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  حقوقي شخص -معيارَا ي ضًابط ارزيابي كميتٍ فىي ي بازرگاوي صىذيق احيا ي بُرٌ برداري از اماكه تاريخي ي فرَىگي كطًر

 

 (04جذول شماسه يك: اسصيابي كيفي توان مالي و اعتباسي )با ضشيب وصني 

 مالحظات امتياز كسب ضذٌ حذاكثر امتياز ضرح رديف

 ه و اظهاسنامه هاي مالياتي بشاي دو  سال متوالي اخيش:صوستهاي مالي حسابشسي شذ 1
 امتياز( 12)حذاكثر  صًرتُاي مالي حسابرسي ضذٌ )گسارش حسابرس قاوًوي دي  سال اخير( 1-1   02

 امتياز( 12)حذاكثر  اظُاروامٍ َاي مالياتي )دي سال اخير(  1-0

  ميضان سشمايه ششكت  0

05   
 امتياز( 05)حذاكثر  يليارد ريالم 5بيص از مبلغ  0-1
 امتياز( 15)حذاكثر  ميليارد ريال 5ميليارد ريال تا  1بيه  0-0

 امتياز( 12)حذاكثر  ميليارد ريال 1ميليًن ريال تا  122بيه  0-3

  سال آخش 2مذاسک مثبته گشدش مالي  3

02   
 امتياز( 02)حذاكثر  َسيىٍ مرمتبرابر  0با مبلغ مجمًع بيص از 3-1
 امتياز( 15)حذاكثر  َسيىٍ مرمت برابر  0تا  5/1با مبلغ مجمًع  3-0

 امتياز( 12)حذاكثر  َسيىٍ مرمت برابر 5/1تا  1با مبلغ مجمًع  3-3

  مذاسک مثبته و معتبش ميضان نقذينگي 4

02   
 امتياز( 02)حذاكثر  %  َسيىٍ مرمت02مبلغ بيص از  4-1
 امتياز( 15)حذاكثر  %  َسيىٍ مرمت15بيص از  مبلغ 4-0

 امتياز( 12)حذاكثر  % َسيىٍ مرمت12مبلغ بيص از  4-3

   5  سال گزشته  2اسائه گواهي عذم وجود چك بشگشتي اص بانك دس  5

  سال گزشته ( 5قشاسدادهاي منعقذ شذه با ركش مبلغ و مذت ) دس دوسه  6

12   
 امتياز( 12)حذاكثر  برابر  َسيىٍ مرمت 0 قرارداد  با مبلغ 6-1

 امتياز( 7)حذاكثر  برابر  َسيىٍ مرمت 0تا  1قرارداد  با مبلغ بيه  6-0

 امتياز( 5)حذاكثر  يا كمتر از  َسيىٍ مرمت َسيىٍ مرمت ي قرارداد  با مبلغ برابر  6-3

   122  جمغ 

 (02ي، مسمت ي احياء )تا ضسية يشوي جديل شمازٌ دي: معيازَاي ازشياتي كيفي فى

 مالحظات امتياز كسة ضذٌ حذاكثر امتياز ضرح رديف

 پيطىٍ فؼاليت اجرايي درتىاَاي تاريخي 1

15 

  

 امتياز( 5)حذاكثر  ساتقٍ در حفاظت ي مرمت تىاَاي تاريخي 1-1

 متياز(ا 5)حذاكثر  ساتقٍ دراحيا )كارتري تخطي ي اجراي آن در تىاي تاريخي( 1-2

 امتياز( 5)حذاكثر  ساتقٍ درمؼماري داخلي ي تجُيس 1-3

  كفايت ي كيفيت ػىاصر كليذي ي ويريي اوساوي متخصص 2

66 

  

 امتياز( 36 حذاكثر) تكارگيري مطاير ريصالح در امر مرمت ي احيا 2-1

 متياز(ا 36 حذاكثر) تكارگيري مجري ي پيماوكار ريصالح در امر مرمت ياحيا 2-2

  َاي مرتثط وامٍ يجًد مجًزَاي تأييذ صالحيت ي گًاَي 3
15 

  

  كار )مطاير ي پيماوكار(َاي تاييذ اوجام  َا ي گًاَيىامٍ وامٍ َا، رضايت تقذيروامٍ 3-1

   16  ارايٍ گسارش فىي ) گسارش اجمالي از تررسي ميذاوي تًسط متقاضيذر تازديذ صًرت گرفتٍ (  4

   166 جمع 

 (93)تا ضسية يشوي تُسٌ تدازيجديل شمازٌ سٍ: ازشياتي كيفي تًان 
 مالحظات امتياز كسة ضذٌ حذاكثر امتياز ضرح رديف

   56 ارائٍ پالن مذيريت تُرٌ ترداري مطاتق تا ضيًٌ وامٍ ي چارچًب تُرٌ ترداري ارائٍ ضذٌ در اسىاد مسايذٌ 1
   35 ارائٍ پيص طرح امكان سىجي اقتصادي 2
   15 دارا تًدن پيطيىٍ كاري در زميىٍ گردضگري ي فرَىگي 3

    166 جمغ 
 (3جديل شمازٌ چُاز: )ضسية يشوي 

 مالحظات امتياز كسة ضذٌ حذاكثر امتياز ضرح رديف

 ارائٍ مذارک مثثتٍ ي مؼتثر تًمي تًدن 1

166   

 امتياز( 26)حذاكثر  محل ثثت ضركت يا يقًع دفتر مركسي ضركت در مىطقٍ 2

 امتياز( 36)حذاكثر  آضىايي تا فرَىگ مىطقٍ ي يا ارتثاطات قثلي خاوًادگي 3

 امتياز( 56)حذاكثر  ساتقٍ مؼتثر  اضتغال در مىطقٍ 4

  جمغ 
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  قيقيح شخص -ىگي كطًرمعيارَا ي ضًابط ارزيابي كميتٍ فىي ي بازرگاوي صىذيق احيا ي بُرٌ برداري از اماكه تاريخي ي فرَ

 

 (46جذيل ضمارٌ يك: ارزياتي كيفي تًان مالي ي اػتثاري )تا ضرية يزوي  

 مالحظات امتياز كسة ضذٌ حذاكثر امتياز ضرح رديف

 سال اخيس 9 گسدش حساب 4

03   
 امتياز( 25)حذاكثر  تراتر َسيىٍ مرمت 2تا مثلغ مجمًع تيص از 4-4

 امتياز( 26)حذاكثر  تراتر  َسيىٍ مرمت 2 تا 5/1تا مثلغ مجمًع  4-0

 امتياز( 16)حذاكثر  تراتر  َسيىٍ مرمت5/1تا  1تا مثلغ مجمًع  4-9

  ماودٌ حساب 0

02   
 امتياز( 26)حذاكثر  %  َسيىٍ مرمت26تاالي  0-4

 امتياز( 15)حذاكثر  %  َسيىٍ مرمت26تا  15تيه  0-4

 امتياز( 16)حذاكثر  رمت% َسيىٍ م15كمتر از  0-9

  ازشش دازاييُاي مىقًل ي غيس مىقًل )مثىاي تاميه مالي پسيضٌ( 3

93   
 امتياز( 35)حذاكثر  تراتر  َسيىٍ مرمت 3تيص از  3-1

 امتياز( 25)حذاكثر  تراتر  َسيىٍ مرمت 3 – 2تيه  3-2

 امتياز( 15)حذاكثر  تراتر   َسيىٍ مرمت 2 – 1تيه  3-3

    42  گًاَي عدم يجًد چک تسگشتي اش تاوک مسكصي  1

  سال گرشتٍ ( 3قسازدادَاي مىعقد شدٌ تا ذكس مثلغ ي مدت ) دز ديزٌ  3

42   
 امتياز( 16)حذاكثر  تراتر َسيىٍ مرمت : 2قرارداد تا مثلغ  3-4

 امتياز( 7)حذاكثر  تراتر َسيىٍ مرمت 2تا  1قرارداد تا مثلغ تيه  3-0

 امتياز( 5)حذاكثر  قرارداد تا مثلغ تراتر  َسيىٍ مرمت يا كمتر 3-9

   422 جمغ 

 

 (02جديل شمازٌ دي: معيازَاي ازشياتي كيفي فىي، مسمت ي احياء )تا ضسية يشوي 

 مالحظات امتياز كسة ضذٌ حذاكثر امتياز ضرح رديف

 پيطىٍ فؼاليت اجرايي درتىاَاي تاريخي 1

42 
  

 امتياز( 5)حذاكثر  ساتقٍ در حفاظت ي مرمت تىاَاي تاريخي 2-1

 امتياز( 5)حذاكثر  ساتقٍ دراحيا )كارتري تخطي ي اجراي آن در تىاي تاريخي( 3-1

   92  تكارگيري مطاير ريصالح در امر مرمت ي احيا جُت تُيٍ طرح مرمت  2

   92  ا جُت اجراتكارگيري مجري ي پيماوكار ريصالح در امر مرمت ياحي 3

   42  كار )مطاير ي پيماوكار(َاي تاييذ اوجام  َا ي گًاَيىامٍ وامٍ َا، رضايت تقذيروامٍ 4

   02 ارايٍ گسارش فىي ) گسارش اجمالي از تررسي ميذاوي تًسط متقاضيذر تازديذ صًرت گرفتٍ ( 5

   422 جمع 

 

 (93ا ضسية يشوي )تتُسٌ تدازيجديل شمازٌ سٍ: ازشياتي كيفي تًان 
 مالحظات امتياز كسة ضذٌ حذاكثر امتياز ضرح رديف

   56 ارائٍ پالن مذيريت تُرٌ ترداري مطاتق تا ضيًٌ وامٍ ي چارچًب تُرٌ ترداري ارائٍ ضذٌ در اسىاد مسايذٌ 1
   35 ارائٍ پيص طرح امكان سىجي اقتصادي 2
   15 گيدارا تًدن پيطيىٍ كاري در زميىٍ گردضگري ي فرَى 4

   166 جمع 
 

 (3جديل شمازٌ چُاز: )ضسية يشوي 

 مالحظات امتياز كسة ضذٌ حذاكثر امتياز ضرح رديف

 تًمي تًدن 1

 امتياز( 46) حذاكثر  ساتقٍ مؼتثر سكًوت يا اضتغال در مىطقٍ 1-1   422

 از(امتي 66) حذاكثر  آضىايي تا فرَىگ مىطقٍ ي يا ارتثاطات قثلي خاوًادگي 2-1

     جمغ 

 


