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 بسمه تعالی
 

 شرقيسازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجانجناب آقاي دكتر بهبودي رئيس محترم 

 جناب آقاي حضرتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي

 جناب آقاي شايقي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل

 ان اصفهانجناب آقاي دكتر اكبري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي است

 سركار خانم عربشاهي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز

 جناب آقاي قيصوري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايالم

 جناب آقاي رضا عوض پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر

 مديريت و برنامه ريزي استان تهرانجناب آقاي تركي رئيس محترم سازمان 

 جناب آقاي الياسي بختياري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري

 جناب آقاي دكتر پارسي پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي

 ريزي استان خراسان رضوي جناب آقاي جمشيدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه

 جناب آقاي آرين رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي

 جناب آقاي حاجتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان

 جناب آقاي طهماسبي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان

 محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنانجناب آقاي مالكي رئيس 

 جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان

 جناب آقاي تاج گردون رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس

 قزوينجناب آقاي ياري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 

 جناب آقاي دكتر نوربخش رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم

 جناب آقاي دكتر نصراللهي زاده رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان

 جناب آقاي رودري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان

 ان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاهجناب آقاي وفائي رئيس محترم سازم

 جناب آقاي دكتر نوروزي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد

 جناب آقاي روزبهان رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان

 گيالن جناب آقاي محمدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

 جناب آقاي چگني رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان

 جناب آقاي غالمي راد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران

 سركار خانم يادگاري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي
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 ديريت و برنامه ريزي استان هرمزگانجناب آقاي دريانورد رئيس محترم سازمان م

 جناب آقاي دكتر صيدايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان

جناب آقاي حسيني پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

 

 باسالم و احترام؛ 

ها و همکاری بعمل بخش تشخیص صالحیت پیمانکاران، ضمن تشکر از تالشاندیشی با همکاران پیرو جلسات هم

های متقاضی گواهینامه صالحیت پیمانکاری که باالترین از ابتدای خرداد ماه سال جاری شرکت رساند کهیبه اگاهی م آمده

ورت مستقیم بر روی سایت قرار باشد، پس از تایید و امضاء رییس محترم آن سازمان،  بصپایه درخواستی آنها پایه چهار می

 گیرند. می

ها به لذا خواهشمند است دستور فرمائید، همکاران بخش تشخیص صالحیت، ضمن نهایت دقت در بررسی اینگونه پرونده

 نکات زیر توجه نمایند:

های اقلیتهای اسالمی یا های سیاسی و صنفی و انجمنها، انجمناحزاب، جمعیت "قانون اساسی 26مطابق اصل  -1

دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری 

 "توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.اسالمی رانقض نکنند. هیچ کس را نمی

ها به اجبار متقاضیان را به سمت عضویت در ان قرار گیرد تا انجمنها در معرض دید متقاضیاین موضوع باید در انجمن

ها بطور مستقیم درخواست تشخیص ها خارج از چارچوب رویه انجمنسوق ندهند. همچنین چنانچه شرکت انجمن

 صالحیت نمایند، الزم است بدون درخواست وجه اضافی یا تضییع حق نسبت به درخواست آنها اقدام گردد.

( قانون مدیریت 71،  عضویت همزمان مقامات موضوع ماده)1398قانون بودجه سال  2تبصره  9عنایت به بند با -2 

( قانون مدیریت خدمات 5و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده)8/7/1386خدمات کشوری مصوب 

های مدیریتی و کارشناسی کلیه پست ( قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در5کشوری و ماده )

های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت

 ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.و سازمان
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است، الزم است تا حد  5های پایه مالک ارزیابی فنی شرکتاز آنجا که سابقه بیمه در رشته مربوط، مهمترین  -3

ها براساس سامانه ساجار و اطالعات سایت روزنامه رسمی کشور امکان سوابق تجربی افراد امتیازآور در سایر شرکت

 سوابق صرفا براساس گواهی 24/06/1394مورخ  130439/94احراز گردد. همچنین براساس مفاد بخشنامه شماره 

 بخش دولتی و سوابق بیمه در رشته مربوطه امتیاز دهی گردد. 

ها الزم است آخرین اظهارنامه مالیاتی در پیوست مرتبط الصاق، ثبت و تایید و درصورت شمول در تمامی پرونده -5

 صورتهای مالی حسابرسی شده مربوطه اخذ شود و با اطالعات سازمان امور مالیاتی راستی آزمایی شود.

در خصوص بازنشستگان، عالوه بر حکم بازنشستگی و تجربه کار مشخص، داشتن قرارداد کار طبق الگوی وزارت  -6

تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستمزد و نوع فعالیت مشخص الزامیست. شخص بازنشسته به همراه اصل مدارک الصاق 

کت در محل مرجع صادرکننده گواهینامه حضور یافته و شده و گزارش بانک مبنی بر حق الزحمه دریافتی ایشان از شر

 را امضا نمایند. 300و  200شخصا فرمهای 

های رسمی بخصوص در سه سال منتهی به تایید پرونده از پایگاه روزنامه رسمی کشور بررسی شوند و در روزنامه -7

ها در آخرین حتما نوع و تعداد سهام شرکتصورت عدم درج در پایگاه مربوطه از تایید آنها خودداری شود. همچنین 

 درصد سهام با نام باشد و مالک سهام با نام مشخص باشد.  50تغییرات سرمایه مشخص باشد  و بیش از 

میزان سرمایه و ... به دقت  آدرس، تلفن، نوع شرکت، روند ثبتی شرکت از ابتدا تا زمان صدور از جمله محل ثبت، -8

 بررسی گردد.

ا باشند و نظم الصاقات رعایت شود،  نسبت به رویت اصل پیوستهای سامانه ساجات همگی با کیفیت مطلوب و خوان-9

 ، اقدام گردد.مدارک و استعالم محرمانه اسناد مهم و تاثیر گذار

د در غیر این دهی گردنامه دقت گردد صرفا سوابق بیمه که در رشته مربوطه هست امتیازآیین 12به استناد ماده  -10

 صورت از تایید و امتیاز دهی سوابق غیر مرتبط خودداری گردد.
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گردد، این مدارک، مدارکی نامه امتیاز تحصیالت به مدارک تحصیلی معتبر تصدیق میآیین 12مطابق بند پ ماده  -11

کی که از سوی امور درج گردیده و یا مدار 24/6/1394مورخ  130439/94بخشنامه  2هستند که در جدول پیوست 

 گردد.نظام فنی واجرایی بررسی و تصدیق می

ز نامه تفکیک احجام استفاده گردد، در های توسعه و تکمیل برای امتیاز دهی حتماً ابرای تایید تجربه کاری پروژه -12

 موارد مهم و تاثیر گذار از ابزارهای راستی آزمایی دیگر نیز استفاده شود.

 های جدید افراد، صفحه توضیحات الصاق گردد.اسنامهدر خصوص شن -13

مورد بررسی قرار گیرد )صرف دولتی نبودن یک  19برای اعضا هیئت مدیره حتما سوابق بیمه اخذ و بند ب ماده  -14

 شرکت رافع شمول قانون راجع به منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی نیست(.

 ها توسط کارشناس، رییس گروه،یازگیری تشخیص صالحیت پیمانکار برای تمامی شرکتحتما فرم روکش امت -15

 مدیر نظام فنی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان امضا گردد.

نام تایید کنندگان درج شده در سامانه ساجات با نام افراد تایید کننده کامال منطبق باشد و تایید کنندگان صرفا  -61

 در مرجع صدور گواهینامه باشند. افراد شاغل باید

 
 

 

 

 

 
 

  
  

 رونوشت:
 جناب آقای دکتر عدل معاون محترم فنی،امور زیربنایی و تولیدی برای استحضار 
 جناب آقای دکتر نعمتی رئیس محترم امور استان ها و مناطق برای آگاهی 

 

 سيدجواد قانع فر 

رئيس امور نظام فني اجرايي، مشاورين 

 و پيمانكاران 


