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سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت هاي 
فرسوده و ناكارآمد شهري 

شماره: 74900/48601هر
تاریخ ابالغ: 1393/7/2 

مقدمه 
بافت هاي  نوسازي  و  بهسازي  احیاء،  از  حمایت  قانون   16 ماده  مطابق  سند  این 
فرسوده و ناکارآمد شهري و با هدف جلب همکاري و مشارکت کلیه دستگاه هاي ذیربط 
در فرایند بازآفریني پایدار محدوده ها و محله هاي هدف، برنامه هاي احیاء، بهسازي و 
نوسازي شهري به منظور حفظ حقوق شهروندي، ارتقاي کیفیت زندگي، بازیابي هویت 
ایجاد  و  یکپارچه  راهبردي، مدیریت  و  در جهت  اعمال حکمروائي محلي  و  شهري 
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 
دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث  سازمان  کشور،  وزارت  هماهنگي  با  و  ایران(  شهري 
به  قانون اساسي  استناد اصل 138  به  استان ها تهیه و  و گردشگري و شوراي عالي 

تصویب هیأت محترم دولت رسیده است. 
دولت  سیاست هاي  و  راهبردها  اصول،  اهداف،  مشترك،  تعاریف  مرجع  سند  این 
ساماندهي  و  شهري  نوسازي  و  بهسازي  احیاء،  زمینه  در  جمهوري اسالمي ایران 
سکونت گاه هاي غیررسمي و توانمندسازي ساکنان در قالب دو دسته تدابیر پیشگیرانه 
برنامه هاي  هدف  محله هاي  و  محدوده ها  پایدار  بازآفریني  فرایند  به  مربوط  تدابیر  و 

احیاء، نوسازي و بهسازي شهري مي باشد. 
نظر به این که در اصول مختلف قانون اساسي و سند چشم انداز جمهوري اسالمي ایران 
در سال 1404 دستیابي به عدالت اجتماعي مورد تأکید قرار گرفته و مبارزه با فقر و 
محرومیت از اولویت هاي دولت است کم توجهي به سرنوشت بخشي از شهرنشینان 
کشور که از مسکن نامناسب ، کمبود خدمات و زیرساخت هاي شهري و فقدان محیط 
اجتماعي سالم رنج مي برند و با فقر نسبي و بیکاري گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه 
توجیه منطقي است. به همین دلیل دولت جمهوري اسالمي ایران گام هاي بلندي در 
جهت احیاء، بهسازي و نوسازي شهري برداشته است. تجارب بیش از یک دهه فعالیت 
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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 صرفًا کالبدي در 

زمینه احیاء، بهسازي و نوسازي نمي توان براي این مسأله پیچیده راه حل ارائه داد. 
چند  سیاست هاي  اتخاذ  مستلزم  شهري  نوسازي  و  بهسازي  احیاء،  که  آن جا  از 
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 
هماهنگ  و  مشترك  تعهد  مستلزم  مؤثر  و  بزرگ  مقیاس  در  آن  پیشبرد  و  برنیامده 
مجموعه دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها در حوزه هاي ذیربط در سطوح ملي، استاني 
و محلي با همراهي و مشارکت مردم و فعاالن غیردولتي و خصوصي مي باشد. به همین 
جهت در این سند برقراري ساز و کارهاي مناسب به منظور ایجاد وحدت رویه،  تضمین 

هماهنگي و همکاري دستگاه ها و نهادهاي ذیربط مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسي به سکونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسي به زیر ساخت ها و خدمات 
این  ساکنان  چنان چه  نیست.  امکان پذیر  شغلي  و  اجتماعي  امنیت  و  مناسب  شهري 
اجتماعي،  همکاري  روحیه ی  همان  که  را  خود  اقتصادي  و  اجتماعي  سرمایة  نواحي 
ابتکارهاي شخصي، دارایي ها )زمین، حق سرقفلي و دارایي هاي نقدي و غیرنقدي( و.... 
است، به میان نیاورند، اقدامات دستگاه هاي دولتي در این زمینه بي نتیجه 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 اولویت ها معطوف شده است.
بین  و  بعدي  چند  امري  شهري  نوسازي  و  بهسازي  احیاء،  که  این  به  توجه  با 
دستگاهي مي باشد و این سند ماهیت فرابخشي ملي و خصلت محلي دارد، افق زماني 

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

تعاريف 

  احیاء )باززنده سازي(
فرایندي است،  هدفمند از مجموعه اقدامات به منظور حفاظت و ارتقای کیفي با حفظ 

اصالت و یکپارچگي در محدوده ها و محله هاي هدف.
  بهسازي
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تقویت و توانبخشي دوباره و همه جانبه محدوده ها و محله هاي هدف با حداقل مداخله. 
  نوسازي

براي  کالبدي  و  فرهنگي  اجتماعي،   - اقتصادي  منظر  از  نگر  جامع  است،  فرایندي 
رساندن  پویا  تعادلي  به  و  نو  ارتباطاتي  مبناي  بر  زندگي  مناسب  شرایط  بازگرداندن 

محدوده ها و محله هاي هدف. 
  بازآفریني شهري

به  کالبدي  و  محیطي  اجتماعي،  اقتصادي،  عرصه هاي  در  جانبه  همه  توسعه  فرایند 
منظور ارتقاي کیفیت زندگي در محدوده ها و محله هاي هدف در پیوند با باقي شهر.

  محدوده ها و محله هاي هدف
مشمول  نوسازي  و  بهسازي   ، احیا  مصوب  طرح هاي  موجب  به  که  محدوده هایي 

دهي در این سند قرار مي گیرند.  برنامه هاي سامان
  سکونت گاه هاي غیررسمي

سکونتگاه هاي  سند   )2( بند  موضوع  مشخصات  واجد  که  محدوده هایي  و  محله ها 
از محدوده شهرها به صورت  یا خارج  قوانین در درون  از ضوابط و  غیررسمي خارج 
شتابزده ساخته شده است و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه هاي شهري است و اغلب 

آنها داراي مشکالت حقوقي مالکیت مي باشد. 
  ساماندهي

احیاء،  زنده سازي،  باز  برنامه هاي  طریق  از  هدف  محله هاي  و  محدوده ها  بازآفریني 
بهسازي و نوسازي که منجر به توانمند سازي ساکنان و ارتقاي شرایط کیفیت سکونت 

زیست و فعالیت در این سکونتگاه ها مي شود. 
  توانمندسازي

افزایش توان اجتماعي - اقتصادي و فرهنگي ساکنان براي اداره زندگي خود و مشارکت 
در فرایند ساماندهي محدوده  ها و محله هاي هدف. 

  توسعه دروني
توسعه شهري است که با هدف دستیابي به توسعه موزون ، متعادل و پایدار شهري 
از ظرفیت هاي موجود توسعه در درون  با شناسائي و برنامه ریزي براي استفاده بهینه 
محدوده شهر بر اصل فراهم کردن شرایط زندگي سالم ایمن و استاندارد و توانمند سازي 

khalafi
Highlight
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ساکنان و ارتقاي شرایط کیفي زندگي شهروندان استوار است. 
  محدوده تاریخي شهرها

بخش یا بخش هایي از شهر که منعکس کننده ارزش هاي فرهنگي - تاریخي شهر 
لحاظ  به  و  گرفته  شکل  تاریخ  طول  در  پیرامون  محیط  و  انسان  تعامل  از  و  بوده 
ویژگي هاي شکلي و ساختار متشکله قابل تمایز از سایر پهنه هاي شهري است )که در 
قالب محدوده هاي فرهنگي و تاریخي شهري توسط سازمان میراث فرهنگي ، صنایع 

دستي و گردشگري تعیین مي شوند.(

1( طرح مسأله 

نیازمند احیاء، بهسازي و نوسازي واقع در محدوده تاریخي شهرها،  محدوده هاي 
پهنه هاي نابسامان میاني شهرها که حاصل ساخت و سازهاي دهه هاي اخیر هستند، 
پهنه هاي شهري با پیشینة روستایي که در اثر گسترش بي رویة شهرها در عرصه کنوني 
شهر ادغام شده اند و سکونتگاه هاي غیر رسمي که در محدوده شهرها قرار دارند هدف 

برنامه هاي احیاء، بهسازي و نوسازي شهري مي باشد که در آنها عمدتًا:
  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 می باشند. 

  میزان برخورداري و دسترسي ساکنان به خدمات شهري و وضعیت زیرساخت هاي 
شهري نامناسب است. 

  باال بودن ناهنجاري هاي اجتماعي و زمینه بروز آن نسبت به میانگین شهري مشهود 
است. 

  هویت تاریخي و فرهنگي مورد بي توجهي قرار گرفته، شأن و منزلت اجتماعي در 
این نواحي کاهش یافته و این مسأله منجر به جایگزیني اقشار فرودست گردیده است. 
و  نشود  بسته  کار  به  پیشگیرانه  تدابیر  چنانچه  که  است  آن  نشانگر  کنوني  روند 
سیاست ها و برنامه ها و اقدامات دولت و شهرداري ها در زمینه احیاء، بهسازي و نوسازي 
شهري در مقیاس محدود، مقطعي و بدون توجه به ابعاد اجتماعي،  اقتصادي و زیست 
محیطي مسأله صورت پذیرد در بلند مدت شاهد رشد این نواحي و بغرنج شدن مسائل 



19مجموعه قوانین و مقررات بازآفرینی شهری پایدار

آن ها خواهیم بود. 
مهم ترین علل پیدایش وضعیت کنوني و گسترش نواحي نابسامان شهري کشور را 

مي توان در سه گروه عوامل مرتبط زیر خالصه نمود:
الف( روند رشد شتابان جمعیت شهري کشور طي پنج دهه اخیر و عقب ماندگي 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 سیاست ها و برنامه هاي دولت ، ناکارایي بازار امالك 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 آن ها به اسکان غیررسمي و یا استقرار در نواحي 

نابسامان شهري.
محله هاي  و  محدوده ها  به  شهري  مدیریت  و  دولتي  دستگاه هاي  توجهي  کم  ج( 
نابسامان شهري است با عدم چاره اندیشي 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 بخش هایي از جمعیت.

2( چشم انداز 

بهبود وضعیت اقتصادي ، اجتماعي و شرایط محیطي ساکنان محدوده ها و محله هاي 
هدف به نحوی که:

زیر ساخت هاي  و  استانداردهاي مسکن، سرانه فضاهاي عمومي، خدمات شهري    
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. 

  احساس امید و آسایش در خانواده ها به منظور بسیج توان هاي مادي و معنوي آنان 
و تالش و پیشرفت به سوي آینه بهتر مشهود باشد. 
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3( اهداف كالن

اهداف سند در دو حوزة پیشگیري و درمان مسائل محدوده ها و محله هاي هدف 
عبارتند از:

از  نابسامان شهري  و محله هاي  از گسترش محدوده ها  پیش گیري  و  پیش نگري   )1
جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، محیط زیستي و کالبدي؛

2( ارتقاي فرهنگ شهروندي ، مشارکت و همکاري نهادهاي محلي؛ 
3( ارتقاي کیفیت، ایمني و پایداري ساخت وساز و برخورداري ساکنان از زیرساخت ها 

و خدمات مطلوب شهري؛ 
4( بهبود وضعیت اجتماعي ساکنان و ایجاد فرصت هاي اشتغال و درآمد براي آنان با 

توجه به ظرفیت هاي توسعه اي محدوده ها و محله هاي هدف؛
5( حفاظت پایدار و احیاي میراث فرهنگي ،تاریخي و هویت فرهنگي شهرها؛
6( تحقق سبک زندگي پایدار در اقدامات احیاء، بهسازي و نوسازي شهرها. 

4( اصول هادي )راهنما(

احیاء، بهسازي و نوسازي، محدوده ها و محله هاي هدف این سند بر اصول راهنماي 
زیر استوار است: 

1( تأکید بر سیاست هاي پیشگیرانه؛ 
2( تأکید بر توزیع متوازن جمعیت و فعالیت با رویکرد آمایشي و توسعه سرزمین با توجه 

به ظرفیت هاي توسعه پایدار درون شهرها؛
انواع  در  مردم  حداکثري  حضور  با  محور  تقاضا  و  مشارکتي  رویکرد  بکارگیري   )3
از  اجتناب  و  هدف    محله هاي  و  محدوده ها  نوسازي  و  احیا،بهسازي  فعالیت هاي 

رویکردهاي یک سویه باال به پایین؛
4( شناسایي، حفاظت و پاسداري از ارزش هاي موجود حفظ هویت شهرها و تأکید بر 

توسعة دروني و پایدار اجتماعات ساکن؛ 
ارائه  5( مشارکت مؤثر دولت و شهرداري ها در تأمین و تخصیص بودجه الزم براي 
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خدمات اجتماعي، خدمات شهري، توسعه و ارتقاي زیرساخت هاي شهري )شبکة معابر؛ 
تاسیسات زیربنایي و روبنایي( و همچنین تجهیز و توسعه فضاهاي عمومي محدوده ها 

و محله هاي هدف؛
فني  کمک هاي  اعطاي  مالي،  انگیزشي  نظام  ، برقراري  سرمایه گذاري  موانع  رفع   )6
تهیه  و  توسعه  محرك  پروژه هاي  اجراي  براي  برنامه ریزي  الگوسازي،  اعتباري،  و 
طرح هاي احیاء، بهسازي و نوسازي به منظور ضابطه مند کردن اقدامات در این زمینه 

توسط دولت و شهرداري ها؛ 
7( ساخت مسکن اجتماعي متناسب با هویت شهري ،محله اي و کالبدي در محدوده ها 

و محله هاي هدف با حمایت دولت و شهرداري ها؛
8( توجه به نقش محوري مدیریت شهري )شوراها، شهرداري ها و دهیاري هاي سراسر 

کشور( در زمینه برنامه ریزي و اجراي طرح هاي احیاء، بهسازي و نوسازي؛
غیر  و  مسکوني  ساختمان هاي  نوسازي  و  بهسازي  احیاء،  امر  در  سرمایه گذاري   )9

مسکوني انتفاعي بخش خصوصي و ساکنان و شاغالن محلي؛
حل  و  ساکنان  معیشت  بهبود  محلي،  اجتماع  توسعه  برنامه هاي  واجراي  تنظیم   )10
مسائل اجتماعي به موازات احیاء، بهسازي و نوسازي کالبدي محدوده ها و محله هاي 

هدف؛ 
11( حفظ و ارتقاي هویت فرهنگي و سرمایه اجتماعي محدوده ها و محله هاي هدف با 
رویکرد ایجاد حس تعلق مکاني و همبستگي جمعي و در نتیجه مشارکت مؤثر ساکنان؛

12( سهیم شدن ساکنین محلي در صرفه ها و ارزش  افزوده هاي ایجاد شده در فرآیند 
احیاء، بهسازي و نوسازي شهري؛ 

13( اجتناب از مداخله دولت، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به آن ها در محدوده ها 
و محله هاي هدف به قصد صرف کسب درآمد؛ 

14( اجتناب از مداخالتي که منجر به جابجایي گسترده ساکنان محدوده ها و محله هاي 
هدف گردد. 
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5( راهبردها

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 مي شود: 
1( انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهسازي و نوسازي در چارچوب نظام هماهنگ 

سیاست گذاري توسعه شهرها با اولویت بخشي به سیاست توسعه دروني؛ 
تقاضاي  به  پاسخ  بازار سرمایه در  و  بازار زمین و مستغالت شهري  2( رفع شکست 

اسکان قشرهاي کم درآمد شهري؛
3( تهیه طرح ها و تنظیم برنامه هاي احیاء )باززنده سازي(، بهسازي و نوسازي بر اساس 
تقاضاي واقعي ساکنان و به فراخور ویژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي هر یک 
از محدوده ها و محله هاي هدف به منظور بهبود کیفیت زندگي،  تقویت و ارتقاي هویت 

محله ها و محدوده ها؛ 
احیاء،  زمینه  در  4( جلب مشارکت ساکنان و شاغالن محدوده ها و محله هاي هدف 

بهسازي و نوسازي؛ 
5( تسهیل سرمایه گذاري و ایجاد نظام انگیزشي مناسب به منظور ترغیب و سرمایه گذاري 

ساکنان، مالکان مستغالت و بخش خصوصي در محدوده ها و محله هاي هدف؛
6( بهبود وضعیت اقتصادي، اجتماعي وشرایط محیطي ساکنان محدوده ها و محله هاي 

هدف؛
7( شناسایي، حفظ،  تقویت و بهره گیري از ظرفیت ها و قابلیت هاي کالبدي، اجتماعي و 
اقتصادي و محیطي اماکن و محدوده هاي تاریخي - فرهنگي شهرها در جهت احیاء، 

بهسازي و نوسازي محدوده ها و محله هاي هدف؛
8( تنظیم نظام تأمین مالي مناسب براي تحقق طرح ها و برنامه هاي احیاء، بهسازي و 

نوسازي محدوده ها و محله هاي هدف. 
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6( سياست ها 

سیاست هایي 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 )1( - انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهسازي و نوسازي در چارچوب 
اولویت بخشي به سیاست توسعه  با  نظام هماهنگ در سیاست گذاري توسعه شهرها 

دروني. 
1( ایجاد بسترهاي نهادي و قانوني مناسب به منظور مدیریت محدوده ها و محله هاي 

هدف در ذیل مدیریت یکپارچه شهري کشور.
2( تأکید بر توسعه دروني از طریق شناسایي ظرفیت هاي موجود در درون شهرها و 
پرهیز از گسترش بي رویه شهرها که موجب تخریب منابع طبیعي و آثار ناگوار زیست 

محیطي مي شود. 
به  شهرها  محدوده  در  واقع  متخلخل  و  ناهمگون  ناکارآمد،  اراضي  از  بهره گیري   )3
مثابه اراضي ذخیره برنامه هاي احیاء، بهسازي و نوسازي شهري در چارچوب طرح هاي 

توسعه شهري. 
 - اقتصادي  و  کالبدي  توسعه  بین  پیوند  ایجاد  و  فقرزدائي  برنامه هاي  به  توجه   )4

اجتماعي شهرها در چارچوب برنامه هاي راهبردي توسعه شهرها. 
به  توجه  از طریق  درآمد  خانوارهاي کم  مالي  استطاعت  در  زندگي  تأمین فضاي   )5
الگوهاي سکونت با اولویت تأمین پارکینگ مورد نیاز و رعایت حد نصاب تفکیک زمین 

در تهیه و اجراي طرح هاي توسعه و عمران شهري. 
6( توانمندسازي و ظرفیت سازي در شهرداري ها و شوراهاي اسالمي شهرها )از منظر 
بهبود  منظور  به  نهادسازي(  و  تشکیالت  ساختار  انساني،  نیروي  مالي،  بودجه ریزي 

خدمات رساني و عمران شهري در محدوده ها و محله هاي هدف.
7( ساده و شفاف سازي مقررات و مراحل صدور مجوز ساخت و ساز. 

استحکام بخشي  هدف  با  ساختمان  ملي  مقررات  دقیق  و  کامل  اجراي  بر  تأکید   )8
زلزله در محدوده ها و  برابر  )ساخت و ساز( و مقاوم سازي )ساختمان هاي موجود( در 

محله هاي هدف. 
9( شناسایي و بهره گیري از ظرفیت هاي کالبدي موجود در ایجاد کاربري هاي مورد نیاز 
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با استفاده از بسته هاي حمایتي و تشویقي.
10( تنظیم پیش نویس راهنمای ضوابط طراحی و استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، 
با توجه به ویژگی های اقلیمی و شهرسازی و معماری محله ها و محدوده های هدف 
هر استان توسط اداره کل راه و شهرسازی مربوطه و پیشنهاد آن به مرجع قانونی تنظیم 

مقررات ملی ساختمان برای سیر مراحل تأیید و اجرا.
  راهبرد )2( - رفع شکست بازار زمین و مستغالت شهري و بازار سرمایه در پاسخ به 

تقاضاي اسکان اقشار کم درآمد شهري . 
1( تأکید بر اجراي به موقع طرح هاي آماده سازي زمین در محدوده شهرها به منظور 

عرضه زمین شهري به تناسب تقاضا و در استطاعت مردم. 
2( تهیه و تنظیم برنامه هاي مسکن ارزان قیمت با کیفیت مناسب توسط وزارت راه و 
شهرسازي و بسترسازي اجراي آنها با استفاده از تجربیات گذشته و استفاده از ظرفیت 
شهرداري ها، تعاوني ها،  بخش خصوصي، نهادهاي محلي و خیرین در چارچوب قانون 

ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن. 
3( تشویق و ترویج استفاده از فناوري هاي نوین ساختماني به منظور ساخت سریع و 

ارزان و استاندارد واحدهاي مسکوني در استطاعت گروه هاي کم درآمد. 
4( ایجاد ساز و کار مناسب ارایه خدمات فني و مشاوره اي الزم به ساکنان محدوده ها 
و محله هاي هدف به منظور ارتقاي کیفي ساخت و ساز در فرایند احیاء، بهسازي و 

نوسازي واحدهاي مسکوني آنها. 
در  مسکن  تولید  به  سازان  انبوه  تشویق  و  حمایت  منظور  به  الزم  تدابیر  اتخاذ   )5

محدوده ها و محله هاي هدف. 
  راهبرد )3( - تهیه طرح ها و برنامه هاي احیاء،  بهسازي و نوسازي بر اساس تقاضاي 
واقعي ساکنان و به فراخور ویژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي به منظور بهبود 

کیفیت زندگي، تقویت و ارتقاي هویت محدوده ها و محله هاي هدف.
1( اجتناب از برنامه ریزي و طراحي مداخالت گسترده اي که منجر به از هم گسیختگي 
بافت کالبدي، اجتماعي و اقتصادي محالت و جابجایي گسترده ساکنان در طرح هاي 

احیاء، بهسازي و نوسازي می شود. 
2( سیاست گذاري و برنامه ریزي براي محدوده ها و محله هاي هدف با رویکرد شهرنگر. 
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3( احصاي نیازهاي ساکنان بر اساس تقاضاي واقعي و اولویت بندي آنها با رویکرد 
برنامه ریزي مشارکتي. 

4( پیش بیني برنامه هاي تجمیع و تفکیک مجدد پالك هاي ثبتي حسب مورد به منظور 
رفع مشکل ریزدانگي و ایجاد انگیزه تجدید ساخت در مقیاس بلوك شهري با حفظ 

هویت و منافع اجتماع محلي در محدوده ها و محله هاي هدف. 
5( برنامه ریزي براي رفع مشکل نفوذناپذیري، از طریق ساماندهي شبکه معابر با رعایت 

ضوابط مربوط و کمترین تخریب  کالبدي.
6( پیش بیني تدابیر الزم در برنامه ها و طرح هاي احیاء، بهسازي و نوسازي براي جلب 
رضایت و اسکان موقت ساکنین محدوده ها و محله هایي که تخریب و تجدید بناي 
ساختمان هاي هم جوار در آنها ضروري بوده و امکان سکونت را از ساکنین آنها سلب 

نماید. 
7( رعایت الزامات تولید فضاهاي مسکوني جدید در اجراي طرح هاي احیاء، بهسازي 
و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري در حد استطاعت مالکان و مستاجران 
ساکن در محدوده ها و محله هاي هدف قبل از اجراي طرح بر مبناي اسناد طرح هاي 

باالدستي. 
8( به کارگیري فناوري ها و شیوه ها و تجهیزات نوین و حسب مورد پیشنهاد استفاده 
در  بي ضابطه  تعریض هاي  از  جلوگیري  منظور  به  ترکیبي  و  سیال  کاربري هاي  از 

محدوده ها و محله هاي هدف. 
9( حفظ منظر شهری و جلوگیری از آلودگی بصری با استفاده از المان های محیطی 

بومی و منطقه ای.
  راهبرد )4( - جلب مشارکت ساکنان و شاغالن محدوده ها و محله هاي هدف در 

زمینه احیاء، بهسازي و نوسازي شهري. 
1( تسهیل شکل گیري شوراهاي محله ،سازمان هاي مردم نهاد، دفاتر خدمات نوسازي 
و تعاوني ها و سایر نهادهاي تسهیل گر توسط شوراهاي اسالمي شهرها با همکاري 

سازمان مجري.
2( برگزاري برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاي فرهنگ شهروندي و جلب همکاري 
اجتماعات ساکن در محل توسط سازمان مجري و نهادهاي محلي با حمایت شهرداري.  
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3( رعایت اولویت محدوده ها و محله هاي هدف در تخصیص منابع دولتي جهت تأمین 
زیرساخت ها و خدمات پایه شهري با رویکرد محرك توسعه. 

4( حمایت از تشکیل تعاوني مالکان مستغالت در آن دسته از بلوك هاي شهري که 
براي  مالکان  نماینده  مذکور  تعاوني هاي  است.  زمین  مجدد  تنظیم  و  تجمیع  نیازمند 
تجمیع، قطعه بندي و تنظیم مجدد اراضي خواهند بود و ادارات ثبت اسناد و امالك در 

اجراي ماده )10( قانون موظف به همکاري با آنها مي باشند. 
و  تعاونی ها  بر  تأکید  با  مردمی  های  تشکل  پروژه های  اجرای  به  دهی  اولویت   )5

استفاده از ظرفیت های قانون تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی.
  راهبرد )5( - تسهیل سرمایه گذاي و ایجاد نظام انگیزشي مناسب به منظور تشویق 
سرمایه گذاري بخش خصوصي از جمله ساکنان و مالکان مستغالت در محدوده ها و 

محالت هدف. 
)آموزشي،  ورزشي،   عمومي  کاربري هاي  براي  دولتي  اراضي  واگذاري  در  تسهیل   )1
نظیر  راهکارهایي  طریق  از  هدف  محله هاي  و  محدوده ها  در  فرهنگي(  و  بهداشتي 

فروش قسطي یا اجاره به شرط تملیک. 
2( اعطاي تسهیالت بانکي ارزان قیمت و تخفیف در عوارض صدور پروانه حسب مورد 
براي ساکنین و سازندگان واحدهاي مسکوني،  تجاري، اداري، خدماتي و خریداران آن 
درچارچوب قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین و مقررات 

مربوط. 
3( تسهیل در صدور اسناد مالکیت جدید توسط ادارات ثبت اسناد و امالك شهرستان 

با استفاده از ماده )10( قانون.
4( تنظیم پیش نویس راهنماي ضوابط طراحي و استفاده از مصالح ساختماني مناسب با 
توجه به ویژگي هاي اقلیمي و شهرسازي و معماري محله ها و محدوده هاي هدف هر 
استان توسط اداره کل راه و شهرسازي مربوطه و پیشنهاد آن به مرجع قانوني تنظیم 

مقررات ملي ساختمان براي سیر مراحل تأیید و اجرا. 
و  تفصیلي  و  جامع  طرحهاي  روز  به  عمومي  رساني  اطالع  جهت  سامانه  ایجاد   )5
طرح هاي احیاء، بهسازي و نوسازي شهري با لحاظ آخرین تغییرات توسط شهرداري ها 

در محدوده ها  و محله هاي هدف. 
اراضي در محدوده ها و  و  از خرید امالك  نهادهاي دولتي  و  اجتناب شهرداري ها   )6
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نیاز قطعي کاربري هاي عمومي و خدماتي  اراضي مورد  محله هاي هدف به استثناي 
شهر در صورت وجود متقاضي بخش غیردولتي براي خرید زمین. 

  راهبرد )6( - بهبود وضعیت اقتصادي، اجتماعي و شرایط محیطي ساکنان محدوده ها 
و محله هاي هدف.

بهداشتي،  درماني  عمومي،  آموزش  خدمات  تأمین  جهت  ویژه  برنامه هاي  تهیه   )1
به ستاد  براي تصویب  ارائه  و  مربوط  توسط دستگاه هاي  تفریحي  تأسیسات  ایجاد  و 

شهرستاني و استاني.
2( توسعه آموزش هاي فني حرفه اي، مهارت هاي پایه و ایجاد اشتغاالت خرد و پایدار 

به منظور تقویت بنیه اقتصادي خانوارهاي ساکن. 
3( تهیه بانک اطالعات یکپارچه بیکاران جویاي کار ساکن در محدوده ها و محله هاي 
هدف توسط دستگاه مربوط به منظور تسهیل در یافتن شغل مناسب براي متقاضیان. 

4( حمایت از مشارکت و تجمیع سرمایه خرد ساکنین از طریق نهادهاي مالي قانوني به 
منظور ایجاد اشتغال و بازسازي، بهسازي و نوسازي مسکن در محدوده ها و محله هاي 

هدف. 
قابلیت هاي  و  ظرفیت ها  از  بهره گیري  و  تقویت  حفظ،  شناسایي،   -  )7( راهبرد    
فرهنگي   - تاریخي  محدوده هاي  و  اماکن  محیطي  و  اقتصادي  اجتماعي،  کالبدي، 

شهرها در احیاء، بهسازي و نوسازي محدوده ها و محله هاي هدف.
تاریخي مصوب سازمان میراث فرهنگي،  و  1( در عرصه ها و محدوده هاي 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 
نواحي، توسط سازمان میراث فرهنگي، صنایع  این  ارتقاي کیفیت زندگي ساکنین  و 
دستي و گردشگري و با همکاري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري مربوط بر مبناي 
»ضوابط مصوب حفاظت از بافت هاي تاریخي کشور« تهیه مي شود. این نظام نامه به 

تصویب شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران خواهد رسید. 
2( در آمیختن طراحي شهري با تجدید حیات شهري در عرصه هاي تاریخي و فرهنگي 
با رویکرد حفظ هویت کالبدي محیطي این عرصه ها و تأثیرگذاري آن ها در سایر عناصر 

شهري همزمان با احراز کارکردهاي نوین شهري.
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3( حمایت از جاذبه هاي گردشگري و تاریخي محدوده ها و محله هاي هدف با رویکرد تجدید 
حیات اجتماعي ، اقتصادي و بهبود وضعیت کالبدي فضاهاي عمومي آنها از طریق تقویت 

سرمایه گذاري و تعیین کاربري هاي متناسب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4( اجتناب از مداخالت کالبدي گسترده و تأکید بر حفاظت از وحدت نظام ساختاري 
کالبدي و اجتماعي با رویکرد بازیابي هویت ناشي از خاطره مشترك اجتماعي، حفظ 
با مشارکت ساکنان  احیاي مرکز محالت  بهینه  جمعیتي و حفظ و  تراکم متناسب و 

محدوده ها و محله هاي هدف. 
5( تجدید حیات اقتصادي عرصه هاي فرهنگي و تاریخي محدوده ها و محله هاي هدف 

از طریق باز تعریف نقش و کارکرد آن ها با توجه به نیازهاي اقتصاد شهري. 
عرصه هاي  و  محدوده ها  مجموعه ها،  بناها،  تک  احیاي  و  حفاظت  برنامه ریزي   )6
بر  با تأکید  پیوند آن  تاریخي محدوده ها و محله هاي هدف و عناصر بالفصل و هم 

یکپارچه سازي ساختار اقتصادي این نواحي با ساختار توسعه اقتصادي شهر. 
  راهبرد )8( - تنظیم نظام تأمین مالی مناسب برای تحقق طرح ها و برنامه های 

احیاء، بهسازی و نوسازی شهری محدوده ها و محله های هدف.
1( پیش بینی هزینه عمران شهری در محدوده ها و محله های هدف در ردیف خاصی 
از بودجه سرمایه ای شهرداری ها و تأمین آن از محل عوارض نوسازی، عوارض پذیره 

و سایر عوارض.
2( ایجاد ردیف بودجه ای مستقل در قوانین سنواتی برابر ماده )13( قانون حمایت از 
احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری- مصوب 1389- برای 

عمران شهری در محدوده ها و محله های هدف.
3( استفاده از منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات 

مربوط.
4( انتشار اوراق مشارکت و استفاده از سایر ابزارهای مالی قانونی.

5( استفاده از ظرفیت  نهادهای مالی قانونی.






