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  مقدمه

ساماندهی و توانمندسازي نواحی در زمینه  ي دولت جمهوري اسالمیها سیاست ودر این سند راهبردها 

چشم انداز "نظر به این که در اصول مختلف قانون اساسی و سند  .شهري مطرح شده  است ننابساما

، دستیابی به عدالت اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته و مبارزه با فقر و "1404 سالایران در جمهوري اسالمی

ر که از کشو شهرنشینان توجهی به سرنوشت حدود یک سوم از کمهاي دولت است،  محرومیت از اولویت

با  برند و هاي شهري و فقدان محیط اجتماعی سالم رنج می مناسب، کمبود خدمات و زیرساختمسکن نا

  . استتوجیه منطقی  فاقد هر گونه، ندگریبانه دست ب فقر نسبی و بیکاري گسترده

هاي  به همین دلیل دولت جمهوري اسالمی با تشکیل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري گام

تجارب گرانبهاي بیش از یک دهه فعالیت مستمر . ینی در جهت بهسازي و نوسازي شهري برداشته استمع

که بدون شناخت علل پیدایش و گسترش نواحی نابسامان شهري و اتخاذ تدابیر  آن استدر این حوزه بیانگر 

این  براي  ازي و نوسازيصرفا با تاکید بر تدابیر و اقدامات مربوط به بهس نمی توانو اقدامات پیشگیرانه 

   .راه حل ارائه دادمسئله پیچیده 

در حوزه عمران شهري،  چندوجهی يها  ضمنا از آنجا که بهسازي و نوسازي شهري مستلزم اتخاذ سیاست

خدمات شهري، مسکن شهري و ارایه خدمات اجتماعی و اقتصادي به ساکنان این نواحی است، انجام این 

پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و موثر  مستلزم  و می آیدن دولتی به تنهایی بر دستگاهوظیفه از عهده یک 

در حوزه هاي ذیربط در سطوح ملی،  ها هاي دولتی و شهرداري تعهد مشترك و هماهنگ مجموعه دستگاه

و به منظور  مشخص شده بخش عمومی کنشگران تکالیفدر این سند  جهتبه همین . استانی و محلی است

  .مورد توجه قرار گرفته است کارهاي مناسب و ، برقراري سازی و همکاري میان آنهاتضمین هماهنگ

این است که بهسازي و نوسازي شهري بنابر  مغفول ماندهکه در گذشته تا حدي دیگري نکته در خور توجه 

سب مناسکونتگاه بدین معنی که دسترسی به . قرار می گیرد حوزه عمومی و خصوصی گاهماهیت آن در تالقی

ها و خدمات شهري مناسب و امنیت اجتماعی و شغلی  اساسا بدون دسترسی به زیر ساخت در شهر

 همکاري همان روحیهساکنان این نواحی  سرمایه اجتماعی و اقتصادي خود را که  چنانچه. امکانپذیر نیست

 )قدي و غیر نقديهاي ن و دارایی ، حق سرقفلیبه صورت زمین(ها  اجتماعی، ابتکار شخصی و سایر دارایی

در این سند  ،رو از این. هاي دولتی در این زمینه عقیم خواهد ماند به میان نیاورند، اقدامات دستگاه است

هاي دولتی اساسا  مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی جایگاه رفیعی یافته و اقدامات دستگاه

  .شده استها  بر اساس اولویت )توانمند سازيو  ظرفیت سازي ،ابزارسازي،نهادسازي(بسترسازيمعطوف به 
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باید  می شودها در نواحی نابسامان شهري مربوط  هاي دولتی و شهرداري تا جایی که به مداخله دستگاه

بنا بر  ،مداخالت نرم. تقسیم کرد سخت ومداخالت نرم دو دسته را می توان به  گفت که این مداخالت

به تخصیص منابع مالی است و  اقدامات اجتماعی،اقتصادي و فرهنگی و مدیریتیماهیت خود از جنس تدابیر 

 در نواحی تامین خدمات اجتماعی، کمک به ارتقاي درآمد و کاهش بیکاريبستر سازي ،. هنگفت نیاز ندارد

، تسهیل سرمایه گذاري بخش خصوصی و مالکان خرده پا از طریق ارایه تسهیالت بانکی ارزان نابسامان

 عاین نو. از آن جمله است ساده سازي مراحل صدور جواز ساختمانی و هاي مالی، شوققیمت، اعطاي م

  . عملی کردمداخالت را می توان در همه نواحی نابسامان 

ارتقاء و و  هاي فیزیکی ها،  تامین زیر ساخت تعریض معابر و خیابانکه کالبدي سخت یا اما مداخالت 

در . ماهیتا سرمایه بر و زمان بر استمی شود،  را شامل شهرينواحی نابسامان در  فضاهاي عمومی توسعه

ها  دلیل محدودیت منابع مالی دولت و شهرداريه این نوع مداخالت نیز سیاست دولت این است که اوال ب

ثانیا در نواحی هدف نیز  ؛شود سازماندهی و اجرا ها گزینشی باشد و صرفا در نواحی داراي اولویت  دخالت

ه حدي نباشد که موجب تخریب گسترده بافت و از هم گسیختن حیات اجتماعی و اقتصادي شدت مداخله ب

  . شودساکنان آن 

و  هدف از تنظیم و تصویب این سند هماهنگ کردنبا توجه به رویکردهاي دولت به شرحی که گذشت، 

ر سطوح ملی، هاي ذیربط د ها، برنامه ها و اقدامات دستگاه رویکردها، راهبردها، سیاست همسو کردن

اي این سند براي کلیه این به همین دلیل رعایت مندرجات و توصیه ه. استانی و محلی در این حوزه است

  .ها الزام آور خواهد بود دستگاه

این سند حاوي راهبردها، سیاست ها، نظام انگیزش هاي مالی، چارچوب هاي قانونی و بسترهاي نهادي ناظر 

تدابیر پیشگیرانه و تدابیر مربوط به  در قالب دو دستهواحی نابسامان شهري نساماندهی و توانمندسازي بر 

 .استساماندهی و توانمندسازي این نواحی فرایند 

ساماندهی و عمومی در امر /چون در این سند وظایف و مناسبات دستگاه هاي مختلف بخش دولتی

فق ا .بخشی و خصلت ملی داردنواحی نابسامان شهري مشخص شده است، سند ماهیت فرا توانمندسازي

  .زمانی سند نیز به تبع ماهیت راهبردي آن بلند مدت خواهد بود

کشور و سازمان میراث  وزارت ي تهیه و پس از هماهنگی بااین سند توسط وزارت مسکن و شهرساز

و  به هیات محترم دولت ارایه شده قانون اساسی، 138به استناد اصل فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 

بدیهی است در صورت نیاز، به منظور فراهم آوردن بسترهاي . به تصویب رسیده است................ در تاریخ 
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نهادي و قانونی الزم، لوایح و مقررات و ضوابط اجرایی آن در ظرف زمانی تعیین شده در این سند تهیه و 

   .براي تصویب به مراجع قانونگذاري و ذیربط ارایه خواهد شد

 

  طرح مساله .1

شهرها که ، پهنه هاي نابسامان میانی هاتاریخی شهر نواحی نیازمند بهسازي و نوسازي واقع در محدوده هاي

، پهنه هاي شهري با پیشینه روستایی که در اثر گسترش بی رویه ندحاصل ساخت و سازهاي دهه هاي اخیر

در  ،که در محدوده شهرها قرار دارند میرسغیر سکونتگاه هايادغام شده اند و شهرها در عرصه کنونی شهر 

بر حسب سه معیار ناپایداري  فقط این نواحیمساحت . نامیده می شوند "شهري نواحی نابسامان"این سند

با  یک پنجم تا یک چهارم مساحت دایر شهرهادر حدود بنا، نفوذ ناپذیري ناحیه و ریزدانگی قطعات زمین، 

  :در این نواحی. برآورد می شود شهريدرصد جمعیت کنونی 36جمعیتی در حدود

کاري نیروي کار باالتر از آن درآمد ساکنان عموما کمتر از میانگین شهر و نرخ بی -

  ؛است

کونی باالتر از میانگین واحدهاي مسکونی غالبا کم دوام اند و   تراکم نفر در واحد مس -

  ؛شهري است

  ؛ضایت بخش نیستر شهري و زیرساخت هاي خدماتن از میزان برخورداري ساکنا -

نسبت به  ناهنجاري هاي اجتماعیزوال اجتماعی به صورت امنیت ناکافی و باال بودن  -

  ؛میانگین شهري مشهود است

 زوال در برخی نواحی قدیمی مرکز شهرها افزون بر فرسودگی کالبدي شاهد -

   .نیز هستیم محیطی و افزایش مشکالت زیست ياقتصاد

به کار بسته نشود و اقدامات دولت و شهرداري  پیشگیرانه تدابیرانچه چنروند کنونی نشانگر آن است که 

نیز همچون گذشته در مقیاس محدود و بدون توجه به ابعاد  شهري ها در زمینه بهسازي و نوسازي

باقی بماند، در دراز مدت به تناسب رشد جمعیت شهري کشور،  مساله اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی

  . و بغرنج تر شدن مسائل آنها خواهیم بود ینواح شاهد رشد این

می توان در سه گروه عوامل مرتبط  نواحی نابسامان شهري کشور راعلل پیدایش وضعیت کنونی و گسترش 

  :زیر خالصه نمود
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دهۀ اخیر و عقب ماندگی رشد  پنجرشد شتابان جمعیت شهري کشور طی  روند برآمده از گروه نخست

این روند است که موجب نرخ باالي بیکاري در شهرها و فقر نسبی نسبت به ی و عدالت توزیعملی  اقتصاد

  . سه دهک اول درآمدي شده است

قشرهاي مستغالت شهري و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضاي  شکست بازار زمین، بازارناشی از  گروه دوم

غیررسمی و یا استقرار در نواحی مد و فقیر براي سکونت در شهرها و در نتیجه گرایش آنها به اسکان کم درآ

  .نابسامان شهري است

کم و ناتوانی و نواحی نابسامان شهري  بهدستگاه هاي دولتی و مدیریت شهري رویکرد  به گروه سوم

اقتصادي و فرسودگی کالبدي را - از دور باطل فقر اجتماعی به موقع برون رفتباز می گردد که  آنها توجهی

تاکید بر توسعه نواحی جدید و وضع ضوابط و مقرراتی فراتر از توان مالی بخش چاره اندیشی ننموده و با 

  . دامن زده است بهسازيهایی از جمعیت، به کنار ماندن این نواحی از 

سیاست هایی که منجر به رشد و گسترش این ست که از  تکرار ان آتدوین این سند یکی از اهداف مهم 

کانات دستگاه هاي دولتی، شهرداري ها و بخش خصوصی، با توجه ویژه به پرهیز و منابع و ام نواحی شده اند

نواحی نابسامان در واقع از آنجا که فقراي شهري غالبا در . شود و همسو بسیج، بهبود رفاه و معیشت ساکنان 

سکونت دارند، عدالت اجتماعی حکم می کند که سیاست هاي دستگاه هاي دولتی و مدیریت شهري در 

هدایت شود و سیاست هاي پیشگیرانه و درمانی بخش عمومی با عطف توجه به حل  آنها مندسازيجهت توان

 معضالت اقتصادي و اجتماعی فقراي شهري و بهبود دسترسی آنها به مسکن و سرپناه امن و خدمات شهري

شهري شایان ذکر است که توانمندسازي فقرا و بهسازي و نوسازي نواحی نابسامان . مناسب طراحی شود

که دستگاه هاي دولتی و شهرداري ها در تنظیم سیاست ها و برنامه هاي متداول خود در ایجاب می کند 

 متفاوت با رویکرديویژه  یامور اقتصادي، اجتماعی، مسکن و عمران شهري به نواحی نابسامان شهري توجه

  . داشته باشند

    

  چشم انداز. 2

یعنی (انداز جمهوري اسالمی ردي این است که تا افق سند چشممدت دولت در اجراي سند راهب آرمان بلند

از میانگین موجود استانداردهاي کیفیت مسکن، سرانه  بتوانند همه شهروندان) ظرف سه برنامه پنجساله آتی

بر خورداري از آب، برق، گاز و تلفن، مصونیت در برابر . شوندبرخوردارفضاهاي عمومی و خدمات شهري 

نشانی، زندگی در محیط اجتماعی امن،  ایمنی مانند اورژانس و آتش خدمات سترسی بهسوانح طبیعی، د
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هاي اشتغال و درآمد  فرصت دسترسی آسان به خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و باالخره بهره مندي از

  :در بلند مدت باید. از اهم این مزایا به شمار می رود

 که سمت و سوي تحول آن بلنه تنها متوقف شود،  شهري واپسگرایی و سیر قهقرایی محالت محروم

 . در جهت بهبود و بهسازي و توسعه پایدار تغییر کند

  با عوامل بنیادي پیدایش محالت فقیر و نابسامان، از جمله تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت در

ي اشتغال و شهرهاي بزرگ، مهاجرت از روستاها به شهرها به ویژه کالن شهرها، تنزل فرصت ها

توزیع بسیار نابرابر درآمد، ناپایداري مسکن و کمبود خدمات اساسی شهري، زوال میراث تاریخی و 

از پیدایش نواحی نابسامان  مقابله و فرهنگی شهر ها و به طور کلی تنزل کیفیت زندگی شهروندان

 .جلوگیري شود

 به دیگر شهروندان نزدیک تر  از خدمات شهريآنان  و برخورداري ساکنان این نواحی وضع زندگی

 .شود به نحوي که ساکنان از رنج و مشقت کنونی رهایی یابند

 بهتري را   وده شود که ساکنان بتوانند با خاطري آسوده، آیندةدیاس و نگرانی از این نواحی چنان ز

از د که فرار از آنها نترسیم کنند و دیگر محالتی وجود نداشته باش یشبراي خود و خانوادة خو

 .هاي مهم ساکنان باشد اولویت

  

 اهداف کالن. 3

 :عبارتند از اهداف دولت در دو حوزه پیشگیري و درمان مسائل نواحی نابسامان شهري

 ؛کالبدي، اقتصادي و اجتماعی از جنبه هاي جلوگیري از گسترش نواحی نابسامان شهري .1

و خدمات  ن از زیر ساخت هاو پایداري مسکن ساکنان و برخورداري آنا ، ایمنیارتقاي کیفیت .2

  ؛اساسی شهري

با توجه به  ؛براي آنان بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت هاي اشتغال و درآمد .3

 ،ظرفیتهاي توسعه اي این بافتها

  .فرهنگی شهرهاهویت از میراث تاریخی و  حفاظت .4

  
  

  اصول هادي. 4

  :اي زیر استوار استبر اصول راهنم نواحی نابسامان شهريبهسازي و نوسازي 



 

7 

 

  ویرایش ششم - نابسامان شهري در ایرانوانمندسازي نواحی ساماندهی و ت سند راهبردي                  پژوهشکده توسعه کالبدي      
  

بر سیاست هاي پیشگیرانه تاکید  ،به عنوان عقالیی ترین و با صرفه ترین روش کنترل ابعاد مساله .1

  . خواهد شد

مشارکتی و تقاضا  رویکرد این سند به انواع فعالیت هاي بهسازي و نوسازي نواحی نابسامان شهري، .2

 .ن اجتناب خواهد شدباال به پایی یکسویه از رویکرد هاي محور خواهد بود و

حفظ هویت شهرها و  ،حفاظت و پاسداري از ارزش هاي موجود در چارجوب تحقق اهداف فوق .3

  .خواهد بودمیسر  اجتماعات ساکن در این نواحی تاکید بر توسعه درونی و پایدار

شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به آنها در این نواحی  از مداخله شرکت هاي دولتی و خصوصی، .4

اجتناب خواهد  ساکنان نواحی نابسامان شهريگسترده و به قیمت جابجایی  کسب درآمده قصد ب

  .شد

دولت و شهرداري ها در تامین و تخصیص بودجه الزم براي ارایه خدمات اجتماعی، خدمات شهري،  .5

 و همچنین تجهیز) تاسیسات زیربنایی و روبنایی شبکه معابر،( توسعه و ارتقاء زیرساخت هاي شهري

 .و توسعه قلمرو هاي عمومی مشارکت موثر خواهند داشت

وظیفه دولت و شهرداري ها برداشتن موانع سرمایه گذاري، برقراري نظام انگیزش هاي مالی و  .6

اعطاي کمک هاي فنی و اعتباري، الگو سازي، برنامه ریزي براي اجراي پروژه هاي محرك توسعه و 

 .ضابطه مند کردن اقدامات در این زمینه خواهد بود تهیه طرح هاي بهسازي و نوسازي به منظور

در نواحی  و خیرین کمیته امداد امام ،ها شهرداريسازمان بهزیستی، ساخت مسکن اجتماعی توسط  .7

 .نابسامان شهري مورد حمایت دولت خواهد بود

در زمینه برنامه ریزي و اجراي طرحهاي ) شهرداریها(توجه به نقش محوري مدیریت شهري  .8

 .زي و نوسازيبهسا

، ساکنان و شاغالن محلی، سرمایه )اعم از انبوه سازان شرکتی و سازندگان خرد( بخش خصوصی .9

را بر عهده خواهند انتفاعی گذاري در امر بهسازي و نوسازي ساختمان هاي مسکونی و غیر مسکونی 

  .داشت

توسعه اجتماع  یی برايبرنامه هابر حسب نیاز، بهسازي و نوسازي کالبدي نواحی هدف،  به موازات  .10

بهبود معیشت ساکنان و حل مسائل  اجتماعی این نواحی تنظیم و به مورد اجرا گذاشته  محلی،

 .خواهد شد

 سرمایه اجتماعی این نواحی براي ایجاد حس تعلق مکانی و ارتقاي حفظ هویت فرهنگی و .11

 .همبستگی جمعی و در نتیجه مشارکت موثر ساکنان، مورد تاکید خواهد بود
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  راهبردها. 5

و تحقق چشم انداز  ، ساماندهی این نواحیو گسترش نواحی نابسامان شهري لیشکتاز  پیشگیريبه منظور 

  :اذ و به مورد اجرا گذاشته می شودمورد نظر، راهبردهاي زیر اتخ

 ؛درکشور جمعیت و فعالیتکاهش رشد شتابان شهري و توزیع متوازن  .1

و افزایش توان مدیریت شهري در راستاي تامین هري ش توسعه تغییر رویکرد برنامه ریزي .2

 ؛اسکان قشرهاي کم درآمد

کم  هايقشررفع شکست بازار زمین و مستغالت شهري و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضاي  .3

  ؛مد شهريدرآ

 گیژو به فراخور وی بر اساس تقاضاي واقعی ساکنان باززنده سازيتنظیم برنامه هاي بهسازي و  .4

بهبود وضع مسکن، رفت به منظور  نابساماننواحی اجتماعی و کالبدي هر یک از  هاي اقتصادي،

 ؛و آمد، زیرساخت ها و ارایه خدمات شهري به جامعه محلی

 ؛جلب مشارکت ساکنان و شاغالن نواحی نابسامان شهري در زمینه بهسازي و نوسازي .5

بهسازي و نوسازي تسهیل سرمایه گذاري مالکان مستغالت موجود در نواحی هدف در جهت  .6

 ؛ساختمان هاي مسکونی، تجاري و اداري و غیره

 ؛در این نواحی) انبوه سازان و سازندگان خرد( تسهیل سرمایه گذاري بخش خصوصی  .7

 ؛اقدام در جهت بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی ساکنان نواحی نابسامان شهري .8

 با توجه ویژه بهشهرها  تاریخینابسامان واقع در عرصه هاي نواحی  باززنده سازيبهسازي و  .9

و  ، محورهاارزش هاي تاریخی بناها، مجموعه هاساختار و حفظ  و احیاء صنعت گردشگري

 ؛عرصه هاي تاریخی

ی مناسب به منظور ترغیب سرمایه گذاري بخش خصوصی و مالکان هاي مال ایجاد نظام انگیزش .10

 ؛نواحی نابسامان شهريمستغالت در 

ذاري، هماهنگی و نظارت در سطوح ملی، استانی و محلی به منظور تشکیل شوراهاي سیاست گ .11

میان دستگاه هاي دولتی و عمومی در پیشبرد برنامه هاي بهسازي و همسویی ایجاد هماهنگی 

 و نوسازي در این نواحی؛
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سازمان هاي بخش عمومی در سطوح ملی، استانی و محلی در  مشخص کردن وظایف و تکالیف .12

 ؛برنامه ریزي، مداخله و نظارت بر بهسازي و نوسازي شهريگذاري،  حوزه سیاست

  ؛تعبیه نظام تامین مالی مناسب براي تحقق طرح هاي بهسازي و نوسازي شهري .13

 .رفع موانع قانونی و نهادي موجود بر سر راه بهسازي و نوسازي شهري در کشور .14

  سیاست ها و اقدامات. 6

یک از راهبردها و تحقق اهداف مورد نظر اعمال خواهد شد به سیاست ها و اقداماتی که به منظور اجراي هر 

  :است به شرح زیرتفکیک هر راهبرد 

 

 جمعیت و فعالیت درکشورکاهش رشد شتابان شهري و توزیع متوازن : 1راهبرد

اجتناب از رشد فراتر از اهتمام به تهیه و اجراي برنامه آمایش سرزمین به منظور تمرکز زدایی و  -1

 ؛رهاظرفیت جذب شه

ایجاد بسترهاي نهادي و قانونی مناسب به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق کالنشهري  -2

؛کشور

ناگوار تاکید بر توسعه درونی و پرهیز از پراکنده رویی شهرها که موجب تخریب منابع طبیعی و آثار  -3

؛زیست محیطی می شود

به اراضی ذخیره نوسازي اناسازگار به مث بهره گیري از اراضی بایر و یا اراضی داراي کاربري هاي -4

.شهري

  

تغییر رویکرد برنامه ریزي و افزایش توان مدیریت شهري در راستاي تامین اسکان : 2راهبرد

  قشرهاي کم درآمد

و ایجاد پیوند  به منظور توجه به برنامه هاي فقرزدائی ) (CDSتنظیم و اجراي راهبرد توسعه شهر -1

؛هااجتماعی شهر -يبین توسعه کالبدي و اقتصاد

 و تهیهدر ) حد نصاب قابل ساخت (ي سکونت، استفاده از پارکینگ و تفکیک زمین هاتوجه به الگو -2

تطاعت مالی اسحد به منظور تامین فضاي زندگی در   ،شهريتوسعه و عمران  هاي طرح اجراي

  ؛مدخانوارهاي کم درآ

منظور بهبود خدمات رسانی و عمران ظرفیت سازي در شهرداري ها و شوراهاي اسالمی شهرها به  -3

  ؛شهري
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و شفاف سازي مقررات و مراحل اخذ صدور مجوز ساخت و ساز، نظارت  الزام شهرداري ها به ساده -4

 ؛بر آن فنی بر کیفیت ساخت و ساز و صدور پایان کار و نظارت سازمان شهرداري ها و دهیاري ها

 باتوسط شهرداري ها کلیه مناطق شهري  دراجراي مقررات مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله  -5

 .نظارت وزارت مسکن و شهرسازي

 

ه در پاسخ به تقاضاي اقشار کم رفع شکست بازار زمین و مستغالت شهري و بازار سرمای :3راهبرد

  مد شهريدرآ

هاي آماده سازي زمین در محدوه شهرها به منظور عرضه زمین  تاکید بر اجراي به موقع طرح -1

 ؛تقاضا و در حد استطاعت مردم شهري به تناسب

وضع عوارض مرغوبیت زمین و مالیات فروش زمین و مسکن به منظور جلوگیري از سوداگري  -2

 ؛مستغالت شهري

 شهرداري ،تنظیم و اجراي برنامه هاي مسکن ارزان قیمت توسط وزارت مسکن و شهرسازي -3

 ؛تولید مسکنساماندهی و حمایت از  در چارچوب قانون ها،نهادهاي محلی و خیرین

هاي نوین ساختمانی به منظور ساخت سریع و ارزان و استاندارد واحدهاي  استفاده از فناوري -4

هاي  چند واحدي و بلوك ،مسکونی کوچک براي گروههاي کم درآمد به شکل تک واحدي

 آپارتمانی؛

  د؛ازي و نوسازي واحدهاي مسکونی خوارایه کمک هاي فنی به خانوارهاي کم درآمد براي بهس -5

  ؛مديی براي تولید مسکن سه دهک اول درآاعطاي خدمات مهندسی و تسهیالت مال -6

  .استطاعت مالی اقشار کم درآمد حد درارزان قیمت  تشویق انبوه سازان به تولید مسکن -7

  

و به فراخور  ضاي واقعی ساکنانتنظیم برنامه هاي بهسازي و نوسازي بر اساس تقا: 4راهبرد

وضع مسکن، اعی و کالبدي هر یک از نواحی نابسامان به منظور بهبود ویژگی هاي اقتصادي، اجتم

 ایه خدمات شهري به جامعه محلیرفت و آمد، زیرساخت ها و ار

در برنامه هاي بهسازي و نوسازي نواحی نابسامان شهري در حد امکان از سیاست حداقل مداخله  -1

ی ساکنان این نواحی پیروي و از در کالبد محالت و بناها و حداقل جابجایها  دولت و شهرداري

که منجر به از هم گسیختگی اجتماعی و اقتصادي محالت و جابجایی اي مداخالت گسترده 
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بدیهی است که این سیاست به معنی  .اکیدا پرهیز خواهد شد ،گسترده ساکنان آنها می شود

الکان در م هاي بلند مرتبه سازي بخش خصوصی و تخریب و نوسازي جلوگیري از اجراي طرح

 نواحی نابسامان نیست؛

نابسامان شهري  نواحی نیازهاي ساکنان ي و نوسازي نواحی نابسامان شهري،در تهیه برنامه بهساز -2

و در برنامه ملحوظ و اولویت بندي  آنها تعیین واقعی مشارکتی و تقاضاي ریزي برنامه براساس

آئین نامه اجرایی قانون  42ماده  1موضوع بند (دفاتر خدمات نوسازي محالت . خواهد شد

هاي محلی و نظارت  مشارکت نمایندگان تشکل ا ب) ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

 .شهرداري ناحیه نسبت به شناسایی و اولویت بندي مسائل ناحیه نابسامان شهري اقدام خواهند کرد

بهسازي و نوسازي محالت رح اختیارات خود را براي اجراي طمی توانند هاي اجرایی  کلیه دستگاه -3

   .به دفاتر یاد شده تفویض نمایند

بدون قصد (نواحی نابسامان نظارت ساکنان نظر و برمبنايذیربط  و سازمان هاي شهرداري -4

در این راستا تهیه برنامه بهسازي در هر . خواهند کرد اقدام کالبد شهري براي بهبود ) سوداگري

 تی خواهد بود؛ شارکیک از نواحی نابسامان به روش م

در صورت نیاز، براي حل مشکل ریزدانگی و ایجاد انگیزه تجدید ساخت، برنامه تجمیع و تفکیک  -5

مجدد پالك هاي ثبتی در مقیاس بلوك شهري با حفظ منافع اجتماع محلی اجرا می شود و ادارات 

 جام دهند؛سناد را خارج از نوبت انثبت اسناد و امالك موظفند امور ثبتی مربوطه و صدور ا

 ضوابط به توجه با خیابان ها و معابر احداث و در صورت نیاز، براي حل مشکل نفوذ ناپذیري، تعریض -6

  ؛می گیرد صورت ساختمان ها تخریب کم ترین باحتی االمکان  و فنی

در مواردي که تخریب و تجدید بناي بخش بزرگی از ساختمان هاي همجوار در ناحیه ضروري و این  -7

سازمان مجري  ناحیه باشد،آن اسکان موقت مستاجران و مالکان کم بضاعت ساکن در امر مستلزم 

بخشی از فضاهاي مسکونی که به این  .به این عمل اقدام کندموظف است با جلب رضایت آنان  طرح

بتوانند در همان محل در حد استطاعت مالکان و مستاجران باشد و آنها باید ترتیب تولید می شود 

  د؛اسکان یابن

عواید ناشی از عوارض پذیره، تراکم ساختمانی، عوارض نوسازي و فروش خدمات شهرداري در این  -8

  . نواحی منحصرا در همان جا و براي تامین مالی مخارج بهسازي و نوسازي مصرف می شود

 

  ن در زمینه بهسازي و نوسازيجلب مشارکت ساکنان و شاغالن نواحی نابساما: 5راهبرد
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 دفاتر و یا مسکن سازان و عمران شرکت هاي، هرداري، سازمان نوسازي شهرداريش( سازمان مجري -1

در تسهیل شکل ) خدمات نوسازي که در نواحی نابسامان به کمک شهرداري تاسیس خواهند شد

گیري سازمان هاي مردم نهاد محلی همکاري نموده و افزایش مشارکت مردم محلی را براي این نوع 

  ی و داوطلبانه پیش بینی می کند؛اعفعالیت هاي غیر انتف

براي ارتقاي فرهنگ شهروندي و جلب همکاري  دفاتر خدمات نوسازي محالت با حمایت شهرداري  -2

 ارگاه هاي آموزشی برگزاري می کند؛اجتماعات ساکن در محل، ک

،  شورایارينمایندگان شورایی مرکب از دفاتر خدمات نوسازي محدوده ها و محالت هر یک از  -3

تشکیل خواهند داد و تصمیمات این شورا با  ذیربط و نمایندگان دستگاهاي اجرایی ري ناحیهشهردا

  ؛اکثریت آرا اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد

از تشکیل تعاونی در آن دسته از بلوك هاي شهري که نیازمند تجمیع و تنظیم مجدد زمین است  -4

ها نماینده مالکان براي تجمیع، قطعه بندي و  این تعاونی. حمایت خواهد شدمالکان مستغالت 

 ؛خواهند بودك موظف به همکاري با آنها تنظیم مجدد اراضی خواهند بود و ادارات ثبت اسناد و امال

از تشکیل شرکت هاي تعاونی تولید با مشارکت ساکنان  ،به کارگیري نیروي کار محلی به منظور -5

  خواهد شد؛حمایت نوسازي داوطلب براي پیمانکاري در امور بهسازي و 

در مواردي که تخریب و تجدید بناي بخش بزرگی از ساختمان هاي همجوار در این نواحی    -6

مالکان، مشخصات کلی برنامه  جلب نظر مساعد حداقل سه چهارمبا  مجري طرح ،ضروري باشد

با ارایه نقشه نوسازي آن قسمت از ناحیه را تعیین و از متقاضیان سرمایه گذاري درخواست می کند 

در این  .به مشارکت اقدام نمایند، طراحی شهري و معماري ساختمان ها همراه با برنامه مالی

 .شد مشارکت آورده غیر نقدي مالکان به صورت ارزش زمین به قیمت روز تقویم خواهد

 

 جهت بهسازي وغالت موجود در نواحی نابسامان در تسهیل سرمایه گذاري مالکان مست: 6راهبرد

  اي مسکونی، تجاري و اداري و غیرهنوسازي ساختمان ه

در مواردي که حقوق مالکیت خصوصی در این نواحی روشن نباشد، الزم است که سازمان مجري  -1

یت و امنیت اقامت  داشته باشد و بر طرح، معیار روشنی براي انتخاب منتفع شوندگان از حقوق مالک

ان را تعیین و امنیت بهره برداري ساکنان را تامین حقوق مالکیت فردي یا جمعی ساکن ،اساس آن

 ؛کند
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در تعیین حقوق ، هاي ذیصالح پس از صدور احکام دادگاهاداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  -2

اعم از شهرداري، سازمان نوسازي ( با سازمان مجريمالکیت و صدور اسناد مالکیت جدید 

و نمایندگان مالکان همکاري  )شهرداري، شرکت مسکن سازان و یا دفاتر خدمات نوسازي محالت

  ؛خواهد کرد و نسبت به صدور اسناد مالکیت جدید اقدام خواهد نمود

با ( مالکانی که اندازه قطعه زمین آنها براي احداث ساختمان تک واحدي یا چند واحدي کافی است -3

راسا و یا با مشارکت سازندگان خرد می توانند اقدام به نوسازي  )توجه به شرایط بومی و محلی

 ؛مسکن نمایند

مالکان قطعات همجوار می توانند با تجمیع دو یا چند قطعه زمین راسا و یا با مشارکت سازندگان  -4

 ؛نمایند اقدام به ساخت واحدهاي مسکونی و غیر مسکونی ،خرد

کن و شهرسازي هر استان موظف است با توجه به ویژگی هاي اقلیمی هر شهر و سازمان مس -5

دفترچه راهنماي استفاده از استطاعت مالی خانوارهاي ساکن در نواحی نواحی نابسامان شهري، 

ي مسکن ارزانقیمت و مقاوم در برابر طرح هامصالح ساختمانی مناسب، ضوابط طراحی و اجراي 

 ؛یار مالکان و سازندگان ساختمان قرار دهدزلزله را تهیه و در اخت

کلیه واحدهاي مسکونی و تجاري و اداري این نواحی را بازرسی  کارشناسان سازمان مجري طرح، -6

بنا و نحوه مقاوم سازي آن را ارایه خواهند داد؛ مالکانی که  پایداريخواهند کرد و مسائل مربوط به 

با رعایت ضوابط ساخت و  ،ك تشخیص داده شوندساختمان هاي آنها در معرض فروریزي و خطرنا

هاي فنی براي  در دریافت تسهیالت بانکی و کمکساز مندرج در طرح بهسازي و نوسازي شهري، 

 .نوسازي در اولویت خواهند بود

  

 واحیدر این ن) انبوه سازان و سازندگان خرد(تسهیل سرمایه گذاري بخش خصوصی : 7راهبرد

و اداري مورد  هاي تجاري، مسکونی دستگاه هاي دولتی در ساختمانسرمایه گذاري شهرداري و  -1

مجاز نخواهد بود و این نوع سرمایه گذاري ها توسط بخش  نابسامان در نواحی نیاز بخش خصوصی

  وصی انجام می گیرد؛خص

را که به تصویب  نابسامان شهر احیون نقشه کاربري آتی اراضیهر شهر، موظف است شهرداري  -2

ی در ناحیه براي اطالع عموم ساکنان و سرمایه گذاران احتمال ،رسیده است 5ه کمیسیون ماد

 ؛کند شهري منتشر
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بانک اطالعات به منظور تسهیل برنامه ریزي شهري و مشارکت مردم، شهرداري موظف است  -3

در قالب سیستم  1سیستم اطالعات جغرافیایی را در محیط نابسامانامالك موجود در نواحی 

در آن براي  ورود به این بانک اطالعاتی و استفاده از اطالعات موجود. تهیه کند 2اطالعات زمین

 عموم آزاد خواهد بود؛

شهرداري یا هر شرکت و نهاد دولتی دیگر تنها در حدي مجاز به خرید زمین است که براي تامین  -4

 . نیاز توسعه شبکه معابر، فضاي سبز و سایر خدمات شهري و اجتماعی ضروري باشد

حاضر و غایب در ناحیه و فروش  از مالکانهاي عمومی  مازاد بر نیاز کاربريرید اراضی شهري خ -5

آن به قیمت گران تر به سازندگان بخش خصوصی براي تامین مالی طرح مجاز نخواهد بود، مگر در 

اختصاص بخشی مواردي که برنامه تجمیع و تفکیک مجدد پالك هاي ثبتی در دستور کار باشد و 

. منبع تامین مالی طرح تجمیع و تفکیک مجدد زمین قرار گیرد ،هاي سود آور ین به کاربرياز زم

  .ت مدیره تعاونی مالکان با این اقدام موافقت کندادر این صورت باید هی

 

 شهري ساکنان نواحی نابسامان اجتماعی ،اقدام در جهت بهبود وضعیت اقتصادي: 8راهبرد

حد ات بهداشتی و درمانی در نواحی نابسامان شهري در تامین خدمات آموزش عمومی و خدم -1

استان و شهرستان  دانشگاه علوم پزشگیبر عهده سازمان آموزش و پرورش و  میانگین هاي موجود

اولویت براي این نواحی تنظیم و به تصویب  بااین سازمان ها موظفند برنامه خود را . خواهد بود

   11راهبرد موضوع (شهري  ساماندهی نواحی نابسامانو ستاد استانی و شهرستانی توانمندسازي 

 برسانند؛ )این سند

ایجاد تاسیسات ورزشی، تفریحی، فرهنگی در حد سرانه هاي شهر مربوطه بر عهده شهرداري هر  -2

تواند راسا و یا با تسهیل سرمایه گذاري  شهرداري با اولویت دادن به این نواحی می. شهر است

 کند؛ اقدام خصوصی در این جهتبخش 

به منظور ارتقاي امنیت و  شهرستان موظف است برنامه ویژه اي را هرفرماندهی نیروي انتظامی در .  -3

و به  کند ت نابسامان تهیههاي محال همکاري تشکل با کاهش بزهکاري در نواحی نابسامان شهري

 ؛ندهی نواحی نابسامان شهري برسانداطالع ستاد شهرستانی توانمند سازي و ساما

                                                
1Geographic Information System(GIS)  
2 (Land Information System = LIS 
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ستاد شهرستانی توانمندسازي و ساماندهی نواحی نابسامان شهري و دفاتر خدمات نوسازي در هر  -4

 و عمومی بخش مشترك گذاري مردمی و سرمایه کمک هاي به منظور جلبمحل موظفند 

بستر نهادي و نظام  فرهنگی، و ورزشی تاسیسات مدارس، درمانگاه ها، احداث براي خصوصی

  هم آورند؛فرا انگیزشی مناسب را

در استان موظف است به تناسب نیاز نواحی نابسامان شهري   سازمان آموزش هاي فنی و حرفه اي -5

برنامه اي را به منظور تسهیل آموزش فنی و حرفه اي نیروي کار جوان و داوطلب ساکن در این 

 اري ستاد شهرستان به اجرا درآورد؛نواحی تنظیم و با همک

رستان موظف است بانک اطالعاتی مناسبی از فرصت هاي شغلی و مرکز کاریابی اداره کار شه -6

ایجاد و نسبت به یافتن شهرهاي تحت پوشش را به تفکیک نواحی شهرداري بیکاران جویاي کار 

  ؛کنداسب براي متقاضیان اقدام کار من

هاي آفرینان جوان و صاحبان کسب و کاردفاتر خدمات نوسازي محدوده ها و محالت موظفند کار  -7

وچک را براي استفاده از کمک هاي اعتباري ارزان قیمت و سهل از محل اعتبار اختصاص یافته به ک

 معرفی نمایند؛به مراجع ذیبرط شهرستان طرح هاي زود بازده 

کسبه و صاحبان مشاغل محلی و مالکان امالك تجاري می توانند راسا یا با مشارکت انبوه سازان به  -8

 ماتی در این نواحی اقدام کنند؛ساختمان هاي تجاري و اداري و خد نوسازي یا احداث مغازه ها و

دفاتر خدمات نوسازي محدوده ها  ،به منظور توسعه اقتصاد محلی و توانمند سازي اجتماعات ساکن -9

نسبت به برگزاري کارگاه هاي آموزشی  شهرداريو محالت نابسامان شهري موظفند با همکاري 

 .اقدام نمایند

 

با توجه ویژه به حفظ  نواحی نابسامان واقع در عرصه هاي تاریخیزي و نوسازي بهسا: 9راهبرد

 ، مجموعه ها، محورها، و عرصه هاي تاریخی شهرهاارزش هاي تاریخی بناهاساختار و 

با رویکرد صیانت  ،فرهنگی و تاریخی مصوب، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت  عرصه هايدر  -1

، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و کنین این نواحیفرهنگی و حقوق سا از میراث

این نظامنامه به تصویب  .تهیه می شودو با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي  گردشگري

  رسازي و معماري ایران خواهد رسید؛شورایعالی شه

درآمیختن طراحی شهري با تجدید حیات شهري در عرصه هاي تاریخی و فرهنگی به منظور حفظ  -2

  ي نوین شهري مورد توجه خواهد بود؛هویت این محالت همزمان با احراز کارکردها
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به عنوان یکی از عرصه هاي فرهنگی و تاریخی به منظورجلب گردشگران داخلی و خارجی به  -3

به موازات مرمت آثار تاریخی و بهبود وضعیت  راهکارهاي مهم تجدید حیات اقتصادي این نواحی،

وران ها  سرمایه گذاري هاي مکمل در حمل و نقل شهري، هتل ها و رست کالبدي فضاهاي عمومی،

 مورد توجه قرار می گیرد؛

به منظور پیشگیري از وارد آمدن آسیب جدي به بافت اجتماعی و کالبدي عرصه هاي تاریخی، در  -4

از سیاست  احیاي عرصه هاي تاریخی شهرها به جاي دخالت هاي کالبدي گسترده و ناگهانی،

  محدود و تدریجی استفاده خواهد شد؛ مداخله

کرد آن شهر از طریق باز تعریف نقش و کارعرصه هاي  فرهنگی و تاریخی تجدید حیات اقتصادي  -5

  در اقتصاد شهري صورت خواهد گرفت؛ ها

یکپارچه سازي راهبرد توسعه اقتصادي ویژه این نواحی با اقدامات حفاظتی و مرمت تک بناها،  -6

در قالب برنامه باززنده سازي محالت قدیمی مورد توجه قرار  ،تاریخی مجموعه ها و عرصه هاي

 .خواهد گرفت

  

 ایجاد نظام انگیزشی مناسب به منظور ترغیب سرمایه گذاري بخش خصوصی و مالکان: 10راهبرد

 نواحی نابسامان شهريدر  مستغالت

 از پس هدف، واحین مصوب محدوده در شهري مالکان فاضالب و تلفن گاز، برق، آب، امتیاز حق -1

 ؛ نگاهداشته می شود محفوظ نوسازي اجراي

هاي ذیربط  ضروري باشد ، شرکتبرق و گاز فاضالب ، در مواردي که نصب انشعابات جدید آب،  -2

 .حق انشعاب را به اقساط دریافت خواهند کرد

 شی،ورز آموزشی،( عمومی کاربري هاي در صورت نیاز، برايمجاز است  شهر سازي ووزارت مسکن  -3

 ،شده تمام قیمت به ذیربط سازمان هاي بهتحت اختیار خود را  دولتی ، اراضی)فرهنگی و بهداشتی

 حداکثر( تملیک شرط به اجاره یا و قسطی صورت به روز کارشناسی قیمت به دولتی غیر بخش به و

  ؛کند واگذار )ساله 20

و حمایت از تولید و مقاوم از طریق پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در چارچوب قانون ساماندهی  -4

  ، کمک هاي اعتباري اعطا می شود؛)يسه دهک اول درآمد( سازي مسکن، به گروه هاي هدف
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سازندگان واحدهاي مسکونی و خریداران آن در نواحی نابسامان شهري از تسهیالت بانکی ارزان  -5

  ؛ وانه و تراکم برخوردار می شوندقیمت و تخفیف در عوارض صدور پر

ی متعلق به دولت در نواحی نابسامان براي تامین مسکن ساکنان به قیمت روز و با تقسیط کلیه اراض -6

قاضیان واجد شرایط یا به شکل اجاره بلند مدت یا اجاره به شرط تملیک به مجریان طرح ها و مت

 .واگذار می شود

 

محلی  تشکیل شوراهاي سیاست گذاري، هماهنگی و نظارت در سطوح ملی، استانی و: 11راهبرد

میان دستگاه هاي دولتی و عمومی در پیشبرد برنامه هاي  و همسویی به منظور ایجاد هماهنگی

 بهسازي و نوسازي در این نواحی؛

ستاد ملی توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاه هاي غیر رسمی از این پس به ستاد ملی ساماندهی و  -1

و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع توانمندسازي نواحی نابسامان شهري تغییر نام می یابد 

 در آن نیز رییس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و  رئیس سازمان اوقاف ، دستی و گردشگري

نظارت عالیه بر بهسازي و نوسازي نواحی "به اهداف ستاد ملی، موضوع . خواهند داشتعضویت 

پیشگیري از ایجاد و گسترش تصویب راهبردها و سیاست هاي . افزوده می شود "نابسامان شهري

نواحی نابسامان شهري و بهسازي و نوسازي آن ها، تضمین هماهنگی میان دستگاه هاي ملی 

ذیربط در سطح ملی، تعیین سقف تسهیالت بانکی پرداختی به تعمیر و نوسازي مسکن و یارانه 

یاز براي جبران هاي سود تسهیالت بانکی براي نواحی نابسامان شهري و تعیین اعتبارات مورد ن

یارانه عوارض صدور جواز ساختمانی و تراکم توسط شهرداري ها و نظارت عالیه بر پیشبرد راهبردها 

  و سیاست هاي مصوب در استان ها، به وظایف ستاد ملی اضافه می شود؛

ستاد استانی توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاه هاي غیر رسمی از این پس به ستاد استانی  -2

رییس سازمان میراث فرهنگی، . و توانمندسازي نواحی نابسامان شهري تغییر نام می یابد ساماندهی

و رییس سازمان ثبت اسناد و امالك  نماینده سازمان اوقاف ، صنایع دستی و گردشگري استان

اهتمام به اجراي مصوبات ستاد ملی در زمینه پیشگیري و . در می آیند ستاد  ویتعض هب نیز استان

و نوسازي نواحی نابسامان شهري در سطح استان، مرور ساالنه مقررات شهرسازي و  بهسازي

معماري و مقررات و استانداردهاي ساخت و ساز به منظور اصالح آن ها، مرور روال هاي اداري 

صدور جواز ساختمانی، واگذاري تراکم و تغییر کاربري و نظارت بر ساخت و ساز و صدور مجوز 

ساده سازي مراحل انجام کار و رفع موانع سرمایه گذاري، تصویب برنامه هاي  پایان کار با هدف
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بهسازي و نوسازي شهرداري هاي استان با توجه به امکانات اجرایی و منابع مالی قابل دسترس، 

ایجاد هماهنگی میان سازمان هاي مختلف ذیمدخل در بهسازي و نوسازي نواحی نابسامان شهري، 

ر شهرداري ها در عملیات اجرایی طرح هاي بهسازي و نوسازي نواحی نظارت بر پیشرفت کا

فرسوده، نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به طرح هاي بهسازي و 

دبیرخانه ستاد استان که در سازمان مسکن . نوسازي مصوب، به وظایف ستاد استانی اضافه می شود

ماه گزارش عملکرد خود را تهیه و به اولین جلسه ستاد  و شهرسازي استان مستقر است، هر شش

  ارایه می دهد؛

به منظور ایجاد هماهنگی در اجراي طرح هاي ساماندهی و توانمند سازي نواحی نابسامان شهري و  -3

استفاده بهینه از امکانات موجود در سطح شهرستان، ستاد هماهنگی امور اجرائی بهسازي و تجدید 

ریاست ستاد بر عهده فرماندار و دبیري آن بر عهده . ن شهري تشکیل می شودحیات نواحی نابساما

هاي کلیه دستگاه هاي اجرایی ذیمدخل در اجراي طرح . شهردار شهر مرکز شهرستان خواهد بود

هاي  وظیفه این ستاد عبارت است از ایجاد هماهنگی میان دستگاه. فوق در این ستاد عضویت دارند

هاي بهسازي و نوسازي نواحی  در سطح شهرستان به منظور اجراي طرح ها و شهرداري یاجرای

ي بهسازي و نوسازي در سطح شهرهاي شهرستان طرح هانابسامان شهري، نظارت بر حسن اجراي 

 ؛سامان شهريانمند سازي و ساماندهی نواحی نابو تهیه گزارش ادواري براي ستاد استانی تو

ه کمک شهرداري محل دفتري بنام دفتر خدمات نوسازي در هر یک از نواحی نابسامان شهري ب -4

نمایندگان شهرداري ناحیه، . توسط بخش غیر دولتی تشکیل خواهد شدمحدوده ها و محالت 

نهادهاي مردمی محل و بخش خصوصی در این دفاتر حضور خواهند داشت و تصمیمات اجرایی این 

اجرایی نحوه تشکیل این دفاتر و اداره آنها  آیین نامه. نظر مشترك آنها اتخاذ خواهد شد دفاتر با 

توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران تهیه و به تصویب مراجع ذیربط خواهد 

 . رسید

 

 

مشخص کردن وظایف و تکالیف سازمان هاي بخش عمومی در سطوح ملی، استانی و : 12راهبرد

  و نظارت بر بهسازي و نوسازي شهريگذاري، برنامه ریزي، مداخله  محلی در حوزه سیاست

 

 راهبردي سند  جرايتخصصی عمران و بهسازي شهري در ا شرکت مادروظایف  -یکم
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o  نونی بهسازي و نوسازي و تهیه و ارایه لوایح قا مانع مقررات و قوانیناقدام در جهت لغو

 تسهیل گرانه به مراجع ذیربط؛

o  ؛این برنامه ها در سطح محلیچوب در مقیاس ملی و چار تنظیم برنامه هاي عملیاتی 

o  تهیه روش شناسی و چارچوب مطالعات مربوط به نواحی نابسامان شهري و اعالم آن به

 ؛سازمان هاي مجري طرح هاي بهسازي و نوسازي این نواحی

o  در شورایعالی معماري و شهرسازينواحی نابسامان شهري به تصویب رساندن محدوه 

 ایران؛

o ؛ساماندهی و توانمند سازي نواحی نابسامان شهري نی سند راهبرديبازنگري و به روز رسا 

o الزم براي بهسازي و نوسازي نواحی  ایجاد بسترهاي نهادي، قانونی و نظام انگیزشی

ارتقاء و تجهیز الگوسازي، (رنامه هاي محرك توسعه و مدیریت ب شهري نابسامان

 ؛)هاي شهري و توسعه خدمات زیرساخت

o شده در زمینه بهسازي و نوسازي نواحی نابسامان اجرا شیابی طرح هاي انجام مطالعات ارز

 فایده اجتماعی و اثرات زیست محیطی آنها؛ -به منظور تحلیل هزینه

o  آموزش کارشناسان شهرداري ها و سازمان هاي نوسازي وابسته به آنها در زمینه تهیه

 ان و مدیریت اجراي آنهاحی نابسامبرنامه هاي راهبردي و اجرایی بهسازي و نوسازي نوا

 ؛با همکاري بخش آموزشی سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور

o زي و نوسازي نواحی نابسامان شهري؛انتشار تجارب جهانی در حوزه بهسا 

o  جلب همکاري سازمان هاي بین المللی مانند سازمان اسکان بشر و بانک جهانی در زمینه

موزشی و کمک گزاري همایش ها، برنامه هاي آدریافت کمک هاي فنی و کارشناسی، بر

 هاي مالی و اعتباري؛

o  فروش سهام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري در شرکت هاي مسکن سازان

 استانی حداکثر ظرف مدت دو سال از تصویب این سند

o انواع فعالیت هاي ناظر بر بستر سازي و اجراي پروژه هاي محرك توسعه 

  

در اجراي   و سازمان هاي نوسازي شهري شوراهاي اسالمی شهر، اري ها شهرد  وظایف -دوم

  راهبردي سند
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o  شهرداري ها در برنامه هاي بهسازي و نوسازي، نقش اجرایی را بر عهده خواهند داشت و

این نقش را با همکاري کلیه ذینفعان دیگر یعنی دستگاه هاي دولتی، بخش خصوصی و 

 واهند داد؛ساکنان نواحی نابسامان انجام خ

o صوب شورایعالی معماري و که به ت یبر اساس معیارهای شناسایی نواحی نابسامان شهري

 ؛رسیده یا خواهد رسید شهرسازي

o ؛ساکنانمشارکت بر اساس شناسایی شده نواحی هاي بهسازي و نوسازي  تنظیم طرح 

o ك ها با هماهنگ کردن برنامه تعریض معابر و تغییر شبکه رفت و آمد و قطعه بندي پال

 مسئول تامین آب، برق، گاز و تلفن؛شرکت هاي 

o هاي دولتی استان بر  سیم کار و هماهنگی میان دستگاهتهیه برنامه مدیریت پروژه و تق

 ؛اساس ضوابط تعیین شده در معاونت عمرانی استانداري

o  تعیین نقش سازندگان خصوصی در احداث بناهاي مسکونی، تجاري و خدماتی و غیره در

 ؛هدفنابسامان  نواحی

o  ،تنظیم برنامه مشارکت ساکنان ناحیه در مراحل شناسایی مشکالت، اولویت بندي نیازها

تهیه و اجراي برنامه بهسازي و نوسازي و پیش بینی چارچوب هاي نهادي و سازمانی الزم 

 از مالک و مستاجر؛ براي جلب مشارکت ساکنان اعم

o ي بهسازي و نوسازي نواحی طرح هاتماعی جتهیه گزارش توجیه فنی، مالی، اقتصادي و ا

 ؛هااثرات زیست محیطی آن سنجش و نابسامان

o  به منظور تصویب نقشه کاربري  5ارسال طرح هاي بهسازي و نوسازي به کمیسیون ماده

 نابسامان؛ اراضی و مقررات و ضوابط ساخت و ساز در ناحیه

o  و  ها به برنامه زمانبندي پروژهتهیه برنامه تامین مالی و پوشش هزینه هاي طرح با توجه

 تقدیم آن به شوراي شهر براي تصویب؛ 

o  شهرداري  سازمان ذیربط درو یا  داريسازمان نوسازي شهر توسطهماهنگی امور اجرایی

 نوسازي محالت؛با همکاري دفاتر خدمات 

o  تهیه گزارش پیشرفت کار طرح هاي بهسازي و نوسازي شهرداري و ارسال آن به شوراي

 دهی شهرستان؛سازي و سامانستاد توانمند شهر، 

o  شوراي شهر به نمایندگی از مردم هر شهر در جهت حفظ منافع شهروندان و ساکنان

 .را بر عهده خواهد داشتنقش نظارت نابسامان  نواحی
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 راهبردي در اجراي سند 5کمیسیون ماده وظایف  -سوم

o طرح هاي بهسازي و  ساز درنقشه کاربري اراضی و مقررات ساخت و  و تصویب بررسی

مده آن با طرح جامع و تفصیلی نوسازي نواحی نابسامان شهري و تعیین مغایرت هاي ع

 ؛، خارج از نوبت و با اولویتشهر

o  درخواست تجدید نظر در طرح هاي بهسازي و نوسازي در مواردي که مغایرت هاي جدي

 .ح هاي بهسازي و نوسازي وجود داردمیان طرح تفصیلی وطر

  

  ی در اجراي سند راهبرديهاي اجرای سایر وزارتخانه ها و دستگاهوظایف  - چهارم

o  وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي عمومی در سطح ملی نقش هدایت، حمایت و نظارت

 عالیه بر برنامه هاي بخشی خود را بر عهده خواهند داشت؛

o رمان و کار و امور وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي، آموزش و پرورش، بهداشت و د

اجتماعی موظفند به ترتیب برنامه هاي مشخصی را در زمینه مسکن ارزان قیمت، بهبود 

وضع آموزشی، بهبود دسترسی مردم به تسهیالت درمانی، ارایه خدمات آموزش فنی و 

حرفه اي و کاریابی، با اولویت نواحی نابسامان شهري، تنظیم کنند و متعهد به اجراي آن 

 باشند؛

o رکت هاي دولتی مسئول تامین آب، برق و گاز و مخابرات نقش اجرایی و پشتیبانی در ش

 اجرا را بر عهده خواهند داشت؛

o  اداره کار استان در زمینه حمایت از فعالیت هاي اقتصادي خرد، آموزش فنی و حرفه اي و

تعاونی  کاریابی براي جویندگان کار و اداره تعاون استان در ایجاد و راهبري شرکت هاي

شهرداري  اعم از شهرداري، سازمان نوسازي(موظفند با سازمان مجري طرح  ،مالکان محلی

  همکاري الزم را به عمل آورند؛) تمحالخدمات نوسازي تر ادف و

o  ساماندهی و در هر شهرستان کلیه وظایف اجرایی دستگاه هاي مسئول در زمینه

فرمانداري ها، شهرداري ها (یت محلی شهري به سطوح مدیر توانمندسازي نواحی نابسامان

 تفویض می شود؛) و دفاتر خدمات نوسازي محدوده ها و محالت
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o هاي مصوب بهسازي و  کلیه دستگاههاي اجرایی موظفند تکالیف تعیین شده در طرح

براي این منظور مجري طرح . نوسازي را طبق برنامه زمانبندي مقرر به انجام برسانند

 ها را قبل از زمان تهیه بودجه دستگاه وط به هریک از دستگاههاي مرب موظف است طرح

  .ها به اطالع آنها برساند

  

  بهسازي و نوسازي شهريطرح هاي تعبیه نظام تامین مالی مناسب براي تحقق : 13راهبرد 

در ردیف خاصی از بودجه شهرداري  هزینه هاي طرح هاي مربوط به خدمات شهري در این نواحی،  -1

از محل عوارض شهرداري، وصول بهاي خدمات، سهم شهرداري از محل هد شد و پیش بینی خوا

دولت به شهرداري  و کمک هاي جاري) قانون مالیات بر ارزش افزوده(مالیات هاي مشترك با دولت 

  ؛ها پوشش داده خواهد شد

نی پیش بی بودجه سرمایه اي شهرداري ها در ردیف خاصی از هزینه عمران شهري در این نواحی  -2

از محل عوارض نوسازي، عوارض مرغوبیت زمین، عوارض پذیره و عوارض تراکم وصولی خواهد شد و 

 تامین مالی خواهد شد؛) رداري محلتوسط شه(

، ردیف خاصی را تحت عنوان کمک شهرداري هادولت موظف است تا زمان اصالح نظام مالی  -3

 پیش بینی کند؛جه عمومی خود در بودبالعوض براي عمران شهري در نواحی نابسامان شهري 

بر اساس اطالعات دریافتی از ستاد توانمند سازي و ها از آن   مبلغ این اعتبار و سهم استان -4

برآورد توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري نابسامان استان  ساماندهی نواحی

 خواهد شد؛

شرکت از تصویب این سند توسط استفاده از این کمک ها ظرف شش ماه نحوه توزیع و آیین نامه  -5

  به تصویب هیات دولت خواهد رسید؛ تهیه ومادر تخصصی عمران و بهسازي شهري 

 منتشر سازند ویا می توانند براي تامین هزینه عمران شهري حسب نیاز اوراق مشارکت شهرداري ها -6

 . دریافت دارندتسهیالت بانکی 

و مخابرات در این نواحی از محل حق انشعاب و  هزینه سرمایه اي و عملیاتی تامین آب، برق، گاز -7

  داده می شود؛ رکت هاي مربوطه پوششبهاي خدمات مصرف کنندگان و بودجه ش

صنایع دستی و گردشگري براي مرمت آثار تاریخی، سازمان  ،هزینه هاي سازمان میراث فرهنگی -8

براي احداث و اداره  دانشگاه علوم پزشگیآموزش و پرورش براي احداث مدارس و اداره آن ها، 
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دجه از محل اعتبارات ملی و استانی بو نیروي انتظامی براي حفظ امنیت نواحی و ،درمانگاه ها

 عمومی دولت پوشش داده می شود؛

اعم از  ،هاي مسکونی، تجاري و خدماتی اساسا توسط بخش خصوصی سرمایه گذاري در ساختمان -9

هاي انبوه  نها با سازندگان خرد و احیانا شرکتمالکان مستغالت شهري و در صورت نیاز مشارکت آ

  ؛انجام خواهد گرفت ،ساز

تامین مالی سرمایه گذاري خصوصی از طریق تسهیالت بانکی دوره ساخت و سایر ابزارهاي مالی  -10

نجام پیش بینی شده در آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ا

 اهد گرفت؛خو

. را در استان تشکیل دهد گروه ویژه نواحی نابسامانکار ،امه ریزي استان موظف استراي برنشو  -11

هاي ساماندهی و توانمندسازي استان را  گروه نیازهاي اعتباري هزینه اي و سرمایه اي طرحاین کار

هاي بودجه استانی نظارت  و بر پیش بینی آن در ردیف بررسیهاي اجرایی  به پیشنهاد دستگاه

 .دخواهد کر

  

 اه بهسازي و نوسازي شهري در کشورر بر سررفع موانع قانونی و نهادي موجود : 14راهبرد 

سازمان میراث  ،ي کشوروزارت مسکن و شهرسازي، وزارت کشور، سازمان شهرداري ها و دهیاري ها -1

ظرف موظفند  کالنشهرها نماینده دبیر خانه نشست ادواريو  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

ساماندهی و توانمندسازي نواحی ، الیحه جامع ناظر بر یک سال از تاریخ تصویب این سند زمانی

 را تهیه نمایند؛ شهري نابسامان

به منظور افزایش درآمد شهرداري ها از محل عوارض نوسازي، الیحه اصالح قانون نوسازي شهري  -2

تهیه می اي کشور ماه توسط سازمان شهرداري ها و دهیاري ه 6، ظرف مدت 1347مصوب سال 

 شود؛

ظرف شش ماه از  به منظور تامین مالی طرح هاي بهسازي و تجدید حیات نواحی نابسامان شهري، -3

الیحه فروش اراضی دولت و شهرداري  الیحه قانونی اخذ عوارض مرغوبیت زمین، تصویب این سند،

توسط  مشارکت بخش خصوصی و عمومی در زمینه احداث زیر ساخت هاي شهري ها و الیحه

 می شود؛لس شوراي اسالمی ارایه جوزارت مسکن و شهرسازي تهیه و پس از تایید هیات دولت به م
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طرح هاي به منظور قانونمند کردن تصرف اراضی شهري توسط دولت و شهرداري ها براي انجام  -4

ظرف شش ماه از آماده سازي زمین، عمران شهري و لغو قوانین متعارض موجود در این زمینه، 

و پس از تهیه  ي کشورها ها و دهیاري توسط سازمان شهرداريالیحه جدیدي ویب این سند، تص

  ؛می شودتایید هیات دولت به مجلس شوراي اسالمی ارایه 

ایجاد ستادهاي ملی و استانی ساماندهی و توانمند سازي نواحی نابسامان شهري، ستاد به منظور  -5

، آیین نامه هاي اصالحی هدفو نهاد منتخب محالت  شهري نواحی نابسامان اجرائیهماهنگی امور 

  .می شودتنظیم الزم توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري 

  

 نحوه بازنگري سند راهبردي. 7

  :بازنگري خواهد شد به ترتیب زیر ساله 5سند راهبردي در فواصل زمانی  

نمند سازي و ساماندهی نواحی پنجم از تصویب سند راهبردي، دبیر خانه ستاد ملی توا درسال -1

، گزارشی تحلیلی از عملکرد  مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري نابسامان شهري در شرکت

دولت و شهرداري ها در زمینه پیشگري از ایجاد نواحی  نابسامان شهري و بهسازي و نوسازي این 

ه اجراي راهبردها و سیاست در این گزارش نحو. به اعضاي ستاد ملی ارایه خواهد دادنواحی تهیه و 

حی نابسامان هاي مندرج در سند ارزیابی و موانع قانونی، نهادي و مالی بهسازي و نوسازي نوا

  شهري تحلیل خواهد شد؛

برپایه تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهاي  در گزارش فوق ستاد ملیدبیرخانه  -2

 ؛اعضاي ستاد ملی ارایه خواهد دادبه  را در سند راهبرديپیشنهادي خود موجود، اصالحات 

دبیر خانه در اولین جلسه ستاد ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات الزم  پیشنهادات -3

 اعضاي دبیرخانه اتخاذ خواهد شد؛ براي اصالح مندرجات سند راهبردي با راي اکثریت

ضاي ستاد ملی ارسال راهبردي اصالح شده توسط دبیرخانه تهیه و براي اعپیش نویس سند  -4

الحی به نظرات اعضاي ستاد ظرف پانزده روز از دریافت پیش نویس اولیه سند اص. خواهد شد

 دبیرخانه ارسال خواهد شد؛

عدیل الزم دبیرخانه ستاد ملی در اولین جلسه خود سند اصالحی را بررسی و پس از انجام جرح و ت -5

 به تصویب خواهد رساند؛

 .جدید سند براي تصویب به هیات محترم دولت تقدیم خواهد شد مرحله نهایی، ویرایش در -6



 

25 

 

  ویرایش ششم - نابسامان شهري در ایرانوانمندسازي نواحی ساماندهی و ت سند راهبردي                  پژوهشکده توسعه کالبدي      
  

  

 


