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 تعالی بسمه

  4ماده موضوع صالحیت احراز دستورالعمل

 شهري ناکارآمد و فرسودههاي بافت نوسازي و بهسازي احیاء، از حمایت قانون

  

 اسالمی ورايش مجلس مصوب شهري، ناکارآمد و فرسوده هايبافت نوسازي و بهسازي احیاء، از حمایت قانون 4 ماده اجراي در

 اگذاريو منظور به حقوقی و حقیقی اشخاص اجرایی و مالی فنی، مدیریت صالحیت احراز نحوه ،1389/10/12 مورخ ایران

 دستورالعمل شرح به) هاشهرداري و شهرسازي و راه وزارت( نوسازي و بهسازي احیاء، هايطرح مجریان اختیارات از قسمتی

 .گرددمی ابالغ پیوست

 هاشهرداري و نبازآفرینی شهري ایرا  شرکت وظایف و امور گريتصدي به مربوط اقدامات صرفاً اختیارات، واگذاري از منظور

 .است واگذاري قابل زیر، شرح به جداگانه گرایش سه قالب در که است

 گريتوسعه گرایش) الف بند

 يگرتسهیل گرایش) ب بند

 کارگزاري گرایش) ج بند

 از استفاده هب نیاز صورت در شهري پایدار بازآفرینی هايبرنامه هدف هايمحله و هامحدوده در فعال حقوقی اشخاص :1 تبصره

 را خود ضعیتو است الزم شهري، ناکارآمد و فرسوده ايهبافت نوسازي و بهسازي احیاء، از حمایت قانون در موجود هايظرفیت

 .نمایند دریافت صالحیت گواهینامه و داده تطبیق دستورالعمل این شرایط با

 

  تعاریف )1 ماده

  :است رفته بکار دستورالعمل این در ذیل تعابیر اساس بر مفاهیمی و اصطالحات

  پایدار شهري بازآفرینی -الف

فرسوده و هاي انمندسازي بافتوت (طبق سند ملی راهبردي احیاء، بهسازي و نوسازي شهري بازآفرینی •

 )وزیران هیأت 2/7/1393هـ، تاریخ ابالغ  48601/74900ناکارآمد شهري، شماره 

و ها ر محدودههاي اقتصادي، اجتماعی، محیطی و کالبدي به منظور ارتقاي کیفیت زندگی دفرایند توسعه همه جانبه در عرصه

  .هدف در پیوند با باقی شهرهاي محله

انمندسازي وت (طبق سند ملی راهبردي احیاء، بهسازي و نوسازي شهري بازآفرینی هدف هايمحدوده •

 )وزیران هیأت 2/7/1393هـ، تاریخ ابالغ  48601/74900فرسوده و ناکارآمد شهري، شماره هاي بافت

بردي احیاء، هاي ساماندهی در سند ملی راهاحیاء، بهسازي و نوسازي مشمول برنامههاي مصوب هایی که به موجب طرحمحدوده

  .گیرندهاي فرسوده ناکارآمد قرار میبهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت

 محله بازآفرینی مشارکتی سند •

 توسعه با است موظف محله توسعه مرکز و شودمی تدوین محله توسعه مرکز توسط بازآفرینی يگرتسهیل فرآیندهاي طی سند این

 این محتواي. کند فراهم سند هايبخش کلیه تدوین در را مدخالنذي و کنشگران حداکثري مشارکت مشارکت، هايروش انواع

 بازآفرینی اندازچشم شامل کند،می تعیین را هدف محله یا محدوده بازآفرینی دستورکار عملیاتی، و راهبردي بخش دو در که سند

 و هابرنامه اولویت محله، نیاز مورد خدمات و عملیاتی هايبرنامه و اقدامات عملیاتی، و کالن اهداف هدف، محله یا محدوده

 و هابرنامه تحقق براي دسترس در و نیاز مورد منابع اقدامات، و هابرنامه در مدخالنذي و کنشگران از یک هر نقش اقدامات،
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) .دهدمی نشان را نهادها و هادستگاه سایر حمایت همکاري، نوع( هافرض و) بیرونی و درونی منابع تفکیک (به اقدامات اجراي

  .است شده تشریح بیشتر جزئیات با ششم بخش در سند این تدوین روش و اصول ها،ویژگی که است توضیح به الزم. است

 (طبق بند ج ماده قانون حمایت از احیاء، بهسازي )شهري بازآفرینی( نوسازي و بهسازي احیاء، هايطرح -ب

  و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري)

هاي احیاء، بهسازي و هاي توسعه شهري (اعم از جامع و تفصیلی) به منظور اجراي برنامههایی هستند که در چارچوب طرحطرح

هاي جدید و مورد نیاز ها در برگیرنده کاربرياین طرح. شودنوسازي شهري با رعایت اصول شهرسازي، فنی و معماري تهیه می

هاي شهري از ختهاي فرسوده و ناکارآمد شهري بوده و اجراي آنها متضمن تامین خدمات عمومی و زیرسامحدوده معینی از بافت

بر ضوابط  است که متکیهاي عمرانی و خدمات شهري، فضاي سبز و غیره هاي دسترسی، معابر و بدنه آنها، پروژهقبیل شبکه

 .باشدسالمی و بومی هر منطقه میا-شهرسازي و معماري ایرانی

  

 محله توسعه نهاد- پ

 فرآیند دیریتم و اهبرير مرکزاست که  يو مدیریت شهرهدف بازآفرینی  ايهمحله معتمدینگروهی متشکل از  هنهاد توسعه محل

 وقرار دارد  محله توسعه کزمرا از باالتر جایگاهی در محله توسـعه نهـاد. داردرا بر عهده  هدفهاي همحلو  هامحدوده بازآفرینی

  .است محله توسـعه مرکـز در شـدهتدوین  برنامه خصوص در گیريتصمیماصلی  مرکز

  

 محله توسعه مرکز- ت

 الزم کانیم-یاجتماع پایگاهاین مرکز . است هـدف محلـه و محـدوده بـازآفرینی فرآیند سازيتصمیم مرکز محله توسعه مرکز

 ياهمحل تماعاج با تنگاتنگ ارتباط، امکان برقراري PAR(1( مشـارکتی پژوهـی اقـدام روش بـه محلـه وضـعیت سـنجش براي

 مشارکتیِ ریزيِهبرنام موجبات ذینفوذان، و ذینفعان کلیه مشارکت تسهیل و برابـر هـايفرصت ایجادو با  هدف محلهو  محدوده

  .دکنمی فـراهم را هـابرنامـه بـازبینی و پـایش و محله بازآفرینی

  

 گرتوسعه -ج

سازي، بهسازي، ساخت و نوسازي در هاي مقاومها و امکانات فنی و مالی در طرحشخص حقوقی که با در اختیار داشتن تخصص

هاي زیربنائی و روبنائی و فضاهاي عمومی در مقیاس پالكکن و ساختمان، خدمات هاي انتفاعی و غیرانتفاعی شامل مسحوزه کاربري

  .گذاري را بر عهده داردانفرادي، تجمیعی، در مقیاس محلی و شهري، مدیریت و مسئولیت اجرا و یا سرمایه

 

 گرتسهیل- چ 

 محلی هايوهگر که آورده فراهم را الزم فرآیند محلی، هايگروه میان تعامالت و روندها از اطالع با که است حقوقی شخص

 کمک ،گریلتسه نهاد. کنند تدوین و ترسیم را خود مشترك هدف به رسیدن برنامه و راه نقشه مشارکتی، صورت به بتوانند

 شتراكا عه محلی، نهادهاي عمومی و دولتی و بخش خصوصیمجا میان هاتعارض کاهش و مثبت تعامل افزایش با تا کندمی

  .باشند داشته مشترك اهداف به رسیدن براي مشترك هايگیريتصمیم بتوانند آنان و شده حاصل بیشتري مساعی
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 کارگزار -ح

 تا گرددمی مأمور مالی، و قانونی حقوقی، اداري، فرآیندهاي و روندها از اطالع با که است حقوقی یا حقیقی شخص کارگزار،

 پیگیري نتیجه حصول تا راها شهرداري یا و شهري بهسازي و عمران  شرکت سوي از شده واگذار اداري و حقوقی مالی، امور کلیه

  .کند

  

 حقیقی اشخاص -خ 

 به امورکارگزاري قالب در را شده محول وظایف دستورالعمل این مفاد موجب به صالحیت احراز از پس که حقیقی اشخاص

 ناکارآمدها همحل و هامحدوده بازآفرینی سند چارچوب درها و شهرداري شرکت این هايپروژه و هابرنامه تحقق و پیگیري منظور

 .گیرندمی عهده به محلی نهادهاي همکاري با شهري

 و موسسات ها،وزارتخانه از اعم) رسمی پیمانی، قراردادي،( دولت با استخدامی رابطه گونه هیچ حقیقی اشخاص: هتبصر

  .باشندباید ن مزبور هايدستگاه در شاغل حاضر حال در و نداشته آن تابعه هايشرکت و هاشهرداري و دولتی هايشرکت

 

 حقوقی اشخاص -د

 درصد 50 از کمتر آنها در دولتی هايشرکت و هاسازمان ها،وزارتخانه از اعم دولت سهام که نهادهایی و موسسات ها،شرکت

  .آیندمی حساب به العمل دستور این در مجاز حقوقی اشخاص باشد،

  

 اجرایی دستگاه- ر

 شمول که هاییدستگاه کلیه و دولتی هايشرکت غیردولتی، عمومی نهادهاي یا مؤسسات دولتی، مؤسسات ها،وزارتخانه لیهک

 بانک ایران، صنایع نوسازي و گسترش سازمان ایران، نفت ملی شرکت قبیل از است نام تصریح یا و ذکر مستلزم آنها بر قانون

  .شوندمی نامیده ییاجرا دستگاه دولتی، هايبیمه و هابانک مرکزي،

  

 صالحیت احراز -ز

 طبق کارگزاري، و يگرتسهیل گري،توسعه هايگرایش از یکی در فعالیت مجوز اخذ شرایط وجود آن، طی که است فرآیندي

 .گرددمی تعیین و ارزیابی دستورالعمل، این مفاد

 

 کننده ارزیابی -س

 .باشندمی شرکت از نمایندگی به هااستان شهرسازي و راه کل ادارات و ایران شهري شرکت بازآفرینی

  

 یابیارزش -ش

 زمانی هايدوره یا مقاطع در را صالحیت دارندگان شده انجام یا انجام دست در کارهاي کیفیت سطح درآن که است فرآیندي

  .کندمی تعیین معین،
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 صالحیت رتبه -ص

 از یک هر در متقاضی اجرایی و فنی مالی، تخصص امتیاز اساس بر که دستورالعمل این موضوع اشخاص توان از سطحی

 وي به واگذاري قابل اختیارات و وظایف حدود آن اساس بر و مایدنمی تعیین کارگزاري و يگرتسهیل گري،توسعه هايگرایش

 .گرددمی تعیین دستورالعمل این 4 ماده مطابق موضوع انجام در

 

 صالحیت گواهی -ض

 ،)صدور زمان از( ساله 2 اعتبار با و دستورالعمل این چارچوب در شرایط واجد متقاضی به کنندهارزیابی توسط که هايهگواهینام

 سنوات براي ارتقاء یا تمدید تقاضاي و ندانموده دریافت صالحیت گواهی گذشته سنوات در که متقاضیانی براي. شودمی اعطا

 تمدید قابل سال سه تا یک مدت به کننده ارزیابی نظر طبق و گذشته سالهیک دوره در سوابق ارزشیابی از پس دارند را آینده

  .است

 

 وظایف حدود )2 ماده

 ینا. یندنما واگذار صالحیت داراي اشخاص به توانندمی هاشهرداري یا و ایران شهري بازآفرینی شرکت که را اقداماتی مجموعه

 نیز و حقوقی و حقیقی اشخاص صالحیت رتبه با متناسب و دستورالعمل، این در شده تعریف هايگرایش برحسب اقدامات،

 :شودمی تقسیم زیر شرح به گرایش سه در هدف هايمحله و هامحدوده نیاز با متناسب

 

 گريتوسعه گرایش -الف

 فرآیند -3؛ گذاريسرمایه مالی مدیریت -2؛ دارشناسنامه پروژه تعریف -1 مرحله چهار در توسعه؛ فرآیند کل مدیریت •

 فروش و عرضه فرآیند -4؛ و ساخت و تولید

 فنی و اقتصادي هايریسکي و مدیریت اقتصاد بخش فنی، بخش مدیریت •

 شهري زندگی کیفیت ارتقاي و محله توسعه راستاي در سرگردان و خرد هايسرمایه به دادن جهت •

 سود تضمین و یمال تامین مزمکانی طراحی و گذاريسرمایه ریسک در صديرد صد مشارکت و گذاريسرمایه •

 سرمایه و پول بازار ابزارهاي از استفاده با گذاريسرمایه

 ايحرفه مسئولیت هايبیمه با همراه مرغوبیت و ایمنی و فنی کیفیت ضمانت ارایه •

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

  

 يگرتسهیل گرایش -ب

 محله توسعه مرکز اندازيراه تسهیل راستاي در تأثیرگذار محلی هايگروه هايتوانمندي قايتار •

 و نیروها و منابع افزاییمه و مشارکت هايروش انواع توسعه از استفاده با محله بازآفرینی مشارکتی سند تدوین •

 )بازآفرینی کنشگران( خصوصی بخش و دولتی محلی، هايگروه

 سایر با تعامل و یکدیگر با همکاري و خودیاري و خودسازماندهی توانمندي افزایش در محلی هايگروه افزاییتوان •

 بازآفرینی آفریناننقش

 پایدار محلی بازآفرینی تحقق راستاي در دولتی و خصوصی عمومی، مردمی، نهادهاي بین اندیشیهم و افزاییهم ایجاد •

 محله بازآفرینی سند تحقق منظور به مشارکتی مدیریت تحقق راهبري •

 محلی سطح در شده طی فرآیندهاي و الگوها شناسیآسیب و هاروش و فرآیندها مستندسازي •
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 انتقال براي تمام اجتماعات باشد.ا به نحوي که قابل هرسانی در خصوص اقدامات و برنامهاطالع •

 

 کارگزاري گرایش-ج

  بازآفرینی هدف هايمحدوده اجرایی ومالی  ،قانونی حقوقی، اداري، امور لیهو اجراي ک مدیریت •

 و امالك خصوص در وسازساخت با مرتبط منابع تجهیز و امالك و اراضی حوزه هايدفرآیناجراي  و مدیریت •

 )...و بخشودگی تجمیع، مجوزها، اخذ پروانه، صدور( هاو شهرداري شهري شرکت بازآفرینی مستغالت

  

  

 اقدامات بر نظارت نحوه) 3 ماده

  .تگرف خواهد صورت ،باشدمی دستورالعمل پیوست که رسیدگی نحوه نامه ینیآ اساس بر اقدامات بر نظارت نحوه

 

  حقوقی و حقیقی اشخاص صالحیت احراز نحوه )4 ماده

 :است زیر شرح به تفکیک به گرایش هر در حقوقی و حقیقی اشخاص صالحیت احراز معیارهاي

  

 گرتوسعه -الف بند مجوز صالحیت احراز شرایط

 .شودمی داده حقوقی افراد به تنها گرایش این مجوز

 تخصصی و فنی مدیریتی، توانایی -1

 منابع تجهیز و گذاريسرمایه مالی، توانایی -2

 اجرایی سازمان و تشکیالتی ساختار بودن دارا -3

  مرتبط سوابق -4
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 تخصصی و فنی مدیریتی، توانایی -1

 امتیاز تخصصی گرایش تخصصی هايگروه امتیاز سقف

25  

  یفن) 1 گروه

 )مرتبطهاي (گرایش

 3 *معماري

 2  مرمت یا شهري طراحی

 2 شهرسازي یا شهري ریزيبرنامه

 2 ساخت مدیریت

 3 * عمران

 مدیریت) 2 گروه

 2 *ساخت و پروژه مدیریت

 2 عملیات و تولید یا مالی بازرگانی یا مدیریت

 2 صنعتی مدیریتمهندسی صنایع یا 

 MBA 2  یا اجرایی مدیریت

 2 *اقتصاد

 3 * خصوصیحقوق با گرایش  حقوقی) 4 گروه

 2  محیط زیست ) محیط زیست5 گروه

 2 *علوم اجتماعی اجتماعی) علوم 6 گروه

 دکتري و  0.15 ارشد  کارشناسی   به سطح  افزایش با باشد؛  کارشناسی   باید تحصیالت  سطح  حداقل تخصصی   هايگروه کلیه در) 1 تبصره 

 .شودمی کسب بیشتري امتیاز ضریب  3

صره  صی   هايگروه کلیه در) 2 تب ص ست  سال  سه  سابقه  حداقل تخ سان   امتیاز و ا شنا صی   هايگروه از هرکدام در کار ص  در شده  رذک تخ

شته  در سابقه  سال  3 هر ازاي به فوق جدول  افزایش امتیاز کی سقف  تا حداکثر ضریب  0,5 ناکارآمد هايبافت بازآفرینی در و مربوطه ر

 .یافت خواهد

 .است آور الزام گريتوسعه گرایش در صالحیت احراز براي دار ستارههاي گرایش) 3 تبصره

  هد شد.ها، معادل کارشناسی لحاظ خواهاي فنی در هر یک از رشته) در مورد اعضاي عضو کانون کاردان4تبصره

  

 منابع تجهیز و گذاريسرمایه مالی، توانایی -2

 امتیاز سطح مالی شاخص امتیاز سقف

  1 ریال میلیارد 5 هر ازاي به دارایی کل ارزش  10

  1 ریال میلیارد 20 هر ازاي به  )اخیر سال سه متوسط( سالیانه مالی گردش  10

  1 ریال میلیارد یک هر ازاي به  )اخیر سال سه متوسط( سالیانه خالص سود  10

  

 اجرایی سازمان و تشکیالتی ساختار بودن دارا -3

 امتیاز سطح مدیریت نوع امتیاز سقف

  0,5 *مرتبط مدیریت تجربه سال هر ازاي به مدیرعامل 2,5

 مدیره هیأت اعضاء  2,5
 فعالیت با هاشرکت مدیره هیأت در عضویت تجربه سال هر ازاي به

 مرتبط
0,5 

  1  ...) وISO( مرتبط هايمهناگواهی بودن دارا  نامه گواهی 5

 1 .و .. فرآیندي مستندات، شرح وظایف، تفصیلی ساختار بودن دارا تفصیلی ساختار و تشکیالت 5

 شهري ایران شرکت بازآفرینی هايبرنامه و اهداف با مرتبط فعالیت موضوع با هايشرکت یا نهادها مدیریت سابقه*
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 مرتبط سوابق -4

 امتیاز اقدامات فعالیت نوع امتیاز سقف

30  

 و ساخت -1

 در مشارکت

 ساخت

 مهبرنا سازمان  سوي  از پیمانکاري خدمات ارائۀ صالحیت  بودن دارا

  »ابنیه و ساختمان« گروه در کشور بودجۀ و

 امتیاز 5: 1 پایه

 امتیاز 4: 2 پایه

 امتیاز 3: 3 پایه

 امتیاز 2: 4 پایه

 امتیاز 1: 5 پایه

 شهرسازي و راه وزارت از سازي انبوه پروانۀ بودن دارا

 

 امتیاز 4: ارشد

 امتیاز 3: 1 پایه

 امتیاز 2: 2 پایه

 امتیاز 1: 3 پایه

ــالحیت بودن دارا ــاخت و طرح خدمات ارائۀ ص ــنعتی س  از غیرص

  »ابنیه و اختمانس« گروه در کشور بودجۀ و برنامه سازمان سوي
5  

 سازمان  سوي  از طرح مدیریت خدمات ارائۀ صالحیت  بودن دارا

 »معماري و شهرسازي« گروه در کشور بودجۀ و برنامه
4  

 تجهیزمنابع -2

 جذب و مالی

 سرمایه

  3 فهد هايمحدوده داخل گذاري سرمایههاي پروژه مالی منابع تامین

ــرمایه  هاي  پروژه مالی  منابع  تامین   هاي محدوده  خارج  گذاري  سـ

 هدف
2  

  3 یهسرما بازار طریق از گذاري سرمایههاي پروژه مالی منابع امینت

 اقدامات -3

توان  و مشارکتی

اجرایی کنشگران 

 ايمحله

ستاي ارتقا و توانمندي  شگران  هرگونه اقدامی که در را حلهمهاي کن

  اي باشد
4  

  .شد واهندخ امتیاز مشمول قبلی قراردادهاي مستندات ارایه صورت در هدف،هاي محدوده در انجام شرط به هابخش این اقدامات*
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 يگرتسهیل -ب بند مجوز صالحیت احراز شرایط

 .شودمی داده حقوقی افراد به تنها گرایش این مجوز

 اي حرفه مهارت و تخصصی توان -1

 اجرایی سازمان و تشکیالتی ساختار بودن دارا -2

  مرتبط سوابق -3

 

 ايحرفه مهارت و تخصصی توان -1

 امتیاز تخصصی گرایش تخصصی هايگروه امتیاز سقف

35  

 فنی) 1 گروه

  3  یا عمران معماري

  3 یا مرمت شهري طراحی

  3 *شهرسازيیا  شهري ریزي برنامه

 2  یا مدیریت اجرایی   MBAیا مهندسی صنایع

  2 * اقتصاد اقتصادي) 2 گروه

 2 *علوم اجتماعی  یاجتماع) 3 گروه

  1 * با گرایش خصوصی حقوق حقوق) 4 گروه

 1  محیط زیست  ) محیط زیست5 گروه

 دکتري و  0.15 ارشد کارشناسی به سطح افزایش با باشد؛ کارشناسی باید تحصیالت سطح حداقل تخصصی هايگروه کلیه ر) د1 تبصره

 .شودکسب می بیشتري امتیاز ضریب  3

 در شده ذکر تخصصی هايگروه از هرکدام در کارشناسان امتیاز و است سال سه سابقه حداقل تخصصی هايگروه کلیه ر) د2 تبصره

 افزایش امتیاز یک سقف تا حداکثر ضریب 0,5 ناکارآمد هايبافت بازآفرینی در و مربوطه رشته در سابقه سال 3 هر ازاي به فوق جدول

 .یافت خواهد

 .است آورالزام گريسهیلت گرایش در صالحیت احراز براي دارستاره هايگرایش) 3 تبصره

  

  

 اجرایی سازمان و تشکیالتی ساختار بودن دارا -2

 امتیاز سطح مدیریت نوع امتیاز سقف

 0,5 *مرتبط مدیریت تجربه سال هر ازاي به مدیرعامل 2,5

 مدیره هیأت اعضاء 2,5
 فعالیت با هاشرکت مدیره هیأت در عضویت تجربه سال هر ازاي به

 مرتبط
0,5 

 1  ... )و ISO( مرتبط هاينامهگواهی بودن دارا  نامهگواهی 5

 1 ..و . فرآیندي مستندات، شرح وظایف، تفصیلی ساختار بودن دارا تفصیلی ساختار و تشکیالت 5

  شهري ایران شرکت بازآفرینی هايبرنامه و اهداف با مرتبط فعالیت موضوع با هايشرکت یا نهادها مدیریت سابقه*

 اجتماعات با کار سوابق و فعالیت سابقه و مجوز داشتن شرط به فعالیت، رسمی مجوز داراي (NGO) نهاد مردم هايسازمان **

  .کرد خواهند اخذ را بند این امتیاز سقف محلی،

راه اندازي نهاد توسعه محله و تهیه برنامه مشارکتی بازآفرینی محله دارا بودن یکی از صالحیت  کار،***بدیهی است براي ارجاع 

 هاي مشاوره گروه شهرسازي از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور یا قرارداد همکاري با مشاورین شهرساز مذکور ضروري است.
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 مرتبط سوابق -3

 امتیاز اقداماتو فعالیت  نوع امتیاز سقف

50  

 10 يگرتسهیلانجام امور مربوط به 

 10 آموزش

 5 ربردي و ارزیابیاک

 10 همکاري با تشکل ها

 .شد واهندخ امتیاز مشمول قبلی قراردادهاي مستندات ارایه صورت در هدف،هاي محدوده در انجام شرط به بخشها این اقدامات *

  شرکت دتایی مورد گواهینامه داراي یا و شهري ایران شرکت بازآفرینی تایید مورد يگرتسهیل آموزشی دوره در شرکت **

 

 

 کارگزاري -ج بند مجوز صالحیت احراز شرایط

 .شودمی داده حقوقی و حقیقی افراد گرایش این مجوز

 اي حرفه مهارت و تخصصی توان -1

 مرتبط سوابق -2

  

 ايحرفه مهارت و تخصصی توان -1

 امتیاز تخصصی گرایش تخصصی هايگروه امتیاز سقف

60  

 فنی/مطالعاتی/اجتماعی) 1 گروه

 10 معماري

 10 شهري ریزي برنامه یا شهرسازي

 10 عمران

 10 علوم اجتماعی

 10 یا مدیریت مالی یا اقتصاد ي/مالیاقتصادعلوم ) 2 گروه

  10  حقوق حقوق) 3 گروه

 .باشد یدانکار باید تحصیالت سطح حداقل تخصصیهاي گروه کلیه در) 1 تبصره

 

 مرتبط سوابق -2

 دهی امتیاز نحوه امتیاز سقف

40  

 و رسمیرغی سکونتگاههاي فرسوده،هاي بافت نوسازي و بهسازي حوزه در تخصصی بصورت که حقوقی اشخاص

ر ه ازاء به اند دهبو ها شهرداري یاشرکت بازآفرینی شهري  با مباشرتی یا و مدیریتی قرارداد طرف شهري ناکارآمد

 تیازام 5قرارداد کارگزاري 

 

 امتیاز کسب الزامات) 5 ماده

 6 حداقل بایستیم شده معرفی کارشناسان است ذکر به الزم باشدمی امتیازآور کارشناسان قرارداد ارائه به ملزم متقاضی شرکت

 .باشند داشته بیمه و کار سابقه ماه

 .باشدنمی اعمال قابل کارشناسان بخش در و لحاظ مربوطه بخش در فقط مدیره هیأت اعضاي و مدیرعامل سوابق
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 سایر کارشناسان لیست در کارشناس یک حضور صورت در و باشدمی شرکت یک در محاسبه قابل فقط هرکارشناس امتیاز

 .گردید خواهد ابطال شرکت دو هر گواهینامه ها،شرکت

 یک با نفر 3 از بیش کارشناس معرفی و باشدمی نفر 3 حداکثر و یک حداقل ها، تخصص از ردیف هر در متخصص نیروي معرفی

 .داشت نخواهد مراهه به شرکت جهت امتیازي) تخصصی گروه یک در( تخصص

 ارائه با( باشد گردیده واقع شهري ناکارآمد و فرسودههاي بافت محدوده در گواهینامه اخذ متقاضی شرکت محل صورتیکه در

 .گردید خواهد افزوده متقاضی امتیازات مجموع به امتیاز 4 ،)شهرسازي و راه کل اداره تایید با و شرکت بنام و سند اصل برابر کپی

 )گرایش سه هر در( اشخاص بنديهرتب

  1 پایه  2 پایه  3 پایه اخذ قابل صالحیت

 86-100 71-85 50-70 شده کسب امتیازهاي

 .است امتیاز 50 صالحیت اخذ جهت نیاز مورد امتیاز حداقل

 

 کار ارجاع نحوه) 6 ماده

 است؛ زیر شرح به گرایش هر و پایه هر تفکیک به کار ارجاع ساالنه قراردادهاي ریالی سقف

 

 گرایش هر و پایه هر در کار ارجاع ریالی سقف جدول

 کارگزاري-بندج يگرتسهیل -ب بند ** - *گريتوسعه -الف بند صالحیت رتبه

 3 پایه
معامالت  نصاببرابر حد  20

 متوسط
 معامالت متوسطنصاب برابر حد  5

معامالت نصاب برابر حد  یک

 متوسط

 2 پایه
معامالت نصاب برابر حد  100

 متوسط
 معامالت متوسطنصاب برابر حد  10

معامالت نصاب برابر حد  3

 متوسط

  1 پایه
نصاب برابر حد  100باالي 

 معامالت متوسط

معامالت نصاب برابر حد  10باالي 

 متوسط

معامالت نصاب برابر حد  5باالي 

 متوسط

  .استو یا نهادهاي دولتی و عمومی  شهري شرکت بازآفرینیشهرداریها و  شراکت سهم ستون این در شده اعالم ارقام *

می باشد، بدین  محوريرویکرد محلهبر اساس  جاع کارهاي دولتی نداشته باشد، معیار ارگر قراردادي با دستگاهچنانچه توسعه**

  هکتار به باال می باشد. 20از  1هکتار و رتبه  20تا  5از  2هکتار، رتبه  5 تا 3 از 3صورت که ارجاع کار براي رتبه 

 .نماید نظر تجدید دستورالعمل این ریالی ارقام در است مختار ستادي کمیته :1 تبصره

  

 صالحیت ارزیابی سازوکار )7 ماده

 صورت استانی کمیته توسط آنها به پاسخگویی و مدارك اصل با متقاضیان سامانه در شده ارائه مدارك تطبیق و بررسی

 ارسال ستادي کمیته به گواهینامه صدور و نهایی کنترل جهت سامانه در مندرج نهایی فرم قالب در نتیجه و گرفت خواهد

  .شد خواهد

 استانی کمیته اعضاء: الف

 )کمیته رئیس( شهرسازي و راه مدیرکل -1

 استانداري فنی دفتر کل مدیر -2

  )کمیته دبیر و ضو(ع معاون بازآفرینی شهري و امور مسکن -3

  



12 

 

 ستادي کمیته اعضاء: ب

  )کمیته رئیس( شهري ایران شرکت بازآفرینی مدیرعامل تشخیص با فنی حوزه راهبر و مدیره هیأت عضو -1

  ها مشارکت و منابع تجهیز دیرکلم -2

 حقوقی امور کل مدیر -3

 شهري آفرینی بازهاي طرح هدایت و راهبري مدیرکل -4

 )ستادي کمیته رئیس انتخاب به( ستادي کمیته دبیر -5

 .باشدمی ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر عهده بر 4 ماده صالحیت گواهینامه سامانه امور به مربوط اقدامات :1 تبصره

 عهده به را استانیهاي کمیته در امور اجراي حسن بر نظارت وظیفه متقاضیان، خاص و موردي ارزیابی بر عالوه ستادي کمیته

  .بود خواهد استانی کمیته دبیرخانه عهده به آنها به پاسخگویی و متقاضیان هايپرونده تمامی تشکیل صورت هر در.دارد

 بررسی یا و باشد نشده تشکیل استانی کمیته که گیردمی صورت هنگامی ستادي کمیته در مدارك بررسی :2 تبصره

 اعتراض مورد استان توسط مدارك بررسی یا و نگرفته صورت ستادي کمیته در شده تعیین مهلت در متقاضی مدارك

 تحویل به نسبت راساً است مختار ستادي کمیته اینصورت در (باشد شده انجام ناعادالنه بصورت بررسی) باشد متقاضی

 .نمایند اعالم استانی کمیته به کتباً را نتیجه بررسی از پس و اقدام متقاضی از مدارك

 .باشدمی الزامی رأي حق بدون ناظر عنوان به استانی و ستادي هايکمیته جلسات در حراست مدیر حضور: 3 تبصره

 کمیته عضو یکبه عالوه  نصف حضور با جلسه و شودمی اتخاذ آراء اکثریت با استانی و ستادي کمیته تصمیمات :4 تبصره

  .داشت خواهد رسمیت

 

 تخلفات به رسیدگی هیأت )8 ماده

 :گرددمی تشکیل زیر ترکیب با و ایران شهري شرکت بازآفرینی در شکایات، و تخلفات به رسیدگی هیأت -8-1

 )رئیس( فنی امور راهبر مدیره، هیأت عضو) الف

  حقوقی امور مدیرکل) ب

 هامشارکت و منابع تجهیز مدیرکل) ج

 )دبیر( ستادي کمیته دبیر) د

 حراست کل مدیرـ) ه

 به رسیدگی کمیته، ارزیابی و تصمیمات خصوص در حقوقی و حقیقی اشخاص سوي از شکایت وجود صورت در -8-2

 .شد خواهد پیگیري رسیدگی، هیأت توسط کتبی، اعالم و مستندات اساس بر شکایات

 شخص هر گزارش حسب صالحیت، داراي حقوقی و حقیقی اشخاص عملکرد از تخلف گزارش ارسال درصورت -8-3

  .گرفت خواهد قرار رسیدگی و بررسی مورد ،هیأت توسط مراتب ،...و نهادها ها،سازمان ادارات، حقوقی، یا حقیقی

  .نمود خواهد اعالم شکایات رد یا پذیرش بر مبنی را خود نهائی نظر ،هیأت نیز وارده شکایات به رسیدگی -8-4

  .نماید دریافت ذیربط مبادي از را الزم اطالعات و مدارك لزوم، صورت در تواندیم هیأت -8-5

 :نماید اتخاذ تخلفات مورد در را زیر تصمیمات از یکی تواندمی خود جامعهاي بررسی پی در هیأت -8-6

 کتبی اخطار) الف

 محضري تعهد اخذ و کتبی اخطار) ب

 ماه 6 حداقل صالحیت گواهی موقت تعلیق) ج

 سال (3) مدت به حداکثر صالحیت لغو) د
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 .بود خواهد معتبر اعضاء اکثریت موافق نظر با آن تصمیمات و تشکیل اعضاء اکثریت حضور با هیأت -8-7

 .بود خواهد قطعی مزبور هیأت تصمیمات -8-8

 در حضور جهت پرونده، طرفین یا و استانی یا ستادي هايکمیته اعضاء از یک هر از لزوم صورت در تواندمی هیأت -8-9

 .نماید درخواست مکتوب بصورت را آنان نظرات یا و دعوت توضیحات، ارائه یا جلسه

 مدیره هیأت تصویب با و ستادي صالحیت تعیین و ارزیابی کمیته پیشنهاد با دستورالعمل این در اصالح هرگونه :1 تبصره

  .گردید خواهد رسانی اطالع 4 ماده سامانه طریق از گواهینامه دریافت متقاضیان به ایران، شهري شرکت بازآفرینی

 و بوده صالحیت گواهینامه دارنده برعهده صالحیت گواهینامه دریافت جهت شده ارائه اطالعات صحت مسئولیت :2 تبصره

 پرونده و شد خواهد ابطال صادرکننده طرف از صالحیت گواهینامه گردد، اثبات مستندات و مدارك صحت عدم زمان هر

 .گردید خواهد ارجاع تخلفات هیأت به رسیدگی جهت متقاضی

 و راه وزارت( شهري نوسازي و بهسازي هايطرح مجریان براي تعهدي گونههیچ صالحیت، دورگواهینامهص :3 تبصره

  .کندنمی یجادا کار ارجاع در) هاشهرداري و ایران شهري شرکت بازآفرینی شهرسازي،

 

  مورخ جلسه در تبصره 18 و ماده 8 در که باشد،می 14/06/1395 مورخ مصوب دستورالعمل اصالحیه دستورالعمل، این

 الزم و قبلی مصوبات جایگزین تصویب تاریخ از و است رسیده شهري شرکت بازآفرینی مدیره هیأت تصویب به 6/6/1397

 .باشدمی االجرا

 


