سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی ابالغیه مقام
معظم رهبری
 .1مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و
ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
 .2احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.
 .3برنامه ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت
موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم.
.4برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیبپذیر از سوانح طبیعی و
متناسب با ویژگی های بومی.
.5ایجاد و اصالح نظام مالیات ها و ایجاد بانک اطالعاتی زمین و مسکن.
.6حمایت از تولید حرفه ای ،انبوه و صنعتی مسکن.
.7اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی.
 .8رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.
.9تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
.10مکان یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با
رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی ،و ایمنی در مقابل سوانح
طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری.
 .11تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی اسالمی و با رعایت
مالحظات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،امنیتی ،حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست
محیطی و اقلیمی.

.12هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه ،تصویب و اجرای طرح های توسعه و
عمران شهری و روستایی.
 .13تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد هزینه های
و در چارچوب طرح های مصوب.
.14حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی
دیگر بافت های قدیمی.
.15جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافتهای حاشیه ای و نامناسب موجود.
 .16تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
.17ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی.
.18رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و
مشهد.
.19سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کالن شهرها.
.20رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.

