی
بتوانند به صورت مشارکتی ،نقشه راه و برنامه رسيدن به هدف مشترک خود را ترسيم و تدوین کنند .نهاد تسهيلگر ،کمک
میکند تا با افزایش تعامل مثبت و کاهش تعارضها ميان جامعه محلی ،نهادهای عمومی و دولتی و بخش خصوصی اشتراک
مساعی بيشتری حاصل شده و آنان بتوانند تصميمگيریهای مشترک برای رسيدن به اهداف مشترک داشته باشند.
ح -کارگزار
کارگزار ،شخص حقيقی یا حقوقی است که با اطالع از روندها و فرآیندهای اداری ،حقوقی ،قانونی و مالی ،مأمور میگردد تا
کليه امور مالی ،حقوقی و اداری واگذار شده از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری و یا شهرداریها را تا حصول نتيجه پيگيری
کند.
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خ  -اشخاص حقیقی
اشخاص حقيقی که پس از احراز صالحيت به موجب مفاد این دستورالعمل وظایف محول شده را در قالب امورکارگزاری به
منظور پيگيری و تحقق برنامهها و پروژههای این شرکت و شهرداریها در چارچوب سند بازآفرینی محدودهها و محلهها ناکارآمد
شهری با همکاری نهادهای محلی به عهده میگيرند.
تبصره  :1اشخاص حقيقی هيچ گونه رابطه استخدامی با دولت (قراردادی ،پيمانی ،رسمی) اعم از وزارتخانهها ،موسسات و
شرکتهای دولتی و شهرداریها و شرکتهای تابعه آن نداشته و در حال حاضر شاغل در دستگاههای مزبور نباید باشند.
د -اشخاص حقوقی
شرکتها ،موسسات و نهادهایی که سهام دولت اعم از وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از  50درصد
باشد ،اشخاص حقوقی مجاز در این دستور العمل به حساب میآیند.
ر -دستگاه اجرایی
کليه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غيردولتی ،شرکتهای دولتی و کليه دستگاههایی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبيل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک
مرکزی ،بانکها و بيمههای دولتی ،دستگاه اجرایی ناميده میشوند.
ز -احراز صالحیت
فرآیندی است که طی آن ،وجود شرایط اخذ مجوز فعاليت در یکی از گرایشهای توسعهگری ،تسهيلگری و کارگزاری ،طبق
مفاد این دستورالعمل ،ارزیابی و تعيين میگردد.
س -ارزیابی کننده
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و ادارات کل راه و شهرسازی استانها به نمایندگی از شرکت میباشند.
ش -ارزشیابی
فرآیندی است که درآن سطح کيفيت کارهای در دست انجام یا انجام شده دارندگان صالحيت را در مقاطع یا دورههای زمانی
معين ،تعيين میکند.
ص -رتبه صالحیت
سطحی از توان اشخاص موضوع این دستورالعمل که بر اساس امتياز تخصص مالی ،فنی و اجرایی متقاضی در هر یک از
گرایشهای توسعهگری ،تسهيلگری و کارگزاری تعيين مینماید و بر اساس آن حدود وظایف و اختيارات قابل واگذاری به وی
در انجام موضوع مطابق ماده  4این دستورالعمل تعيين میگردد.
ض -گواهی صالحیت
گواهينامههای که توسط ارزیابیکننده به متقاضی واجد شرایط در چارچوب این دستورالعمل و با اعتبار  2ساله (از زمان صدور)،
اعطا میشود .برای متقاضيانی که در سنوات گذشته گواهی صالحيت دریافت نمودهاند و تقاضای تمدید یا ارتقاء برای سنوات
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آینده را دارند پس از ارزشيابی سوابق در دوره یکساله گذشته و طبق نظر ارزیابی کننده به مدت یک تا سه سال قابل تمدید
است.
ماده  - 2حدود وظایف
مجموعه اقداماتی را که شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و یا شهرداریها میتوانند به اشخاص دارای صالحيت واگذار
نمایند .این اقدامات ،برحسب گرایشهای تعریف شده در این دستورالعمل ،و متناسب با رتبه صالحيت اشخاص حقيقی و حقوقی
و نيز متناسب با نياز محدودهها و محلههای هدف در سه گرایش به شرح زیر تقسيم میشود:
الف -گرایش توسعهگری
• مدیریت کل فرآیند توسعه؛ در چهار مرحله  -1تعریف پروژه شناسنامهدار؛  -2مدیریت مالی سرمایهگذاری؛  -3فرآیند
توليد و ساخت؛ و  -4فرآیند عرضه و فروش
• مدیریت بخش فنی ،بخش اقتصادی و مدیریت ریسکهای اقتصادی و فنی
• جهت دادن به سرمایههای خرد و سرگردان در راستای توسعه محله و ارتقای کيفيت زندگی شهری
• سرمایهگذاری و مشارکت صد درصدی در ریسک سرمایهگذاری و طراحی مکانيزم تامين مالی و تضمين سود
سرمایهگذاری با استفاده از ابزارهای بازار پول و سرمایه
• ارایه ضمانت کيفيت فنی و ایمنی و مرغوبيت همراه با بيمههای مسئوليت حرفهای
•

حمایت از کسب و کارهای خرد محلی مرتبط با اقدامات در دست انجام

ب -گرایش تسهیلگری
• ارتقای توانمندیهای گروههای محلی تأثيرگذار در راستای تسهيل راهاندازی مرکز توسعه محله
• تدوین سند مشارکتی بازآفرینی محله با استفاده از توسعه انواع روشهای مشارکت و همافزایی منابع و نيروها و
گروههای محلی ،دولتی و بخش خصوصی (کنشگران بازآفرینی)
• توانافزایی گروههای محلی در افزایش توانمندی خودسازماندهی و خودیاری و همکاری با یکدیگر و تعامل با سایر
نقشآفرینان بازآفرینی
• ایجاد همافزایی و هماندیشی بين نهادهای مردمی ،عمومی ،خصوصی و دولتی در راستای تحقق بازآفرینی محلی پایدار
• راهبری تحقق مدیریت مشارکتی به منظور تحقق سند بازآفرینی محله
• مستندسازی فرآیندها و روشها و آسيبشناسی الگوها و فرآیندهای طی شده در سطح محلی
• اطالعرسانی در خصوص اقدامات و برنامهها به نحوی که قابل انتقال برای تمام اجتماعات باشد.
ج-گرایش کارگزاری
• مدیریت و اجرای کليه امور اداری ،حقوقی ،قانونی ،مالی و اجرایی محدودههای هدف بازآفرینی
• مدیریت و اجرای فرآیندهای حوزه اراضی و امالک و تجهيز منابع مرتبط با ساختوساز در خصوص امالک و
مستغالت شرکت عمران و بهسازی و شهرداریها (صدور پروانه ،اخذ مجوزها ،تجميع ،بخشودگی و)...

5

ماده  -3نحوه نظارت بر اقدامات
نحوه نظارت بر اقدامات بر اساس آیين نامه نحوه رسيدگی که پيوست دستورالعمل میباشد ،صورت خواهد گرفت.
ماده  -4نحوه احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی
معيارهای احراز صالحيت اشخاص حقيقی و حقوقی در هر گرایش به تفکيک به شرح زیر است:
شرایط احراز صالحیت مجوز بند الف -توسعهگر
مجوز این گرایش تنها به افراد حقوقی داده میشود.
 -1توانایی مدیریتی ،فنی و تخصصی
 -2توانایی مالی ،سرمایهگذاری و تجهيز منابع
 -3دارا بودن ساختار تشکيالتی و سازمان اجرایی
 -4سوابق مرتبط
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 -1توانایی مدیریتی ،فنی و تخصصی
سقف امتیاز

گرایش تخصصی

امتیاز

گروههای تخصصی

معماری /مرمت*

3

طراحی شهری

1

برنامهریزی شهری /شهرسازی

1

مدیریت ساخت*

2

عمران /گرایش سازه*

3

مدیریت پروژه و ساخت*

2

مدیریت صنعتی /مالی یا توليد و عمليات

1

مدیریت بازرگانی /گرایش مالی

2

مدیریت بازرگانی /گرایش بازاریابی*

2

مدیریت بازرگانی /گرایش بيمه

1

مدیریت اجراییMBA /

1

اقتصاد نظری*

2

اقتصاد

1

اقتصاد شهری

2

خصوصی /عمومی*

1

تجارت /شرکتهای تجاری*

2

حقوق ثبتی

1

گروه  )5محیط زیست

کارشناس محيط زیست

2

گروه  )6علوم اجتماعی

کارشناس علوم اجتماعی*

2

گروه  )1فنی
(گرایشهای مرتبط)

گروه  )2مدیریت
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گروه  )3اقتصاد

گروه  )4حقوقی

تبصره  )1در کليه گروههای تخصصی حداقل سطح تحصيالت باید کارشناسی باشد؛ با افزایش سطح به کارشناسی ارشد و دکتری 0.15
ضریب امتياز بيشتری کسب میشود.
تب صره  )2در کليه گروههای تخ ص صی حداقل سابقه سه سال ا ست و امتياز کار شنا سان در هرکدام از گروههای تخ ص صی ذکر شده در
جدول فوق به ازای هر  3سال سابقه در ر شته مربوطه و در بازآفرینی بافتهای ناکارآمد  0.5ضریب حداکثر تا سقف یک امتياز افزایش
خواهد یافت.
تبصره  )3گرایشهای ستاره دار برای احراز صالحيت در گرایش توسعهگری الزام آور است.

 -2توانایی مالی ،سرمایهگذاری و تجهیز منابع
سقف امتیاز

شاخص مالی

سطح

امتیاز

10

ارزش کل دارایی

به ازای هر  5ميليارد ریال

1

10

گردش مالی سالیانه (متوسط سه سال اخیر)

به ازای هر  20ميليارد ریال

1

10

سود خالص سالیانه (متوسط سه سال اخیر)

به ازای هر یک ميليارد ریال

1
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 -3دارا بودن ساختار تشکیالتی و سازمان اجرایی
سقف امتیاز

نوع مدیریت

سطح

امتیاز

2.5

مدیرعامل

به ازای هر سال تجربه مدیریت مرتبط*

0.5

2.5

اعضاء هیأت مدیره

به ازای هر سال تجربه عضویت در هيأت مدیره شرکتها با فعاليت

0.5

مرتبط

5

گواهی نامه

دارا بودن گواهینامههای مرتبط ( )ISOو...

1

5

تشکیالت و ساختار تفصیلی

دارا بودن ساختار تفصيلی و مستندات فرآیندی

1

*سابقه مدیریت نهادها یا شرکتهای با موضوع فعاليت مرتبط با اهداف و برنامههای شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
 -4سوابق مرتبط
سقف امتیاز

اقدامات

نوع فعالیت

امتیاز
پایه  5 :1امتياز

دارا بودن صالحيت ارائة خدمات پيمانکاری از سوی سازمان برنامه
و بودجة کشور در گروه «ساختمان و ابنيه»

پایه  4 :2امتياز
پایه  3 :3امتياز
پایه  2 :4امتياز
پایه  1 :5امتياز
ارشد 4 :امتياز

 -1ساخت و
مشارکت در

دارا بودن پروانة انبوه سازی از وزارت راه و شهرسازی

ساخت

پایه  3 :1امتياز
پایه  2 :2امتياز
پایه  1 :3امتياز

دارا بودن صــالحيت ارائة خدمات طرح و ســاخت غيرصــنعتی از
30

سوی سازمان برنامه و بودجة کشور در گروه «ساختمان و ابنيه»
دارا بودن صالحيت ارائة خدمات مدیریت طرح از سوی سازمان
برنامه و بودجة کشور در گروه «شهرسازی و معماری»
 -2تجهیزمنابع
مالی و جذب
سرمایه

تامين منابع مالی پروژههای سرمایه گذاری داخل محدودههای هدف
تامين منابع مالی پروژه های ســـرمایه گذاری خارج محدوده های
هدف
تامين منابع مالی پروژههای سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه

5
4
3
2
3

 -3اقدامات
مشارکتی و توان

هرگونه اقدامی که در را ستای ارتقا و توانمندیهای کن شگران محله

اجرایی کنشگران

ای باشد

4

محلهای
*اقدامات این بخشها به شرط انجام در محدودههای هدف ،در صورت ارایه مستندات قراردادهای قبلی مشمول امتياز خواهند شد.
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شرایط احراز صالحیت مجوز بند ب -تسهیلگری
مجوز این گرایش تنها به افراد حقوقی داده میشود.
 -1توان تخصصی و مهارت حرفه ای
 -2دارا بودن ساختار تشکيالتی و سازمان اجرایی
 -3سوابق مرتبط
 -1توان تخصصی و مهارت حرفهای
سقف امتیاز

گرایش تخصصی

امتیاز

گروههای تخصصی

عمران /معماری /مرمت

3

طراحی شهری

3

برنامه ریزی شهری /شهرسازی*

3

مهندسی صنایع* MBA /

3

گروه  )2اقتصادی

علوم اقتصادی*

2

گروه  )3اجتماعی

علوم اجتماعی*

2

گروه  )4حقوق

حقوق *

1

گروه  )1فنی
35

تبصره  )1در کليه گروههای تخصصی حداقل سطح تحصيالت باید کارشناسی باشد؛ با افزایش سطح به کارشناسی ارشد و دکتری 0.15
ضریب امتياز بيشتری کسب میشود.
تبصره  )2در کليه گروههای تخصصی حداقل سابقه سه سال است و امتياز کارشناسان در هرکدام از گروههای تخصصی ذکر شده در
جدول فوق به ازای هر  3سال سابقه در رشته مربوطه و در بازآفرینی بافتهای ناکارآمد  0.5ضریب حداکثر تا سقف یک امتياز افزایش
خواهد یافت.
تبصره  )3گرایشهای ستارهدار برای احراز صالحيت در گرایش توسعهگری الزامآور است.

 -2دارا بودن ساختار تشکیالتی و سازمان اجرایی
سقف امتیاز

نوع مدیریت

سطح

امتیاز

2.5

مدیرعامل

به ازای هر سال تجربه مدیریت مرتبط*

0.5

2.5

اعضاء هیأت مدیره

به ازای هر سال تجربه عضویت در هيأت مدیره شرکتها با فعاليت
مرتبط

0.5

5

گواهینامه

دارا بودن گواهینامههای مرتبط ( ISOو) ...

1

5

تشکیالت و ساختار تفصیلی

دارا بودن ساختار تفصيلی و مستندات فرآیندی

1

*سابقه مدیریت نهادها یا شرکتهای با موضوع فعاليت مرتبط با اهداف و برنامههای شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
**سازمانهای مردم نهاد ) (NGOدارای مجوز رسمی فعاليت ،به شرط داشتن مجوز و سابقه فعاليت و سوابق کار با اجتماعات
محلی ،سقف امتياز این بند را اخذ خواهند کرد.
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 -3سوابق مرتبط
نوع فعالیت و اقدامات

امتیاز

سقف امتیاز

انجام امور مربوط به تسهیلگری

10

آموزش

10

کاربردی و ارزیابی

5

همکاری با تشکل ها

10

50

*اقدامات این بخشها به شرط انجام در محدودههای هدف ،در صورت ارایه مستندات قراردادهای قبلی مشمول امتياز خواهند شد.
**شرکت در دوره آموزشی تسهيلگری مورد تایيد شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و یا دارای گواهينامه مورد تایيد شرکت

شرایط احراز صالحیت مجوز بند ج -کارگزاری
مجوز این گرایش افراد حقيقی و حقوقی داده میشود.
 -1توان تخصصی و مهارت حرفه ای
 -2سوابق مرتبط
 -1توان تخصصی و مهارت حرفهای
گرایش تخصصی

امتیاز

گروههای تخصصی

سقف امتیاز

معماری

10

شهرسازی /برنامه ریزی شهری

10

عمران

10

علوم اجتماعی

10

گروه  )2علوم اقتصادی/مالی

کارشناس اقتصادی /مالی

10

گروه  )3حقوق

کارشناس حقوق

10

گروه  )1فنی/مطالعاتی/اجتماعی
60

تبصره  )1در کليه گروههای تخصصی حداقل سطح تحصيالت باید کاردانی باشد.

 -2سوابق مرتبط
نحوه امتیاز دهی

سقف امتیاز

اشخاص حقوقی که بصورت تخصصی در حوزه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده ،سکونتگاههای غير رسمی و
40

ناکارآمد شهری طرف قرارداد مدیریتی و یا مباشرتی با سازمان عمران و بهسازی شهری یا شهرداری ها بوده اند به ازاء
هر قرارداد کارگزاری  5امتياز

ماده  )5الزامات کسب امتیاز
شرکت متقاضی ملزم به ارائه قرارداد و کارشناسان امتيازآور میباشد الزم به ذکر است کارشناسان معرفی شده میبایست حداقل 6
ماه سابقه کار و بيمه داشته باشند.
سوابق مدیرعامل و اعضای هيأت مدیره فقط در بخش مربوطه لحاظ و در بخش کارشناسان قابل اعمال نمیباشد.

10

امتياز هرکارشناس فقط قابل محاسبه در یک شرکت میباشد و در صورت حضور یک کارشناس در ليست کارشناسان سایر
شرکتها ،گواهينامه هر دو شرکت ابطال خواهد گردید.
معرفی نيروی متخصص در هر ردیف از تخصص ها ،حداقل یک و حداکثر  3نفر میباشد و معرفی کارشناس بيش از  3نفر با یک
تخصص (در یک گروه تخصصی) امتيازی جهت شرکت به همراه نخواهد داشت.
در صورتيکه محل شرکت متقاضی اخذ گواهينامه در محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری واقع گردیده باشد (با ارائه
کپی برابر اصل سند و بنام شرکت و با تایيد اداره کل راه و شهرسازی) 4 ،امتياز به مجموع امتيازات متقاضی افزوده خواهد گردید.
رتبهبندی اشخاص (در هر سه گرایش)
صالحيت قابل اخذ

پایه3

پایه2

پایه1

امتيازهای کسب شده

70-50

85-71

100-86

حداقل امتياز مورد نياز جهت اخذ صالحيت  50امتياز است.
ماده  )6نحوه ارجاع کار
سقف ریالی قراردادهای ساالنه ارجاع کار به تفکيک هر پایه و هر گرایش به شرح زیر است؛
جدول سقف ریالی ارجاع کار در هر پایه و هر گرایش
رتبه صالحیت
پایه 3
پایه 2
پایه 1

بند الف -توسعهگری* ** -
 20برابر حد نصاب معامالت
متوسط
 100برابر حد نصاب معامالت
متوسط

بند ب -تسهیلگری
 5برابر حد نصاب معامالت متوسط
 10برابر حد نصاب معامالت متوسط

بندج-کارگزاری
یک برابر حد نصاب معامالت
متوسط
 3برابر حد نصاب معامالت
متوسط

باالی  100برابر حد نصاب

باالی  10برابر حد نصاب معامالت

باالی  5برابر حد نصاب معامالت

معامالت متوسط

متوسط

متوسط

*ارقام اعالم شده در این ستون سهم شراکت شهرداریها و شرکت عمران و بهسازی شهری و یا نهادهای دولتی و عمومی است.
**چنانچه توسعهگر قراردادی با دستگاههای دولتی نداشته باشد ،معيار ارجاع کار بر اساس رویکرد محلهمحوری می باشد ،بدین
صورت که ارجاع کار برای رتبه  3 3تا  5هکتار ،رتبه  2از  5تا  20هکتار و رتبه  1از  20هکتار به باال می باشد.
تبصره  :1کميته ستادی مختار است در ارقام ریالی این دستورالعمل تجدید نظر نماید.
ماده  :7سازوکار ارزیابی صالحیت
بررسی و تطبيق مدارک ارائه شده در سامانه متقاضيان با اصل مدارک و پاسخگویی به آنها توسط کميته استانی صورت
خواهد گرفت و نتيجه در قالب فرم نهایی مندرج در سامانه جهت کنترل نهایی و صدور گواهينامه به کميته ستادی ارسال
خواهد شد.
الف :اعضاء کمیته استانی
 -1مدیرکل راه و شهرسازی (رئيس کميته(
 -2مدیر کل دفتر فنی استانداری
 -3رئيس اداره عمران و بهسازی شهری (عضو و دبير کميته(
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ب :اعضاء کمیته ستادی
 -1عضو هيأت مدیره و راهبر حوزه فنی با تشخيص مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (رئيس کميته)
 -2مدیرکل تجهيز منابع و مشارکت ها
 -3مدیر کل امور حقوقی
 -4مدیرکل راهبری و هدایت طرحهای باز آفرینی شهری
 -5دبير کميته ستادی (به انتخاب رئيس کميته ستادی(
تبصره  :1اقدامات مربوط به امور سامانه گواهينامه صالحيت ماده  4بر عهده دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات میباشد.
کميته ستادی عالوه بر ارزیابی موردی و خاص متقاضيان ،وظيفه نظارت بر حسن اجرای امور در کميتههای استانی را به عهده
دارد.در هر صورت تشکيل تمامی پروندههای متقاضيان و پاسخگویی به آنها به عهده دبيرخانه کميته استانی خواهد بود.
تبصره  :2بررسی مدارک در کميته ستادی هنگامی صورت میگيرد که کميته استانی تشکيل نشده باشد و یا بررسی
مدارک متقاضی در مهلت تعيين شده در کميته ستادی صورت نگرفته و یا بررسی مدارک توسط استان مورد اعتراض
متقاضی باشد( بررسی بصورت ناعادالنه انجام شده باشد )در اینصورت کميته ستادی مختار است راساً نسبت به تحویل
مدارک از متقاضی اقدام و پس از بررسی نتيجه را کتباً به کميته استانی اعالم نمایند.
تبصره  :3حضور مدیر حراست در جلسات کميتههای ستادی و استانی به عنوان ناظر بدون حق رأی الزامی میباشد.
تبصره  :4تصميمات کميته ستادی و استانی با اکثریت آراء اتخاذ میشود و جلسه با حضور نصف به عالوه یک عضو کميته
رسميت خواهد داشت.
ماده  :8هیأت رسیدگی به تخلفات
 -8-1هيأت رسيدگی به تخلفات و شکایات ،در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و با ترکيب زیر تشکيل میگردد:
الف) عضو هيأت مدیره ،راهبر امور فنی (رئيس(
ب) مدیرکل امور حقوقی
ج) مدیرکل تجهيز منابع و مشارکتها
د) دبير کميته ستادی (دبير)
هـ) مدیر کل حراست
 -8-2در صورت وجود شکایت از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی در خصوص تصميمات و ارزیابی کميته ،رسيدگی به
شکایات بر اساس مستندات و اعالم کتبی ،توسط هيأت رسيدگی ،پيگيری خواهد شد.
 -8-3درصورت ارسال گزارش تخلف از عملکرد اشخاص حقيقی و حقوقی دارای صالحيت ،حسب گزارش هر شخص
حقيقی یا حقوقی ،ادارات ،سازمانها ،نهادها و ،...مراتب توسط هيأت ،مورد بررسی و رسيدگی قرار خواهد گرفت.
 -8-4رسيدگی به شکایات وارده نيز هيأت ،نظر نهائی خود را مبنی بر پذیرش یا رد شکایات اعالم خواهد نمود.
 -8-5هيأت میتواند در صورت لزوم ،مدارک و اطالعات الزم را از مبادی ذیربط دریافت نماید.
 -8-6هيأت در پی بررسیهای جامع خود میتواند یکی از تصميمات زیر را در مورد تخلفات اتخاذ نماید:
الف) اخطار کتبی
ب) اخطار کتبی و اخذ تعهد محضری
ج) تعليق موقت گواهی صالحيت حداقل  6ماه
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د) لغو صالحيت حداکثر به مدت ) (3سال
 -8-7هيأت با حضور اکثریت اعضاء تشکيل و تصميمات آن با نظر موافق اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
 -8-8تصميمات هيأت مزبور قطعی خواهد بود.
 -8-9هيأت میتواند در صورت لزوم از هر یک از اعضاء کميتههای ستادی یا استانی و یا طرفين پرونده ،جهت حضور در
جلسه یا ارائه توضيحات ،دعوت و یا نظرات آنان را بصورت مکتوب درخواست نماید.
تبصره  :1هرگونه اصالح در این دستورالعمل با پيشنهاد کميته ارزیابی و تعيين صالحيت ستادی و با تصویب هيأت مدیره
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ،به متقاضيان دریافت گواهينامه از طریق سامانه ماده  4اطالع رسانی خواهد گردید.
تبصره  :2مسئوليت صحت اطالعات ارائه شده جهت دریافت گواهينامه صالحيت برعهده دارنده گواهينامه صالحيت بوده و
هر زمان عدم صحت مدارک و مستندات اثبات گردد ،گواهينامه صالحيت از طرف صادرکننده ابطال خواهد شد و پرونده
متقاضی جهت رسيدگی به هيأت تخلفات ارجاع خواهد گردید.
تبصره  :3صدورگواهينامه صالحيت ،هيچگونه تعهدی برای مجریان طرحهای بهسازی و نوسازی شهری (وزارت راه و
شهرسازی ،شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و شهرداریها) در ارجاع کار ایجاد نمیکند.
این دستورالعمل ،اصالحيه دستورالعمل مصوب مورخ  1395/06/14میباشد ،که در  8ماده و  17تبصره در جلسه مورخ
 1397/01/27به تصویب هيأت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری رسيده است و از تاریخ تصویب جایگزین مصوبات
قبلی و الزم االجرا میباشد.
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