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تعاليبسمه

« پیمانکاریهای صالحیت اطالعیه در خصوص تمدید تاریخ انقضای گواهینامه»

؛ و احترام باسالم

جلوگیری از انتشار در  محیطو اهمیت بهداشت  رییس محترم سازمان هبردار پیرو ،استحضار می رساندبه 

دد.گرزیر تمدید میپیمانکاری بشرح های عتبار گواهینامها، کرونا ویروس

)مصوبه  یمانکارانبندی و تشخیص صالحیت پطبقه  نامهیینآبا که  یمانکاریپاعتبار گواهینامه صالحیت  .1

مورخ بعد از صادر شده و  (11/12/1381مورخ ن وزیرامحترم هیات هـ  23251/ ت  48013شماره 

ه تشدان تاکنون ل گذشتهسا 4 از محرومیت یا تعلیقیحکم هیچ  به شرط اینکهاند، منقضی شده 1/1/1399

سال رداد خپایان  تااران اجرایی، مشاورین و پیمانک ه امور نظام فنیم مرجع صدور گواهینامه ببا اعال ،باشند

گردد.تمدید می 1400

که توسط امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران صادر و در  پیمانکاریاعتبار گواهینامه صالحیت  .2

شوند و هیچ گونه تغییری در اعضای هیات مدیره و تمامی افراد امتیازآور و یا می منقضی شده 1399سال 

سال گذشته تا کنون نداشته  4هیچ حکم محرومیت یا تعلیقی از  به شرط اینکه شرکت نداشته باشند،

گردد. از تاریخ انقضاء به مدت یک سال تمدید می ، باشند

بایست مراحل زیر را رعایت نماید:میبرای استفاده از بند اخیر، شرکت متقاضی 

ارسال درخواست کتبی توسط شرکت به امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران مبنی بر تمدید  -الف

،)شماره و تاریخ این اطالعیه در متن نامه ذکر شود( موقت یکساله تاریخ انقضای گواهینامه

با امضای مدیرعامل  )با متن یکسان زیر(سنل امتیاز آور صدور یک گواهی کار تجمیعی برای تمامی پر -ب

شرکت که توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد. این تعهد نامه به پیوست نامه فوق الذکر به 

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران ارسال گردد،

....... به نمایندگی از صاحبان امضای مجاز این  بدینوسیله اینجانب ...... مدیر عامل شرکت :متن یکسان نامه

دارم در حال حاضر در اعضای هیات مدیره و تمامی پرسنل امتیازآور)با مشخصات زیر( که شرکت اعالم می

اند تغییری صورت نگرفته و تمامی پرسنل در فرآیند تشخیص صالحیت قبلی این شرکت معرفی شده

نمایم در صورتیکه دهند. در پایان اعالم میرایه خدمات خود ادامه میامتیازآور کماکان در این شرکت به ا
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)نام و نام باشد. خالف ادعای فوق الذکر به هر نحوی مشخص شود، شرکت پذیرای تبعات این تخلف می

 خانوادگی و کد ملی تمامی پرسنل امتیازآور، در پایان نامه درج شود(

 هینامه، این اطالعیه و سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشوربدیهی است مبنای اعالم تاریخ اعتبار گوا

باشد. می sajar.mporg.irآدرس اینترنتی 

 باو پیمانکارانی که  باشدیسال م 2بمدت  نامهیگواه یانقضا خیاز تار دیاست حداکثر مدت زمان تمد یهیبد

ند شامل مفاد این اطالعیه اهینامه اخذ نمودهگوا 14/4/1396ـ مورخ ه 54275/ت61142بخشنامه شماره 

  شوند.نمی

شود، فرآیند تشخیص صالحیت خود را در در پایان به شرکتهای مشمول این بخشنامه اکیداً توصیه می

.سامانه ساجات پیگیری نمایند

رونوشت:
 جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور براي استحضار 
 جناب آقاي عدل معاون محترم فني،امور زيربنايي و توليدي براي استحضار 
 مركز اطالع رساني،روابط عمومي و امور بين الملل براي اطالع رساني ر خانم وزيري رئيس محترمسركا 
سامانه ساجاتسركار خانم زينالي رئيس محترم مركز توسعه سيستم ها و فناوري اطالعات براي اعمال مفاد بخشنامه در  
 بوشهر براي استحضار جناب آقاي درويشي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن براي استحضار جناب آقاي محمدي رئيس محترم 
 استحضارجناب آقاي حضرتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي براي  
 مركزي براي استحضارسركار خانم يادگاري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  
 جناب آقاي شفيعي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران براي استحضار 
 آقاي پارسي پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي براي استحضار جناب 
 مان براي استحضارجناب آقاي رودري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كر 
 بختياري براي استحضارجناب آقاي شهريارپور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و  
 جناب آقاي جمشيدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي براي استحضار 
 مه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد براي استحضارآقاي شهابي نسب رئيس محترم سازمان مديريت و برنا جناب 

سیدجواد قانع فر 

رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین 

و پیمانکاران 
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 جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان براي استحضار 
 جناب آقاي ميرزايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان براي استحضار 
 يريت و برنامه ريزي استان كردستان براي استحضارزاده رئيس محترم سازمان مد جناب آقاي نصراللهي 
 جناب آقاي قيصوري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايالم براي استحضار 
 آقاي صيدايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان براي استحضار جناب 
 شرقي براي استحضاررنامه ريزي استان آذربايجانجناب آقاي بهبودي رئيس محترم سازمان مديريت و ب 
 ياري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين براي استحضار جناب آقاي 
 بلوچستان براي استحضارجناب آقاي عرب اول رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و  
 استحضاران مديريت و برنامه ريزي استان مازندران براي جناب آقاي غالمي راد رئيس محترم سازم 
 جناب آقاي اكبري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان براي استحضار 
 آقاي حاجتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان براي استحضار جناب 
 استحضاران مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه براي جناب آقاي وفائي بكياني رئيس محترم سازم 
 جناب آقاي دريانورد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان براي استحضار 
 جناب آقاي پورعيسي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي براي استحضار 
 استحضارترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد براي جناب آقاي حسيني پور رئيس مح 
 جناب آقاي عابدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان براي استحضار 
 رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز براي استحضار سركار خانم عربشاهي 
 مديريت و برنامه ريزي استان فارس براي استحضار جناب آقاي نوروزي رئيس محترم سازمان 
 آقاي شايقي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل براي استحضار جناب 
 جناب آقاي نوربخش رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم براي استحضار 
 استحضارنامه ريزي استان لرستان براي سركار خانم حسن پور رئيس محترم سازمان مديريت و بر 
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