
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یتوسط مقام معظم رهبر یابالغ استیس 

یدر بخش شهرساز 



 

رهبر   یابالغ  یکل  یها  استیس معظم  مقام  شهرساز   یتوسط  بخش    - 2/ 7 /1381)مصوب  یدر 
 ( 1389/11/29یابالغ

  ی ابالغ  یها  استیس  نی را ابالغ فرموند.  در ا  ینظام در بخش شهرساز   یکل  یها  استیس  یمعظم رهبر   مقام
  یر ی و جهت گ  یخط مش  یاست مقام معظم رهبر   یو نظارت   ینی، تقن  ییاجرا  یدستگاهها  یان راهنما  که به عنو

 فرمودند.   نی نظام را در شش بخش مذکور تع

شده    می و به محضر معظم له تقد  هیمصلحت نظام ته  صیها قبال" در مجمع تشخ  استیس  نی ا  سی نو  شیپ 
 است: ر ی به شرح ز یمقام  معظم رهبر  یاز سو یابالغ  یکل یها استیبود.  متن کامل س

 یبخش شهرساز  یکل یهااستیس

و با    یاقتصاد  یو بر اساس استعدادها  ینیسرزم  شی توسعه شهرها در چارچوب طرح آما  یابی مکان        -1
و  یعیدر مقابل سوانح طب یمنی و ا ،یو مراقبت از منابع  آب و خاک کشاورز  یطی مح ستی ز یارهایمع تی رعا
 . یو شبکه شهر  هارساختی مکان استفاده از زا

 تی و با رعا  یاسالم  -یران ی ا  تی بر هو  دیبا تاک  یو عمود  یشهرها در گسترش افق  یابعاد کالبد  نیتع       -2
  ی طیمح  ستی و الزامات ز  ییربنای و امکانات ز  یگ ی حقوق همسا   ،یتیامن  ،یاقتصاد  ،یاجتماع  ،یمالحظات فرهنگ 

 . یمیو اقل

توسعه   یطرح ها یو اجرا بی تصو  ه،یته تی ری در نظام مد یهماهنگ  جادی مقررات و ا  یهماهنگ ساز        -3
 . ییو روستا یو عمران شهر 

 یانه ی هز  -بر نظام درآمد   دیبا تاک  ییو روستا  یشهر   ت ی ری توسعه و عمران و مد  یبرا  داری منابع پا  نی تام       -4
 مصوب.  یو در چارچوب طرح ها

  ی نوساز   ای   یو بهساز   یخی تار  یبافت ها  اءیدر توسعه موزون شهر و روستا با اح  یخی تار  تی ظ هوحف        -5
 .یمی قد یبافت ها گری د

 و نامناسب موجود.   یا هیحاش یهابافت  یدر شهرها و سامانده ینینش هیاز گسترش حاش یر یجلوگ      -6

 .یو کارآمد کردن نظام مهندس تی تقو       - 

 .ییو روستا یشهر  طی مح یو مقاوم ساز  یساز  منی ا      -8

قم و   لیاز قب ییشهرها ژهی بو یشهر  طی مح یشهرها در توسعه و بهساز  یو معنو یخی تار تی هو تی رعا      -9
 مشهد. 

 کالن شهرها.  ه ی رو یو گسترش ب شی از افزا یر یکشور و جلوگ  یشهرها یبندسطح       -17

 . یو اماکن عموم یشهر  یفضا یجانبازان و معلوالن در طراح شی و آسا ازین تی رعا   -11 

 


