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زي و بهسا هدف برنامه هاي احیاء، ه هايبازآفرینی پایدار محدوده ها و محلآئین نامه نحوه فعالیت ستاد ملی “

  ”نوسازي شهري

                                                                                                                                                                                                                     :مقدمه

 )2وع بند (موض سازي شهريبهسازي و نو هدف برنامه هاي احیاء،له هاي بازآفرینی پایدار محدوده ها و محستاد ملی           

فت انمندسازي بانوسازي و توسند ملی راهبردي احیاء،بهسازي،"در خصوص هیئت محترم وزیران  16/6/93مورختصویب نامه 

 23/04/1394 خمور 94ص//2294/601 بنا به پیشنهاد شماره 23/04/1394 ه مورخدر جلس "هاي فرسوده و ناکارآمد شهري

  د :ا به شرح زیر تصویب نموآیین نامه نحوه فعالیت ستاد ملی ر ،رذکفوق التصویب نامه )  4به استناد بند ( و دبیرخانه ستاد

  اختصارو عاریف ت :ماده یک

:اختصار -1-1  

  سازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهريسند ملی راهبردي احیاء، به سند ملی:

 هري شبازآفرینی پایدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي احیاء، بهسازي و نوسازي ستاد ملی   ستاد ملی:

 زي شهري و نوسا ازيبازآفرینی پایدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي احیاء، بهسدبیرخانه ستادملی  :ستاد دبیرخانه

ی ماماندهی س، بهسازي و نوسازي مشمول برنامه هاي یی که به موجب طرحهاي مصوب احیاءهامحدوده محدوده ها و محالت هدف:  

نه هاي ستایی و پهینه رو(بافت هاي ناکارآمد میانی، سکونتگاههاي غیررسمی، محدوده هاي تاریخی،پهنه هاي شهري با پیشباشد شامل 

 ي ناسازگار شهري)با کاربر

  ی باشد.متعاریف مندرج در این آیین نامه منطبق با تعاریف ارائه شده در سند ملی  ف:یتعار -1-2

ر دفیت زندگی قاء کیفرایند توسعه همه جانبه در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و کالبدي به منظور ارت بازآفرینی شهري:

  شهر.محدوده ها و محالت هدف در پیوند با 

وابط و قوانین ) سند سکونتگاههاي غیر رسمی خارج از ض2( محدوده که واجد مشخصات موضوع بندمحله ها رسمی:سکونتگاههاي غیر

ي است و ي شهردر درون یا خارج از محدوده شهر ها به صورت شتابزده ساخته شده است و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه ها

  لکیت می باشد . اغلب آنها داراي مشکالت حقوقی ما

ن  اهم از تأسیسات روبنایی، زیربنایی، از شهر که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آمناطقی  میانی (فرسوده) : کارآمدنا هاي بافت

، کنان آن از مشکالت متعدد اقتصادي، اجتماعی، خیابان ها و دسترسی ها دچار فرسودگی و ناکارآمدي شده و ساابنیه، مستحدثات

   .)بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهريقانون حمایت از احیاء ، بهسازي و نوسازي  2نگی و کالبدي رنج می برند(بند الف ماده فره

 بسمه تعالی
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وده  و از تاریخی شهر ب-هاي فرهنگیشود که منعکس کننده ارزشهایی از شهر اتالق میبه بخش یا بخش محدوده تاریخی شهرها :

هاي  مانه انسانش فنی ززیست سرزمینی (فرهنگ)، دانش زیست اقلیمی یا زیست بوم ( طبیعت) و دانتعامل پیوسته سه دانش تاریخی 

هاي سایر پهنه ایز ازساکن در یک پهنه زیستی در طول زمان شکل گرفته و به لحاظ ویژگی هاي شکلی و ساختار متشکله، قابل تم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  هري توسطفرهنگی ش-هاي تاریخیها در قالب محدودهشهري است. این بخش

تاریخی و  الکین بناهايمتاریخی و توانمندسازي ساکنین و   –حمایت از مرمت و احیاء بافت هاي فرهنگی منطبق بر سند  ( تعیین می شوند

  .)24/06/1394مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهري مورخ  ،فرهنگی

 ديصاتفرهنگی و اق اجتماعی، ،بخش هایی از شهر که دچار کمبود در خدمات روبنایی ، زیر بنایی تایی:پهنه هاي شهري با پیشینه روس

 اند.در عرصۀ کنونی شهري ادغام شده در اثر گسترش کالبديبوده و 

دیق آن که از مصا باشد می و در مساحت نسبتاً زیاد شهري این پهنه ها عموماً با کاربري نامتجانس  با کاربري ناسازگار شهري: پهنه هاي

  اشاره نمود.کارخانه هاي متروکه، پادگانها، زندانها و... می توان به 

  : اهداف ستاد ملی دوماده 

  هدف کالن :

ین بق هماهنگی ز طریاتحقق مفاد سند ملی راهبردي احیاء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري «

 » وانین و مقررات مربوطهبخشی و با رعایت ق

  اهداف خرد:

  یت یکپارچه مدیرتحقق  و اعمال حکمروائی محلی کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهري،حقوق شهروندي،ارتقاي  -2-1

ا هار محدوده بازآفرینی پاید رآینددرف ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی ،هم افزایی اقدامات -2-2

  هاي هدف و محله

  .شهري کارآمدنا محله هايپیش گیري وپیش نگري از بازتولید محدوده ها و – 2-3

  لی.سند مورفع موانع قانونی ومقرراتی درجهت تحقق اهداف نوسازي و  بهسازياحیاء، دغدغه عمومی کردن  -2-4

  اعضاي ستاد ملی :  سهماده 

  :به شرح زیر می باشدات وزیران هی 2/7/1393مورخ ه    74900/48601تصویب نامه شماره  2بر اساس بند  ستاد ملیاعضاء  -3-1

 (رئیس ستاد) رئیس جمهور -

  )رئیس ستاد در غیاب رئیس جمهور(وزیر راه و شهرسازي -

       (دبیر ستاد)عمران و بهسازي شهري ایرانمادر تخصصی  شرکت  معاون وزیر و مدیر عامل -

  و برنامه ریزي کشور مدیریترئیس سازمان جمهور و  رئیسمعاون  -

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهور و  رئیسمعاون  -

 رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگريجمهور و  رئیسمعاون  -
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  وزیر کشور  -

 وزیر نیرو  -

  وزیر نفت              -

  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی   -

   تجارتو معدن، تعوزیر صن -

 وزیر اطالعات  -

 وزیر دادگستري -

 وزیر امور اقتصادي و دارایی -

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران    کل رئیس -

 ها   عالی استان رئیس شوراي -

 سازمان صدا و سیما       رئیس -

 رئیس سازمان ثبت و اسناد و امالك کشور -

 اشهردار تهران به نمایندگی از شهرداري هاي کالنشهره -

 فرماندهی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران -

 وهرسازي راه وشوزیر  بر عهده معاون آنودبیري  وزیر راه و شهرسازيریاست ستاد ملی بر عهده  ،رئیس جمهوردر غیاب  تبصره یک :

  .می باشدمدیر عامل شرکت عمران وبهسازي شهري ایران 

 زمانی معینتار سابا ساخ زي(شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران)وزارت راه و شهرسادبیرخانه ستاد در  تبصره دو :

  تشکیل می گردد.

وه قز وقوع جرم امعاونت اجتماعی و پیشگیري شوراي اسالمی،  مجلس عمرانکمیسیون  رئیس ،ستاد ملی بنا به تصویب :سه تبصره

 دران عضو به عنو میفرهنگ و ارشاد اسال اي جهاد کشاورزي ووزارتخانه ه  ،جمهور درامور زنان وخانواده رئیس تمعاون، قضائیه

  شرکت خواهند کرد. ملی ستاد جلسات

نشگاهها و اد، حقوقیواشخاص حقیقی  ،(سمن ها)نمایندگان سازمانهاي غیردولتیستاد ملی بنا بر ضرورت وحسب مورد از  :چهار تبصره

نی و سازمان ف، مان بهزیستیسازعلوم ،تحقیقات و فناوري،  ،اطالعاتفناوري  ارتباطات ومانند  وزارتخانه ها /سازمانها/سایردستگاهها

راي ب ...و خدرمبا مواد  ستاد مبارزه، بسیج مستضعفین بسیج سازندگی سازمان معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، کشور، حرفه اي

  شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.

ستاد دبیر  تشخیصبه  و..) ي اسالمی شهرشورا (شهردار،مدیریت محلیو اناستاندار در ستاد ملی از  موضوعات مطرح حسب :پنج تبصره

   در جلسات ستاد ملی حضور یابند. دعوت خواهد شد تاملی 
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  ه 74900/48601 مارهتصویب نامه ش) 2( مطابق با تبصره ماده هاي کشورستادهاي متناظر ستاد ملی در استان :شش تبصره

ایجاد  هاي احیاء، بهسازي، نوسازي،و برنامه بندي و تائید طرحجهت تدوین، اولویت و شودستاد استانی نامیده می 16/6/93مورخ

سازي هاي مرتبط به ریاست استاندار و به دبیري مدیر کل راه و شهرهاي بین بخشی، نظارت بر اجراي مصوبات و وظایف بخشهماهنگی

تان شهرهاي اس اري هايشهردار شهر مرکز استان به نمایندگی از شهرد متناظر ستاد ملی در استان ودستگاههاي  استان و با عضویت

 گردد. تشکیل می

  وظایف ستاد ملی : چهارماده 

   :تصویببررسی و -4-1

 آن در رابطه با نحوه فعالیت ستاد ملی آیین نامه هاي پیشنهادي دبیرخانه و اعضاء -

 سیاستها و فرآیندهاي بازآفرینی شهري راهبردها،ابالغ شرح خدمات ، شیوه نامه ،  -

 بازآفرینی محدوده ها و محله هاي  هدف در زمینه  و بلندمدتمیان مدت  ،برنامه هاي کوتاه مدت -

جتمـاعی و  ا در برنامـه هـاي توسـعه اقتصـادي ،    اسکان اقشـارکم درآمـد   بازآفرینی شهري وموضوع  راهکارهايراهبردها و  -

 کشوربرنامه ریزي هاي کالن و سایر فرهنگی 

صـویب در  تو پیشـنهاد  شـهري   کارآمـد محدوده ها و محله هاي نااز گسترش  پیشنگري و پیشگیريراهکارهاي راهبردها و  -

 مراجع ذیصالح

 ستادهاي بازآفرینی شهري استانها در محدوده ها و محالت هدف بررسی عملکرد -

  تشکل هاي مردمیتقویت، حمایت و ایجاد  ورمنظ به سازوکارهاي الزم  -

یشـنهاد  بـازآفرینی شـهري و پ  راهکارهـاي نحـوه تـدارك منـابع مـالی( خصوصـی ، عمـومی ودولتی)بـه منظـور          راهبردها و  -

 سازوکارهاي الزم 

 ف و اي عضو ستاد و کنش گران دولتـی، عمـومی و غیـر دولتـی در محـدوده هـا و محـالت هـد        بررسی عملکرد دستگاهه  -

 اهـ همـایش  ها وبرگزاري کارگاهترویجی، پژوهشی، اطالع رسانی و  ،اجراي برنامه هاي آموزشی، فرهنگی، تبلیغینین همچ

  و تصویب برنامه ها و رویکردهاي اثرگذار  در سطوح ملی و استانی به منظورظرفیت سازي نهادي

از طریق  گذاري، برنامه ریزي، نظارت و...لی براي سیاستهاي متوی و تقسیم کار بین اعضاء ودستگاهبخشایفاي نقش مدیریت میان-4-2

  تعامل وهمکاري بین بخشی درسطوح ملی،استانی ومحلی درقالب شرح وظایف ابالغی. 

  .انین و مقررات مربوط به احیاء، بهسازي ونوسازي محله هاي هدف وپیشنهاد به مراجع ذیصالحبازنگري درقو -4-3

ستاد ملی، برنامه هاي بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله هاي هدف در شهرهاي باالي پانصد هزار نفر ت فعالی از زمان آغاز :یکتبصره 

ستاد استانی  برنامه هاي بازآفرینی شهري توسطدر سایر شهرها  .ابالغ می گردد ملی توسط دبیر ستاد ملی،پس از تصویب در ستاد 

  گردد.  اجرایی میشهري بازآفرینی ستاد استانی  رئیس تصویب و با ابالغ
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طرح  ،رديي و راهبمرجع تشخیص و ارجاع مغایرت برنامه ها و طرحهاي پیشنهادي محدوده هاي هدف با طرحهاي ساختار:  دوتبصره 

  جامع و تفصیلی جهت اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج، دبیر ستاد استانی بازآفرینی شهري می باشد.

  ستاد : وظایف دبیرخانهپنج ماده

ن دارد به ای راصمیمات پیگیري و نظارت مستمر بر حسن اجراي مصوبات وت ،ستاد فعالیتهايتهیه و تدوین چارچوب ، وظیفه خانهدبیر

  منظور اهم وظایف دبیرخانه ستاد به شرح ذیل می باشد. 

   :تدوین تهیه و -5-1

  هدف  هايبازآفرینی پایدار محدوده ها و محله طرحهاي برنامه ها وچارچوب شرح خدمات و   -

 طه رایی مربوهاي اج و تنظیم و ابالغ دستور العمل شهري کارآمدراهکارهاي پیشنگري و پیشگیري از گسترش محله هاي نا -

 هاد منابعتی و پیشنارچوب بودجه هاي سنواهخارجی)درچ–الزم به منظور بسیج منابع مالی (داخلی و هماهنگی  ساز وکار -

 مالی به دولت

 ندیاستهاي سدها و سو شهرداري ها در راستاي تحقق اهداف، راهبر به تفکیک دستگاهها  رد دولتگزارش تحلیلی از عملک -

ورد به مبر حسب   تاد ملیسپس از تایید آن به همراه پیشنهادات الزم در سال آخر برنامه هاي پنج ساله توسعه و ارائه  ملی

 جع مربوطامر

 وسطوح ملی  در هاشهمای برگزاري کارگاهها ووهشی، اطالع رسانی و ترویجی، پژ ،برنامه هاي آموزشی، فرهنگی، تبلیغی -

 بنا بر پیشنهاد و با مشارکت دستگاههاي ذیربط به منظورظرفیت سازي نهادي استانی

 جهت ارائه به هیات وزیرانستادهاي ملی و استانی گزارش ساالنه عملکرد  -

صوبات و مبالغ و پیگیري اجراي ، اصورتجلساتآیین نامه داخلی و تنظیم جلسات، اعم از برگزاري ستاد دبیرخانه  انجام امور -5-2

 ،ري اسنادنگهداو سایت اینترنتی و  انیهاي اطالع رسها و سایر موارد از طریق سامانهاطالع رسانی از مصوبات ستاد و بخشنامههمچنین 

  غیرهو مصوبات ستادملیو  مدارك

 ان مدتمی ،اه مدتت ها در کوترعایت اولوی منطبق با اهداف و راهنماي عمل ستادهاي استانی و ستاد ملی تهیه برنامه هاي ساالنه -5-3

   با مشارکت دستگاههاي عضو ستاد بلندمدت و

د دبیرخانه هاي عملکر ارزیابی  همچنینو بازآفرینی و شهرستانی  تشکیل ستادهاي استانی و نظارت بر راه اندازي و زمینه سازي  -4 -5

  هاي زمانی مشخصکور در دورهستادهاي مذ

 طاههاي ذیربشارکت دستگمبا هدف  محله هايمرتبط با بازآفرینی پایدار محدوده ها و  تدوین وپیشنهاد قوانین ومقرراتتهیه،  -5 -5

  جهت تصویب درمراجع ذیصالح

العات مربوط به کنفرانسها و مجامع بین پیگیري امورمربوط به طرحهاي مشترك با سازمان هاي بین المللی و دریافت  و انتقال اط -5-6

  المللی و همچنین زمینه سازي استفاده از تجارب فنی و منابع مالی بین المللی با رعایت ضوابط مربوطه
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از  اطالعاتی بانک وتشکیل یکپارچه امانهس ونصب هاي داده موظف به تهیهاد در راستاي تدوین فرآیندها و پایگاهدبیرخانه ست -5-7

ن را به صورت آ نتایجبوده و  ملی  سطح اي عضوء ستاد دربا همکاري دستگاهه هاي هدف هاي محدودهاي برنامه ها و نیز دادههشاخص

  خواهد داد.عمومی بر روي وب سایت دبیرخانه قرار 

صوب ق آیین نامه مبطدر رشته هاي مختلف ستاد ملی  تخصصی و فنی هايکارگروهشوراي تلفیق، تشکیل راه اندازي و پیگیري  -5-8

 کارگروه -3 و سالمت فرهنگی ،اجتماعی ارتقاء ارگروهک -2و میراث فرهنگی  زیرساختی ،ساماندهی کالبدي کارگروه -1( شاملستاد 

 شهريکارآمد نا محله هايگري و پیشگیري از گسترش نحقوقی و پیش  کارگروه -4و تسهیالت  مردمی هاي مشارکت ،اقتصادي ارتقاء

نجام زي در جهت انظور برنامه ریبه م )به تناسب ضرورتها کارگروهتأمین منابع مالی، درآمدها و تجهیز منابع ملی، سایر  گروهکار -5

  مشارکت دستگاههاي ذیربط پیشنهاد و با ف محوله واجراي برنامه هاي مزبوروظای

 ايهکارگروهي ي با همکار...) پیرامون بازآفرینی شهر بررسی و جمع بندي نظرات اعضاي ستاد و سایر ذینفعان ( دانشگاهی و -5-9

  تخصصی و فنی ستاد

 .انجام سایر اموري که توسط ستاد ملی به دبیرخانه ارجاع می شود -5-10

  : چگونگی ونحوه تشکیل جلسات   ششماده 

اي موافق ر اذ شده باصمیمات اتخیري، ترسمیت پیدا خواهد کرد. درصورت نیاز به راي گ ءاعضا نصفباحضور  جلسات ستاد ملی -6-1

  .می باشداعضاء حاضر در جلسه معتبر  یک نصف بعالوه

درخواست ه بنسبت  ی توانند بنا بر ضرورتمضمنا اعضاء ستاد ملی نیز  ملی بادعوت دبیرخانه خواهد بود. تشکیل جلسات ستاد -6-2

  .تشکیل جلسه از طریق دبیرخانه ستاد اقدام نمایند

جهت ود از معاونان خ کیمعرفی یشرکت کند  ستادنتواند شخصا در هر یک از جلسات ستادملی ه هریک از اعضاي در صورتی ک -6-3

  .دبیرخانه ستاد الزامی استبه  شرکت در جلسه

  ستاد انجام خواهد شد.   دبیرخانه تشخیصوبا هماهنگی  حضور نهادها ، متخصصین وکارشناسان خبره  -6-4

د اعضاء خواه ن تشکیل به اطالعزما مراتب را به همراه دستور جلسه  ویک هفته قبل از تشکیل هر جلسه، ل حداقستاد خانه دبیر -6-5

  .رساند

ونهادهاي  ءه کلیه اعضاساعت ب 48حداکثر پس از ملی  کلیه صورتجلسات در هر جلسه توسط دبیرخانه تدوین وبا امضا دبیر ستاد-6-6

  .ذیربط ارسال خواهد شد

  ر مقررات: سایهفت ماده 

می ملغی گاههاي غیررسیین نامه قبلی نحوه فعالیت ستاد ملی توانمندسازي و ساماندهی سکونتآا تصویب و ابالغ این آیین نامه، ب -7-1

  اعالم می گردد. 

تاریخ الزم االجرا همان  از رسید و به تصویب ستاد ملی 23/04/1394در تاریخ   تبصره 8بند و  28ماده  ،  7مشتمل بر این آئین نامه  -7-2

  می باشد. چنانچه نیاز به اصالحیه آیین نامه باشد نظرات اصالحی با راي نصف بعالوه یک اعضاء مصوب خواهد شد.


