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ازي و بهس هدف برنامه هاي احیاء، ه هايا و محلبازآفرینی پایدار محدوده هاستانی آئین نامه  نحوه فعالیت ستاد “

  ”نوسازي شهري

 مقدمه :

د بنتبصره ناد باست  شهري بهسازي و نوسازي هدف برنامه هاي احیاء، له هايبازآفرینی پایدار محدوده ها و مح ملیستاد      

 زي و توانمندسازيبهسازي، نوسا سند ملی راهبردي احیاء،"در خصوص هیئت محترم وزیران  16/6/93مورخ تصویب نامه) 2(

 مورخ 94ص//2294/601 بنا به پیشنهاد شماره 23/04/1394 جلسه مورخدر  "بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري

ر را به شرح زیاستانی اد ین نامه نحوه فعالیت ست، آیفوق الذکر) تصویب نامه 4به استناد بند ( آن و دبیرخانه 23/04/1394

  :تصویب نمود

  اختصارتعاریف و  :ماده یک

:اختصار -1-1  

  سند ملی راهبردي احیاء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري سند ملی:

 ازي شهري برنامه هاي احیاء، بهسازي و نوس بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله هاي هدف استانیستاد   :استانیستاد 

  شهري  زي و نوسازيیاء، بهسابازآفرینی پایدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي اح استانی دبیرخانه ستاد :استانی  ستاد دبیرخانه

ازي سازي و نوسحیاء، بهابرنامه هاي  بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله هاي هدف شهرستانی دبیرخانه ستاد :ستاد شهرستانی  دبیرخانه

  شهري 

ی ماماندهی هایی که به موجب طرحهاي مصوب احیاء، بهسازي و نوسازي مشمول برنامه هاي سمحدوده محدوده ها و محالت هدف:  

هاي با  یی و پهنهانه روست(بافت هاي ناکارآمد میانی، سکونتگاههاي غیررسمی، محدوده هاي تاریخی،پهنه هاي شهري با پیشیباشد شامل 

 کاربري ناسازگار شهري)

 ف:یتعار -1-2

ده ها و دگی در محدوفیت زنفرایند توسعه همه جانبه در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و کالبدي به منظور ارتقاء کی بازآفرینی شهري:

  محالت هدف در پیوند با شهر.

قوانین در درون  ) سند سکونتگاههاي غیر رسمی خارج از ضوابط و2( موضوع بند محله هامحدوده که واجد مشخصات سکونتگاههاي غیررسمی:

ها داراي غلب آنیا خارج از محدوده شهر ها به صورت شتابزده ساخته شده است و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه هاي شهري است و ا

  مشکالت حقوقی مالکیت می باشد . 

یه، بنایی، ابننایی، زیرن  اهم از تأسیسات روباز شهر که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آطقی منا میانی (فرسوده) : کارآمدنا هاي بافت

لبدي رهنگی و کاف، ماعیکنان آن از مشکالت متعدد اقتصادي، اجت، خیابان ها و دسترسی ها دچار فرسودگی و ناکارآمدي شده و سامستحدثات

   .)بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهرياحیاء ، بهسازي و نوسازي قانون حمایت از  2رنج می برند(بند الف ماده 

تاریخی شهر بوده  و از تعامل پیوسته -هاي فرهنگیشود که منعکس کننده ارزشهایی از شهر اتالق میبه بخش یا بخش محدوده تاریخی شهرها :

بیعت) و دانش فنی زمانه انسان هاي ساکن در یک پهنه سه دانش تاریخی زیست سرزمینی (فرهنگ)، دانش زیست اقلیمی یا زیست بوم ( ط

ها در قالب هاي شهري است. این بخشزیستی در طول زمان شکل گرفته و به لحاظ ویژگی هاي شکلی و ساختار متشکله، قابل تمایز از سایر پهنه

 بسمه تعالی
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منطبق بر سند حمایت از مرمت و  ( ن می شوندفرهنگی شهري توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگري تعیی-هاي تاریخیمحدوده

  .)24/06/1394مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهري مورخ  ،تاریخی و توانمندسازي ساکنین و  مالکین بناهاي تاریخی و فرهنگی –احیاء بافت هاي فرهنگی 

و در  تصادي بودهگی و اقزیر بنایی، اجتماعی، فرهنبخش هایی از شهر که دچار کمبود در خدمات روبنایی ،  پهنه هاي شهري با پیشینه روستایی:

  اند.اثر گسترش کالبدي در عرصۀ کنونی شهري ادغام شده

می توان  ز مصادیق آناشد که این پهنه ها عموماً با کاربري نامتجانس شهري و در مساحت نسبتاً زیاد می با  با کاربري ناسازگار شهري: پهنه هاي

  دگانها، زندانها و... اشاره نمود.به کارخانه هاي متروکه، پا

  استانی: اهداف ستاد  دوماده 

 تحقق مفاد سند ملی راهبردي احیاء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري -1-2

  تحقق اهداف و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهري -2-2

 م افزاییه ،مدیریت یکپارچه تحقق ،حکمروائی محلی کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهري، اعمالحقوق شهروندي،ارتقاي  -3-2

و  محدوده ها نی پایداربازآفری درفرآیند و محلی استانی، منطقه ايو ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح  اقدامات

  محله هاي هدف

  .شهري کارآمدنا محله هايپیش گیري وپیش نگري از بازتولید محدوده ها و -4-2

  رفع موانع قانونی ومقرراتی درجهت تحقق اهداف سند ملی. و نوسازيبهسازي و احیاء، غه دغدعمومی کردن  -5-2

اي هیج فعالیت ترواز طریق  و غیره بخش دولتی، عمومی، خصوصی و سازمانهاي مردم نهاد و دانش فنیظرفیت نهادي ارتقاء  -6-2

 .و توانمندسازيبهسازي  ،نوسازي

  استانی: اعضاء ستاد  سهماده 

  :به شرح زیر می باشدهیات وزیران  2/7/1393مورخ ه    74900/48601تصویب نامه شماره  2بند  تبصره بر اساس  استانیستاد  اعضاء -3-1

 (رئیس)استاندار -

     (دبیر) استانراه و شهرسازي  مدیرکل  -

  عمرانی استاندارهماهنگی امورمعاون   -

 دادگستري استان   رئیس -

  استان يبرنامه ریزمدیریت و  سازمان رئیس -

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استانمدیر کل  -

 مدیرکل جهاد کشاورزي استان  -

 مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداري  -

 استانسازمان حفاظت محیط زیست  مدیر کل -

  مدیرعامل شرکت  آب و فاضالب شهري استان -

  برق منطقه اي استان توزیع  مدیرعامل شرکت -

  شرکت گاز استان مدیرعامل -

  استانتعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیرکل  -
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 استان تجارتو معدن ، عتصنسازمان  رئیس  -

   استان پزشکی رئیس دانشگاه علوم -

 استاناطالعات مدیرکل  -

 استان آموزش و پرورش مدیرکل -

  مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان -

  رئیس شوراي استان -

 مدیر شوراي هماهنگی بانک هاي استان -

   استانامور اقتصادي و دارایی  یرکلمد -

       استان يسازمان صدا و سیما رئیس -

    استانفرماندهی نیروي انتظامی  -

 استان خمینی(ره) کمیته امداد امام مدیرکل -

 استان مدیرکل بهزیستی -

 استانشهرهاي هاي یبه نمایندگی از شهردار مرکز استان شهر شهردار  -

 نمایندگی از فرمانداران شهرستان هاي استانفرماندار شهرستان مرکز استان به  -

   .می باشد داريمعاون هماهنگی امور عمرانی استانبر عهده  استانیریاست ستاد  استانداردر غیاب  :تبصره یک

  ردد.می گ تشکیلعین مبا ساختار سازمانی  )اداره عمران و بهسازي شهري(اداره کل راه و شهرسازي استاندبیرخانه ستاد در  :تبصره دو

 ویردستگاهها و سااهها نمایندگان اهالی محل، سازمانهاي غیردولتی(سمن ها)،دانشگ ستاد استانی بنا بر ضرورت وحسب مورد از :سهتبصره 

 ن فنی ویرکل سازما، مدربوطهشوراي شهر م شهردار و ،فرماندار شهرستان مربوطه ،استاندار امنیتی و اجتماعی سیاسی، تمعاون ،سازمانها مانند

   براي شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد. ...و بسیج سازندگی ، سازماناستان ايحرفه

ن به هرهاي استاش هدف حله هاي، برنامه هاي بازآفرینی پایدار محدوده ها و ماستانیستاد نحوه فعالیت از زمان تصویب آئین نامه  :چهارتبصره 

فرینی پایدار ه هاي بازآبرنام. (ستاد استانی تصویب و با ابالغ رئیس ستاد استانی اجرایی می گردداستثناي شهرهاي باالي پانصد هزار نفر توسط 

ین همچن ردد).بالغ می گتوسط دبیر ستاد ملی ا ملی،محدوده ها و محله هاي هدف در شهرهاي باالي پانصد هزار نفر پس از تصویب در ستاد 

فصیلی جهت تجامع و ح ساختاري و راهبردي، طر هاي پیشنهادي محدوده هاي هدف با طرحهايطرحبرنامه ها و مرجع  تشخیص و ارجاع مغایرت 

  باشد. اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج، دبیر ستاد استانی می

 ها محله و ها محدوده در موجود امکانات از بهینه استفاده با همسو و هماهنگ هاي برنامه اجراي و درتهیه هماهنگی ایجاد جهت  :پنجتبصره 

 متناظر محلی ايه دستگاه عضویت و مربوطه شهر شهردار دبیري و شهرستان فرماندار ریاست به ”شهري بازآفرینی شهرستانی ستاد“ هدف،

 هرانت کالنشهر پایدار فرینیبازآ ستاد ریاست تهران درکالنشهر استثناء به. گردد می تشکیل شهرستان در استان ستاد عضو دستگاههاي و ادارات

  .گردد می تشکیل معین سازمانی ساختار با ستاد دبیرخانه و بوده شهردار دهبرعه

با مطالعه و شناسایی ، هدف يمحدوده ها و محله هاساکنان و مالکان ایفاي نقش فعال جلب مشارکت اهالی و تقویت و به منظور :ششتبصره 

برنامه ها و طرحهاي بازآفرینی  براي همکاري و مشارکت در اجراي له ها نفر از افراد فعال و عالقمند در مح 7تا  5هسته هایی مرکب از محلی، 

نحوه انتخاب و چگونگی تشکیل شوراها و هسته هاي  تایید می کند انتخاب می شوند. شهرستانی بازآفرینی /استانیستاد و به طریقی که  شهري

  می رسد.اد استانی بازآفرینی شهري ستمحلی و شرح وظایف آنها مطابق آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب 
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میته هاي کپنج یا  حضور رئیس اداره عمران و بهسازي شهري استان در جلسات کارگروه معماري و شهرسازي و کمیسیون ماده :هفتتبصره 

  زیر مجموعه آنها الزامی است.

 

  استانیوظایف ستاد  : چهارماده 

  بررسی و تصویب:  -4-1

  شهرستانی واستانی  اددررابطه با نحوه فعالیت ستآن ،  و اعضاء شهرستانی/ستاد استانی بیرخانهآیین نامه هاي پیشنهادي د -

دف ه محله ها حدوده ها وبازآفرینی پایدار م و اسکان اقشار کم درآمدبلندمدت در زمینه  ، میان مدت وکوتاه مدت هايبرنامه  -

  در نظام برنامه ریزي استان

 ی شهري ی بازآفریناي شهرستاندر ستادهشده  و تایید تهیه ،هدف محله هابازآفرینی پایدار محدوده ها و طرحهاي برنامه ها و اسناد، -

مسکن زي و شهرساه اسکان اقشارکم درآمد دربرنامه ریزي هاي کالن مربوط ببازآفرینی شهري وراهکارهاي واردکردن موضوع  -

  ه اي وشهريح منطقه اي وناحیوو همچنین برنامه ریزي هاي توسعه در سط

هاي بافتسترش از گ شهر با هدف  پیشنگري و پیشگیريو حریم واقع در محدوده  تعیین تکلیف امالك (اراضی)راهکارهاي  -

  شهري شهري با همکاري مشاورین برنامه ها وطرحهاي بازآفرینی کارآمدنا

اي ب کارگاه هر قالد ومحلی نطقه ايم برنامه هاي آموزشی ، فرهنگی ، تبلیغی ، ترویجی ، ظرفیت سازي ونهادسازي  درسطوح -

  هغیر ی وظرفیت مدیریت شهري،توسعه مهارتهاي افراد و اشتغال زایارتقاء  تخصصی،آموزش هاي رسانه اي،توسعه و

  تدوین سند بازآفرینی شهري استان و ارائه برنامه عملیاتی تحقق سند  -4-2

  .انه هاي آناندازي دبیرخ مذکور و راهنظارت برتشکیل ستادهاي نی شهري و شهرستانی بازآفریستادهاي  و دبیر ئیسابالغ حکم ر  -4-3

ایدار پبازآفرینی  اجراي طرح هاي واستان به منظور انجام مطالعات، تهیه  ياولویت بندي مناطق شناسایی شده در سطح شهرهاپیشنهاد   -4-4

  هدف برنامه هاي احیاء،بهسازي و نوسازي شهري يمحله هامحدوده ها و 

ینی بازآفرامر  درمحلی قه اي ومنطح کالن برنامه ریزي با سطح ووحلقه پیوند میان سطیکپارچه شهري  ،انجام نقش مدیریت میان بخشی -4-5

طوح افقی حلی) و سمفی ما بین مراجع ذیربط در سطوح عمودي (سطوح کالن برنامه ریزي با سطح هدف  يمحله هاپایدار محدوده ها و 

  هین زمیناو ممانعت از انجام کارهاي موازي در  اموراتتگاه هاي محلی) به منظور تسریع و روان سازي (سازمان ها و دس

مسو سازي برنامه هاي وهعمومی ومردمی در سطوح منطقه اي ومحلی  –تدوین سازوکارهاي تعامل واقدام مشترك نهادهاي دولتی  -4-6

  ي اههاي مرتبط استانی با امر بازآفرینی شهرگکلیه دست

   هريشبازآفرینی مرتبط با  برنامه هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعی وفرهنگی کشوراهداف  بسترسازي براي تحقق  -4-7

  غیره وامکانات شهري مقررات محدود کننده دسترسی اقشار کم درآمد به تسهیالت ووبازنگري در قوانین  پیشنهاد -4-8

خشی در بمکاري بین ههت تعامل و بردار هریک از برنامه ها و پروژه هاي پیشنهادي) در ج تقسیم کار بین اعضاء(نهادهاي متولی وبهره  -4-9

  سطوح استانی و محلی

و هدف  يمحله هامحدوده ها و این تشکل ها در  ها) ومشارکت NGOو CBOتشکل هاي مردمی (  فراهم کردن زمینه هاي ایجاد -4-10

  هادهاندر این بافتها و کمک به رسمیت یافتن  این و فعالین  محلی  همچنین حمایت از تشکیل نهادهاي منتخب مردمی 

و  همراه با نتایج ارزیابی،کنترل طرح ها و برنامه ها شهريبازآفرینی ستادهاي شهرستانی  ستاد استانی و  ساالنهعملکرد تهیه گزارش  -11 -4

  شهري. بازآفرینی ارسال آن به دبیرخانه ستاد ملی
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تبارات و اعهیالت ک ها و تسبا برنامه ریزي هاي الزم از طریق تدارك منابع مالی حاصل از مشارکت مالی ساکنین وکمانی ستاد است تبصره یک:

امه ها و ه اجراي برنب ستان هاو کمیته برنامه ریزي و توسعه شهر از طریق شوراي برنامه ریزي و توسعه استان  قابل تخصیص دستگاه هاي عمومی 

  نظارت و هماهنگی به عمل خواهد آورد . توسط دستگاههاي  اجرایی ذیربط  شهري طرحهاي بازآفرینی

  :ستاد : وظایف دبیرخانهپنج ماده

 جام امور وهمچنین ان پیگیري و نظارت مستمر بر حسن اجراي مصوبات وتصمیمات ستاد و فعالیت وتهیه و تدوین چارچوب ، وظیفه دبیرخانه

  زم است به شرح زیر عهده دار می باشد :اقداماتی را که براي تصمیم گیري ال

  تهیه و تدوین: -5-1

ارکت با مش ندمدتبل و دت، میان ممنطبق با اهداف ورعایت اولویت ها در کوتاه مدت استانی بازآفرینیستاد  برنامه هاي ساالنه -

  دستگاههاي عضو ستاد

استانی  یب در ستادجهت تصو رابطه با نحوه فعالیت ستاد درو شهرستانی بازآفرینی شهري  ستادهاي استانی  ،آیین نامه هاي داخلی -

 و ابالغ به مراجع ذیربط

 حله هاموده ها و یدار محدبازآفرینی پاطرحهاي برنامه ها وآئین نامه هاي اداره دبیرخانه،شیوه نامه نحوه بررسی ،گردش کارها -

 و غیره سکونتگاههاي غیررسمیو ساماندهی  طرح هاي توانمندسازي و همچنین هدف 

یربط و ذگاههاي خارجی)درچارچوب بودجه هاي سنواتی دراختیار دست–ساز وکار الزم به منظور بسیج منابع مالی (داخلی  -

 پیشنهاد منابع مالی به دولت

و  نطقه ايمدر سطوح  برگزاري کارگاهها وهمایش هاو ،پژوهشی ،اطالع رسانی ترویجی  ،برنامه هاي آموزشی ،فرهنگی ،تبلیغی -

 محلی

مکاري ههاي هدف با واقع در محدوده و حریم شهر با هدف پیشگیري از گسترش محدوده راهکارهاي تعیین و تکلیف امالك -

  مشاورین 

اطالع ن بالغ و پیگیري اجراي مصوبات و همچنیا ،جلسات، تنظیم صورتجلساتاعم از برگزاري  استانی ستاددبیرخانه  انجام امور -5-2

نگهداري اسناد و مدارك مصوبات  و نتیو سایت اینتر هاي اطالع رسانییق سامانهها و سایر موارد از طربخشنامه و ستادرسانی از مصوبات 

  و... استانی ستاد

هاي زمانی در دوره مذکوردهاي ستاعملکرد دبیرخانه  ارزیابی و همچنین   شهري بازآفرینی شهرستانیتشکیل ستادهاي  راه اندازي و -3 -5

   مشخص

 اريامه هاي همکاي تفاهم ناز قبیل انعقاد واجراستانی انجام امورات مربوط به همکاري وهماهنگی بین بخشی با دستگاههاي مرتبط  -4 -5

  و...

 سکونتگاههايو ساماندهی توانمندسازي برنامه هاي  ،شهريبازآفرینی طرحهاي  و اجراي برنامه ها و تهیههدایت ونظارت بر  -5-5

با پیگیري تشکیل هدف هیه برنامه اسکان مجدد محدوده هاي پرخطر و داراي اولویت جابجایی محدوده هاي تو همچنین  رسمیغیر

و موسسات ذیربط تعیین می ستاد استانی که اعضاي آن به انتخاب اعضاي  و تخصصی از طریق کمیته هاي فنی استان ترتیبات نهادي مرتبط

  شوند.

ا برنامه هي اشی از اجرانل ئارشاد و راهنمایی دستگاههاي مربوط در مورد مسا و ذیربط استان دستگاههايبه  استانیابالغ مصوبات  -5-6

   .هدف محله هابازآفرینی پایدار محدوده ها و طرحهاي و
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  بازآفرینی شهريمرتبط با  کشور تحقق  اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعی وفرهنگیپیگیري  -5-7

 د ملین نامه مصوب ستاطبق آییدر رشته هاي مختلف  و فنی ستاد استانهاي تخصصی کارگروهشوراي تلفیق، تشکیل راه اندازي و  -5-8

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

تأمین  ارگروهک -5شهري  کارآمدوقی و پیش نگري و پیشگیري از گسترش محله هاي ناقح کارگروه -4مشارکت هاي مردمی و تسهیالت 

اجراي وظایف محوله وهت انجام جبه منظور برنامه ریزي در  )ا به تناسب ضرورتهکارگروهمنابع مالی، درآمدها و تجهیز منابع استانی، سایر 

  .برنامه هاي مزبور  با مشارکت دستگاههاي ذیربط

   ونصب سامانه یکپارچه وتشکیل بانک اطالعاتی در سطح استانی مرتبط با موضوعتهیه  -5-9

بیرخانه ستاد دبه سال ار ودف ه محله هابازآفرینی پایدار محدوده ها و شهرستانی ستادهاي استانی و  ستادساالنه عملکرد تهیه گزارش  -5-10

  .بازآفرینی شهري ملی

اهبردها و ق اهداف، ردر راستاي تحقي شهرهاي استان و شهرداري ها تگاههاي اجرایی استاندستهیه گزارش تحلیلی از عملکرد  -11 -5

  .انه ستاد ملیدبیرخبه  تاناسستاد  پس از تاییدآن  سالاروبه همراه پیشنهادات الزم در سال آخر برنامه هاي پنج ساله توسعه  ملی سیاستهاي سند

    نحوه تشکیل جلسات : چگونگی و ششماده 

موافق  راي با شده رسمیت پیدا خواهد کرد. درصورت نیاز به راي گیري، تصمیمات اتخاذ ءنصف اعضاباحضور  استانجلسات ستاد  -6-1

  .در جلسه معتبر می باشد حاضر نصف بعالوه یک اعضاء

ت درخواسبت به نس ند بنا بر ضرورتنیز می توان یاستانضمنا اعضاء ستاد  خواهد بود.ستاد دعوت دبیرخانه  با استان تشکیل جلسات ستاد -6-2

  .تشکیل جلسه از طریق دبیرخانه ستاد اقدام نمایند

جهت  از معاونان خود یمعرفی یکشرکت کند  ستادنتواند شخصا در هر یک از جلسات  استان ستاددر صورتی که هریک از اعضاي  -6-3

   .الزامی است ستاددبیرخانه به  شرکت در جلسه

  د.  شانجام خواهد  استانستاد  با هماهنگی وتشخیصمتخصصین وکارشناسان خبره حضور نهادها ،  -6-4

  .سانیدعضاء خواهد راکیل به  اطالع زمان تش مراتب را به همراه دستور جلسه  و ،حداقل یک هفته قبل از تشکیل هر جلسه ستاد خانهدبیر -6-5

لیه اعضا ونهادهاي ذیربط کساعت به  48حداکثر پس از  با امضا دبیر ستاد تدوین وستاد کلیه صورتجلسات در هر جلسه توسط دبیرخانه -6-6

  .ارسال خواهد شد

  : سایر مقررات :هفت ماده

لغی اعالم مههاي غیررسمی توانمندسازي و ساماندهی سکونتگا استانییین نامه قبلی نحوه فعالیت ستاد آا تصویب و ابالغ این آیین نامه، ب -7-1

  می گردد. 

همان تاریخ  از رسید و شهري  بازآفرینی به تصویب ستاد ملی 23/04/1394در تاریخ   تبصره 8 بند و 38 ماده ، 7مشتمل بر آئین نامه  این -7-2

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


