
 

1 
 

 بسمه تعالی

 نظارتی دفاتر تسهیلگری و خدمات نوسازی بافت فرسوده شیوه نامه

 مقدمه:

دستورالعمل ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محالت بافتهای  5مستند به بند 

امتیازات تشویقی مصوبه  7و ماده  95/1/59مورخ  33/3/1/55759فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی مصوب وزارت کشور به شماره 

مورخ  /ص3391/57شورای شهر شیراز به شماره  ر تسهیلگری و نوسازی بافت فرسودهالزحمه خدمات دفاتهای فرسوده و حقنوسازی بافت

 الیحه نظارتی دفاتر تسهیلگری و نوسازی بافت فرسوده به شرح ذیل مصوب می گردد. 95/8/57

بخش به  3نظارت بر دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محالت بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی شامل : 1ماده 

 شرح ذیل می باشد:

 نحوه فراخوان و گزینش دفاترالف( 

 و انعقاد قرارداد نظارت بر دفاتر منتخب فراخوان تا راه اندازیب( 

 نظارت پس از راه اندازی دفتر و حین قرارداد ج(

 نحوه فراخوان و گزینش دفاترالف( 

در هر پهنه حتی االمکان و در صورت وجود متقاضی صاحب صالحیت شهرداری باید به گونه ای برنامه ریزی کند که : 2ماده 

 دفاتر متعدد وجود داشته باشد تا برای شهروندان حق انتخاب وجود داشته باشد.

 کثیراالنتشاردر جراید محلی دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محالت بافتهای فرسوده چاپ دو نوبت فراخوان : 3ماده 

 بهر فراخوان( و تحویل مدارک زیر از سایت اداره بازآفرینی محالت شهری )مندرج دمتقاضیان مدارک مورد نیاز اخذ  : 4ماده 

  اداره بازآفرینی محالت شهری دبیرخانه

 مدیر دفتر تصویر کارت ملی 

  مدیر دفتر تمام صفحات شناسنامهتصویر 

  مدیر دفتر 3*4دو قطعه عکس 

 تصویر مدرک تحصیلی مدیر دفتر 

 رخواست و تعهدنامه تکمیل فرم د 

  نظام مهندسی ساختمان فارس برای مدیر دفترپروانه معتبر اشتغال به کار 

 رزومه کاری در زمینه فعالیت های عمران شهری 

  ،ارائه جدول ساختار نیروی انسانی با تخصص در رشته های مرتبط شهرسازی، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری

 ، عمران، علوم اجتماعی و ارتباطات و محیط زیست، حقوقی، مالی و اقتصادیجغرافیای شهری، معماری

  )و تصویر کارت ملی، شناسنامه و دو قطعه عکس دارای یکی از تخصص های بند فوق معرفی مدیر دوم دفتر )جانشین

 نامبرده 3* 4
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 ان دفتر )در مرحله فراخوان نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اشتغال در دستگاههای دولتی و شهرداری برای مدیر

 قبل از راه اندازی روال اداری مربوط طی می گردد.(در صورت انتخاب و موضوع در تعهدنامه لحاظ و 

هرداری شحراست  اداره بازآفرینی محالت شهری و با حضور نماینده توسطصحت و اعتبار مدارک تحویل شده متقاضیان : 5اده م

 تهیه می شود. لیست متقاضیان واجد صالحیتپس از تنظیم امتیاز،  وگردیده بررسی و کنترل 

جدول اولویت بندی متقاضیان دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محالت بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی : 6اده م

 . بر اساس جدول پیوست دستورالعمل وزارت کشور می باشد

و استقرار دفتر در محدوده مورد عمل در مرحله فراخوان جدول مذکور شامل امکانات پشتیبانی دفتر  4و  3امتیاز ردیف  :1 تبصره

 و در حین اجرا بر حسن اجرای آن نظارت می گردد. اعطابا درج رعایت موضوع در تعهدنامه به کلیه متقاضیان 

عالوه بر فضای الزم جهت اجرای امور فرهنگی مترمربع  99حداقل اضافه به میزان مجزا و تعهد به تخصیص فضای  :2 تبصره

مترمربع  99. مازاد امتیاز می گردد 99مشمول امتیاز تشویقی به میزان حداکثر  (با مدیریت و اختیار شهرداری جهت امور فرهنگیجهت دفتر )

حسن اجرای امتیاز تشویقی در حین اجرا و پس از راه اندازی  تخصیص می یابد. نظارت برامتیاز  99و حداکثر امتیاز  نیمبه ازای هر مترمربع 

 الزامی است.

 جلسه فراخوان با حضور افراد ذیل تشکیل و صورتجلسه فراخوان عمومی تنظیم می گردد.: 7اده م

 )معاون شهرسازی و معماری )رئیس 

 )رئیس اداره بازآفرینی محالت شهری )دبیر 

 نماینده شورای اسالمی شهر شیراز 

 مدیرکل حراست شهرداری 

 مدیرکل بازرسی شهرداری 

 مدیرکل حقوقی شهرداری 

 مدیرکل امور مالی شهرداری 

 نماینده شورای شهرداران مناطق 

هری به اطالع متقاضیان رسانده می اداره بازآفرینی محالت ششهرداری و نتیجه صورتجلسه فراخوان از طریق سایت : 8ماده 

 شود.

 فراخوان تا راه اندازیب( نظارت بر دفاتر منتخب 

 ماه می باشند: 9دفاتر منتخب موظف به اجرای موارد ذیل ظرف حداکثر : 9ماده 

  و اخذ تاییدیه حراست شهرداری سوء پیشینه کیفری جهت مدیر دفتر و جانشین مدیرعدم ارائه برگه 

  وره های آموزشی که به منظور یک نفر از مدیران و یک نفر از پرسنل موظفند قبل از راه اندازی دفتر در دحداقل

توسط معاونت شهرسازی و معماری برگزار آشنایی با قوانین و مقررات، بهره برداری از نرم افزار سرا و نحوه انجام کار 

می گردد، ضمن پرداخت هزینه های مربوطه شرکت کنند و در صورت موفقیت در آزمون گواهی آموزشی صادر می 

 شهرداری شرکت در دوره های بازآموزی نیز الزم است.گردد. ضمناً در صورت تشخیص 

  با رعایت موارد ذیلاخذ تاییدیه محل استقرار دفتر از اداره بازآفرینی محالت شهری 

o  مترمربع الزاماً در محدوده مصوب بافت فرسوده 199دفتر با مساحت حداقل 
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o  شهرداریتهیه و نصب تابلو مطابق طرح ابالغی 

o  ارائه خدمات به جانبازان، معلولین و سالمندان خصوصاً رمپ معلولین و آسانسور جهت امکانات الزم جهت

 طبقات

o  )برای کارکنان و مراجعینمناسب تامین تاسیسات بهداشتی )آبدارخانه و سرویس بهداشتی 

o  با کیفیت جهت مراجعین مبلمانتامین صندلی و 

o  داشتن امکانات ایمنی خصوصاً کپسول آتش نشانی 

o دگیر و دوربین مداربستهداشتن دز 

o تامین وسائل برودتی و حرارتی مناسب 

o تهیه دستگاه پوز بانک شهر 

o تهیه کامپیوتر، اسکنر، پرینتر و اینترنت پر سرعت بر اساس استانداردهای اعالمی توسط شهرداری 

o  تهیه آبسردکن و تجهیزات پذیرایی از مراجعین 

o تهیه لباس فرم حسب ابالغ شهرداری 

o  ق نظر و ... مطاب ، تابلو ساعات کار رسمی و اسامی کارکنان، تعرفه، اعالنات، صندوق پیشنهاداتتهیه تابلو

 شهرداری

تی به تایید بایس ی، کاربری، مساحت، امکانات رفاهی و تایید استاندارد موارد فوقکیفیت محیط از نظر موقعیت، دسترس :3 تبصره

 بکار دفتر پس از انعقاد و امضای توافقنامه می باشد.شروع  اداره بازآفرینی محالت شهری رسانده شود.

 ج( نظارت پس از راه اندازی دفتر و حین قرارداد

شهرداری موظف است بصورت غیر محسوس و محسوس حداقل ماهیانه یک نوبت از دفاتر بازدید و حسن اجرای مفاد : 11ماده 

 این مصوبه را تایید و در سوابق هر دفتر نگهداری نماید. 

کمیته بازرسی از دفاتر شامل نماینده اداره بازآفرینی محالت شهری به عنوان مسئول هماهنگی بازرسی، نماینده : 11ماده 

شهرداری بوده و صورتجلسه بازرسی با تایید مسئول شهرداری منطقه ای که دفتر در آن محدوده قرار دارد، نماینده حراست و بازرسی 

 هماهنگی قابل ابالغ می باشد.

 زمسئول هماهنگی بازرسی مکلف است موارد مندرج در این مصوبه را که دفتر رعایت ننموده است ظرف مدت دو رو: 12ماده  

در برگ اخطار قید نماید.  ،هفته می باشد 9باً و ذیل عنوان اخطار به دفتر ابالغ و مدت زمان رفع مشکل را که حداکثر کاری پس از بازرسی کت

 ب اخطار مجدد می باشد.موضوع مستوج عدم رفع

در هر شرایطی یک نفر و حضور تمام وقت مدیر دفتر و جانشین وی در دفتر الزامی می باشد و در ساعات کار رسمی : 13ماده 

 از دو مدیر اصلی معرفی شده بایستی در دفتر حضور فیزیکی داشته باشند. 

تغییر مدیر دوم )جانشین( منوط به اعالم کتبی مدیر اول دفتر و احراز صالحیت فرد معرفی شده مطابق شرایط زمان : 14ماده 

 فراخوان، پس از تایید اداره بازآفرینی محالت شهری بالمانع می باشد. 

و ین با رعایت قواناشخاص صاحب صالحیت حسب ضوابط زمان فرآخوان تغییر پرسنل دفتر منوط به جایگزینی با : 15ماده 

حضور تمام وقت کارکنان دارای مدرک کار با نرم افزار سیستم یکپارچه شهرسازی الزامی بالمانع می باشد.  حقوق قانونی ایشانمقررات و 

 الزامی است.کارکنان تمام وقت در هر شرایطی پرداخت بموقع حقوق پرسنل دفتر و بیمه می باشد. 
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ی موظفند دستورالعملها، بخشنامه ها و آئین نامه های ابالغی توسط شهرداری را در محل دفتر مسئوالن دفاتر خدمات: 16ماده 

 .نگهداری نموده و به متصدیان و عوامل اجرایی دفتر، آموزش الزم را برای اجرای صحیح و دقیق آنها ارائه و بر انجام صحیح آن نظارت کنند

نگهداری مدارک و اسنادی که از طرف مالکان به آنان تحویل می شود، نهایت مسئوالن دفاتر خدماتی مکلفند در  :17ماده 

 دقت و امانتداری را بعمل آورده و از استفاده آنها در غیر از خدمات تعیین شده، خودداری نمایند.

اضی گردد در صورت هرگونه قصور، سهل انگاری و تخلف که موجب ورود خسارت یا مفقود شدن مدارک و اسناد متق :18ماده 

 .بود خواهددفتر مکلف به جبران خسارت و جلب رضایت شاکی  مدیر

دفاتر موظفند خدمات قابل ارائه در محل دفتر را برابر ساعات و روزهایی که توسط معاونت شهرسازی و معماری  :19ماده 

 دید متقاضیان قرار دهند. معرضدر  ضیشهرداری شیراز تعیین و به آنان ابالغ می گردد، ارائه کنند و مراتب را نیز به نحو مقت

 دفاتر موظف به همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی از سوی شهرداری می باشند. :21ماده 

شهرداری مجاز است تمام یا بخشی از مبلغ تضیمن را از محل سپرده برداشت  دفتر از تعهدات سپردهدر صورت تخلف  :21ماده 

 نماید.

 ، مسئولیت کامل آن به عهده مدیر دفتر می باشد.دفترشدن تخلفی در پرونده ها توسط کارمند در صورت محرز  :22ماده 

تر تحت هیچ عنوان حق انتقال و واگذاری کلی و جزیی مجوز فعالیت را به غیر نخواهد داشت. در صورت انجام مدیر دف :23ماده 

 قرارداد لغو و مبلغ ضمانت نامه ضبط می گردد.

در محل مناسب و قابل رؤیت تهیه و شهرداری حسب نظر صندوق شکایات و پیشنهادات را است  مدیر دفتر مکلف :24ماده 

 نصب نمایند.

تکریم مراجعان و رعایت شئونات اخالقی و اسالمی در دفاتر توسط مسئوالن و کارکنان آنان الزامی است و تخلف از  :25ماده 

 ر برای ادامه فعالیت خواهد شد.این موارد موجب بررسی مجدد صالحیت دفت

کار، تأمین اجتماعی و دیگر قوانین مربوطه را درخصوص کارکنان خود دفاتر مکلفند کلیه مقررات قانون اداره  مدیران :26ماده 

 رعایت نمایند.

بازآفرینی محالت شهری شهرداری می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب اداره مرجع رسیدگی به تخلفات دفاتر  :27ماده 

 پس از ابالغ معتبر خواهد بود.این شیوه نامه 

ازات انتظامی به شرح ذیل می گردد. عالوه بر آن در صورت ایجاد خسارت به شهرداری یا تخلفات دفاتر مشمول مج :28ماده 

نانچه واجد وصف کیفری و یا حقوقی باشد عیناً پرونده به مرجع قضایی صاحب صالحیت ارسال شهروندان مکلف به جبران خسارت بوده و چ

 خواهد شد. موارد تخلفاتی که در مصادیق ذیل عنوان نمی گردد در صورت ارتکاب بر حسب نوع تخلف مشمول مجازات منطبق خواهد گردید.

  )مشمول اخطار کتبی( 1تخلف درجه الف( 

  )2تخلف درجه ب  

o  (عالوه بر اخطار کتبی روز 15)مشمول مسدود نمودن ثبت درخواست به مدت 

o  (عالوه بر اخطار کتبی روز 31)مشمول مسدود نمودن ثبت درخواست به مدت 
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o  (عالوه بر اخطار کتبی روز 91)مشمول مسدود نمودن ثبت درخواست به مدت 

o  (عالوه بر اخطار کتبی روز 181)مشمول مسدود نمودن ثبت درخواست به مدت 

 مشمول لغو دائم مجوز( 3( تخلف درجه ج( 

 شامل موارد ذیل می گردد: )مشمول اخطار کتبی( 1تخلف درجه  :29ماده 

 عدم رعایت هر بند از قرارداد یا شیوه نامه نظارتی 

 ال پاسخ اشتباه، ناقص و خالف واقع عدم پاسخگویی به مکاتبات شهرداری در مهلت مقرر یا ارس 

 گزارش موارد ذیل که توسط شهرداری بصورت متمرکز برنامه ریزی و توسط اداره و ارسال  ، اجرا، تهیهعدم اقدام

 بازآفرینی به دفاتر با درج مهلت ابالغ می گردد.

o تهیه برنامه زمانبندی 

o تهیه بانک اطالعات محله 

o ت، موافقت اصولی و ...صدور پروانه، پایانکار، قرارداد مشارک دسترسی لحظه ای به آمار نوسازی 

o ... اطالع رسانی و فراخوان ساکنین و آگاه سازی ایشان از بسته های تشویقی و فرآیند نوسازی و 

o یتهای مذاکره نوسازی با مالکین و ذینفعانه بندی و بلوک بندی جهت تنظیم اولوحوز 

o تهیه گزارشات مستندنگاری 

o  دستگاههای خدمات رسانپیگیری مسائل محله با شهرداری منطقه و سایر 

o تدوین و انتشار گاهنامه محلی 

o برگزاری برنامه های جمعی و اجتماعی و فرهنگی 

o ... تبلیغات محیطی شامل بنر، پوستر، بروشور، تراکت و 

o تدوین برنامه آموزشی و اطالع رسانی به ساکنین و نیازسنجی در محله 

o  نشینی، فرهنگ شهروندی، مشارکت محلی و ...برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ نوسازی، آپارتمان 

o تشکیل شورای محله )جوانان، زنان و ...( و کمیته نوسازی در محله 

o  تشکیل بانک اطالعاتی سرمایه گذاران 

o تهیه بسته های سرمایه گذاری و آنالیز اقتصادی گزینه های مختلف مشارکت 

o تشخیص و تدوین پروژه های محرک توسعه در محله 

o ترمیم و تامین زیرساختهای شهری در محله  تهیه گزارش 

o انجام پروژه های بهسازی محیطی 

 عدم حضور فیزیکی مدیر دفتر یا جانشین وی در دفتر در ساعت کار رسمی ابالغی 

 تعطیل بودن دفتر در ساعت کار رسمی ابالغی 

  رایط احرازشگیری پرسنل فاقد با شهرداری و یا بکاربدون هماهنگی  ایشانتغییر استفاده از پرسنل سایر دفاتر یا  

 عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت حق بیمه و حقوق قانونی پرسنل 

 عدم همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی از شهرداری 

 و یا عدم تکریم ارباب رجوع و پذیرایی و پاسخگویی شایسته هر گونه سوء رفتار یا درگیری با مراجعین 

  سامانه شهرسازی یا عدم رعایت فرآیندها و دستورالعملهای آموزش داده شده منوط به عدم اشتباه در ورود اطالعات به

 صدور مجوز یا ایجاد ضرر و زیان به شهرداری و شهروندان
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 تاخیر در پاسخگویی به شهروندان و معطل ماندن درخواست مراجعین در کارتابل 

 شهروندان به دلیل اشتباه برگشت درخواست مراجعین بدون دلیل یا برگشت خوردن درخواست 

 صدور مجوز حاوی اطالعات ناقص، غلط و اشتباه 

 

 روز( 189تا  15)مشمول مسدود نمودن ثبت درخواست به مدت  9تخلف درجه   :31ماده 

 اخذ سه اخطار کتبی در فاصله کمتر از یک سال 

 اخذ هر گونه وجه از مراجعین خارج از چارچوب ابالغی توسط شهرداری 

 رگ، کارت ویزیت یا هرگونه مدرک داخلی بجز موارد ابالغی توسط شهرداریز آرم شهرداری شیراز در سربفاده ااست 

 تغییر محل دفتر بدون اخذ تاییدیه از اداره بازآفرینی محالت شهری 

   یهآموزش داده شده که منجر اشتباه در ورود اطالعات به سامانه شهرسازی و عدم رعایت فرآیندها و دستورالعملهای 

 صدور اشتباه مجوز گردد

  عدم احراز هویت و ثبت درخواست یا ابطال آن بدون اذن کتبی مالک یا وکیل قانونی 

 عدم تحویل رسید مالی در قبال دریافت هرگونه وجه و عوارض شهرداری 

  ایجاد هرگونه ارتباط مالی با کارکنان شهرداری 

  مدارک ارباب رجوع حفظ محرمانگی و امانت داری در نگهداری اسناد وعدم 

  ارائه اطالعات غلط و غیر مستند و تقبل خدمات یا وعده خارج از ضوابط ابالغی 

 عدم اجرای ضوابط شهرسازی 

 اشتباه در محاسبه یا انتخاب آیتمهای عوارضی و اخذ عوارض نادرست 

  199اشتباه در ارجاع پرونده به کمسیون ماده 

 یا کارکنان شهرداری و یا در اختیار قراردادن شناسه و رمز عبور خود به دیگر  استفاده از شناسه و رمز عبور دیگر دفاتر

 دفاتر یا کارکنان شهرداری خارج از روال تعریف شده

 و لحاظ پاسخهای ارسالی عدم رعایت فرآیندهای صدور مجوز در استعالم از دوایر درون و برون شهرداری 

 )مشمول لغو دائم مجوز( 3تخلف درجه  :31ماده 

 دونوبت مسدود شدن ثبت درخواست در فاصله زمانی یک سال 

 جعل مدارک یا درج عکس خالف واقع یا فتوشاپی 

 استفاده از اسناد مجعول و سوء استفاده از شخصیت حقوقی و جایگاه دفتر 

 اخذ وجه غیر قانونی تحت هر عنوان از مراجعین 

 ر تسهیلگری رتبه بندی و درجه بندی دفاتر به شرح ذیل می باشد:مصوبه مشوقات و حق الزحمه دفات 7مستند به ماده : 32ماده 

  محاسبه می گردند. 1ماه کلیه دفاتر با ضریب  9از زمان ابالغ مصوبه تا 

  اخطار دریافت نموده  3کمتر از  شیوه نامهنوبت بازرسی حسب مفاد این  9ماه فعالیت و حداقل  9دفاتری که پس از

فرینی شهری ارائه و پس از آبه اداره باز 9باشند درخواست کتبی خود را جهت اخذ رتبه  9باشند و فاقد تخلفات درجه 

 صورتجلسه و رتبه جدید دفتر ابالغ می گردد. 7موضوع توسط کمیته مندرج در ماده کنترل مفاد این شیوه نامه 
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  مجدداً درخواست کتبی خود را برای  (ماه 9اخطار ظرف مدت  9منوط به اخذ کمتر از ) 9رتبه  ماه پس از اخذ 9دفاتر

 7موضوع توسط کمیته مندرج در ماده  ،به اداره بازآفرینی شهری ارائه و پس از کنترل مفاد این شیوه نامه 1اخذ رتبه 

 صورتجلسه و رتبه جدید دفتر ابالغ می گردد.

  اخطار و یا بیش از یک نوبت تخلف درجه دو مشمول کاهش یک درجه پس از طرح  3بیش از  با اخذ 1و  9دفاتر درجه

 کمیته مذکور می گردند.و تصویب در 

 

 

 

 

 


