
هاي کلی ابالغی از سوي مقام معظم رهبري در بخش هاي شهرسازي و مسکن به شرح زیر  متن کامل سیاست

 : است

  

اقتصادي و با رعایت  یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهاي مکان -1

کشاورزي، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان  معیارهاي زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاك

 .شبکه شهري ها و استفاده از زیرساخت

اسالمی و با رعایت -تاکید بر هویت ایرانی تعیین ابعاد کالبدي شهرها در گسترش افقی و عمودي با -2

زیست محیطی و  امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات مالحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي،

 .اقلیمی

هاي توسعه و  هماهنگ سازي مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجراي طرح -3

 .عمران شهري و روستایی

اي و در  هزینه - تأمین منابع پایدار براي توسعه و عمران و مدیریت شهري و روستایی با تاکید بر نظام درآمد -4

 .هاي مصوب چارچوب طرح

هاي تاریخی و بهسازي یا نوسازي دیگر  حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت -5

 .هاي قدیمی بافت

 .اي و نامناسب موجود هاي حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت جلوگیري از گسترش حاشیه -6

 .تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی  -7

 .سازي محیط شهري و روستایی سازي و مقاوم ایمن -8

رعایت هویت تاریخی و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محیط شهري بویژه شهرهایی از قبیل قم و  -9

 .مشهد

 .بندي شهرهاي کشور و جلوگیري از افزایش و گسترش بی رویه کالن شهرها سطح -10

 .و اماکن عمومی رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی فضاي شهري -11

 : سیاستهاي کلی نظام در امور مسکن 



ها و ضوابط و سیاست مدیریت زمین براي تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی -1 

 .شهرهاي جدید هاي توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعهشهرسازي و طرح

 .ریق روش هاي کارآمداحیاي بافت هاي فرسوده شهري و روستایی از ط-2

ایجاد و تقویت موسسات  ریزي دولت در جهت تامین مسکن گروه هاي کم درآمد و نیازمند و حمایت از برنامه-3

 .محروم خیریه و ابتکارهاي مردمی براي تامین مسکن اقشار

طبیعی و پذیر از سوانح ریزي جامع براي بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب برنامه-4

 .هاي بومیمتناسب با ویژگی

 .ها و ایجاد بانک اطالعاتی زمین و مسکنایجاد و اصالح نظام مالیات -5

 .اي، انبوه و صنعتی مسکن حمایت از تولید حرفه-6

 .اجباري کردن استانداردهاي ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح هاي صرفه جوئی انرژي -7

 .و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسکن هاي فرهنگیرعایت ارزش-8

 .تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن-9

 


