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 - هیات وزیران نامه تصویب 8بند به استناد  

فرسوده و ناکارآمد  هاي بافتسند ملی راهبردي احیاء و بهسازي و نوسازي و توانمندسازي 

برنامه اقدام براي تدوین  دستورالعمل ؛8/1394

 ملیتشکیل کارگروهی در سطح مشتمل بر دستورالعمل 

و  استانیوه رکارگ عنوان به استان و توسعه ریزي

و برگزار  تشکیلبه شرح زیر  استانی در سطوح ملی و

 کارگروه یسرئ :هاي کشور ها و دهیاري

 )پایدار ستاد ملی بازآفرینی شهري

 )شهرسازي و معماري کشور

 هاي کشور نماینده معاونت شهرسازي و معماري یا اداره کل حریم شهرداري به نمایندگی از شهرداري

 )هاي ناکارآمد ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار

 کارگروهو بنا به تشخیص رئیس 

١ 

 تعالی بسمه    
 و نشینی حاشیهو  غیررسمیهاي  گاهو پیشگیري از رشد سکونت

سند ملی راهبردي احیاء و بهسازي و نوسازي و توانمندسازي ، )6/6/1395هـ مورخ 

12/8مورخ  پایدار هفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهري

دستورالعمل این ساختار . گردد می ابالغ زیرشرح  به شهرهاروستاهاي واقع در حریم 

ریزي شوراي برنامه ذیل زیربنایی و شهرسازيامور کارگروه هاي قانونی 

  .باشد میبراي هریک 

در سطوح ملی و هایی کارگروه اقدام براي روستاهاي واقع در حریم شهرها

ها و دهیاري ان شهرداريسازمو رئیس وزارت کشور معاون عمران و توسعه امور شهري و روستایی 

 دبیر کارگروه: هاي کشور و دهیاري ها اي سازمان شهرداري

 معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوري

ستاد ملی بازآفرینی شهري(شهري ایران  شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي -وزارت راه و شهرسازي

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 کشور هاي یاريدهو  ها يشهردارسازمان  هاي یاري

 کشور وبودجه

شهرسازي و معماري کشور یعال يشورادبیرخانه (و معماري وزارت راه و شهرسازي 

نماینده معاونت شهرسازي و معماري یا اداره کل حریم شهرداري به نمایندگی از شهرداري

 اي کشور جاده ونقل حملسازمان راهداري و 

 ها

 زیست یطمح

 سازمان امور اراضی -وزارت جهاد کشاورزي

هاي ناکارآمد ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار بینی و پیشگیري از گسترش بافت پیش  رگروه

و بنا به تشخیص رئیس موضوع  تناسب بهو نهادهاي دولتی، عمومی و مردمی 

   .استقرار داردهاي کشور  ها و دهیاري دبیرخانه کارگروه در سازمان شهرداري

  .دارند يرأ یک حقهاي عضو فقط 

  
و پیشگیري از رشد سکونت بینی پیش منظور به

هـ مورخ  53117ت /67701(

هفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهري مصوبه 13و  7بند و  شهري

روستاهاي واقع در حریم ساماندهی 

هاي قانونی  گیري از ظرفیت بهرهو 

براي هریک  شده بینی پیشوظایف 

 ساختار اجرایی .1

اقدام براي روستاهاي واقع در حریم شهرهاتدوین برنامه  منظور  به

  .شود می

  اعضاء کارگروه ملی -2-1

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستایی  .1

اي سازمان شهرداريه شهرداريمعاون امور  .2

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهورينماینده  .3

وزارت راه و شهرسازينماینده  .4

بنیاد مسکن انقالب اسالمینماینده  .5

یاريدهنماینده معاونت امور  .6

وبودجه برنامهنماینده سازمان  .7

و معماري وزارت راه و شهرسازي  معاونت شهرسازينماینده  .8

نماینده معاونت شهرسازي و معماري یا اداره کل حریم شهرداري به نمایندگی از شهرداري .9

سازمان راهداري و  نماینده  .10

ها نماینده شوراي عالی استان  .11

مح سازمان حفاظت نماینده  .12

وزارت جهاد کشاورزي نماینده  .13

رگروهکا(نماینده قوه قضائیه   .14

و نهادهاي دولتی، عمومی و مردمی  ها دستگاهسایر  نماینده  .15

دبیرخانه کارگروه در سازمان شهرداري: 1 تبصره

هاي عضو فقط  هر یک از دستگاه: 2تبصره 



 

یا کارکردگرایی  پذیري کارکردروستاهاي واقع در حریم متناسب با 

با مشارکت  در آنروستاهاي واقع  درو فعالیت در حریم شهرها و 

 ها هاي روستایی با شهرها و شهرك

منطقه  ها و اجرا در شهرها و روستاهاي واقع در یک

و مدیریت نظام  غیررسمی هاي سکونتگاهجهت سامان بخشی به 

در روستاهاي واقع در  شده  تهیههاي هادي  قانونی و ضمانت اجرایی الزم جهت تحقق کلیه مصوبات طرح

هاي عمرانی در روستاهاي واقع در حریم  هاي اجرایی و نهاد مدیریت شهري و روستایی بر اجراي طرح

 .شود میارجاع کارگروه  پایدار به بازآفرینی شهري

 ها توسط کارگروه نویس طرح تهیه و تدوین پیش

ي و شهر کالنبراي ایجاد هماهنگی، همکاري و همیاري بین نهادهاي مدیریت شهري موجود در مناطق 

و مشکالت مرتبط با موضوع اسکان  ها چالشو رفع 

روستاها،  یرامونپیرمجاز در محدوده و غ وسازهاي

 ماهدو هر حداقل بوده و جلسات آن کشور  هاي

٢ 

  :کارگروه ملی

 نیاز موردهاي  ن و تعریف مفاهیم و شاخص

روستاهاي واقع در حریم متناسب با  حریم شهرها و هاي توسعه انداز، راهبرد، سیاست و برنامه

 ها در این عرصه اي و حاشیه غیررسمی هاي سکونتگاهپیشگیري از رشد 

 ها یتاولوهاي ساالنه کارگروه منطبق با اهداف و با رعایت 

و فعالیت در حریم شهرها و مدیریت نظام اسکان جمعیت  مرتبط با 

هاي روستایی با شهرها و شهرك ها و حریم بررسی و تعیین تکلیف در خصوص تداخل محدوده

ها و اجرا در شهرها و روستاهاي واقع در یک یزير برنامهقوانین، اصالح ها،  گذاري یاستسمناسب در 

 هاي ذاتی روستاها و دارایی ها

جهت سامان بخشی به  از محل بودجه عمومی نیاز مورد و تصویب اعتبارات

 اسکان جمعیت و ساماندهی روستاهاي واقع در حریم شهرها

قانونی و ضمانت اجرایی الزم جهت تحقق کلیه مصوبات طرح سازوکارهاي

 اقدام براي روستاهاي واقع در حریم شهرها

 تبیین وضع موجود روستاهاي واقع در حریم شهرها

هاي اجرایی و نهاد مدیریت شهري و روستایی بر اجراي طرح وظایف دستگاه

بازآفرینی شهريپیشنهادها و موضوعاتی که توسط دبیرخانه ستاد بررسی و تهیه گزارش در خصوص 

تهیه و تدوین پیش در کشوراسناد باالدستی و سایر قوانین و مقررات موضوعه 

براي ایجاد هماهنگی، همکاري و همیاري بین نهادهاي مدیریت شهري موجود در مناطق 

و رفع  مدیریتیشهرستان و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش تفرق 

 در این مناطق )یررسمیغهاي  یري و گسترش سکونتگاه

وسازهاي ساختو اقدامات پیشگیرانه و پیشنگرانه در خصوص  سازوکارها

 ...ي و ساز هتلي، ساز یالوي، ساز شهركها و مراتع و غیره از قبیل 

 بررسی نحوه ارائه خدمات زیر بنایی در روستاهاي واقع در حریم شهرها

هاي دهیاريو  ها شهرداريسازمان تشکیل جلسات  محل :تشکیل جلسات

  .شود برگزار میکارگروه 

کارگروه ملی شرح وظایف - 2

ن و تعریف مفاهیم و شاخصیتبی .1

انداز، راهبرد، سیاست و برنامه تدوین چشم .2

پیشگیري از رشد روستاها در جهت 

هاي ساالنه کارگروه منطبق با اهداف و با رعایت  تهیه و تصویب برنامه .3

 مقررات وپیشنهاد قوانین  .4

 ربط ذي هاي دستگاه

بررسی و تعیین تکلیف در خصوص تداخل محدوده .5

مناسب در  سازوکارتدوین  .6

ها ارزش باي متناسب شهر کالن

و تصویب اعتبارات تأمین ،پیگیري .7

اسکان جمعیت و ساماندهی روستاهاي واقع در حریم شهرها

سازوکارهايایجاد  و پیگیري .8

 حریم شهرها

اقدام براي روستاهاي واقع در حریم شهرهاتهیه و تدوین برنامه  .9

تبیین وضع موجود روستاهاي واقع در حریم شهرها .10

وظایف دستگاه سازي شفاف .11

 شهرها

بررسی و تهیه گزارش در خصوص  .12

اسناد باالدستی و سایر قوانین و مقررات موضوعه لحاظ نمودن  .13

براي ایجاد هماهنگی، همکاري و همیاري بین نهادهاي مدیریت شهري موجود در مناطق  مؤثر سازوکارتدوین  .14

شهرستان و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش تفرق  حاکمیتیقلمروهاي 

یري و گسترش سکونتگاهگ شکل( یررسمیغ

سازوکارهابررسی و تدوین  .15

ها و مراتع و غیره از قبیل  جنگل

بررسی نحوه ارائه خدمات زیر بنایی در روستاهاي واقع در حریم شهرها .16

تشکیل جلساتو زمان محل 

کارگروه بار با حضور اعضاي  یک

  

  



 

 ...، ابالغ و پیگیري اجراي مصوبات و

و بلندمدت با  مدت میان، مدت کوتاهدر  ها اولویت

 استانی متناظر

 راياج واز قبیل انعقاد هاي فعالیت کارگروه  در حوزه

در سطح ملی مرتبط با موضوع از طریق مرکز آمار 

 و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار

جهت شرکت در  )در سطح مدیرکل( در جلسات ضروري است و در صورت عدم امکان حضور، نماینده وي

معرفی نموده و توسط دبیرخانه براي اعضاء براي 

هاي  و رئیس و دبیر آن هماهنگی است پایداربازآفرینی شهري 

موافق نصف بعالوه  بارأي شده اتخاذ، تصمیمات 

دبیر کارگروه موظف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل هر جلسه، مراتب را به همراه دستور جلسه و زمان تشکیل به اطالع اعضاء 

ه درخواست تشکیل بنا بر ضرورت نسبت ب توانند

هنگام طرح مباحث مربوط براي شرکت در جلسه بدون حق رأي دعوت به 

 48شده در هر جلسه توسط دبیرخانه کارگروه تدوین و با امضاء دبیر کارگروه حداکثر پس از 

 .کتبی به دبیر کارگروه اعالم نمایند صورت

٣ 

  :وظایف دبیرخانه کارگروه

، ابالغ و پیگیري اجراي مصوبات وجلسات صورتانجام امور کارگروه اعم از برگزاري جلسات، تنظیم 

اولویتساالنه کارگروه منطبق با اهداف و رعایت  يها برنامه نویس

 عضو کارگروه

استانی متناظر هاي کارگروههماهنگی براي طرح موضوعات کارگروه ملی در 

در حوزه مرتبط هاي دستگاهبین بخشی با  یو هماهنگانجام امورات مربوط به همکاري 

در سطح ملی مرتبط با موضوع از طریق مرکز آمار روستاهاي واقع در حریم شهرها بانک اطالعاتی  تشکیل

و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار رئیس کارگروهملی و استانی جهت ارائه به  هاي کارگروه

 .شود میانجام اموري که توسط کارگروه ملی به دبیرخانه ارجاع 

  :چگونگی نحوه فعالیت و برگزاري جلسات

در جلسات ضروري است و در صورت عدم امکان حضور، نماینده وي کارگروه

 .به دبیر کارگروه معرفی خواهد شد

معرفی نموده و توسط دبیرخانه براي اعضاء براي  کارگروهرا به دبیرخانه  االختیار تامعضو، نمایندگان  هاي

بازآفرینی شهري  این کارگروه بخشی از ساختار ستاد ملی. شود

 .الزم را با دبیرخانه ستاد ملی خواهند داشت

، تصمیمات گیري رأياعضاء رسمیت یافته و در صورت نیاز به  سوم دو

 

دبیر کارگروه موظف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل هر جلسه، مراتب را به همراه دستور جلسه و زمان تشکیل به اطالع اعضاء 

 .برساند

توانند مینیز  کارگروه اعضاءضمناً . تشکیل جلسات کارگروه با دعوت دبیر کارگروه خواهد بود

هنگام طرح مباحث مربوط براي شرکت در جلسه بدون حق رأي دعوت به  عضو غیر هاي دستگاهدبیر کارگروه موظف است از نمایندگان 

شده در هر جلسه توسط دبیرخانه کارگروه تدوین و با امضاء دبیر کارگروه حداکثر پس از  و تصمیمات اتخاذ

 .شود میاعالم  ملی ستاد دبیرخانه

صورت  بهقبل از تشکیل جلسه پیشنهادهاي خود را  حداقل یک هفته

وظایف دبیرخانه کارگروه - 3

انجام امور کارگروه اعم از برگزاري جلسات، تنظیم  .1

نویس یشپ تهیهپیگیري در  .2

عضو کارگروههاي  مشارکت دستگاه

هماهنگی براي طرح موضوعات کارگروه ملی در  و سازي ینهزم .3

انجام امورات مربوط به همکاري  .4

 ...همکاري و هاي نامه تفاهم

تشکیل وسامانه یکپارچه  ایجاد .5

 ...ایران و

کارگروهتهیه گزارش ساالنه  .6

انجام اموري که توسط کارگروه ملی به دبیرخانه ارجاع  .7

 

چگونگی نحوه فعالیت و برگزاري جلسات - 4

کارگروه اعضاءشرکت کلیه  .1

به دبیر کارگروه معرفی خواهد شد کتباًموقت و  صورت بهجلسات 

هاي دستگاهبا تشکیل کارگروه،  .2

شود میمدت دو سال حکم صادر 

الزم را با دبیرخانه ستاد ملی خواهند داشت

دوجلسات کارگروه با حضور  .3

 .باشد می معتبر اعضاءیک کلیه 

دبیر کارگروه موظف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل هر جلسه، مراتب را به همراه دستور جلسه و زمان تشکیل به اطالع اعضاء  .4

برساند ملی و دبیرخانه ستادکارگروه 

تشکیل جلسات کارگروه با دعوت دبیر کارگروه خواهد بود .5

 .جلسه اقدام نمایند

دبیر کارگروه موظف است از نمایندگان  .6

 .عمل آورد

و تصمیمات اتخاذ جلسات صورتکلیه  .7

دبیرخانهبه کلیه اعضاء و  ساعت

حداقل یک هفته اند موظفاعضاء کارگروه  .8



 

ریاست هر یک از این . هاي کارشناسی تخصصی به تشخیص اعضاء تشکیل دهد

 ).است تغییر  قابلبه تشخیص رئیس کارگروه 

کارگروه را براي بررسی و تحلیل در  موردنیازها و نهادها موظف هستند اطالعات و مدارك 

  .چارچوب وظایف مربوطه در موعد مقرر در اختیار کارگروه قرار دهند و مسئولیت صحت و دقت اطالعات را بر عهده بگیرند

ن برنامه اقدام براي روستاهاي واقع در حریم شهرها به 

با شرح وظایف و اهداف مندرج در این دستورالعمل 

ستاد بازآفرینی  خانهدبیر(شهري و روستایی استانداري، معاون بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازي 

  .، فرماندار مرکز استان و شهردار مرکز استان در جلسات مربوطه شرکت خواهند نمود

وظایف کارگروه ملی بوده و کارگروه استانی اختیار دارد حسب 

  .ملی تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید

 و اي دوره ملی اقدامات الزم را انجام و گزارش عملکرد

استانداري و یا سایر  هاي معاونتاز سایر اعضا همچون نمایندگان سایر 

٤ 

هاي کارشناسی تخصصی به تشخیص اعضاء تشکیل دهد تواند کمیته می شده تعیینگروه براي نیل به اهداف 

به تشخیص رئیس کارگروه  ها کمیتهتعداد (شود  هاي کارشناسی توسط رئیس کارگروه تعیین می

ها و نهادها موظف هستند اطالعات و مدارك  اعضاي کارگروه و سایر دستگاه

چارچوب وظایف مربوطه در موعد مقرر در اختیار کارگروه قرار دهند و مسئولیت صحت و دقت اطالعات را بر عهده بگیرند

ن برنامه اقدام براي روستاهاي واقع در حریم شهرها به وه ملی تهیه و تدویرکارگ هاي برنامهوظیفه مدیریت، راهبري و نظارت بر 

با شرح وظایف و اهداف مندرج در این دستورالعمل ریزي و توسعه استان،  ذیل شوراي برنامه زیربنایی و شهرسازي

شهري و روستایی استانداري، معاون بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازي امور مدیران کل دفاتر 

، فرماندار مرکز استان و شهردار مرکز استان در جلسات مربوطه شرکت خواهند نمود

وظایف کارگروه ملی بوده و کارگروه استانی اختیار دارد حسب  شرح ومتناظر با اهداف  اهداف و شرح وظایف کارگروه استانی

ملی تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید کارگروهدر حدود قوانین و مقررات و مصوبات  يا مورد و متناسب با اقتضائات منطقه

ملی اقدامات الزم را انجام و گزارش عملکرد کارگروههاي مصوب  و برنامه ها یاستکارگروه استانی در چارچوب س

  .ارسال خواهد نمود کارگروه ملی

از سایر اعضا همچون نمایندگان سایر  استانی و با تشخیص رئیس کارگروه

  .آید استان دعوت به عمل می

گروه براي نیل به اهداف کار .9

هاي کارشناسی توسط رئیس کارگروه تعیین می کمیته

اعضاي کارگروه و سایر دستگاه :1تبصره 

چارچوب وظایف مربوطه در موعد مقرر در اختیار کارگروه قرار دهند و مسئولیت صحت و دقت اطالعات را بر عهده بگیرند

  کارگروه استانی -5

وظیفه مدیریت، راهبري و نظارت بر 

زیربنایی و شهرسازيامور  تخصصیکارگروه 

  .شود واگذار می

مدیران کل دفاتر  -1 تبصره

، فرماندار مرکز استان و شهردار مرکز استان در جلسات مربوطه شرکت خواهند نمود)استانشهري پایدار 

اهداف و شرح وظایف کارگروه استانی -2 تبصره

مورد و متناسب با اقتضائات منطقه

کارگروه استانی در چارچوب س-3تبصره 

کارگروه ملیرا به دبیرخانه  ماهه شش

و با تشخیص رئیس کارگروه ضرورت  بهبنا  -4تبصره 

استان دعوت به عمل می اجرایی هاي دستگاه


