
 به نام خدا

 میته استانی ساماندهی امور اجتماعی ، فرهنگیکآیین نامه 

 وامنیتی مناطق ویژه اجتماعی

 بافت های فرسوده و فضاهای بی دفاع شهری( -حاشیه نشین –گاه های غیر رسمی  ونتک)س

ثر کهای فرسوده در ا ونتگاه های غیر رسمی و بافتکس ل گیری و گسترش مناطق حاشیه نشین وکروند ش

ه ناشی از کمتر ارائه شود. فقر اقتصادی و فرهنگی، کشهرها موجب شده تا خدمات شهری مطلوب در این نقاظ 

های  بستری برای بروز و رشد سریع مسائل و آسیب ل گیری این مناطق می باشد موجب شده تاکهمان روند ش

 اجتماعی متعدد باشد. 

الن ملی در کها و برنامه های  رد سیاستکاجماعی در روی  2831های متمادی و خصوصا از سال  طی سال        

ی نا کاین میان به دلیل ظاهر نابسامان و ساختار فیزی اما در .ار قرار گرفتکساماندهی مناطق موجود در دستور 

ن اهمیت ارتقاء وضعیت مرنگ شدکالبدی آنها موجب کدغدغه ارتقاء وضعیت عمرانی و  ،متناسب این مناطق

فرهنگی گردید و به  –مرنگ شدن اهمیت ارتقاء وضعیت شاخص های اجتماعی کالبدی آنها موجب کعمرانی و 

ه کدلیل افزایش جمعیت دراین مناطق و سایر زمینه های موجود، گسترش جرایم اجتماعی و مسائل متعددی 

شاند زنگ خطر دراین مناطق را به صدا کلش می مدیریت امور اجتماعی را در سطح محلی و منطقه ای به چا

 درآورد. 

 سند ملی توانمند سازی و ساماندهی »بنا براین در راستای اهداف سند تدوین شده در همان زمان با عنوان       

ه مبتنی بر بستر سازی برای ارتقای شرایط ک(‹‹ 2831 –گاه های غیر رسمی )مصوب هیأت وزیران  ونتکس

ونتگاه های کرامت انسانی در سکی پایدار و فراگیر در جهت رشد سالمتی ، امنیت ، امید، ایمان و محیطی به نحو

نان این کغیر رسمی موجود و زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری برای سا

محلی است. رسیدگی به امور اقدامات  ت همه جانبه آنها در تصمیم گیری ها وکونتگاه ها به همراه مشارکس

ه سیاستها و راهبردهای پیشگیری و کضرورت است. درعین حال  کفرهنگی ، اجتماعی و امنیتی این مناطق نیز ی

ه کن هستند کجلوگیری از گسترش این نقاط می بایست به جد دنبال گردد اما به هر حال جمعیتی در این نقاط سا

ست مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از بروز و گسترش مسائل و آسیب های مطالبات و نیازهای حقیقی آنان می بای

 اجتماعی، فرهنگی، و ... جلوگیری نمود. 

مبنی بر ضرورت  26/6/09شور مورخ کشورای اجتماعی  65با لحاظ ضرورت های فوق و براساس مصوبه جلسه 

امور اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی  میته ملی ساماندهیکآیین نامه »رسیدگی به مسائل این نقاط و تصویب 

ارگروه ک››میته استانی ذیل کمیته ملی، کشور متناظر با کشورای اجتماعی  65در جلسه « مناطق ویژه اجتماعی

استان برای هدایت امور اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی و بررسی و به « اجتماعی و فرهنگی

میته استانی ساماندهی امور ک»موجود سازمانها و ادارات استان با عنوان ارگیری زمینه ها و ظرفیت های ک

بافت های  ،های غیر رسمی، حاشیه نشین ونتگاهکاجتماعی ، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی س

 یل می گردد. کتش« فرسوده و مناطق بی دفاع شهری

 تعریف:  -1ماده 

های فرسوده مناطق بی  غیر رسمی، مناطق حاشیه نشین ، بافتگاه های  ونتکمناطق ویژه اجتماعی شامل س

ا نا امنی و آسیب های یه از خدمات اجتماعی و فرهنگی الزم برخوردار نبوده و کدفاع شهری  و سایر موارد مشابه 

 ه به شرح زیر تعریف می گردد: کم است می باشد کاجتماعی در آن منطقه حا

ه عمدتا مهاجرین روستایی و تهیدستان کهایی هستند  شین : بافتگاه های غیر رسمی و حاشیه ن ونتکس -2

بدون مجوز و خارج از برنامه  ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری )طرحهای جامع  شهری را درخود جای داده و

 از نظر یت هستند وکعمدتاَ فاقد سند مال ،و تفصیلی( در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها بوجود آمده اند

البدی و برخورداری از خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و زیر ساختهای شهری شدیداَ دچار کویژگیهای 

 مبود هستند. ک

ه افراد فقیر و محروم شهری کن کط و ویژگیهای ظاهری و عمدتا فرسوده بودن مسایبافت فرسوده : بنا بر شرا -1

مساحت  %69م عرض، ناپایداری و فقدان سیستم سازه ای و بیش از کرا درخود جای داده اند و دارای معابر 



ان این مناطق توسط سازمان راه وشهرسازی استان قابل احصاء می کمتر باشد نقشه وم 199متراز کآنها 

 باشد. 

ه نسبت به سایر فضاهای شهری قابلیت بیشتری برای بروز جرم دارند و کی یفضای بی دفاع شهری : فضاها -8

ار نشدن کان رؤیت به علت نبود روشنایی و آشکالبدی خارج از دید محسوب می شوند عدم امکاصیت بنا بر خ

های دنج و مطمئنی برای فعالیت های غیرمجاز  انکی است . به همین دلیل اینگونه فضاها مکجرم به علت تاری

گوداله،  های فرورفته وونابهنجار محسوب می شوند زیر پل های شهری داخل زیرگذرها پل های هوایی، زمین 

ها مواردی از فضاهای بی  اره و نظایر اینکارگاه های ساختمانی نیمه کفضاهای دارای پوشش گیاهان انبوه، 

 دفاع شهری هستند. 

 : اهداف: 2ماده 

سند چشم ، اقدام در راستای دستیابی به اهداف اسناد ملی و فرادستی شامل: قانون برنامه پنجم توسعه -2-1

ل اجتماعی ونتگاه های غیر رسمی و طرح تحوکسسند ملی توانمند سازی و ساماندهی  ،بیست سالهانداز 

 شور کمصوب شورای اجتماعی 

انات موجود آنان به کاستفاده از ظرفیت ها و ام های استان و ایجاد هماهنگی در فعالیت ادارات و سازمان -1-1

 اعی دراین مناطق جروی های اجتمکمنظور پیشگیری از بروز آسیب ها و 

ور و کشناسایی و بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی ، فرهنگی وامنیتی و نیاز سنجی در مناطق مذ -8-1

 نین آنها کبرنامه ریزی برای بهبود وضعیت سا

نان و کت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در توانمند سازی ساکشناسایی و استفاده از ظرفیت مشار -4-1

 بهبود وضعیت شاخص های فرهنگی و اجتماعی آنان 

نین مناطق کبرنامه ریزی در راستای ارتقاء توانمندی ها و مهارتهای زندگی و صیانت از حقوق شهروندی سا -6-1

 ویژه اجتماعی 

 میته کاعضاء  -3ماده 

استانی ساماندهی امور اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی، به شرح زیر تعیین  ی میتهکاعضاء 

 می گردد: 

 معاون امنیتی ، سیاسی و اجتماعی استان )رئیس (  -

 ل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری )دبیر( کمدیر -

 استانداری  واشتغال یزمعاون برنامه ری -

 ل آموزش و پرورش کمدیر  -

 هنگ وارشاد اسالمی ل فرکمدیر -

 معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری  -

 ل ورزش و جوانان کمدیر -

 ار و رفاه اجتماعی کل تعاون، کمدیر  -

 ی کرئیس دانشگاه علوم پزش -

 شهردار  -

 ل راه وشهرسازی کمدیر -

 ل آموزش فنی و حرفه ای کمدیر -

 میته امداد امام خمینی )ره ( کرئیس  -

 ل بهزیستی کمدیر -

 فرمانده نیروی انتظامی  -

 ل تبلیغات اسالمی کمدیر -

 ل صدا وسیما کمدیر  -

 ل دفتر بانوان و امور خانواده کمدیر -

 رئیس بسیج مساجد و محالت  -

 ل دفتر امور اتباع خارجی کمدیر -

 رئیس سازمان بسیج  -



 دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر )استان( -

 ل بنیاد شهید و امور ایثارگرانکمدیر  -

، : بدیهی است با پیشنهاد و موافقت اعضا می توان بر حسب موضوع جلسه از اساتید دانشگاه  2تبصره -

سازمانهای مردم نهاد و سایر سازمانها و ادارات جهت حضور در جلسات )بدون داشتن حق رأی ( دعوت به 

 عمل آورد. 

 گردد. یس میتاس یاراستاند یو فرهنگ یته در دفتر امور اجتماعین كمیا یرخانه دائمی: دب 1تبصره -

برگزاری جلسات و پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده داشته و می  ،: دبیر جلسه وظیفه هماهنگی 8تبصره -

 میته و سایر اعضاء آن برساند. کمیته را به اطالع رئیس کار دوره ای کبایست گزارش 

 میته: کوظایف  -3ماده 

اهش آسیب ها و ناهنجاری های کوتاه مدت در زمینه کمدت و بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت ، میان  2-8

 اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی در مناطق ویژه اجتماعی 

ونتگاه های غیر رسمی و ارتباط ک: با توجه به فعالیت ستاد ملی و استانی توانمند سازی و ساماندهی س2تبصره 
اهش زمینه ها و بسترهای مسائل اجتماعی و فرهنگی ، برنامه ریزی کبهسازی با  تنگاتنگ اقدامات عمرانی و

 ور و اقدامات انجام شده باشد. کمیته می بایست مرتبط با طرحهای مطالعات و شناسایی ستاد مذکهای این 

و  یرسم، ی، آموزش یتیامن – یفرهنگ – ی) اجتماع ییاجرا یوبرنامه ها یعمل ین راهكارهاییوتب یبررس -1-8
 یوفرهنگ یاجتماع یارتقاء شاخص ها یو... ( به منظور توانمند ساز ی، ورزش ی، درمان ی، بهداشت یرسمر یغ

 و یم  اجتماعیجرا ب ها ویكاهش آس ، كنترل و یریشگین  ، پیساكن یاجتماع و یفرد یبهبود  رفتارها ارتقاء و
  یژه اجتماعیمناطق و یمسائل فرهنگ

 یمردم یمشاركت ها مردم نهاد و یها ل سازمانیپتانس ت ویاستفاده از ظرف ین راهبردهاییتب و یبررس-8-8
 یب هایكاهش آس و یریشگیپ یراستا برنامه ها درمناطق مورد نظر در یاجرا و  یدرطراح ین (  و محلی)ساكن
  یاجتماع

دگان  یب دیآس ب ویمعرض آس به موقع  به افراد در یخدمات رسان ف درین وظاییتع و یجاد هماهنگیا-4-8
 مربوطه  یها نظارت دستگاه ق موسسات مردم نهاد بایاز طر یاجتماع

،  ی، بهداشت یاجتماع یت هایدن به حمایتمركز بخش و یشهر یبافت ها ز دریب خینقاط آس  ییشناسا -6-8
  یمشاوره اجتماع و یاجتماع یمددكار خدمات و

  یقانون یهاارائه راهكار درجهت رفع خأل ته وین موجود مرتبط باموضوع  كمیقوان یبررس -5-8

 برنامه ها یاجرا شده در ییمحالت شناسا ت مناطق وین اولوییتع و یبررس-5-8

 ن یمجرم مقابله با كنترل و ین راهكارهاییتع ن مناطق ویا در یجرائم اجتماع یت بندیولوا و ییشناسا 3-8

 شهر مبدأ ن به روستا ویاندن مهاجربازگرد از مهاجرت و یریشگیپ یدرخصوص برنامه ها یبررس-0-8

 ته :یل جلسات كمیوتشك یزارگ: نحوه بر 4ماده 

 یل میته  تشكیرخانه كمیدعوت دب انه( بای)به صورت ماه یبراساس زمانبند ته به طور منظم ویجلسات كم-2-4
 گردد.

 ل خواهد شد .یتشكته  یرخانه كمیبادعوت دب و یهماهنگ با جلسات فوق العاده برحسب ضرورت و-1-4

مدارك الزم به  و  ل  جلسه ، مراتب را به همراه دستور جلسهیك هفته قبل  از تشكیته حداقل یرخانه كمیدب-8-4
 د .یاطالع اعضاء خواهد رسان

 اعضاء ارسال خواهد شد . ین وبرایساعت  تدو 43ه صورتجلسات حداكثر ظرف یكل -4-4

اعضاء جلسه  ارائه خواهد  س وییجلسه به ر هر در رد ویگ یه صورت مرخانیته توسط دبیمصوبات كم یریگیپ-6-4
 شد .

 كه در یرخانه ستاد ملیست به دبیبا یمصوبات  م یاجرا یراستا اقدام  در ته  ویگزارش صورتجلسات  كم -5-4
 .باشد به طور منظم اعالم گردد یوزارت كشور م یفرهنگ و یمركز امور اجتماع

 جلسات شركت خواهند نمود. در ن وییبه صورت ثابت  تعته یتبصره : اعضاء كم



 گردد.  یه واعالم میته رخانهیوتوافق اعضاء توسط دب یهنگهما جلسات  با یتبصره : برنامه زمانبند

  ییضمانت اجرا -5ماده 

 و یجلسه كارگروه اجتماع ن اعتبارات دریتام و ییبه منظور اخذ ضمانت اجرا ته درصورت لزوم ویمصوبات كم

م یعمل آمده تقده اقدامات ب صورت گزارش مصوبات و هر گردد. در یب میتوافق اعضاء تصو با مطرح و یفرهنگ

 شود. یكشور م یاجتماع یشورا

  یمنابع مال  -6ماده 

 باشد. یها م ربط دراستانیذ یته ، بودجه دستگاه هاین كمیمصوبات ا یاجرا یبرا یمنابع مال

 ر مقررات یسا – 7ماده 

كارگروه » ب یخ  ......................................... به تصویتبصره  درتار 5بند  و 19ماده  و 5ن نامه  مشتمل برییآ نیا

 باشد . یخ  الزم االجرا مین تاریاز ا د ویاستان رس«  یفرهنگ و یاجتماع


