1389/11/29
ابالغ سياستھای کلی نظام در امور »شھرسازی«
رھبر انقالب اسالمی سياستھای کلی نظام در امور »شھرسازی« را ابالغ کردند.
پيشنوﯾس اﯾن سياستھا پيش از اﯾن در مجمع تشخيص مصلحت نظام تھيه و به محضر حضرت آﯾتﷲ خامنهای تقدﯾم شده بود.
متن کامل اﯾن سياستھای ابالغی که به عنوان راھنمای دستگاھھای اجراﯾی ،تقنينی و نظارتی ،خط مشی و جھت گيری نظام را در بخش مذکور
تعيين میکند ،به شرح زﯾر است:
 - ١مکانﯾابی توسعه شھرھا در چارچوب طرح آماﯾش سرزمينی و بر اساس استعدادھای اقتصادی و با رعاﯾت معيارھای زﯾست محيطی و مراقبت از
منابع آب و خاک کشاورزی ،و اﯾمنی در مقابل سوانح طبيعی و امکان استفاده از زﯾرساختھا و شبکه شھری.
 - ٢تعيين ابعاد کالبدی شھرھا در گسترش افقی و عمودی با تاکيد بر ھوﯾت اﯾرانی-اسالمی و با رعاﯾت مالحظات فرھنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،
امنيتی ،حقوق ھمساﯾگی و امکانات زﯾربناﯾی و الزامات زﯾست محيطی و اقليمی.
 -٣ھماھنگ سازی مقررات و اﯾجاد ھماھنگی در نظام مدﯾرﯾت تھيه ،تصوﯾب و اجرای طرحھای توسعه و عمران شھری و روستاﯾی.
 - ۴تأمين منابع پاﯾدار برای توسعه و عمران و مدﯾرﯾت شھری و روستاﯾی با تاکيد بر نظام درآمد -ھزﯾنهای و در چارچوب طرحھای مصوب.
 -۵حفظ ھوﯾت تارﯾخی در توسعه موزون شھر و روستا با احياء بافتھای تارﯾخی و بھسازی ﯾا نوسازی دﯾگر بافتھای قدﯾمی.
 - ۶جلوگيری از گسترش حاشيهنشينی در شھرھا و ساماندھی بافتھای حاشيهای و نامناسب موجود.
 -٧تقوﯾت و کارآمد کردن نظام مھندسی.
 -٨اﯾمنسازی و مقاومسازی محيط شھری و روستاﯾی.
 -٩رعاﯾت ھوﯾت تارﯾخی و معنوی شھرھا در توسعه و بھسازی محيط شھری بوﯾژه شھرھاﯾی از قبيل قم و مشھد.
 -١٠سطحبندی شھرھای کشور و جلوگيری از افزاﯾش و گسترش بی روﯾه کالن شھرھا.
 -١١رعاﯾت نياز و آساﯾش جانبازان و معلوالن در طراحی فضای شھری و اماکن عمومی.
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