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ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های تخصصی  هایکارگروهتشکیل پیشنهادی  آیین نامه»

هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی )پهنه های نابسامان میانی، محدوده های  تاریخی،پهنه 

 «شهرستانهای شهری با پیشینه روستایی و سکونتگاههای غیررسمی (

محدوده ها و محله هاي هدف برنامه بازآفرینی پایدارستاد پيشنهادي  هاي کارگروه

 شهرستان نوسازيهاي احياء، بهسازي و 

 
 های پیشنهادیکارگروهالف(

 ها:کارگروهاعضاء پیشنهادی 

 تلفيق: شوراي -

  کالبدی، زیرساختی و میراث فرهنگی کارگروهرئیس و دبیر 

  ارتقاءاجتماعی، فرهنگی و سالمت کارگروهرئیس و دبیر 

  ارتقاء اقتصادی، مشارکت های مردمی و تسهیالت کارگروهرئیس و دبیر 

  حقوقی و پیش نگری و پیشگیری از گسترش محله های ناکارآمد شهری کارگروهرئیس و دبیر 

  تأمین منابع مالی، درآمدها و تجهیز منابع استانی کارگروهرئیس و دبیر 

 :کارگروهشرح وظایف 

ها و طرح در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و کارگروهبررسی و اعالم نظر در خصوص پیشنهادات -1

 شهرستانمحله های هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی 

 شهرستانبرنامه ریزی جهت اجرای مصوبات ستاد -2

 ها و ستاد بازآفرینی پایدار شهریکارگروهایجاد هماهنگی و مدیریت میان بخشی و حلقه پیوند میان -3

ستاد شهرستانی  

بازآفرینی پایدار

شهری

کارگروه تأمین منابع

مالی، درآمدها و تجهیز

منابع استانی

کارگروه حقوقی و 

یری از پیشنگری و پیشگ

گسترش محله های  

ناکارآمد شهری

کارگروه ارتقاء 

اقتصادی،  

مشارکتهای مردمی و

تسهیالت

کارگروه اجتماعی،

فرهنگی و سالمت

کارگروه  

ساماندهی  

کالبدی،  

زیرساختی و  

میراث فرهنگی

شورای تلفیق
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 ایجاد زمینه های مشارکت میان دستگاهها در جهت اجرای توانمند سازی مناطق دارای بافتهای بابسامان -4

بررسی برنامه های آموزشی، تبلیغی، ترویجی در قالب کارگاههای تخصصی آموزش رسانه ای در زمینه جلب -5

 شهرستان مشارکت مردمی و پیشنهاد به جلسه ستاد

 شهرستانها و طرح در جلسه ستاد کارگروهبررسی پیشنهادات -6

 

 ساماندهی کالبدي، زیرساختی و ميراث فرهنگی کارگروه -1

 رئیس(یا از جانب وی معاونت ذیربط فرماندار( 

 معاونت فنی و عمرانی( شهردار(  

  شهر شورای اسالمیرئیس   

 دبیر(رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری( 

 اجرایی( -راه و شهرسازی)حوزه مدیریت شهرسازی و معاونت فنی 

 شهرستان برق رئیس اداره 

  شهرستان آب و فاضالب شهریرئیس اداره 

 شهرستان گاز رئیس اداره 

 شهرستان مخابرات رئیس اداره 

  شهرستان ثبت اسنادرئیس اداره 

  شهرستان اوقافرئیس اداره 

  شهرستان بنیاد مسکنرئیس اداره 

 NGO های مرتبط با میراث فرهنگی 

 اث فرهنگیدو نفر از فعاالن حوزه میر 

  شهرستان نظام مهندسیرئیس اداره 

 مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان یا معاون وی 

 :کارگروهشرح وظایف 

بازنگری در قوانین و مقررات محدود کننده دسترسی اقشار کم درآمد به تسهیالت و اعتبارات بانکی در  -1-1

 خصوص مسکن عمران و امور زیربنایی و ارایه راهکار

 بنایی و عمران و مسکن و ارایه به کمیسیون تلفیقاولویت های اجرایی در امو ر زیر شناسایی و تدوین-1-2

 ایجاد هماهنگی و وحدت برنامه ریزی و تصمیم گیری در مسکن عمران و امور زیربنایی -1-3

وسازهای توسعه  بررسی پیشنهادات مردمی و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه کنترل و نظارت بر ساخت-1-4

 تاسیسات زیربنایی

 بررسی سیاست ها و تلفیق طرحهای فرادست شهری با طرح توانمندسازی و وضعیت موجود -1-5

 .چوب سیاست های توانمندسازی مناطقپیشنهاد بودجه در بخشهای مسکن عمران و امور زیربنایی در چار-1-6

عه شهری با سیاست های تامین مسکن گروهای کم درآمد در ارئه راهکارهایی بین سیاست ها و برنامه های توس -1-7

 طرح های توسعه شهری
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 اجتماعی، فرهنگی و سالمت کارگروه -2

 

 یا از جانب وی معاون  فرماندار

 )رئیس(ذیربط

 رئیس شورای اسالمی شهر 

  شهر مربوطه )دبیر(شهردار 

 رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 رئیس اداره تبلیغات اسالمی 

 رئیس اداره ورزش و جوانان 

 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 رئیس اداره ثبت احوال 

  کانون پرورش فکری کودکان و رئیس

 شهرستان نوجوانان

  شهرسازی شهرستانرئیس راه و 

 رئیس آموزش و پرورش 

 رئیس بهزیستی 

  معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم

 دادگستری شهرستان

  (ره)رئیس کمیته امداد امام خمینی 

 دو نفر از اساتید دانشگاه 

 نماینده سازمان های مردم نهاد 

  مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان یا

 معاون وی

 

اهداف و شرح وظایف کارگروه استانی متناظر با اهداف و شرح وظایف کارگروه ملی بوده و کارگروه  -1تبصره 

در حدود قوانین و مقررات و مصوبات ستاد استانی اختیار دارد حسب مورد و متناسب با اقتضائات منطقه ای 

 تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. ملی

با تصویب و فعال سازی این کارگروه، کارگروه ساماندهی مناطق ویژه اجتماعی و سایر کارگروه  -2تبصره 

 کارگروه حاضر تداوم خواهد یافت. های مشابه حذف و موضوع در قالب 

در چارچوب سیاست ها و برنامه های مصوب ستادهای ملی، استانی بازآفرینی  شهرستانیکارگروه  -3تبصره 

ی شهرستانشهری و کارگروه ملی اقدامات الزم را انجام و گزارش عملکرد ماهانه/سالیانه را به دبیرخانه ستاد 

 ( ارسال خواهد نمود.شهرداری)

 

 :کارگروهشرح وظایف 

میان مدت و بلندمدت در زمینه اجتماعی، فرهنگی و سالمت محدوده  بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت، -2-1

 ها و محله های هدف

تعیین سازوکار تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه ها و طرح های اجتماعی، فرهنگی و سالمت در محدوده  -2-2

منابع مالی برای اجرای برنامه ها و محله های هدف در قالب بودجه های سنواتی دستگاه های مربوطه و پیش بینی 

 های مصوب و ارائه پیشنهاد به دولت و مراجع ذیربط

بررسی و تصویب برنامه های ساالنه و اولویت های دستگاه های مرتبط با حوزه اجتماعی، فرهنگی و سالمت در  -2-3

 تگاههای مربوطهفرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی محله ها و محدوده های هدف در قالب بودجه سنواتی دس
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بررسی و تصویب راهکارهای مناسب و مرتبط اجتماعی، فرهنگی و سالمت محدوده ها و محالت هدف جهت  -2-4

 درج در برنامه های توسعه و اسناد مرتبط با حوزه اجتماعی، فرهنگی و سالمت کشور.

ها(  NGOو  CBOی مردمی )بررسی و تصویب سازوکارهای الزم به منظور تقویت، حمایت و ایجاد تشکل ها -2-5

 و مشارکت این تشکل ها در اجرای برنامه های اجتماعی، فرهنگی و سالمت محدوده ها و محله های هدف

تقسیم کار بین اعضاء و دستگاه های متولی اجتماعی، فرهنگی و سالمت برای سیاستگذاری، برنامه ریزی،  -2-6

 ر سطوح استانی و محلی در قالب شرح وظایف ابالغینظارت و ... از طریق تعامل و همکاری بین بخشی د

ارزیابی عملکرد دستگاههای ذیربط در محالت و محدوده های هدف به منظور شناسایی مسائل و چالش های  -2-7

 موجود و آسیب شناسی برنامه ها و ارائه راهکارهای مناسب

دمات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی موجود و نظارت و پایش و کنترل عملکرد و فعالیت دستگاهها در مراکز خ -2-8

بررسی مشکالت و تعیین راهکارهای توانمندسازی ساکنان مناطق و اولویت بندی مراحل انجام پروژه های اجتماعی، 

 فرهنگی و بهداشتی

بررسی و پیشنهاد چگونگی نحوه واگذاری وظایف و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های دولتی به بخش  -2-9

 وصی، سازمان غیردولتی و مراجع ذیربط در محدوده ها و محله های هدفخص

اقدام برای ایجاد و تکمیل بانک اطالعات شاخص های اجتماعی و ... با همکاری دستگاه های مرتبط به منظور  -2-11

اعی و رصد و تحلیل شاخص های اجتماعی، فرهنگی مناطق هدف و ارائه پیشنهاد اجرای طرح های نیازسنجی اجتم

 فرهنگی در محدوده ها و محله های هدف مذکور.

 

 ارتقاء اقتصادي، مشارکتهاي مردمی و تسهيالت کارگروه -3

با عنایت به اجرایی نمودن  11/11/94مورخ  12/111/61968اعضاء و نحوه فعالیت این کارگروه براساس نامه شماره 

راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و سند ملی  2/7/1393مورخ  74911/48611تصویب نامه شماره 

 ناکارآمد شهری ابالغ گردید.

  رئیس(فرماندار یا معاون ذیربط( 

  دبیر( شهرستانآموزش فنی و حرفه ای رئیس اداره( 

  تعاون، کار و رفاه اجتماعیاداره رئیس 

  اداره راه و شهرسازیرئیس 

  کمیته امداد امام خمینی )ره(رئیس 

  اداره بهزیستیرئیس 

  اداره صنعت، معدن و تجارترئیس 

 رئیس شورای اسالمی شهر 

  اداره اقتصاد و داراییرئیس 

  حفاظت محیط زیست ادارهرئیس 

  اداره جهاد کشاورزیرئیس 

  اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریرئیس 

  به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانکها شهرستانسرپرست یکی از بانکهای 



 5 

 رئیس اداره منابع طبیعی 

 های صنعتی شهرستانرئیس اداره شهرک 

 شهرستانآب و فاضالب  رئیس اداره 

  اساتید دانشگاهدو نفر از 

 نمایندگان سازمان های مردم نهاد 

 ... نماینده اتاق تعاون، صنعت، معدن، کشاورزی و 

  یا افراد صاحب نظر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و  شهرستاندو نفر از کارآفرینان برتر

 .کارگروهرئیس اتاق تعاون و تأیید رئیس 

  نیازسایر دستگاه ها حسب مورد 

 مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان یا معاون وی 

 

 

اهداف و شرح وظایف کارگروه استانی متناظر با اهداف و شرح وظایف کارگروه ملی بوده و کارگروه  -1تبصره 

نطقه ای در حدود قوانین و مقررات و مصوبات ستاد استانی اختیار دارد حسب مورد و متناسب با اقتضائات م

 ملی تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.

کارگروه استانی در چارچوب سیاست ها و برنامه های مصوب ستادهای ملی، استانی بازآفرینی  -2تبصره 

 یشهرستانستاد  شهری و کارگروه ملی اقدامات الزم را انجام و گزارش عملکرد ماهانه/سالیانه را به دبیرخانه

 ( ارسال خواهد نمود.شهرداری)

 :کارگروهشرح وظایف 

 تهیه برنامه های ساالنه کارگروه منطبق با اهداف و با رعایت اولویت ها. -3-1

های پیشنهادی در زمینه ارتقاء مهارتهای شغلی و تحصیلی، آموزش فنی و حرفه ای در  بررسی و ارائه برنامه -3-2

 جهت بهبود وضعیت معیشت ساکنین با هدف فقرزدایی به منظور سیاستگذاری در ستاد استانی

ستی د بررسی و ارائه برنامه های پیشنهادی در زمینه ایجاد شرکتهای تعاونی اشتغال و تولید محصوالت و صنایع -3-3

 و خانگی با هدف ارتقاء اقتصادی خانوارهای کم درآمد محالت هدف به منظور سیاستگذاری در ستاد استانی.

بررسی و ارائه راهکارهای استفاده از تجارب فنی و منابع مالی ملی با رعایت ضوابط مربوطه در خصوص آموزش  -3-4

 های فنی و حرفه ای و کارآفرینی به ستاد استانی

رسی و ارائه برنامه های پیشنهادی آموزشی، مهارتی و فنی و حرفه ای، فرهنگی، تبلیغی، ترویجی، ظرفیت بر -3-5

 سازی و نهادسازی مرتبط اقتصادی در سطوح منطقه ای و محلی جهت تصویب در ستاد استانی

نامه ریزی های و بررسی مشکالت اقتصادی و ارائه راهکارهایی به منظور گنجاندن بافتهای غیررسمی در بر -3-6

 منطقه ای و محلی

شناسایی امکانات و محدودیت های اقتصادی مناطق در زمینه های مختلف و ارائه راهکار جهت تشویق بخش  -3-7

 غیردولتی و سرمایه گذاری در مناطق و پیشنهاد به شورای تلفیق

درآمد به تسهیالت بانکی و هدایت و  بررسی راهکارها و ارائه پیشنهادهای مناسب در زمینه دسترسی اقشار کم -3-8

 نظارت بر نحوه استفاده آن و پیشنهاد به شورای تلفیق
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بررسی وضعیت اشتغال در سطح محالت از طریق نهادهای منتخب مردمی و ارایه راهکارهای تشویقی برای  -3-9

 سرمایه گذاری در امور اشتغال زا

انکی استان و اظهار نظر در خصوص اولویت اعطای تسهیالت بررسی راهکارهای جذب منابع و مصارف شبکه ب -3-11

 و اعتبارات بانکی

بررسی، پیشنهاد و اولویت بندی توزیع اعطای تسهیالت و اعتبارات بانکی در حوزه بهسازی و نوسازی و ودیعه  -3-11

 مسکن در محالت هدف بازآفرینی شهری به ستاد استانی

 کت زنان و جوانان و ... در فعالیت های اقتصادی محالت هدفپیشنهاد برنامه های توسعه مشار -3-12

پیشنهاد اقدام برای ایجاد و تکمیل بانک اطالعات شاخص های اقتصادی، اشتغال و ... با همکاری دستگاههای  -3-13

 مرتبط

... که از سایر امورات مربوط به توانمندسازی اقتصادی و مشارکت های مردمی و تسهیالت و اشتغال زایی و  -3-14

 طریق ستاد جهت تصمیم سازی کارشناسی ارجاع می شود. 

 

 حقوقی و پيش نگري و پيشگيري از گسترش محله هاي ناکارآمد شهري کارگروه -4

  رئیس( شهرستان دادگستریرئیس( 

 دبیر( شهردار( 

  اطالعاترئیس اداره 

 شهرستان فرماندهی نیروی انتظامی 

  اداره ثبت اسنادرئیس 

  راه وشهرسازیرئیس 

  رئیس اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 شهرستان

 رئیس منابع طبیعی شهرستان 

  جهاد کشاورزیرئیس 

 2  معتمدین محلینفر از 

  محیط زیسترئیس حفاظت از 

 فرماندار شهرستان مربوطه 

 2 نفر از اساتید دانشگاه 

  شورای شهر مربوطهرئیس 

  مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان یا

 معاون وی

 :کارگروهشرح وظایف 

 بررسی زمینه های رسمیت بخشی و تضمین حقوق مالکیت در محدوده های بافتهای نابسامان -4-1

 نین سکونتگاههای غیررسمی به تسهیالت دولتیبررسی موانع حقوقی دسترسی ساک -4-2

بررسی چگونگی رصد کردن جابجایی ها و حرکات جمعیتی توسط نهادها و سازمانهای مسئول و هدایت  -4-3

 آگاهانه تحرکات جمعیتی

 بررسی و ارائه برنامه های افزایش جاذبه های زیستی در کانونهای روستایی و شهرهای کوچک و متوسط  -4-4

ارائه راهکارهای ظرفیت سازی و تقویت نهادهای مدیریتی مرتبط به منظور ساماندهی و توانمندسازی   -4-5

 بافتهای نابسامان و جلوگیری از گسترش آن

بررسی و ارائه راهکارهای شناسایی و تعیین محدوده بافتهای نابسامان در داخل و حریم بالفصل شهرها به  -4-6

 اسب با این محدوده ها )از قبیل دهیاری و بخشداری،شهرداری ویژه و...(  منظور تعیین تکلیف مدیریت متن

بررسی چگونگی تعیین تکلیف وضعیت مالکیت ساکنین و همچنین  امالک )اراضی( واقع در محدوده و  -4-7

 حریم شهر با هدف جلوگیری از رشد و گسترش بافتهای نابسامان به همراه ارائه برنامه های اجرایی
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سی نحوه مدیریت زمین، ایجاد بانک اطالعات زمین و مسکن شهری و همچنین نظارت، نگهداری و برر -4-8

 حفاظت از اراضی تصرفی دولتی و ملی در شهرها

بررسی چگونگی ممانعت از تفکیک و معامله زمین خارج از چارچوب های قانونی و همچنین ارائه تسهیالت  -4-9

 رسمی شهر به ویژه کاهش هزینه های مجوز ساخت و تفکیک  و مشوق های برای معامله زمین در بخش

پیشنهاد راهکارهای عملیاتی به ستاد استان در خصوص نحوه هماهنگی بین دستگاههای ذیربط جهت  -4-11

 استفاده بهینه از امکانات موجود به منظور پیشگیری و پیشنگری.

 

 ابع مالی، درآمدها و تجهيز منابعتأمين من کارگروه -5

 ماندار یا معاون ذیربط )رئیس(فر 

  امور اقتصادی و دارایی )دبیر(رئیس 

 رئیس شورای شهر 

 شهردار 

  راه و شهرسازیرئیس 

  (، کشاورزی، ملی، رفاه کارگران، سپهبانکها )تجارت، ملترئیس 

 رئیس اوقاف و امور خیریه 

 NGO ها و سازمان های مردم نهاد در ارتباط با موضوع کارگروه 

 وییا معاون  عمران و مسکن سازان مدیرعامل شرکت 

 

 :کارگروهشرح وظایف 

ع مالی و ابتکارات محلی )از قبیل خیرین و معتمدان محلی( در زمینه اجرای برنامه ها و شناسایی مناب -5-1

 پروژه های مصوب ستاد توانمندسازی استان

و ارایه راهکار جهت تشویق شناسایی امکانات و محدودیت های اقتصادی مناطق در زمینه های مختلف  -5-2

 سرمایه گذاری در مناطق و پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بخش غیر دولتی و

 ارائه راهکارهای ظرفیت سازی و تقویت منابع مالی به منظور ساماندهی و توانمندسازی بافتهای نابسامان  -5-3

 پیشنهاد ستاد در جهت تأمین سایر منابع به طرق مختلف

 

 

  



8 

 

 :ها کارگروهفعالیت نحوه  چگونگی وب( 

جهت  وی نمایندهدر جلسات ضروری است و در صورت عدم  امکان حضور،  کارگروهاعضاء  کلیه شرکت  –1

 .شدمعرفی خواهد  کارگروهدبیر شرکت در جلسات به صورت موقت و کتبا به 

وسط ت ستاد معرفی نموده وخانه ایندگان تام االختیار را به دبیردستگاههای عضو نم ،کارگروهتشکیل  با -2

 .شود خانه برای اعضا برای مدت دو سال حکم صادر میدبیر

رسمیت یافته و درصورت نیاز به رای گیری، تصمیمات اتخاذ شده،  دوسوم اعضابا حضور  کارگروهجلسات  -3

 اعضاء معتبر می باشد.کلیه با رای موافق نصف بعالوه یک 

رورت نیز می توانند بنا بر ض کارگروهخواهد بود. ضمنا اعضاء  کارگروهبا دعوت دبیر کارگروهتشکیل جلسات  -4

 .با درخواست تشکیل جلسه اقدام نمایند

از زمینه ها و  ها می توانند متناسب با وظایف محول شده گروههای کاری و کارشناسی درهریک کارگروه -5

 .خواهد بود شهرستانیبا تصویب ستاد  ،عناوین و وظایف این گروههای کاریمناطق تشکیل دهند

مراتب را به همراه دستور جلسه و قل یک هفته قبل از تشکیل هر جلسه، حدا موظفند کارگروهان دبیر - 6

 رسانید.ب خانه ستادو دبیراطالع اعضاء زمان تشکیل به 

 معرفی می گردد.خانه ستاد مشخص و به دبیر کارگروهدر اولین جلسه توسط اعضا  کارگروهدبیر هر  -7

نا ها نیز می توانند بکارگروهخواهد بود. ضمنا اعضاء  کارگروهبا دعوت دبیرها  کارگروهتشکیل جلسات  -

 .بر ضرورت با درخواست تشکیل جلسه اقدام نمایند

ح مباحث مربوط برای شرکت در ها موظفند از نمایندگان دستگاههای غیرعضو هنگام طرکارگروهدبیران  -8

 .حق رای دعوت به عمل آورند بدوندرخواست و تایید ستاد استانیبا ،جلسه

 ارگروهکبا امضا دبیر تدوین و کارگروه و تصمیمات اتخاذ شده در هر جلسه توسط دبیرصورتجلسات کلیه   -9

 .خانه ستاداعالم شوددبیرو  کارگروهی ساعت به کلیه اعضا 48حداکثر پس از 

های خود را به صورت کتبی یک هفته قبل از تشکیل جلسه پیشنهادداقل ها موظفند حکارگروهاعضا  - 11

 .اعالم نمایند کارگروهبه دبیر 

 ها منوط به تصویب ستاد استانی خواهد بود.کارگروهاجرای تصمیمات  -11

خانه ستاد به آنها ارجاع می شود بررسی موظفند پیشنهادها و موضوعاتی را که توسط دبیرها کارگروه -12

 .زارش کتبی ارایه نمایندنمایند و گ

 .خانه ستاد خواهند بودارش عملکرد فصلی و ارایه به دبیرها موظف به تهیه گزکارگروهدبیران  -13

ه ستاد خاندبیر باشد والزم االجرا می شهرستانی پس از ابالغ برای دستگاهها شهرستانیمصوبات ستاد  -14

 .تحقق مصوبات را پیگیری می نمایندها کارگروهو 

 خانه ستاد صورت می پذیرد.نگی دبیرها با هماهکارگروههای میدانی بازدید -15
 

 

 وظایف دبیرخانه کارگروه   -ج
 انجام امور کارگروه اعم از برگزاری جلسات، تنظیم صورتجلسات، ابالغ و پیگیری اجرای مصوبات و ... -

اولویت ها در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با تهیه برنامه های ساالنه کارگروه منطبق با اهداف و رعایت  -

 مشارکت دستگاههای عضو کارگروه
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زمینه سازی و نظارت بر راه اندازی و تشکیل کارگروه های شهرستانی متناظر و همچنین ارزیابی عملکرد آنها در  -

 دوره های زمانی مشخص

ه های مرتبط ارتقاء اقتصادی و مشارکت های انجام امورات مربوط به همکاری و هماهنگی بین بخشی با دستگا -

 مردمی و تسهیالت محدوده ها و محله های هدف

تهیه و تدوین برنامه های آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، ترویجی، پژوهشی، اطالع رسانی و برگزاری کارگاهها و همایش  -

 ستگاههای ذیربطها در سطوح محلی به منظور ظرفیت سازی نهادی بنا بر پیشنهاد و با مشارکت د

 خارجی( برای اجرای برنامه های مصوب کارگروه -بررسی و پیگیری تخصیص منابع مالی )داخلی -

ایجاد سامانه یکپارچه و تشکیل بانک اطالعاتی ارتقاء اقتصادی و مشارکت های مردمی و تسهیالت در سطح محلی  -

 ه ریزی.مرتبط با موضوع از طریق استانداری و سازمان مدیریت و برنام

 ع ذیربطو سایر مراج استانیتهیه گزارش ساالنه عملکرد فصلی کارگروه های شهرستانی جهت ارائه به دبیرخانه ستاد  -

 به دبیرخانه ارجاع می شود. شهرستانیانجام سایر اموری که توسط کارگروه و ستاد  -

 

 

 


