
 
` 
 

 1400 مرداد 9 

31 July 2021 
 1442 ذي الحجه 20  

زه
مو

آ
ی

هر
 ش

ی
رین

آف
از

ی ب
ها

 
ار

شم
 ه 

55 

 

 ساختار نهادی ستاد بازآفرینی شهری
 21، ستاد بازآفرینی شهری در سطح ملی دارای  02/07/1393هـ مورخ  74900/48601مصوبه شماره  2بر اساس بند 

اد در گردد. دبیرخانه این ستتشکیل می وزیر راه و شهرسازیو نایب رئیسی  رئیس جمهورعضو رسمی بوده که به ریاست 
 ست.مستقر ا )شرکت بازآفرینی شهری کنونی(شهری ایرانوزارت راه و شهرسازی )شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی 

های نحوه فعالیت ستادهای ملی و استانی توسط این مصوبه مبنی بر لزوم تهیه آیین نامه 4همچنین بر اساس بند 
رینی به تصویب ستاد ملی بازآف 23/04/1394در جلسه مورخ دبیرخانه ستاد ملی، آیین نامه نحوه فعالیت ستاد ملی تهیه و 

بنا به تصویب ستاد ملی، رئیس کمیسیون عمران مجلس این آیین نامه  3ماده  3بر اساس تبصره  شهری پایدار رسیده است.
خانواده،  امور زنان و قضائیه، معاونت رئیس جمهور در شورای اسالمی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه

 .جلسات ستاد ملی شرکت خواهند کرد شاد اسالمی به عنوان عضو درهای جهاد کشاورزی و فرهنگ و اروزارتخانه
های حسب مورد از نمایندگان سازمان ستاد ملی بنا بر ضرورت و این آیین نامه نیز  3ماده  4تبصره همچنین بر اساس 

 مانند ارتباطات و فناوریها ها/ وزارتخانهها/سازمانسایردستگاه ها ودانشگاه حقوقی، ، اشخاص حقیقی و(سمن ها) غیردولتی
ای کشور، معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت سازمان فنی وحرفه تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی، اطالعات، علوم،

ل شرکت در جلسات دعوت به عم مستضعفین، ستاد مبارزه با مواد مخدر و... برای بسیج  ،کشور، سازمان بسیج سازندگی
های ناکارآمد شهری و در جهت تصمیم سازی مناسب تنوع موضوعات مرتبط با بازآفرینی محدودهبا توجه به  .خواهد آورد

ت. اسامی بینی شده اسهای تخصصی زیر مجموعه ستاد ملی پیشبرای ستادهای بازآفرینی شهری پایدار، تشکیل کارگروه
 کارگروه هایی که تاکنون تشکیل شده اند به شرح زیر است:

 فرهنگی و سالمت )به ریاست وزارت کشور(؛ –جتماعیکارگروه ارتقاء ا 

  های مردمی و تسهیالت )به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(؛کارگروه ارتقای اقتصادی، مشارکت 

 های ناکارآمد )به ریاست قوه قضائیه(؛گیری از گسترش بافتبینی و پیشکارگروه پیش 

 ها(؛ها و دهیاریشهرها )به ریاست سازمان شهرداری کارگروه مدیریت روستاهای واقع در حریم 

 .)کارگروه وقف )به ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه 
های ها ستاد بازآفرینی استانی بر اساس آیین نامه نحوه فعالیت مصوب ستاد ملی، با عضویت دستگاهدر سطح استان

 گردد. عضو  تشکیل می 24استان با حضور راه و شهرسازی  رکلیمدو دبیری استاندار متناظر استانی و با ریاست 
 شهردارری و دبیفرماندار های سطح شهرستان و با ریاست در سطح شهرستان نیز ستاد بازآفرینی با عضویت دستگاه

 گردد.  شهر مربوطه تشکیل می
ی و های بازآفرینی استانیل ستادهای تخصصی متناظر سطح ملی نیز ذهای کشور، کارگروهها و شهرستاندر سطح استان

 اند.شهرستانی تشکیل شده
 

های اسالمی شهر و روستاها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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 استانی و شهرستانی ساختار نهادی ستادهای ملی، 

 

 



 
` 
 

 1400 مرداد 9 

31 July 2021 
 1442 ذي الحجه 20  

زه
مو

آ
ی

هر
 ش

ی
رین

آف
از

ی ب
ها

 
ار

شم
 ه 

55 

 

محدوده شهری )محدوده خدماتی شهرداری( منطبق بر حوزه  که نیایک استثناء و با توجه به  عنوان بهدر شهر تهران 
شهر تهران های تهران، ری و شمیرانات است؛ ریاست و دبیری ستاد بازآفرینی شهری پایدار های شهرستانفعالیت فرمانداری

 های احیاء، بهسازیمههای هدف برناها و محلهاست. بنابراین ستاد بازآفرینی پایدار محدوده شده واگذاربه مجموعه شهرداری 
نامه نحوه فعالیت ستاد آیین" 3ماده  5و همچنین تبصره  "سند ملی بازآفرینی شهری"شهر تهران با استناد به و نوسازی 

 باشد.و در حال فعالیت می  شدهلیتشک 1394در سال  "ها و محالت هدف استانی بازآفرینی پایدار محدوده
 شدهابالغدر این راستا ریاست ستاد بازآفرینی شهر تهران طی حکمی از طرف وزیر راه و شهرسازی به شهردار تهران 

از طرف  08/09/94مورخ  1103590/10ابالغیه شماره  موجب بهاست. دبیری ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهر تهران نیز 
واگذار گردیده است و این سازمان دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری پایدار  شهردار تهران به ریاست سازمان نوسازی شهر تهران

 باشد.تهران می شهر

 باشد:های زیر میشهر تهران شامل دستگاهاعضاء ستاد کالن
 )شهردار تهران )رئیس ستاد 

 )مدیرعامل سازمان نوسازی شهری تهران )دبیر 

 رئیس شورای اسالمی شهر تهران 

 مردم تهران در مجلس شورای اسالمی رئیس مجمع نمایندگان 

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران 

 معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران 

 ریزی استان تهرانرئیس سازمان مدیریت و برنامه 

 فرماندار تهران 

 مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران 

 نادستی و گردشگری استان تهرمیراث فرهنگی، صنایع رکلیمد 

 و امالک استان تهران اسنادثبت رکلیمد 

 دادگستری استان تهران کلسیرئ 

 اطالعات استان تهران رکلیمد 

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 

 مدیرعامل شرکت فاضالب شهر تهران 

 مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ 

 مدیرعامل شرکت گاز استان تهران 

  تهران بزرگفرمانده نیروی انتظامی 

  (مایصداوس 5مدیر سیمای استانی تهران )شبکه 

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران رکلیمد 

 االختیار بانک مرکزینماینده تام 

 نماینده وزارت بهداشت 

 ای استان تهرانرئیس سازمان آموزش فنی و حرفه 

  شهر تهران وپرورشآموزشمدیرکل 

 کمیته امداد امام خمینی استان تهران رکلیمد 

 بهزیستی استان تهران رکلیمد 

 )فرمانده سپاه حضرت رسول)ص 

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران 

 معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران 

 معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 

 معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران 

 معاون خدمات شهری شهرداری تهران 

 

 

 منبع: شركت بازآفريني شهري ايران


