اص قاًَى تشًاهِ سَم تَسؼِ اقتصادی ،اجتواػی ٍ فشٌّگی جوَْسی اسالهی ایشاى
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هادُ -361تاتَجِ تِ اّویت گستشش فضاّای هزّثی ٍ هساجذ ضوي حفظ اصل ساهاًذّی
ساخت ٍ ساص ،احیا ،تؼویش ٍ تجْیض هساجذ اص عشیق هطاسکتْای هشدهی ٍ ضَساّای ضْشی ٍ
سٍستایی دستگاّْای اجشایی هَضَع ایي هادُ هَظفٌذ عی سالْای اجشای تشًاهِ اقذاهات
صیش سا اًجام دٌّذ:
الف ٍ -صاست هسکي ٍ ضْشساصی ،ضْشداسیْا ٍ سایش ساصهاًْای هسؤٍل دس صهیٌِ عشاحی ٍ
اجشای عشحْای جاهغ ،تفصیلی ٍ ّادی ضْشی ٍ سٍستایی هَظفٌذ عشحْای هزکَس سا تا
هحَسیت هساجذ تْیِ ٍ اجشا کٌٌذ.
ب ٍ -صاست هسکي ٍ ضْشساصی ٍ ضْشداسیْا هَظفٌذ دس کلیِ ضْشکْای جذیذاالحذاث اساضی
هٌاسثی سا تشای احذاث هسجذ ٍ پایگاّْایهقاٍهت تسیج پیصتیٌی کشدُ ٍ پس اص آهادُساصی
تذٍى دسیافت ّضیٌِ دس اختیاس هتقاضیاى احذاث هساجذ ٍ پایگاّْای هقاٍهت تسیج قشاس دٌّذ
ٍ قیوت اساضی سا دس ّضیٌِ هشتَط تِ آهادُ ساصی اساضی هٌظَس کٌٌذ.
ج ٍ -صاستخاًِ ّای ساُ ٍ تشاتشی ٍ ًفت هَظفٌذ تِ هٌظَس تسْیل دستشسی هسافشاى تِ اهاکي
هزّثی تا اًجام ّواٌّگیّای الصم اص هحل اػتثاسات ػوشاًی ٍ جاسی خَد ًسثت تِ احذاث
هسجذ ٍ یا ًواصخاًِ ٍ ّوچٌیي ًگْذاسی ٍ هذیشیت هساجذ ٍ ًواصخاًِّای هَجَد ٍ جذیذ
االحذاث ،دسپایاًِّای هسافشی ٍ پوپ تٌضیٌْای تیي ضْشی اقذام کٌٌذ.
د ٍ -صاست اهَس اقتصادی ٍ داسیی هَظف است کلیِ ٍجَُ پشداختی تَسظ اضخاظ حقیقی
ٍ حقَقی دس استثاط تا احذاث ،تؼویش ٍ تجْیض هساجذ ٍ سایش فضاّای هزّثی سا تِ ػٌَاى
ّضیٌِ قاتل قثَل هٌظَس کٌذ.
ُ  -ضْشداسیْا ٍ ساصهاى جٌگلْا ٍ هشاتغ کطَس هَظفٌذ ًسثت تِ اختصاظ فضای هٌاسة دس
پاسکْای هلی ٍ ػوَهی حسة هَسد تشای ایجاد هسجذ یا ًواصخاًِ اقذام کٌٌذ.
ٍ  -تا ّذف اػتالی جایگاُ هسجذ ٍ هذسسِ دس فؼالیتْای اجتواػی ،فشٌّگی هحالت ،سٍستاّا ٍ
ضْشّا ٍ ّواٌّگ ساصی فؼالیتْای ساصهاًذّی ضذُ دس ایي هکاًْا دس جْت استقای ایواى ٍ

اسصضْای هؼٌَی ٍ اخالقی ٍ ضکَفایی خالقیتْای ػلوی ،فشٌّگی ٍ ٌّشی گشٍّْای هختلف
جاهؼِ تِ ٍیژُ ًَجَاًاى ٍ جَاًاى اقذاهات ریل دس سالْای تشًاهِ سَم تَسؼِ اًجام هیگیشد:
 -3حوایت هالی ،قاًًَی ٍ حقَقی اص پژٍّطْای کاستشدی تا ّذف ضٌاخت ساّکاسّای
اجشایی تشای استقاء جایگاُ هسجذ ٍ هذسسِ دس فؼالیتْایاجتواػی ٍ فشٌّگی کطَس.
 -2تؼشیف فؼالیتْای آهَصضی ،فشٌّگی ٍ ٌّشی هطتشک هسجذ ٍ هذسسِ دس آییيًاهِّا ٍ
هقشسات تخطْای آهَصش ،فشٌّگ ٍ ٌّش ٍ تثلیغاتاسالهی ،تشتیت تذًی ٍ ٍسصش.
ص -تِ هٌظَس ساهاًذّی ًحَُ اختصاظ ٍ هصشف هٌاتغ اػتثاسی دٍلت دس صهیٌِ احیاء ٍ
تاصساصی هساجذ ،کوک تِ هشاکض تحقیقاتی حَصُّایػلویِ ،فؼالیتْای هشتَط تِ تثلیغات دیٌی
ٍ تا ّذف تقَیت ٍ هتٌاسة کشدى هطاسکت هشدهی دس تأهیي هٌاتغ ایي فؼالیتْا،
ساصهاى تثلیغات اسالهی هَظف است عی یک سال دس چاسچَب سٌّوَدّای هقام هؼظن
سّثشی ٍ هطَست تا هشاجغ ریستظ ٍ اًجام هغالؼات الصم تا ّوکاسی ساصهاى اهَس اداسی ٍ
استخذاهی کطَس ٍ ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ عشحی سا تْیِ ٍ تِ دٍلت اسایِ دّذ تا پس اص
تشسسی ٍ تصَیة ،هثٌای پیصتیٌی ٍ هصشف هٌاتغدٍلتی دس ایي اهَس قشاس گیشد.
تثصشُ  -دٍلت هَظف است دس هٌاعق سٍستایی دس صَست پٌجاُ دسصذ ( )%05خَدیاسی
هشدم تشای احذاث هسجذ پٌجاُ دسصذ ( )%05تاقیواًذُسا تأهیي ًوایذ.

