جمهوري اسالمي ايران

ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار
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آنيي انهم کارگروه لاهی مردم نهاد

دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار
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«بسمه تعالي »

مقدمه

ستاد ملی بازآفرینی شهری در راستای تحقق بند  8اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر حق مشارکت عامه
مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی و فرهنگهی وهویو و همینهین اجرایهی نمهودن مفهاد سهند ملهی راهبهردی احیاب بهسهازی
نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری(مصوب مورخ  93/6/16هیها وزیهران) آیین نامه ههای نحهوه
فعالیت ستادهای ملی و استانی بازآفرینی شهری و همینین جهت اجرایی نمودن موادآیین نام تاسیس و فعالیت سهازمان ههای
مههردم نهههاد (مصههوب مههورخ 84/05/08هیهها محتههرم وزیههران)آیین نامه تشه لهههای مههردم نهههاد (مصههوب جلسها مههورخ
 1395/1/11 1394/1۲/۲و  1395/5/۲۷هیا وزیران ) در وصوص ت الیف این سازمان ها درکمک ب اجهرای برنامه هها و
پروژههای دستگاههای دولتی و عمهومی ییردولتهی جههت بهبهود ويهعیت شهاو

ههای اجتمهاعی – فرهنگهی  -اقتصهادی و

سالمت در محدودهها و محال هدف بازآفرینی شهری در جلس مورخ 1396/ 03 /۲3بنا ب پیشنهاد مشترک دبیروانه سهتاد
ملی بازآفرینی شهری و شب

ملی موسسا نی وکاری و ویری آییننام تش یل و نحوه فعالیت کارگروه تشه لههای مهردم

نهاد ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستادهای استانی متناظر را ب شرح ذیل تصویب نمود:

ماده  -1مأموريت کارگروه:

بهرهمندی از ظرفیت بالقوه و بالفعل تش لهای مردمنهاد 1و مشارکت سازمان یافت آنها در فرآیند سیاستگذاری دیدهبانی
نظار

ارزیابی پایو و اجرای برنام های بازآفرینی شهری پایدار در محدودههای هدف ۲و نیز زیست بوم 3روستایی با

روی رد آمایو و توسع سرزمین.

ماده  -2اهداف:
1

منظور کلی سازمانهای مردم نهاد و موسسا نی وکاری و ویری ای است ک ماهیتی ییردولتی ییرانتفاعی و ییرسیاسی دارند.

۲

بافتهای ناکارآمد میانی س ونت گاههای ییررسمی محدودههای تاریخی پهن های شهری با پیشین روستایی و پهن های با کاربری ناسازگار شهری

3

محیطی طبیعی یا انسان ساوت ک فرآیند توسع آن مبتنی بر توان اکولوژی ی و بر اساس پایداری زیستی در چهارچوب توازن اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پای گذاری شده

است.
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 -1-۲همگرایی و هم اری تش لهای مردم نهاد فعال در محدودههای هدف
 -۲-۲ترویج و توسع فرهنگ مشارکت عمومی در فرآیند بهبود ويعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی و محیطی زیستی
محال هدف از طریق ایجاد احیاب و توسع تش لهای مردمنهاد و سازمانهای محلی ( جریانسازی )
 -3-۲کمک ب اثربخشی فعالیتها و برنام های بهبود و توسع پایدار روستاها و محدودههای هدف از طریق توسع ظرفیت
مدیریتی تش لهای مردمنهاد و سازمانهای محلی فعال ( توانمندسازی )
 -4-۲استفاده بهین از منابع مادی و معنوی معطوف ب بازآفرینی شهری پایدار و زیست بوم روستایی از طریق هم اری
مشترک تش لهای مردمنهاد و دستگاههای اجرایی موظف در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار (پایدارسازی)
 -۲-5احیاب و توسع و ب ارگیری نقو مشورتی-نظارتی ب دستگاههای اجرایی مرتبط و بسترسازی مشارکت ساکنان
نهادهای محلی و تش لهای اجتماعی در تصمیمگیریها و اقداما

و حفظ و تقویت سرمای اجتماعی در فرایند بازآفرینی

شهری پایدار و زیست بوم روستایی
 -۲-6ترویج و اشاع فرهنگ ودما

داوطلبان و ویری و همینین کمک ب ساماندهی ودما

نی وکاری و ویری

بنگاههای اقتصادی و ترییب و ترویج مسئولیت اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی در محدودههای هدف
 -۲-۷ظرفیتسازی ب منظور مشارکت و جلب پتانسیلهای بینالمللی در بازآفرینی شهری پایدار و زیست بوم روستایی
ماده  -3اعضاء :
 .1نماینده تام االوتیار شب

ملی موسسا نی وکاری و ویری

 .۲نماینده تام االوتیار بنیاد توسع کارآفرینی زنان و جوانان
 .3نماینده تام االوتیار جامع نی وکاری ابرار
 .4نماینده تام االوتیار مجتمع آموزشی رعد
 .5نماینده تام االوتیار جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)
 .6نماینده تام االوتیار موسس ویری امام علی (ع)
 .۷نماینده تام االوتیار بنیاد کودک
 .8نماینده تام االوتیار موسس ویری گلشیرازی
 .9نماینده تام االوتیار انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده ( حامی )
 .10نماینده تام االوتیار موسس ویری مهرگیتی
 .11نماینده تام االوتیار انجمن مددکاری اجتماعی ایران
 .1۲نماینده تام االوتیار موسس کاردوک
3

 .13نماینده تام االوتیار موسس توانمندسازی فرهیخت
 .14نماینده تام االوتیار موسس سنستا
 .15نماینده تاماالوتیار موسس زیست بومهای پایدار ( زیپاک )
 ۲ .16نفر استاد دانشگاه (با پیشنهاد دبیر و صدور ح م توسط رئیس کارگروه)
 .1۷معاون سازمانهای مردم نهاد مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزار کشور
 .18نماینده تام االوتیار معاون توسع روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری
 .19معاون اجتماعی وزار

بهداشت درمان وآموزش پزش ی کشور(مدیران کل سازمانهای مردم نهاد موسسا

ویری و نی وکاری)
 .۲0مدیرکل سازمانهای مردم نهاد معاونت امور زنان ووانواده ریاست جمهور
 .۲1نمایندگان شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (مدیرکل دفتر مطالعا کاربردی و امور ترویجی
و دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری)
 .۲۲نماینده معاونت اجتماعی و فرهنگی و مرکز تش لهای اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ب
نمایندگی از شهرداریهای کشور
 .۲3نماینده وزار تعاون کار و رفاه اجتماعی
 .۲4مدیرکل دفتر امور مجامع و تش لهای مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
 .۲5نماینده وزار ورزش و جوانان (معاونت ساماندهی امور جوانان معاونت امور فرهنگی و تربیتی)
سایر سازمانهای مردم نهاد دستگاهها و نهادها ب تناسب مويوع جلس
* تبصره :1دبیر و رئیس کارگروه ب پیشنهاد اعضای کارگروه انتخاب میشوند.
* تبصره :۲حسب مورد از سایر اعضا و همینین چنانی دستور جلسا کارگروه در وصوص بروی شهرهای کشور باشد از
مسؤلین استانی ب ویژه شهردار مربوط دعو ب عمل وواهد آمد.
ماده  -4وظايف کارگروه:

 -1-4هم اری در تحقق اهداف اسناد باالدستی والزاما

و سیاستهای مرتبط با راهبردهای  4و  6سند ملی راهبردی احیاب

بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
 -۲-4تعیین سیاستهای ترویجی و فرهنگسازی برای تعمیق ارتقا و نهادین کردن مشارکت اجتماعی ودما
ویری در محدودهها و محال

داوطلبان و

هدف از طریق تش لهای مردم نهاد و دستگاههای مرتبط و همینین ارائ پیشنهاد قوانین و

مقررا مرتبط با حوزه بازآفرینی شهری پایدار و نیز زیست بوم روستایی
 -3-4بررسی وتصویب و اجرای برنام های کوتاه مد

میان مد

و بلندمد

محدودهها و محل های هدف از طریق تش لهای مردم نهاد و دستگاههای مرتبط
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در زمین اجتماعی فرهنگی و سالمت و ...در

 -4-4کمک ب هماهنگی و تقسیم کار میان تش لهای مردم نهاد و دستگاههای مرتبط در وصوص اجرای برنام های بازآفرینی
اجتماعی در سطح ملی
 -5-4ارزیابی عمل رد ستادهای شهرستانی و استانی و بررسی و ارائ اعالم نظر در وصوص تصمیمسازی مناسب جهت ارتقا
عمل رد این ستادها وآسیبشناسی برنام ها و ارائ راه ارهای مناسب توسط تش لهای محلی و تدوین سازوکارهای الزم در
این زمین
 -6-4تدوین سازوکار و تعیین سیاستهای حمایتی ب منظور توان افزایی تش لهای مردمنهاد ملی و استانی و دستگاههای مرتبط
در فرآیند مشارکت در احیاب بهسازی و نوسازی محل ها ومحدودههای هدف
 -۷-4تهی بانک اطالعا

تش لهای مردم نهاد و معرفی آنها ب دستگاههای مرتبط ب منظور هم اری و مشارکت در سطح

محلی
 -8-4بررسی و پیشنهاد چگونگی نحوه واگذاری وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی ب سازمانهای مردم
نهاد در محدودهها و محل های هدف و تدوین سازوکارهای مربوط
 -9-4طراحی و اجرای دورههای آموزشی تخصصی برای تش لهای مردم نهاد محدودهها و محل های هدف
-10-4کمک ب انتقال تجربیا
انتشار مجال

و فعالیتهای ویروواهان مشترک و بهره مندی اعضاب از تجارب ی دیگر از طریق اجرا و

و کتب تخصصی و مطالعا

کاربردی و مستندسازی نمون های موفق ایجاد پایگاههای اطالع رسانی و همینین

سنجو نیازهای جامع و یافتن زمین های مناسب برای توسع فعالیت اعضاب و یا راه اندازی مؤسسا

جدید در محدودهها و

محل های هدف
 -11-4بررسی و آسیبشناسی نحوه فعالیت تش لهای مردم نهاد و دستگاههای مرتبط در محدودهها و محل های هدف وارائ
راه ار برای رفع مسائل و مش ال
 -1۲-4بسترسازی و ظرفیتسازی جهت بهرهمندی اثربخو از تجارب و پتانسیلهای بینالمللی در راستای تحقق ماموریت و
اهداف کارگروه
ماده  -5وظايف دبيرخانه کارگروه:

 -5-1انجام امور کارگروه اعم از برگزاری جلسا

تنظیم صورتجلسا

ابالغ و پیگیری اجرای مصوبا و ...

 -۲-5تهی برنام های ساالن کارگروه منطبق با اهداف و رعایت اولویتها در کوتاه مد

میان مد

و بلندمد

با مشارکت

تش لهای مردمنهاد و دستگاههای عضوکارگروه
 -3-5زمین سازی و نظار بر راه اندازی و تش یل کارگروههای استانی متناظر و همینین ارزیابی عمل رد آنها در دورههای زمانی
مشخ
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 -4-5انجام امورا

مربوط ب هم اری و هماهنگی بین بخشی با دستگاههای مرتبط اجتماعی فرهنگی و سالمت از قبیل انعقاد و

اجرای تفاهم نام های هم اری و...
 -5-5بررسی و پیگیری تخصی

منابع مالی (داولی – وارجی) برای اجرای برنام های مصوب کارگروه

 -6-5تهی گزارش ساالن عمل رد فصلی کارگروههای ملی و استانی جهت ارائ ب دبیروان ستاد ملی و سایر مراجع ذیربط
 -۷-5انجام سایر اموری ک توسط کارگروه و ستاد ملی ب دبیروان ارجاع میشود.

ماده -6چگونگي نحوه فعاليت و برگزاري جلسات:

 -1-6شرکت کلی اعضابکارگروه در جلسا يروری است و در صور عدم ام ان حضور نماینده وی جهت شرکت در
جلسا ب صور موقت و کتباً ب دبیر کارگروه معرفی وواهد شد.
- ۲-6با تش یل کارگروه نهادها و موسسا

و دستگاههای عضو نمایندگان تام االوتیار را ب دبیروان کارگروه معرفی

نموده و توسط دبیروان برای اعضاب برای مد دو سال ح م صادر می شود.
- 3-6جلسا

کارگروه با حضور نصف اعضاب رسمیت یافت و در صور

نیاز ب رأی گیری تصمیما

اتخاذشده با رأی

موافق نصف بعالوه یک اعضاب حاير معتبر میباشد.
-4-6کارگروه میتواند متناسب با وظایف محول شده گروههای کاری و کارشناسی در هریک از زمین ها و مناطق تش یل
دهد عناوین و وظایف این گروههای کاری با تصویب ستاد ملی وواهد بود.
-5-6دبیر کارگروه موظف است حداقل یک هفت قبل از تش یل هر جلس مراتب را ب همراه دستور جلس و زمان تش یل ب
اطالع اعضاب و دبیروان ستاد برساند.
-6-6تش یل جلسا

کارگروه با دعو

دبیر کارگروه وواهد بود .يمناً اعضابکارگروه نیز میتوانند بنا بر يرور

نسبت

ب دروواست تش یل جلس اقدام نمایند.
-۷-6دبیر کارگروه موظف است از نمایندگان دستگاه های ییرعضو هنگام طرح مباحث مربوط برای شرکت در جلس بدون
حق رأی دعو ب عمل آورد.
- 8-6کلی صورتجلسا

و تصمیما

اتخاذشده در هر جلس توسط دبیروان کارگروه تدوین و با امضاب دبیر کارگروه

حداکثر پس از  48ساعت ب کلی اعضاب و دبیر وان ستاد اعالم میشود.
-9-6اعضاب کارگروه موظفند حداقل یک هفت قبل از تش یل جلس پیشنهادهای وود را ب صور

کتبی ب دبیر کارگروه

اعالم نمایند.
- 10-6کارگروه موظف است پیشنهادها و مويوعاتی را ک توسط دبیروان ستاد ارجاع میشود بررسی و گزارش کتبی
ارای نماید.
 - 11-6بازدیدهای میدانی کارگروه با هماهنگی دبیروان ستاد صور می پذیرد.
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ماده  -7ضمانت اجرايي و منابع مالي

 -1-۷مصوبا کارگروه در صور لزوم و ب منظور اوذ يمانت اجرایی برنام ها و تأمین اعتبارا مورد نیاز در جلس ستاد
ملی مطرح و با توافق اعضاب تصویب میگردد.
 -۲-۷بر اساس مصوب هیأ

وزیران مورخ ( 93/۷/۲شماره  )48601/۷49اعتبارا

مورد نیاز برای اجرای مصوبا

این

کارگروه از محل بودج های سنواتی دستگاههای ذیربط و کمکهای تش لهای مردم نهاد و مشارکتهای مردمی و
شهرداری ها تأمین وواهد شد.
ماده  - 8نحوه فعاليت کارگروه هاي استاني

ب منظور ارتقاب فعالیت تش لهای مردمنهاد در محال
همگامسازی و نظار

هدف بازآفرینی شهری و زیست بوم روستایی و همینین مدیریت

برنام های اجتماعی و فرهنگی مربوط ب مناطق هدف در استانها اعضاب متناظر و تش لها در

استانهای کارگروه حاير زیر مجموع ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار با شرح اهداف و وظایف و اعضا متناظر ملی در
سطح استانها تش یل میگردد.
تبصره  -1اهداف شرح وظایف و اعضای کارگروه استانی متناظر با کارگروه ملی بوده و ریاست و دبیری کارگروه استانی
در سطح استانها ب پیشنهاد رئیس و دبیر کارگروه ملی و با همف ری و انتخاب سایر اعضای کارگروه و دبیروان ستاد ملی
بازآفرینی شهری از بین شب ها و تش لهای فعال در سطح استان ذیل ستاد استانی بازآفرینی شهری تش یل میگردد.
تبصره  -۲کارگروه استانی در چارچوب سیاستها و برنام های مصوب ستادهای ملی استانی بازآفرینی شهری و کارگروه
ملی اقداما الزم را انجام و گزارش عمل رد ماهان /سالیان را ب دبیروان ستاد استانی و کارگروه تش لهای مردم نهاد (اداره
کل راه وشهرسازی استان) ارسال وواهد نمود.
تبصره  – 3با توج ب زمین های ارتباطی شرح وظایف کارگروه با سایر کارگروههای ستاد استان يمن حضور نماینده
کارگروه در جلسا سایر کارگروهها رئیس کارگروه نیز در جلسا ستاد استان حضور وواهد داشت.
ماده  -9این آیین نام مشتمل بر  9ماده و  5تبصره در تاریخ  1396/ 03 /۲3ب تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار
رسید و از این تاریخ الزم االجرا میباشد.
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