کتاب اول شهرهاي جدید
بانک جامع اطالعات شهرهاي جدید

دیباچه
افزایش جمعیت و سیر مهاجرتهاي داخلی به سوي قطبهاي اقتصادي کشور خصوصا "پایتخت نه تنها برساختار اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی آنها
تائیرگذار بوده است بلکه ساختار کالبدي شهرهاي کشور را نیزدگرگون ساخته است .گسترش ابعاد فیزیکی شهرها  ،توسعه شهر و اسکان غیررسمی
اقشار تازه شهرنشین درحومه هاي شهرهاي بزرگ کشور و ازدیاد قیمت زمین ومسکن درمحدوده شهرها ،عمالً تهیه مسکن براي طبقات کم درآمد و یا با
درآمد متوسط را بسیار مشکل وحتی غیرممکن ساخته است .تحوالت جمعیتی واقتصادي کشور خصوصاً ازچهار دهه گذشته تاکنون ازسویی متاثر از رشد
روند سرمایهداري و به موازات آن کاهش فعالیتهاي کشاورزي در روستاها قبل ازانقالب ،جنگ تحمیلی و رشد بیسابقه جمعیت در این دوره است
.جمعیت کشور که درسال  5431کمی بیش از بیست وپنج میلیون نفر بود ،به بیش از سی و سه میلیون نفر در اواخر دهه پنجاه رسید در سالهاي بعد،
جمعیت کشور به بیش از شصت وپنج میلیون نفر رسید یعنی از زمان انقالب تاکنون عمالً جمعیت کشور دو برابر شده است .این افزایش جمعیت،
مهاجرتهاي منطقهاي خصوصاً مهاجرت روستاییان به شهرها و به دنبال آن مهاجرتهاي ناشی از عوارض جنگ تحمیلی را به دنبال داشته است اگر تا
سال  5411تنها کالن شهر و یا شهر میلیونی کشور تهران بوده است  ،دردهههاي بعدي به تعداد آن افزوده شده است .درسال  5431تهران و مشهد
داراي بیش از یک میلیون نفر جمعیت بوده اند .درسال  5431چهار شهر تهران ،مشهد  ،اصفهان وتبریز هم به کالن شهرهاي میلیونی کشور پیوسته اند
و به احتمال قوي درسال هاي آتی اهواز و قم نیز به کالن شهرهاي کشور اضافه خواهند شد .افزایش جمعیت کالن شهرهاي کشور توسعه کالبدي این
شهرها را درمسیري غیرمعقول قرار داده است و زندگی شهروندان و اقشار تازه شهرنشین شده را با معضالت تازه مواجه ساخته است .عوارض ناشی از
تراکم هاي مسکونی و جمعیتی  ،معضالت عوارض زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا و آلودگیهاي صوتی ،ازبین رفتن اراضی کشاورزي ،باغها و فضاهاي
سبز پیرامون شهرها ،اتالف بیش از اندازه وقت شهروندان درترددهاي روزانه بین محل کار و سکونت را میتوان ازجمله این معضالت برشمرد .
مهاجرتهاي بیرویه به سوي شهرهاي بزرگ و مشکالتی که پیشتر به آن اشاره شد سیاستگزاران و برنامهریزان شهري را با این واقعیت روبه رو
ساخت که کالبد شهرها با کلیه تمهیدات از قبیل نوسازيها وبازسازي بافتهاي قدیمی و فرسوده در عمل قادر به تامین مسکن و دیگر نیازهاي اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،ورزشی و سایر نیازهاي شهروندان نمیتواند باشد .طرح احداث شهرهاي جدید با برنامهریزي از قبل سنجیده با دو هدف
اصلی کاهش بار جمعیتی وفعالیتهاي اقتصادي پایتخت ودیگر کالن شهرهاي کشور به عنوان راه حلی بهینه براي رفع معضالت کالن شهرها ازسوي
وزارت مسکن و شهرسازي دراواخر دهه 5431پیشنهاد و به تصویب هیات دولت رسید .احداث شهرهاي جدید با اهدافی که به آن اشاره شد تفاوت
عمده اي با شهرهایی دارد که قبل از انقالب به منظور احداث صنایع و اسکان کارکنان آنان ساخته شده اند .مانند پوالدشهر ،مس سرچشمه ،شهرك
صنعتی البرز و نظایر آنها ،شهرهاي جدید نسل بعد از انقالب مانند شهرهاي جدید حومه کالن شهرهاي دیگر کشورها به منظور ساماندهی و توسعه
برنامهریزي شده شهرهاي بزرگ براي اولین بار درایران بنیان گذاشته شد  .جدا از اهدافی که ذکر گردید  ،شهرهاي جدید اهداف دیگري را نیز پیش
روي دارند که فهرست وار به آنها اشاره می شود.

-

پاالیش شهر مادر از طریق توزیع مناسب فعالیت وجمعیت دردیگر مناطق

-

جلوگیري ازایجاد سکونتهاي غیررسمی وخودرو درحومه کالن شهرها

-

کاهش بارترافیکی شهرهاي بزرگ ازطریق ایجاد اشتغال واسکان درشهرهاي جدید

-

جلوگیري از تخریب اراضی کشاورزي  ،باغ ها  ،فضاهاي سبز پیرامون شهرها و استفاده از اراضی غیر زراعتی براي احداث شهرهاي جدید

درضمن اهداف دیگري چون کاهش بهاي تمام شده واحدهاي مسکونی به دلیل پایین بودن نرخ زمین درمقایسه با شهرهاي موجود همچنین ایجاد
الگوي جدید مسکن ازطریق کاهش سطح زیربناي مسکونی و احداث مجموعه هاي مسکونی وترویج انبوه سازي دراین شهرها زمینه هاي مناسب را
براي مالکیت مسکن اقشارکم درآمد مهیا می سازد.
در سال  5431بر مبناي اساسنامه مصوب هیات وزیران به منظور پیشبرد وظایف اجرایی احداث شهرهاي جدید شرکت عمران شهرهاي جدید با
مسئولیت هاي ذیل تشکیل گردید:
-

مدیریت تهیه طرح هاي شهرسازي ،معماري ،نقشه هاي تفکیکی آماده سازي و سایر اقدامات اجرایی از جمله ایجاد هسته هاي اولیه ساخت و
ساز براي احداث شهرهاي جدید

-

حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهاي جدید

-

مدیریت عملیات آماده سازي و احداث بنا و تاسیسات و تسهیالت شهري  ،خدماتی  ،تولیدي و تجاري در شهرهاي جدید

-

مدیریت بهره برداري و اداره تاسیسات ایجاد شده تا زمان تصدي سازمان هاي ذیربط

-

انواع مشارکت اشخاص حقیقی و تحصیل وام از موسسات اعتباري و پولی و نظام بانکی

-

عقد قرارداد به منظور استفاده از خدمات موسسات و شرکت هاي مشورتی خارجی با رعایت ضوابط و مقررات صدور

-

صدور مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهاي احداث و ایجاد تاسیسات وابسته در شهرهاي جدید براساس مقررات وزارت راه وشهرسازي

-

مدیریت فروش و نقل و انتقال امالك و واحدهاي مسکوین صنعتی  ،کارگاهی و تجاري و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل هاي وزارت مسکن
وشهرسازي

-

اجراي سایر موارد ارجاعی و یا تفویضی از طرف وزارت مسکن وشهرسازي براساس ضوابط و مقررات موضوع این شرکت

-

طی سال هاي  5431و  5431نیز بر مبناي اساسنامه شرکت عمران شهرهاي جدید و به منظور احداث هجده شهر جدید در مناطق مختلف
کشور هجده شرکت عمران شهر جدید در استان هاي مختلف به عنوان زیر مجموعه هاي شرکت مادر مستقر در تهران تاسیس گردید.

شرح وظایف محول شده به شرکت هاي عمران تابعه به این قرار است:
-

مطالعات مکانیابی احداث شهرهاي جدید با هدف ایجاد کانون هاي جمعیت و اشتغال در چهارچوب طرح کالبدي ملی

-

تهیه طرح هاي جامع و تفصیلی در شهرهاي جدید و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي ومعماري

-

آماده سازي زمین شامل تاسیسات زیربنایی و روبنایی

-

واگذاري زمین با هدف احداث مسکن براي قشرهاي متقاضی و نیازمند

-

ایجاد تسهیالت مالی و اجرایی به منظور تولید مسکن در شهرهاي جدید

-

برنامه ر یزي و هدایت بر اجراي طرح هاي بزرگ ملی در شهرهاي جدید

-

اجرا و نهادینه سازي فن آوري مناسب ساختمانی باتوجه به شرایط اقلیمی و بومی شهرهاي جدید

-

تامین منابع مالی و مشارکت در اجراي طرح هاي تحقیقاتی ساختمان و مسکن

-

استفاده از فن آوري مناسب به منظور هدایت توسعه در شکل گیري شهرهاي جدید

-

به کارگیري اصول و فنون معماري اصیل ایرانی با حفظ هویت اسالمی

-

نگهداري و حراست از اراضی دولتی و تملک شده در محدوده شهرهاي جدید

-

همکاري و مشارکت با سازمان ملی زمین و مسکن در احداث واحدهاي مسکونی استیجاري در شهرهاي جدید

-

همکاري با سازمان مجري ساختمان هاي دولتی و تاسیسات عمومی در احداث ساختمان هاي عمومی و خانه هاي سازمانی در شهرهاي جدید

-

همکاري با واحد شهرسازي ومعماري وزارت مسکن وشهرسازي به منظور تحقیق مطالعات و طرح هاي کالبدي و منطقه اي در سطح کشور

و در پایان اجراي آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان در محدوده شهرهاي جدید از جمله وظایفی است که به شرکت هاي عمران شهرهاي جدید در
مناطق مختلف کشور محول شده است بدین ترتیب در استان هاي مختلف کشور با اهداف و وظایفی که به آن اشاره شد هجده شهر جدید که در سال
هاي بعد پروژه دوازده شهر جدید دیگر نیز به آن افزوده گشت بنیان گذاشته شد.
شهرهاي جدید که در مناطق مختلف کشور احداث شده اند عبارتند از:


در استان تهران ،در حومه پایتخت  ،شهرهاي جدید پردیس ،هشتگرد ،پرند ،اندیشه



در استان اصفهان  ،شهرهاي جدید بهارستان ،مجلسی و فوالدشهر



در استان آذربایجان شرقی  ،شهر جدید سهند



در استان فارس ،شهر جدید صدرا



در استان خراسان ،شهرهاي جدید گلبهار و بینالود



در استان بوشهر  ،شهر جدید عالیشهر



در استان مرکزي ،شهر جدید مهاجران



در استان هرمزگان ،شهر جدید علوي



در استان خوزستان ،شهر جدید رامین



در استان سیستان و بلوچستان ،شهر جدید رامشار و تیس

همچنین همان طور که پیشتر ذکر شد عالوه بر هجده شهر جدید فوق الذکر دوازده شهر جدید دیگر د ر مراحل اولیه احداث و یا طراحی هاي اولیه
قرار دارند که عبارتند از:


در استان خوزستان ،شهرهاي جدید شیرین شهر و رامین



در استان مرکزي  ،شهر جدید سلفچگان



در بندر عسلویه ،شهر جدید سیراف



در استان آذربایجان غربی  ،شهر جدید حسنلو



در استان سمنان  ،شهر جدید ایوانکی

شهر جدید بهارستان
شهرجدید بهارستان در فاصله  51کیلومتري جنوب اصفهان ودرمحورشرقی جاده اصفهان – شیراز قرارگرفته است  .زمین شهر بهارستان به صورت یک
نوار باریک با عرض حدود  4کیلومتر به صورت غربی – شرقی است که شیب آن کم و از جنوب به شمال است .در ضلع جنوبی آن یک رشته کوه کم
ارتفاع مانند دیواره وجود دارد که دنباله کوه هاي کاله قاضی است و اراضی شهر در دامنه آن قرار دارد  .در سمت شمال آن دشت کشاورزي شرق
اصفهان واقع است و رودخانه زاینده رود در آن پیچ و تاب می خورد و در یک نقطه به اراضی بهارستان بسیار نزدیک می شود که در مقابل آن در دیواره
کوههاي جنوبی  ،شکاف بزرگی وجود دارد .از عوامل مه دیگر در بستر طبیعی شهر ریال قلعه و باغ بهارستان است که نام بهارستان از آن الهام گرفته
شده است و می تواند به عنوان یک نشانه تاریخی براي طراحی شهر جدید بهارستان به کار رود  .مطالعات طرح جامع این شهر از سال  5435آغاز و در
سال  5434پایان یافت.در این طرح  ،شهر جدید بهارستان به عنوان یکی از نقاط اصلی اسکان جمعیت اضافه شونده به منطقه در نظر گرفته شده بود.
در سال  5433محدوده بهارستان به عنوان شهرك به مساحت حدود  0311هکتار به تصویب کمیسیون ماده  54رسید و بر آن اساس تملک زمین به
وسیله اداره کل زمین شهري اصفهان آغاز گردید و با تصویب طرح جامع منطقه اصفهان در سال  ،5431موقعیت شهر جدید بهارستان قوت قانونی
بیشتري یافت .هیئت وزیران در سال  5434ایجاد شهرهاي جدید را به عنوان یکی از راه حل هاي منطقی جلوگیري از تمرکز و گسترش بیش از اندازه
شهرهاي بزرگ و از جمله اصفهان در نظر گرفت .در پی این مصوبه ،شرکت عمران بهارستان زیر پوشش وزارت مسکن تشکیل گردید و مقدمات اجرایی
این طرح فراهم شد .پس از تشکیل شرکت عمران ارگان هاي الزم این شرکت ساماندهی شد و فعالیت هاي برنامه ریزي و طراحی شهر جدید
بهارستان در سال  5433با انتخاب مهندسین مشاور براي کارهاي معماري و شهرسازي ،ترافیک و تاسیات زیر بنایی آغاز گردید به دلیل برخی فوریت
ها ،پیش از انتخاب مهندسین مشاور اصلی شهر ،در سال  5433اداره کل مسکن و شهرسازي استان اصفهان طرح آماده سازي حدود  200هکتار از
اراضی شهر را ضمن رعایت نسبی تقسیم بندي کل اراضی ،تهیه کرد .کارهاي مطالعاتی از نیمه دوم سال  5433آغاز و طرح راهبردي بهارستان که
اصول ،مبانی و مشخصات اصلی شهر را مشخص می کند ،تهیه شد و در سال  5431به تصویب وزارت مسکن و شهرسازي رسید.طرح جامع شهر جدید
بهارستان بر اساس الگوهاي به دست آمده در مطالعات راهبردي تهیه و تنظیم گردید و در جلسه مورخ  5430/3/51به تصویب شوراي عالی شهرسازي
و معماري ایران رسید.
اطالعات شهر
نام شهر مادر :اصفهان
فاصله از شهر مادر51 :کیلومتر
تاریخ تاسیس شرکت عمران5431/3/5 :
تاریخ تصویب طرح مکانیابی5431/1/51 :
مشاور تهیه کننده طرح جامع :مهندسین مشاور نقش جهان پارس
تاریخ تصویب طرح جامع5430/3/51 :
جمعیت مصوب طرح جامع 401،111 :نفر
مساحت مصوب طرح جامع 3،011 :هکتار
مشاور تهیه کننده طرح بازنگري طرح جامع :مهندسین مشاور نقش جهان پارس
مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی :مهندسین مشاور نقش جهان پارس
تاریخ تصویب طرح تفصیلی5411/55/1 :
جمعیت مصوب طرح تفصیلی 401،111 :نفر
مساحت مصوب طرح تفصیلی 5،145 :هکتار
مشاور تهیه کننده طرح طراحی شهري :مهندسین مشاور باوند
ظرفیت جمعیت پذیري بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماري و شهرسازي 111،111 :نفر
ارتفاع ازسطح دریا 5131 :متر
شیب زمین :بین  0تا  %3است
میزان بارندگی سالیانه :با تقریب  553تا  501میلیمتر می رسد.
جمعیت شهر تا پایان سال  31 :5411هزار نفر
نشانی اینترنتی www.baharestan-new-town.com :پست الکترونیکیinfo@baharestan-ntoir.gov.ir :
کد پستی شرکت15315/11111 :
کد پیش شماره1455 :
شماره تلفن هاي شرکت3114111-13 :
شماره دورنگار3114514 -3114111 :
شهرهاي اطراف :اصفهان ،شهرضا ،مبارکه
نشانی شرکت :اصفهان -کیلومتر  15جاده اصفهان -شیراز ،شهر جدید بهارستان ،انتهاي خیابان الفت شرقی ،خیابان امیرکبیر ،شرکت عمران شهر
جدید بهارستان

شهر جدید مجلسی
در مطالعات طرح منطقه اصفهان که در سال  5431به تصویب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران رسیده ،ایجاد شهر جدید مجلسی به منظور اسکان
کارکنان مجتمع فوالد مبارکه و صنایع جنبی وابسته و جذب بخشی از جمعیت مهاجر به منطقه در حال توسعه مبارکه و در نتیجه جلوگیري از تخریب
اراضی کشاورزي حاشیه زاینده رود و حفظ محیط زیست ،پیشنهاد شده است طرح جامع منطقه اي اصفهان در سال  5431به تصویب شورایعالی
شهرسازي و معماري ایران رسید .طرح مذکور بر اساس استخوان بندي موجود منطقه از دو محور شهري -صنعتی اصفهان (محور شرقی ) و شهري-
صنعتی پوالد (محور غربی) به فاصله  31کیلومتر از یکدیگر و یک ناحیه کشاورزي شکل گرفته است .در این طرح براي جذب سر ریز جمعیت منطقه،
چهار شهر جدید پیشنهاد شده است .شهر جدید مجلسی یکی از چهار شهر پیشنهادي است که در فاصله  31کیلومتري از شهر اصفهان در شهرستان
مبارکه و مسیر جاده اصفهان -بروجن -خوزستان و همچنین  3کیلومتري مجتمع صنایع فوالد مبارکه قرار گرفته است .کارهاي مطالعاتی این شهر از سال
 5431آغاز شد و در مراحل مختلف مطالعاتی شهر جدید شرح وظایف سه قسمت مهم ،شهرسازي ،ترافیک ،تأسیسات شهري تفکیک و به سه مهندس
مشاور جداگانه واگذار گردید .گزارش تکمیلی مطالعات راهبردي در اواخر سال  5431ارائه و پس از اصالح و تجدید نظر در تاریخ  31/3/01به شرکت
عمران شهرهاي جدید ارائه شد .عملیات الگوي توسعه و عمران شهر جدید مجلسی توسط مهندسین مشاور شهرساز در ابتدا در دو گزینه متفاوت ارائه
و همراه مطالعات راهبردي انجام شده به تصویب مراجع ذیصالح رسیده است .با در نظر گرفتن نقطه نظرهاي وزارت مسکن و شهرسازي و استفاده از
داده هاي برنامه ریزي و مطالعات مهندسین مشاور صنعتی ،اقدام به بازنگري در کلیات برنامه هاي بخشی و الگوي توسعه و عمران شهر مجلسی گردید.
و سرانجام طرح جامع شهر مجلسی توسط مهندسین مشاور شارستان تهیه شد و در سال  5430به تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران
رسید .در این طرح وسعت تقریبیشهر  5533/3هکتار و جمعیت آن  531هزار نفر پیش بینی شده است .شهر جدید مجلسی الگوي توسعه مناسبی را
نسبت به سایر شهرهاي جدید کشور دارا می باشد .در برداشت هاي کلی سیماي شهر می توان گفت که در شهر جدید مجلسی انبوه سازي از ابتدا به
صورت یک اصل مهم در ساخت و سازهاي واحد مسکونی مد نظر قرار گرفته است .ایده شهر جدید مجلسی بعنوان یک نوشهر صنعتی بر اساس
مطالعات طرح جامع منطقه اصفهان جهت اسکان شاغلین بخش صنایع قلب پوالد از طرح جامع فوق و همچنین سرریز بخشی از جمعیت منطقه اصفهان
بوجود آمد .نتایج مطالعات طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ طرح جامع جهت یک دوره میانمدت  51ساله با جمعیتی برابر  531/111نفر و تراکم  501نفر
در هکتار به تصویب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران در سال  5430رسید .الگوي شهر جدید که بر اساس مطالعات و نتایج برنامه ریزي بخش
هاي اشتغال -جمعیت -مسکن -خدمات و سایر مطالعات پایه اي زیر بنایی انجام گردیده است .اساس ساختار توسعه شهر و شکل گیري شهر بر تشکل
فضاهاي عمومی حول دو محور اصلی ،یکی از شرق به غرب و دیگري در امتداد جنوب به شمال استوار گردیده است .در طرح جامع مصوب (میان مدت)
شهر که هدف جمعیتی آن  531هزار نفر درنظر گرفته شده است ،شهر عمدتاً به طرف شرق و به طور متعادل در دو طرف محور مرکزي اصلی شرقی -
غربی توسعه خواهد یافت .در این مرحله ،تأکید اصلی بر ایجاد و شکلگیري استخوانبندي و نظام فضایی مورد نظر براي شهر قرار دارد .بخش عمده اي
از محور شرقی -غربی شهر در این مرحله شکل خواهد یافت و در پایان آن مقدمات شکلگیري محور مرکزي شمالی -جنوبی شهر (ستون فقرات اصلی
شهر درشکل نهایی توسعه آن) فراهم خواهد آمد .میدان بزرگ مرکز شهر در این فاصله ساخته می شود.
اطالعات شهر
نام شهر مادر :اصفهان
فاصله از شهر مادر 31 :کیلومتر
تاریخ تاسیس شرکت عمران 5431/3/3 :
تاریخ تصویب طرح مکانیابی 5431/1/51 :
مشاور تهیه کننده طرح جامع  :مهندسین مشاور نقش شارستان
تاریخ تصویب طرح جامع 5430/3/00 :
جمعیت مصوب طرح جامع 531،111 :نفر
مساحت مصوب طرح جامع 5،533 :هکتار
مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی :مهندسین مشاور باغ شهر پردیسان
جمعیت مبناي طرح تفصیلی 531،111 :نفر
مساحت مبناي طرح تفصیلی 5530 :هکتار
ظرفیت جمعیت پذیري بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماري و شهرسازي 111،111 :نفر
میزان سهمیه مسکن مهر 11،111 :واحد
میزان زمین اختصاص یافته به مسکن مهر 31 :هکتار
نشانی اینترنتیwww.majlessi-ntoir.gov.ir :
کد پستی شهر13453-55531 :
کد پیش شماره1441 :
شماره تلفن هاي شرکت1441-1310055-50 :
شماره دورنگار1441-1310053 :
شهرهاي اطراف :مبارکه ،طالخونچه ،بروجن نشانی شرکت :اصفهان -کیلومتر  01جاده مبارکه -بروجن ،شهر جدید مجلسی ،بلوار ارم

شهر جدید فوالدشهر
شهر جدید فوالدشهر در  01کیلومتري جنوب غربی اصفهان و در مجاورت محور ارتباطی اصفهان – شهرکرد واقع شده است .این شهر با ارتفاع متوسط
 5331متر از سطح دریا در زمینی مستطیل شکل در حاشیه دشت لنجان واقع شده به نحوي که از جنوب و غرب به رشته کوههاي اشترجان و زرد مطبخ،
از شمال به اراضی محدوده نجف آباد و از شرق به دشت لنجان محدود است .شهر به منطقه شمالی و جنوبی تقسیم شده که منطقه جنوبی به عنوان
قسمت اصلی شهر با ساختار شعاعی و منطقه شمالی به عنوان توسعه شهر با ساختار شطرنجی اساس و استخوانبندي شهر را تشکیل می دهد .هر
منطقه به چند برزن و هر برزن به محالت متعدد تفکیک شده است که جمعاً  51برزن و  15محله در شهر پیشبینی شده است .هر برزن داراي یک مرکز
خدماتی بنام مرکز برزن است که توسط یکی از محورهاي مهم شهر به مراکز دیگر برزن و همچنین با مرکز شهر ارتباط مییابد .فوالدشهر نیز که در پی
تاسیس کارخانه ذوب آهن اصفهان براي اسکان کارکنان مجتمع صنعتی پیریزي شده بود با تغییرات اساسی و ریشهاي در نقش عملکرد آن از یک
شهرك سازمانی و خوابگاهی به شهري پویا و خودکفا در سطح منطقهاي تبدیل و بر اساس طرح جامع منطقه اصفهان به عنوان یک شهر جدید؛ در نظر
گرفته شد .بدین ترتیب از سال  5433شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به عنوان متولی توسعه شهر تشکیل و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
فوالدشهر با فاصله منطقی از شهر اصفهان و دیگرشهرهاي منطقه و مجتمعهاي صنعتی با موقعیت مکانی مناسب زیست محیطی و در اراضی کافی براي
توسعه و فاقد توان کشاورزي با شیب مناسب در دهه  5431پایه گزاري گردید و با توجه به طرح جامع منطقه اي اصفهان به عنوان شهري جدید معرفی
گردید .فوالد شهر بر اساس مطالعات و طرح جامع منطقه اصفهان و به منظور حفظ محیط طبیعی ،اراضی کشاورزي منطقه و جلوگیري از رشد بیش از
اندازه کانونهاي جمعیتی (به ویژه اصفهان ) و براي اسکان و توزیع جهت فزاینده منطقه در محور شهري – صنعتی با نقش و عملکرد منطقه اي و با
ظرفیت جمعیت پذیري زیاد و با توان ارائه خدمات به مراکز سکونتی و صنعتی منطقه به عنوان شهر دوم منطقه و مکمل شهر اصفهان پیش بینی شده
است .طرح جامع این شهر براي جمعیتی معادل  111،111نفر تا سال  5411در تاریخ  34/51/51توسط شورایعالی شهرسازي و معماري ایران با
محدوده استحفاضی حدود  03،111هکتار و محدوده طرح جامع  1،311هکتار به تصویب رسیده است.
اطالعات شهر
نام شهر جدید :شهر جدید فوالدشهر
نام شهر مادر :اصفهان
فاصله از شهر مادر 51 :کیلومتر
تاریخ تاسیس شرکت عمران5431/3/5 :
تاریخ تصویب طرح مکانیابی5431/1/51 :
مشاور تهیه کننده طرح جامع  :مهندسین مشاور نقش جهان پارس
تاریخ تصویب طرح جامع5434/51/51 :
جمعیت مصوب طرح جامع 401،111 :نفر
مساحت مصوب طرح جامع 3،311 :هکتار
مشاور تهیه کننده طرح بازنگري طرح جامع  :مهندسین مشاور آتک
جمعیت مبناي بازنگري طرح جامع 401،111 :نفر
مساحت مبناي طرح بازنگري طرح جامع 3،311 :هکتار
مشاور تهیه کننده طرح طراحی شهري  :مهندسین مشاور پارهاس و همکاران
ظرفیت جمعیت پذیري بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماري و شهرسازي 111،111 :نفر
میزان سهمیه مسکن مهر 31،111 :واحد
میزان زمین اختصاص یافته به مسکن مهر 151/3 :هکتار
نشانی اینترنتwww.omranfooladshahr.com :
کد پستی شهر13151-535 :
کد پیش شماره1443 :
شماره تلفن هاي شرکت0341535-4 :
شماره دورنگار0303515 :
شهرهاي اطراف :زرین شهر  -نجف آباد  -فالورجان
نشانی شرکت :فوالد شهر -محله هویزه( -)B4نبش بلوارهاي امام خمینی و ولی عصر( -آبنما) -شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

شهر جدید رامین
در جهت تعادل بخشی به نیازمندیهاي فضایی منطقه شهري اهواز و ایجاد نظم مکانی جدید ،احداث شهرهاي جدید بعنوان یکی از راه حلهاي توزیع
موزون جمعیت سرریز در سطح منطقه مورد توجه وزارت مسکن و شهرسازي قرار گرفته است که در این میان شهر جدید رامین بلحاظ موقعیت مناسب
از نظر دسترسی به شهر اهواز و وجود میان شالوده هاي مناسب از نظر امکانات تاسیساتی و ارتباطی مورد اقبال فراوانی قرار گرفته است .محدوده اراضی
شهر جدید داراي تابستانهاي گرم و خشک و زمستانهاي مالیم است .درجه حرارت موقعیت شهر رامین بطور متوسط حدود  4-1درجه خنک تر از شهر
اهواز میباشد .وجود رودخانه گرگر و حدود چهار رودخانه عمده در جبهه غربی شهر جدید و کاهش حرارت بادهاي غربی داراي تاثیرات مطلوبی بر شهر
جدید رامین بوده و نوسانات درجه حرارت در شبانه روز  51/3درجه سانتیگراد ،میزان متوسط بارندگی سالیانه  011میلیمتر و میانگین رطوبت نسبی 34
درصد گزارش گردیده است .شهر جدید رامین با موقعیت ممتاز مواصالتی در مرکز یک مثلث در میان شهرهاي اهواز ( )31شوشتر ( 10کیلومتر) مسجد
سلیمان ( 11کیلومتر) واقع و از طریق یک جاده دوباندي با حریم  33متر با شهر اهواز و از طریق جاده هاي کشوري با شهرهاي شوشتر و مسجد
سلیمان در ارتباط میباشد .طرح جامع شهر جدید رامین در محدوده قانونی حدود  111هکتار و با محدوده استحفاظی  0311هکتار براي جمعیتی معادل
 34111نفر تا سال  5411به تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران رسید .اراضی مورد نظر در حد فاصل جاده اهواز – مسجد سلیمان و
(جاده شوشتر -رودخانه گرگر) و به فاصله  3/3کیلومتر از سه راهی مالثانی و در جبهه شمال غربی جاده مزبور واقع و از نظر توپوگرافی فاقد عوارض قابل
مالحظه اي می باشد.
محدوده راهبردي شهر جدید رامین شامل بخشهایی از محدوده شهرستانهاي اهواز و شوشتر میباشد که از نظر کالبدي این محدوده بنحوي انتخاب
گردیده که بعنوان یک کانون مستعد و با درجه قابلیت باال جهت تامین شالوده هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی مطرح گردد .از مهمترین عوامل
موثر در مکانیابی شهر جدید رامین می توان به :زیر ساختهاي ارتباطی مناسب ،وجود تاسیسات مربوط به تولید و انتقال نیروي برق ،توسعه شهر در
اراضی غیر کشاورزي ،وجود کیفیت مناسب فیزیکی و شیمیایی خاك ،رعایت مالحظالت مربوط به کنترل و دفع آبهاي سطحی ،هماهنگی موقعیت انتخابی
با مالحظات فرهنگی و اجتماعی اشاره نمود.
نقش و عملکرد آتی شهر جدید رامین :با توجه به اهداف مکانیابی شهر رامین در منطقه شمال اهواز ،که نقش سرریز جمعیتی این شهر را در بلند مدت در
جهت تعادل بخشی فضائی و ایجاد نظم مکانی جدید کانونهاي زیستی استان بر مبناي جستجوي حوزه هاي بالقوه مستعد اشتغال بر عهده خواهد داشت.
نقش و عملکرد چند گانه خوابگاهی ،مواصالتی مرکز خدمات منطقه اي سرریز جمعیتی ،دانشگاهی و تحقیقاتی را خواهد پذیرفت.
اطالعات شهر
نام شهر جدید :شهر جدید رامین
نام شهر مادر  :اهواز
فاصله از شهر مادر 11 :کیلومتر
تاریخ تاسیس شرکت عمران5431/50/01 :
تاریخ تصویب طرح مکانیابی5431/0/3 :
مشاور تهیه کننده طرح جامع  :مهندسین مشاور پژوهش و عمران
تاریخ تصویب طرح جامع5414/1/51 :
جمعیت مصوب طرح جامع 34،111 :نفر
مساحت مصوب طرح جامع 311 :هکتار
مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی  :مهندسین مشاور پژوهش و عمران
تاریخ تصویب طرح تفصیلی5413/0/01 :
جمعیت مصوب طرح تفصیلی 504،111 :نفر
مساحت مصوب طرح تفصیلی 435 :هکتار
مشاور تهیه کننده طرح طراحی شهري :مهندسین مشاور بافت شهر
ظرفیت جمعیت پذیري بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماري و شهرسازي 501،111 :نفر
میزان سهمیه مسکن مهر 51،111 :واحد
میزان زمین اختصاص یافته به مسکن مهر 01 :هکتار
نشانی اینترنتیwww.shahrjadidramin.ir :
پست الکترونیکیinfo@ramin-ntoir.gov.ir :
کد پستی شرکت  3511151315 :کد پیش شماره)1355( :
شماره تلفن هاي شرکت4411513 -4415133 -4411510 :
شماره دورنگار1355-4411513 :
کالن شهر مجاور :اهواز
شهرهاي اطراف :اهواز ،شوشتر ،مسجد سلیمان
نشانی شرکت :اهواز کیانپارس بین خیابان  1و  3غربی ساختمان آال طبقه اول شرکت عمران شهر جدید رامین

شهر جدید شیرین شهر
شهر جدید شیرین شهر با موقعیت جغرافیایی  51و  31تا  31و  31طول شرقی و  31و  41تا  01و  45عرض شمالی در منطقه آب و هوایی گرم و
مرطوب تا گرم و خشک در استان خوزستان و در کرانه رود کارون واقع شده است.محل شهر جدید در  33کیلومتري جنوب اهواز است .برنامه ریزي
اسکان پرسنل شاغل در واحدهاي صنعتی و کشاورزي صنایع نیشکر واقع در منطقه یکی از روشهاي اسکان و جذب پرسنل شاغل در این گروه از
واحدهاي صنعتی بوده است.ایجاد شهر جدید به عنوان بستري براي اسکان پرسنل این گروه از واحدهاي صنعتی و کشاورزي با بهره گیري از مشارکت
کارکنان در خرید زمین و ساخت مسکن با بهره گیري از مکانیزم هاي حمایتی  ،راه حل مناسبی براي حل مشکالت سکونتی شاغلین این صنایع است.از
این رو احداث شهر جدید شیرین شهر در فاصله حدود  31کیلومتري جنوب اهواز به عنوان مناسب ترین راهبرد اسکان پرسنل واحدهاي  1گانه شرکت
توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن پیشنهاد شده است . .محدوده مطالعاتی به لحاظ توپوگرافی بر روي بستر حاصلخیز جلگه اي خوزستان قرار گفته است
و به جز تپه هاي شنی که به هنگام وزش باد تولید گردو غبار می کند  ،هیچ عارضه و ناهمواري در منطقه دیده نمی شود .مهمترین عارضه طبیعی منطقه
رودخانه کارون است  .شیب عمومی منطقه به طور متوسط حدود  31سانتی متر در کیلومتر و شیب از شمال و شمال شرق به سمت جنوب است و در
مجموع میزان آن کمتر از % 5است.این شهر جدید به جهت شبکه ارتباطی از طریق شهرهاي آبادان ،خرمشهر و اهواز با شبکه هاي ارتباطی استان
مرتبط است.بادهاي غالب بر شیرین شهر عبارتند از  :باد غربی  ،باد شمال غرب که از دریاي مدیترانه حرکت کرده و موجب کاهش دما و افزایش
بارندگی می شوند .در فصول مختلف  ،جهت باد غالب متفاوت است و در پاییز و زمستان جهت باد غالب بیشتر شمال غرب و در رده بعدي باد غربی قرار
دارد  .در فصل تابستان و بهار جهت باد غالب غربی است.باد دیگري که از منطقه می وزد باد جنوب غربی و جنوب است که از عربستان می وزد و همراه
خود غبار به داخل جلگه خوزستان می آورد  .این باد بعد از رد شدن از خلیج فارس ایجاد پدیده شرجی می کند.رطوبت نسبی سالیانه  34درصد و میانگین
بارش در سال  010میلی متر اندازه گیري شده است .میانگین حداقل دما  51و کمترین دما  1درجه گزارش شده است.شهر و محدوده اطراف تحت تاثیر
عوامل مختلف است از جمله عوامل تاثیر گذار در منطقه می توان به باد  ،رطوبت نسبی  ،درجه حرارت ،ساعات متمادي آفتابی و بارندگی اشاره
نمود.ساختار شیرین شهر از دو محور عمود بر هم که محورهاي اصلی شهر هستند تشکیل شده است.محور عبوري شهر که در امتداد محور شمالی–
جنوبی واقع شده و از میان پارك خطی عبور می کند .محور مجهز شهري دیگر محور شمالی – جنوبی شهر است که به عنوان محوري جهت مکان یابی
کانونهاي فعالیتی عمل می کند و براي حضور مردم و پیاده ها در نظر گرفته شده است.با توجه به نحوه استقرار فعالیت ها در دو طرف این محورساختار
کلی شهر عمدتاً خطی خواهد بود.در اهداف کالن و چشم انداز عمومی شیرین شهر به دلیل خصوصیات اکولوژیکی ویژه و پتانسیل هاي موجود در منطقه
به عنوان یک شهر سبز در نظر گرفته شده است.به این ترتیب که در هر ناحیه از نواحی  3گانه شهري  ،فضاي سبز در نظر گرفته شده است  .پارك
خطی شمالی – جنوبی با توجه به استقرار مجموعه توریستی شبکه ساختاري سبز شهر را تقویت می کند.
اطالعات شهر
نام شهر مادر :اهواز
فاصله از شهر مادر  41 :کیلومتر
تاریخ تاسیس شرکت عمران5411/0/00 :
مشاور تهیه کننده طرح جامع :مهندسین مشاور عمران
تاریخ تصویب طرح مکانیابی5433/4/1 :
تاریخ تصویب طرح جامع5414/1/55 :
جمعیت مصوب طرح جامع 31،111 :نفر
مساحت مصوب طرح جامع 5،111 :هکتار
مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی :مهندسین مشاور آسمان نقشینه
مشاور تهیه کننده طرح طراحی شهري :مهندسین مشاور آسمان نقشینه
ظرفیت جمعیت پذیري بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماري و شهرسازي 55،111 :نفر
پیش بینی جمعیت تا پایان برنامه چهارم توسعه( 0،111 :)5411نفر
میزان واحدهاي مسکونی در حال ساخت تا پایان سه ماهه سوم سال  5،333 :5411واحد
میزان اراضی آماده سازي شده از بدو تاسیس تا پایان  3ماهه سوم سال  413 :5411هکتار
میزان سهمیه مسکن مهر 51،111 :واحد
میزان زمین اختصاص یافته به مسکن مهر 504 :هکتار
نشانی اینترنتی www.shirinshahr.com :پست الکترونیکیinfo@ramin-ntoir.gov.ir :
کد پستی شرکت 35431-33133 :کد پیش شماره)1355( :
شماره تلفن هاي شرکت 4335510-4 :
شماره دورنگار 4335513 :
کالن شهر مجاور :اهواز
شهرهاي اطراف :اهواز -آبادان -خرمشهر -شادگان نشانی شرکت  05 :کیلومتري جاده اهواز آبادان – شهر جدید شیرین شهر
جعیت شهر تا پایان سال  :5411در مرحله اسکان پذیري

شهر جدید گلبهار
شهر جدید گلبهار با عرض جغرافیائی  41و  43تا  43و  43و طول جغرافیائی  0و  10تا  53و  11و ارتفاع متوسط  5011متر از سطح دریا در دره بین
کوههاي هزار مسجد و بینالود و در فاصله  31کیلومتري شهر مشهد قرار گرفته است.متوسط حداقل دما در فصل زمستان به  - 1درجه سانتیگراد و حداکثر
دما به  + 40درجه سانتیگراد می رسد  .میزان بارندگی ساالنه در حدود  011میلیمتر است.بر اساس آمار بدست آمده باد جنوب شرقی  ،باد جنوبی  ،و باد
شرقی از مهمترین باد منطقه است.اقلیم مدیترانه اي گرم و خشک یکی از مناسب ترین اقالیم حیاتی استان خراسان است که اراضی شهر جدید گلبهار
نیز در این اقلیم قرار گرفته است.گلبهار در شمال غربی مشهد در محور مشهد-قوچان واقع شده و وسعت اراضی محدوده شهري حدود  3111هکتار
میباشد که این شهر از جنوب به سلسله جبال بینالود و از شمال به دامنه کوههاي هزار مسجد و رودخانه کشفرود ختم میشود.
اهداف ایجاد شهر :الف( ایجاد مرکزیتی به منظور جذب و اسکان بخشی از سرریز جمعیتی مشهد و منطقه شهري ب( ایجاد مرکزیتی به منظور ارائه
خدمات عالی و تخصصی پشتیبانی کننده در منطقه
اهداف اقتصادي ایجاد شهر:ایجاد فرصت هاي شغلی مناسب در ارتباط با رفع نیازهاي جمعیت ساکن ،جذب کارگاههاي تخصصی شهري و مراکز عالی
خدمات رفاهی و اجتماعی ،ایجاد مراکز عالی خدمات و کارگاهی تخصصی شهري ،جلوگیري از تخریب و کمک به اعاده و بهبود نسبی اکو سیستم هاي
طبیعی منطقه.
طراحی این شهر از بافتی خطی – شطرنجی تبعیت می کند .تا کنون خدمات و امکانات شهري از مراکز خدمات ناحیه اي در فاز یک آغاز و به صورت
خطی در حال توسعه است.مرکزیت شهر که حول محور خطی در حال شکل گیري است  ،با دیگر مراکز ناحیه اي شهر مرتبط خواهد شد.سرویس دهی
خدمات و ارتباطات محالت مسکونی با مرکز شهر از این طریق تامین خواهد گردید.محدوده طراحی شده از دو منطقه و چهار ناحیه شهري تشکیل یافته
است.در منطقه یک که بخشی از مرکز شهر نیز به شمار می رود  ،احداث یازده محله و دو مرکز ناحیه پیش بینی شده و هسته مرکزي شهر جدید گلبهار
نیز در این منطقه تشکیل می شود که طرح اسکان صد و ده هزار نفر در نظر گرفته شده است .منطقه دوم این طرح شامل ده محله و دو مرکز ناحیه است
و مرکز اصلی شهر در ادامه مرکز شهر منطقه یک طراحی و برنامه ریزي شده است .در این منطقه نیز اسکان صد و پانزده هزار نفر پیش بینی شده است
کاربري هاي فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی ،تفریحی و مانند آن بر اساس سرانه هاي پیشنهادي طرح جامع در منطقه اي که ذکر آن رفت پیش بینی شده
است  .این شهر با کیفیت مناسب محیطی  ،متکی بر خدمات عالی و آموزشی و پژوهشی و در برگیرنده ي خدمات مکفی شهري  ،داراي نقش کمک کننده
به شکوفایی قابلیت هاي منطقه اي که در مجموعه  ،به صورت قمري براي شهر مشهد عمل نموده و در مقابل برطرف کننده ي بخشی از مشکالت آن
خواهد بود  ،پیرامون اهداف تبعی کالن احداث شهرجدید در بحث اشتغال می توان به ایجاد فرصت هایی مناسب اشتغال در ارتباط با رفع نیاز جمعیت
ساکن و جذب کارگاههاي تخصصی شهر و مراکز عالی خدمات رفاهی و اجتماعی اشاره نمود و در مورد اهداف اصلی شهر می توان به ایجاد مرکزیتی به
منظور جذب و اسکان بخشی از سرریز جمعیتی مشهد و منطقه ي شهري و ایجاد مرکزیتی به منظور ارائه ي خدمات عالی و تخصصی پشتیبانی کننده ي
منطقه نام برد.
اطالعات شهر
نام شهر مادر  :مشهد
فاصله از شهر مادر 41 :کیلومتر
تاریخ تاسیس شرکت عمران5431/1/0 :
تاریخ تصویب طرح مکانیابی5431/0/3 :
مشاور تهیه کننده طرح جامع  :مهندسین مشاور مهرازان
تاریخ تصویب طرح جامع5430/3/3 :
جمعیت مصوب طرح جامع 011،111 :نفر
مساحت مصوب طرح جامع 3111 :هکتار
مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی :مهندسین مشاور مهرازان
تاریخ تصویب طرح تفصیلی5433/4/55 :
جمعیت مصوب طرح تفصیلی 011،111 :نفر
مساحت مصوب طرح تفصیلی 0،311 :هکتار
ظرفیت جمعیت پذیري بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماري و شهرسازي 311،111 :نفر
میزان سهمیه مسکن مهر 41،111 :واحد
میزان زمین اختصاص یافته به مسکن مهر 315/1 :هکتار
نشانی اینترنتی www.golbahar_ ntoir.gov.ir :پست الکترونیکیinfo@ golbahar _ ntoir.gov.ir :
شماره تلفن هاي شرکت  3351103- 1 :مشهد و  1404441- 0گلبهار
شماره دورنگار شرکت 3351101 :مشهد و  1404435و  1404033گلبهار
نشانی شرکت  :دفتر گلبهار  :کیلومتر  41جاده مشهد قوچان شهر جدید گلبهار بلوار استقالل -خیابان بهار -مجتمع تجاري اداري پردیس
دفتر مشهد  311 :دستگاه بلوار دهخدا انتهاي بلوار شرکت عمران
کدپستی شهر  143533113 :کد (پیش شماره) مشهد1150 :
نام شهرهاي اطراف  :مشهد و چناران

شهر جدید بینالود
افزایش سریع جمعیت شهرنشین استان خراسان و تمرکز حدود نیمی از جمعیت شهر نشین این استان در شهر مشهد،این شهر را بعد از تهران به
دومین و پرجمعیت ترین کالن شهر کشور تبدیل نموده است .به دلیل ویژگی هاي منطقه اي و به مثابه قطبی شهري  ،زیارتی  ،اقتصادي و تجاري  ،شهر
مشهد همواره شاهد افزایش جمعیت خود بوده است .نزدیکی این شهر با کشورهاي آسیاي میانه و همچنین کشور افغانستان و وجود مرقد مطهر امام
هشتم شیعیان در این شهر  ،زائران  ،بازرگانان و مهاجران داخلی و خارجی را از دیر باز به خود جذب کرده است.وقوع هشت سال جنگ تحمیلی و
همچنین بروز تحوالت داخلی افغانستان خیل عظیمی از جمعیت غیر بومی و مهاجر را راهی این استان و خصوصا "شهر مشهد کرده است.از شاخص هاي
این پدیده  ،تراکم جمعیت  ،توسعه شهر و رشد حاشیه نشینی خصوصاً در مناطق شمالی و شمال شرق این شهر به قیمت از بین رفتن اراضی مرغوب
کشاورزي بوده است.براي جلوگیري از چنین روندي و به منظور ساماندهی به رشد و توزیع مناسب جمعیت در اواخر دهه شصت هیات دولت با تصویب
ایجاد شهرهاي جدید در حومه کالن شهرها موافقت نمود و به دنبال مطالعات بعدي شهر جدید گلبهار در حومه شهر مشهد مکانیابی شد در مطالعات
طرح توسعه و عمران و الگوي توسعه مصوب شهر مشهد  ،احداث شهر جدید بینالود به عنوان دومین شهر جدید حومه کالن شهر مشهد تصویب شده
است.این شهر با هدف جذب سرریز جمعیت شهر مشهد و همچنین ایجاد قطبی اقتصادي و صنعتی که پاسخگوي اشتغال ساکنان آن باشد ،احداث شده
است.شهر جدید بینالود در دامنه جنوبی کوه هاي بینالود و در فاصله  31کیلومتري شهر مشهد و در امتداد جاده مشهد نیشابور واقع شده است .این شهر
از شمال به ارتفاعات  5111متري کوه هاي بینالود از شرق به عوارض و ارتفاعات منتهی به اراضی سنگ بست از جنوب به اراضی کشاورزي و جاده قدیم
مشهد نیشابور و از غرب به اراضی ناهموار غرب روستاي حسین آباد تا روستاي فخر داود با شیب تندي به اراضی ناهموار منتهی میگردد .اراضی این
شهر داراي شیبی مالیم از شمال به جنوب است.پوشش گیاهی این شهر استپی و گیاهان پشته اي در مناطق کوهستانی است .دماي شهر آن قدر گرم
نیست که از حداکثر دماي موثر  03درجه تجاوز کند و میزان بارندگی سالیانه آن  011/3میلیمتر است .جهت وزش باد غالب در شهر از جانب شمال
شرقی با سرعت  45گره است و وجود باد شدید در منطقه از جانب جنوب شرقی با انحراف  31درجه از سمت جنوب به سمت شرق محسوس است.
اهداف ایجاد شهر:جذب بخشی از سرریز جمعیتی بالقوه مشهد و جلوگیري از توسعه بی رویه کالبدي شهر ،جلب و جذب سرمایه هاي صنعتی و
امکانپذیري حتی انتقال برخی از صنایع محور مشهد – چناران به ناحیه صنعتی بینالود که عالوه بر تسریع آهنگ فعالیت هاي صنعتی این منطقه  ،مانع از
تخریبهاي زیست محیطی بیشتر به ویژه در محور مشهد – قوچان می شود ،جلوگیري از رشد ناموزون منطقه شهري مشهد ،تمرکز زدائی در سطح منطقه
شهري مشهد ،حفظ اراضی کشاورزي.
بنا به مطالعات طرح راهبردي  ،بینالود سیماي یک شهر صنعتی با اهمیت درجه  0و عمدتاً مبتنی بر صنایع سبک و یک شهر خدماتی با اهمیت درجه  0را
در منطقه شهري مشهد گلبهار بینالود به خود می گیرد .این شهر می تواند به صورت یک مرکز خدمات پشتیبانی و تدارکاتی براي صنایع در سطح منطقه
عمل کند و عهدهدار ارائه خدمات شهري – رفاهی ممتازي براي مشهد و کانون هاي زیست پیرامون شده و تا اندازه زیادي مانع تشدید تمرکز
فعالیتهاي خدماتی در شهر مشهد شود .شهر جدید بینالود با قرارگیري در مسیرهاي مواصالتی مهم و مکانیابی شده در دامنه رشته کوههاي بینالود با
برخورداري از هوایی پاك و با رعایت موارد و اصول زیست محیطی در جایگزینی سایت صنعتی خود از شهرهاي استثنایی جدیدي به شمار می رود که
امکان اشتغال و اسکان را توامان عرضه خواهد کرد.
اطالعات شهر:
نام شهر جدید  :شهر جدید بینالود
نام شهر مادر :مشهد
فاصله از شهر مادر 11 :کیلومتر
تاریخ تاسیس شرکت عمران5431/50/1 :
تاریخ تصویب طرح مکانیابی5431/0/3 :
مشاور تهیه کننده طرح جامع  :مهندسین مشاور امکو
تاریخ تصویب طرح جامع5415/55/03 :
جمعیت مصوب طرح جامع 554،111 :نفر
مساحت مصوب طرح جامع 4141 :هکتار
مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی  :مهندسین مشاور آسمان نقشینه
تاریخ تصویب طرح تفصیلی5413/1/3 :
جمعیت مصوب طرح تفصیلی 5541 :نفر
مساحت مصوب طرح تفصیلی 5311 :هکتار
مشاور تهیه کننده طرح طراحی شهري  :مهندسین مشاورساباط ساز شرق
ظرفیت جمعیت پذیري بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماري و شهرسازي 554،111 :نفر
میزان سهمیه مسکن مهر 1111 :واحد
میزان زمین اختصاص یافته به مسکن مهر 511 :هکتار
نشانی اینترنت ي شرکت عمران شهر جدید بینالودwww.binalood-ntoir.gov.ir:
آدرس ایمیلinfo@binalood-ntoir.gov.ir :
شماره تلفنهاي شرکت عمران شهر جدیدبینالود :دفتر مرکزي (بینالود) 1150-4131051

دفتر مشهد1155-3311153-53 :
شماره دورنگار :دفتر مرکزي(بینالود) (داخلی 1150-4131051 )553
دفتر مشهد1155-3311101 :
نام کالن شهر مجاور :مشهد
نشانی شرکت عمرا ن :دفتر مرکزي (بینالود) کیلومتر  55اتوبان مشهد نیشابور شهرجدید بینالود محله سامانیه ()1
دفترمشهد:بلوارارشاد (ششصددستگاه) انتهاي بلوار دهخدا صندوق پستی 1534-5433
کدپستی شهر1414554554 :
نام شهر هاي اطراف :مشهد نیشابور ملک آباد

شهر جدید سهند
شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی در  01کیلومتري جنوب غربی تبریز و شرق جاده تبریز – مراغه مکانیابی گردیده است.سهند از سه طرف با
دره هاي سردرود  ،اسکو در شمال و جنوب  ،اسفهالن و الهیجان در غرب و ارتفاعات قمش گونی در شرق از پیرامون جدا می شود .موقعیت آن از نظر
جغرافیاییی بر  33-4درجه تا  33-53درجه عرض جغرافیایی و  43-15درجه تا  41درجه طول جغرافیایی واقع شده است و از نظر تقسیمات اداري
سیاسی در در بخش اسکو از شهرستان تبریز واقع شده است .و در ارتفاع متوسط  5311متر از سطح دریا واقع شده است  .شیب متوسط طولی  3درصد
سمت غرب و میانگین روزانه دما  55/1درجه و متوسط بارش ساالنه  041میلیمتر است .این شهر براي سرریز جمعیتی منطقه تبریز بوده و ارائه کننده
امکانات متعدد و جدید شهرسازي با شیوه نوین می باشد .این شهر بعلت قرار گرفتن در حاشیه دره هاي اسکو و زینجناب داراي منظر عمومی خوب و
بعلت داشتن ارتفاع نسبی از دشت از آلودگی هوا و دود کارخانجات غرب تبریز مصون مانده است.
ساختار فضایی این شهر از بافتی خطی شکل گرفته که در طول شهر و در امتداد خط القعرها ادامه می یابد.
ناحیه صنعتی با هدف ایجاد اشتغال براي ساکنان شهر سهند و شهر تبریز احداث شده است.هم اکنون صنایع غذایی  ،چوب  ،فلزي و کانی غیر فلزي ،
شیمیایی و تولید ایزوگام در سایت صنعتی شهر مشغول به فعالیت هستند.
پارامترهاي عمده موثر در انتخاب شهر:اشتغال در منطقه ،قابل کشت نبودن اراضی ،فاصله و دسترسی مناسب تا شهر تبریز ،سهولت تملک و فیزیک
مناسب زمین براي اقتصادي بودن عملیات شهرسازي

اطالعات شهر
نام شهر مادر  :تبریز
فاصله از شهر مادر 01 :کیلومتر
تاریخ تاسیس شرکت عمران5431/1/1 :
تاریخ تصویب طرح جامع5433/4/51 :
جمعیت مصوب طرح جامع 11،111 :نفر
مساحت مصوب طرح جامع 0،413 :هکتار
جمعیت مبناي طرح جامع 311،111 :نفر
تاریخ تصویب طرح تفصیلی5413/1/41 :
جمعیت مصوب طرح تفصیلی 11،111 :نفر
مساحت مصوب طرح تفصیلی 5،111 :هکتار
ظرفیت جمعیت پذیري بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماري و شهرسازي 511،111 :نفر
میزان سهمیه مسکن مهر 40،311 :واحد
نشانی اینترنت شرکت عمرانwww.sahand-ntoir.gov.ir :
شماره تلفن هاي شرکت عمران 1350-4330130-3 :
شماره دورنگار شرکت عمران 1350-4330030 :
کدپستی 14453-34153 :
صندوق پستی 15441-5131 :
پیش شماره 1350 :
نشانی شرکت عمران :روبروي پلیس راه تبریز – خسرو شهر جاده قدیم – شرکت عمران شهر جدید سهند
نام شهرهاي اطراف :سردرود – ایلخچی– خسروشهر-اسکو – آذر شهر-ممقان– گوگان

شهر جدید عالیشهر
به منظور جذب جمعیت و توسعه شهري موزون و با در نظر گرفتن معیارهایی چون حفاظت از محیط زیست ،بهره گیري از اراضی دولتی و همچنین امکان
تامین تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی با شرایط سهل اجرایی و صرفه اقتصادي از میان پنج نقطه در استان بوشهر ،شهر جدید عالیشهر در  03کیلومتري
جنوب شرقی بوشهر در مسیر جاده دلوار در دامنه رشته کوه کالتک انتخاب و مورد تائید شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران قرا گرفت  .شهر جدید
عالیشهر با توجه به وضعیت فیزیکی منطقه و دیگر عوامل ذکر شده و نیز اهداف کلی که در در ذیل بدانها اشاره میگردد میتواند به عنوان قطب
دانشگاهی در سطح استان مطرح گردد.
جذب جمعیت سرریزي منطقه شهري بوشهر -پایه گذاري اقتصاد شهر بر اساس صنایع مطلوب منطقه و خدمات آموزش عالی .-برنامه ریزي شهر در
جهت خودکفائی اشتغال و خدمات شهري  -حفظ تعادل اکولوژیکی شهر و منطقه  -ایجاد محیط زیست مناسب -جدایی الزم کاربریها از یک سو و تلفیق
مناسب آنها از سوي دیگر  -نزدیکی محل کار و مسکن و خدمات شهري  -استفاده بهینه از زیر ساختها  -زمینهاي این شهر جدید بین دو تپه ماسه اي در
محور شمالی جنوبی دامنه ارتفاعات و به شکل خطی قرار گرفته است.
ارتفاعات متوسط اراضی  41متر از سطح دریاست و شیب آن  5/1درصد است .سطح اراضی قابل توسعه حدود  111هکتار است و به جز چند مسیل
فرعی و جنگل مصنوعی عوارض خاص دیگري در آن دیده نمی شود .خاك این شهر غیر قابل کشت و بیشتر از مصالح درشت دانه تشکیل یافته است.
آب و هواي این مکان از بوشهر کمی خنک تر و کم رطوبت تر و مالیم تر است طول جغرافیایی این شهر  11درجه و  15دقیقه از نصف النهار گرینویچ و
عرض جغرافیایی این شهر  01درجه و  11دقیقه و  41ثانیه از خط استوا قرار گرفته است .متوسط میزان بارندگی  015میلیمتر و متوسط دماي سالیانه
 03/1درجه سانتیگراد و جهت باد غالب در این شهر شمال و شمال غربی است.

اطالعات کلی شهر
نام شهر جدید  :شهر جدید عالیشهر
نام شهر مادر  :بوشهر
فاصله از شهر مادر 03 :کیلومتر
تاریخ تاسیس شرکت عمران5431/50/51 :
تاریخ تصویب طرح مکانیابی5431/50/1 :
تاریخ تصویب طرح جامع5431/3/53 :
جمعیت مصوب طرح جامع 511،111 :نفر
مساحت مصوب طرح جامع 5،111 :هکتار
جمعیت مصوب طرح تفصیلی 31،111 :نفر  31،111 /نفر
مساحت مصوب طرح تفصیلی 411 :هکتار  111 /هکتار
ظرفیت جمعیت پذیري بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماري و شهرسازي 511،111 :نفر
میزان سهمیه مسکن مهر 4،311 :واحد
نشانی اینترنتی شرکتwww.aalishahr-ntoir.gov.ir :
کد پستی شرکت3151351155 :
شماره تلفنهاي شرکت 1310111 :و 1310113-1
پیش شماره1335 :
شماره دورنگار1335-1310111 :
شهر مادر  :بندر بوشهر
شهرهاي اطراف :بوشهر – چغادك – اهرم – دلوار – خورموج – برازجان
آدرس شرکت  :بوشهر – بزرگراه خلیج فارس – شهر جدید عالیشهر – بلوار زیتون شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

شهر جدید علوي
اراضی مکانیابی شده شهر علوي پهنه اي به وسعت  1111هکتار است که به وسیله رودخانه کل از سمت شرق و جنوب احاطه شده و از اراضی کشاورزي
دره ایسین جدا و در دامنه جنوبی کوههاي گیشو و صاحب آباد با شیب حدوداً  5/1درجه به طرف رودخانه گسترده شده است .این اراضی قابلیت
کشاورزي نداشته از مقاومت مطلوبی براي توسعه شهري و ساخت و ساز برخوردارند .در سمت جنوب اراضی شهر  ،کوههاي فوالدي به صورت دیوارهاي،
این اراضی را از منطقه صنعتی و بندر شهید رجائی جدا ساخته و شهر را از موقعیت آب و هوایی مناسبتري با رطوبت کمتر نسبت به کنارههاي ساحلی
برخوردار مینماید .رشته کوههاي فوالدي از نفوذ آلودگی صنایع به این منطقه جلوگیري میکند .اراضی شهر جدید را باغها و نخلستانهاي دره ایسین
بصورت یک کمربند سبز احاطه نموده است.
اهداف مکانیابی شهر جدید علوي


پاسخگویی به نیاز توسعه سریع در منطقه قبل از فرصت سازماندهی طرح منطقه اي.



پاسخگویی به نیاز توسعه سریع در منطقه قبل از فرصت سازماندهی طرح منطقه اي.



پاالیش شهر بندرعباس و پاسخگویی به نیازهاي شهري و خدماتی که بندرعباس در موقعیت خود نمی تواند پاسخگو باشد.



جلوگیري از رشد شهرکهاي پراکنده با توجه به استقرار صنایع پراکنده.



جلوگیري از تخریب اراضی کشاورزي در شهرك سازي.

عوامل موثر در مکانیابی


فاصله زمانی بین  41تا  31دقیقه از مادر شهر بندرعباس به نحوي که شهر جدید هویت جداگانه خود را دارا شودو نیز هر دو شهر از
تسهیالت یکدیگر بهره مند گردند.



فاصله  51تا  51کیلومتر از منطقه صنایع پایه و مراکز اشتغال صنعتی و بندري.



بهره گیري از جاده هاي موجود لنگه و راه ارتباطی خونسرخ (جهت ارتباط به صنایع).



امتیاز مجاورت شهر علوي با جاده بندر لنگه و راه آهن سراسري و دسترسی مناسب به داخل کشور.



مناسب بودن پوشش گیاهی و امکان پرورش گونه هاي گیاهی بومی کم آب.



برخورداري از موقعیت آب و هوایی بهتر دره ایسین با رطوبت کمتر نسبت به بندرعباس.



شهر جدید علوي پدیده ایست در حال شکلگیري ناشی از تاثیرات کالبدي اجتماعی اقتصادي و استراتژیک منطقه بندرعباس بزرگ که در
راس یکی از کریدورهاي توسعه ایران قرار گرفته است.لذا این شهر در شکل گیري کالبدي و فضایی منطقه نقش اساسی داشته  ،تاثیرات
محیطی این توسعه را در جریان اجراي برنامه هاي راهبردي و جامع خود تعدیل می نماید و همچنین به ساماندهی عملکردهاي منطقه شهري و
دفع فشارهاي ناخواسته بندرعباس کمک خواهد کرد.

اطالعات کلی شهر
نام شهر جدید  :شهر جدید علوي
نام شهر مادر  :بندر عباس
فاصله از شهر مادر 11 :کیلومتر
تاریخ تاسیس شرکت عمران5431/50/03 :
تاریخ تصویب طرح مکانیابی5431/0/51 :
جمعیت مبناي طرح جامع 511،111 :نفر
مساحت مبناي طرح جامع 5،111 :هکتار
ظرفیت جمعیت پذیري بر اساس آخرین مصوبه شورایعالی معماري و شهرسازي 511،111 :نفر
میزان سهمیه مسکن مهر 3،111 :واحد
نشانی اینترنتی شرکتwww.alavi-ntoir.gov.ir :
شماره تلفن 13351451351 :و 13344053114-1
دورنگار13353333111 :
مادر شهر  :بندرعباس
شهرهاي اطراف :بندرخمیر
نشانی شرکت عمران :بندرعباس  ،منطقه کشار  ،شهر جدید علوي
کد پستی3153153151 :
پیش شماره1335 :

