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مقدمه

مقدمـه
محدودههای گستردهای از شهرهای کشور به ویژه کالنشهرها ،با مسائل و معضالت پیچیدهای در زمینه فقرشهری ،بحران
هویت و افت منزلت اجتماعی ،عدم ایمنی ،کمبودهای خدماتی و زیرساختی و نهایت ًا ناپایداری بافت روبرو هستند .نظر به این
که در اصول مختلف قانون اساسی و سند"چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در سال  ،"1404دستیابی به عدالت اجتماعی مورد
تأکید قرارگرفته و مبارزه با فقر و محرومیت از اولویتهای دولت است ،کم توجهی به سرنوشت بخشی از شهرنشینان ساکن در
این پهنههای شهری ،فاقد هرگونه توجیه منطقی است .ارتقاء کیفیت زندگی در این محدودهها ،موضوعي است که ذیل راهبرد
کلي دولت تدبیر و امید مبني بر احترام به حقوق شهروندي و کرامت انساني شهروندان میهن اسالمي ،حفظ هویت تاریخي
و فرهنگي شهرها در عین رعایت اصل برابري و عدالت را سرلوحه اقدامات خود در این زمینه قرار داده است .تجارب بیش از
سه دهه فعالیت مستمر در این حوزه نشاندهندة آن است که بدون توجه به علل پیدایش و گسترش این نواحی واتخاذ تدابیر
پیشگیرانه با تأکید بر اقدامات صرف ًا کالبدی وهمچنین بدون توجه به هم افزایی ،هم زبانی و مشارکت کلیه ذینفعان و ذینفوذان
در زمینة احیاء ،بهسازی و نوسازی شهری ،نمیتوان بر این مشکالت فائق آمد .روند افت منزلت مکانی ،اجتماعی و اقتصادی
در این پهنههای شهری بیتردید تغییر رویکردها و سیاستهای بهسازی و نوسازی شهری به سوی کارآمدکردن اقدامات و
هدفمندکردن برنامههای کلیه دستگاههای مرتبط را طلب مینماید.
تحقق برنامههای بهسازی و نوسازی شهری مستلزم اتخاذ سیاستهاي چند وجهي در حوزة عمران ،خدمات و مسکن شهری
و خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است .انجام این وظیفه بهتنهایی از عهدة یک دستگاه دولتی برنیامده و
پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر ،مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعة دستگاههای دولتی و شهرداریها ،مشارکت
مردم و فعاالن غیردولتی و خصوصی و ...میباشد .چاره جویی برای بهبود کیفیت زندگی در بافتهای نابسامان شهری ،نیازمند
رهیافتی یکپارچه و جامع نگر برای برخوردی متوازن و همه جانبه با مشکالت گوناگون اجتماعی -اقتصادی و کالبدی در این
پهنههای شهری است .اهمیت این موضوع دوچندان میگردد زمانی که در یک رویکرد کل نگر این محالت و محدودههای
شهری را به عنوان جزئی از شهر و حیات آن وابسته به توسعه شهر مورد توجه قرار میگیرد .پیشبرد چنین رهیافتی با ساختارهای
اداری جاری درکشور سازگار نیست و غالب ًا با چالشهای جدی مواجه است .از آنجا که این ساختار ،بخشی و تمرکزگرا ست،
هر یک از دستگاههای متولی بخشها ،حتی در محدودههای مشترک تقسیمات کشوری ،کمابیش مستقل از یکدیگر عمل
نموده و عمدت ًا برنامه اجرایی خود را با سلسله مراتب عمودی و درون بخشی هماهنگ مینمایند .در چنین ساختاری ،حل مسائل
در محالت هدف برنامههای بهسازی و نوسازی شهری به سبب ضعف سازوکارهای افقی ،دچار پراکندگی ،موازی کاری  ،و
نهایت ًا به عدم تحقق منتهی خواهد شد .از سوی دیگر تجربههای انجام شده در عرصه سکونتگاههای غیررسمی که جدیترین
سهم از مشکالت فقر و نابسامانی شهری را به خود اختصاص دادهاند بستر ارزشمندی را برای تغییر ساختارهای موجود فراهم
ساختهاند .برنامههای پیشرویی از سال  1380به بعد با رویکرد توانمندسازی و با بهرهگیری از تجارب جهانی در قالب طرح

۶

بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن (پروژه همکاری مشترک دولت جمهوری اسالمی ایران با بانک جهانی) توسط
شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران وزارت راه وشهرسازی به نمایندگی از دولت با همکاری سازمانهای
مرتبط آغاز شد که در نهایت منجر به تهیه و تصویب"سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی" (مصوبه
هیأت محترم دولت در تاریخ  )1382/11/19گردید .با بهرهگیری از تجربه کسب شده از اجرای مفاد سند مذکور بیش از یک
دهه فعالیت مستمر و همچنین تمرین ساختارنهادی ستادهای ملی ،استانی و شهرستانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای
غیررسمی با هدف سیاستگذاری در امر احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای نابسامان شهری به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای
راه و شهرسازی،کشور و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استانها ،سند ملی راهبردی احیاء،
بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای
ذیربط در فرآیند بازآفرینی بافتهای هدف شهری به منظور حفظ حقوق شهروندی ،ارتقای کیفیت زندگی ،بازیابی هویت
شهری و اعمال حکمروائی محلی و در جهت راهبری مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح
ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی ،معماری ایرانی -اسالمی به هیأت محترم دولت تقدیم شد .سند مذکورکه متن کامل
آن در پي ميآید به استناد اصل  138قانون اساسی در تاریخ 1393/0۶/1۶به تصویب رسید .این سند مرجع تعاریف مشترک،
اهداف ،اصول ،راهبردها و سیاستهای دولت جمهوری اسالمی ایران در زمینه احیاء ،بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی
سکونتگاههای غیررسمی و توانمندسازی ساکنان در قالب دو دسته تدابیر مربوط به فرآیند بازآفرینی پایدار محدودهها و محلههای
هدف برنامههای احیاء ،نوسازی و بهسازی شهری میباشد .با توجه به اینکه احیاء ،بهسازی شهری امری چند بعدی و بین
دستگاهی میباشد و این سند ماهیت فرابخشی -ملی و خصلت محلی دارد ،افق زمانی سند نیز به تبع ماهیت راهبردی آن
بلندمدت خواهد بود .بر این اساس به دنبال تصویب سند و در اجرای بند ( )2مصوبه آن ،ترتیبات نهادی ستادهای ملی ،استانی
وشهرستانی بازآفرینی پایدار محدودهها و محالت هدف برنامه های احیاء ،بهسازی و نوسازی شهری جایگزین ترتیبات نهادی
ستادهای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (موضوع مصوبه هیأت محترم دولت در تاریخ  )1382/11/19شده
و با فراگیری کلیه محدوه های هدف نیازمند احیاء ،بهسازی و نوسازی شهری (محدوده تاریخی شهرها ،پهنههای نابسامان
میانی(فرسوده شهرها) ،سکونتگاههای غیررسمی و پهنههای شهری با پیشینه روستایی) فعالیت خواهند کرد.
در پایان الزم به ذکر است که تدوین این سند مرهون تالشی است که با همکاری و هماندیشی صاحب نظران در عرصههای
متعدد دانشگاهی ،حرفهای ،مهندسان مشاور و نیز مسئوالن نهادها و سازمانهای مرتبط به ویژه وزارت کشور ،سازمان میراث
فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ،شورای عالی استانها و  ...با محوریت و راهبری همکاران ما در شرکت مادرتخصصی
عمران وبهسازی شهری ایران به ثمر رسیده است و درخورسپاس و قدردانی بیشمار است.

عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری
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ســند ملي راهبــردي احياء ،بهســازي
و نوســازي و توانمندســازي بافتهاي
فرســوده و ناكارآمد شهري

بسـمهتعالی
هیئتوزیران در جلسه مورخ  1393/۶/1۶بنا به پیشنهاد شماره  4388/100/02مورخ  1391/7/1۶وزارتخانه
راه و شهرسازی کشور ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان ها و به استناد ماده ()1۶
قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری -مصوب  1389تصویب نمود:
 )1سند ملی راهبردی احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه
و ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی به شرح پیوست که ممهور به مهر هیئت دولت است.
 )2در راستای تمهیدات اجرایی سند ملی ،هم افزایی منابع و هم سویی اقدامات در بخشهای دولتی و عمومی ،ستاد ملی
بازآفرینی پایدار محدودهها و محلههای هدف برنامههای احیاء ،بهسازی و نوسازی شهری که در این مصوبه به اختصار «ستاد
ملی» نامیده میشود به ریاست رئیس جمهوری و در غیاب وی راه وشهرسازی و با عضویت وزرای راه و شهرسازی کشور،
نیرو ،صنعت ،معدن و تجارت نفت ،اطالعات ،دادگستری ،تعاون کار و رفاه اجتماعی ،امور اقتصادی ،دارایی ،بهداشت و درمان و
آموزش پزشکی ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست ایران ،سازمان
میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،رئیس شورای عالی استانها ،فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تشکیل
می شود که دبیرخانه آن در وزارت راه وشهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهرهای ایران) مستقر خواهد بود.
تبصره) ستادهای متناظر ستاد ملی در استانهای کشور که در این مصوبه ستاد استانی نامیده میشود جهت تدوین،
اولویت بندی و تأیید طرح و برنامههای احیاء و بهسازی ،نوسازی ،ایجاد هماهنگیهای بین بخش نظارت بر اجرای
مصوبات و وظایف بخشهای مرتبط به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان تشکیل میگردد.
 )3دستگاههای اجرایی موظفند پس از ابالغ طرح های مصوب با استفاده از ظرفیت و اعتبارات پیش بینی شده در ردیفهای
بودجه سنواتی خود نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های مذکور در محدوده دارای اولویت به نحوی اقدام نمایند تا متوسط
سطح خدمات این مناطق نسبت به سطح خدمات شهر تا پایان ( 1404سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران) برابری نماید.
تبصره) مازاد انتشارات مورد نیاز به منظور اجرای برنامهها و طرحهای احیاء بهسازی و نوسازی محدودهها و محلههای هدف
در بودجه سنواتی دستگاههای مربوطه منظور گردد.
 )4آییننامههای نحوه فعالیت ستاد ملی و ستاد استانی در مهلت سه ماه بنا به پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی به تصویب ستاد ملی
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خواهد رسید .ستادهای استانی موظفند هر شش ماه گزارش عملکرد خود را تهیه و به دبیرخانه ارائه نمایند و ستاد ملی نیز
ساالنه عملکرد خود را به هیئت وزیران ارائه نماید.
 )5دبیرخانه ستاد ملی گزارش تحلیلی از عملکرد دولت و شهرداریها در راستای تحقق اهداف ،راهبردها و سیاستهای سند
را به همراه پیشنهادات الزم در سال آخر برنامه های پنج ساله تهیه و پس از تأیید ستاد ملی حسب مورد به مراجع مربوط
ارائه مینماید.
 )۶مفاد این تصویب نامه مانع اجرای وظایف قانونی دستگاه های اجرایی نخواهد بود و بندهای  1و  2تصویب نامه شماره
/44833ت 29271ه مورخ  1382/11/2۶از زمان ابالغ این مصوبه لغو میشود.
تصویر از سکونتگاه غیررسمی در
شهر تبریز
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سـندملـيراهبردياحـياء،بهسـازيونوسـازيوتوانمندسـازيبافتهاي
فرسـوده و ناكارآمد شـهري

مقدمـه
این سند مطابق ماده  1۶قانون حمایت از احیاء ،بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري و با هدف جلب
همکاري و مشارکت کلیه دستگاههاي ذیربط در فرایند بازآفریني پایدار محدودهها و محلههاي هدف برنامههاي احیاء،
بهسازي و نوسازي شهري به منظور حفظ حقوق شهروندي ،ارتقاي کیفیت زندگي ،بازیابي هویت شهري و اعمال حکمروائي
محلي و در جهت راهبردي ،مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي با رویکرد
ضوابط شهرسازي معماري ایراني  -اسالمي توسط وزارت راه و شهرسازي (شرکت عمران و بهسازي شهري ایران) و با
هماهنگي وزارت کشور ،سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري و شوراي عالي استانها تهیه و به استناد اصل
 138قانون اساسي به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است.
این سند مرجع تعاریف مشترک ،اهداف ،اصول ،راهبردها و سیاستهاي دولت جمهوري اسالمي ایران در زمینه احیاء،
بهسازي و نوسازي شهري و ساماندهي سکونتگاههاي غیررسمي و توانمندسازي ساکنان در قالب دو دسته تدابیر پیشگیرانه
و تدابیر مربوط به فرایند بازآفریني پایدار محدودهها و محلههاي هدف برنامههاي احیاء ،نوسازي و بهسازي شهري ميباشد.
نظر به اینکه در اصول مختلف قانون اساسي و سند چشم انداز جمهوري اسالمي ایران در سال  1404دستیابي به عدالت
اجتماعي مورد تأکید قرار گرفته و مبارزه با فقر و محرومیت از اولویتهاي دولت است ،کم توجهي به سرنوشت بخشي از
شهرنشینان کشور که از مسکن نامناسب ،کمبود خدمات و زیرساختهاي شهري و فقدان محیط اجتماعي سالم رنج ميبرند
و با فقر نسبي و بیکاري گسترده مواجه هستند ،فاقد هرگونه توجیه منطقي است .به همین دلیل دولت جمهوري اسالمي ایران
گامهاي بلندي در جهت احیاء ،بهسازي و نوسازي شهري برداشته است .تجارب بیش از یک دهه فعالیت مستمر در این حوزه
نشان دهنده آن است که بدون توجه به علل پیدایش و گسترش نواحي نابسامان شهري و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با تأکید بر
اقدامات صرف ًا کالبدي در زمینه احیاء ،بهسازي و نوسازي نميتوان براي این مسأله پیچیده ،راهحل ارائه داد.
از آنجا که احیاء ،بهسازي و نوسازي شهري مستلزم اتخاذ سیاستهاي چند وجهي در حوزه عمران ،خدمات و مسکن شهري
و ارائه خدمات اجتماعي و اقتصادي به ساکنان این نواحي است ،انجام این وظیفه به تنهایي از عهدة یک دستگاه دولتي
برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاههاي دولتي و شهرداريها
در حوزههاي ذیربط در سطوح ملي ،استاني و محلي با همراهي و مشارکت مردم و فعاالن غیردولتي و خصوصي ميباشد .به
همین جهت در این سند برقراري ساز و کارهاي مناسب به منظور ایجاد وحدت رویه ،تضمین هماهنگي و همکاري دستگاهها
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تعاریف
و نهادهاي ذیربط مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسي به سکونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسي به زیرساختها و خدمات شهري مناسب و امنیت اجتماعي و
شغلي امکان پذیر نیست .چنانچه ساکنان این نواحي سرمایة اجتماعي و اقتصادي خود را که همان روحیة همکاري
اجتماعي ،ابتکارهاي شخصي ،دارایيها (زمین ،حق سرقفلي و دارایيهاي نقدي و غیرنقدي) و  ...است ،به میان نیاورند،
اقدامات دستگاه هاي دولتي در این زمینه بينتیجه خواهد ماند .از این رو در این سند مشارکت اجتماعي و مالي مردم و
بخش خصوصي به عنوان اصل محوري مورد تأکید قرار گرفته و اقدامات دستگاه هاي دولتي به بسترسازي (ابزارسازي،
نهادسازي ،ظرفیت سازي و توانمندسازي) بر اساس اولویتها معطوف شده است.
با توجه به اینکه احیاء ،بهسازي و نوسازي شهري امري چند بعدي و بین دستگاهي ميباشد و این سند ماهیت فرابخشي ملي
و خصلت محلي دارد ،افق زماني سند نیز به تبع ماهیت راهبردي آن بلند مدت خواهد بود.
تصویر از سکونتگاه غیررسمی ،خیابان
 20متری بندرعباس

احیاء (باززندهسازي)
فرایندي هدفمند از مجموعه اقدامات به منظور حفاظت و ارتقای کیفي با حفظ اصالت و یکپارچگي در محدودهها و محلههاي
هدف میباشد.
بهسـازي
تقویت و توانبخشي دوباره و همه جانبه محدودهها و محلههاي هدف با حداقل مداخله.
نوسـازي
فرایندي جامع نگر از منظر اقتصادي  -اجتماعي ،فرهنگي و کالبدي براي بازگرداندن شرایط مناسب زندگي بر مبناي
ارتباطاتي نو و به تعادلي پویا رساندن محدودهها و محلههاي هدف است.
بازآفریني شـهري
فرایند توسعه همه جانبه در عرصههاي اقتصادي ،اجتماعي ،محیطي و کالبدي به منظور ارتقاي کیفیت زندگي در محدودهها
و محلههاي هدف در پیوند با باقي شهر میباشد.
محـدودهها و محـلههاي هدف
محدودههایي که به موجب طرح هاي مصوب احیاء ،بهسازي و نوسازي مشمول برنامههاي ساماندهي در این سند
قرار ميگیرند.
سـکونتگاههاي غیررسـمي
محلهها و محدودههایي که واجد مشخصات موضوع بند ( )2سند سکونتگاه هاي غیررسمي خارج از ضوابط و قوانین در درون
یا خارج از محدوده شهرها به صورت شتابزده ساخته شدهاند و دچار ضعف شدید خدمات و سرانههاي شهري هستند و اغلب
آنها داراي مشکالت حقوقي مالکیت ميباشند.

ساماندهـي
بازآفریني محدودهها و محلههاي هدف از طریق برنامههاي باززندهسازي ،احیاء ،بهسازي و نوسازي که منجر به توانمندسازي
ساکنان و ارتقاي شرایط کیفیت سکونت زیست و فعالیت در این سکونتگاه ها ميشود.
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 )1طرح مسأله
توانمندسـازي
افزایش توان اجتماعي -اقتصادي و فرهنگي ساکنان براي اداره زندگي خود و مشارکت در فرایند ساماندهي محدودهها و
محلههاي هدف.

توسـعه دروني
توسعه شهري است که با هدف دستیابي به توسعه موزون ،متعادل و پایدار شهري با شناسائي و برنامهریزي براي استفاده بهینه
از ظرفیتهاي موجود توسعه در درون محدوده شهر بر اصل فراهم کردن شرایط زندگي سالم ،ایمن و استاندارد و توانمندسازي
ساکنان و ارتقاي شرایط کیفي زندگي شهروندان استوار است.

محدوده تاریخي شـهرها
بخش یا بخشهایي از شهر که منعکس کننده ارزشهاي فرهنگي -تاریخي شهر بوده و از تعامل انسان و محیط پیرامون
در طول تاریخ شکل گرفته و به لحاظ ویژگيهاي شکلي و ساختار متشکله قابل تمایز از سایر پهنههاي شهري است (که در
قالب محدودههاي فرهنگي و تاریخي شهري توسط سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري تعیین ميشوند).

محدودههاي نیازمند احیاء ،بهسازي و نوسازي واقع در محدوده تاریخي شهرها ،پهنههاي نابسامان میاني شهرها که
حاصل ساخت و سازهاي دهههاي اخیر هستند ،پهنههاي شهري با پیشینة روستایي که در اثر گسترش بيرویة شهرها در
عرصه کنوني شهر ادغام شدهاند و سکونتگاههاي غیررسمي که در محدوده شهرها قرار دارند هدف برنامههاي احیاء ،بهسازي
و نوسازي شهري ميباشند که در آنها عمدت ًا:
درآمد سرانة ساکنان کمتر از میانگین شهر و نرخ بیکاري باالتر از آن است.
واحدهاي مسکوني کم دوام و تراکم نفر در واحد مسکوني باالتر از میانگین شهري است و دچار مشکالت محیط زیستي
بسیاري میباشند.
میزان برخورداري و دسترسي ساکنان به خدمات شهري و وضعیت زیرساختهاي شهري نامناسب است.
باال بودن ناهنجاريهاي اجتماعي زمینه بروز آن نسبت به میانگین شهري مشهود است.
هویت تاریخي و فرهنگي مورد بيتوجهي قرار گرفته ،شأن و منزلت اجتماعي در این نواحي کاهش یافته و این مسأله
منجر به جایگزیني اقشار فرودست گردیده است.
روند کنوني نشانگر آن است که چنانچه تدابیر پیشگیرانه به کار بسته نشود ،سیاستها و برنامهها و اقدامات دولت و
شهرداريها در زمینه احیاء ،بهسازي و نوسازي شهري در مقیاس محدود ،مقطعي و بدون توجه به ابعاد اجتماعي ،اقتصادي و
زیستمحیطي مسأله صورت پذیرد در بلند مدت شاهد رشد این نواحي و بغرنج شدن مسائل آنها خواهیم بود.
مهم ترین علل پیدایش وضعیت کنوني و گسترش نواحي نابسامان شهري کشور را ميتوان در سه گروه عوامل مرتبط زیر
خالصه نمود:
الف) روند رشد شتابان جمعیت شهري کشور طي پنج دهه اخیر و عقبماندگي رشد اقتصاد ملي و عدالت توزیعي نسبت به
این روند که موجب باال رفتن نرخ بیکاري در شهرها و فقر نسبي سه دهک اول درآمدي شده است.
ب) ناکارآمدي برخي از سیاستها و برنامههاي دولت ،ناکارآیي بازار امالک و مستغالت و بازارهاي پولي و مالي کشور در
پاسخ به تقاضاي قشرهاي کم درآمد و فقیر براي سکونت در شهرها و در نتیجه گرایش آنها به اسکان غیررسمي و یا استقرار
در نواحي نابسامان شهري.
ب) کم توجهي دستگاههاي دولتي و مدیریت شهري به محدودهها و محلههاي نابسامان شهري است با عدم چاره اندیشي
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 )2چشم انداز
به موقع براي برون رفت از دور باطل فقر اجتماعي -اقتصادي و فرسودگي کالبدي و تأکید بر ایجاد نواحي جدید شهري و
وضع ضوابط و مقرراتي فراتر از توان مالي بخشهایي از جمعیت.

بهبود وضعیت اقتصادي ،اجتماعي و شرایط محیطي ساکنان محدودهها و محلههاي هدف به نحوی که:
استانداردهاي مسکن ،سرانه فضاهاي عمومي ،خدمات شهري و زیر ساختهاي شهري در سطح میانگین شهر محیط
بر آنها محقق شده باشد.
سمت و سوي تحول کالبدي و کارکردي در جهت بهبود و بهسازي و توسعه پایدار باشد.

تصویر از بافت سکونتگاه غیررسمی،
شهرستان بندر عباس

احساس امید و آسایش در خانوادهها به منظور بسیج توانهاي مادي و معنوي آنان و تالش و پیشرفت به سوي آینده
بهتر مشهود باشد.
تصویر بافت تاریخی مرکز شهر یزد
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 )3اهداف کالن

 )4اصول هادي (راهنما)

اهداف سند در دو حوزة پیشگیري و درمان مسائل محدودهها و محلههاي هدف عبارتند از:
 )1پیشنگري و پیشگیري از گسترش محدودهها و محلههاي نابسامان شهري از جنبههاي اقتصادي ،اجتماعي،
محیط زیستي و کالبدي.

احیاء ،بهسازي و نوسازي محدودهها و محلههاي هدف این سند بر اصول راهنماي زیر استوار است:
 )1تأکید بر سیاستهاي پیشگیرانه.

 )2ارتقاي فرهنگ شهروندي ،مشارکت و همکاري نهادهاي محلي
 )3ارتقاي کیفیت ،ایمني و پایداري ساخت وساز و برخورداري ساکنان از زیرساختها و خدمات مطلوب شهري
 )4بهبود وضعیت اجتماعي ساکنان و ایجاد فرصتهاي اشتغال و درآمد براي آنان با توجه به ظرفیتهاي توسعهاي محدودهها
و محلههاي هدف.
 )5حفاظت پایدار و احیاي میراث فرهنگي ،تاریخي و هویت فرهنگي شهرها
 )۶تحقق سبک زندگي پایدار در اقدامات احیاء ،بهسازي و نوسازي شهرها
تصویر سکونتگاه غیررسمی در شهر سنندج
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 )2تأکید بر توزیع متوازن جمعیت و فعالیت با رویکرد آمایشي و توسعه سرزمین با توجه به ظرفیتهاي توسعه پایدار
درون شهرها.
 )3به کارگیري رویکرد مشارکتي و تقاضا محور با حضور حداکثري مردم در انواع فعالیتهاي احیاء ،بهسازي و نوسازي
محدودهها و محلههاي هدف و اجتناب از رویکردهاي یک سویه باال به پایین.
 )4شناسایي ،حفاظت و پاسداري از ارزشهاي موجود ،حفظ هویت شهرها و تأکید بر توسعة دروني و پایدار اجتماعات ساکن.
 )5مشارکت مؤثر دولت و شهرداريها در تأمین و تخصیص بودجه الزم براي ارائه خدمات اجتماعي ،خدمات شهري ،توسعه
و ارتقاي زیرساختهاي شهري (شبکة معابر؛ تأسیسات زیربنایي و روبنایي) و همچنین تجهیز و توسعه فضاهاي عمومي
محدودهها و محلههاي هدف.
 )۶رفع موانع سرمایهگذاري ،برقراري نظام انگیزشي مالي ،اعطاي کمکهاي فني و اعتباري ،الگوسازي ،برنامهریزي براي
اجراي پروژههاي محرک توسعه و تهیه طرحهاي احیاء ،بهسازي و نوسازي به منظور ضابطهمند کردن اقدامات در این زمینه
توسط دولت و شهرداريها.
 )7ساخت مسکن اجتماعي متناسب با هویت شهري ،محلهاي و کالبدي در محدودهها و محلههاي هدف با حمایت دولت
و شهرداريها.
 )8توجه به نقش محوري مدیریت شهري (شوراها ،شهرداريها و دهیاري هاي سراسر کشور) در زمینه برنامهریزي و اجراي
طرحهاي احیاء ،بهسازي و نوسازي.
 )9سرمایهگذاري در امر احیاء ،بهسازي و نوسازي ساختمانهاي مسکوني و غیر مسکوني انتفاعي بخش خصوصي و ساکنان
و شاغالن محلي.
 )10تنظیم واجراي برنامههاي توسعه اجتماع محلي ،بهبود معیشت ساکنان و حل مسائل اجتماعي به موازات احیاء ،بهسازي
و نوسازي کالبدي محدودهها و محلههاي هدف.
 )11حفظ و ارتقاي هویت فرهنگي و سرمایه اجتماعي محدودهها و محلههاي هدف با رویکرد ایجاد حس تعلق مکاني و
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 )5راهـبردها
همبستگي جمعي و در نتیجه مشارکت مؤثر ساکنان.
 )12سهیم شدن ساکنین محلي در صرفهها و ارزش افزودههاي ایجاد شده در فرآیند احیاء ،بهسازي و نوسازي شهري.
 )13اجتناب از مداخله دولت ،شهرداريها و سازمانهاي وابسته به آنها در محدودهها و محلههاي هدف به قصد صرف
کسب درآمد.
 )14اجتناب از مداخالتي که منجر به جابجایي گسترده ساکنان محدودهها و محلههاي هدف گردد.
تصویر از سکونتگاههای غیررسمی در
شهر سنندج
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به منظور پیشگیري از تشکیل و گسترش نواحي نابسامان شهري ،احیاء ،بهسازي و نوسازي این نواحي و تحقق چشم انداز
مورد نظر ،راهبردهاي زیر اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته ميشود:
 )1انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء ،بهسازي و نوسازي در چارچوب نظام هماهنگ سیاستگذاري توسعه شهرها با اولویت
بخشي به سیاست توسعه دروني.
 )2رفع شکست بازار زمین و مستغالت شهري و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضاي اسکان قشرهاي کم درآمد شهري.
 )3تهیه طرحها و تنظیم برنامههاي احیاء (باززنده سازي) ،بهسازي و نوسازي براساس تقاضاي واقعي ساکنان و به فراخور
ویژگيهاي اقتصادي ،اجتماعي و کالبدي هر یک از محدودهها و محلههاي هدف به منظور بهبود کیفیت زندگي ،تقویت و
ارتقاي هویت محلهها و محدودهها.
 )4جلب مشارکت ساکنان و شاغالن محدودهها و محلههاي هدف در زمینه احیاء ،بهسازي و نوسازي.
 )5تسهیل سرمایهگذاري و ایجاد نظام انگیزشي مناسب به منظور ترغیب و سرمایهگذاري ساکنان ،مالکان مستغالت و
بخش خصوصي در محدودهها و محلههاي هدف.
 )۶بهبود وضعیت اقتصادي ،اجتماعي وشرایط محیطي ساکنان محدودهها و محلههاي هدف.
 )7شناسایي ،حفظ ،تقویت و بهرهگیري از ظرفیتها و قابلیتهاي کالبدي ،اجتماعي و اقتصادي و محیطي اماکن و
محدودههاي تاریخي -فرهنگي شهرها در جهت احیاء ،بهسازي و نوسازي محدودهها و محلههاي هدف.
 )8تنظیم نظام تأمین مالي مناسب براي تحقق طرحها و برنامههاي احیاء ،بهسازي و نوسازي محدودهها و محلههاي هدف.
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 )6سياسـتها
سیاستهایي که به منظور اجراي هر یک از راهبردها و تحقق اهداف مورد نظر اعمال خواهد شد به تفکیک هر راهبرد به
شرح زیر است:
راهبرد ( - )1انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء ،بهسازي و نوسازي در چارچوب نظام هماهنگ در سیاستگذاري توسعه
شهرها با اولویت بخشي به سیاست توسعه دروني.
 )1ایجاد بسترهاي نهادي و قانوني مناسب به منظور مدیریت محدودهها و محلههاي هدف در ذیل مدیریت یکپارچه شهري
کشور.
 )2تأکید بر توسعه دروني از طریق شناسایي ظرفیتهاي موجود در درون شهرها و پرهیز از گسترش بيرویه شهرها که
موجب تخریب منابع طبیعي و آثار ناگوار زیست محیطي ميشود.
 )3بهرهگیري از اراضي ناکارآمد ،ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهرها به مثابه اراضي ذخیره برنامههاي احیاء،
بهسازي و نوسازي شهري در چارچوب طرحهاي توسعه شهري.
 )4توجه به برنامههاي فقرزدائي و ایجاد پیوند بین توسعه کالبدي و اقتصادي  -اجتماعي شهرها در چارچوب برنامههاي
راهبردي توسعه شهرها.
 )5تأمین فضاي زندگي در استطاعت مالي خانوارهاي کم درآمد از طریق توجه به الگوهاي سکونت با اولویت تأمین پارکینگ
مورد نیاز و رعایت حد نصاب تفکیک زمین در تهیه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهري.
 )۶توانمندسازي و ظرفیتسازي در شهرداريها و شوراهاي اسالمي شهرها (از منظر بودجهریزي مالي ،نیروي انساني ،ساختار
تشکیالت و نهادسازي) به منظور بهبود خدمات رساني و عمران شهري در محدودهها و محلههاي هدف.
 )7ساده و شفافسازي مقررات و مراحل صدور مجوز ساخت و ساز
 )8تأکید بر اجراي کامل و دقیق مقررات ملي ساختمان با هدف استحکام بخشي (ساخت و ساز) و مقاومسازي (ساختمانهاي
موجود) در برابر زلزله در محدودهها و محلههاي هدف
 )9شناسایي و بهرهگیري از ظرفیتهاي کالبدي موجود در ایجاد کاربريهاي مورد نیاز با استفاده از بستههاي حمایتي و تشویقي.
 )10تنظیم پیشنویس راهنمای ضوابط طراحی و استفاده از مصالح ساختمانی مناسب ،با توجه به ویژگیهای اقلیمی و
شهرسازی و معماری محلهها و محدودههای هدف هر استان توسط اداره کل راه و شهرسازی مربوط و پیشنهاد آن به
مرجع قانونی تنظیم مقررات ملی ساختمان برای سیر مراحل تأیید و اجرا.
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راهبرد ( - )2رفع شکست بازار زمین و مستغالت شهري و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضاي اسکان اقشار کم درآمد
شهري .
 )1تأکید بر اجراي به موقع طرحهاي آمادهسازي زمین در محدوده شهرها به منظور عرضه زمین شهري به تناسب تقاضا و
در استطاعت مردم.
 )2تهیه و تنظیم برنامههاي مسکن ارزان قیمت با کیفیت مناسب توسط وزارت راه و شهرسازي و بسترسازي اجراي آنها با
استفاده از تجربیات گذشته و استفاده از ظرفیت شهرداريها ،تعاونيها ،بخش خصوصي ،نهادهاي محلي و خیرین در چارچوب
قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن.
 )3تشویق و ترویج استفاده از فناوريهاي نوین ساختماني به منظور ساخت سریع و ارزان و استاندارد واحدهاي مسکوني در
استطاعت گروههاي کم درآمد.
 )4ایجاد ساز و کار مناسب ارایه خدمات فني و مشاورهاي الزم به ساکنان محدودهها و محلههاي هدف به منظور ارتقاي
کیفي ساخت و ساز در فرایند احیاء ،بهسازي و نوسازي واحدهاي مسکوني آنها.
 )5اتخاذ تدابیر الزم به منظور حمایت و تشویق انبوه سازان به تولید مسکن در محدودهها و محلههاي هدف.
راهبرد ( - )3تهیه طرحها و برنامههاي احیاء ،بهسازي و نوسازي براساس تقاضاي واقعي ساکنان و به فراخور ویژگيهاي
اقتصادي ،اجتماعي و کالبدي به منظور بهبود کیفیت زندگي ،تقویت و ارتقاي هویت محدودهها و محلههاي هدف.
 )1اجتناب از برنامهریزي و طراحي مداخالت گسترده منجر به از هم گسیختگي بافت کالبدي ،اجتماعي و اقتصادي محالت
و جابجایي گسترده ساکنان در طرح هاي احیاء ،بهسازي و نوسازي.
 )2سیاست گذاي و برنامه ریزي براي محدودهها و محلههاي هدف با رویکرد شهرنگر.
 )3احصاي نیازهاي ساکنان براساس تقاضاي واقعي و اولویتبندي آنها با رویکرد برنامهریزي مشارکتي.
 )4پیشبیني برنامههاي تجمیع و تفکیک مجدد پالکهاي ثبتي حسب مورد به منظور رفع مشکل ریزدانگي و ایجاد انگیزه
تجدید ساخت در مقیاس بلوک شهري با حفظ هویت و منافع اجتماع محلي در محدودهها و محلههاي هدف.
 )5برنامهریزي براي رفع مشکل نفوذناپذیري ،از طریق ساماندهي شبکه معابر با رعایت ضوابط مربوط و کمترین تخریب
کالبدي.
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 )۶پیشبیني تدابیر الزم در برنامهها و طرحهاي احیاء ،بهسازي و نوسازي براي جلب رضایت و اسکان موقت ساکنین
محدودهها و محلههایي که تخریب و تجدید بناي ساختمانهاي هم جوار در آنها ضروري بوده و امکان سکونت را از ساکنین
آنها سلب نماید.
 )7رعایت الزامات تولید فضاهاي مسکوني جدید در اجراي طرحهاي احیاء ،بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد
شهري در حد استطاعت مالکان و مستأجران ساکن در محدودهها و محلههاي هدف قبل از اجراي طرح بر مبناي اسناد
طرحهاي باالدستي.
 )8به کارگیري فناوريها و شیوهها و تجهیزات نوین و حسب مورد پیشنهاد استفاده از کاربريهاي سیال و ترکیبي به منظور
جلوگیري از تعریضهاي بيضابطه در محدودهها و محلههاي هدف.
 )9حفظ منظر شهری و جلوگیری از آلودگی بصری با استفاده از المانهای محیطی بومی و منطقه ای.
راهبرد ( - )4جلب مشارکت ساکنان و شاغالن محدودهها و محلههاي هدف در زمینه احیاء ،بهسازي و نوسازي شهري.
 )1تسهیل شکلگیري شوراهاي محله ،سازمانهاي مردم نهاد ،دفاتر خدمات نوسازي و تعاونيها و سایر نهادهاي تسهیلگر
توسط شوراهاي اسالمي شهرها با همکاري سازمان مجري.
 )2برگزاري برنامههاي آموزشي به منظور ارتقاي فرهنگ شهروندي و جلب همکاري اجتماعات ساکن در محل توسط
سازمان مجري و نهادهاي محلي با حمایت شهرداري.
 )3رعایت اولویت محدودهها و محلههاي هدف در تخصیص منابع دولتي جهت تأ مین زیرساخت ها و خدمات پایه شهري
با رویکرد محرک توسعه.
 )4حمایت از تشکیل تعاوني مالکان مستغالت در آن دسته از بلوکهاي شهري که نیازمند تجمیع و تنظیم مجدد زمین است.
تعاونيهاي مذکور نماینده مالکان براي تجمیع ،قطعهبندي و تنظیم مجدد اراضي خواهند بود و ادارات ثبت اسناد و امالک
در اجراي ماده ( )10قانون موظف به همکاري با آنها ميباشند.
 )5اولویتدهی به اجرای پروژه های تشکلهای مردمی -محلی با تأکید بر تعاونیها و استفاده از ظرفیتهای قانون تشکیل
تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی.
راهبرد ( - )5تسهیل سرمایهگذاي و ایجاد نظام انگیزشي مناسب به منظور تشویق سرمایهگذاري بخش خصوصي از جمله
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ساکنان و مالکان مستغالت در محدودهها و محالت هدف.
 )1تسهیل در واگذاري اراضي دولتي براي کاربريهاي عمومي (آموزشي ،ورزشي ،بهداشتي و فرهنگي) در محدودهها و
محلههاي هدف از طریق راهکارهایي نظیر فروش قسطي با اجاره به شرط تملیک.
 )2اعطاي تسهیالت بانکي ارزان قیمت و تخفیف در عوارض صدور پروانه حسب مورد براي ساکنین و سازندگان واحدهاي
مسکوني ،تجاري ،اداري ،خدماتي و خریداران آن در چارچوب قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر
قوانین و مقررات مربوط.
 )3تسهیل در صدور اسناد مالکیت جدید توسط ادارات ثبت اسناد و امالک شهرستان با استفاده از ماده ( )10قانون.
 )4تنظیم پیشنویس راهنماي ضوابط طراحي و استفاده از مصالح ساختماني مناسب با توجه به ویژگيهاي اقلیمي و
شهرسازي و معماري محلهها و محدودههاي هدف هر استان توسط اداره کل راه و شهرسازي مربوط و پیشنهاد آن به مرجع
قانوني تنظیم مقررات ملي ساختمان براي سیر مراحل تأیید و اجرا.
 )5ایجاد سامانه جهت اطالع رساني عمومي به روز طرحهاي جامع و تفصیلي و طرحهاي احیاء ،بهسازي و نوسازي شهري
با لحاظ آخرین تغییرات توسط شهرداريها در محدودهها و محلههاي هدف.
 )۶اجتناب شهرداريها و نهادهاي دولتي از خرید امالک و اراضي در محدودهها و محلههاي هدف به استثناي اراضي مورد
نیاز قطعي کاربريهاي عمومي و خدماتي شهر در صورت وجود متقاضي بخش غیردولتي براي خرید زمین.
راهبرد ( - )۶بهبود وضعیت تأمین قتصادي ،اجتماعي و شرایط محیطي ساکنان محدودهها و محلههاي هدف.
 )1تهیه برنامههاي ویژه جهت تأمین خدمات آموزش عمومي ،بهداشتي ،درماني و ایجاد تأسیسات تفریحي توسط دستگاههاي
مربوط و ارائه براي تصویب به ستاد شهرستاني و استاني.
 )2توسعه آموزشهاي فني حرفهاي ،مهارتهاي پایه و ایجاد اشتغاالت خرد و پایدار به منظور تقویت بنیه اقتصادي
خانوارهاي ساکن.
 )3تهیه بانک اطالعات یکپارچه بیکاران جویاي کار ساکن در محدودهها و محلههاي هدف توسط دستگاه مربوط به منظور
تسهیل در یافتن شغل مناسب براي متقاضیان.
 )4حمایت از مشارکت و تجمیع سرمایه خرد ساکنین از طریق نهادهاي مالي قانوني به منظور ایجاد اشتغال و بازسازي،
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بهسازي و نوسازي مسکن در محدودهها و محلههاي هدف.
راهبرد ( - )7شناسایي ،حفظ ،تقویت و بهرهگیري از ظرفیتها و قابلیتهاي کالبدي ،اجتماعي ،اقتصادي و محیطي اماکن
و محدودههاي تاریخي -فرهنگي شهرها در احیاء ،بهسازي و نوسازي محدودهها و محلههاي هدف.
 )1در عرصهها و محدودههاي فرهنگي و تاریخي مصوب سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري در هر
شهر /منطقه نظام نامه ویژه نحوه مداخله (کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي محیطي و  )...و نظارت با رویکرد صیانت از میراث
تاریخي فرهنگي و ارتقاي کیفیت زندگي ساکنین این نواحي ،توسط سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري
و با همکاري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري مربوط بر مبناي «ضوابط مصوب حفاظت از بافتهاي تاریخي کشور»
تهیه ميشود .این نظامنامه به تصویب شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران خواهد رسید.
 )2در آمیختن طراحي شهري با تجدید حیات شهري در عرصههاي تاریخي و فرهنگي با رویکرد حفظ هویت کالبدي محیطي
این عرصهها و تأثیرگذاري آنها در سایر عناصر شهري همزمان با احراز کارکردهاي نوین شهري.
 )3حمایت از جاذبههاي گردشگري و تاریخي محدودهها و محلههاي هدف با رویکرد تجدید حیات اجتماعي ،اقتصادي و بهبود
وضعیت کالبدي فضاهاي عمومي آنها از طریق تقویت سرمایهگذاري و تعیین کاربريهاي متناسب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 )4اجتناب از مداخالت کالبدي گسترده و تأکید بر حفاظت از وحدت نظام ساختاري کالبدي و اجتماعي با رویکرد بازیابي
هویت ناشي از خاطره مشترک اجتماعي ،حفظ تراکم متناسب و بهینه جمعیتي و حفظ و احیاي مرکز محالت با مشارکت
ساکنان محدودهها و محلههاي هدف.
 )5تجدید حیات اقتصادي عرصههاي فرهنگي و تاریخي محدودهها و محلههاي هدف از طریق باز تعریف نقش و کارکرد
آنها با توجه به نیازهاي اقتصاد شهري.
 )۶برنامهریزي حفاظت و احیاي تک بناها ،مجموعهها ،محدودهها و عرصههاي تاریخي محدودهها و محلههاي هدف و
عناصر بالفصل و هم پیوند آن با تأکید بر یکپارچهسازي ساختار اقتصادي این نواحي با ساختار توسعه اقتصادي شهر.

آن از محل عوارض نوسازی ،عوارض پذیره و سایر عوارض.
 )2ایجاد ردیف بودجهای مستقل در قوانین سنواتی برابر ماده ( )13قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
و ناکارآمد شهری -مصوب  -1389برای عمران شهری در محدودهها و محلههای هدف.
 )3استفاده از منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات مربوط.
 )4انتشار اوراق مشارکت و استفاده از سایر ابزارهای مالی قانونی.
 )5استفاده از ظرفیت نهادهای مالی قانونی.

راهبرد ( - )8تنظیم نظام تأمین مالی مناسب برای تحقق طرحها و برنامههای احیاء ،بهسازی و نوسازی شهری محدوده ها
و محلههای هدف.
 )1پیش بینی هزینه عمران شهری در محدودهها و محلههای هدف در ردیف خاصی از بودجه سرمایهای شهرداریها و تأمین
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اسناد پشـتیبان

قانون حمایت از احياء ،بهسـازی و نوسـازی بافتهای فرسـوده و ناکارآمد
شـهری
ماده  )1به منظور ایجاد وحدت رویه در فرایند احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و
تعیین محدودههای مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت میپذیرد.
ماده )2اصطالحات و تعاریفی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی ذیل است:
الف) بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از
تأسیسات روبنائی ،زیربنائی ،ابنیه ،مستحدثات ،خیابانها و دسترسیها ،دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان
آن از مشکالت متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وکالبدی رنج میبرند.
ب) نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،نقشهای است که بر اساس شاخصهای مصوب شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) و
یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده ( )5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران رسیده یا میرسد.
ج) طرحهای احیاء ،بهسازی و نوسازی ،طرحهایی هستند که در چارچوب طرحهای توسعه شهری (اعم از جامع و
تفصیلی) به منظور اجراء برنامههای احیاء ،بهسازی و نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی ،فنی و معماری
تهیه میشود .این طرحها در برگیرنده کاربریهای جدید و مورد نیاز محدوده معینی از بافتهای فرسوده و ناکارآمد
شهری بوده و اجراء آنها متضمن تأمین خدمات عمومی و زیرساختهای شهری از قبیل شبکههای دسترسی ،معابر
و بدنه آنها ،پروژههای عمران و خدمات شهری ،فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازی و معماری
ایرانی– اسالمی و بومی هر منطقه میباشد.
د) سهام پروژه ،حقالسهمی از ارزش کل پروژه است که سهم دارنده را مشخص میکند.
ماده  )3طرحهای یاد شده در بند (ج) ماده ( )2توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و
بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده ( )5قانون
تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میرسد.
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ماده  )4مجریان طرحهای احیاء ،بهسازی و نوسازی (وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها) میتوانند قسمتی
از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمانهای وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
صاحب صالحیت فنی ،مالی و اجرائی واگذار نمایند .صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت راه و
شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین مینماید.
ماده  )5وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث
غیرمترقبه در بافتهای فرسوده و ناکارآمد پیشگیری الزم را با اولویت بافتهای مذکور بهعمل آورد.

ماده  )۶به منظورجلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء ،بهسازی و نوسازی ،حسب
مورد ازسوی مجری طرح ،محدوده اجرائی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطالعرسانی
میشود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی ،ابنیه و دیگرحقوق قانونی
افراد در وضعیت موجود به عالوه پانزده درصد ( )٪15ازطریق هیأت سهنفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به
انتـخاب مـالک یا صاحـب حق ،یکنفر به انتخاب مجری طرح و یک نفرمرضیالطرفین) اقدام میگردد .هزینههای
ارزیابی به عنوان جزئی ازهزینههای اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.
ماده )7در صورتی که تعدادی از مالکان امالک واقع در پروژههای اجرائی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته
باشند و ملک آنها مانع اجراء طرح باشد ،سهم آنها براساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود
وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت میشود .برنده مزایده به نسبت سهام مالک،
در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول میگردد .درصورت استنکاف مالکان امالک مذکور ازمشارکت و یا
عدم واگذاری سهام به هردلیل ازطریق مزایده ،مجری طرح باید رأس ًا یا از طریق جلب سرمایههای سرمایهگذاران
متقاضی مشارکت ،نسبت به خرید یا تملک امالک مزبوراقدام نماید .در صورت مجهولالمالک بودن بعضی از امالک
واقع در پروژههای اجرائی فوق با اذن ولی فقیه از طریق مزایده اقدام میشود و وجوه حاصل در اختیار ولیفقیه قرار
میگیرد تا مطابق نظرایشان عمل شود.
تبصره  )1اقدامات مربوط به تملک امالک موضوع این ماده صرف ًا از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و
همچنین احکام غیر مغایر در الیحه قانونی نحوه خرید امالک و اراضی برای اجراء برنامههای عمومی ،عمرانی و
نظامی دولت مصوب  1358/11/17شورای انقالب و قانون نحوه تقویم ابنیه ،امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
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مصوب1370/8/28واصالحات بعدی صورت میپذیرد .این اقدام مانع ازمراجعه ذینفع حداکثر ظرف بیست روز از ابالغ
واقعی به مراجع قضائی وهمچنین مانع اجراء عملیات نخواهد بود.
تبصره  )2طرق مختلف تأمین منابع مالی اجراء این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راهاندازی نهادهای تأمین سرمایه،
انتشار اوراق مشارکت ،جلب مشارکت سرمایهگذار خارجی یا داخلی ،ایجاد صندوقهای توسعه سرمایهگذاری غیردولتی
و راهاندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آئیننامهای است که توسط وزارتخانههای راه و
شهرسازی ،کشور و اموراقتصادی و دارائی حداکثر ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانون در چارچـوب قـوانین بودجه
وبرنامه توسعه ،تنظیم میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد ایجاد صندوقهای توسعه سرمایهگذاری دولتی و
راهاندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی است.
ماده  )8به منظور تشویق مالکان ،سرمایهگذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء ،بهسازی و نوسازی طرحهای
مصوب موضوع این قانون،کلیه امالک واراضی واقع درپروژههای اجرائی طرحهای یاد شده و همچنین سایر ابنیه
و اراضی واقع درسایر نقاط محدوه بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور
پروانه ساختمانی وتراکم ،مشمول ماده ( )1۶قانون ساماندهی و حمایت ازتولید وعرضه مسکن مصوب سال 1387
میشود و در خصوص سایر کاربریها ،شهرداریها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژهها ،به ازاء بهای
عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن بر اساس بهای روز،
حسب مورد اقدام نمایند .مجری طرح میتواند درمقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از
فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات موردنیازطرح با شهرداری نهاییتر نماید.
ماده  )9به منظورحلوفصل اختالفات ومشکالت مربوط به امالک و اراضی واقع درطرحهای مصوب احیاء،
بهسازی و نوسازی اعم ازفاقد سند ،بالصاحب و مجهولالمالک و سایراختالفات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه
امالک ،وفق ضوابط و مقررات مربوط ،هیأتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس
قوه قضائیه ،رئیس اداره ثبت اسناد و امالک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و
شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و امالک محل تشکیل و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع
رسیدگی و با رأی قاضی عضو هیأت اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
رأی صادره توسط قاضی ظرف بیستروز پس از ابالغ درمحاکم دادگستری قابل تجدیدنظر و رأی دادگاه تجدید
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نظر قطعی است.
ماده  )10ادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند درمحدوده طرحهای احیاء ،بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه
اشخاص ،عملیات ثبتی الزم را جهت حذف معابر موجود ،تجمیع ،تفکیک و افراز اراضی و امالک و مستحدثات واقع
در طرحهای احیاء ،بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از درخواست مجری به
انجام رسانند.
تبصره) شهرداریها میتوانند در پروژههای تجمیعی صرف ًا با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت
اقدام نمایند ،در هر صورت صدور پایانکار منوط به ارائه سند ثبتی است.

ماده )11به منظور تأمین سرانهها و زیرساختهای الزم در طرحهای مصوب احیاء ،بهسازی ونوسازی حقاالمتیاز
آب ،برق ،گاز ،تلفن و نظایر آن در این محدودهها پس از نوسازی محفوظ است ودستگاههای ذیربط موظفند نسبت
به برقراری وتأمین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند.

وزارت کشور ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورایعالی استانها به منظورجلب همکاری و مشارکت
کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط در فرایند احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و درجهت راهبری و
مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود
حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء ،بهسازی و نوسازی
و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی– اسالمی اقدام و
برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده )17در اجراءکلیه مفاد این قانون رعایت اجراء اصل( )83قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی
است.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دیماه یکهزار
وسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1389/10/29به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده  )12دولت میتواند هزینههای بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات وفضاهای عمومی فرهنگی،
گردشگری ،آموزشی ،مذهبی و ورزشی درمناطق یادشده را جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب نماید.
ماده )13دولت مجاز است ساالنه ده هزارمیلیارد ریال جهت احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری
دربودجه سنواتی کل کشور پیشبینی و درج نماید.
ماده  )14شورای برنامهریزی و توسعه استانها موظفند در چارچوب اعتبارات موضوع ماده ( )13این قانون اعتبارات
مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمانهای عمومی و خدماتی درمحدوده مصوب بافتهای فرسوده ازمحل اعتبار
دستگاههای ذیربط با اولویت تأمین نمایند.
ماده )15بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد( )٪25تسهیالت بانکی ارزان
قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث ونوسازی مسکن واحیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
شهری اختصاص دهد.
ماده  )1۶وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری
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الحاقـیهسـندملـی

بسـمهتعالی
هیئتوزیران در جلسه  1395/5/27به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور ،سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری و شورایعالی استانها و به استناد ماده ( )1۶قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای
فرسوده و ناکارآمد شهری -مصوب  -1389تصویب کرد:
تصویب نامه شماره /74900ت  48۶01هـ مورخ  1393/7/2به شرح زیر اصالح میشود:
 )1وزیر جهادکشاورزی به ترکیب اعضای ستاد ملی موضوع بند ( )2تصویبدنامه یادشده اضافه میشود.
 )2بندهای زیر به تصویبنامه مذکور الحاق میشود:
 )7دستگاههای عضو ستادملی و شهرداریها مکلفند نسبت به ارتقای شاخصهای کیفیت محدودهها و محالت هدف از طریق
برنامههای بهسازی ،نوسازی ،مقاومسازی و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساختها با رویکرد محله محور در چارچوب
سند ملی راهبردی احیاء ،بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،درخصوص ساالنه حداقل
( )270محله از بافتهای ناکارآمد میانی ،تاریخی ،سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای به نحوی که سرانههای محدودهها و
محلههای مذکور طی ده سال به متوسط شاخصهای همان شهر ارتقاء یابند ،اقدام نمایند .برنامه عملیاتی این بند در سه بخش
توانمندسازی ،تأمین خدمات و زیرساختها و نوسازی مسکن ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این تصویبنامه توسط
وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پس از تصویب ستاد ملی ابالغ خواهد
شد .در بافتهای تاریخی اخذ نظر سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ضروری است .کلیه دستگاههای عضو
ستاد ملی در سطح ملی ،منطقهای و محلی ملزم به اجرای برنامههای عملیاتی مصوب خواهند بود.
 )8به منظور پیشبینی و پیشگیری از رشد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای ،وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی،
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ الزماالجرا
شدن این تصویبنامه نسبت به تدوین برنامه اقدام برای روستاها و آبادیهای واقع در حریم شهرها که در معرض پذیرش
جمعیت و ناکارآمدی در نظام تخصیص زمین هستند ،اقدام نمایند.
 )9وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازتعریف و تدقیق و اصالح محدودههای هدف بازآفرینی شهری کالنشهرها
در سال  1395و درخصوص سایر شهرها با توجه به اولویت جمعیتی و ظرفیت زیستی در سالهای بعد اقدام نماید.
 )10کلیه دستگاههای عضو شورای اجتماعی کشور تا پایان سال  1395در تعامل با دبیرخانه شورای یادشده ،برنامههای فرهنگی
اجتماعی قابل اجرای خود در سکونتگاههای غیررسمی و سایر محدودهها و محالت هدف استانهای سراسر کشور را به
و
ِ
تفکیک برنامههای کوتاهمدت برای پیشبینی ،پیشگیری و مقابله فوری با پیامدهای ناهنجار مجود در سکونتگاهها و برنامههای
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بلندمدت جهت جلوگیری از مهاجرتهای بیرویه و عدم گسترش سکونتگاههای غیررسمی با رویکرد جلب مشارکت ساکنان
و سازمانهای مردم نهاد و حمایت از دفاتر تسهیلگری تهیه و پس از تصویب در کارگروه امور اجتماعی ،فرهنگی و سالمت
ستاد ملی در سال  1395اجرا کنند و نتیجه اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کارگروه مذکور اعالم نمایند .دبیرخانه
کارگروه موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات را به شورای اجتماعی کشور و ستاد ملی ارئه نماید.
الف -با توجه به اهمیت بهبود وضعیت بهداشتی محدودهها و محالت هدف و تأثیر مستقیم آن بر وضعیت سالمت و بهداشت
دیگر مناطق کشور و تأثیرات اجتماعی ،سیاسی ،نارساییهای بهداشتی و درمانی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مکلف است در اجرای تحول نظام سالمت ،این قبیل مناطق را در اولویت قرار دهد.
ب -وزارت آموزش و پرورش در راستای باال بردن نرخ باسوادی و تحت پوشش قراردادن افراد بیسواد و کودکان بازمانده از
تحصیل در محدودهها و محالت هدف در بافتهای ناکارآمد شهری همکاریهای الزم جهت بهرهگیری از امکانات فیزیکی و
آموزشی مدارس جهت آموزش و تقویت مشارکت اجتماعی ساکنان در برنامههای بهسازی و ساماندهی محالت را به عمل آورد.
پ -نیروی انتظامی جمهوری اسالمی به منظور برقراری امنیت پایدار اجتماعی در محدودهها و محالت هدف در بافتهای
ناکارآمد شهری با رویکرد محله محور و با بهرهگیری از ظرفیت اجتماعی ساکنان محالت برنامهریزی و اقدام نماید.
ت -وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور) در راستای باالبردن سواد مهارتی و توانمندسازی
حرفهای شغلی در جهت کاهش بیکاری ساکنان محدوده محالت هدف در بافتهای ناکارآمد شهری با بهرهگیری از ظرفیتهای
اجتماعی و موجود این محلهها نسبت به انجام آموزشهای الزم اقدام نماید.
تبصره) با توجه به وضعیت خاص سکونتگاههای غیررسمی در استانهای تهران ،البرز ،سیستان و بلوچستان ،خراسان رضوی،
کردستان ،هرمزگان ،کرمانشاه ،خراسان شمالی ،کرمان ،خوزستان ،آذربایجان غربی و فارس ،استانهای یادشده باید در اولویت
برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی در سال  1395قرار گیرند.
 )11با توجه به تغییر نوع و فرآیند مهاجرت به ویژه در کالنشهرها و همچنین تأثیر عامل مهاجرت بر شکلگیری و گسترش
سکونتگاههای غیررسمی و لزوم ساماندهی امور مهاجرت در سطح کشور ،به منظور مدیریت پهنههای فقر و برنامهریزی همهجانبه
در زمینه جلوگیری از مهاجرت بیرویه ،وزارت کشور طرح ملی ساماندهی مهاجرت را با همکاری دستگاههای ذیربط ظرف
شش ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این تصویبنامه تدوین و در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور طرح نماید.
 )12به منظور ارتقای کیفیت و تأمین ایمنی زندگی شهروندان در پهنههای پر خطر شهری و روستایی نظیر حرایم مصنوع،
خطوط انتقال انرژی ،ایستگاههای راهآهن ،حرایم طبیعی ،گسلها ،شیبها و دامنههای ناپایدار ،وزارت کشور مکلف است با
هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر سازمانهای ذیربط
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نسبت به شناسایی خانوارهای ساکن و تهیه برنامه عملیاتی و اسکان مجدد خانوارهای تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام نماید.
تبصره) وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است ضمن به روزرسانی سند
اسکان مجدد ،برنامه عملیاتی مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ الزمالجرا شدن این تصویبنامه تهیه و با تعیین اولویت و از طریق
تقسیم وظایف بین بخشی و با مشارکت دستگاههای ذیربط پس از طرح و تصویب در ستاد ملی اجرایی نماید.
 )13وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور مکلف است ظرف یک سال از تاریخ الزماالجرا شدن این تصویبنامه
نسبت به تعیین سازوکارهای انتقال حق توسعه ) (TDRبا بهرهگیری از ابزارهایی نظیر زمینهای دولتی با اراضی ذخیره احیاء
و بازآفرینی محدوده های محالت هدف و سایر امتیازات در محدوده قانونی شهرها اقدام نماید.
 )14با توجه به ضرورت حمایت از نهادها و بنگاه های توسعهگر ،وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی وزات امور اقتصادی
و دارایی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانک مسکن دستورالعمل نحوه حمایت مالی و اعتباری ،نهادی و اجرایی
دولت ،نظام بانکی و بازار سرمایه از توسعهگران در محلههای مذکور در این تصویبنامه را تدوین و پس از تصویب در ستاد
ملی عملیاتی نمایند.
تبصره) مواردی که در حیطه صالحیت شورای پول و اعتبار است باید به تأیید آن شورا برسد.
 )15سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است متناسب با ظرفیت بودجه عمومی کشور همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای
طرحهای مصوب در ستاد ملی را با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط در بودجه عمومی کشور پیشبینی و در اختیار آنها
قرار دهد .تحقق منابع و اعتبارات دستگاهها در محدوده بافتهای ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی در اولویت میباشد.
 )1۶وزارت راه و شهرسازی موظف است حمایتهای مالی از بخش مسکن را با اولویت به اجرای طرحهای احیاء ،بهسازی و
نوسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی اختصاص دهد.
الف -به منظور اجرایی شدن تصویبنامه شماره /90453ت 511۶۶هـ مورخ  ،1393/8/8سازمان برنامه و بودجه کشور موظف
است با توجه به ظرفیت بودجه مربوط نسبت به ایفای تعهدات دولت در خصوص یارانه مابهالتفاوت سود تسهیالت ارائه شده در
سنوات گشته ،ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این تصویبنامه اقدام نماید و یارانه مابهالتفاوت سود تسهیالت ساخت و
خرید مسکن موضوع بند ( )3تصویبنامه مذکور را تا پایان برنامه ششم توسعه در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی و تخصیص دهد.
ب -با توجه به هدفگذاری طرح جامع مسکن مبنی بر تأمین سی درصد ( )٪30از نیاز خانوارها به مسکن جدید از طریق
نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی ،بانک مسکن موظف است در خصوص حداقل سی درصد
( )٪30از تمامی انواع تسهیالت ساخت ،خرید و مقاومسازی (به غیر از مسکن مهر) طرحهای حوزه مسکن در مناطق مذکور
را در اولویت تخصیص با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار قرار دهد.
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تبصره) سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است درخصوص تسهیالت اعطایی توسط بانک مسکن در محدوده بافتهای
ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی (به غیر از تسهیالت موضوع تصویبنامه شماره /90453ت 511۶۶هـ مورخ )1393/8/8
یارانه مابهالتفاوت سود تسهیالت را حداقل به میزان پنج واحد درصد از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ،در بودجههای سنواتی
پیشبینی و تأمین نماید.
 )17به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و پاسخگو در مقیاس منطقهای و مجموعه شهری کالنشهرها و در چارچوب مصوبات
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ،سازمان اجرایی مشخص در شهرداری کالنشهرها با رعایت مقررات ایجاد و سازوکار
اجرایی سازمان مزبور توسط وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت مقررات تهیه خواهد شد.
 )18بنگاهها و مؤسسات اقتصادی دولتی ،خصوصی و عمومی غیردولتی موظفند برنامههای عملیاتی ناشی از مسئولیتهای
اجتماعی خود را با رعایت برنامههای ابالغی ستاد ملی اجرا نمایند.
 )19سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور هدفمند نمودن نظام یارانهای در قوانین بودجه سنواتی ،توسعه خدمات
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی در بافتهای ناکارآمد شهری و سکونتگاههای فقیرنشین را در اولویت قرار داده و منابع مالی الزم
را با توجه به ظرفیت بودجه کشور در بودجههای سنواتی دستگاهها و نهادهای مربوط در چاچوب طرحها و برنامههای مصوب
ستاد ملی پیشبینی نماید.
 )20دستگاههایی نظیر بنیاد مستضعفان ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ،سازمان اوقاف و امور خیریه و آستانهای
متبرکه ،باید طی برنامه ششم توسعه وضعیت مالکیت اراضی و تصرفات غیرمجاز در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی
را تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و با تصویب ستادملی تعیین تکلیف نمایند.
 )21در اجرای ماده ( )1۶قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن -مصوب  -1387سازمان برنامه و بودجه کشور
موظف است نسبت به پیشبینی بودجه الزم در خصوص پرداخت دیون ناشی از اعمال تخفیفات از سوی شهرداریها و همچنین
تداوم حمایت از اجرای این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
 )22وزارت کشور موظف است در توزیع و تخصیص سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریهای کشور به ویژه کالنشهرها
با اولویت برنامههای مصوب بازآفرینی محدودهها و محلههای هدف اقدام نماید.
 )23وزارتخانههای راه و شهرسازی ،کشور ،ارتباطات و فناوری اطالعات و فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری سازمان صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلفند نسبت به ارائه برنامههای ترویجی ،فرهنگسازی و اطالعرسانی و توسعه خدمات و
زیرساختهای فناوری اطالعات در محدودهها و محلههای هدف بازآفرینی شهری اقدام نمایند .دستورالعمل اجرایی این بند
ظرف دو ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این تصویبنامه تهیه و از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ابالغ خواهد شد.
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neighbourhoods;
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and o ri m rgani ation) pe i
g ideline or
intervention (p y i al e onomi o ial environment et ) and pervi ion
ill e prepared ( it an approa entailing t e prote tion o
lt ral and
i tori eritage and en an ement o
ality o li e or area re ident )
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3
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4
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pre ervation o nity in t e p y i al tr t ral and o ial y tem y ma ing e
o an approa aimed at regaining omm nity identitie t ro g
ared o ial
memorie maintaining and optimi ing pop lation den itie and prote ting
neig o r ood entre it t e parti ipation of residents in target urban areas
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5 Revitali ing i tori
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re a ilitation and renovation pro e t and plan or target r an area and
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line or development o target r an area and
neig o r ood in t e apital dget o mayoral admini tration to e nan ed
t ro g m ni ipal ta e
a renovation d tie
2 Creating an independent dget line in ann al dget la
a ed on
rti le 13 o t e a on pporting Revitali ation pgrading and Renovation
o eteriorated and nder tili ed r an a ri (approved in 2010) or r an
development in target r an area and neig o r ood
3 ing ta reven e and propo ing revi ion to g ideline and reg lation
4
ing parti ipation ond and ma ing e o ot er legal nan ial in tr ment
5 ene ting rom e i ting apa itie o legal nan ial in tit tion
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itizen ip and en o rage omm nity parti ipation y t e implementing
agen y and lo al a t oritie it t e pport o mayoral admini tration
3 iving priority to target r an area and neig o r ood in t e allo ation
o government re o r e or nan ing r an in ra tr t re and a i ervi e
a atalyti initiative
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on rti le 10 of the Law;
4 pporting t e e ta li ment o y tem y mayoral admini tration t at
provide p to date in ormation to t e p li on on tr tion g ideline and
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a
i ly a po i le
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or ality on tr tion in t e pro e o revitali ation re a ilitation and
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plan to en re t e ati a tion o t o e re iding ne t to ma or re on tr tion
ite and re iring temporary re e lement
7 Complying it o ligation to prod e ne
o ing pa e t at
are a orda le to o ner and tenant in t e target r an area and
neig o r ood on t e a i o p tream r an plan and prior to t e
implementation o revitali ation re a ilitation and renovation initiative in
deteriorated and nder tili ed r an a ri
8 a ing e o ne te nologie met od and e ipment a ell a mi ed
or dynami land e it t e aim to avoid n arranted treet idening in
target urban areas and neighbourhoods;
9 rote ting r an land ape and preventing vi al poll tion y ma ing e
o lo al and indigeno element
Strategy 4: e ring t e parti ipation o re ident and employed per on
in revitali ation re a ilitation and renovation a tivitie a ro target r an
areas and neighbourhoods
1 a ilitation y lami City Co n il o neig o r ood o n il omm nity
a ed in tit tion lo al renovation o e
ooperative and ot er
renovation a tor
2 elivery o ed ational program in order to n rt re a lt re o
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Policies
oli ie or ea

trategy and or t e reali ation o it goal are given elo

Strategy 1: Carrying o t revitali ation re a ilitation and renovation
mea re
it in a oordinated r an development poli y rame or
giving priority to ndogeno
evelopment
1 Creation o appropriate in tit tional and legal rame or or managing
target r an area and neig o r ood a part o t e o ntry integrated
r an management
2 mp a i ing endogeno development y ta ing a o nt o e i ting
apa itie in ide ity o ndarie and preventing r an pra l t at lead to
de tr tion o nat ral re o r e it deva tating environmental impa t
3
ploitation o nder tili ed plot or pro lemati land e a re erve
land or r an revitali ation re a ilitation and renovation initiative in t e
rame or o r an development plan
4 mp a i ing poverty red tion and reating lin
et een p y i al and
o ioe onomi development initiative in t e onte t o trategi plan or
r an development
5 roviding lo in ome o e old it a orda le living pa e y ta ing
into a o nt e lement pa ern giving a ention to ne e ary ar par
and o erving lot ize re irement in preparing and implementing r an
development plan
6 mproving apa ilitie and apa itie o mayoral admini tration and
lami City Co n il (in term o nan ial
dgeting
man re o r e
organi ational tr t re and in tit tional development) in order to improve
r an ervi e and in ra tr t re in target r an area and neig o r ood
7 a ing on tr tion reg lation a ell a i an e o on tr tion permit
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imple and tran parent
8 mp a i ing a rate and omplete o ervan e o
ilding ode it
t e p rpo e o trengt ening on tr tion and retro ng e i ting ilding
again t eart
a e in target r an area and neig o r ood
9 a ing a o nt and tili ation o e i ting p y i al po i ilitie it t e
aim to reali e t e re ired land e t ro g
pportive programme and
in entive pa age
10 reparation o dra g ideline y provin ial eneral
e o Road
and r an evelopment or de igning and ing ita le on tr tion
material and it
mi ion or approval to legal a t oritie in arge o
ilding ode ta ing into a o nt limati ar ite t ral and r ani ation
ara teri ti o target area and neig o r ood
Strategy 2: ddre ing real e tate and apital mar et ail re in re pon e
to demand y lo in ome r an trata
1 mp a i ing timely implementation o land development plan
it in
ity o ndarie in order to pply r an land a ording to demand and
a orda ility
2 reparation o lo o t
ality o ing plan y R
and paving t e
ay or t eir implementation a ed on earlier e perien e and apa itie
o m ni ipalitie
ooperative t e private e tor lo al in tit tion and
ene iarie
nder t e a or rgani ing and pporting rod tion and
pply o Ho ing
3 romoting tili ation o modern on tr tion te nologie in order to
ild lo o t tandard and a orda le o ing nit or lo in ome gro p
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Strategies
e ollo ing trategie are adopted and implemented to prevent t e
ormation and proli eration o r an irreg larity revitali e pgrade and
renovate irreg lar r an area and reali e t e de ired vi ion
1 Carrying o t revitali ation re a ilitation and renovation mea re it in
a oordinated r an development poli y rame or giving priority to
endogeno development
2 ddre ing real e tate and apital mar et ail re in re pon e to demand
y r an lo in ome trata
3 reparing revitali ation re a ilitation and renovation programme
and pro e t a ed on re ident a t al demand
ommen rate it
t e o ioe onomi and p y i al
ara teri ti o ea
target area or
neig o r ood in order to improve
ality o li e and trengt en and
n rt re t e identity o target r an area and neig o r ood
4 e ring t e parti ipation o re ident and employed per on in
revitali ation re a ilitation and renovation a tivitie a ro target r an
areas and neighbourhoods;
5 ro ring land in target area and neig o r ood e epting approved
p li and ervi e land e
it priority given to t e private e tor ( r t)
mayoral admini tration ( e ond) and e e tive agen ie (t ird) t at are t e
e t o rti le 5 o t e a on anagement o ational ervi e
6 mproving e onomi o ial and environmental ondition or re ident o
target areas and neighbourhoods;
7 denti ying pre erving trengt ening and leveraging t e p y i al o ial
e onomi and environmental apa itie o i tori
lt ral pla e and area
in revitali ation re a ilitation and renovation o target r an area and
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neighbourhoods;
8 orm lating an appropriate nan ial y tem to reali e revitali ation
re a ilitation and renovation pro e t and plan or target r an area and
neighbourhoods.
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Guiding Principles
Revitali ation re a ilitation and renovation o t i o ment target area
and neig o r ood are a ed on t e ollo ing g iding prin iple
1 o ing on preventive poli ie
2 mp a i ing alan ed di tri tion o pop lation and a tivitie t ro g
patial planning ta ing into a o nt
taina le development apa itie
it in itie
3 pplying parti ipatory and demand a ed approa e (avoiding top
do n approa e ) t at involve t e ma im m n m er o re ident in vario
revitali ation re a ilitation and renovation a tivitie a ro target area and
neighbourhoods;
4 denti ying prote ting and a eg arding e i ting val e pre erving r an
identitie and emp a i ing lo al and
taina le development o re ident
omm nitie
5 Reali ing overnment m ni ipality olla oration in dgeting and nan ing
o ial and r an ervi e a ell a r an in ra tr t re development and
improvement ( treet net or in ra tr t re and per tr t re) toget er
it t e development o e ipped p li pa e lo ated in target area and
neighbourhoods;
6 Removing inve tment o ta le e ta li ing in entive tr t re providing
te ni al and nan ial a i tan e pilot te ting and promoting e t pra ti e
planning atalyti pro e t and preparing revitali ation re a ilitation and
renovation plan it a vie to y temati e t e relevant mea re ta en y
t e overnment and mayoral admini tration
7 Con tr ting ita le o ing nit in a ordan e it r an neig o r ood
and p y i al identitie in target r an area and neig o r ood dra ing on
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t e pport o t e overnment and m ni ipalitie
8 mp a i ing t e leading role o r an management ( o n il mayoral
admini tration and r ral admini tration ) in devi ing and implementing
revitali ation re a ilitation and renovation plan
9 nve ting in revitali ation re a ilitation and renovation o re idential and
non re idential ommer ial ilding
ed y lo al re ident t e private
e tor and t e employed
10 orm lating and implementing lo al omm nity development plan
improving re ident
i ten e and addre ing o ial pro lem in parallel
it p y i al revitali ation re a ilitation and renovation o target area and
neighbourhoods;
11 re erving and n rt ring lt ral identitie and o ial apital o target
area and neig o r ood t ro g an approa t at in til a en e o
elonging to t e pla e en an e omm nity olidarity and promote y
e ten ion t e e e tive parti ipation o re ident ;
12
aring t e gain and t e added val e
i are reated in r an
revitali ation re a ilitation and renovation
it lo al re ident o r an
areas and neighbourhoods;
13 voiding intervention y government m ni ipal and ot er p li e tor
agen ie in target area and neig o r ood olely aimed at generating
in ome
14 voiding intervention in target area and neig o r ood t at re lt in
large ale re e lement o re ident
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Vision

Central Goals

mproving o ioe onomi and environmental ondition or t e re ident o
target areas and neighbourhoods in such a way that:
Ho ing tandard and per apita p li pa e r an ervi e and
in ra tr t re ill ave een reali ed on a par it ity average
y i al and n tional tran ormation ill move to ard improvement
pgrading and
taina le development
Ho e old en e o ope and om ort ill e ome evident o t at t ey
an mo ili e t em elve in material and pirit al term and advan e to ard
a e er t re

e o ment
im ltaneo goal o preventing and addre ing t e
pro lem o target r an area and neig o r ood are a ollo
1 nti ipating and preventing t e e pan ion o r an irreg lar area and
neig o r ood in e onomi o ial environmental and p y i al term
2 Reali ing t e en an ement o a
lt re o itizen ip omm nity
parti ipation and olla oration
3 n an ing on tr tion ality a ety and
taina ility and providing
re ident it ati a tory in ra tr t re and ervi e
4 mproving o ial ondition or re ident and reating employment and
in ome generation opport nitie or t em y ta ing into on ideration
development apa itie o target area and neig o r ood

5.
taina ly pre erving and revitali ing
as ell a lt ral identity o itie
6 Reali ing
taina le li e tyle t ro g
and renovation mea re
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lt ral and historic heritage

r an revitali ation re a ilitation
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roblematic
rea in need o revitali ation re a ilitation and renovation area lo ated
in i tori r an di tri t irreg lar inner ity zone
ilt p in re ent
period ity zone reated y m ni ipal in orporation o r ral e lement
t ro g r an pra l and in ormal e lement o nd it in ity limit are
targeted y revitali ation pgrading and renovation plan
e prominent
ara teri ti o t e e area are a ollo
Re ident ave lo er per apita in ome and ig er nemployment rate
a ompared it t e ity average
ompared it t e ity average
o ing nit are not d ra le
pop lation den ity i ig and t ere are al o environmental pro lem
Re ident ave inade ate a e to r an ervi e and in ra tr t re
ompared it t e re t o t e ity o ial a erration are apparent and
further encouraged.
Hi tori and lt ral identitie ave een negle ted o ial dignity and
o ial e teem ave de lined in t e e area giving ri e to an nder la
tit tion e e t
C rrent trend indi ate t at i preventive mea re are not ta en and
poli ie plan and initiative o t e overnment and mayoral admini tration
on r an revitali ation re a ilitation and renovation
remain mall ale o a ional and indi erent to o ial e onomi and
environmental dimen ion o t e i e e ill itne
rt er gro t o
t e e area a ell a e a er ation o t eir pro lem
e mo t important a tor ontri ting to t e rrent it ation and t e
e pan ion o irreg lar r an area in t e o ntry may e
med nder
t ree related ategorie a ollo
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a

e rapid r an pop lation gro t trend in t e o ntry d ring t e re ent
ve de ade a ell a lagging national e onomi gro t and di tri tive
ti e a led to in rea ing rate o r an nemployment and relative
poverty o t e t ree lo e t in ome de ile
ne e tivene o ome government poli ie and plan a ell a real
e tate and monetary nan ial mar et in re ponding to demand y lo
in ome and poor trata or e ling in ide t e nation itie a re lted in
t eir in lination to ard re iding in in ormal e lement or irreg lar r an
zone
e overnment and r an management agen ie ave given inade ate
a ention to irreg lar r an area and neig o r ood o ing in tead on
reating ne
r an area and devi ing reg lation eyond t e a orda ility
range o ome e tor o t e pop lation en e la o timely remedy to
e it t e vi io
y le o o ioe onomi poverty and p y i al deterioration
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e lement
a tily constructed inside or outside city boundaries
without legal omplian e,
ering rom a erio la o ervi e and

r an amenitie and o en aving ten re pro lem
vii Reg lari ation
Regenerating target r an area and neig o r ood t ro g reanimation
revitali ation re a ilitation and renovation t at ena le re ident and
en an e t e ality o t eir live and a tivitie in t e e lement
viii na ling
n rea ing t e o ioe onomi and lt ral apa ilitie o re ident to manage
t eir live and parti ipate in t e pro e o reg lari ing target r an area
and neighbourhoods.
i ndogeno
evelopment
type o r an development t at aim to a ieve armony alan e and
taina ility t ro g optimi ed e o development apa itie e i ting
it in ity limit and t at i a ed on t e prin iple o providing re ident
it ealt y and a e live (in a ordan e it tandard ) ena ling t em
and en an ing t eir ell eing
Hi tori r an i tri t
e tion( ) o ity re e ting lt ral i tori val e ormed t ro g t e
intera tion et een
man eing and t eir rro nding environment
in t e o r e o time and di ting i ed rom ot er zone y apparent
ara teri ti and on tit ent tr t re (de ignated a
lt ral and i tori
di tri t y t e C lt ral Heritage and o ri m rgani ation)
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De nitions
en ring oordination and olla oration among relevant a t oritie and
organi ation
Reali ation of via le e lement is not po i le without providing ade ate
access to infrastructure and ervi e as ell as o ial security and employment.
If residents do not mo ili e their o ial and e onomi apital t at is, their
pirit o o ial olla oration and individ al reativene a ell a t eir a et
(land good ill a non a a et et ) mea re ta en y government
agen ie in t i re pe t ill not e r i l ere ore in t i do ment o ial
parti ipation a ell a nan ial ontri tion o t e people and t e private
e tor i ig lig ted a a entral tenet
ile government agen y initiative
are dire ted to ard paving t e gro nd ( reating t e mean in tit tion
ilding apa ity ilding and ena ling) a ed on prioritie
r an revitali ation re a ilitation and renovation on tit te a m lti
dimen ional and inter e toral ma er t i do ment i o an inter e toral
national nat re it lo al ara teri ti and t
a a long term o tloo in
a ordan e it it trategi o tloo

i Revitali ation
e p rpo ive pro e ompri ing a et o mea re aimed at prote ting and
en an ing t e ality o target zone and neig o r ood
ile pre erving
t eir a t enti ity and integrity
ii Re a ilitation
Repeated ompre en ive trengt ening and pgrading o target r an area
and neig o r ood it minimal intervention
ii Renovation
e oli ti pro e in e onomi o io lt ral and p y i al term aimed at
re toring proper living ondition a ed on ne relation and e ta li ing a
dynami alan e in target r an area and neig o r ood
iv r an Regeneration
e pro e
o
ompre en ive development in e onomi
o ial
environmental and p y i al term aimed at en an ing t e ality o li e
a ro target r an area and neig o r ood in onne tion it t e re t
of the city.
v arget r an rea and eig o r ood
rea t at are t e
e t o reg lari ation plan o t i o ment a ed on
approved initiative or t eir revitali ation re a ilitation and renovation
vi n ormal e lement

eig o r ood and urban areas with
ara teri ti described
in rti le 2 of the ational o ment for Reg lari ing n ormal
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ational trategy o ment on Revitali ing pgrading Renovating and
na ling eteriorated and nder tili ed r an a ri
ntroduction
repared y t e
ini try o Road and r an evelopment ( r an
evelopment and Revitali ation rgani ation) in oordination it t e ini try
o nterior and t e C lt ral Heritage Handi ra and o ri m rgani ation
a ed on rti le 16 o t e a on pporting Revitali ation pgrading and
Renovation o eteriorated and nder tili ed r an a ri and approved
y t e Hono ra le Ca inet y virt e o rti le 138 o t e Con tit tion t e
pre ent do ment i aimed at e ring t e olla oration and parti ipation
o all relevant agen ie in t e pro e o
taina le regeneration of urban
area and neig o r ood targeted y r an revitali ation re a ilitation
and renovation plan it t e p rpo e o prote ting itizen rig t en an ing
living
ality regaining r an identity e e ting lo al governan e and
moving to ard t e e ta li ment o leader ip integrated management
and ni ed pro ed re on erning all relevant agent at national and lo al
level t ro g an approa
a ed on ranian lami r an planning and
ar ite t ral g ideline
e pre ent do ment i t e main re eren e or ommon de nition goal
o e tive prin iple trategie and poli ie o t e lami Rep li o ran
on erning r an revitali ation re a ilitation and renovation a
ell a
reg lari ation o in ormal e lement and ena ling o t eir re ident in t e
rame or o t o et o mea re one preventive and t e ot er related
to t e
taina le regeneration pro e o r an area and neig o r ood
targeted y revitali ation re a ilitation and renovation plan
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t e reali ation o o ial ti e i emp a i ed in di erent arti le o t e
Con tit tion a ell a t e i ion tatement o t e lami Rep li o ran or
2025
ile poverty alleviation and o ial in l ion are among overnment
prioritie t ere i no rational ti ation or t e inade ate a ention given
to t e de tiny o a large e tion o t e o ntry r an d eller
o
er
rom de ient o ing in
ient r an ervi e in ra tr t re and la
o a ealt y o ial environment and
o are a ing relative poverty and
ide pread nemployment
at i
y t e overnment o t e lami
Rep li o ran a ta en igni ant tep to ard r an revitali ation
re a ilitation and renovation Relevant e perien e rom more t an one
de ade o ontin o a tivity o t at t ro g relying on p y i al initiative
it o t any o
on t e a e e ind t e ormation and proli eration
o r an in ormal e lement and on adopting preventive mea re it
ill e impo i le to addre t e omple revitali ation re a ilitation and
renovation i e
in e r an revitali ation re a ilitation and renovation involve t e adoption
o m lti a eted poli ie on r an development and provi ion o o ing and
in ra tr t re a ell a on ma ing o ial and e onomi ervi e availa le
to t e re ident o target area t e ta
annot e a ompli ed y only
one government agen y ddre ing t e i e on a large ale and in an
e e tive manner entail t e oint ommitment o relevant government
agen ie and m ni ipalitie and on erted national provin ial and lo al
e ort t al o re ire t e ooperation and parti ipation o people a ell
a non governmental and private a tor
t e o
o t i do ment
i on reating e e tive me ani m or e ta li ing ni ed pro ed re and
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