
 ديباچه*

 پايتخت نه تنها برساختار اقتصادي ، اجتماعي " افزايش جمعيت وسير مهاجرت هاي داخلي به سوي قطب هاي اقتصادي كشور خصوصا
وفرهنگي آنها تائير گذار بوده است بلكه ساختار كالبدي شهرهاي كشور را نيزدگرگون ساخته است . گسترش ابعاد فيزيكي شهرها ، 

توسعه شهرواسكان غيررسمي اقشار تازه شهرنشين درحومه هاي شهرهاي بزرگ كشوروازدياد قيمت زمين ومسكن درمحدوده شهرها، 
 تهيه مسكن براي طبقات كم درآمد ويا با درآمد متوسط را بسيار مشكل وحتي غيرممكن ساخته است .تحوالت جمعيتي واقتصادي "عمال

 ازچهاردهه گذشته تاكنون ازسويي متاثر ازرشد روند سرمايه داري وبه موازات آن كاهش فعاليت هاي كشاورزي "كشور خصوصا
 كمي بيش از بيست 1345درروستاها قبل ازانقالب ، جنگ تحميلي ورشد بي سابقه جمعيت دراين دوره است . جمعيت كشور كه درسال 

وپنج ميليون نفر بود ، به بيش از سي وسه ميليون نفردراواخر دهه پنجاه رسيد درسال هاي بعد ، جمعيت كشور به بيش از شصت وپنج 
 جمعيت كشور دوبرابرشده است .اين افزايش جمعيت ، مهاجرت هاي منطقه اي "ميليون نفررسيد يعني از زمان انقالب تاكنون عمال

 مهاجرت روستاييان به شهرها وبه دنبال آن مهاجرت هاي ناشي از عوارض جنگ تحميلي را " مهاجرت هاي منطقه اي خصوصا"خصوصا
 تنها كالن شهر ويا شهرميليوني كشور تهران  بوده است ، دردهه هاي بعدي به تعداد آن افزوده 1355به دنبال داشته است اگر تا سال 

 چهار شهر تهران مشهد ، 1370 تهران ومشهد دراراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت بوده اند . درسال 1365شده است . درسال 
اصفهان وتبريزكالن شهرهاي به هم به كالن شهرهاي ميليوني كشور پيوسته اند وبه احتمال قوي درسال هاي آتي اهواز وقم نيز به كالن 

شهرهاي كشور اضافه خواهند شد. افزايش جمعيت كالن شهرهاي كشور توسعه كالبدي اين شهرها را درمسيري غيرمعقول قرارداده 
است وزندگي شهروندان واقشار تازه شهرنشين شده را با معضالت تازه مواجه ساخته است .عوارض ناشي از تراكم هاي مسكوني 

وجمعيتي ، معضالت عوارض زيست محيطي از قبيل آلودگي هوا وآلودگي هاي صوتي ، ازبين رفتن اراضي كشاورزي ، باغ ها وفضاهاي 
سبزپيرامون شهرها، اتالف بيش از اندازه وقت شهروندان درترددهاي روزانه بين محل كار وسكونت را مي توان ازجمله اين معضالت 

برشمرد . مهاجرت هاي بي رويه به سوي شهرهاي بزرگ ومشكالتي كه پيش تر به آن اشاره شد .سياستگزاران وبرنامه ريزان شهري زا 
با اين واقعيت روبه ساخت كه كالبدي شهرها با كليه تمهيدات از قبيل نوسازي ها وبازسازي باقت هاي فديمي وفرسوده درعمل قادربه 

تامين مسكن وديگر نيازهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، ورزشي وساير نيارهاي شهروندان  نمي تواند باشد.طرح احداث 
شهرهاي جديد با برنامه ريزي ازقبل سنجيده با دوهدف اصلي كاهش بار جمعيتي وفعاليت هاي اقتصادي پايتخت وديگر كالن شهرهاي 

 پيشنهاد وبه 1360كشور به عنوان راه حلي بهينه براي رفع معضالت كالن شهرها ازسوي وزارت مسكن وشهرسازي دراواخر دهه 
تصويب هيات دولت رسيد.  احداث شهرهاي جديد با اهدافي كه به آن اشاره شد تفاوت عمده اي با شهرهاي دارد كه قبل از انقالب به 

منظور احداث صنايع واسكان كاركنان آنان ساخته شده اند ،مانند پوالدشهر ، مس سرچشمه ، شهرك صنعتي البرز ونظايرآنها ، شهرهاي 
جديد نسل بعد از انقالب مانند شهرهاي جديد حومه كالن شهرهاي ديگر كشورها به منظور ساماندهي وتوسعه برنامه ريزي شده 

شهرهاي بزرگ براي اولين باز درايران بنيان گذاشته شد . جدااز اهدافي كه ذكر گرديد ، شهرهاي جديد اهداف ديگري را نيز پيش روي 
 دارند كه فهرست وار زه آنها اشاره مي شود.

 پااليش شهر مادر از طريق توزيع مناسب فعاليت وجمعيت درديگر مناطق  -
 جلوگيري ازايچاد سكونتهاي غيررسمي وخودرودرحومه كالن شهرها -
 كاهش بارترافيكي شهرهاي بزرگ ازطريق ايجاد اشتغال واسكان درشهرهاي جديد  -
جلوگيري از تخريب اراضي كشاورزي ، باغ ها ، فضاهاي سبزپيرامون شهرها واستفاده ازاراضي غيرزراعتي براي احداث  -

 شهرهاي جديد 
درضمن اهداف ديگري چون كاهش بهاي تمام شده واحدهاي مسكوني به دليل پايين بودن نرخ زمين درمقايسه با شهرهاي  -

موجود همچنين ايجاد الگوي جديد مسكن ازطريق كاهش سطح زيربناي مسكوني واحداث مجموعه هاي مسكوني وترويج 
 انبوه سازي دراين شهرها زمينه هاي مناسب را براي مالكيت مسكن اقشاركم درآمد مهيا مي سازد.

 بر مبناي اساسنامه مصوب هيات وزيران به منظور پيشبرد وظايف اجرايي احداث شهرهاي جديد شركت عمران 1368در سال  -
 شهرهاي جديد با مسئوليت هاي ذيل تشكيل گرديد :

مديريت تهيه طرح هاي شهرسازي ، معماري، نقشه هاي تفكيكي آماده سازي و ساير اقدامات اجرايي از جمله ايجاد هسته  -
 هاي اوليه ساخت و ساز براي احداث شهرهاي دجيد

 حفظ حقوق واعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به دولت در محدوده شهرهاي جديد -



 مديريت عمليات آماده سازي و احداث بنا و تاسيسات وتسهيالت شهري ، خدماتي ، توليدي و تجاري در شهرهاي جديد -
 مديريت بهره برداري و اداره تاسيسات ايجاد شده تا زمان تصدي سازمان هاي ذيربط -
 انواع مشاركت اشخاص حقيقي و تحصيل وام از موسسات اعتباري و پولي و نظام بانكي -
 عقد قرارداد به منظور استفاده از خدمات موسسات و شركت هاي مشورتي خارجي با رعايت ضوابط و مقررات صدور -
صدور مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهاي احداث و ايجاد تاسيسات وابسته در شهرهاي جديد براساس مقررات وزارت  -

 مسكن وشهرسازي
مديريت فروش و نقل و انتقال امالك و واحدهاي مسكوين صنعتي ، كارگاهي و تجاري و خدماتي و غيره طبق دستورالعمل هاي  -

 وزارت مسكن وشهرسازي
 اجراي ساير موارد ارجاعي و يا تفويضي از طرف وزارت مسكن وشهرسازي براساس ضوابط و مقررات موضوع اين شركت -
 نيز بر مبناي اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد و به منظور احداث هجده شهر جديد در 1369 و 1368طي سال هاي  -

مناطق مختلف كشور هجده شركت عمران شهر جديد در استان هاي مختلف به عنوان زير مجموعه هاي شركت مادر مستقر در 
 تهران تاسيس گرديد.

 شرح وظايف محول شده به شركت هاي عمران تابعه به اين قرار است :
 مطالعات مكانيابي احداث شهرهاي جديد با هدف ايجاد كانون هاي جمعيت و اشتغال در چهارچوب طرح كالبدي ملي -
 تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي در شهرهاي جديد و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي ومعماري -
 آماده سازي زمين شامل تاسيسات زيربنايي وروبنايي -
 واگذاري زمين با هدف احداث مسكن براي قشرهاي متقاضي و نيازمند -
 ايجاد تسهيالت مالي و اجرايي به منظور توليد مسكن در شهرهاي جديد -
 برنامهر يزي و هدايت بر اجراي طرح هاي بزرگ ملي در شهرهاي جديد -
 اجرا و نهادينه سازي فن آوري مناسب ساختماني باتوجه به شرايط اقليمي و بومي شهرهاي جديد -
 تامين منابع مالي و مشاركت در اجراي طرح هاي تحقيقاتي ساختمان و مسكن -
 استفاده از فن آوري مناسب به منظور هدايت توسعه در شكل گيري شهرهاي جديد -
 به كارگيري اصول و فنون معماري اصيل ايراني با حفظ هويت اسالمي -
 نگهداري و حراست از اراضي دولتي و تملك شده در محدوده شهرهاي جديد  -
 همكاري و مشاركت با سازمان ملي زمين و مسكن در احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در شهرهاي جديد -
همكاري با سازمان مجري ساختمان هاي دولتي و تاسيسات عمومي در احداث ساختمان هاي عمومي و خانه هاي سازماني در  -

 شهرهاي جديد
همكاري با واحد شهرسازي ومعماري وزارت مسكن وشهرسازي به منظور تحقيق مطالعات و طرح هاي كالبدي و منطقه اي در  -

 سطح كشور
و در پايان اجراي آئين نامه ها و مقررات ملي ساختمان در محدوده شهرهاي جديد از جمله وظايفي است كه به شركت هاي عمران 

شهرهاي جديد در مناطق مختلف كشور محول شده است بدين ترتيب در استان هاي مختلف كشور با اهداف و وظايفي كه به آن اشاره 
 شد هجده شهر جديد كه در سال هاي بعد پروژه دوازده شهر جديد ديگر نيز به آن افزوده گشت بنيان گذاشته شد.

 شهرهاي جديد كه در مناطق مختلف كشور احداث شده اند عبارتند از:
 در استان ، در حومه پايتخت ، شهرهاي جديد پرديس، هشتگرد، پرند، انديشه •
 در استان اصفهان ، شهرهاي جديد بهارستان، مجلسي و فوالدشهر •
 در استان آذربايجان شرقي ، شهر جديد سهند •
 در استان فارس، شهر جديد صدرا •
 در استان خراسان، شهرهاي جديد گلبهار و بينالود •
 در استان بوشهر ، شهر جديد عاليشهر •
 در استان مركزي، شهر جديد مهاجران، امير كبير •
 در استان هرمزگان، شهر جديد علوي •
 در استان خوزستان، شهر جديد رامين و شيرين شهر •
 در استان سيستان و بلوچستان، شهر جديد رامشار  •

 
 



قانون ايجاد شهرهاي جديد *

 ديماه امسال به تصويب مجلس شوراي اسالمي و سپس به تأييد شوراي نگهبان 16قانون ايجاد شهرهاي جديد كه در تاريخ  •
رسيد، براي اجرا ابالغ شد. براساس اين قانون تمام وزارتخانه ها، نيروي انتظامي، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مكلف شدند 

ضمن همكاري در ايجاد شهرجديد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث 
و اسكان شهرجديد، خدمات موردنياز طبق تعرفه هاي شهرهاي مشابه با شهرجديد نيز ارائه شود. متن قانون ايجاد شهرهاي 

 جديد بدين شرح است:
 شهرجديد به نقاط جمعيتي اطالق مي گردد كه در چارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه از ـ 1ماده  •

اين پس به اختصار شوراي عالي ناميده مي شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هركدام كه بزرگتر 
باشد) براي اسكان حداقل سي هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسيسات موردنياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي 

) صرفاً براي احداث شهرهاي جديد بوده و نافي قوانين و مقررات مربوط 1ساكنان آن پيش بيني مي شود. تبصره: موضوع ماده (
به تقسيمات كشوري نمي باشد. 

 مكان يابي شهرهاي جديد با رعايت سياستهاي دولت و در قالب طرح كالبدي ملي، منطقه اي و ناحيه اي براساس ـ2ماده  •
پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي تعيين مي شود. تبصره: پس از تصويب مكان احداث شهرجديد، 
وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند حسب مورد، برابر قوانين و مقررات جاري نسبت به تملك اراضي و امالك موردنياز اقدام 

نمايد و متقاضي غيردولتي نيز مي تواند نسبت به خريداري اراضي و امالك موردنياز طبق مقررات جاري اقدام نمايد. 
 تهيه طرح جامع شهرهاي جديد پس از اخذ موافقت اصولي از وزارت مسكن و شهرسازي و براساس سياست هاي ـ3 ماده  •

مصوب دولت به عهده متقاضي است. تصويب طرح مذكور از وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي مي باشد. تبصره: كليه 
دستگاه هاي اجرايي ذيربط در خصوص ارائه اطالعات به متقاضي و مرتبطين با طرح جامع شهرهاي جديد ملكف به همكاري 

هستند. 
 طرحهاي تفصيلي شهرجديد و تغييرات بعدي آن، همچنين نقشه هاي تفكيكي زمينهاي جديد با پيشنهاد شركت ـ4ماده  •

) قانون تأسيس شوراي 5عمران شهرهاي جديد كه از اين پس شركت ناميده مي شود با متقاضي به تصويب كميسيون ماده (
 ـ مي رسد. در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، 22/12/1351عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 

مديرعامل شركت عمران شهرجديد كه براساس قوانين و مقررات مربوط براي احداث شهرجديد تشكيل شده است و از اين 
پس شركت وابسته ناميده مي شود به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده 

باشد، رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود. 
 كليه وزارتخانه ها، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و مؤسساتي ـ5ماده  •

كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند ضمن همكاري در ايجاد شهرهاي جديد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام 
به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدمات موردنياز براساس تعرفه هاي 

شهرهاي مشابه به شهرجديد نيز ارائه گردد. تبصره: شركتهاي وابسته يا متقاضي ايجاد شهرجديد مكلفند اراضي ملكي خود با 
) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور و ملحقات 18كاربري آموزشي برابر ماده (

 و ساير كاربري هاي خدماتي (به استثناي اراضي با كاربري تجاري) را به طور رايگان حسب مورد در 26/10/1372آن مصوب 
اختيار دستگاههاي دولتي خدمات دهنده، شهرداري و شركتهاي آب و فاضالب قرار دهند. تغيير كاربري يا واگذاري اراضي ياد 
شده به غير، ممنوع است. سرمايه گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به 

حساب مالياتهاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد. 
 شركتهاي وابسته دولتي اعتبارات جاري و عمراني موردنياز شهرجديد را براي احداث و اجراي طرح هاي خدمات ـ6ماده  •

عمومي همان شهرجديد هر سال از محل فروش زمين و ساير منابع مالي پيش بيني مي نمايد. 
 شركت مجاز است نسبت به جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته دولتي در جهت كمك به شركتهاي وابسته ـ7ماده  •

دولتي زيانده و تأمين هزينه هاي خود با تصويب مجمع عمومي شركت اقدام نمايد.  
 شركت يا شركتهاي وابسته تا قبل از استقرار شهرداري مجاز هستند براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار مترمربع ـ8ماده  •

مساحت كه در محدوده شهرجديد قرار مي گيرد براساس كاربري و ضوابط طرح جامع و تفصيلي، اجازه تفكيك، افراز و عمران 



صادر نمايند، مشروط بر اينكه مالك، سهم خدماتي خود را بابت تأمين فضاهاي الزم براي معابر، خدمات، تأسيسات و 
تجهيزات شهري به ميزان سرانه هاي طرح جامع مصوب شوراي عالي به طور رايگان به شركت مربوط واگذار نمايد.  

 شركت يا شركتهاي وابسته و سازندگان شهرهاي جديد مي توانند اراضي مورد خريداري و تملك خود را تفكيك، ـ9ماده  •
آماده سازي و مطابق كاربري هاي طرح هاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايند. شرايط متقاضيان، نحوه 
تعيين بها، شرايط واگذاري، نحوه انتقال قطعي و نحوه نگهداري شهرجديد تا استقرار شهرداري به موجب آيين نامه اجرايي اين 

قانون تعيين مي شود.  
 اجراي صحيح طرح شهرجديد با رعايت ضوابط و مقرارت طرح، صدور مجوز احداث بنا،  گواهي پايان كار و عدم ـ10ماده  •

خالف، حفظ و حراست اراضي و نگهداري شهر و وصول عوارض مقرر (برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف 
آن در موارد معين) در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرجديد تا قبل از استقرار شهرداري به عهده شركتهاي وابسته و 

يا سازندگان شهرهاي جديد خواهد بود.  
 رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده قانوني و حريم استحفاظي و ساير قوانين مربوط به ـ11ماده  •

شهرداري  هاي شهرهاي جديد تا قبل از استقرار شهرداري با اعالم شركت وابسته يا سازنده شهرجديد به عهده كميسيون 
) قانون شهرداري هاست كه با توجه به ضوابط طرح جامع شهرجديد رسيدگي و 99) الحاقي به ماده (3) بند (2موضوع تبصره (

%) عوايد حاصل به حساب سازنده شهرجديد و يا از طريق خزانه و حساب شركت وابسته واريز مي شود تا در 100صددرصد (
جهت توسعه خدمات عمومي شهرجديد به مصرف برسد.  

 وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است پس از اطمينان از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهرجديد مراتب را ـ12ماده  •
به وزارت كشور اعالم كند. وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري در شهرجديد يادشده، 

حتي اگر طرح شهرجديد به پايان نرسيده باشد، اقدام نمايد. پس از ايجاد شهرداري، شركت وابسته يا سازنده  شهرجديد 
موظف است فضاهاي عمومي (فضاهاي سبز، پاركها، معابر، ميادين، گذرگاهها، گورستان  و غسالخانه) پيش بيني شده در طرح و 

تأسيسات زيربنايي را پس از تكميل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهي هاي صادر شده و 
نقشه هاي مرحله بندي ساخت و صورت بالعوض به شهرداري  تحويل دهد. از اين تاريخ شهرجديد در زمره ساير شهرهاي 
كشور محسوب مي شود. تبصره: با استقرار شهرداري، شركت يا شركتهاي وابسته يا سازنده شهرجديد همچنان موظف به 
اجراي آماده سازي، عمران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرح مصوب شهرجديد و با رعايت مقررات شهرداري مي باشند.

  
 احداث شهرجديد توسط بخش غيردولتي، پس از تصويب شوراي عالي، مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن ـ13ماده  •

و شهرسازي مي باشد و نظارت الزم بر چگونگي احداث حسب مورد از طريق وزارت مزبور صورت مي گيرد. تعيين تعرفه حق 
نظارت مربوط بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران اجرا مي شود.  

 كليه شهرهاي جديد كه براساس مجوزهاي قانوني تا زمان الزم االجرا شدن اين قانون ايجاد شده اند، مشمول مفاد ـ14ماده  •
 تند.اين قانون هس

 آيين نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر چگونگي حمايت از ايجاد شهرجديد، ارائه تخفيف هاي الزم و ساير موارد با ـ15ماده  •
توجه به منابع منظور شده در بودجه ساالنه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد  •
 وزارت مسكن و 1381/4/18 مورخ 1879/100/2 بنا به پيشنهاد شماره 15/5/1382هيئت وزيران در جلسه مورخ  •

 - آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح 1380) قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب 15شهرسازي و به استناد ماده (
زير تصويب نمود : 

 تعاريف، كليات، ضوابط و مقررات مربوط به ايجاد شهر جديد فصل اول - •
بخش اول : تعاريف   •
- اصطالحات بكار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند : 1ماده  •
  1380- قانون: قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب 1 •
- شوراي عالي: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. 2 •
- شركت مادر:  شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي). 3 •
- شركت وابسته: شركت عمران شهر جديد، وابسته و زير مجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي ). 4 •
- متقاضي غيردولتي: متقاضي غيردولتي مجوز ايجاد شهر جديد. 5 •
- مجري، شهرساز يا سازنده شهر جديد: سازنده بخش دولتي يا متقاضي غير دولتي مجاز. 6 •
- آماده سازي اراضي: تعيين و برو كف، تسطيح و آسفالت معابر، جمع آوري و دفع آبهاي سطحي مي باشد  7 •



 آن بخش از اراضي مكان يابي شده براي ايجاد شهر جديد است كه براي سكونت و ايجاد ساختمانها و - محدوده شهر جديد: •
تاسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي آن در يك دوره زماني معين در طرح جامع شهر جديد و مشخص و 

به تصويب شوراي عالي برسد. 
آن بخش از اراضي پيرامون و متصل به محدوده شهر جديد كه نظارت و كنترل هر گونه - حوزه استحفاظي شهر جديد: 9 •

فعاليت عمراني و ساخت و ساز در آن براي حفظ شهر، توسعه بلند مدت و برنامه ريزي شده آن ضرورت داد. حوزه يادشده 
منطبق بر حريم استحفاظي شهرهاي جديد بوده مي بايد در آن، محدوده روستاهاي موجود بر اساس طرحهاي توسعه و عمران 

روستايي مورد توجه قرار گيرد. 
 كليات، شرايط، ضوابط و مقررات مشترك براي بخش دولتي و متقاضي غيردولتي به منظور ايجاد شهر جديدبخش دوم : •
 ضرورت و مكان ايجاد شهر جديد با تعيين سقف جمعيتي (حداقل سي هزار نفر ) با رعايت سياستهاي دولت در قالب ـ2ماده  •

طرح كالبدي ملي، منطقه اي و يا ناحيه اي به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد. 
  

 در مواردي كه ضرورت ايجاد شهر جديد در طرحهاي كالبدي ملي و منطقه اي به تصويب نرسيده باشد، مطالعات مكان ـ3ماده  •
 ه - مورخ 21414/ت 55837يابي در قالب مطالعات طرح ناحيه اي و يا طرح هاي ويژه، موضوع تصويب نامه شماره 

 هيئت وزيران به انجام مي رسد.نتيجه اين مطالعات بايد متضمن يافتن مناسبترين مكان با لحاظ سقف جمعيتي 20/10/1378
مورد نظر و سطح الزم براي ايجاد شهر جديد و حوزه آن به عنوان بخشي از اراضي متصل به محدوده شهر جديد كه نظارت و 

كنترل هر گونه فعاليت عمراني در آن براي حفظ شهر جديد ضرورت دارد باشد. همچنين حود حوزه استحفاضي شهر جديد 
بايد روي نقشه معين و مشخص گردد. اين نقشه نيز به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد.

  
 در مواردي كه طرح ناحيه اي قبال تهيه و تنها ضرورت ايجاد و سقف جمعيتي شهر جديد در اين طرح يا طرح هاي ـ4ماده  •

باالدست به تصويب رسيده باشد، مطالعات مكاي يابي به شرح ماده فوق بصورت موردي در سطح ناحبه و با توجه به طرح 
ناحيه اي مصوب تهيه و توسط دبيرخانه شوراي عالي بررسي و تصويب به شوراي عالي پيشنهاد مي شود. 

 در مواردي كه بنا به وضعيت خاص، اراضي مكان يابي شده براي ايجاد شهر جديد در محدوده بيش از يك بخش يا ـ5ماده  •
واحدهاي تقسيماتي بزرگتر قرار گرفته باشد، شوراي عالي با كسب نظر از وزارت كشور در هنگام تصويب طرح مكان يابي، 

تعيين مي نمايد كه شهر جديد جزء محدوده كدام بخش يا شهرستان محسوب شود و متعاقب آن، وزارت كشور نيز به منظور 
اصالح حدود بخش يا شهرستان مربوط با طي مراحل قانوني آن اقدام مي نمايد. 

 تهيه طرح جامع شهر جديد، پس از ابالغ مصوبه شوراي عالي در خصوص ضرورت، محدوده مكان و سقف جمعيتي آن ـ6ماده  •
به عهده سازنده شهر جديد مي باشد. 

) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - 4 از تاريخ تصويب طرح جامع، شهر جديد در زمره شهرهاي موضوع ماده (ـ7ماده  •
) قانون يادشده مي باشد. 30 - قرار گرفته و هرگونه ساخت و ساز در آن موكول به رعايت ماده (1374مصوب 

 بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و نقشه هاي تفكيكي اراضي و تغييرات بعدي آنها در صورتي كه با طرح جامع ـ8ماده  •
) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران - 5مغايرات اساسي نداشته باشد به عهده كميسيون موضوع ماده (

 - است كه در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مديرعامل شركت وابسته و براي بررسي پيشنهاد 1351مصوب 
متقاضي غيردولتي، مديرعامل شركت مادر يا نماينده وي به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي 

شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط، در كميسيون شركت خواهد نمود. حضور خواهد داشت و 
در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط، در كميسيون شركت خواهد 

ـ سازندگان شهر جديد مكلفند اراضي ملكي خود 9نمود. حضور متقاضي غيردولتي در كميسيون بدون حق راي بالمانع استماده 
) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور - 18با كاربري آموزشي را وفق ماده (

 - و اصالحات بعدي آن و ساير كاربريهاي خدماتي از قبيل فضاهاي سبز، فضاهاي فرهنگي، پاركها، معابر، 1372مصوب 
ميادين، گذرگاهها، محل بازي كودكان، گورستان، محلهاي ورزشي، مذهبي، درماني، ايستگاه آتش نشاني، ايستگاه جمع آوري 

زباله و محل دفن آنها، محل احداث تصفيه خانه هاي آب و فاضالب، مكان نيروي انتظامي ( غير از اراضي با كاربري تجاري ) را 
پس از ارائه طرح زمان بندي شده و تامين اعتبار الزم براي ساخت ساختمانها و تاسيسات ذي ربط و تخصيص آن و متناسب 
با پيشرفت كار به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاه هاي دولتي خدمات دهنده، شهرداري و شركتهاي آب و فاضالب 

قرار دهند تا نسبت به احداث بناهاي مورد نياز اقدام كنند. تغيير كاربري يا واگذاري اراضي ياد شده به غير، ممنوع است. 
 كليه وزارتخانه ها، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، موسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و موسساتي ـ10ماده  •

كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند پس از تصويب طرح جامع شهر جديد و حوزه استحفاظي آن به منظور 
ايجاد شهر جديد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام به تامين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرقت عمليات احداث و اسكان در 



شهر جديد، خدمات مورد نياز را همانند خدماتي كه به ساير شهرهاي مشابهي كه در همان محدوده جغرافيايي قرار دارند ارائه 
نمايند.  

آيين نامه و با توجه به  ) اين 10) قانون و ماده (5 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در اجراي ماده (ـ11ماده  •
برنامه مرحله بندي و زمان بندي شده اجراي شهر جديد و متناسب با پيشرفت كار، اعتبارات مورد نياز دستگاههاي خدمات 

دهنده را در بودجه ساالنه آنها منظور و تامين نمايد.  
 اجراي صحيح طرح شهر جديد، با رعايت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهي پايان كار و عدم ـ12ماده  •

خالف، حفظ و حراست اراضي و نگهداري شهر، وصول عوارض مقرر برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن 
 - در محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن، تا قبل از استقرار و شروع كار شهرداري 1369در موارد معين - مصوب 

حسب مورد به عهده سازندگان شهر جديد است. سازنده مجاز است وجوه دريافتي را طبق مقررات مربوط، صرف احداث و 
ارائه خدمات در شهر جديد نمايد. 

 سازنده شهر جديد به منظور حفظ و حراست اراضي و جلوگيري از تعرضات و تجاوزات به اراضي و مستحدثات شهر ـ13ماده  •
جديد و تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده شهر و حوزه استحفاظي آن، موظف است با درخواست از نيروي انتظامي از 
تعرضات و تجاوزات يا ادامه تخلفات جلوگيري و پس از تشكيل پرونده در ارتباط با تخلفات جلوگيري و پس از تشكيل پرونده 

) قانون 99) الحاقي به ماده (3) بند (2در ارتباط با تخلفات ساختماني و شهرسازي، مراتب را به كميسيون موضوع تبصره (
 - اعالم كنند. كميسيون مزبور با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصيلي شهر جديد و نظرات 1372شهرداريها - مصوب 

كارشناسي سازنده شهر جديد به موضوع رسيدگي و وفق قانون مربوط، نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه تا 
هفتاد درصد قيمت روز اعياني احداث شده اقدام مي نمايد. در صورت جريمه، عوايد حاصل شده حسب مورد به حساب سازنده 
و يا از طريق خزانه به حساب شركت وابسته واريز مي شود تا در جهت خدمات عمومي شهر جديد به مصرف برسد. به هر حال 

تا زمان رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در كميسيون ياد شده و صدور راي، سازنده شهر جديد موظف است از 
ادامه تخلفات جلوگيري نمايد و نيروي انتظامي و ساير مراجع ذي صالح نيز مكلفند به همكاري با سازنده شهر جديد مي 

باشند. 
  سازنده شهر جديد تا قبل از استقرار و شروع به كار شهرداري مجاز است براي مالكان اراضي كه در محدوده شهر ـ14ماده  •

جديد قرار مي گيرند بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي و كاربري زمين اجاره تفكيك، افراز و عمران اعم از آماده سازي و 
ساخت و سازها صادر نمايد. صدور مجوزهاي ياد شده براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار متر مربع مشروط بر اينكه مالك يا 

مالكان سهم اراضي خدماتي خود را بابت تامين فضاهاي الزم براي معابر، خدمات تاسيسات و تجهيزات شهري به ميزان 
سرانه هاي طرح جامع مصوب شوراي عالي به رايگان به شركت وابسته و از طريق توافق به متقاضي غيردولتي واگذار نمايند، 

 چنانچه ميزان سهم اراضي خدماتي تعلق يافته، قابل تفكيك و يا بهره برداري مناسب نباشد، -1تبصره امكان پذير خواهد بود.
متقاضي مي تواند سهم خود را به صورت معوض، يا خدمات مورد توافق و يا معادل قيمت كارشناسي روز، پرداخت يا دريافت 

 در تفكيك و افراز باغات موجود در محدوده شهر جديد بايد قوانين، ضوابط و مقررات مربوط به تفكيك و افراز -2تبصره نمايد.
باغات رعايت شود. 

 انجام هر گونه معامله و نقل و انتقال توسط مالكاني كه اراضي آنها در محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن -3تبصره  •
واقع شده، در صورت رعايت ضوابط طرح جامع و تفصيلي و كاربري زمين و ساير مقررات مربوط، پس از استعالم از سازنده 

شهر جديد بالمانع است. 
 سازمان اوقاف و امور خيريه نيز موظف است در قراردادهاي واگذاري اراضي وقفي در محدوده شهر جديد و حوزه آن -4تبصره  •

الزام به رعايت طرح تفصيلي و نوع كاربري زمين را قيد و خود نيز ملحوظ نظر قرار دهد. 
 بنياد مسكن انقالب اسالمي موظف است براي روستاهاي واقع در حوزه استحفاظي شهر جديد با هماهنگي سازنده ـ15ماده  •

آن و در چارچوب طرح جامع، نسبت به تهيه يا بازنگري طرحهاي هادي روستايي و تصويب آنها در مراجع ذيربط اقدام نمايد. 
 سازنده شهر جديد موظف است برنامه زمان بندي و مراحل اجرايي طرح را از جنبه هاي تامين مالي، اجرايي و -16ماده   •

كالبدي، تهيه و پس از تصويب آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي، طبق برنامه يادشده اقدام نمايد. 
 سازنده شهر جديد موظف است اراضي مورد خريداري و تملك خود را با توجه به برنامه مرحله بندي، تفكيك و آماده ـ17ماده  •

سازي نموده و مطابق كاربري هاي طرح هاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد. تنظيم سند قطعي به 
نام خريدار موكول به ارائه گواهي پايان كار مي باشد. متقاضي غيردولتي، در واگذاري اراضي شهر جديد عالوه بر شرايط فوق 

 تعيين شرايط متقاضيان، نحوه تعيين بها، شرايط تبصره - ) اين آئين نامه را نيز رعايت نمايد.30بايد ضوابط مندرج در ماده (
واگذاري و اعمال تخفيف در مورد شركتهاي سازنده دولتي به عهده مجمع عمومي شركتهاي وابسته و در مورد شركتهاي 

سازنده غيردولتي با خود سازنده خواهد بود. 



 سازنده شهر جديد مي تواند هزينه هاي مشترك نگهداري شهر جديد تا قبل از استقرار شهرداري را با هماهنگي ـ18ماده  •
وزارت مسكن و شهرسازي، در قالب قرارداد واگذاري يا در سند انتقال پيش بيني نمايد. 

 اوراق قرارداد واگذاري زمين در شهرهاي جديد، در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيالت بانكي و تسهيالتي كه سازمان ـ19ماده  •
تامين اجتماعي به مشموالن قانون تامين اجتماعي مي دهد و يا ساير سازمانها يا موسسات اعتباري به مشتريان خود اعطا مي 
كنند، در حكم سند رسمي بوده و شركت وابسته مجاز است اسناد تنظيمي را منحصرا از جهت تجويز رهن امضا نمايد و در هر 

حال در صورت عدم انجام تعهدات از ناحيه وام گيرنده، سازنده شهر جديد يا جانشيني بانك يا سازمان يا موسسه اعتباري 
وام دهنده يا هر شخص ديگري كه از ناحيه آنها معرفي شود بجاي متقاضي يا خريدار موافقت خواهد نمود.  

 پس از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جديد شركت مادر بر اساس گزارش شركت وابسته يا متقاضي ـ20ماده  •
غيردولتي مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي اطالع مي دهد و وزارت يادشده پس از حصول اطمينان از اسكان جمعيت 

مذكور، مراتب را به وزارت كشور اعالم ميكند. وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اعالم وزارت مسكن 
و شهرساز نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري حتي اگر طرح شهر جديد به پايان نرسيده باشد، اقدام كند.  

 پس از ايجاد و استقرار شهرداري، سازنده شهر جديد موظف است حداكثر ظرف يك ماه، طي صورتجلسه تحويل و ـ21ماده  •
تحول، فضاهاي عمومي ( فضاي سبز، پاركها، معابر، ميادين، گذرگاهها، گورستان، غسالخانه ) پيش بيني شده در طرح و 

تاسيسات زيربنايي مربوط را پس از تكميل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارك مربوط به پروانه ها، پايان كارها و گواهي 
عدم خالف صادر شده و نقشه هاي مرحله بندي ساخت، به صورت بالعوض به شهرداري تحويل دهد. شهرداري نيز مكلف 

است پروانه ها، پايان كارها و گواهي عدم خالف صادر شده را مورد قبول و رعايت قرار دهد. 
 از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول، شهر جديد در زمره ساير شهرهاي كشور محسوب مي شود و شهرداري ـ22ماده  •

) قانو 100وفق مقررات مربوط، موظف به ارائه كليه خدمات و همچنين جلوگيري از تخلفات ساختماني و شهرسازي طبق ماده (
 پيگيري شكايات مربوط به تخلفات ساختماني و تبصره -شهرداريها و تبصره هاي آن و ساير قوانين مربوط مي باشد.

شهرسازي كه قبل از استقرار شهرداي به مراجع ذي ربط اقامه شده تا صدور راي نهايي كماكان به عهده سازنده شهر جديد 
است و جرايم وصولي نيز به حساب سازنده شهر جديد واريز خواهد شد. 

فصل دوم - ضوابط و مقررات مربوط به شركت مادر و شركتهاي تابعه  •
 كليه شركتهاي وابسته اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز شهر جديد را براي احداث و اجراي طرحهاي مربوط، از ـ23ماده  •

طريق منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب هر سال شركت تامين مي نمايند.  
 سرمايه گذاري هايي كه از منابع داخلي شركتهاي وابسته براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي، هنري و ـ24ماده  •

مذهبي صورت گرفته يا مي گيرد به عنوان پيش پرداخت مالياتي به حساب مالياتهاي قطعي شده شركتهاي وابسته منظور مي 
شود.تبصره - كليه هزينه هايي كه توسط شركت وابسته جهت ايجاد فضاهاي مذكور در اين ماده و يا به منظور ارايه خدمات 

عمومي و آماده سازي اعم از احداث، نگهداري، تعميرات و بهره برداري صورت گرفته يا مي گيرد جزء اعتبارات طرحهاي 
عمراني منظور و تعرفه بيمه آن بر اساس تعرفه طرحهاي عمراني محاسبه مي شود. 

) قانون، اعتبارات و درآمدهاي شركتهاي وابسته در يك حساب كه توسط شركت مادر 7 به منظور امكان اجراي ماده (ـ25ماده  •
نزد خزانه معين مي شود، تمركز مي بايد و شركت مادر موظف است شركتهاي وابسته زيانده را تعيين و در قالب بودجه مصوب 
آنها نسبت به جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته و تامين هزينه هاي خود اقدام نمايد. اين جابجايي اعتبارات درآمد 

محسوب نمي گردد. 
فصل سوم - ضوابط و مقررات خاص متقاضي غيردولتي  •
 متقاضي غيردولتي موظف است تقاضاي خود را مبني بر آمادگي ايجاد شهر جديد مشخص شده در طرح ناحيه اي ـ26ماده  •

مصوب، به انضمام مدارك زير به وزارت مسكن و شهرسازي ارايه نمايد : 
- اعالم مساحت در نظر گرفته شده ( حداقل سيصد هكتار ) و ارايه مدارك كافي مبني بر اينكه در صورت تصويب نهايي 1 •

طرح، متقاضي غيردولتي امكان تهيه و تامين اراضي مورد نياز را خواهد داشت. 
- تاييد وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر بي مانع بودن استفاده از اراضي مورد نظر. 2 •
- تعيين و معرفي مهندسين مشاور شهرسازي و معماري ذي صالح مسوول تهيه طرح و نظارت. 3 •
- تعهدنامه مبني بر منظور داشتن زمين مورد نياز بر اساس سرانه هاي طرح جامع مصوب براي معابر عمومي، فضاهاي سبز، 4 •

ميادين، تاسيسات عمومي و اجتماعي و تجهيزات غيرقابل تملك خصوصي و واگذاري رايگان اراضي ملكي خود با كاربريهاي 
) اين آيين نامه و رعايت كليه ضوابط و مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه، مصوبه هاي شوراي عالي و 9مذكور در ماده (

ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي 
 وزارت مسكن و شهرسازي پس از اخذ مدارك و تشكيل پرونده، موضوع تقاضا و توانمنديهاي متقاضي، نوع و ـ27ماده  •

موقعيت اراضي و مكان ارايه شده را بررسي و در صورت تاييد و صدور موافقت اصولي به متقاضي غير دولتي قبل از مكان يابي 



دقيق شهر جديد در سطح ناحيه، اقدام به اخذ موافقت مقدماتي بنمايد. بررسي و اتخاذ تصميم مقدماتي در مورد پيشنهاد 
احداث شهر جديد و مكان تقريبي آن با توجه به طرحهاي كالبدي ملي، منطقه اي و ناحيه اي و مسايل امنيتي، سياسي، 

اجتماعي و ساير مقتضيات و نيازهاي هر منطقه در مركز هر استان به عهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي باشد. 
تصويب نهايي مكان شهر جديد بر عهده شوراي عالي خواهد بود. 

 پس از تصويب طرح جامع شهر جديد، وزارت مسكن و شهرسازي براي متقاضي، پروانه احداث شهر جديد صادر ـ28ماده  •
مي كند. متقاضي غيردولتي بدون موافقت كتبي وزارت مسكن و شهرسازي اجازه واگذاري يا انتقال پروانه مذكور را به ديگري 

ندارد. 
 وزارت مسكن و شهرسازي موظف است راسا و يا از طريق سازمان مسكن و شهرسازي استان بر كليه اقدامات و ـ29ماده  •

ساخت و سازهاي متقاضي غيردولتي و اجراي دقيق طرح جامع و تفصيلي نظارت نمايد و در صورت مشاهده تخلف از طرحهاي 
مذكور و يا عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي موارد تخلف را به طور كتبي به متقاضي غيردولتي و مهندس 
مشاور طرح ابالغ كند. همچنين وزارت يادشده مجاز است در صورت عدم همكاري متقاضي غيردولتي و عدم توجه به تذكرات 

) روزه نسبت به لغو پروانه احداث شهر جديد اقدام نمايد.تبصره - تعرفه حق نظارت به 45كتبي پس از دو اخطار كتبي (
پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 

 هر نوع واگذاري اراضي در شهرهاي جديد توسط سازنده غيردولتي قبل از تفكيك، آماده سازي و اتمام عمليات ـ30ماده  •
زيربنايي هر مرحله و سپردن تعهد مناسب به وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر انجام خدمات عمومي مورد نياز ساكنين آن 

فاز و ادامه عمليات زيربنايي فازهاي بعدي، ممنوع است. 
 در مواقعي كه براي ايجاد يك شهر جديد هم شركت مادر و هم بخش غيردولتي متقاضي باشند، اولويت با متقاضي ـ31ماده  •

 غيردولتي است.
 متقاضي غيردولتي ايجاد شهر جديد از كليه مزايا و تسهيالتي كه وزارت مسكن شهرسازي براي انبوه سازان مسكن ـ32ماده  •

منظور نموده يا مي نمايد، بهره مند مي باشد.  
 كليه مفاد اين آيين نامه مشمول شهرهاي جديدي كه تا كنون مصوب، ايجاد و احداث شده اند نيز مي باشد. ـ33ماده  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 معرفي شهرهاي جديد*

 
 شهر جديد بهارستان

 به عنوان مكان هايي براي اسكان 1364شهرهاي جديد استان اصفهان به دنبال مطالعات طرح جامع منطقه اي اين استان مصوب آذرماه 
 شاغلين و جذب سر ريز جمعيت شهري منطقه اصفهان برگزيده شدند.

منطقه اصفهان كه يكي از قطب هاي مهم صنعتي كشور به شمار مي رود، محل استقرار صنايع سنگيني چون ذوب آهن ، مجتمع فوالد 
مباركه ، پااليشگاه و پتروشيمي ، صنايع دفاع ، صنايع هوايي و همچنين كارخانجات متعدد ديگري از قبيل نساجي ، سيمان و توليد الياف 

 مصنوعي و نظاير آن است.
طبق آخرين داده هاي آماري سه چهارم از جمعيت استان اصفهان در مناطق شهري و مابقي در مناطق روستايي اين استان ساكن بوده 

 اند.نكته حايز اهميت اين كه شهر اصفهان به تنهايي حدود نيمي از جمعيت شهر نشين استان اصفهان را در خود جاي مي دهد.
رشد سريع جمعيت شهري اين استان و چند برابر شدن جمعيت اصفهان در بعد از انقالب و همچنين وجود صنايع سنگين كشور در اين 

 استان احداث شهرهاي جديد را امري الزامي ساخت.
  نفر جمعيت را به خود جذب كنند. 165371 توانسته اند 1389شهرهاي جديد اين استان تا پايان سال 

زمين شهر بهارستان  شيراز قرارگرفته است . –كيلومتري جنوب اصفهان ودرمحورشرقي جاده اصفهان 15شهرجديد بهارستان در فاصله 
 شرقي است كه شيب آن كم و از جنوب به شمال است.در ضلع – كيلومتر به صورت غربي 3به صورت يك نوار  باريك با عرض حدود 

جنوبي آن يك رشته كوه كم ارتفاع مانند ديواره وجود دارد كه دنباله كوه هاي كاله قاضي است و اراضي شهر در دامنه  آن قرار دارد. در 
سمت شمال آن دشت كشاورزي شرق اصفهان واقع است و رودخانه زاينده رود در آن پيچ و تاب مي خورد و در يك نقطه به اراضي 

 بهارستان بسيار نزديك مي شود كه در مقابل آن در ديواره  كوههاي جنوبي ، شكاف بزرگي وجود دارد.
از عوامل ديگر در بستر طبيعي شهر ، قلعه و باغ بهارستان است كه نام بهارستان از آن الهام گرفته شده است و مي تواند به عنوان يك 

 پايان 1363 آغاز و در سال 1361نشانه تاريخي براي طراحي شهر جديد بهارستان به كار رود. مطالعات طرح جامع اين شهر از سال 
يافت.در اين طرح ، شهر جديد بهارستان به عنوان يكي از نقاط اصلي اسكان جمعيت اضافه شونده به منطقه در نظر گرفته شده بود. در 

 رسيد و بر آن اساس تملك 13 هكتار به تصويب كميسيون ماده 3000 محدوده بهارستان به عناون شهرك به مساحت حدود 1364سال 
 ،موقعيت شهر جديد 1365زمين به وسيله اداره كل زمين شهري اصفهان آغاز گرديد و با تصويب طرح جامع منطقه اصفهان در سال 

 ايجاد شهرهاي جديد را به عنوان يكي از راه حل هاي منطقي جلوگيري 1363بهارستان قوت قانوني بيشتري يافت.هيئت وزيران در سال 
از تمركز و گسترش بيش از اندازه شهرهاي بزرگ و از جمله اصفهان در نظر گرفت.در پي اين مصوبه ،شركت عمران بهارستان زير 

پوشش وزارت مسكن تشكيل گرديد و مقدمات اجرايي اين طرح فراهم شد.پس از تشكيل شركت عمران ارگان هاي الزم اين شركت 
 با انتخاب مهندسين مشاور براي كارهاي 1367ساماندهي شد و فعاليت هاي برنامه ريزي و طراحي شهر جديد بهارستان در سال 

معماري و شهرسازي ،ترافيك و تاسيات زير بنايي آغاز گرديدبه دليل برخي فوريت ها ،پيش از انتخاب مهندسين مشاور اصلي شهر،در 
 هكتار از اراضي شهر را ضمن رعايت نسبي 200 اداره كل مسكن و شهرسازي استان اصفهان طرح آماده سازي حدود 1366سال 

 آغاز و طرح راهبردي بهارستان كه اصول،مباني و مشخصات 1367تقسيم بندي كل اراضي ، تهيه كاركردهاي مطالعاتي از نيمه دوم سال 
 به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي رسيد.طرح جامع شهر جديد بهارستان 1370اصلي شهر را مشخص مي كند،تهيه شد و در سال 

 به تصويب شوراي عالي 19/7/1372بر اساس الگوهاي به دست آمده در مطالعات راهبردي تهيه و تنظيم گرديد و در جلسه مورخ 
 شهرسازي و معماري ايران رسيد.

 شناسنامه 
 نام شهر مادر: اصفهان

  كيلومتر15فاصله از شهر مادر: 

 1/6/1368تاريخ تاسيس شركت عمران:  



   نفر320,000جمعيت پيش بيني شده:  

 هكتار3000مساحت كل شهر :  

 www.bnt.irنشاني اينترنتي
 info@baharestan-ntoir.gov.irپست الكترونيكي:  

 00000/81451كد پستي شركت 

 0311كد پيش شماره 
 6803090- 96شماره تلفن هاي شركت عمران 

 6803103شماره دورنگار 

 شهرهاي اطراف: اصفهان، شهرضا، مباركه
 جاده اصفهان- شيراز، شهر جديد بهارستان، انتهاي خيابان الفت شرقي، خيابان اميركبير، 15نشاني شركت:اصفهان- كيلومتر 

 شركت عمران شهر جديد بهارستان

 اطالعات مراكز شهري
 مساجد

  )3مسجد علي ابن ابيطالب(ع) :خيابان الفت،خيابان عرفان  (مركز محله 
  )6مسجد فاطميه :ميدان ولي عصر(عج) ، خيابان الفت ، خيابان طيب (مركز محله 

  )5، خيابان ولي عصر ،خيابان ارم  (مركز محله 1مسجد سيد الشهداء(ع) : فاز

  )4، خيابان ايثار،خيابان فرات  (مركز محله 1مسجد حضرت زينب(س) : فاز
 ، خيابان فرشته شمالي ، روبروي تاالر شهر1مسجد القائم(عج) : فاز

 ، خيابان فرشته جنوبي ، روبروي مجتمع فرشته1مسجد حضرت ابالفضل(ع) : فاز
  ، انتهاي خيابان فروردين شرقي 2مسجد اميرالمؤمنين(ع) :فاز

  )124 ، خيابان ارديبهشت ، خيابان طيب (مركز بلوك 2مسجد امام حسن مجتبي(ع) :فاز
  )231 ، خيابان ارديبهشت  شرقي، (مركز بلوك 3مسجد حضرت معصومه(س) :فاز

 كتابخانه
 : بلوار بهشت، جنب مركز بهداشت بهارستان، محله سهند 1كتابخانه شماره 

 كتابخانه امام خميني(ره): بلوار بهشت، نبش خيابان جنت، محله پرديس 
 كتابخانه فرزانگان: خيابان ارديبهشت چهارراه فرزانگان، محله بهمن 

 سينما
 سينما: در دست ساخت- خيابان وليعصر شمالي، محله گلستان، سينما بهمن

 مراكز تاريخي
 قلعه صنمبر: در ميان كوههاي كاله قاضي، مربوط به دوران قبل از قاجار

 بقعه بابا پير محمود بن جابر بن عبداهللا انصاري: شمال بلوار هدايت در جوار روستاي كيچي
 ، روستاي قلعه شور كه به رباط قلعه شور هم مشهور است.123رباط شاه عباسي: شمال محله مهر، بلوك 

 باغ بهارستان: باغ بهارستان يا باغ حجت آباد به چهارباغي گفته مي شده كه در روستاي حجت آباد، بهارستان كنوني، واقع شده است.
 مراكز ورزشي

 مجموعه ورزشي گلها: انتهاي خيابان فرشته، محله سروستان (تحويل شده به شهرداري)  
 مجموعه ورزشي فالت ايران: محله پرديس، خيابان فردوس (خصوصي)  

 مجموعه ورزشي شهداي گمنام: محله فدك، خيابان طوبي (دولتي، متعلق به سازمان تربيت بدني) 
 استخر علوي: محله كيهان، مابين خيابان زهره و فرشته (خصوصي)  
 استخر شناي آقايان: خيابان ارديبهشت، محله خرداد (خصوصي)   

 باشگاه ورزشي بانوان: خيابان ارديبهشت، محله بهمن (خصوصي)
 باشگاه بدنسازي : خيابان مينو، مركز محله ي پرديس(خصوصي)
 سالن بيليارد: محله كارون، كنار ورزشگاه فالت ايران (خصوصي)
 مجموعه ورزشي كيهان: محله كيهان، پشت بازارچه (زمين روباز)
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 مجموعه ورزشي زيتون: درياچه زيتون (زمين روباز)
 سالن بدنسازي بيگي: محله مهران، خيابان عرفان(خصوصي)

 

 بانك ها
 بانك مسكن: محله كارون، ميدان وليعصر(عج) 

 بانك ملي: محله فدك، ميدان ولي عصر، جنب خيابان طوبي  
 بانك ملت: ميدان ولي عصر(عج)،خيابان الفت، نرسيده به چهارراه ايثار  

 بانك سپه: ميدان ولي عصر(عج)، ابتداي خيابان الفت شرقي  
 بانك كشاورزي: ميدان ولي عصر(عج)، ابتداي خيابان الفت شرقي  

 بانك رفاه: محله مهران، خيابان وليعصر شمالي  
 بانك صادرات: محله سهند، بلوار بهشت، نبش خيابان ايثار  

 بانك صادرات: محله پرديس، خيابان الفت شرقي
 موسسه مالي مهر: ميدان ولي عصر(عج)، خيابان وليعصر شمالي

 قرض الحسنه حضرت مهدي(عج) : خيابان الفت، ابتداي خيابان عرفان
  ايستگاه آتش نشاني:

 مابين خيابان وليعصر و ايثار، جنب درياچه زيتون 
 بوستان ها

 بوستان كوهستان: انتهاي خيابان وليعصر جنوبي، در دامنه ي رشته كوههاي الشتر
 بوستان ارم: بلوار بهشت، چهارراه بهشت و وليعصر

 بوستان پرديس: محله پرديس
 مركز انتظامي

  بهارستان  22 محله فدك، خيابان آزادي، خيابان طوطي، خيابان طاهر، پاسگاه نيروي انتظامي 
 مراكز درماني

 مركز اورژانس: بلوار بهشت، جنب اداره برق بهارستان  
 : بلوار بهشت، جنب شركت آبفاي بهارستان  1مركز بهداشتي درماني شماره 

 درمانگاه شبانه روزي رازي: انتهاي خيابان فرشته، خيابان شمشاد(خصوصي)  
 درمانگاه شبانه روزي حضرت محمد(ص): محله كارون، خيابان وليعصر جنوبي(خيريه)

 درمانگاه پارس: محله كارون، خيابان وليعصر جنوبي(خصوصي)
 كلينيك حضرت فاطمه زهرا(س): محله بهاران، جنب استخر علوي(خصوصي)

 ، خيابان ارديبهشت شرقي(خصوصي)2كلينيك دندانپزشكي مهر: فاز
 كلينيك دندانپزشكي آرشام: خيابان الفت غربي، مجتمع تجاري بهاران(خصوصي)

 ، خيابان ايثار شمالي(خصوصي)2كلينيك دندانپزشكي بهبود: فاز
 (خصوصي)129كلينيك دندانپزشكي مهربد: محله خرداد، بلوك 

 داروخانه ها
 داروخانه سجاد: محله مهران، خيابان الفت

 داروخانه دكتر صنعتي زاده: محله پرديس، خيابان وليعصر  
 داروخانه دكتر ربيعي: ميدان وليعصر، مجتمع اشكان
 داروخانه شبانه روزي بهارستان: نبش چهاراه ايثار  

 ، خيابان ارديبهشت2داروخانه ارديبهشت: فاز
 داروخانه دكتر مقدس: خيابان الفت، چهارراه فرشته  

 داروخانه دكتر عظيميان 
 داروخانه دكتر محمدي 

 داروخانه سجادي 
 دكه هاي روزنامه فروشي

 چهار دكه روزنامه فروشي واقع در چهارراه آزادي، ميدان ولي عصر، چهارراه ايثار، چهارراه فرشته-الفت



 نانوايي ها
 مجتمع نان بهارستان: ميدان وليعصر(عج)

 نانوايي سنگك: محله فدك، خيابان طوبي ، خيابان فروردين، محله جماران
 نانوايي بربري: محله كارون، خيابان ارس

نانوايي تافتون: خيابان الفت شرقي، محله ميالد، مجتمع ميالد: محله پرديس، خيابان آزادي جنوبي: محله سهند، خيابان كوهسار: محله مهران، 
، 2خيابان عرفان: محله مهران، خيابان احسان: محله سروستان، خيابان فرشته، جنب مسجد القائم(عج): محله بهاران، مجتمع تجاري بهاران: فاز

  باب مغازه: محله بهمن، جنب مسجد امام حسن مجتبي(ع)2، خيابان فروردين،2خيابان ارديبهشت: فاز
 پمپ بنزين ها

 بلوار بهشت، ابتداي ورودي شهر
 ، ابتداي خيابان ارديبهشت،محله خرداد2فاز

 جاده كيچي،قبل از پل راه آهن، جنب اتوبوسراني (پمپ گاز)
 نمايندگي هاي خودرو

 نمايندگي سايپا: بلوار بهشت، پشت پمپ بنزين
 نمايندگي ايران خودرو: بلوار بهشت، پشت پمپ بنزين

 نمايندگي سايپا: جاده اصفهان-شيراز، قبل از پمپ بنزين
 سازمان هاي دولتي

 شركت عمران : انتهاي خيابان الفت شرقي، خيابان اميركبير
 شوراي اسالمي شهر: بلوار بهشت، كنار بانك صادرات  

 شهرداري: چهارراه آزادي، خيابان آزادي  
 دفتر امام جمعه: ميدان وليعصر(عج)، خيابان وليعصر جنوبي، ابتداي خيابان زمزم  

 شركت آب و فاضالب: بلوار بهشت، جنب درمانگاه عمومي  
 شركت گاز: انتهاي خيابان الفت، جنب شركت عمران بهارستان  

 شركت مخابرات: محله مهران، خيابان شمشاد  
 شركت برق: بلوار بهشت، جنب دانشگاه شيخ بهايي  

 سازمان حمل و نقل همگاني: خيابان الفت، خيابان ايثار جنوبي
 اداره پست: ابتداي خيابان ولي عصر شمالي، جنب بانك ملي  

 اداره دارايي: بلوار بهشت، كنار كتابخانه عمومي  
 اداره ثبت احوال: بلوار بهشت جنب دانشگاه 

 مجتمع قضايي بهارستان: انتهاي خيابان الفت، جنب شركت عمران بهارستان  
 سازمان نظام مهندسي: محله مهران، خيابان الفت بعد از خيابان عرفان   انجمن خوشنويسان 

 كانون بانوان  
 شوراي حل اختالف 

 كميته امداد امام خميني (ره ) 
  خ طباطبايي 4بهزيستي محله 

 

 دانشگاهها
 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي: بلوار بهشت، ابتداي خيابان فرشته  

 دانشگاه پيام نور: خيابان فرشته، مجتمع تجاري رضا  
 ، خيابان وليعصر، مابين خيابان فروردين و ارديبهشت2دانشگاه نقش جهان: فاز 

 مدارس
 دبستان پسرانه سروستان : محله مهران، خيابان ايمان (غيرانتفاعي)  

 دبستان دخترانه حضرت رقيه(س): محله پرديس، خيابان الفت (غيرانتفاعي)  
 دبستان و آمادگي دوست: خيابان ايثار، خيابان الوند (غيرانتفاعي)

  (غيرانتفاعي)   خيابان ايثاردبستان و آمادگي دخترانه حسني:
 دبستان و آمادگي پسرانه پرواز: محله فدك، خيابان الفت، پشت ايستگاه اتوبوس (غيرانتفاعي)



 ، خيابان فروردين  2نوبته): فاز2دبستان دخترانه و پسرانه هانيه(
 نوبته): خيابان فرشته  2دبستان دخترانه و پسرانه حقيقت(

 نوبته): محله كارون، خيابان الفت  2دبستان دخترانه و پسرانه وليعصر(
 نوبته): خيابان الفت، جنب مجتمع ميالد  2دبستان دخترانه و پسرانه ميالدنور(

 دبستان دخترانه شهيده توكلي: محله سروستان، خيابان كوهسار  
 دبستان پسرانه بهار:محله سروستان، خيابان كوهسار  

  (غيرانتفاعي)129، خيابان ارديبهشت، بلوك 2دبستان پسرانه مهيار:فاز
  (غيرانتفاعي)3، خيابان بستان3 نوبته) :محله 2دبستان دخترانه و پسرانه مهاد (

 نوبته): محله فدك، خيابان طاووس  2راهنمايي پسرانه كاشاني(
 ، رو به روي پمپ بنزين (غيرانتفاعي)  2راهنمايي پسرانه طريقت: فاز

 راهنمايي پسرانه كوشا: محله مهران، خيابان الفت، پشت مسجد (غيرانتفاعي)  
 راهنمايي دخترانه معرفت: خيابان الفت، خيابان فردوس  

 راهنمايي دخترانه دانايان: خيابان الفت، خيابان فردوس (غيرانتفاعي)
 نوبته): محله كارون، خيابان زمزم2راهنمايي دخترانه سميه(

 نوبته): خيابان فرهنگ، مجتمع سرو2راهنمايي دخترانه و پسرانه سرو(
 دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه پرتو نور: خيابان الفت شرقي، جهار راه ايثار، خيابان الوند (غيرانتفاعي)

 دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه تمدن: خيابان الفت، خيابان ارس، كنار باشگاه فالت ايران (غيرانتفاعي)  

 دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه فاطمه بتول(س): خيابان ارديبهشت، جنب مسجد امام حسن(ع)  

 دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه صداقت: محله مهران، خيابان ايثار (غيرانتفاعي)  
 دبيرستان و پيش دانشگاهي پسرانه طبري: خيابان آزادي، رو به روي گلزار شهدا (غيرانتفاعي)

 دبيرستان و پيش دانشگاهي پسرانه نيك آيين: نبش خيابان آزادي (غيرانتفاعي)  
 دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه آفتاب: خيابان ايثار، خيابان زمزم (غيرانتفاعي)  

 دبيرستان و پيش دانشگاهي پسرانه شهيد ماضي: محله بهار، خيابان بهار  
 دبيرستان رعد سپاهان: خيابان وليعصر، كوچه پاسدار

 دبيرستان پسرانه سپاهان: خيابان الفت غربي، خيابان بهار
 دبيرستان پسرانه عالمه حسن زاده آملي: خيابان ولي عصر شمالي

 دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه فرهنگ: محله سروستان، پشت ورزشگاه گلها  
 ، خيابان اروند (غيرانتفاعي)  4 نوبته): محله2هنرستان دخترانه الدوز (

 هنرستان دخترانه امين : خيابان الفت، ميدان بهار
 هنرستان پسرانه مستعد: خيابان بهشت، پشت دانشگاه شيخ بهايي (غيرانتفاعي)  

 
 مسيرهاي اياب و ذهاب به شهر اصفهان

 اتوبوس هاي شركت واحد : اصفهان (سي و سه پل) به  بهارستان (ميدان وليعصر عج) و بالعكس
 ) و بالعكس2اتوبوس هاي شركت واحد : اصفهان (سي و سه پل) به  بهارستان (خيابان ارديبهشت فاز
 ) و بالعكس3اتوبوس هاي شركت واحد : اصفهان (سي و سه پل) به  بهارستان (خيابان ارديبهشت فاز

 اتوبوس سريع السير : اصفهان (ميدان آزادي) به  بهارستان (ميدان وليعصر عج) و بالعكس
 تاكسي : اصفهان (ميدان آزادي) به  بهارستان (ميدان وليعصر عج) و بالعكس

 تلفنهاي ضروري
 6803090- 96شركت عمران 

 6822840شوراي اسالمي شهر 
 6811120شهرداري 

 6819494دفتر امام جمعه 
  6812081شركت آب و فاضالب 

  6803131شركت گاز 
  6812222شركت مخابرات 



   6812070شركت برق 
 6817070اداره پست 

 6816361اداره دارايي 
 6817024اداره ثبت احوال 

 6815800مجتمع قضايي بهارستان 
 6811688سازمان نظام مهندسي 

   6813880 انجمن خوشنويسان 
  68113880كانون بانوان  

  6815800شوراي حل اختالف 
  6816070كميته امداد امام خميني (ره ) 

 6812425 خ طباطبايي 4بهزيستي محله 
 6812520 1كتابخانه شماره 

 6800140كتابخانه امام خميني(ره) 
 6806565كتابخانه فرزانگان 

 6812301مجموعه ورزشي گلها
 6819272مجموعه ورزشي فالت ايران

 6821212مجموعه ورزشي شهداي گمنام
 6811690استخر علوي

 6811690استخر شناي آقايان
 

 6812760بانك مسكن
 6813080بانك ملي 
 6820455بانك ملت 

 125ايستگاه آتش نشاني
 6817500   و  110مركز انتظامي 

 115مركز اورژانس 
 6813100 1مركز بهداشتي درماني شماره 
 6811944درمانگاه شبانه روزي رازي
  6813033داروخانه دكتر صنعتي زاده 

  6814855داروخانه شبانه روزي بهارستان 
  6812109داروخانه دكتر مقدس 
  6824888داروخانه دكتر عظيميان 
  6826285داروخانه دكتر محمدي 

 6814785داروخانه سجادي 
 

 6816761دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
  6825255-6825250دانشگاه پيام نور 

 6812598دبستان پسرانه سروستان 
 6816300دبستان دخترانه حضرت رقيه(س) 
 6810322دبستان و آمادگي دخترانه حسني

 6825380دبستان دخترانه و پسرانه هانيه 
 6816606دبستان دخترانه و پسرانه حقيقت 
 6814010دبستان دخترانه و پسرانه وليعصر 

  6817090 -6817090دبستان دخترانه و پسرانه ميالدنور 
 6812262دبستان دخترانه شهيده توكلي 

  6812262دبستان پسرانه بهار 



 6817030راهنمايي پسرانه كاشاني 
  6801047راهنمايي پسرانه طريقت

  6815767راهنمايي پسرانه كوشا
 6800688-6800692راهنمايي دخترانه معرفت 

  6812279دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه تمدن

  6809604دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه فاطمه بتول(س) 
  6816035دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه صداقت
 6814418دبيرستان و پيش دانشگاهي پسرانه نيك آيين

  6811700دبيرستان و پيش دانشگاهي پسرانه شهيد ماضي بهار  
 6812632دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه فرهنگ 

 6815552هنرستان دخترانه الدوز 
 6815547هنرستان پسرانه مستعد

  6814568مهد كودك شايان 
  6835230مهد كودك ثنا 

  6815230مهد كودك جنت 
  6813630مهد كودك دارالقران 
  6813505مهد كودك جوانه ها 

  6816080  1   فاز 110دفترخانه 
  6815687 فاز يك 149دفترخانه 

 
 شهر جديد مجلسي

 به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيده ، ايجاد شهر جديد مجلسي 1365در مطالعات طرح منطقه اصفهان كه در سال 
به منظور اسكان كاركنان بخش صنعت و جذب بخشي از جمعيت مهاجر به منطقه در حال توسعه مباركه و در نتيجه جلوگيري از تخريب 

 به تصويب 1365 طرح جامع منطقه اي اصفهان در سال اراضي كشاورزي حاشيه زاينده رود و حفظ محيط زيست ، پيشنهاد شده است.
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد. طرح مذكور بر اساس استخـــوان بندي موجود منطقه از دو محور شهري- صنعتي 

كيلومتر از يكديگر و يك ناحيه كشاورزي شكل گرفته است. 40اصفهان ( محور شرقي ) و شهري- صنعتي پوالد ( محور غربي ) به فاصله 
در اين طرح براي جذب سر ريز جمعيت منطقه ، چهار شهر جديد پيشنهاد شده است. شهر جديد مجلسي يكي از چهار شهر پيشنهادي 

 6 كيلومتري از شهر اصفهــان در شهرستان مباركه و مسير جاده اصفهان- بروجن- خوزستان و همچنين 65است كه در فاصله 
 آغاز شد و در مراحل مختلف مطالعاتي 1365كيلومتري مجتمع صنايع فوالد مباركه قرار گرفته است.كارهاي مطالعاتي اين شهر از سال 

شهر جديد شرح وظايف سه قسمت مهم ، شهرسازي ،  ترافيك ، تأسيسات شهري تفكيك و به سه مهندس مشاور جداگانه واگذار 
 به شركت 70 / 4 / 25 ارائــه و پس از اصالح و تجديد نظر در تاريخ 1369گرديد. گزارش تكميلي مطالعات راهبردي در اواخر سال 

عمران شهرهاي جديد ارائه شد.عمليات الگوي توسعه و عمران شهر جديد مجلسي توسط مهندسين مشاور شهرساز در ابتدا در دو 
گزينه متفاوت ارائه و همراه مطالعات راهبردي انجام شده به تصويب مراجع ذيصالح رسيده است.با در نظر گرفتن نقطه نظرهاي وزارت 
مسكن و شهرسازي و استفاده از داده هاي برنامه ريزي و مطالعات مهندسين مشاور صنعتي ، اقدام به بازنگري در كليات برنامه هاي 

 به تصويب شوراي 1372بخشي و الگوي توسعه و عمران شهر مجلسي گرديد. و سرانجام طرح جامع شهر مجلسي تهيه و در سال 
 هزار نفر پيش بيني شده 140 هكتار و جمعيت آن 1166عالـي شهرسازي و معماري ايران رسيد. در اين طرح وسعت تقريبي شهر 

است.شهـر جديد مجلسي الگوي توسعه مناسبي را نسبت به ساير شهرهاي جديد كشور دارا مي باشد.در برداشت هاي كلي سيماي 
شهر مي توان گفت كه در شهر جديد مجلسي انبوه سازي از ابتدا به صورت يك اصل مهم در ساخت و سازهاي واحد مسكونــي مد نظر 
قرار گرفته است.ايده شهر جديد مجلسي بعنوان يك نوشهر صنعتي بر اساس مطالعات طرح جامع منطقه اصفهان جهت اسكان شاغلين 
بخش صنايع منتقه شامل شركت فوالد مباركه نيروگاه برق پست توزيع برق چهلستون شهرك صنعتي مباركه و همچنين شهرك جديد 
صنعتي منطقه  قلب پوالد از طرح جامع فوق و هچنين سرريز بخشي از جمعيت منطقه اصفهان بوجود آمد. بر اساس مطالعات طراحي 

 در 000/360) سال افق طرح در دو گزينه 1375-95ايجاد نوشهر، ظرفيت جمعيت پذيري نهائي شهر طي يك دوره بيست ساله ( 
 نفر پيش بيني گرديده است. نتايج مطالعات طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ ( طرح جامع ) طرح جامع جهت يك دوره 000/420



 نفر در هكتاربه تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سال 120 نفرو تراكم 000/140 ساله با جمعيتي برابر 15ميانمدت 
 رسيد . الگوي شهر جديد كه بر اساس مطالعات و نتايج برنامه ريزي بخش هاي اشتغال- جمعيت- مسكن- خدمات و ساير 1372

مطالعات پايه اي زير بنايي انجـام گرديده است. اساس ساختار توسعه شهر و شكل گيري شهر بر تشكل فضاهاي عمومي حول دو محور 
اصلي ، يكي از شرق به غرب و ديگري در امتداد جنوب به شمال استوار گرديده است. در طرح جامع مصوب ( ميان مدت ) شهر كه هدف 

 هزار نفر درنظر گرفته شده است ، شهر عمدتاً به طرف شرق و به طور متعادل در دو طرف محور مركزي اصلي شرقي- 140جمعيتي آن 
غربي توسعه خواهد يافت.در اين مرحله ، تأكيد اصلي بر ايجاد و شكل گيري استخوان بندي و نظام فضايي مورد نظر براي شهر قرار 

دارد. بخش عمده اي از محور شرقي- غربي شهر در اين مرحله شكل خواهد يافت و در پايان آن مقدمات شكل گيري محــور مركزي 
شمالي- جنوبي شهر ( ستون فقرات اصلي شهر درشكل نهايي توسعه آن ) فراهم خواهد آمد.ميدان بزرگ مركز شهر در اين فاصلـــه 

 ساخته مي شود.
 

 شناسنامه شهر
 نام شهر مادر:  اصفهان

  كيلومتر65فاصله از شهر مادر:   
 7/6/1368تاريخ تاسيس شركت عمران:   

   نفر140000جمعيت پيش بيني شده:  

  هكتار1166 مساحت كل شهر :  

    www.majless-ntoir.gov.ir نشاني اينترنتي
www.maj-ir 

 86316-11178كد پستي شهر 

 0335كد پيش شماره: 
 0335-5452211-12شماره تلفن هاي شركت 

 0335- 5452214شماره دورنگار
 شهرهاي اطراف: مباركه، طالخونچه، بروجن 

  جاده مباركه- بروجن، شهر جديد مجلسي، بلوار ارم20نشاني شركت: اصفهان- كيلومتر 

 اطالعات مراكز شهري
 مسجد

  صاحب الزمان :ميدان كوثر
 مسجد قائم :خيابان بوستان

 مسجدحضرت اميرالمومنين (ع):سايت مسكن مهر
 كتابخانه

  كتابخانه عمومي شهر مجلسي: محله گلستان خيابان بنفشه ششم

 سينما 
 سينما روباز مجلسي :واقع در پارك ارم

 قلعه شريف آباد: واقع در جاده مجلسي - شهرضا
 بانك 

  ميدان كوثر–بانك مسكن: محله فرهنگ -  بلوار ارم 

 بانك ملي: محله گلستان خيابان بوستان
 پارك

  ارم:محله گلستان

 پارك گلستان :محله گلستان

http://www.maj-ir/�


 هكتاري: مسكن مهر4سايت خدماتي 
 مركز درماني

 پلي كلينيك شبانه روزي فارابي: بلوار ارم
 مطب خصوصي

 

 نانوائي
 نانوايي محله گلستان خيابان نبلوفر گلبرگ چهارم بازارچه

 نانوايي خيابان ياسمن سوم بازارچه آفتاب

 نانوايي محله هنر خيابان شهريار نبش ميدان ادب سايت مهارت
 مراكز اداري

 دفتر امام جمعه: بلوار دكتر حسابي

 شوراي حل اختالف: محله فرهنگ
 اداره مخابرات:بلوار ارم بلوار واليت

 اداره گاز: بلوار ارم بلوار واليت

  بازارچه آفتاب4اداره پست: محله گلستان خيابان نيلوفر گلبرگ 
 پمپ بنزين : بلوار توحيد

 پمپ گاز :بلوار توحيد
 بسيج برادران : بلوار دكتر حسابي

 بسيج خواهران : محله فرهنگ

 كيوسك روزنامه فروشي
 :روبروي مسجد قائم

 مراكز انتظامي

 بلوار توحيد پاسگاه نيروي انتظامي 
 اوژانس:

  ورودي شهر

 مراكز آتش نشاني
 بلوار واليت
 داروخانه

 4داروخانه محله گلستان خيابان نيلوفر گلبرگ 
 داروخانه بلوار ارم پلي كلينك فارابي

 مدارس

 : بلوار ارم1دبستان پسرانه البرز 
 : بلوار ارم2دبستاندخترانه البرز 

 مدرسه راهنمايي دخترانه ارمغان: بلوار ارم

 مدرسه راهنمايي پسرانه ابتكار: بلوار ارم
 دبيرستان دخترانه سپيده: بلوار ارم 
  دبيرستان پسرانه افق: محله گلستان 

 دانشگاه
 دانشگاه آزاد اسالمي مجلسي

 مسيرهاي دسترسي



  صبح11 شب و 8 بعد از ظهر برگشت از اصفهان 2 صبح و 7سرويس در روز  از مجلسي 4اصفهان :اتوبوس بين شهري 
 دقيقه يك دستگاه20شهرستان مباركه:اتوبوس شركت واحد:هر 

  از مجلسي به شهرضا و بالعكس– ازمجلسي به مباركه و بالعكس–خط سمند: ازمجلسي به اصفهان و بالعكس 
 تلفنهاي ضروري شهر

 0335پيش شماره 

  2211-12شركت عمران : 
 2211-12دفتر مدير عامل شركت عمران 

 2736روابط عمومي شركت عمران 

 2981- 4دفتر امام جمعه 
 117 و 5452652شوراي حل اختالف 

 5452000اداره مخابرات 

 194 و 5452200اداره گاز 
 5452732 - 5452301اداره آب 

 5232210  اداره برق 

 5453060اداره پست  
 3 الي 5452290دانشگاه آزاد اسالمي مجلسي 

 110 و 5452302كالنتري 
 5452280 -4پلي كلينيك شبانه روزي فارابي

 5452215 بانك مسكن

 5453030 بانك ملي
 5452223كتابخانه عمومي 

 12 و 5453011پمپ بنزين و گاز 

  115 و 5453370اورژانس 
  125 و 5452300آتش نشاني 

 5452482 - 3مدرسه پسرانه البرز يك  

 5452400 - 5452800دبستان دخترانه البرز دو  
 5452100مدرسه راهنمايي دخترانه ارمغان 

 5452040مدرسه راهنمايي پسرانه ابتكار 

 5452100دبيرستان دخترانه سپيده 
 5452724 دبيرستان پسرانه افق 

 
 

 

 

 



 

 

 
 شهر جديد فوالدشهر

 شهركرد واقع شده است.اين شهر – كيلومتري جنوب غربي اصفهان و در مجاورت محور ارتباطي اصفهان 25شهر جديد فوالدشهر در 

 متر از سطح دريا در زميني مستطيل شكل در حاشيه دشت لنجان واقع شده به نحوي كه از جنوب و غرب به 1665با ارتفاع متوسط 
رشته كوههاي اشترجان و زرد مطبخ ، از شمال به اراضي محدوده نجف آباد و از شرق به دشت لنجان محدود است.شهر به منطقه 
شمالي و جنوبي تقسيم شده كه منطقه جنوبي به عنوان قسمت اصلي شهر با ساختار شعاعي و منطقه شمالي به عنوان توسعه شهر با 

ساختار شطرنجي ، اساس و استخوان بندي شهر را تشكيل مي دهد. هر منطقه به چند محله و هر محله به محالت متعدد تفكيك شده 
 محله در شهر پيش بيني شده است.هر برزن داراي يك مركز خدماتي بنام مركز برزن است كه توسط 51 برزن و 10 "استكه جمعا

والدشهر نيز كه در پي تاسيس كارخانه ذوب ف. يكي از محورهاي مهم شهر به مراكز ديگر محله و همچنين با مركز شهر ارتباط مي يابد

آهن اصفهان براي اسكان كاركنانمجتمع صنعتي پي ريزي شده بود با تغييرات اساسي و ريشه اي در نقش عملكرد آن از يكشهرك 
سازماني و خوابگاهي به شهري پويا و خودكفا در سطح منطقه اي تبديل و بر اساسطرح جامع منطقه اصفهان به عنوان يك شهر جديد 

والدشهر به عنوان متولي توسعه شهر تشكيل و فعاليت فشركت عمران شهر جديد  1366 ؛ در نظر گرفته شد. بدين ترتيب از سال

پوالدشهر با فاصله منطقي از شهر اصفهان و ديگرشهرهاي منطقه و مجتمع هاي صنعتي باموقعيت مكاني  . رسميخود را آغاز كرد
 پايه گزاري گرديدو با توجه 1340مناسب زيست محيطي و در اراضي كافي براي توسعه و فاقد توان كشاورزي باشيب مناسب در دهه

به طرح جامع منطقه اي اصفهان بهعنوان شهري جديد معرفي گرديد . پوالد شهر بر اساس مطالعات و طرح جامع منطقه اصفهانو به 

ي كشاورزي منطقه وجلوگيري از رشد بيش از اندازهكانون هاي جمعيتي (به ويژه اصفهان ) و براي ضمنظور حفظ محيط طبيعي ،ارا
 صنعتي با نقش و عملكردي منطقه اي و با ظرفيت جمعيت پذيري زياد و باتوان –اسكان و توزيع جهت فزاينده منطقه درمحور شهري 

ارائه خدمات به مراكز سكونتي و صنعتي منطقه به عنوان شهر دوم منطقه و مكمل شهراصفهان پيش بيني شده است . طرح جامع اين 

 توسط شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران با 19/10/73در تاريخ  1395  نفر تا سال500000شهر براي جمعيتي معادل 
 . هكتار به تصويب رسيده است7700 هكتار و محدوده طرح جامع 24000محدودهاستحفاضي حدود 

 شناسنامه شهر
 نام شهر جديد: شهر جديد فوالدشهر

 نام شهر مادر:   اصفهان

  كيلومتر19فاصله از شهر مادر:   

 1/6/1368تاريخ تاسيس شركت عمران:  

   نفر500,000جمعيت پيش بيني شده   

  هكتار7700مساحت كل شهر :  

 www.omranpooladshahr.comنشاني اينترنت  

 161-84915كد پستي شهر   
 0334كد پيش شماره     
 3 - 2630161شماره تلفن هاي شركت   

 2624181شماره دورنگار    
 زرين شهر - نجف آباد - فالورجانشهرهاي اطراف:    

http://www.omranpooladshahr.com/�
http://www.omranpooladshahr.com/�


والد ف) - نبش بلوارهاي امام خميني و ولي عصر - (آبنما) - شركت عمران شهر جديد B4والد شهر- محله هويزه(فنشاني شركت:
 شهر

 اطالعات مراكز شهري

 مساجد
  )A2مسجد اميرالمومنين ( محله قدس 
  )A3مسجد امام حسين ( محله زهره 

 )A6مسجد امام سجاد (محله شيخ بهايي 
 مسجد و مصلي امام خميني ( مركز برزن يك)

 )B1مسجد امام حسن ( محله صدر 
 )A4مسجد النبي ( محله شهيد اشرفي اصفهاني 
 )C5مسجد امام موسي كاظم (محله شهيد مفتح 

 )B4مسجد امام جعفر صادق ( محله هويزه 
 )B2-B3مسجد امام محمد باقر (محله 

   حوزه علميه برادران صالحان پوالد شهر
  حوزه علميه خواهران صالحان پوالد شهر

  دفتر امام جمعه
 ورزشي

   ورزشگاه بزرگ استاديوم فوتبال 
   )A2مجتمع ورزشي ايثار(محله قدس 

   )A3استخر سرپوشيده (محله زهره 
   )A3سالن ورزشي سرپوشيده بانوان حجاب (محله زهره 

 )A6زمين واليبال روباز ( محله شيخ بهايي 
   )Aسالن بدنسازي ساالر پاينده ( مركز برزن 
   سالن ورزشي شهرداري ( مركز شهر)

 زمين فوتبال خاكي ( مركز شهر مجاور محله شيخ بهايي)
 )B1دو زمين روباز واليبال و فوتبال گل كوچك ( محله صدر 

 )B5و فوتبال گل كوچك ( محله دكتر حسابي  زمين روباز بسكتبال،واليبال
 )B7زمين ورزشهاي محله اي ( محله استاد شهريار 

 )B8زمين ورزشهاي محله اي ( محله فجر 
 )C4زمين ورزشهاي محله اي ( محله هشت بهشت 
 )C5زمين ورزشهاي محله اي ( محله شهيد مفتح 

   استخر الماس ( مركز برزن دوم)
   نفري5000سالن سرپوشيده 

  استخر روباز متل پوالد شهر



  زمين هاي ورزشي درياچه و پارك پرنيان
  )A2سالن ورزشي مركز شهر مجاور محله قدس (

 كتابخانه
   )A6شهيد مطهري (محله شيخ بهايي 

  )B4سروش ( محله هويزه 
   )B6شهيد توكلي (محله دكتر حسابي 

  )B2-B3هنر و انديشه ( محله شهيد بهشتي 
 فرهنگسرا

  سالن آمفي تاتر شهر ( مركز شهر)
  متل تفريحي اقامتي پوالد شهر

 مركز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 داروخانه

   )A2 داروخانه ( محله قدس 3تعداد 

   )A3 داروخانه ( محله زهره 2تعداد 
   )B1 داروخانه ( محله صدر 2تعداد 

   )B4 داروخانه ( محله هويزه 1تعداد 

  )A6 داروخانه ( محله شيخ بهايي 1تعداد 
 سينما

   )B1سينما فرهنگ ( محله صدر 

 سينماي شهر بازي ( ورودي شهر)
 مراكز تاريخي

 آرامگاه  يكي از ياران پيغمبر معرف به حرم پيغمبر در نزديكي شهر
 امام زاده جوزدان

 آسيابهاي زير زميني قنات شهر
 بوستان

 پارك پرنيان ( مركز شهر)
 پارك  آزادگان ( ورودي شهر)

 )A1بهمن 22پارك مركز محله 
 )A6پارك مركز محله دكتر حسابي 

 )A4پارك مركز محله شهيد اشرفي اصفهاني 
 )B2-B3پارك مركز محله شهيد بهشتي 
 پارك معلم ( فاز يك)
 B1پارك مركز محله صدر 
 )A3پارك مركز محله زهره (
 )A2پارك مركز محله قدس (
 )B4پارك مركز محله هويزه (



 پارك كوهستاني غرب پوالد شهر
 پارك جنگلي پوالد شهر

 محور پياده تفريحي خدماتي حاشيه كانال آب پوالد شهر
 درماني

    تخت خوابي شهيد مطهري120بيمارستان 
  مركز درماني ( مركز برزن يك )

   ( شهر و روستا درمانگاه ذوب آهن)1پايگاه شماره 
  )A1 بهمن 22 ( محله 2پايگاه شماره 

  )B7( محله استاد شهريار 3پايگاه شماره 
   2درمانگاه شبانه روزي 

 درمانگاه ماهان 
 نانوايي

   )B2-B3دو باب نانوايي ( محله شهيد بهشتي 
  )C5دو باب نانوايي ( محله شهيد مفتح 

 دو باب نانوايي (مركز برزن دوم)
 )B8يك باب نانوايي ( محله فجر 

 )B4دو باب نانوايي ( محله هويزه 
  )C1يك باب نانوايي ( محله شهيد چمران 
  )A6يك باب نانوايي ( محله دكتر حسابي 

   )A4يك باب نانوايي ( محله شهيد اشرفي اصفهاني 
   )B7يك باب نانوايي ( محله استاد شهريار 

 ارگانها و سازمانهاي دولتي
  شهرداري ( مركز شهر)

   اداره گاز ( مركز برزن دوم)
   اداره مخابرات (مركز برزن دوم)

   )B5اداره برق ( محله آيت اهللا كاشاني 
   )B5اداره آب و فاضالب ( محله آيت اهللا كاشاني 

   )A2اداره دارايي ( محله قدس 
   اداره پست ( مركز برزن يك)
   دفتر امام جمعه ( مركز شهر)

   )B1شوراي شهر( محله صدر 
 پمپ بنزين

   )CNGجايگاه اتوبان ذوب آهن (بنزين و 
  جايگاه شجاعي ( مركز شهر

  نمايندگي ايران خودرو
   نمايندگي ايران خودرو ( سايت مشاغل)



 كيوسك روزنامه
   نمايندگي روزنامه كيهان (جرايد كشور) مركز برزن يك

  نمايندگي روزنامه نسيم لنجان
 نمايندگي روزنامه نويد لنجان

   ورودي شهر ( ترمينال)
 نيروي انتظامي
 )A2بازارچه محله قدس 
 )A5محله دكتر حسابي (

 )B5محله آيت اهللا كاشاني(
 آتش نشاني

   ايستگاه آتش نشاني ( مركز شهر)

 اطالعات مراكز خدماتي شهر
 مدارس

   )B1دبيرستان دهخدا (محله صدر 

   )B1دبيرستان طالقاني ( محله صدر 

   )A4دبيرستان حضرت زينب ( محله شهيد اشرفي اصفهاني 

  )B5دبيرستان ابرار ( محله آيت اهللا كاشاني 

  )A4دبيرستان سپاهان ( محله شهيد اشرفي اصفهاني 

  )B5دبيرستان نسل فردا ( محله آيت اهللا كاشاني

   )A4دبيرستان بحرالعلوم ( محله شهيد اشرفي اصفهاني 

   )A3دبيرستان معراج (محله زهره 

  )A4دانش (محله شهيد اشرفي اصفهاني  دبيرستان غير انتفاعي

  )B1كمال (محله صدر  دبيرستان غير انتفاعي
   )B1آذرخش (محله صدر  دبيرستان غير انتفاعي

   )B1هنرستان فارابي ( محله صدر 
   )B2-B3هنرستان امام خميني (محله شهيد بهشتي 

   )A3هنرستان نوآوران (محله زهره 
   )B2-B3پيش دانشگاهي خوارزمي (محله شهيد بهشتي 

  پيش دانشگاهي راضيه و مرضيه ( محله صدر)
  )B1 ( محله صدر2و1راهنمايي عالمه طباطبايي 
   )B1 (محله صدر2و1راهنمايي شهيد بنيانيان 

  )A3 ( محله زهره 2و1راهنمايي عقيله 
  )A2 (محله قدس 2و1راهنمايي شهيد اشرفي 

  )A2بهمن و مولوي (محله قدس 22  غيرانتفاعيراهنمايي
  )A2 فروردين (محله قدس 12خرداد و 15  غير انتفاييراهنمايي



 )A2راهنمايي فرزانه (محله قدس 
  )A4فرهنگ (محله شهيد اشرفي اصفهاني  راهنمايي غير انتفاعي

  )A4راهنمايي نشاط (محله شهيد اشرفي اصفهاني 
  )B1راهنمايي گلستان (محله صدر 

  )B1راهنمايي صبا (محله صدر 
  )B1راهنمايي استثنايي ( محله صدر 

  )A6راهنمايي نداي اسالم - صفورا ( محله شيخ بهايي 
  )A6راهنمايي شهيد فهميده - عطار( محله شيخ بهايي 

   )B1 (محله صدر 1دبستان قدس 
   )B1 ( محله صدر 1دبستان بهار آزادي

  )B5دبستان شهيد آيت - شهيد منتظري( محله دكتر حسابي 
   )A2 (محله قدس 2و1دبستان معرفت 

   )A2دبستان حريت و آزادي ( محله قدس 
   )B2-B3دبستان هجرت ( محله شهيد بهشتي

   )A4دبستان فرهنگ ( محله شهيد اشرفي اصفهاني 
   )B1دبستان بهشت ( محله صدر 

   )A4دبستان نشاط ( محله شهيد اشرفي اصفهاني 
   )A2راهنمايي استثنايي رشد ( محله قدس 

   )B1پيش دبستاني گلها ( محله صدر 
   )A2دبستان شقايق ( محله قدس 

   )B7راهنمايي پژوهش و هويزه ( محله استاد شهريار 
  )B7دبستان خيام ( محله استاد شهريار 

   )B4راهنمايي مقداد (محله هويزه 
   )B8عرفان ( محله فجر 

 دانشگاه
   )B2-B3پيام نور ( محله شهيد بهشتي 

  )A2امين ( محله قدس 
  صنعتي فوالد ( مركز برزن دوم)

   )B1فرزانگان (محله صدر 
 

 

 شماره تلفنها
 2627799  حوزه علميه برادران صالحان پوالد شهر

 2621196 حوزه علميه خواهران صالحان پوالد شهر
 2624242 -2624244 دفتر امام جمعه

 2625066  ورزشگاه بزرگ استاديوم فوتبال



 2626042 مجتمع ورزشي ايثار

 2623580استخر سرپوشيده 

 2623055 سالن ورزشي سرپوشيده بانوان حجاب 

 2621948 سالن بدنسازي ساالر پاينده 

 2622001سالن ورزشي شهرداري 

 2626500استخر الماس 

 6-2623145 استخر روباز متل پوالد شهر

 2636535 زمين هاي ورزشي درياچه و پارك پرنيان

 2626043ايثار سالن ورزشي مركز شهر مجاور محله قدس 

 2622028محله شيخ بهايي  شهيد مطهري كتابخانه

 2633540سروش محله هويزه  كتابخانه

 2640506شهيد توكلي محله دكتر حسابي كتابخانه

 2637223هنر و انديشه  كتابخانه

 2642064 سالن آمفي تاتر شهر ( مركز شهر)
 2623145 متل تفريحي اقامتي پوالد شهر

 2623121 - 2627000داروخانه محله قدس 
 2622538داروخانه  محله صدر 

  2629552محله هويزه  داروخانه

 2621100داروخانه محله شيخ بهايي 
 2629624 سينما فرهنگ

 درماني
  2624141- 4 120بيمارستان 

  2625041- 2مركز درماني 

 2624464يك پايگاه شماره 

 2620919  2پايگاه شماره 

 2639750 3پايگاه شماره

 2643500  - ابن سينا 2622313  آريا  2درمانگاه شبانه روزي 
 2642820درمانگاه ماهان 

  2639660- 2639626نانوايي محله شهيد بهشتي 

  2642211- 3نانوايي محله شهيد مفتح 

  2640530نانوايي محله شهيد چمران 

  2640000نانوايي محله دكتر حسابي 

 2627259نانوايي  محله شهيد اشرفي اصفهاني 



 2636346  نانوايي محله استاد شهريار
 2633015شهرداري 

 2629261اداره گاز 

 2622220اداره مخابرات

 2623112-3 اداره برق 
 2623007-9اداره آب و فاضالب 

 2636868 اداره دارايي

 2625555اداره پست 

 2624242دفتر امام جمعه 

 2622418شوراي شهر
 CNG(  2622021جايگاه اتوبان ذوب آهن (بنزين و 

 2623939 جايگاه شجاعي ( مركز شهر پمپ بنزين

 2624080 نمايندگي ايران خودرو

   2633035-7نمايندگي ايران خودرو 
 2622066نمايندگي روزنامه كيهان 

 2622155  ورودي شهر ( ترمينال) كيوسك روزنامه

 125 - 2624444ايستگاه آتش نشاني 

 مدارس

  2626263دبيرستان دهخدا 

 2622110  دبيرستان طالقاني 

 2629521دبيرستان حضرت زينب 

  2624507 دبيرستان ابرار 

  2637200دبيرستان سپاهان 

 2623094دبيرستان نسل فردا 

 2633514دبيرستان بحرالعلوم 

 2623783  دبيرستان معراج 

 2636319 دانش  دبيرستان غير انتفاعي

 2623133كمال  دبيرستان غير انتفاعي
 2626264آذرخش  دبيرستان غير انتفاعي

 2626022هنرستان فارابي 

 2629772هنرستان امام خميني 

  2623188  هنرستان نوآوران 

 2644425پيش دانشگاهي خوارزمي 



  2628380 - 2629066پيش دانشگاهي راضيه و مرضيه 

 2624066  2و1راهنمايي عالمه طباطبايي 

 2622282  2و1راهنمايي شهيد بنيانيان 

  2623136  2و1راهنمايي عقيله 

  2622062  2و1راهنمايي شهيد اشرفي 

 2639550 بهمن و مولوي 22  غيرانتفاعيراهنمايي

 2629400  فروردين12خرداد و 15  غير انتفاييراهنمايي

  2622681 فرهنگ راهنمايي غير انتفاعي

  2627094راهنمايي نشاط 

  2629733راهنمايي گلستان 

  2634215 راهنمايي صبا 

 2624648 راهنمايي استثنايي 

 2624306 راهنمايي نداي اسالم - صفورا 

  2624056 راهنمايي شهيد فهميده - عطار

 2626164    دبستان قدس

 2626055 1دبستان بهار آزادي

 2639800- 2626239دبستان شهيد آيت - شهيد منتظري

 2623103 2و1دبستان معرفت 

 2622113دبستان حريت و آزادي 

 2626383دبستان هجرت 

 2622881دبستان فرهنگ 

 2621176دبستان بهشت 

 2627094دبستان نشاط 

 2624648راهنمايي استثنايي رشد 

 2635596 پيش دبستاني گلها 

 2629530 دبستان شقايق 

 2630422 راهنمايي پژوهش و هويزه 
  2629713دبستان خيام 

  2624139 راهنمايي مقداد 

  2641344عرفان 
 دانشگاه

 2639991پيام نور 

  2636161 امين 



 2636677صنعتي فوالد 

 2639955فرزانگان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 شهر جديد گلبهار                              

 متر از سطح دريا 1250 و ارتفاع متوسط 59 و 14 تا 52 و 2 و طول جغرافيائي 36 و 37 تا 36و30شهر جديد گلبهار با عرض جغرافيائي 
 كيلومتري شهر مشهد قرار گرفته است.متوسط حداقل دما در فصل زمستان به 45در دره بين كوههاي هزار مسجد و بينالود و در فاصله 

 ميليمتر است.بر اساس آمار 290+ درجه سانتيگراد مي رسد . ميزان بارندگي ساالنه در حدود 32- درجه سانتيگراد و حداكثر دما به 5
بدست آمده باد جنوب شرقي ، باد جنوبي ، و باد شرقي از مهمترين باد منطقه است.اقليم مديترانه اي گرم و خشك يكي از مناسب ترين 

 در شمال غربي مشهد در محور اقاليم حياتي استان خراسان است كه اراضي شهر جديد گلبهار نيز در اين اقليم قرار گرفته است.گلبهار
هكتار مي باشد كه اين شهر از جنوب به سلسله جبالبينالود و از 4000مشهد-قوچان واقع شده و وسعتاراضي محدوده شهري حدود 

 .شمال به دامنه كوههاي هزار مسجد و رودخانه كشفرود ختم ميشود
ايجاد مركزيتي  :( بشهري ايجاد مركزيتي به منظور جذب و اسكان بخشي از سرريز جمعيتي مشهد و منطقه (الف:اهداف ايجاد شهر

 .به منظور ارائهخدمات عالي و تخصصي پشتيباني كننده در منطقه
جذب كارگاههاي تخصصي شهري و ،ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب در ارتباط با رفع نيازهايجمعيت ساكناقتصادي ايجاد شهر:اهداف 

اعاده و بهبود  جلوگيري از تخريب و كمك به،ايجاد مراكز عالي خدمات و كارگاهي تخصصي شهري،مراكز عالي خدمات رفاهي و اجتماعي 
 شطرنجي تبعيت مي كند. تا كنون خدمات و امكانات شهري از - طراحي اين شهر از بافتي خطي .نسبي اكو سيستم هاي طبيعي منطقه

مراكز خدمات ناحيه اي در فاز يك آغاز  و به صورت خطي در حال توسعه است.مركزيت شهر كه حول محور خطي در حال شكل گيري 
است ، با ديگر مراكز ناحيه اي شهر مرتبط خواهد شد.سرويس دهي خدمات و ارتباطات محلالت مسكوني با مركز شهر از اين طريق 

تامين خواهد گرديد.محدوده طراحي شده از دو منطقه و چهار ناحيه شهري تشكيل يافته است.در منطقه يك كه بخشي از مركز شهر نيز 



به شمار مي رود ، احداث يازده محله و دو مركز ناحيه پيش بيني شده و هسته مركزي شهر جديد گلبهار نيز در اين منطقه تشكيل مي 
شود كه طرح اسكان صد و ده هزار نفر در نظر گرفته شده است. منطقه دوم اين طرح شامل ده محله و دو مركز ناحيه است و مركز اصلي 
شهر در ادامه مركز شهر منطقه يك طراحي و برنامه ريزي شده است. در اين منطقه نيز اسكانصد و پانزده هزار نفر پيش بيني شده است 

كاربري هاي فرهنگي ،مذهبي ،ورزشي ،تفريحي و مانند آن بر اساس سرانه هاي پيشنهادي طرح جامع در منطقه اي كه ذكر آن رفت 
 اين شهربا كيفيت مناسب محيطي ، متكي بر خدمات عالي و آموزشي و پژوهشي و در برگيرنده يخدمات مكفي پيش بيني شده است .

شهري ، داراي نقش كمك كننده به شكوفايي قابليت هاي منطقه اي كه درمجموعه ، به صورت قمري براي شهر مشهد عمل نموده و در 
مقابل برطرف كننده ي بخشي ازمشكالت آن خواهد بود ، پيرامون اهداف تبعي كالن احداث شهرجديد در بحث اشتغالمي توان به ايجاد 

فرصت هايي مناسب اشتغال در ارتباط با رفع نيازجمعيت ساكن و جذب كارگاههاي تخصصي شهر و مراكز عالي خدمات رفاهي و 
اجتماعي اشارهنمود و در مورد اهداف اصلي شهر مي توان به ايجاد مركزيتي به منظور جذب و اسكان بخشياز سرريز جمعيتي مشهد و 

 .منطقه ي شهري و ايجاد مركزيتي به منظور ارائه ي خدمات عاليو تخصصي پشتيباني كننده ي منطقه نام برد

 اطالعات شهر
 نام شهر مادر:       مشهد

  كيلومتر35فاصله از شهر مادر:   
 2/5/1369تاريخ تاسيس شركت عمران: 

   نفر400,000جمعيت پيش بيني شده:  
  هكتار4859 مساحت كل شهر :  

 www.golbahar_ ntoir.gov.irنشاني اينترنتي شركت      
 golbahar _ newtown@yahoo.comنشاني ايمل شركت    

  05128323330شماره تلفن هاي شركت 
  8323246 و 8323341شماره دورنگار شركت   

 – جاده مشهد  ـ قوچان شهر جديد گلبهار ـ بلوار استقالل ـ خيابان ابن سينا 35نشاني شركت :  دفتر گلبهار :   كيلومتر 
 نبش ميدان ابن سينا ـ شركت عمران

 936147997كدپستي شهر :  
 0512كد (پيش شماره ): 

 نام شهرهاي اطراف : مشهد و چناران

 اطالعات مراكز شهري

 مسجد
 مسجد امام خميني (ره) بلوار استقالل خيابان بهار جنب مجتمع تجاري پرديس

 مسجد امام علي (ع) بلوار استقالل خيابان ابن سينا بلوار پرند ميدان پرند

 مسجد امام رضا (ع) بلوار عدالت بلوار فرهنگ 

 كتابخانه 

 كتابخانه عمومي شهر جديد گلبهارخيابان نرگس نرگس دو 

 دانشگاه

 دانشگاه فني و مهندسي گلبهار بلوار عدالت خيابان گلشن انتهاي گلشن

 مراكز ورزشي 

 زمين روباز ورزشي مجهز به زمين فوتسال و زمين واليبال و بسكتبال ، زمين چمن فوتبال در مركز ناحيه يك بلوار استقالل خيابان بهار جنب 2

 مجتمع پرديس 

 خيابان ابن سينا بعد از ميدان ابن سينااستقالل سالن سرپوشيده ورزشي برادران خادم ( چند منظوره ) بلوار 
سالن ورزشي سرپوشيده مربوط به سازمان تربيت بدني استان خراسان ، بلوار استقالل بلوار حد فاصل بلوار عطار نيشابوري و جمهوري 

 اسالمي 
 زمين تنيس واقع ، بلوار استقالل بلوار مولوي مجتمع تفريحي
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 مراكز تاريخي 

 3انتهاي بلوار استقالل انتهاي فاز كاروانسراي حوض حضرتي واقع در 
 بانكها 

 خيابان بهار مجتمع تجاري پرديس استقالل بانك تجارت بلوار 
 بانك ملت واقع در مجتمع تجاري اداري پرديس 

 بانك مسكن بلوار استقالل بلوار بهار نرسيده به چهار راه نيلوفرخيابان نرگس 
 بانك صادرات بلوار استقالل خيابان ابن سينا بلوار پرند نرسيده به ميدان پرند

 بوستانها 

  بلوار استقالل خيابان بهار پشت مجتمع تجاري پرديسبوستان گلها ،

 بلوار استقال بلوار پرند بوستان پرند ،

  بلوار عدالت حد فاصل عطار نيشابوري و خيام خيابان آشتياني بوستان انديشه ،

  بلوار عدالت خيابان گلشن انتهاي گلشنبوستان گلشن ،

  بلوار عدالت حد فاصل بلوار ملك اشعرا  خيابان گاليل بوستان خاوران

 بلوار عدالت بلوار فرهنگ خيابان دانش آموزبوستان فرهنگ 

 بلوار امام رضا بلوار جمهوري اسالمي حد فاصل بلوار برونسي و كاوهبوستان فردوس 

 مراكز درماني 

 مركز بهداشت و درمان شهر جديد گلبهار وابسته به سازمان علوم پزشكي بلوار استقالل خيابان ابن سينا بعد از ميدان ابن سينا
 بلوار استقالل خيابان بهار بلوار چهار باغ جنب چهار راه ياسدرمانگاه خصوصي 

 نانوايي 

 8 بلوار استقالل  انتهاي خيابان بهار  ) ،1نانوايي شامل دو نانوايي در محله پرديس (

  بلوار پرند حد فاصل حد فاصل خيابان كمال الملك و عطار نيشابوري) ،2نانوايي در محله پرند (

  نانوايي2بلوار عدالت حد فاصل خيابان ارغوان  و گاليل شمال  )5نانوايي در محله خاوران (

  بلوار عدالت بلوار فرهنگ  حد فاصل خيابان دانش آموز و معلم)6دو نانوايي در محله فرهنگ (
 نانوايي در بلوار عدالت حدفاصل خيابان جامي و عطار نيشابوري

 ارگانها و سازمانهاي دولتي 

 1خيابان بهار استقالل ) ، بلوار 1سازمان آب و فاضالب واقع در محله پرديس(
 بلوار خيابان ابن سينا جنب شركت عمران عمراناستقالل ) ، بلوار 2اداره گاز واقع در محله پرديس(

 ابتداي خيابان ابن سينا استقالل اداره مخابرات واقع در مركز ناحيه يك شهر (بهارستان) ، بلوار 
 ابتداي خيابان ابن سينااستقالل كالنتري واقع در مركز ناحيه يك شهر (بهارستان) بلوار 

 بلوار خيابان ابن سينا جنب شركت عمران عمراناستقالل شركت برق واقع در مركز ناحيه يك شهر (بهارستان ) ، بلوار 
 خيابان ابن سينا نرسيده به بلوار عدالتاستقالل دانشگاه آزاد اسالمي واحد گلبهار ، واقع در مركز ناحيه يك (بهارستان )،بلوار 

 خيابان ابن سينا نرسيده به ميدان ابن سينااستقالل ) ، بلوار 1آموزشي و پرورش منطقه گلبهار واقع در محله پرديس (
 ابتداي بلوار مولوياستقالل بخشداري گلبهار واقع در منطقه ويژه شهر حوزه بسيج منطقه مالك اشتر واقع در منطقه ويژه ،بلوار 

 ابتداي بلوار مولوياستقالل نمايندگي بيمه تامين اجتماعي واقع در ساختمان بخشداري ، بلوار 
 ابتداي بلوار ابن سينا سالن ورزشي خادماستقالل نمايندگي تربيت بدني شهر جديد گلبهار واقع در مركز ناحيه يك (بهارستان) بلوار 

 خانه فرهنگ محله پرديس خيابان بهار خيابان الله  خانه فرهنگ  

 پمپ بنزين 

  ابتداي ورودي بلوار استقاللواقع در منطقه ويژه شهر جديد

  ابتداي ورودي بلوار استقاللپمپ گاز واقع در منطقه ويژه شهر

 مراكز نيروي انتظامي 
 ابتداي خيابان ابن سينااستقالل  كيوسك واقع در منطقه ويژه يك مورد ، بلوار 3كالنتري شهر در مركز ناحيه يك (بهارستان) به همراه 



 جنب بخشداري استقالل حوزه بسيج مالك اشتر در منطقه ويژه و پايگاه بسيج شهر ابتداي بلوار 
 اورژانس
 بلوار استقالل بلوار ابن سيناواقع در مركز ناحيه يك ( بهارستان )

 مراكز آتش نشاني 

 بلوار استقالل بلوار ابن سينا واقع در مركز ناحيه يك (بهارستان)

 داروخانه 

 خيابان نسترن مجتمع تجاري نسترن)1محله پرديس (
 مدارس 

  دبستان شريعتي  مورد شامل :9در مقطع ابتدايي 

 (پرند ) دو مورد 2 ) بصورت غير انتفاعي بنام ولي عصر (عج) پسرانه و يك مورد مدرسه استثنايي بنام نويد (وابسته به بهزيستي) محله 1 (

) شامل دو دبستان دخترانه (رهبرنيا 6شامل : دو دبستان دخترانه (گلهاي زندگي و سعدي) و يك دبستان پسرانه (شريعتي) محله فرهنگيان (

 و عترت) و دو دبستان پسرانه (رهبرنيا و حكمت)

 دو راهنمايي پسرانه واقع در محله پرديس شامل : مدرسه راهنمايي علي آبادي (دولتي) و مدرسه راهنمايي آواي  مورد شامل : 5در مقطع راهنمايي 

 )6انتفاعي واال معين محله فرهنگيان () و غير 1علم (غيرانتفاعي) و سه مدرسه راهنمايي دخترانه شامل تقوي پيشگان و فيروزفر در محله پرديس (

) شامل دبيرستان الزهرا (دولتي) و جهان تيغ (مركز آموزشي از 1 مورد دخترانه كه دو مورد در محله پرديس (5  مورد شامل :7در مقطع دبيرستان 

 ) دبيرستان عفاف مي باشد .5) شامل هنرستان حرفه اي تكتم و يك مورد در محله خاوران (4راه دور غير انتفاعي) يك مورد در محله گلشن (

هنرستان فردوسي واقع در مركز ناحيه يك (بهارستان) ، دبيرستان امام علي (ع) واقع در مركز ناحيه يك   مورد شامل :3در مقطع پسرانه 

 (بهارستان) و مركز آموزش از راه دور اسرار واقع در مركز ناحيه يك

 مسيرهاي دسترسي
  دقيقه در روزهاي معمولي روزهاي تعطيل هر نيم ساعت20اتوبوس از گلبهار به مشهد و بالعكس هر 

 ون از گلبهار به مشهد و بالعكس
 و خط سمند از گلبهار به چناران خطي.

 
 شماره تلفنهاي  ضروري

 05128323330- 2شركت عمران شهر جديد گلبهار 
  05128323245دفتر مدير عامل شركت عمران گلبهار 

 05128328323401روابط عمومي شركت عمران 
  8323348دفتر امام جمعه 

 05128323011- 12درمانگاه خصوصي  

 05128323370- 2سازمان آب و فاضالب   
 05128323216  و 05128325444اداره گاز   

 05128323333اداره مخابرات 
 05128323254كالنتري 

 05128323001شركت برق 
 05128325523-24 -05128323236پرورش آموزشي و 

 05128325131نمايندگي بيمه تامين اجتماعي 
 05128323298خانه فرهنگ 

 05128323254مراكز نيروي انتظامي 



 115اورژانس
 05128323337-125مراكز آتش نشاني 

 05128323038داروخانه 

   05128323239كتابخانه عمومي شهر جديد گلبهار 

 8323250 و 2190دانشگاه آزاد 

 8322381 - 8323500بانك تجارت 

 8324920 و  1بانك ملت  

 8324951بانك مسكن  

  8324422پست بانك  

  8323266درياچه مصنوعي  

 8323257سالن ورزشي خادم  

 
 شهر جديد بينالود                              

افزايش سريع جمعيت شهرنشين استان خراسان و تمركز حدود نيمي از جمعيت شهر نشين اين استان در شهر مشهد،اين 
شهر را بعد از تهران به دومين و پرجمعيت ترين كالن شهر كشور تبديل نموده است.به دليل ويژگي هاي منطقه اي و به مثابه قطبي 

شهري ، زيارتي ، اقتصادي و تجاري ، شهر مشهد همواره شاهد افزايش جمعيت خود بوده است. نزديكي اين شهر با كشورهاي آسياي 
ميانه و همچنين كشور افغانستان و وجود مرقد مطهر امام هشتم شيعيان در اين شهر ، زائران ، بازرگانان و مهاجران داخلي و خارجي را از 

دير باز به خود جذب كرده است.وقوع هشت سال جنگ تحميلي و همچنين بروز تحوالت داخلي افغانستان خيل عظيمي از جمعيت غير 
 شهر مشهد كرده است.از شاخص هاي اين پديده ، تراكم جمعيت ، توسعه شهر و رشد "بومي و مهاجر را راهي اين استان و خصوصا

 در مناطق شمالي و شمال شرق اين شهر به قيمت از بين رفتن اراضي مرغوب كشاورزي بوده است.براي "حاشيه نشيني خصوصا
جلوگيري از چنين روندي و به منظور ساماندهي به رشد و توزيع مناسب جمعيت در اواخر دهه شصت هيات دولت با تصويب ايجاد 

شهرهاي جديد در حومه كالن شهرها موافقت نمود و به دنبال مطالعات بعدي شهر جديد گلبهار در حومه شهر مشهد مكانيابي شد در 
مطالعات طرح توسعه و عمران و الگوي توسعه مصوب شهر مشهد ، احداث شهر جديد بينالود به عنوان دومين شهر جديد حومه كالن 

 هكتار بخش مسكوني با هدف 1100 هكتار بخش صنعت و 2200 هكتار وسعت شامل 3300شهر مشهد تصويب شده است.اين شهر با 
جذب سرريز جمعيت شهر مشهد و همچنين ايجاد قطبي اقتصادي و صنعتي كه پاسخگوي اشتغال ساكنان آن باشد ، احداث شده 

 كيلومتري شهر مشهد  در 55است.شهر جديد بينالود در دامنه جنوبي رشته كوه هاي بينالود، در مسير جاده تاريخي ابريشم و در فاصله 
 تهران وخطوط ريلي مشهد- تهران، مشهد- بافق- –امتداد اتوبان مشهد- نيشابور و در حاشيه محورهاي مواصالتي (جاده اي) مشهد 

 گمركي و –بندر عباس و مشهد- سرخس- آسياي ميانه واقع شده است كه مي تواند اين شهر را به عنوان يك منطقه مهم استراتيژيكي
 متري 1800 اقتصادي در مسير قديمي جاده ابريشم تبديل نمايد .اين شهر از شمال به ارتفاعات –به تبع آن به يك قطب بزرگ تجاري 

كوه هاي بينالود از شرق به عوارض و ارتفاعات منتهي به اراضي سنگ بست از جنوب به اراضي كشاورزي و جاده قديم مشهد  نيشابور و 
از غرب به اراضي ناهموار غرب روستاي حسين آباد تا روستاي فخر داود با شيب تندي به اراضي ناهموار منتهي مي گردد.اراضي اين شهر 

داراي شيبي ماليم از شمال به جنوب است.پوشش گياهي اين شهر استپي  و گياهان پشته اي در مناطق كوهستاني است.دماي شهر آن 
 ميليمتر است.جهت وزش باد غالب در 6/290 درجه تجاوز كند و ميزان بارندگي ساليانه آن 27قدر گرم نيست كه از حداكثر دماي موثر 

 درجه از سمت 40 گره است و  وجود باد شديد در منطقه از جانب جنوب شرقي با انحراف 31شهر از جانب شمال شرقي با سرعت 
 جنوب به سمت شرق محسوس است.



جلب و جذب سرمايه هاي ،جذب بخشي از سرريز جمعيتي بالقوه مشهد و جلوگيري از توسعه بي رويه كالبدي شهراهداف ايجاد شهر:
 چناران به ناحيه صنعتي بينالود  كه عالوه بر تسريع آهنگ فعاليت هاي –صنعتي و امكان پذيري حتي انتقال برخي از صنايع محور مشهد 

جلوگيري از رشد ناموزون منطقه ، قوچان مي شود.–صنعتي اين منطقه ، مانع از تخريبهاي زيست محيطي بيشتر به ويژه در محور مشهد 
 حفظ اراضي كشاورزي.،تمركز زدائي در سطح منطقه شهري مشهد.،شهري مشهد.

 مبتني بر صنايع سبك و يك شهر " و عمدتا2بنا به مطالعات طرح راهبردي ، بينالود سيماي يك شهر صنعتي با اهميت درجه 
 را در منطقه شهري مشهد گلبهار بينالود به خود مي گيرد.اين شهر مي تواند به صورت يك مركز خدمات 2خدماتي با اهميت درجه 

 رفاهي ممتازي براي مشهد و كانون هاي –پشتيباني و تداركاتي  براي صنايع در سطح منطقه عمل كند و عهده دار ارائه خدمات شهري 
زيست پيرامون شده و تا اندازه زيادي مانع تشديد تمركز فعاليت هاي خدماتي در شهر مشهد شود.شهر جديد بينالود با قرار گيري در 
مسيرهاي مواصالتي  مهم و مكانيابي شده در دامنه رشته كوههاي بينالود با برخورداري از هوايي پاك و با رعايت  موارد و اصول زيست 

محيطي در جايگزيني سايت صنعتي خود از شهرهاي استثنايي جديدي به شمار مي رود كه امكان اشتغال و اسكان را توامان عرضه 
خواهد كرد كه با نگاهي گذرا به سرمايه گذاري انجام شده در بخش صنعت شامل : كارخانه بزرگ ايران خودروي خراسان ، كارخانه 

بزرگ توليد آرد والسي، سوله سازي ،پروفيل سازي ،صنايع چوب، توليد موتور سيكلت، بتن آماده ، پروفيل و دهها واحد صنعتي كوچك و 
 – واحد مسكوني در قالب طرح ملي مسكن مهر  و همچنين نگاه ويژه به پروژه قطار بين شهري مشهد 4000بزرگ ديگر  و ساخت 

بينالود به اين مهم دست خواهيم يافت كه اين پتانسيل ها در اين شهر جديد در آينده اي نزديك باعث رشد و شكوفايي آن شده و بينالود 
  (شمسي) سوق خواهد داد.1405 نفر تا سال 135000را  به اهداف خود يعني رسيدن به افق جمعيت 

 شناسنامه شهر
 نام شهر جديد: شهر جديد بينالود

 نام شهر مادر: مشهد

  كيلومتر55فاصله از شهر مادر:  

 5/12/1370تاريخ تاسيس شركت عمران:   

   نفر113000جمعيت پيش بيني شده:  

  هكتار3030 مساحت كل شهر :  

 www.binalood-ntoir.gov.irنشاني اينترنتي  شركت عمران شهر جديد بينالود:

 email:info@binalood-ntoir.gov.irآدرس 
 0512-3565210شماره تلفنهاي شركت عمران شهر جديدبينالود:

 مشهد :نام كالن شهر مجاور

 )5اتوبان مشهد  ـ نيشابورـ شهرجديد بينالود ـ محله سامانيه (55نشاني شركت عمران  : كيلومتر
  91735-1367صندوق پستي

 9353113113كدپستي شهر: 

 نام شهر هاي اطراف: مشهد  ـ نيشابور  ـ ملك آباد

 اطالعات مراكز شهري

 مسجد

 مسجدامام علي (ع) (محله اوارشك )
 مسجد محمدرسول ا...(ص)(محله فخرداود)

 )1مسجد  جواد االئمه (ع) محله دلبران  (محله
 مسجدالنبي  محله اوارشك (مسجد اهل تسنن) 

 كتابخانه

  كتابخانه عمومي شهر( ساختمان خدمات شهري شركت عمران شهرجديدبينالود)
  كتابخانه شهيد بهشتي (محله اوارشك)
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 مراكز ورزشي 

 )1 سالن ورزشي چندمنظور ه محله دلبران  (محله

 زمين ورزشي روباز ارم (محله دلبران) 

 مراكز تاريخي

   رباط  تاريخي فخرداود(محله فخرداود)

 عبورجاده  تاريخي ابريشم ازشهرجديد بينالود

 بانكها

 )  1بانك  تجارت  باجه  بينالود (محله دلبران محله

 بانك صادرات باجه ايران خودرو(كارخانه ايران خودروخراسان)  

 موسسه مالي و اعتباري پيوند  

 بوستانها

 )5بوستان آبشار(محله سامانيه (محله

 )1بوستان ارم(محله دلبران (  محله

 مراكز درماني

 مركز بهداشتي اوارشك (محله اوارشك)  

 مركز بهداشت فخرداود (محله فخرداود)  

 پزشك كشيك طرف قرارداد شركت عمران (محله فرهنگيان ) 

 نانوايي

 نانوايي اوارشك (محله اوارشك)

 ارگانهاي دولتي 

 شوراي حل اختالف اوارشك 

    

     

   



 اداره آب وفاضالب بينالود (محله فرهنگيان ) 

 اداره گاز نمايندگي بينالود  

 نمايندگي سازمان نظام مهندسي 

  پمپ بنزين وگاز

  همجوار با مجتمع رفاهي آفتاب شرق حاشيه اتوبان CNGپمپ گاز 

 پمپ بنزين همجوار با مجتمع رفاهي آفتاب شرق حاشيه اتوبان 

 اورژانس

  (كليه محالت شهر را دربردارد) 115اورژانس جاده اي

 كيوسكهاي روزنامه

 كيوسك  محله فرهنگيان  ابتداي بلوار بعثت 

  مدارس 

  دبستان ابتدايي پسرانه آقا مصطفي (محله اوارشك)

 دبستان ابتدايي دخترانه  حضرت زينب (س)(محله اوارشك) 

 مدرسه راهنمايي دخترانه وپسرانه فردوسي (محله فخرداود) 

 هنرستان شبانه روزي و دبيرستان  شهيد شاكري (محله دلبران) 

   مدرسه راهنمايي ودبيرستان دخترانه بنت الهدي (محله اوارشك)
 مدرسه راهنمايي پسرانه شهيد نديم محله فرهنگيان 

 دبستان ابتدايي دخترانه وپسرانه  شهيد چمران   (محله فخرداود) 

 تجاري:

  واحد تجاري محله دلبران48

 مسيرهاي دسترسي

 حمل و نقل برون شهري:

دستگاه اتوبوس توسط شركت عمران شهر جديد بينالود در حال 2اياب و ذهاب  بين شهر مقدس مشهد و شهر جديد بينالود از طريق 

 انجام است .

  :پايانه شهر جديد محله سامانيه و در مشهد پايانه امام رضا (ع) ساعات حركت و ايستگاههاي اتوبوس ها از مشهد به بينالود و بالعكس از 
 15:30    ،    13:30صبح    ،    9:30 صبح   ،     6:45 صبح   ،   6:15

ايستگاهها: ميدان فردوسي، ميدان استقالل، ميدان آزادي، ميدان تلويزيون، ميدان حافظ ،شهرملك آباد، روستاي امام تقي (ع)، 

 محله اوارشك، محله دلبران(ايران خودرو)، محله سامانيه، محله فخرداود
 ساعت حركت و ايستگاههاي اتوبوس از بينالود:



 17:10     ،    15:45   ،    13:30 صبح   ،    8:30 صبح   ،    8

 ايستگاهها : برعكس ايستگاههاي فوق
  

 حمل و نقل درون شهري :
  دستگاه ميني بوس توسط شركت عمران شهر جديد بينالود تامين مي گردد.2اياب و ذهاب شهروندان داخل شهر جديد بينالود از طريق 

 18 ، 17 ، 16:30 ، 15:40 ، 14:20 ، 12:30، 11:45، 10:25 ، 9:05 ، 7:30از محله فخرداود: 

 17:40 ، 17:10 ، 16:20، 16 ، 15 ، 13:40 ، 11:05 ، 9:45 ، 9 ، 8:15 ، 6:30از محله اوارشك: 

 مسير حركت ميني بوس ها محله سامانيه، فخرداود، محله فرهنگيان و محله دلبران ومحله اوارشك مي باشد

 شهر جديد بينالود داراي يك دستگاه تاكسي ويژه بينالود نيز مي باشد 
 
 

 تلفنهاي ضروري
 0512پيش شماره 

 3565210شماره تلفنهاي شركت عمران شهر جديدبينالود
  3565258روابط عمومي شركت عمران 

  3565227دورنگار شركت عمران 
 3565206-9كتابخانه عمومي شهر 

 3643344 و 3643322 رباط  تاريخي فخرداود(محله فخرداود) 

  3563777- 8)  1بانك  تجارت  باجه  بينالود (محله دلبران محله

 3563554بانك صادرات باجه ايران خودرو(كارخانه ايران خودروخراسان)  

 3563990موسسه مالي و اعتباري پيوند  

 3563573مركز بهداشتي اوارشك (محله اوارشك)  

 مركز بهداشت فخرداود (محله فخرداود)  

 3563581پزشك كشيك طرف قرارداد شركت عمران (محله فرهنگيان ) 

 3563584شوراي حل اختالف اوارشك 

 3563582اداره آب وفاضالب بينالود (محله فرهنگيان ) 

 3565206نمايندگي سازمان نظام مهندسي 

 3563831 آتش نشاني

 3563193 - 4    و 115اورژانس  

 3330356 دبستان ابتدايي پسرانه آقا مصطفي 



 3563322دبستان ابتدايي دخترانه  حضرت زينب (س) 

 3563794هنرستان شبانه روزي و دبيرستان  شهيد شاكري 
 3563311 مدرسه راهنمايي ودبيرستان دخترانه بنت الهدي 

 3563300مدرسه راهنمايي پسرانه شهيد  نديم  

 3643228دبستان ابتدايي دخترانه وپسرانه  شهيد چمران   

 
 
 
 
 
 
 

      شهر جديد سهند                              
 آذرشهر مكانيابي گرديده – كيلومتري جنوب غربي تبريز و شرق جاده تبريز 20شهر جديد سهند در استان آذربايجان شرقي در 

است.سهند از سه طرف با دره هاي سردرود ، اسكو در شمال و جنوب ، اسفهالن و الهيجان در غرب و ارتفاعات قمش گوني در شرق از 
 38 درجه تا 37-51 درجه عرض جغرافيايي و 46-16 درجه تا 46-3پيرامون جدا مي شود.موقعيت آن از نظر جغرافيايي بر

درجه طول جغرافيايي واقع شده است و از نظر تقسيمات اداري سياسي در بخش اسكو از شهرستان تبريز واقع شده است. و در ارتفاع 

 درجه و متوسط 5/11 درصد سمت غرب و ميانگين روزانه دما 4 متر از سطح دريا واقع شده است . شيب متوسط طولي 1700متوسط 
 ميليمتر است.اين شهر براي سرريز جمعيتي منطقه تبريز بوده و ارائه كننده امكانات متعدد و جديد شهرسازي با 235بارش ساالنه 

شيوه نوين مي باشد.اين شهر بعلت قرار گرفتن در حاشيه دره هاي اسكو داراي منظر  عمومي خوب و بعلت داشتن ارتفاع نسبي از 

 دشت از آلودگي هوا و دود كارخانجات غرب تبريز مصون مانده است.
 ساختار فضايي اين شهر از بافتي خطي شكل گرفته كه در طول شهر و در امتداد خط القعرها ادامه مي يابد . 

ناحيه صنعتي با هدف ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر سهند و شهر تبريز احداث شده است.هم اكنون صنايع غذايي ، چوب ، فلزي و 

 كاني غير فلزي ، شيميايي و توليد ايزوگام در سايت صنعتي شهر مشغول به فعاليت هستند. 
پارامترهاي عمده موثر در انتخاب شهر:اشتغال در منطقه ،قابل كشت نبودن اراضي ،فاصله و دسترسي مناسب تا شهر تبريز،سهولت 

 تملك و فيزيك مناسب زمين براي اقتصادي بودن عمليات شهرسازي

 

 شناسنامه شهر   
 نام كالنشهر مجاورتبريز

 گوگان– آذر شهر-ممقان– خسروشهر- اسكو – ايلخچي–نام شهرهاي اطراف:  سردرود 
 نام شهر مادر: تبريز

  كيلومتر20فاصله از شهر مادر: 

 9/9/1370تاريخ تاسيس شركت عمران: 
   نفر150,000جمعيت پيش بيني شده:  

  هكتار2357 مساحت كل شهر :  

 www.sahand-ntoir.gov.irنشاني اينترنت شركت عمران:    

 0412-3442072-4شماره تلفن هاي شركت عمران :     

 0412 -3442242شماره دورنگار شركت عمران :      
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  شركت عمران شهر جديد سهند– خسرو شهر جاده قديم –نشاني شركت عمران :روبروي پليس راه تبريز 
 53316-43816كدپستي :   

 51335-1845صندوق پستي : 

 0412پيش شماره : 

 اطالعات مراكز شهري

 مساجد:
 مسجد جامع (مسجد النبي ) در مركز ناحيه آماده سازي فاز يك كه به روش سنتي ساخته مي شود.

 مسجد صاحب الزمان: در فاز يك محله دو

 مسجد فاطمه زهرا در فاز يك محله دو
 2 ناحيه 2مسجد علي ابن ابيطالب: فاز

 3حسينيه المهدي:فازيك محله 

  مهد قرآن: مركز ناحيه آماده سازي فاز يك
 كتابخانه 

   كتابخانه مركزي: واقع در مركز ناحيه فاز يك

 مراكز ورزشي
  متر مربع)1800 (3سالن ورزشي شركت عمران: فاز يك محله 

  متر مربع)200 (3سالن ورزشي بدن سازي شركت عمران: فاز يك محله 
  (بخش خصوصي )2مجتمع ورزشي صدرا: فاز يك محله 

 مجتمع فرهنگي ورزشي كوثر : فاز يك محله يك ( تربيت بدني)

  ( بخش خصوصي)3سالن ورزشي زمرد : فازيك محله 
 بانك

 2 بانك ملي : واقع در فاز يك محله 

 بانك مسكن : واقع در فاز يك محله يك
 بانك سپه 

 بوستانها

  هكتاري هشت بهشت : واقع در جاده قديم شهر جديد سهند52پارك جنگلي 
 3 : واقع در جنب باشگاه فاز يك محله 3پارك محله 

 3و2و1كريدورهاي محالت : 

 2 محله 2 ناحيه 2بوستان نگين : واقع در فاز 
  هكتاري مسكن مهر54پارك مهر در سايت 

 مراكز درماني

  ( بخش خصوصي)3مركز كلينك درماني وليعصر : فاز يك محله 
 نانوايي

  انتهاي محله يك1بربري وسنگك آزاد پز : فاز 

 جنب خانه 3 -فاز يك محله 18 جنب گلبهار 2-فاز يك محله 2-فاز يك انتهاي محله 20 پرديس 1 محله 1لواش پز : فاز 
  متخصصين يك ناحيه تجاري2-فاز2 محله 2 ناحيه 2 فاز – 1 تعاوني 2 ناحيه تجاري-فاز 3 متخصصين 2هاي چوبي-فاز 

 2 محله 2 ناحيه 2-فاز 3 محله 1-فاز يك محله يك-فاز 2نان روغني : فاز يك انتهاي محله 

  -2 محله 2 ناحيه 2-فاز 15 بهارستان 3بربري؛لواش پز وسنگك پز: فاز يك محله 



 ارگانهاي  و سازمانهاي دولتي
  روبروي مركز بهداشت1شركت گاز : فاز يك محله 

  روبروي مجتمع سبالن2 شهرداري: فاز يك محله 
 4 بهارستان 3 محله 1اداره برق : فاز 

 4 بهارستان 3 محله 1 اداره آب و فاضالب : فاز 

 1 متخصصين 2  مخابرات: فاز 
 پمپ بنزين

 2 ناحيه 2 فاز CNGجايگاه 

 1 متخصصين 2 : فاز CNGپمپ بنزين و جايگاه 
 كيوسك روزنامه فروشي

 1 محله1مطبوعاتي: فاز

 مطبوعاتي شيري فاز يك محله يك
 مراكز نيروي انتظامي

 3 محله 1پاسگاه نيروي انتظامي : فاز 

  متخصصين1 محله 1ساختمان آگاهي : فاز 
  هكتاري مسكن مهردر حال احداث250پاسگاه نيروي انتظامي در سايت 

 پاسگاه نيروي انتظامي ورودي شهر جاده قديم
 مراكز اورژانس

  ورودي شهر1 محله 1مركز اورژانس : فاز 

 آتش نشاني
  متخصصين يك2آتش نشاني فاز 

 داروخانه ها 

  ورودي شهر1 محله 1داروخانه مركز بهداشت: فاز 
 3 داروخانه وليعصر : فاز يك محله 

 2تعاوني2كلينيك نگين فاز 

 مدارس دولتي 
 1 محله 1دبيرستان حضرت معصومه (س): فاز 

 1 محله 1مدرسه راهنمايي محدثه : فاز

 2 محله 1مدرسه راهنمايي شهيد رجايي : فاز 
 3 محله 1دبستان شهيد مدني  : فاز 

 3 محله 1دبستان آمنه (س) : فاز 

 3 محله 1دبستان معلم : فاز 
 3 محله 1دبستان ميالد: فاز 

 1 متخصصين 2دبيرستان امام خميني (ره) فاز 

 1 متخصصين 2دبستان خديجه كبري / شهيد مطهري : فاز
 مدارس غير  انتفاعي:

 1 محله 1دبستان فرهنگ : فاز

 25 بهارستان 3 محله 1دبستان دانش : فاز
 3 محله 1كوثر : فاز 



 1 انتهاي مجلسي 2اسراء : فاز

 1 مجلسي 2مهر سهند: فاز 
 1 فلكه جانبازان انتهاي صدراي 2راهنمايي و دبيرستان دانش : فاز 

 2 محله 1دبستان نور سهند: فاز 

 دانشگاهها
 5 انتهاي متخصصين 2دانشگاه صنعتي سهند: فاز 

 4 متخصصين 2دانشگاه آزاد سماء : فاز 
 تلفنهاي ضروري

 3442072-4شماره تلفن هاي شركت عمران   

  3442242شماره دورنگار شركت عمران  

 3446000مهد قرآن  
 2117344كتابخانه مركزي  

   344 5461سالن ورزشي شركت عمران  

 344 8000مجتمع ورزشي صدرا  
   344 7997مجتمع فرهنگي ورزشي كوثر 

   344 3334بانك ملي  

   344 3636بانك مسكن  
  344 9344بانك سپه  

   344 4410مركز كلينك درماني وليعصر  
    344 6060-2شركت گاز   

    344 8003- 4 شهرداري  

    4999-344  3311اداره برق  
    344 5449 اداره آب و فاضالب  

   344  2121مخابرات 

  110مراكز نيروي انتظامي 
 8448آگاهي 

 115مركز اورژانس  

 125آتش نشاني 
   داروخانه مركز بهداشت344 2120

  داروخانه وليعصر 344 4419

 مدارس دولتي 
 3443536دبيرستان حضرت معصومه (س) 

 3446001مدرسه راهنمايي محدثه  

 3450116مدرسه راهنمايي شهيد رجايي 
 3443635دبستان شهيد مدني  

 3449828دبستان آمنه 

 3442020دبستان معلم 
 3442083دبستان ميالد



 3444080دبيرستان امام خميني (ره) 

 3435011دبستان خديجه كبري 
 مدارس غير  انتفاعي:

 3445558دبستان فرهنگ 

 3446464راهنمايي  دانش 
 3444400كوثر

 3444600اسراء 

 3446262راهنمايي و دبيرستان دانش 
 3445002دبستان نور 

 كودكستان 

 3443619نيلوفرانه 
  3444155 گلهاي كيميا 

  3442018مهد ايران 

  3447181شكوفه هاي سهند 
 3443466مهر سهند 

 3802 – 5دانشگاه صنعتي سهند  

 9001- 9   دانشگاه آزاد سماء  

 مسيرهاي دسترسي
  دقيقه يكبار30 دقيقه يكبار در فاز دو هر 10 الي 8 اتوبوس به مقصد تبريز سهند و بالعكس در فاز يك هر15

  دقيقه .15 الي 10ميني بوس مابين فازها بين 
  دستگاه به مقصد تبريز سهند و بالعكس ، محل ايستگاه در تبريز باغ گلستان .100سمند و خطي 

  دستگاه .35سمند داخلي 
 
 
 
 
 
 

 

 شهر جديد عاليشهر
به منظور جذب جمعيت و توسعه شهري و با در نظر گرفتن معيارهايي چون حفاظت از محيط زيست ، بهره گيري از اراضي 

دولتي و همچنين امكان تامين تاسيسات و تجهيزات  زير بنايي با شرايط سهل اجرايي و صرفه اقتصادي،، از ميان پنج  نقطه در استان 
 كيلومتري جنوب شرقي بوشهر در مسير جاده دلوار در دامنه رشته كوه كالتك انتخاب و مورد تائيد 24بوشهر ، شهر جديد عاليشهر در 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قرا گرفت . شهر جديد عاليشهر با توجه به وضعيت فيزيكي منطقه و ديگر عوامل ذكر شده و نيز 
 اهداف كلي كه در در ذيل بدانها اشاره مي گردد مي تواند به عنوان قطب دانشگاهي در سطح  استان مطرح گردد.

جذب جمعيت سر ريزي منطقه شهري بوشهر- پايه گذاري اقتصاد شهر بر اساس صنايع مطلوب منطقه و خدمات آموزش عالي.- برنامه 
جدايي - ايجاد محيط زيست مناسب.- حفظ تعادل اكولوژيكي شهر و منطقه .- ريزي شهر در جهت خودكفائي اشتغال و خدمات شهري.

استفاده بهينه از زير - نزديكي محل كار و مسكن و خدمات شهري.- الزم كاربريها از يك سو و تلفيق مناسب آنها از سوي ديگر.
 زمينهاي اين شهر جديد بين دو تپه ماسه اي در محور شمالي  جنوبي دامنه ارتفاعات و به شكل خطي قرار گرفته است.))-(( ساختها.



 هكتار است و به 900 " درصد است.سطح اراضي قابل توسعه حدود5/1 متر از سطح درياست و شيب آن 30ارتفاعات متوسط اراضي 
جز چند مسيل فرعي و جنگل مصنوعي عوارض خاص ديگري در آن ديده نمي شود.خاك اين شهر غير قابل كشت و بيشتر از مصالح 
درشت  دانه  تشكيل يافته است.آب و هواي اين مكان از بوشهر كمي خنك تر و كم رطوبت تر  و ماليم تر است طول جغرافيايي اين 

 ثانيه از خط استوا قرار گرفته 30 دقيقه و 59 درجه و 28 دقيقه از نصف النهار گرينويچ و عرض جغرافيايي اين شهر 51 درجه و 50شهر 
 درجه سانتيگراد و جهت باد غالب در اين شهر شمال و شمال 8/24 ميليمتر و متوسط دماي ساليانه 281است.متوسط ميزان بارندگي 

 غربي است. 

 اطالعات شهر
 نام شهر جديد: شهر جديد عاليشهر

 نام شهر مادر:  بوشهر
  كيلومتر24فاصله از شهر مادر: 

 19/12/1368تاريخ تاسيس شركت عمران:   
 5/12/1365تاريخ تصويب طرح مكانيابي:   

 1365/ 17/7تاريخ تصويب طرح جامع:   
  نفر100,000 جمعيت مصوب طرح جامع:  

  هكتار1,000مساحت مصوب طرح جامع:  
 Uwww.AAlishahr.irUنشاني اينترنتي شركت 

 7519619811كد پستي شركت: 
 5682006-8 و 5682005شماره تلفنهاي شركت

 0771پيش شماره: 
 0771-5682005ماره دورنگار : ش

 شهر مادر: بندر بوشهر
  برازجان– خورموج – دلوار – اهرم – چغادك –شهرهاي اطراف :بوشهر 

  شركت عمران شهر جديد عاليشهر_ بلوار زيتون – شهر جديد عاليشهر – بزرگراه خليج فارس –آدرس شركت : بوشهر 

 اطالعات مراكز شهري
 مساجد

  پشت بازراچه صدف1مسجد الجواد(ع) واقع در فاز 

مسجد النبي (ص) بلوار شهداي گمنام ((مصلي جمعه عاليشهر)) 

 3مسجد در حال ساخت در فاز 

 ((محدوده مسكن مهر))4مسجد در حال ساخت در فاز 

 مراكز ورزشي

  خيابان فرهنگ داراي يك سالن اصلي ويژه فوتسال ، 1مجموعه ورزشي پورياي ولي واقع در فاز

  سالن كوچك ويژه مسابقات رزمي و فضاي باز.( بخش دولتي )2واليبال و 

  خيابان معلم ( بخش خصوصي )2مجموعه ورزشي حمزه  واقع در فاز 

 كتابخانه

  بلوار امام خميني (ره)2كتابخانه عمومي شهر واقع در فاز

 سينما

  خيابان وليعصر (عج)1در حال احداث واقع در فاز 

 بوستان

 پارك ورودي و يادمان شهداي گمنام  بلوار شهداي گمنام
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  خيابان وليعصر1بوستان بهشت واقع در فاز 

  خيابان امداد2بوستان پرديس واقع در فاز 

  بلوار امام خميني (ره)2پارك جنگلي عاليشهر واقع در فاز

 نانوايي

 خيابان دانش 2 بازارچه مرواريد ، واقع در فاز2 بازارچه صدف ، واقع در فاز 1نان لواش واقع در فاز 

 آموز

  بازارچه صدف1نان محلي واقع در فاز 

  خيابان معلم2نان فانتزي واقع در فاز 

 بانك

  خيابان بسيج1بانك مسكن : واقع در فاز 

  بلوار شهداي گمنام2بانك ملت واقع در فاز

 بلوار شهداي گمنام2بانك صادرات واقع در فاز 

 بانك ملي واقع در دانشگاه آزاد اسالمي.

 مراكز درماني

 مركز درماني امام حسين (ع) فاز يك خيابان بسيج ( دولتي )

  خيابان وليعصر(عج ) ( خصوصي )1مجتمع درماني وليعصر فاز 

  خيابان بسيج(خصوصي)1مجتمع درماني دكتر احمدي فاز 

 ارگانهاي دولتي

 شركت مخابرات فاز يك بلوار خليج فارس

  خيابان وليعصر1شركت آب و فاضالب عاليشهر فاز

 

  بلوار زيتون1كالنتري عاليشهر فاز

  خيابان وليعصر(عج)1دفتر نظام مهندسي فاز 

  بلوار زيتون1شركت توزيع برق فاز 

  خيابان فرهنگ1تربيت بدني فاز 

  خيابان پاسدار1 عاشورا فاز 105پايگاه مقاومت بسيج و گردان 

  خيابان فرهنگ1دفتر پست فاز 

  خيابان فرهنگ1آتشنشاني و خدمات ايمني فاز 

  خيابان فرهنگ1اورزانس فاز 

 مراكز انتظامي

  بلوار زيتون1كالنتري عاليشهر و راهنمايي رانندگي فاز 

 مراكز آموزش عالي

 4دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر ضلع شرقي فاز 



 مدارس

  خيابان بهشت ( دولتي )1دبستان پسرانه و دخترانه فاز 

  خيابان خيام ( دولتي )2دبستان پسرانه و دخترانه فاز 

  خيابان خيام ( دولتي )2راهنمايي پسرانه فاز 

  خيابان دانش آموز ( دولتي )2راهنمايي پسرانه  فاز 

  خيابان بهشت ( دولتي )1راهنمايي دخترانه فاز 

  خيابان دانش آموز ( دولتي )2دبيرستان پسرانه فاز 

  خيابان فرهنگ ( غير انتفائي ) 1دبستان پسرانه فاز 

 

 

نحوه ي رفت و آمد  

ميان شهر مادر و شهر جديد عاليشهر 

  دقيقه يك سرويس45خط اتوبوس واحد با ترافيك هر 

 اژانس هاي مسافر بري((تاكسي تلفني)) 

سواري هاي شخصي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 شهر جديد امير كبير
 اطالعات شهر

 نام شهر جديد:شهر جديد اميركبير

 نام شهر مادر:اراك

  كيلومتر40فاصله از شهر مادر:

 29/4/1371تاريخ تصويب طرح مكانيابي:

 مشاور تهيه كننده طرح جامع:مهندسين مشاور طرح و كاوش

  نفر100,000جمعيت مبنا طرح جامع:

 هكتار 1,600مساحت مبنا طرح جامع:

 شهر جديد مهاجران ، امير كبير
ايجاد واحدهاي بزرگ صنعتي در دو دهه قبل از انقالب ، شهر اراك و حومه آن را به يكي از قطب هاي مهم صنعتي و توليدي كشور تبديل 

كرده است.صنايع ماشين سازي ، كمباين سازي و كارخانجات بزرگ توليد محصوالت آلومينيوم ، ديگ هاي چدني و واحدهايي چون 
واگن سازي و صدها واحد  توليدي اراك را به مركز اصلي توليدات  صنايع فلزي تبديل ساخته است.احداث صنايع پتروشيمي و همچنين 

 تمكز صنايع  مهم كشور در اين استان را تثبيت كرده است.وجود صنايع "پااليشگاه نفت در محدوده مهاجران نقش صنعتي و خصوصا
نه تنها رونق اقتصادي را در اين منطقه را به همراه داشته ، بلكه افزايش جمعيت و توسعه هاي ناموزون شهري را نيز باعث گرديده 

است. محدوديت هاي توسعه كالبدي شهر اراك ، ساخت و سازهاي بدون برنامه و پديده حاشيه نشيني را مي توان از نتايج روند فوق 
برشمرد.شهر جديد مهاجران از معدود شهرهائي به شمار مي رود كه از بدو تاسيس با هدف اسكان كاركنان صنايع جانبي آن شكل 

گرفته اند. ايجاد اشتغال در قطب هاي بزرگ صنعتي در حومه اين شهر شمار زيادي از شاغلين اين صنايع را به دليل همجواري به شهر 
جذب كرده است. شكل گيري فعاليت هاي جانبي نيز در اين رابطه رونق هر چه بيشتر جمعيتي و اقتصادي شهر جديد را به دنبال داشته 

 است.

 كيلومتري غرب شهر اراك  و در شمال جاده اراك بروجرد و در 25 كيلومتري اراك وشهر جديد مهاجران در 40شهر جديد امير كبير در 
مجاورت پااليشگاه و پتروشيمي ايجاد شده است. اين شهر به منظور دستيابي به اهدافي همچون تامين نيازهاي سكونتي كاركنان 

پتروشيمي و پااليشگاه  و جذب سرريز شهر اراك و رفع محدوديت توسعه كالبدي شهر اراك برنامه ريزي و طراحي گرديده و فعاليتهاي 
 شروع شده است. ارتفاعات شمال شهر شيب و اراضي غير كشاورزي براي شهرسازي ، پوشش گياهي 1371اجرائي اين شهر از سال 

مناسب و وجود مناظر و چشم اندازهاي طبيعي زيبا از جاذبه هاي اين شهر جديد به شمار مي آيند. در خصوص وضعيت آب وهواي اين 
 ماه از سال سرد ، در سه ماه مناسب و در سه ماه گرم است.بطور كلي اهميت 6شهر جديد بايد گفت:وضعيت حرارتي روزانه هوا در 

 متر بر ثانيه ميوزد.با توجه به سرد بودن 75 تا 4سرما در منطقه بيش از گرماست.باد غربي بعنوان باد غالب در تمام طول سال با سرعت 
  درجه شرقي است60منطقه بهترين جهت استقرار در محدوده جنوب تا 

 اطالعات شهر
  و امير كبير نام شهر جديد شهر جديد مهاجران

 نام شهر مادر: اراك
  كيلومتر40 و  كيلومتر25فاصله از شهر مادر: 

 19/1/1369تاريخ تاسيس شركت عمران: 
   نفر60,000جمعيت پيش بيني شده مهاجران:  

 هكتار 826 مساحت كل شهرمهاجران :  



  نفر100,000جمعيت پيش بيني شده امير كبير:  

 هكتار 1,600 مساحت كل شهر امير كبير:  

 info@mohajeran-ntoir.gov.irنشاني اينترنتي شركت عمران شهرجديد مهاجران:
WWW.mohajeran-ntoir.gov.ir  

 3552981 – 3552981 – 3552971 شماره تلفنهاي شركت
 0862كد شهر

 08613552900شماره دورنگار  
 جاده اراك- بروجرد- شهرجديد مهاجران- كوي فرهنگيان- خيابان معلم.25آدرس : اراك- كيلومتر 

 3991778141كدپستي
 نام كالن شهر مجاور: اراك.

 نام شهرهاي اطراف شازند- توره- خنداب- هندودر- آستانه.

 اطالعات مراكز شهري

 مساجد

 مسجد محمد رسول ا...(ص) كوي پتروشيمي خيابان بهارستان.

 مسجد وليعصر(عج) كوي پااليشگاه ميدان وليعصر.

 .مسجد در حال احداث حضرت ابوالفضل(ع) مجتمع خدمات رفاهي

 بوستانها
 بوستان شكوفه: خيابان شكوفه كوي پتروشيمي.

 بوستان مينا: خيابان مينا كوي پتروشيمي.

 بوستان گلبرگ: داودي يك كوي پتروشيمي.

 بوستان پامچال: كوي پتروشيمي خيابان الله.

 )2بوستان مرجان: كوي پتروشيمي خيابان مرجان(

 بوستان نيلوفر: كوي پتروشيمي خيابان الله.

 بوستان آسمانها: كوي فرهنگيان بلوار عالمه مجلسي.

 بوستان فرهنگ: كوي فرهنگيان خيابان پرديس.

 بوستان ايثار: كوي فضيلت.
 بوستان غدير: كوي فضيلت.

 كتابخانه
 درحال احداث حيابان حافظ.

 فرهنگسرا
 كانون فرهنگي شهيد سليماني كوي پااليشگاه خيابان شهيد سليماني.

 مراكز ورزشي
 زمين چمن،بدنسازي،استخر و سونا و...... كوي پتروشيمي خيابان بهارستان.                                                                                                      

     زمين چمن،بدنسازي،استخر و سونا و..... كوي پااليشگاه بلوار شهيد مفتح.

 امام زاده باب المراد.

 سينما
 كوي پتروشيمي خيابان بهارستان.

 بانكها
 بانك ملي: ميدان امام خميني.

 بانك مسكن: كوي پتروشيمي خيابان مرواريد داخل مركز خريد مرواريد.

 بانك تجارت: ميدان امام خميني بلوار امام خميني.

 موسسه مالي اعتباري مهر: كوي پتروشيمي خيابان مرواريد داخل مركز خريد مرواريد.

 مراكز درماني
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 پلي كلينيك تخصصي صنعت نفت: كوي پااليشگاه ميدان ولي عصر بلوار شهيد مدني.                                                                                             

        كلينيك حضرت فاطمه(س): كوي پتروشيمي ميدان گلها خيابان بهارستان.

 .2درمانگاه: كوي فرهنگيان خيابان پرديس خيابان پامچال 

 نانوايي ها
 نان فانتزي: خيابان مالصدرا.

 سنگكي: كوي فرهنگيان خيابان معلم.

 لواشي: كوي پتروشيمي فاز يك خيابان بهارستان.

 لواشي: كوي پتروشيمي فاز دو فروشگاه مرواريد

  خيابان اطلسي.2لواشي: كوي پتروشيمي فاز

 لواشي: كوي پااليشگاه خيابان طلوع.

 لواشي: كوي پااليشگاه مركز خريد.

 بربري: كوي پتروشيمي خيابان بهارستان.
 

 ارگانهاي دولتي
 شهرداري و شوراي شهر: ميدان امام خميني(ره).

 مخابرات: بلوار قائم مقام فراهاني.

 دفترشركت گاز: محله پتروشيمي اطلسي.

 دفتر شركت توزيع برق: كوي فرهنگيان.

 دايره حل اختالف: كوي فرهنگيان.

 دفتر نمايندگي امام جمعه: مسجد رسول ا... .

 دفترخدمات پستي: كوي فرهنگيان خيابان مالصدرا.

 كيوسك روزنامه فروشي
 ميدان امام خميني.

 نيروي انتظامي
 كوي فرهنگيان خيابان حافظ.

 آتش نشاني

 ميدان امام خميني بلوار امام خميني.

 داروخانه
 ميدان وليعصر بلوار امام خميني.

 مدارس
 دبستان پسرانه شهيد رجايي: بلوار گلستان خيابان الله.

 دبستان دخترانه مالئك: خيابان بهارستان.

 دبيرستان پسرانه امام علي(ع): خيابان مرجان.

 دبستان دخترانه و پسرانه سيدالشهداء: خيابان مرجان.

 مدرسه راهنمايي دخترانه انديشه: خيابان معلم.

 .9مهد كودك سروناز:بلوار شهيد بهشتي ميالد

 .7دبيرستان پسرانه مالك اشتر: ابتداي بلوار شهيد بهشتي سپيده

 .1دبستان پسرانه ابرار: خيابان سحر،سحر

 دبستان دخترانه محدثه: خيابان سحر.

 غيرانتفاعي زهراي اطهر: خيابان بهارستان.

  .Fمدرسه راهنمايي دخترانه پويا: منطقه 

 .10مدرسه راهنمايي پسرانه شهيد تند گويان: خيابان ميالد 

 دانشگاه آزاد اسالمي
 كوي فرهنگيان خيابان پرديس.

 مسيرهاي دسترسي 
  ساعت به اراك و بالعكس 30اتوبوس هر 

 و ماشين هاي خطي به اراك و باللعكس

 تلفنهاي ضروري



 0862پيش شماره 
  3552981 – 3552981 – 3552971شركت عمران 

 4623355شهرداري 
  4625546آب و فاضالب 

  46268040 – 4625100اداره برق 

  4623100اداره گاز 
  4627190 -4624697مدرسه سيدالشهداء 

  4623468دبستان پسرانه شهيد رجائي 

  4625073) دبيرستان پسرانه امام علي(ع
 4625150 مدرسه راهنمايي دخترانه انديشه

  4626388 مدرسه راهنمايي دخترانه پويا

  4626043 دبيرستان پسرانه مالك اشتر
  4623282 دبستان دخترانه مالئك
  4622386 دبستان دخترانه محدثه

  4622101 دبستان پسرانه ابرار
  4622622 مدرسه راهنمايي پسرانه شهيد تند گويان

  4626930 غيرانتفاعي زهراي اطهر
  4622323سينما پااليشگاه 
  4626727سينما پتروشيمي 

 4626444بانك تجارت 
  4623223بانك مسكن 
  4627070بانك ملي 

  4623910بانك ملت 
  4625050موسسه مهر 

  4624442مركز درماني پتروشيمي 

  4622300مركز درماني پااليشگاه 
  4626823مركز درماني فرهنگيان 

 
 

 شهر جديد صدرا                              
 متر از سطح دريا و بلندترين آن ارتفاعات ملوس جان با ارتفاع 1800شهر جديد صدرا به صورت طولي در دشت باجگاه ، با ارتفاعي بين 

 متر 350 متر از سطح دريا بوده ، نسبت به شهر شيراز 1850 متر مي باشد.صدرا با توجه به اينكه داراي ارتفاع متوسط 2300حدود 
 5/14 سرد است. متوسط درجه حرارت ساليانه در شهر جديد صدرا "باالتر قرار گرفته است، داراي تابستاني معتدل و زمستانهاي نسبتا

 درصد مي 27 درصد بوده ، حداقل آن 64-67 ميلي متر است. حداكثر رطوبت نسبي بين 400درجه سانتي گراد و ميانگين بارش كمتر از 
باشد.شهر صدرا به علت محدود شدن بين دو رشته كوه داراي يك نسيم دائمي از طرف شمال غرب ( گويم ) به طرف جنوب شرق 

 (باجگاه ) بوده و باعث مي گردد آلودگي هوا به حداقل برسد.



 كيلومتري شمال غرب شيراز و در مكاني مابين كالن شهر شيراز و شهرهاي مرودشت و زرقان با ظرفيت 15شهر جديد صدرا در 
 هزار نفر قابل توسعخ بوده و با علمكرد غالب فرهنگي ، علمي ، تحقيقاتي  مكان يابي 400هزار نفر كه در بازبيني طرح جامع تا 300

 مكان يابي شهر  به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است..الگوي توسعه مصوب و ايده اوليه 69گرديد كه در سال 
 و اراضي اوقافي جهت " حفاظت شده "بر اساس يك سيستم خطي از تنگ جالب به سمت شرق بوده كه به لحاظ وجود پارك ملي بمو 

 » متمايل گرديده CIRCUIT – LINEAR مداري « –توسعه به سمت غرب تغيير يافته است و نهايتاً الگوي توسعه به سيستم خطي 
 است.

متعاقب نياز به ايجاد يك شهر جديد در نزديكي شيراز ، بايستي مكاني انتخاب مي شد كه عالوه بر نزديكي به شهر شيراز ، امكان 
 زرقان و بيضا را  نيز داشته باشد. لذا بهترين مكان براي نيل –دسترسي به مراكز صنعتي و كشاورزي شهرهاي مجاور از جمله مرودشت 

به اين مقصود در مكان فعلي انتخاب گرديد كه ازسمت جنوب و از طريق دو مسير تنگ جالب و تنگ قره پيري به شهر شيراز و مراكز 
 اصفهان و  به مناطق كشاورزي –صنعتي صنايع الكترونيك و صنايع قطعات الكترونيك، از سمت شرق و از طريق باجگاه به  جاده شيراز 

باجگاه و مرودشت و همچنين به مراكز صنعتي پااليشگاه، پتروشيمي، كارخانجات آزمايش و كاشي حافظ و قند مرودشت، از سمت شمال 
 – سپيدان و مناطق كشاورزي قصرقمشه –به شهرك صنعتي ملوس جان و اراضي كشاورزي بيضا و از سمت غرب به جاده شيراز 

  گويم و قالت مرتبط مي شود.–دوكوهك 
 

 اطالعات شهر
 نام شهر جديد:شهر جديد صدرا

 نام شهر مادر: شيراز
  كيلومتر15فاصله از شهر مادر: 

 6/6/1370تاريخ تاسيس شركت عمران: 

   نفر200,000جمعيت پيش بيني شده:  

  هكتار2048 مساحت كل شهر :  
 www.sadracity.irنشاني اينترنتي شركت عمران

 0711- 6410484روابط عمومي 0711- 6411979-81شماره تلفن هاي شركت عمران
 0711- 6250050شماره دورنگار شركت عمران

 0711كد(پيش شماره ) شهر
 نام كالن شهر مجاورشيراز

  خيابان دنا- شركت عمران شهر جديد صدرا– بولوار دانش – شهر جديد صدرا –نشاني شركت عمران :شيراز 
 نام شهرهاي اطراف  شيراز- مرودشت- زرقان

 

 اطالعات مراكز شهري

 مساجد 

 مسجد ولي عصر(عج)- ميدان اسفار

 مهديه صاحب الزمان
 حسينيه سيدالشهداء- ابتداي خيابان موالنا

 فرهنگسرا 
 كانون پرورش فكري كودكان- ابتداي بولوار سبالن

 خانه فرهنگ صدرا- ميدان اسفار

 كانون بانوان- بازارچه سهند
 رصدخانه- ميدان اسفار

 كانون فرهنگي حاج غالمحسين توانا- ابتداي خيابان موالنا

 مراكز ورزشي 
 سالن ورزشي اميد(رازي)
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  سالن چند منظوره ورزشي ومحل برگزاري مسابقات ليگ برتر فوتسال
 سالن ورزشي غدير

 زمين چمن فوتبال
 سالن ورزشي خليلي 

 

 بانك 

 بانك ملت و تجارت- چهارراه زنديه

 بانك ملي- بلوار پاسداران
 بانك مسكن- ميدان اسفار

 بوستان ها 

 پارك نجوم- ميدان اسفار

 پارك حاشيه اي خرم- ميدان گلها
 پارك سهند- جنب بازارچه سهند

 مراكز درماني 

 درمانگاه علي بن ابيطالب- محله غدير

 درمانگاه تخصصي پارسه- خيابان دلگشا
 بيمارستان پيوند اعضاء- روبروي باغشهرهاي صدرا

 نانوايي

 نانوايي لواش- بازارچه سهند

 نانوايي ريگي- بلوار پاسداران

 نانوايي تافتون- محله غدير

  هكتاري200نانوايي تافتون- بلوار موالنا- طرح 

 2نانوايي تافتون- فاز 

 ارگان ها و سازمان هاي دولتي

 شركت عمران صدرا- بلوار دنا

 اداره گاز- چهارراه زنديه

 اداره ثبت- بلوار پاسداران

 اداره برق- بلوار پاسداران

 مخابرات- بازارچه سهند

 شهرداري صدرا-بلوار ايران

 اوقاف-خيابان ارم

 امور پشتيباني دادگستري- خيابان عرفان

 پمپ بنزين و گاز

 پمپ بنزين- تنگ جالب



 پمپ گاز- بلوار پاسداران

 كيوسك هاي روزنامه 

 روزنامه فروشي- ميدان گلها

 مراكز نيروي انتظامي 

  صدرا- بلوار عرفان28كالنتري 

 مراكز اورژانس 

 اورژانس- انتهاي بلوار پاسداران

 مراكز آتش نشاني 

 آتش نشاني- انتهاي بلوار پاسداران

 داروخانه 

 دكتر احمدزاده- محله غدير

 پارسه- خيابان دلگشا

 مدارس 

 مدارس انتفاعي :

 مدرسه راهنمايي دخترانه حضرت زينب- خيابان دلگشا

 دبيرستان دخترانه رضوان- خيابان دلگشا

 مدرسه راهنمايي پسرانه امام جعفر صادق- بلوار ارم

 دبيرستان پسرانه فارابي- بلوار ارم

 مدرسه ابتدايي شقايق- بلوار عرفان

 پيش دبستاني و دبستان پسرانه دولتي علي بن ابيطالب- غدير 

 دبستان دخترانه مالصدرا- بلوار دانش

 مدارس غير انتفاعي :

 دبيرستان پسرانه پارسا- بلوار بوستان

 مهدكودك البرز- بلوار موالنا

 آمادگي و دبستان كوشا-

 دبستان پسرانه امام مهدي (عج)-

 مدرسه شبانه روزي عشايري- بلوار البرز

 دانشگاه ها 

 دانشكده علوم دانشگاه آزاد اسالمي، بلوار ايران

 دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي، بلوار دانش

 دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي، بلوار خليج فارس
 دانشكده علوم اداري دانشگاه آزاد اسالمي، بلوار خليج فارس



 مسيرهاي دسترسي

 خطوط اتوبسراني شيراز-صدرا

 2 و1خطوط ميني بوس راني بين فاز 

 2 و1خطوط تاكسيراني بين صدرا و شيراز وفاز

 ايستگاه راه آهن-صدرا
 تلفنهاي ضروري شهر

6411979و 81- 6410476دورنگار: شركت عمران شهر جديد صدرا  

 6412929  شوراي شهر جديد صدرا

 6403999  اتش نشاني

 6403993  اورژانس

 6414840 : 28كالنتري 

 6416709  درمانگاه علي ابن ابيطالب

 194    اتفاقات گاز شهر جديد صدرا

 6413079- 6413089    شركت گاز 

 6412736- 6413285اتفاقات اب 

 6413886  شركت ابفا امور مشتركين

 6413311- 6413310اداره برق 

 6412000اتفاقات مخابرات 

 6412222مخابرات امور مشتركين 

 6412939دفتر خدمات ارتباطي 

 6413912بانك ملي 

 6414805- 6414802بانك ملت 

 6414748 -9 بانك تجارت شعبه

 6412932شوراي حل اختالف 

 6403555 -6تربيت بدني

 6413411 190دفتر خانه اسناد رسمي 

 6415727خانه فرهنگ -

 6412715 -  18 دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم انساني



 6413622- 25 دانشگاه ازاد اسالمي واحد مهندسي

 6413849  واحد پسرانه،دبيرستان فارابي و مدرسه راهنمايي امام جعفر صادق ع 

 6412847     واحد دخترانه،دبيرستان رضوان و مدرسه راهنمايي حضرت زينب س 

 6413073-  6413496    واحد پسرانه،امادگي و دبستان غير دولتي كوشا 

 6413857    واحد دخترانه،امادگي و دبستان غير دولتي شقايق

 6414889    مدرسه راهنمايي غير دولتي ياسين

 6412726    واحد دخترانه،دبستان مالصدرا 

 6412323   واحد پسرانه،   عج دبستان امام مهدي

 6414414   مهد كودك و امادگي البرز

 6414973    مركز استعداد هاي درخشان-مدرسه جهان گير خان قشقايي

 6412703    دبيرستان پسرانه پارسا

 6403043پمپ گاز 

 6406029پمپ بنزين 

 6412919   كانون فرهنگي اجتمايي بانوان

 6412180 228دفتر اسناد رسمي 

 6412324مهد كودك رنگارنگ 

 6412400   مركز اينترنت صدرا

 6412500    1010دفتر خدمات ارتباطي كد 

 

 
 

 شهر جديد پرند
هواي صاف، آسمان آبي، آزاد راههاي ارتباطي مناسب، پروژه هاي بزرگ همجوار، شيب مناسب، چشم اندازهاي زيبا، 

ساخت و سازهاي با كيفيت سنتي و صنعتي ، همه و همه دست به دست هم داده تا يكي از بزرگترين شهرهاي جديد كشور 
 كيلومتري جنوب غرب كالن شهر تهران مكان يابي گردد. نمايشگاه بين المللي پرند ، دانشگاه آزاد و پيام نور ، ناحيه 30در 

صنعتي ، فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) ، مسكن مهر ،به اين شهر شخصيت متمايزي بخشيده و موقعيت جغرافيايي 
خاصي براي آينده آن تدارك ديده است. در طراحي آن سعي شده، جاذبه هاي طبيعي و منطقه اي بخوبي در كنار هم، شهري 
جديد خلق نمايند. شهري كه مي تواند ساختار منطقه را تغيير داده و  بعنوان ميزباني قوي خوش آمد گوي مسافران ورودي به 

 كالن شهر تهران قلمداد گردد .



از اهداف ايجاد اين شهر مي توان به: مركزيتي به منظور جذب بخشي از سرريز جمعيتي كالن شهر تهران و منطقه شهري 
،استقرار كانون شهري پرند در جنوب غربي تهران در جوار كانون شهري پر جمعيت اما ضعيف از جنبه زيرساخت هاي آن

شهري همچون رباط كريم به منظور ارائه خدمات برتر به ساكنين موجود در منطقه تحت نفوذشان، ايجاد مركز خود اشتغالي 
و فراهم نمودن فرصت هاي مناسب شغلي براي رفع نياز جمعيت ساكن در شهر و حوزه نفوذ آن با در نظر داشتن حجم 

سرمايه گذاري ها در رابطه با امكانات و تاسيسات احداثي در آتيه شهرجديد پرند، ايجاد محيطي مناسب و مطلوب براي 
زندگي و رفاه شهري به دور از هر گونه آلودگي و ترافيك شهري، ايجاد و جذب كارگاههاي تخصصي و مراكز خدمات رفاهي 

و اجتماعي در فازهاي آماده سازي شهر جديد پرند،در نظر داشتن اصول جلوگيري از تخريب محيط زيست با استفاده از 
بعضي عوامل اكولوژيك محل در طراحي و برنامه ريزي شهر جديد پرند.با توجه به راه اندازي فرودگاه بين المللي امام خميني 

(ره) و ساير فرصتهاي ايجاد شده براي سرمايه گذاري و همچنين استفاده از تكنولوژي روز در ساختار شهري پرند اهداف قيد 
 شده در باال و در نتيجه روند توسعه شهري تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

 ثانيه تا 52 دقيقه و 23  درجه ، 35اراضي شهر جديد پرند در حد فاصل شرايط اقليمي منطقه ي شهري تهران و كوير بين 
 ثانيه طول شرقي 33 دقيقه و 58 درجه، 50 ثانيه تا 40 دقيقه و 54 درجه، 50 ثانيه عرض شمالي و 6 دقيقه و 25 درجه، 35

 250 تا 200 متر بوده و ميزان بارندگي در اين شهر  بين 1100قرار گرفته است.متوسط ارتفاع اراضي آن تا سطح دريا 
 درصد است. اين 1 درصد و از شرق به غرب كمتر از 5 تا 3ميليمتر متغير است.شيب متوسط زمين از شمال به جنوب حدود 

ارقام نشان مي دهد كه اراضي شهر جديد پرند از نظر جذب انرژي و دفع آبهاي سطحي و همچنين امكانات ارتباطي از شيب 
 1/1 مناسبي برخوردارند. در اين زمينه بيشترين و كمترين شيب اراضي در جهت شمال به جنوب برابر صفر تا "متوسط نسبتا

 درصد خواهد رسيد و در 66درصد و در جهت شرق به غرب برابر صفر درصد است. رطوبت هوا نيز در ماه دي حداكثر به 
 " درصد در بهمن ماه خواهد بود.بادهاي منطقه داراي جهت غالبا58 درصد در تير ماه و حداكثر 24ساير ماههاي سال حداقل 

غربي است و درصد وزش اين بادها بيشتر از ديگر بادها خواهند بود. پس از بادهاي غربي، بادهاي جنوب و جنوب شرقي از 
اهميت بيشتري برخوردار مي باشد. گاهي نيز بادهايي از شمال به منطقه مي وزند، ولي شدت آن كوتاه و محدود است. 

 بيشترين وزش باد به ترتيب در فصل بهار و زمستان است.
 اطالعات شهر

 نام شهر جديد:شهر جديد پرند
 نام شهر مادر: تهران

  كيلومتر30فاصله از شهر مادر
  23/12/1369تاريخ تأسيس شركت عمران

   نفر150,000جمعيت پيش بيني شده:  

  هكتار2357 مساحت كل شهر :  
 WWW.PARAN.NTOIR.GOV.IRنشاني اينترنتي شركت :

 37613-15917كد پستي شركت عمران پرند  : 
 56720036-8شماره تلفن هاي شركت عمران شهر جديد پرند : 
 021كد ( پيش شماره ) شهر جديد پرند : 

 56720030 شماره دورنگار شركت عمران شهر جديد پرند: 
 نام كالن شهر مجاور : تهران

 ـ بلوار شهيد باهنر  بعد از 2 آزاد تهران ـ ساوه شهر جديد پرند ـ فاز 30نشاني شركت عمران شهر جديد پرند :كيلومتر 
 ميدان آزادي ـ تقاطع خيابان خورشيد 

  اسالمشهر– شهريار – نام شهر هاي اطراف :رباط كريم- كرج 

 اطالعات مراكز شهري

 مساجد

 باب الحوائج فاز يك ، جنب بوستان نسيم سحر
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 امام حسن مجتبي (ع) فاز دو ، خيابان ستاره، 

  ،ميدان استقالل ، بلوار جمهوري اسالمي2امام علي ( ع) فاز 
 امام حسين (ع) فاز دو ، خيابان نور ، ميدان ايمان

 مراكز تاريخي

  ساوه ، بعد از شهر صنعتي پرند،كاروانسراي سنگي جاده قديم تهران
 مراكز ورزشي

  سالن ورزشي فاز يك بلوار  امام خميني ، خيابان ورزش 

  ، بلوار چهارباغ گلستان ، ميدان بهشت 2فاز 
 ) خيابان البرز  1زمين چمن مصنوعي فاز ( 

 مجموعه ورزشي دلفين  

 كتابخانه
    ، خيابان  ستاره ، چهار باغ گلستان2پيامبر اعظم (ص)فاز 

 فرهنگسرا

   خيابان ستاره ، خيابان چهار باغ گلستان2فرهنگسراي پرند فاز 
 بوستانها

 9 ، خيابان كوهستان ، كوچه گاليل  2بوستان گاليل فاز 

 12 و 11 ، خيابان كوهستان ، بين  كوچه كوكب 2بوستان كوكب فاز 

 10 و 9 ، خيابان آسمان ، بين  كوچه سرو  2بوستان سروفاز 
 4 و 3 ، خيابا ستاره ، جنب مسجد امام حسن مجتبي (ع) بين  كوچه سرو 2بوستان پرديسان فاز 

 5 و 7 ، خيابان باران ، خيابان نرگس ، بين نرگس 2بوستان نرگس فاز 

  ، خيابا ن باران ، جنب خيابان نرگس2بوستان تندرستي فاز 
 3 ، خيابان آفتاب ،  جنب كوچه طاووس 2بوستان غزال فاز 

  خيابان آسمان ، خيابان اركيده2بوستان اركيده فاز 

  خيابان آسمان ، خيابان بنفشه2بوستان بنفشه فاز 
 8 ، خيابان آسمان ،  نبش مريم 2بوستان مريم فاز 

 6 و 4 ، خيابان نور ، خيابان نسترن ، بين نسترن  2بوستان نسترن فاز 

  ، خيابان خورشيد ، خيابان اقاقيا2بوستان اقاقيا فاز 
 7 ، خيابان خورشيد نبش نيلوفر 2بوستان نيلوفر فاز 

 8 ، خيابان نور ، نبش ميناي 2بوستان مينا فاز 

 پارك كوهسار فاز يك ، جنب بلوار عالمه مطهري
  ، بلوار جمهوري اسالمي ، تقاطع بلوار جمهوري و خيابان كوهستان 2پارك فدك فاز 

  ،  خيابان كوهپايه ، جنب مسجد باب الحوائج1بوستان نسيم سحر فاز 

 مراكز درماني
    ، خيابان ستاره ، روبروي مسجد امام حسن (ع)2فاز  ساختمان پزشكان

   ، بلوار امام خميني ، نبش خيابان آسمان2درمانگاه مهر پرند فاز 

 نانوايي ها



 لواشي

  ، بازارچه ميالد ، روبروي مسجد باب الحوائج1فاز 
 ، خيابان كوهستان ، تقاطع 2فاز  ،  ، خيابان باران ، خبابان نرگس ، بازارچه نرگس2فاز  ،  ، دنا جنوبي1بربري فاز 

 خيابان نور ، خيابان مهتاب ، روبروي 2فاز  ،  ، خيابان آسمان ، خيابان آفتاب ، تقاطع خيابان زهره2 فاز  ،خيابان باران

 بوستان نيلوفر
  بلوار عالمه طباطبايي ، نرسيده به بلوار شهيد مطهري2فاز  ،  خيابان ، زردكوه1سنگكي فاز 

  ، خيابان باران ، خبابان نرگس ، بازارچه نرگس2 فاز  ، ، خيابان كوهستان ، نرسيده به ميدان كوهستان2تافتون فاز 

 اورژانس
    ، خيابان البرز شمالي  ، رويان شمالي1فاز 

 آتش نشاني

    ، ميدان امام خميني ، نرسيده به بلوار شهيد باهنر1فاز 
 مركز نيروي انتظامي

    ، ميدان امام خميني  (ره) ، نرسيده به بلوار شهيد باهنر1فاز 

 داروخانه:
    ، بلوار امام خميني ( ره)  ، نبش خيابان آسمان2فاز 

  ابتداي خيابان آسمان 2 ، فاز  ، خيابان آسمان ، خيابان ستاره روبروي مسجد امام حسن مجتبي (ع)2فاز 

 

 مدارس دولتي
    ، خيابان آسمان ، خيابان ستاره ، خيابان كوهستان2دبيرستان دخترانه حنانه فاز 

    ، خيابان آسمان ، تقاطع آسمان و ستاره2مدرسه راهنمايي دخترانه المهدي فاز 

    ، بلوار امام خميني ، نبش خيابان آسمان2مدرسه راهنمايي و دبيرستان پسرانه پيامبر اعظم(ص)فاز 
    ، خيابان آسمان ، خيابان كيهان2دبيرستان پسرانه دكتر حسابي فاز 

    نبش خيابان نرگس– ، خيابان آسمان ، خيابان باران2دبستان دخترانه عالمه محمد تقي جعفري فاز 

    ، ميدان استقالل ، بلوار جمهوري اسالمي ، پشت مخابرات2دبستان پسرانه فردوسي فاز 
    ، خيابان آسمان ، انتهاي خيابان باران2دبستان پسرانه نبي اكرم(ص) فاز 

   ، خيابان نور ، انتهاي خيابان خورشيد ،2مدرسه راهنمايي پسرانه شهيد باهنر فاز 

   2 ، خيابان البرز شمالي ، روبروي پرنيان 1دبستان شهيد فهميده فاز 
   ، خيابان نور2دبستان دخترانه سعدي ( فرشتگان) فاز 

    ، خيابان نور ، خيابا ن خورشيد ، بلوار چهارباغ بوستان2دبيرستان دخترانه مالصدرا فاز 

    ، خيابان نور ، خيابا ن خورشيد ، بلوار چهارباغ بوستان2مدرسه راهنمايي پسرانه حافظ فاز 
  خيابان البرز  – بلوار امام خميني (ره) – فاز يك –دبستان دخترانه تزكيه 

 مدارس غير انتفاعي

    خيابان البرز شمالي خيابان كوهپايه1دبستان جواد االئمه فاز 
    ، بلوار امام خميني ، خيابان دماوند جنوبي1راهنمايي پويندگان پرند فاز 

   دبستان مكتب الصادق فاز يك ، خيابان البرز شمالي

 دانشگا هها



  نرسيده به ميدان بصيرت –دانشگاه آزاد اسالمي فاز صفر ، بلوار شهيد باهنر 

    ، خيابان آسمان ، خيابان باران2دانشگاه پيام نورفاز 
 بانك ها

    ـ خيابان آسمان ـ خيابان ستاره ـ ضلع شمالي مسجد امام حسن مجتبي (ع)2بانك ملي فاز 

  ـ  جنب ميدان استقالل 2فاز  - بانك مسكن
   ـ خيابان آسمان ـ خيابان ستاره ـ ضلع شمالي مسجد امام حسن مجتبي (ع)2بانك توسعه تعاون فاز 

    ـ خيابان آسمان ـ خيابان ستاره ـ جنب مسجد امام حسن (ع)2صندوق ذخيره انقالب اسالمي فاز 

  روبروي دفتر امام جمعه شهر پرند – خيابان آسمان – 2پست بانك  فاز 
 پمپ بنزين

 فاز يك ـ بلوار عالمه مطهري

 كيوسكها
  ـ خيابان آسمان ـ روبروي دانشگاه پيام نور2فاز 

 بازارچه ميوه و تره بار

 فروشگاه اتكا خيابان ستاره جنب مسجد امام حسن ( ع ) 
  جنب بانك مسكن – ميدان استقالل – 2فاز 

  روبروي پارك فدك – بلوار جمهوري اسالمي – 2فاز 

 كارتينگ بين المللي پرند

  روبروي دانشگاه آزاد پرند–فاز صفر 
 مراكز دولتي 

 شركت عمران بلوار شهيد باهنر بعد از ميدان آزادي ابتداي خيابان خورشيد داخل محوطه شركت عمران

 آب و فاضالب فاز دو خيابان كوهستان نبش سرو نهم 
  هتل آپارتمان پرند فاز يك روبروي مزار شهدا  

 اداره گاز فاز دو خيابان ستاره چهار باغ گلستان  

  ميدان استقالل بلوار جمهوري اسالمي روبروي پارك فدك  2مخابرات فاز 
 كالنتري فاز يك بلوار شهيد باهنر بلوار عالمه طباطبايي خيابان حرا دوم  

 دفتر امام جمعه خيابان آسمان بعد از دانشگاه پيام نور 

 اداره برق فاز دو ابتداي بلوار ستاره شوراي حل اختالف فاز يك بلوار امام خميني (ره )خيابان البرز شمالي 
 دفتر نماينده مردم در مجلس شواري اسالمي خيابان آسمان جنب پست بانك 

 تلفنهاي ضروري

 56720030- 9شركت عمران 

  56720429 – 56724233آب و فاضالب 

  56722890- 5 هتل آپارتمان پرند 
 56722047- 50اداره گاز

 194 و 56722050امداد اداره گاز  

 56720015- 56720006مخابرات 
 110 و 56720333كالنتري 



  56726070- 80دفتر امام جمعه

 56723789 - 56223838- 56224560اداره برق 
 56727787شوراي حل اختالف 

 56729149 - 56729141كارگذار مسكن مهر  

 56433145سالن ورزشي فاز يك 
 56433145 2سالن ورزشي فاز 

 6 و 56720455مجموعه ورزشي دلفين  

 56723346 پيامبر اعظم (ص) كتابخانه
 56724626 فرهنگسراي پرند فاز دو

 56721730 2فاز  ساختمان پزشكان

 56727041 -  9درمانگاه مهر 
  115اورژانس 

  125 آتش نشاني

 56720333 مركز نيروي انتظامي
 56727041-  9 ، بلوار امام خميني ( ره)2داروخانه فاز 

 56721031 ، خيابان آسمان ، 2داروخانه فاز 

 56724181دبيرستان دخترانه حنانه فاز 

 56722520مدرسه راهنمايي دخترانه المهدي 
 56722635 مدرسه راهنمايي و دبيرستان پسرانه پيامبر اعظم(ص)

 56722601دبستان دخترانه عالمه محمد تقي جعفري 

 56724829دبستان پسرانه فردوسي 
 56722150دبستان پسرانه نبي اكرم(ص) 

   56723858 - 2دبستان شهيد فهميده 

 567277672 دبستان دخترانه سعدي ( فرشتگان)
 56726141دبستان دخترانه تزكيه 

  56733041-2و معاونت آموزشي 56733073- 4دانشگاه آزاد اسالمي

 56720064 دانشگاه پيام نور
 56726531بانك ملي 

 56727506 -7بانك مسكن 

 567278889صندوق ذخيره انقالب اسالمي 
  56721391پست بانك  

 مسيرهاي دسترسي

  دقيقه 30اتوبوس به متروي شاهد و بالعكس  هر 
  دقيقه 20اتوبوس به متروي صادقيه و بالعكس هر 

  دستگاه23ون از پرند به متروي شاهد و بالعكس از طريق 

  دستگاه 100تاكسي از پرند به متروي صادقيه و بالعكس از طريق 



  دستگاه تاكسي 62از پرند به رباط كريم و بالعكس از طريق 

  دستگاه اتوبوس40از پرند به رباط كريم و بالعكس از طريق 
   سرويس بعد از ظهر 2 سرويس صبح و 2ريل باس از پرند به ميدان راه آهن  و بالعكس 

 شهر جديد پرديس
  در مسير جاده هراز واقع گرديده پرديس از شمال و غرب به سلسله جبال البرز ، ازجنوب به سي آزاد راه تهران پرد17لومتريشهر پرديس واقع در ك

 دقيقه 50 درجه و 51 متر در طول 1850 متوسط آن از سطح دريا ارتفاعروستاي كرشت ، سياه سنگ و طاهر آباد و از شرق به رودهن محدود مي گردد . 
 شيب و پوشش گياهي ، خاص طبيعي ، ارتفاعات ،  آب و هواي مطبوع و جاذبه هاي طبيعيموقعيت دقيقه جغرافيايي قرار دارد 44 درجه و 35و عرض 

 كيلومتري از شرق پايتخت و در مسير راه ترانزيتي تهران آمل مكانيابي شده 30.اين شهر در فاصله مناسب چشم انداز زيبايي از اين شهر آفريده است 
است. نزديكي اين شهر با تهران و استقرار آن در مسير يكي از جاده هاي اصلي كشور و تراكم بسيار كم جمعيت در اين ناحيه و همچنين وجود مناظر و 
چشم اندازهاي طبيعي زيبا همگي از عوامل مهمي بوده است كه در مكانيابي اين شهر نقش داشته است. كانون هاي عمده جمعيتي حومه شهر پرديس 

رودهن ، بومهن ، آبعلي و دماوند هستند . همچنين محور صنعتي جاجرود و محور توريستي آبعلي كانون هاي فعاليتي حومه اين شهر را تشكيل مي 
دهند.نقش شهر جديد پرديس به مثابه شهري مياني در ناحيه شرقي منطقه شهري تهران از نظر جذب جمعيت حايز اهميت است.اين شهر با برنامه 

 هكتار است و طرح جامع آن در پنج فاز مسكوني و يك فاز صنعتي پيش بيني 2000 پرديس وسعتريزي توانسته نقش مهمي در اين زمينه ايفا نمايد.
 مطبوع و ي و هواآب است.دهي شهر آفرني از اييباي مناسب چشم انداز زياهي و پوشش گبي ارتفاعات، ساختار ش،يعي خاص طبتيشده است .موقع

)شهرك صنعتي خرمدشت با تعدادي كارخانه كوچك و الف بررسي مناظر مصنوعي مي توان به :در است.سي پردگري ديهايژگي از ويعي طبيجاذبه ها
بزرگ در سيما و منظر غرب محدوده شهري عامل غالب محيط به حساب آورد كه با توجه به شكل نامنظم و خودرو اين شهرك منظره اي ناخوشايند را در 
نظر بيننده مجسم مي كند.ب)كارخانه سيمان دماوند با توجه به فاصله دور اين كارخانه در قسمت جنوبي شهر و آلودگي ناشي از فعاليت كارخانه از فاصله 

)راز عناصر برجسته ديگر خط انتقال نيروي فشار قوي است كه به صورت شمالي-جنوبي در راه ترانزيتي تهران-آمل يكي از جدور قابل رويت مي باشد 
)سايت ماهواره مهمترين و دمهمترين عناصر محدوده شهر پرديس مي باشد كه محدوده شهري را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم مي كند.

 ميليمتر مي باشد كه غالباً 386 مجموع ساليانه بارش برابر ميانگينبرجسته ترين عنصر مصنوع اين محيط در جنوب شرقي شهر قابل رويت مي باشد.
 درجه سانتيگران محسوب ميگردد.عموم بادهاي منطقه سرعتي 7/32با دما )درجه سانتيگراد و گرمترين 2/4( دما ميانگين حداقل.بصورت برف مي باشد 

 معروف ندي% از كل بادها از سمت شمال شرقي به جنوب غربي مي وزد كه به باد دماو27 كيلومتر مي باشد در فصل زمستان حدود 16كمتر از 
 درصد از جنوب غربي مي وزد باد دماوندي بعنوان مزاحم در فصل سرما مي تواند تعيين كننده در 24% بادها از جانب غرب و 25 حدودهمچنيناست.

% از كل بادها از سمت جنوب غربي به جانب شمال شرقي مي وزد كه بنام باد شهريار موسوم 31جهت گيري ساختمان داشته باشد در فصل تابستان 
 كلي زمين در اين منطقه به دليل كوهستاني و كوهپايه اي بودن شيب% از بادها در جهت مخالف يعني از سمت شمال شرقي مي وزد.29 چنيناست هم

جنوبي شيب زمين –زمين در هم ريخته و بسيار متنوع است بطور كلي شيب زمين در اين منطقه از شمال به جنوب مي باشد. در جنوب سايت روند شمالي 
 الي 10 نتايج بررسي مطالعات مكانيك خاك، سطح تراز آبهاي زيرزميني تا عمق طبقتغيير يافته و بطور موضعي شيب منفي و سايه گستر پديد مي آيد 

از نظر . متري از سطح زمين نيز سطح تراز آب زيرزميني وجود دارد 7 متر مشاهده شده است البته در نواحي دره اي و پست تر محدوده حتي در عمق 40
 اين محدوده محدوديت ديد در سمت شمال نديد و منظر عمده ترين تأثير ارتفاعات كه كامالً به شمال محدوده چسبيده است اين است كه براي ساكني

پديد مي آورند هر چند در فصل سرد سال و زمان برفي، پوشش سفيد آنها مناظري زيبا و روشن در اين محيط پديد مي آورند وليكن افق ديد را از شمال 
 كنيم بيشتر مي گردد بطوريكه قله بلند و زيبايي حركتبه نحو قابل توجهي مسدود و محدود مي نمايد، اين محدويت ديد بويژه هر چه از جنوب به شمال 
دماوند از نظر پنهان مي شود و اين شايد بزرگترين محروميت براي ساكنين شهر پرديس باشد. 

 

 اطالعات شهر
 نام شهر جديد: شهر جديد پرديس

 نام شهر مادر: تهران
  كيلومتر30فاصله از شهر مادر: 

 23/12/1368تاريخ تصويب طرح مكانيابي: 
 22/3/1374 تاريخ تصويب طرح جامع:
  نفر400,000جمعيت مصوب طرح جامع:
  هكتار2,000 مساحت مصوب طرح جامع:

  نفر200,000 جمعيت مصوب بازنگري طرح جامع:
 www.pardis-ntoir.gov.ir :نشاني اينترنتي شركت عمران 

 76273422 شماره دورنگار شركت عمران :76275600-7627550-76275400 شماره تلفنهاي شركت عمران :
  آزاد راه تهران-پرديس ، شهر جديد پرديس ، شركت عمران شهر جديد پرديس17نشاني شركت عمران :كيلومتر 

 021  كد ( پيش شماره ) شهر :199-16561 كد پستي شهر :
 نام كالن شهر مجاور : تهران



  نام شهرهاي اطراف : بومهن ، رودهن ، جاجرود

 اطالعات مراكز شهري

 
 شوراي شهر ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا- خيابان شبستان يك- پشت بانك ملي

76274444-021 
 شهرداري ضلع شرقي ميدان امام خميني (ره)

300-76277200-021 
  پرديس207كالنتري پرديس- ميدان عدالت- خيابان فروردين شمالي- كالنتري 

76272233-021 
76272244-021 

 آتش نشاني ميدان عدالت- بلوار فروردين شمالي- جنب اورژانس
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 مخابرات ميدان عدالت- بلوار فروردين شمالي- خيابان پيام
76242000-021 
76243070-021 

 اداره برق ميدان عدالت- بلوار فروردين شمالي- خيابان پيام- خيابان عمران
76272002-021 

 اداره گاز ميدان عدالت- بلوار فروردين شمالي- خيابان پيام- خيابان عمران
76242727-021 
76242828-021 

 اداره آب و فاضالب ميدان عدالت- بلوار فروردين شمالي- خيابان پيام- خيابان عمران
76278080-021 
76278090-021 

 5شوراي حل اختالف ميدان عدالت- بلوار فروردين شمالي- خيابان گلها- گلهاي 
76273444-021 

 2اداره ثبت اسناد و امالك ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا- تقاطع خيابان نوروز و دانش 
 خدمات پستي ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا- جنب ساختمان پزشكان رازي

76243232-021 
76243535-021 

 نظام مهندسي ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا- مجتمع تجاري بهاران
 *داروخانه

 3محله1فاز 
  مركز خدمات1فاز

 3 محله2فاز
 *مراكز نيروي انتظامي

  مركز خدمات فاز1
 1 محله 4فاز
 4 محله 2فاز 

 كيوسكهاي روزنامه
 1محله 1فاز
 2محله 1فاز
 3محله 1فاز



 1 محله 2فاز 
 4محله 2فاز 

 

 

 

 

 

 

 

 *نمايندگيهاي خودرو

 واقع نمايندگيهاي ايران خودرو و سايپا

 در حريم شهر

 *مدارس 
 3 محله 1غير انتفاعي فاز 
 1 محله 1غير انتفاعي فاز 

 1 محله 1دولتي فاز 
  (در حال ساخت)2 محله 1دولتي فاز 

 3 محله 1دولتي فاز 
  محله خدمات1دولتي فاز 

  1 محله 2دولتي فاز 
 (در حال ساخت)4 محله 2دولتي فاز 
 (در حال ساخت)3 محله 3دولتي فاز 
 (در حال ساخت)1 محله 4دولتي فاز 
 (در حال ساخت)2 محله 4دولتي فاز 

 *دانشگاهها
 دانشگاه پيام نور واحد پرديس ميدان امام خميني (ره)- بين ميدان امام خميني (ره) و ميدان عدالت- جنب بانك پارسيان

76241121-021 
 3دانشگاه آزاد واحد پرديس ميدان فردوسي- بلوار فردوس- خيابان بهشت- بهشت 

76281630-021 
76281670-021 

 *مراكز ورزشي
  (خصوصي)1 محله 1سالن ورزشي تشريفات فاز 

  (خصوصي)3 محله 1سالن ورزشي فاز 
  (دولتي)1 محله 2ورزشگاه شهرداري فاز 

  (دولتي)4 محله 2ورزشگاه تربيت بدني فاز 

 مساجد 
 امام علي (ع ) ميدان عدالت- بلوار فروردين جنوبي- خيابان نيايش

 مسجد الزهرا (س) ميدان عدالت- بلوار فروردين شمالي- خيابان نوروز
 مسجد الغدير ميدان فردوسي- بلوار فردوس- خيابان بهشت هفت

 2 كوچه عرش –حسينيه جواد االئمه ميدان فردوسي- بلوار فردوس- خيابان عرش 
 كانون پرورش فكري  ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا- پارك شهريار

 كتابخانه بحرالعلوم ميدان عدالت- بلوار فروردين جنوبي- خيابان نيايش- جنب مسجد امام علي (ع)
 نگارخانه آوا ميدان امام خميني (ره)

 بوستانها

 2 محله 1تفرجگاه فاز

 3 محله 1تفرجگاه فاز 

 3 محله 1تفرجگاه فاز

 3 محله 1تفرجگاه فاز

 3 محله 2پارك شهريارفاز

 2 محله 4پارك فاز 



 *سينما
  محله مركز خدمات1جام جم فاز

 *كتابخانه
 كتابخانه دانش  ميدان امام خميني (ره)

 *مراكز درماني 
 مركز بهداشتي و درماني ميدان عدالت- بلوار فروردين جنوبي- خيابان مولوي

76274648-021 
 درمانگاه مهرجرد بين ميدان امام خميني (ره) و ميدان عدالت- روبروي پاساژ بهاران

76243343-021 
 درمانگاه كوثر ضلع غربي ميدان امام خميني (ره)- جنب پمپ گاز

76242030-021 
76242040-021 

 2دندانپزشكي نگين ميدان امام خميني (ره)- بلوار صياد شيرازي- جنب تره بار فاز 
76247131-021 
76247135-021 

 ساختمان پزشكان رازي ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا
 مركز اورژانس ميدان عدالت- بلوار فروردين شمالي- جنب آتش نشاني
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 نانوايي 
 3 محله 2 ، محله 1 محله 1نانوايي بربري فاز 

 1 محله 1نانوايي سنگكي فاز 
 2 محله 1نانوايي لواشي فاز 
 3 محله 1نانوايي تافتون فاز 
 3 محله 1نانواييفانتزي فاز 

 3 محله 1نانوايي سنگكي فاز 
 1 محله 2نانوايي سنگكي فاز 

 3 محله 2نانوايي صنعتي بهابادي فاز 
  4 محله 2نانوايي سامي فاز 
 2 محله 3نانوايي بربري فاز 
 2 محله 3نانوايي لواشي فاز 
 1 محله 4نانوايي بربري فاز 
 *بانكها

 بانك مسكن ميدان عدالت- بلوار سفير اميد- جنب مجتمع آسمان
76272040-021 
76277780-021 

 بانك تجارت ميدان عدالت- بلوار فروردين جنوبي- خيابان نيايش
76278787-021 
76278788-021 
76278789-021 

 بانك ملي ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا
76242033-021 
76242112-021 

 بانك صادرات ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا
76241555-021 
76241666-021 



 بانك پارسيان ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا- جنب دانشگاه پيام نور
 موسسه مالي و اعتباري مهر ضلع شمالي ميدان عدالت

76270070-021 
76270080-021 
76270090-021 

 *مراكز خريد
 2مجتمع تجاري ياس ميدان عدالت- بلوار فروردين شمالي- خيابان دانش- خيابان دانش 

 مجتمع تجاري كوثر ميدان عدالت- بلوار فروردين شمالي- خيابان ياس
 مجتمع تجاري سهند ميدان عدالت- بلوار فروردين جنوبي- خيابان آفتاب
 مجتمع تجاري صدف ميدان عدالت- بلوار فروردين جنوبي- خيابان نيايش

 مجتمع تجاري مرواريد ميدان عدالت- بلوار فروردين جنوبي- خيابان نيايش
 مجتمع تجاري نگين ميدان عدالت- بلوار فروردين جنوبي- خيابان سعدي- خيابان حافظ

 مجتمع تجاري گلها ميدان عدالت- بلوار فروردين جنوبي- خيابان سعدي
 مجتمع تجاري آسمان ميدان عدالت- بلوار سفير اميد- جنب بانك مسكن

 مجتمع تجاري محبوب ميدان عدالت- بلوار فروردين جنوبي- خيابان نيايش- پشت بانك تجارت
 مجتمع تجاري وليعصر ضلع شرقي ميدان عدالت

 مجتمع تجاري بهاران ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا
 مجتمع تجاري ياس نو ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا- جنب بانك ملي

 مجتمع تجاري بهارستان ميدان امام خميني (ره)- بلوار خليج فارس جنوبي
 مجتمع تجاري قصر پرديس ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا

 مجتمع تجاري كوه نور ميدان امام خميني (ره)- بلوار مالصدرا
 مجتمع تجاري گلستان ميدان امام خميني (ره)- بلوار خليج فارس جنوبي- جنب شهرداري پرديس

 2مجتمع تجاري شقايق ميدان فردوسي- بلوار فردوس- خيابان عرش- عرش 

 
 بانكها و موسسات مايل

 مراكز آموزشي

 

   
   
   
   

 مراكز اداري



 

 مراكز ورزشي
سالن ورزشي 

 گلها
ميدان عدالت- بلوار فروردين مشايل- خيابان نوروز- 

 نبش خيابان شقايق
 

سالن ورزشي 
 تشريفات

ميدان عدالت- بلوار فروردين مشايل- خيابان الله- 
 انتهاي خيابان دانش

76278800-021 

سالن ورزشي نام 
 آوران

ميدان امام مخيين (ره)- انتهاي بلوار صياد شريازي- 
 روبروي تره بار

 

ورزشگاه 
 شهرداري

ميدان امام مخيين (ره)- بلوار مالصدرا- خيابان 
 تعاون- خيابان شبستان شرقي

76244448-021 

ورزشگاه تربيت 
 بدني (والفجر)

ميدان امام مخيين (ره)- انتهاي بلوار صياد شريازي- 
 خيابان پارچني- جنب دبستان شهريار

76241700-021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهر جديد انديشه



 ي كرج واقع است و به لحاظ دسترسي جنوب شرقيلومتري ك7 و اري شهري شمال غربيلومتري ك3 تهران، يلومتري ك30 در شهي اندشهر
 در ي هكتار بصورت مثلث1384 با وسعت شهي انددي.شهر جدباشد،ي برخوردار مي اژهي وگاهي منطقه از جاي ارتباطيمناسب به شبكه ها

 مورد نظر از شرق به رودخانه كرج و از غرب به محدوده طرح ي است. اراضدهي محور مالرد واقع گردق شهر كرج و در شريجنوب شرق
 محدود ي هفت جوي روستاي عوض و از سمت شمال به اراضشاهيتوسعه و عمران شهر كرج بزرگ و از جنوب به جاده كرج به عل

 تي فعال71 اساسنامه در سال بي و تصوني شد و با تدولي تشكشهي طرح اندي به عنوان مجر1368 در سال شهياست.شركت عمران اند
 هكتار 1400 حدود ي رسمتي مالكاي شركت ني آغاز كرد. اي شركت وابسته به وزارت مسكن و شهرسازكي خود را در قالب يرسم

 از ي ساخت شهر را بر اساس طرح هاتيري و مدتي مسئولشهي انددي و عمران شهر جدت ساخي و مجري مصوب و به عنوان متولياراض
 ي و شهرسازي معماري عالي شورا11/10/68 مورخ ي شهر بر اساس مصوبه ني شده و با اهداف مدون عهده دار است.انيي تعشيپ

 كرج) اري جاده شهري كرج(در قسمت شمالدخانه و از شمال به رواري از غرب به محدوده كرج از جنوب و شرق به محدوده شهررانيا
 بي هكتار به تصو1400 به وسعت يني و در زم29/1/79 شورا در مورخ ني بر اساس مصوبه همزي گردد. طرح جامع شهر نيمحدود   م

 منطقه و يرتباط اي مناسب به شبكه هاي و امكانات بالقوه به جهت دسترسدي موجود در اطراف شهر جديتي با توجه به نقاط جمعديرس
 ار،ي شهر،ي است و چون شهرهاينيرزمي آب به خصوص منابع آب زني و وجود امكانات بالقوه و تأمي كشاورزرقابلي غيموجود اراض

 ي شهرتي به تهران و واقع شدن در محور پر رفت و آمد غرب تهران در جذابيكي نزدني و همچنابي مالرد و سرآسك،ي مارلس،يفرد
 نسبتا گرم و خشك در ي آب و هواي دارايمي اقلطي از نظر شراشهي اندديمناسب و استقبال خود مردم برخوردار شده است. ، شهر جد

 دارد. رار قاي متر از سطح در1200 باشد و در ارتفاع يتابستان و سرد در زمستان م
شهر انديشه از امكانات بالقوه اي چون مجاورت و نزديكي به نواحي صنعتي و خدماتي غرب تهران و همچنين محورهاي كشاورزي جنوب 

 قزوين و جاده هاي شهريار به اشتهارد –و غرب دشت كرج برخوردار است.وجود شبكه هاي ارتباطي مناسب چون آزاد راه و جاده تهران 
 كرج از سمت شمال اين شهر را از دسترسي هاي –و تهران به رباط كريم از سمت جنوب و همچنين مسير راه آهن شهري تهران 

 –مناسبي بهره مند ساخته است. بافت شهري انديشه حول محورهاي ارتباطي درون شهري آن شكل گرفته است واز بافتي خطي 
 شطرنجي تبعيت مي كند . ساخت وسازها و عمليات عمراني در اين شهر در پنج فاز شهري به اجرا درآمده است.

 شناسنامه شهر
 نام شهر جديد: شهر جديد انديشه

 نام شهر مادر: تهران
  كيلومتر30فاصله از شهر مادر: 

 18/12/1370تاريخ تاسيس شركت عمران: 
 11/10/1368تاريخ تصويب طرح مكانيابي: 

 29/1/1379 تاريخ تصويب طرح جامع:
  نفر118000جمعيت مصوب طرح جامع:
  هكتار1,384 مساحتمصوب طرح جامع:

 Uwww.Andisheh.ntoir.Gov.irUنشاني اينترنتي: 
 3168738611كد پستي: 

   0262كد شهر:   
 0262-3551919نمابر: 

 نام كالنشهر مجاور تهران و كرج
  شركت عمران شهر جديد انديشه– بلوار آزادي – 3 فاز –نشاني شركت شهرجديدانديشه 

  مالرد– مارليك – سرآسياب – كرج – قلعه حسخان (شهر قدس) –نام شهرهاي اطراف:شهريار 

 اطالعات مراكز شهري

 
 بانك 

 1 انديشه بلوار ياس شمالي جنب كوچه مريم 2بانك مسكن  فاز 

  انديشه بلوار آزادي جنب نمايندگي سايپا3بانك مسكن  فاز 
  انديشه بلوار آزادي جنب شهرداري3بانك ملي  فاز 

  انديشه بلوار آزادي ضلع جنوب غربي بازار بزرگ3بانك رفاه فاز 

http://www.andisheh.ntoir.gov.ir/�
http://www.andisheh.ntoir.gov.ir/�


  انديشه خيابان وليعصر ضلغ غربي بازار بوستان3بانك تجارت  فاز 

  انديشه بلوارآزادي جنب مسجد جامع امام علي (ع)3بانك صادرات  فاز 

 ارگانها و سازمانهاي دولتي 
 - ابتداي بلوار آزادي ضلع غربي3سازمان آب و فاضالب شهر انديشه ميدان ورودي فاز 

  انديشه بلوار آزادي خيابان شهرداري غربي3اداره پست فاز 

 شهرداري انديشه بلوار آزادي نبش خيابان شهرداري شرقي
 استاديوم تختي (سازمان تربيت بدني شهريار) بلوار آزادي خيابان گلستان روبروي بازارچه ميوه و تره بار  

 (ميدان شهداء)4سازمان تاكسيراني و اتوبوسراني و خدمات شهري بلوار آزادي نرسيده به ميدان فاز 

  بلوار گلهاي شرقي خيابان توحيد خيابان اسفند غربي4شركت گاز انديشه فاز 
  انديشه بلوارآزادي3شوراي شهر فاز 

  بلوار آزادي نبش خيابان شهرداري غربي3مخابرات فاز 

  انديشه بلوار نيلوفر بلوار اركيده2اداره مخابرات فاز 
  انديشه بعد از ميدان شهداء بلوار آزادي4اداره مخابرات فاز 

  انديشه بلوار آزادي3امورمشتركين برق فاز 

  انديشه بلوار شورا5امداد برق فاز 

 مراكز آتشنشاني

  انديشه بلوار آزادي خيابان شهرداري غربي3آتش نشاني  فاز 

  انديشه بلوار نيلوفر بلوار اركيده2آتش نشاني  فاز 
 مراكز نيروي انتظامي 

  بلوار آزادي جنب خيابان بوستان3 انديشه فاز 16كالنتري 
  انديشه16 انديشه بلوار آزادي جنب كالنتري 3پاسگاه راهنمائي و رانندگي فاز 

  انديشه بلوار گلهاي شرقي خيابان توحيد خيابان علم4اداره اماكن و اداره گذرنامه فاز 

 CNGپمپ بنزين و 
  انديشه بلوارآزادي خيابان گلستان3 فاز CNGپمپ بنزين  و 

CNG انديشه ميدان شهداء گمنام بلوار آزادي4 فاز  

CNG ميدان شهداء گمنام بلوار گلهاي شرقي4 فاز  
 مراكز اورژانس 

 5 ا نديشه بلوار نيلوفر نبش خيابان بنفشه 2اورژانس فاز 

  انديشه بلوار آزادي شهرداري شرقي خيابان ايثار خيابان صدرپشت درمانگاه شبانه روزي انديشه3اورژانس فاز 

 نمايندگي هاي خودرو 

  انديشه بلوار آزادي جنب پمپ بنزين3نمايندگي سايپا فاز 
 بوستانها
 2محلهاي فاز

 37محله 2حافظ فاز
 11محله 3صدف فاز
 23محله3بوستان فاز
 20محله 3نگين فاز

 20محله 3محلهاي فاز
 7محله 3محلهاي فاز
 25محله 3محلهاي فاز
 41محله 3محلهاي فاز
 29محله 3محلهاي فاز



 3محله 4محلهاي فاز
 5محله 4محلهاي فاز

 ورودي فاز
 1محله 5محلهاي فاز
 1محله 5محلهاي فاز

 مساجد

  نبش بلوار اصلي (ياس شمالي)2مسجد چهارده معصوم (ع)فاز

  بلوار آزادي21 محله 3مسجد جامع  امام علي (ع)فاز 

  خيابان دكتر حسابي5مسجد امام حسين (ع)فاز 

 مسجد امام حسن مجتبي (ع)

  خيابان چمران7 خيابان 7 محله 3فاز 

  خيابان توحيد3 محله 4مسجد حضرت ابوالفضل (ع) فاز 

  خيابان خوارزمي7 محله 4مسجد امام سجاد (ع)فاز 

 4 محله 4زينبيه فاز 

 11 محله 4 فاز 11حسينيه محله 

 25 محله 3 فاز 25حسينيه محله 

 29 محله 3حسينيه بني فاطمه فاز 

 1 محله 3فاز1حسينيه محله 

 مراكز درماني
 5امام رضا فاز 

 4 محله 4رازي فاز 
 33 محله 3امام خميني فاز 

 2اورژانس فاز 
 3مركز توانبخشي رضوان فاز

 3درمانگاه بهار انديشه فاز
 3مقصودي فاز

 3راديولوژي فاز

 3آزمايشگاه آريا فاز
 3مركز فوريتهاي پزشكي فاز

 3مركز فيزيوتراپي فاز
 3مركز درماني (ميرداماديان و شركاء) فاز

 3مركز جراحي محدود (منفرد) فاز
 4مركز درماني (موسويان) فاز

 4مركز درماني رشيد فاز
 كيوسكهاي مطبوعاتي

 3 فاز –چهارراه ميالد 

 3 فاز –روبروي پمپ بنزين 

 3 فاز –روبروي صدف 

 3فاز –روبروي بازار بزرگ 

 3 فاز –خيابان فردوسي جنب استخر نرگس 

 3 فاز–روبروي بازار نگين 

 2 فاز –روبروي مدرسه هادي 

 2 فاز –دور ميدان گلها 

 3 فاز –جنب مجموعه ورزشي تختي 

 داروخانه

 3 فاز –بلوار آزادي جنب درماني دكتر فيض 

 3 فاز –مجموعه درماني جنب تجاري بوستان 

 2 فاز –دكتر نودهي 

 بلوار فردوسي جنب مجموعه سيدي روبروي استخر نرگس

 3داروخانه دكتر وجودي واقع در مجموعه درماني بهار- فاز



 مركز آموزش عالي

 23 محله 3دانشگاه آزاد اسالمي واحد سما فاز

  در حال ساخت ميباشد.29 محله 3دانشگاهي آزاد تهران سما فاز 

 مراكز ورزشي 

 -بلوار نيلوفر2استاديوم  فوتبال انديشه فاز

  خيابان گلستان–-بلوار آزادي 3ورزشگاه تختي فاز

  خيابان فردوسي غربي– بلوار آزادي – 3ورزشگاه حجاب فاز

 مراكز ورزشي بخش خصوصي 
  خيابان بوستان–-بلوار آزادي 3مشهدي فاز

  - خيابان چمران3نرگس فاز
 - خيابان شهرداري شرقي3عزتي تبار فاز

  خيابان چمران– 3ذهاب فاز 
 - خيابان بهارستان3شهيدهادي محبي (پيست اسكيت) فاز 

 - خيابان ورودي غربي3) فاز1ورزشي بهشتي (
 - خيابان ورودي غربي3) فاز2ورزشي بهشتي (

 2علي اخوان  فاز
 3زماني فاز 
 3 رزمي) فاز –مرادي (پرورش اندام 

 3مروج (تيراندازي) فاز 
 4جعفري فاز 
 نانوائي 

 1 محله 3فاز 

 181 قطعه 3 محله 3فاز

 233 قطعه 1 محله 3فاز 

 42  قطعه 42 محله 3فاز

 40 انصراف از طرح قطعه3فاز

 12-1-19 3فاز 

 3 قطعه 11 محله 3فاز 

 1 قطعه 11 محله 3فاز 

 6 قطعه 13 محله 3فاز 

 1 قطعه 28 محله 3فاز 

 2 قطعه 9 محله 3فاز 

 139 قطعه 6 محله 3فاز

 1 قطعه 17 محله 3فاز

 2 قطعه 20 محله 3فاز

 1 قطعه 20 محله 3فاز

 7 قطعه 29 محله 3فاز 

 65 قطعه 15 محله 3فاز 

 1 قطعه 30 محله 3فاز 

 1 قطعه 25 محله 3فاز

 3 قطعه 2فاز

 1 قطعه 2فاز 

 5 قطعه 2فاز 



 7 قطعه 2فاز 

 3 قطعه 5فاز 

 160 قطعه 7 محله 3فاز 

 243 قطعه 2فاز 

 338 قطعه 5فاز 

 1 انصراف از طرح قطعه 3فاز 

 2 فاز 17قطعه

 1 قطعه 36 محله 3فاز

 واحدهاي آموزشي 
 7 محله 3 دخترانه هانيه (دبستان)فاز –دبستان پسرانه اقبال 

 33 محله 3 دبستان و راهنمائي فاز 2 و1مجتمع آموزشي استقالل پسرانه 
 23 محله 3مجتمع آموزشي صالحان پسرانه و دخترانه (پسرانه و دخترانه صابران) فاز 

 21 محله 3دين و دانش سابق (پيش دانشگاهي دخترانه) فاز 

 2مجتمع آموزشي شيخ بهائي فاز 
 29 محله 3مجتمع آموزشي رازي فاز 

 29 محله 3مجتمع آموزشي پروين اعتصامي (كار ودانش دختران) فاز 

 29 محله 3شركت عمران انديشه (سابق) (دبيرستان دخترانه) فاز 

 39 محله 3مجتمع آموزشي خواجه نصيرالدين طوسي و خواجه حافظ(دبيرستان پسرانه) فاز 

 11 محله 3) فاز 2مجتمع آموزشي واليت (دبستان دخترانه انصارالمهدي و صابران

 11 محله 3مجتمع آموزشي صابران (اقبال پسرانه) فاز 

 20 محله 3دبستان پسرانه ابنسينا- دخترانه ستايش فاز 

 23 محله 3پيمانكار ايلياسازه پارت (درمانگاه آزاد سما) فاز 

 4 محله 4هنرستان كار و دانش انديشه (آموزشگاه انديشه) فاز 

 4 محله 4مجتمع آموزشي فارابي (چمران) فاز 

 2 محله 4مجتمع آموزشي غدير فاز 

 7 محله 4مدرسه حافظ (پيش دانشگاهي و دبيرستان پسرانه فرهيختگان) فاز 

 4 محله 4مدرسه فردوسي (چمران) فاز 

 1 محله 4مجتمع آموزشي سعدي (هنرستان پسرانه ابتكار و هنرستان پسرانه پژوهش) فاز 

 13 محله 5مجتمع آموزشي عالمه طباطبائي (راهنمائي پسرانه ميثاق و دبستان پسرانه ميعاد) فاز 

 13 محله 5مجتمع آموزشي جعفري (دبستان دخترانه حضرت فاطمه) فاز 

 13 محله 3مجتمع آموزشي حسابي (دبستان دخترانه فدك) فاز 

 5مجتمع آموزشي خوارزمي (پشت دبستان دخترانه فدك) فاز 

 2مجتمع آموزشي خوارزمي (آموزشگاه شيخ مفيد) و دبيرستان پسرانه خوارزمي پيشگامان واليت فاز 

 27 2مجتمع آموزشي فردوسي (دبستان پسرانه فردوسي) فاز 

 2مجتمع آموزشي فدك فاز 

 2) فاز 2 و1مجتمع آموزشي حجاب (مجتمع آموزشي شهيددكترباهنر(دبستان دخترانه حجاب

 2مجتمع آموزشي شيخ مفيد (دبيرستان دخترانه خوارزمي) فاز 

 

 
 شهر جديد هشتگرد

 50 متر از سطح دريا و بين طولهاي جغرافيايي 1610 تا 1310شهر جديد هشتگرد از نظر جغرافيايي در غرب استان تهران در ارتفاع 
 دقيقه قرار دارد. دشت هشتگرد داراي 5 درجه و 36 دقيقه و 45 درجه و 35 دقيقه و عرضهاي 55 درجه و 50 دقيقه و 25درجه و 

زمستانهاي سرد و تابستانهاي  گرم و خشك مي باشد. اما ميزان گرما در همه نقاط دشت يكسان نبوده و از ميزان آن در نواحي 



) درجه سانتيگراد 40-) درجه سانتيگراد در زمستان و (10كوهستاني كاسته ميگردد. درجه حرارت شهر جديد هشتگرد معموالً بين (
% است. بعلت كوهستاني بودن منطقه 45% و متوسط ساليانه حدود 80در تابستان ميباشد. حداكثر رطوبت نسبي در منطقه نزديك به 

 هشتگرد اين منطقه از بارش كافي در فصلهاي بارندگي برخوردار است.
شهر جديد هشتگرد در شصت و پنج كيلومتري غرب تهران و بيست و پنج كيلومتري شهر ميليوني و همجوار كرج قرار دارد. شهر جديد 

هشتگرد در شمال مسير ارتباطي قوي اتوبان تهران- قزوين و مسير راه آهن غرب كشور واقع شده است و همچنين از مسيرهاي 

 ارتباطي ديگري همچون راه قديمي تهران- قزوين بهره مند است. 
شهر جديد هشتگرد نسبت به سه شهر پرند، پرديس و انديشه فاصله اي دورتر نسبت به پايتخت دارد، ولي مسيرهاي ارتباطي كه به آن 

اشاره شد اين شهر را در فاصله زماني كوتاهي به تهران متصل مي سازد و در آينده اي نزديك پروژه ادامه خط ريلي تهران- كرج 

(مترو) به شهر جديد هشتگرد (گلشهر- هشتگرد)  اين شهر را در مدت زمان حدود سي دقيقه به شبكه قطار زيرزميني پايتخت اتصال 
 خواهد داد. 

جدا از مزايا و تسهيالت ارتباطي موجود و يا پيش بيني شده براي اين شهر، شهر جديد هشتگرد از پتانسيل هاي مطلوب طبيعي نيز 

برخوردار است. اين شهر در دامنه كوههاي زيباي البرز و در فضائي بدون عوارض طبيعي عمده و در هوائي پاك و عاري از هر نوع 
آلودگي زيست محيطي مكان يابي شده است. وجود زمين هاي مناسب غير كشاورزي  با مالكيت عمدتاً عمومي شيب قابل قبول براي 

شهرسازي و خاكي مناسب براي استقرار سازه هاي بلند مرتبه، تامين آب شهر جديد از منابع مناسب آبهاي زيرزميني و سدهاي 

نزديك حومه آن، سايت صنعتي با طراحي زيبا با توليدات غيرآالينده، دسترسي مناسب به نيروي انساني متخصص در محور غرب 
پايتخت و همچنين وجود اراضي غني كشاورزي در مجاورت اين شهر در هشتگرد قديم و نظرآباد همگي گوياي پتانسيل هاي مطلوب 

 و مساعدي براي توسعه و جمعيت پذيري اين شهر به شمار مي روند. 
  خطي شطرنجي شكل گرفته و در حال حاضر به هفت منطقه تقسيم شده است. –بافت بخش مسكوني از طراحي 

 اطالعات شهر

 نام شهر جديد : شهر جديد هشتگرد

 نام شهر مادر: كرج

  كيلومتر25فاصله از شهر مادر:

 1366تاريخ تاسيس شركت عمران: 
   نفر675,000جمعيت پيش بيني شده:  

  هكتار4400 مساحت كل شهر :  

 www.hashtgerd-ntoir.gov.irنشاني اينترنتي شركت عمران شهر جديد هشتگرد: 
info@hashtgerd-ntoir.gov.ir 

 3361913111كد پستي: 

 4260311-17شماره تلفن شركت عمران شهر جديد هشتگرد: 

 0262كد شهر: 

 4260320شماره دورنگار شركت عمران شهر جديد هشتگرد: 

 نام كالن شهر مجاور: قزوين- كرج- تهران

 4 محله 2 آزاد راه تهران- قزوين شهر جديد هشتگرد- فاز 65نشاني شركت عمران: كيلومتر 

 نام شهرهاي اطراف: هشتگرد قديم- آبيك- طالقان- محمديه- قزوين- كرج- تهران- فشند
 

 اطالعات مراكز شهري

http://www.hashtgerd-ntoir.gov.ir/�
http://www.hashtgerd-ntoir.gov.ir/�


 مساجد
  خيابان مسجد1 فاز –مسجد ولي عصر (عج) 

 15 بلوك 1مسجد علي اصغر(ع) فاز 
  واحد بوستان (مسكن مهر)1002 پروژه –مسجد حضرت زهرا(س) 

 4 محله 2مسجد اميرالمومنين فاز 
 كتابخانه

  خيابان مسجد زيرزمين مسجد ولي عصر 1كتابخانه عالمه حلي فاز 
  ميدان ساعت 1كتابخانه مهستان فاز 

 مراكز ورزشي شهر
  بلوار جمهوري اسالمي 1 فاز –مجموعه ورزشي تختي دولتي 

  خيابان مسجد خيابان مالصدرا 1 فاز –سالن ورزشي صدرا دولتي 
  خيابان اسكان  1 فاز –مجموعه ورزشي مهستان(بانوان) خصوصي 

  خيابان اسكان 1باشگاه بدنسازي اسفنديار روئين تن اسكان خصوصي- فاز 
  بلوار جمهوري اسالمي 1 دولتي فاز –سالن ورزشي پورياي ولي 

 بانكها
  ميدان شهرداري1 فاز–بانك ملي 

  ميدان شهرداري 1بانك مسكن - فاز
  بلوار اركيده 1 فاز –بانك رفاه 

  بلوار اركيده 1بانك كشاورزي- فاز 
 بوستان

  بلوار جمهوري اسالمي1 فاز –پارك گلستان 
  خيابان آسمان1 فاز –پارك آسمان 
  خيابان مالصدرا1 فاز –پارك ولي عصر 

  بلوار انقالب اسالمي1 فاز – (خليج فارس) 5و1پارك بلوك 
 مراكز درماني

  خيابان مسجد نبش خيابان مالصدرا  1 فاز –درمانگاه وليعصر(عج) 
 4268657 خيابان اسكان  1 فاز –درمانگاه مهستان 

  4269092كلينيك پارسيان البرز- ميدان يادبود نبش پمپ بنزين  
  4269096آزمايشگاه پارسيان البرز  ميدان يادبود جنب پمپ بنزين 

 نانوائي
 پنج تا نانوائي– 1فاز 
 - پنج تا نانوائي2فاز 

  شهرك كومه- يك نانوائي3فاز 
 ارگان ها

 شهرداري شهر جديد هشتگرد- ميدان شهرداري 
       37 پالك 2 خ شهباز شمالي خ حافظ جنوبي بن بست 3 ميدان مادر محله –اداره ثبت احوال 

  خيابان اسكان  1سازمان نظام مهندسي فاز 
  خيابان مسجد نبش خيابان خردمند  2اداره مخابرات فاز 

 اداره گاز خيابان اسكان 
  خيابان مسجد كوچه شورا 1شوراي حل اختالف فاز 

 اب و فاضالب  



  خيابان مالصدرا  1سازمان مسكن و شهرسازي فاز 
  بلوار گل آرا 1اداره امور فني و حرفه اي فاز 

  بلوار رسالت 2پايگاه هواشناسي فاز 
  خيابان شورا  1شوراي اسالمي فاز 

   ميدان شهرداري انتهاي بلوار انقالب اسالمي خيابان رودكي  2شركت عمران فاز 
  خيابان شوراي حل اختالف  1ستاد بانوان فاز 

  خيابان اسكان  1اداره بهزيستي فاز 
 خدمات امور مشتركين همراه 

  قمر بني هاشم انتهاي بلوار انقالب اسالمي خ رودكي  10بسيج حوزه 
 مركز اورژانس

  خيابان مسجد خيابان مالصدرا1هالل احمر فاز 
 CNGپمپ بنزين و 

  ميدان يادبود 1پمپ بنزين فاز 

  متري (در حال اتمام)81 بلوار1 فاز CNGپمپ 
  بلوار انقالب اسالمي (در حال ساخت)2پمپ بنزين فاز

 مراكز آتش نشاني
  خيابان مسجد 1آتش نشاني فاز 

 كيوسك ها
  ميدان شهرداري1كيوسك فاز 

  گل فروشي– ميدان شهرداري روبروي بلوار اركيده 1كيوسك فاز 
  نانوائي گل گندم– ميدان شهرداري روبروي بلوار اركيده 1كيوسك فاز 

  خيابان اسكان1كيوسك فاز 
  خيابان رودكي2كيوسك فاز

  بلوار شهريار2كيوسك فاز 
 4 محله 1 فاز –كيوسك خيابان گل آرا 

  روبروي شركت عمران2كيوسك فاز 
  روبروي تعاوني مسكن مجلس2كيوسك فاز 

 كيوسك تعاوني سالم
  روبروي پاسگاه نيروي انتظامي2كيوسك فاز 

 كيوسك ميدان يادبود
 كيوسك چهارراه كهكشان

 7كيوسك فاز 
 داروخانه

  بلوار اركيده  1داروخانه يزداني فاز 
 داروخانه (اسكافي) كلينيك پارسيان البرز (داخل درمانگاه) ميدان يادبود نبش پمپ بنزين 

 مدارس
 دبيرستان پسرانه نمونه دولتي معلم فاز يك بلوار معلم  

  بلوار جمهوري اسالمي  1هنرستان كار و دانش شهيد چمران فاز 
  خيابان مالصدرا  1دبستان پرفسور حسابي فاز 

  خيابان مالصدرا  1مدرسه راهنمائي دخترانه فدك فاز 
  خيابان مالصدرا  1مدرسه راهنمائي دخترانه فضيلت فاز 

  خيابان سروستان  2دبيرستان پسرانه امام حسين فاز 



 مدرسه دخترانه مرضيه 
   2مدرسه پسرانه بعثت فاز 

  خيابان اسكان1مدرسه غيرانتفاعي خوارزمي فاز 
     1 خيابان شباهنگ محله 2مدرسه پسرانه فاز 

 مدرسه مهرورزان فاز دو  
 دانشگاهها

   5دانشگاه پيام نور شهر جديد هشتگرد فاز 
 مركز علمي كاربردي بلوار جمهوري اسالمي بلوار ورزش   

 تلفنهاي ضروري
 4260845كتابخانه عالمه حلي 

 4266552 - 3كتابخانه مهستان 
 4262850مجموعه ورزشي تختي دولتي 

  4265007سالن ورزشي صدرا 
 4265233مجموعه ورزشي مهستان(بانوان 

 4264951باشگاه بدنسازي اسفنديار روئين تن اسكان 
 4264850-4264950سالن ورزشي پورياي ولي 

 4265044-4260600بانك ملي 
 4268880بانك مسكن 

  4260334-4260670بانك رفاه 
 4262576بانك كشاورزي 

 4263236درمانگاه وليعصر(عج) 
 4268657درمانگاه مهستان 

  4269092كلينيك پارسيان البرز 
  4269096آزمايشگاه پارسيان البرز  

  4266401- 8شهرداري 
 4261231اداره ثبت احوال 

 4265153سازمان نظام مهندسي 
 4266666اداره مخابرات 

 3-4266900اداره گاز 
 4262044شوراي حل اختالف 

 4261831-2اب و فاضالب 
 4260166 خيابان مالصدرا  1سازمان مسكن و شهرسازي فاز 

 34-4261632اداره امور فني و حرفه اي 
 4268401 -4268402پايگاه هواشناسي 

 4260800شوراي اسالمي 
  4260311- 17شركت عمران 

 4260996ستاد بانوان 
 4263134اداره بهزيستي 

 4264988خدمات امور مشتركين همراه 
  4260932 قمر بني هاشم 10بسيج حوزه 

 115اورژانس 
  4260560پمپ بنزين 



  4260125-4260711 – 125آتش نشاني 
 4260850داروخانه يزداني 

 4269 094داروخانه (اسكافي) كلينيك پارسيان البرز
 4260477دبيرستان پسرانه نمونه دولتي معلم 
 4260488هنرستان كار و دانش شهيد چمران 

 4260677دبستان پرفسور حسابي 
 4260874-4260688مدرسه راهنمائي دخترانه فدك 

 4260771مدرسه راهنمائي دخترانه فضيلت 
 4260677دبيرستان پسرانه امام حسين 

 4264898مدرسه دخترانه مرضيه 
  4260799مدرسه پسرانه بعثت 

      4267060 2مدرسه پسرانه فاز 
  4267601مدرسه مهرورزان 

 9-4275006 و 4-4275030دانشگاه پيام نور 
  08و 4266405مركز علمي كاربردي 

 مسيرهاي خطي

 مسير اتوبوس شهري از تهران به شهر جديد هشتگرد

 ميدان آزادي( جنب ايستگاه فرديس)- شهر جديد هشتگرد

 مسير سواري خطي
 مترو گلشهر به شهر جديد هشتگرد
 مسير هاي داخلي محله به محله

 هشتگرد به شهرجديد و بالعكس
 و ميني بوس و اتوبوس از مترو گلشهر به شهر جديد هشتگرد

 
 
 
 
 
 
 

 شهر جديد رامين
در جهت تعادل بخشي به نيازمنديهاي فضايي منطقه شهري اهواز و ايجاد نظم مكاني جديد ، احداث شهر هاي 
جديد به عنوان يكي از راه حل هاي توزيع موزون جمعيت سرريز در سطح منطقه مورد توجه وزارت مسكن و 
شهر سازي قرار گرفته است كه در اين ميان شهر جديد رامين به لحاظ موقعيت مناسب از نظر دسترسي به شهر 

اهواز و وجود ميان شالوده هاي مناسب از نظر امكانات تأسيساتي و ارتباطي مورد اقبال فراواني قرار گرفته است .  
محدوده اراضي شهر جديد داراي تابستانهاي گرم و مرطوب و زمستان هاي ماليم است . درجه حرارت موقعيت 

 درجه خنك تر از شهر اهواز مي باشد . وجود رودخانه كارون و حدود 3 – 5شهر رامين به طور متوسط حدود 
چهار رودخانه عمده در جبهه غربي شهر جديد و كاهش حرارت بادهاي غربي داراي تأثيرات مطلوبي بر شهر 



 درجه سانتيگراد ، ميزان متوسط بارندگي ساليانه 6/15جديد رامين بوده و نوسانات درجه حرارت در شبانه روز 
 درصد گزارش گرديده است . شهر جديد رامين با موقعيت ممتاز 43 ميليمتر و ميانگين رطوبت نسبي 205

 85 كيلومتر ) مسجدسليمان ( 52 كيلومتر)  شوشتر ( 42مواصالتي در مركز يك مثلث در ميان شهرهاي اهواز ( 
 متر با شهر اهواز و از طريق جاده هاي كشوري با شهر 76كيلومتر ) واقع و از طريق يك جاده دو باندي با حريم 

هاي شوشتر و مسجدسليمان در ارتباط مي باشد . طرح جامع شهر جديد رامين در محدوده قانوني مكاني حدود 
 نفر تا 63000 هكتار براي جمعيتي معادل 600 هكتار و طرح جامع 2400 هكتار و با محدوده استحفاظي 7000
  به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد .1395سال 

محدوده راهبردي شهر جديد رامين شامل بخش هايي از محدوده شهرستانهاي اهواز و شوشتر مي باشد كه از 
نظر كالبدي اين محدوده به نحوي انتخاب گرديده كه به عنوان يك كانون مستعد و با درجه قابليت باال جهت 

 تأمين شالوده هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مطرح گردد .
 منطقه شهري اين شهر جديد با توجه به عوامل زير مورد مطالعه و پيشنهاد قرار گرفته است:

 .دسترسي كليه نقاط بصورت بالقوه به آساني صورت ميگيرد 
 .پيوستگي جغرافيايي منطقه بنحوي است كه كليه نقاط جمعيتي در فواصل قابل قبولي نسبت به يكديگر قرار دارند 
 .محدوده بدست آمده در رابطه با بسياري از فعاليتهاي سطح يك تحت نفوذ شهر ديگري قرار ندارد 

 .محدوده مورد نظر در بسياري موارد منطبق بر عوارض طبيعي و تقسيمات سياسي ميباشد 
 مناسب ."بهره مندي از موقعيت آب و هوايي نسبتا  

 از مهمترين عوامل موثر در مكانيابي شهر جديد رامين مي توان به :

 ، زير ساختهاي ارتباطي مناسب 
 ، وجود تاسيسات مربوط به توليد و انتقال نيروي برق 

 ، توسعه شهر در اراضي غير كشاورزي 
 ، وجود كيفيت مناسب فيزيكي و شيميايي خاك 
 ، رعايت مالحظالت مربوط به كنترل و دفع آبهاي سطحي 

 .هماهنگي موقعيت انتخابي با مالحظات فرهنگي و اجتماعي اشاره نمود 

 اهداف  جمعيتي و منطقه اي ايجاد شهر جديد رامين:

 .كمك به بومي آرايي كل منطقه 
 .بهره برداري از امكانات بالقوه منطقه اي 
 .توزيع متعادل سرمايه در سطح منطقه 

 .پخشايش و توزيع متوازن درون منطقه اي جمعيت 
  نظام بخشيدن به توسعه الگوي اسكان منطقه اي 
 حذف و كمك به انتقال فعاليتهاي انحصاري از شهرهاي بزرگ منطقه به كانونهاي جديد توسعه 

 ( آب ، برق ، راه ، خدمات ) هدايت  جمعيت منطقه به موقعيتهاي بهينه  واجد زيرساختهاي توسعه از قبيل 
 .جبران نسبي كمبودهاي خدماتي و اشتغال در منطقه 
 .ارتقاء فرهنگ شهر نشيني از طريق معرفي فرهنگي نو در توسعه ناپيوسته 

 .جذب و اسكان جمعيت هدف گيري شده براي اهواز 



  نفر جمعيت در محدوده طرح جامع شهر جديد رامين. 65000امكان استقرار  

 اهداف مالي و اقتصادي ايجاد شهر جديد رامين:

 .تامين منابع مالي توسعه شهر تا حد امكان از منابع بخش خصوصي و ارزش افزوده اراضي دولتي 
 .هدايت و استفاده از سرمايه هاي مردمي در گسترش شهر جديد 
 .توجه به جوانب خود اتكايي نسبي در جهت اشتغال ساكنين و تحقق ساختار اقتصادي متعادل شهر جديد 

  پايه گذاري نقش و عملكرد آتي شهر بر پايه صنايع وابسته به كشاورزي و خدمات مربوط به آموزش عالي و فعاليتهاي
 گذران اوقات فراغت.

  .ايجاد شهري خود كفا از نظر اقتصادي با تنوع شغلي الزم 

 نقش و عملكرد آتي شهر جديد رامين:
با توجه به اهداف مكانيابي شهر رامين در منطقه شمال اهواز ، كه نقش سرريز جمعيتي اين شهر را در بلند مدت در جهت 

تعادل بخشي فضائي و ايجاد نظم مكاني جديد كانونهاي زيستي استان بر مبناي جستجوي حوزه هاي بالقوه مستعد 

اشتغال بر عهده خواهد داشت نقش و عملكرد چند گانه خوابگاهي ، مواصالتي مركز خدمات منطقه اي سرريز جمعيتي ، 
 دانشگاهي و تحقيقاتي را خواهد پذيرفت.

 اطالعات شهر

 اطالعات شهر
 نام شهر جديد : شهر جديد رامين 

 نام شهر مادر : اهواز 
  كيلومتر 42فاصله از شهر مادر : 

  6/2/1368تاريخ تصويب طرح مكانيابي : 
  25/12/1370تاريخ تأسيس شركت عمران : 
  19/5/1383تاريخ تصويب طرح جامع : 

  نفر63000جمعيت مصوب طرح جامع : 
  هكتار600مساحت مصوب طرح جامع : 

 Uwww.ramin-ntoir.gov.irUنشاني اينترنتي  : 
 Uinfo@ramin-ntoir.gov.irUپست الكترونيكي : 

 6155815451كد پستي : 

 0611كد پيش شماره : 
 3388152-3381976-3388106تلفكس : 

 كالن شهر مجاور : اهواز 
 شهرهاي اطراف : اهواز ، شوشتر ، مسجدسليمان ، باوي

 غربي ساختمان آال طبقه اول شركت عمران شهر جديد 6 و 5 كيانپارس بين خيابان –نشاني شركت : اهواز 
 رامين

 اطالعات مراكز شهري
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 مركز تاريخي  
 شهر باستاني عسكر مكرم :

  مركز انتظامي : 
 ناحيه يك
 مدارس

 انتفاعي ، ناحيه يك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهر جديد شيرين شهر
 عرض شمالي در منطقه آب و 31 و 20 تا 30 و 45 طول شرقي و 48 و 45 تا48و15شهر جديد شيرين شهر با موقعيت جغرافيايي 

 كيلومتري جنوب 46هوايي گرم و مرطوب تا گرم و خشك در استان خوزستان و در كرانه رود كارون واقع شده است.محل شهر جديد در 
اهواز است. برنامه ريزي اسكان پرسنل شاغل در واحدهاي صنعتي و كشاورزي صنايع نيشكر واقع در منطقه يكي از روشهاي اسكان و 

جذب پرسنل شاغل در اين گروه از واحدهاي صنعتي بوده است.ايجاد شهر جديد به عنوان بستري براي اسكان پرسنل اين گروه از 
واحدهاي صنعتي و كشاورزي با بهره گيري از مشاركت كاركنان در خريد زمين و ساخت مسكن با بهره گيري از مكانيزم هاي حمايتي ، 

 40راه حل مناسبي براي حل مشسكالت سكونتي شاغلين اين صنايع است.از اين رو احداث شهر جديد شيرين شهر در فاصله حدود 
 گانه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن پيشنهاد 5كيلومتري جنوب اهواز به عنوان مناسب ترين راهبرد اسكان پرسنل واحدهاي 

شده است. . محدوده مطالعاتي به لحاظ توپوگرافي بر روي بستر حاصلخيز جلگه اي خوزستان قرار رگفته است و به جز تپه هاي شني كه 



به هنگام وزش باد توليد گردو غبار مي كند ، هيچ عارضه و ناهمواري در منطقه ديده نمي شود. مهمترين عارضه طبيعي منطقه رودخانه 
 سانتي متر در كيلومتر و شيب از شمال و شمال شرق به سمت جنوب است و 60كارون است . شيب عمومي منطقه به طور متوسط حدود 

% است.اين شهر جديد به جهت شبكه ارتباطي از طريق شهرهاي آبادان ،خرمشهر و اهواز با شبكه هاي 1در مجموع ميزان آن از كمتر از 
ارتباطي استان مرتبط است.بادهاي غالب بر شيرين شهر عبارتند از : باد غربي ، باد شمال غرب كه از درياي مديترانه حركت كردهو 
موجب كاهش دما و افزايش بارندگي مي شوند. در فصول مختلف ، جهت باد غالب متفاوت است و در پاييز و زمستان جهت باد غالب 

بيشتر شمال غرب و در رده بعدي باد غربي قرار دارد . در فصل تابستان و بهار جهت باد غالب غربي است.باد ديگري كه از منطقه مي وزد 
باد جنوب غربي و جنوب است كه از عربستان مي وزد و همراه خود غبار به داخل جلگه خوزستان مي آورد . اين باد بعد از رد شدن از خليج 

 ميلي متر اندازه گيري شده است. 252 درصد و ميانگين بارش در سال 43فارس ايجاد پديده شرجي مي كند.رطوبت نسبي ساليانه 
 درجه گزارش شده است.شهر  و محدوده اطراف تحت تاثير عوامل مختلف است از جمله عوامل 8 و كمترين دما 18ميانگين حداقل دما 

تاثير گذار در منطقه مي توان به باد ، رطوبت نسبي ، درجه حرارت،ساعات متمادي آفتابي و بارندگي اشاره نمود.ساختار شيرين شهر از دو 
 جنوبي واقع شده و –محور عمود بر هم كه محورهاي اصلي شهر هستند تشكيل شده است.محور عبوري شهر كه در امتداد محور شمالي 

 جنوبي شهر است كه به عنوان محوري جهت مكان يابي –از ميان  پارك خطي عبور مي كند. محور مجهز شهري ديگر محور شمالي 
كانونهاي فعاليتي عمل مي كند و براي حضور مردم و پياده ها در نظر گرفته شده است.با توجه به نحوه استقرار فعاليت ها در دو طرف اين 

 خطي خواهد بود.در اهداف كالن و چشم انداز عمومي شيرين شهر به دليل خصوصيات اكولوژيكي ويژه و "محورساختار كلي شهر عمدتا
 گانه شهري ، فضاي سبز 4نظر گرفته شده است.به اين ترتيب كه در هر ناحيه از نواحي پتانسيل هاي موجود در منطقه به عنوان يك شهر سبز در 

  جنوبي با توجه به استقرار مجموعه توريستي شبكه ساختاري سبز شهر را تقويت مي كند.–در نظر گرفته شده است . پارك خطي شمالي 

 اطالعات شهر
 نام شهر مادر: اهواز

  كيلومتر35فاصله از شهر مادر:     
 22/2/1380تاريخ تاسيس شركت عمران: 

 11/8/1383تاريخ تصويب طرح جامع: 

  نفر75000جمعيت مصوب طرح جامع: 
  هكتار1,800مساحت مصوب طرح جامع:  

 info@ramin-ntoir.gov.irپست الكترونيكي:  www.shirinshahr.com نشاني اينترنتي
 )0611كد پيش شماره:   ( 61369-44977 كد پستي شركت :

 3741102-3شماره تلفن هاي شركت 
 3741106شماره دورنگار 

 كالن شهر مجاور: اهواز
 اهواز- آبادان- خرمشهر- شادگانشهرهاي اطراف: 

  شهر جديد شيرين شهر– كيلومتري جاده اهواز آبادان 21نشاني شركت :
 

 مسجد
 كتابخانه 

 فرهنگسرا 

 مراكز ورزشي 

 مراكز تاريخي 

 بانكها 

 بوستانها 

 مراكز درماني 

 نانوايي 

 ارگانها و سازمانهاي دولتي 

 پمپ بنزين 

 مراكز نيروي انتظامي 
 مراكز آتش نشاني 



 داروخانه 

 مدارس 
 

 شهر جديد علوي
 هكتار است كه به وسيله رودخانه كل از سمت شرق و جنوب احاطه 1000اراضي مكانيابي شده شهر علوي پهنه اي به وسعت 

 درجه به طرف رودخانه 5/1 "شده و از اراضي كشاورزي دره ايسين جدا و در دامنه جنوبي كوههاي گيشو و صاحب آباد با شيب حدودا
گسترده شده است.اين اراضي قابليت كشاورزي نداشته از مقاومت مطلوبي براي توسعه شهري و ساخت و ساز برخوردارند.در سمت 

جنوب اراضي شهر ، كوههاي فوالدي به صورت ديواره اي ، اين اراضي را از منطقه صنعتي و بندر شهيد رجائي جدا ساخته و شهر را از 
موقعيت آب و هوايي مناسبتري با رطوبت كمتر نسبت به كناره هاي ساحلي برخوردار مي نمايد. رشته كوههاي فوالدي از نفوذ آلودگي 

 صنايع به اين منطقه جلوگيري مي كند.اراضي شهر جديد را باغها و نخلستانهاي دره ايسين بصورت يك كمربند سبز احاطه نموده است. 
 اهداف مكانيابي شهر جديد علوي

 پاسخگويي به نياز توسعه سريع در منطقه قبل از فرصت سازماندهي طرح منطقه اي . •

 پاسخگويي به نياز توسعه سريع در منطقه قبل از فرصت سازماندهي طرح منطقه اي. •

 پااليش شهر بندرعباس و پاسخگويي به نيازهاي شهري و خدماتي كه بندرعباس در موقعيت خود نمي تواند پاسخگو باشد. •

 جلوگيري از رشد شهركهاي پراكنده با توجه به استقرار صنايع پراكنده. •

 جلوگيري از تخريب اراضي كشاورزي در شهرك سازي •

 عوامل موثر در مكانيابي
 دقيقه از مادر شهر بندرعباس به نحويكه شهر جديد هويت جداگانه خود را دارا شودو نيز هر دو 60 تا 30فاصله زماني بين  •

 شهر از تسهيالت يكيديگر بهرهمند گردند.

  كيلومتر از منطقه صنايع پايه و مراكز اشتغال صنعتي و بندري .15 تا 10فاصله  •

 بهره گيري از جاده هاي موجود لنگه و راه ارتباطي خونسرخ ( جهت ارتباط به صنايع ). •

 امتياز مجاورت شهر علوي با جاده بندر لنگه و راه آهن سراسري و دسترسي مناسب به داخل كشور. •

 مناسب بودن پوشش گياهي و امكان پرورش گونه هاي گياهي بومي كم آب. •

 برخورداري از موقعيت آب و هوايي بهتر دره ايسين  با رطوبت كمتر نسبت به بندرعباس. •

شهر جديد علوي پديده ايست در حال شكل گيري ناشي از تاثيرات كالبدي اجتماعي اقتصادي و استراتژيك منطقه بندرعباس  •
بزرگكه در راس يكي از كريدورهاي توسعه ايران قرار گرفته است.لذا اين شهر در شكل گيري كالبدي و فضايي منطقه  نقش 
اساسي داشته ، تاثيرات محيطي اين توسعه را در جريان اجراي برنامه هاي راهبردي و جامع خود تعديل مي نمايد و همچنين 

 به ساماندهي عملكردهاي منطقه شهري و دفع فشارهاي ناخواسته بندرعباس كمك خواهد كرد.
 

 اطالعات شهر
 نام شهر جديد:  شهر جديد علوي

 نام شهر مادر:      بندر عباس
  كيلومتر55فاصله از شهر مادر:       

 27/12/1370تاريخ تاسيس شركت عمران:      
 19/2/1369تاريخ تصويب طرح مكانيابي:    

  نفر100,000 جمعيت مبناي طرح جامع:  
  هكتار1,000مساحت مبناي طرح جامع:        

 07633214503_5 و 07619319415شماره تلفن: 
 07616667055دورنگار: 

 مادر شهر : بندرعباس
 شهرهاي اطراف بندرخمير

 نشاني شركت عمران: بندرعباس ، منطقه كشار ، شهر جديد علوي



 7916814819كد پستي 
 مسجد

 كتابخانه 

 فرهنگسرا 

 مراكز ورزشي 

 مراكز تاريخي 

 بانكها 

 بوستانها 

 مراكز درماني 

 نانوايي 

 ارگانها و سازمانهاي دولتي 

 پمپ بنزين 

 مراكز نيروي انتظامي 
 مراكز آتش نشاني 

 داروخانه 

 مدارس
 

 شهر جديد رامشار
 كيلومتري جنوب شهر زابل در كنار جاده زابل به زاهدان و در نقطه اي به مختصات 40اراضي مورد براي ايجاد شهر جديد رامشار در حدود 

 درجه طول شرقي قرار گرفته است.وجود نواحي سخت و محكم در زير رسوبات دشت موجب شده 61 و 20 درجه عرض شمالي 30 و 40
 ميليمتر بالغ 58كه منطقه تحت تاثير حركات تكتونيكي قرار نگرفته و كانونهاي فعال زلزله در آن بوجود نيايد.بارندگي متوسط ساالنه آن به 

 120مي شود. بيشترين موارد وزش باد مربوط به بادهاي شمالي و شمالغربي است كه در ماههاي گرم صورت مي گيرد و بادهاي معروف 
 زاهدان عملي مي گردد. اين محور كه به واسطه پتانسيل –روزه را بوجود مي آورد.ارتباط شهر جديد با شبكه ارتباطي از طريق جاده زابل 

هاي موجود خود اراضي مجاور شهر جديد به عنوان يك محور شهري تلقي شده ، امكان به ه وري از امكانات شبكه ارتباطي پيشنهادي طرح 
منطقه اي سيستان براي شهر جديد را فراهم مي سازد. در طرح منطقه اي سيستان از شهر رامشار به عنوان محل استقرار بازارهاي بزرگ 

منطقه اي و گمرگ ياد شده و براي آنها احداث پايان هاي بار و مسافر پيشنهاد گرديده است.تلقي شهر جديد رامشار به عنوان مركز سطح 
يك خدمات رفاهي ( با قابليت ايجاد و مراكز آموزش عالي ، بيمارستان و پايانه فرامنطقه اي ) ، مركز سطح يك خدمات تجاري ( با قابليت 

تبديل به بازار فرامنطقه اي و داشتن گمرگ ) و مركز توريستي ، حاكي از نقش حساسي مي باشد كه از اين شهر در چارچوب توسعه 
 هزار نفر از شاغلين منطقه در 20اقتصادي منطقه سيستان انتظار مي رود . در اين رابطه با احتساب جمعيت پيش بيني مي شود كه قريب 

 شهر جديد استقرار يابند. 

 اطالعات شهر
 نام شهر جديد:       شهر جديد رامشار

:         زابل  نام شهر مادر
  كيلومتر35فاصله از شهر مادر:        

 27/9/1370تاريخ تاسيس شركت عمران:      
 13/3/1373تاريخ تصويب طرح مكانيابي:           

 1379/ 23/3تاريخ تصويب طرح جامع:       
  نفر60,000    جمعيت مصوب طرح جامع:     

  هكتار600مساحت مصوب طرح جامع:       
 Uwww.ramshar.irUوب سايت : 

 Uinfo@ramshar.irUپست الكترونيكي: 

http://www.ramshar.ir/�
http://www.ramshar.ir/�
mailto:info@ramshar.ir�
mailto:info@ramshar.ir�


 66193831 - 66193833كدپستي : 

 05442332000-2شماره تماس: 

 0544كد پيش شماره : 

 23220657نمابر: 

 شهر جديد جنوب شهرستان زابل، مجاور محور زابل به زاهدان–نشاني شركت : استان سيستان و بلوچستان 

 رامشار
 كيلومتر ، محمد آباد فاصله تا 170 كيلومتر ، زاهدان فاصله تا شهر جديد 35نام شهرهاي اطراف : زابل فاصله تا شهر جديد 

  15شهر جديد كيلومتر 

 اطالعات مراكز شهري
 

 مساجد

 مسجد النبي

 مراكز ورزشي

 سالن ورزشي واليت ناحيه يك محله يك

 

 مراكز انتظامي

 پاسگاه ناحيه يك محله يك

 اطالعات مراكز آموزشي

  مدرسه انتفاعي ناحيه يك محله يك2

  كالسه: اين مدارس در محله يك از ناحيه يك12 كالسه و 6*احداث مدرسه 

 مراكز درماني

  متري45 در مجاورت خيابان اصلي شهر محور درمانگاه شهيد مير حسينيناحيه يك محله يك
 : در جوار ميدان ورودي شهر طراحي و ساخته شده است115ساختمان اورژانس 

  متري .45در محور مجموعه تفريحي و پارك شهر:
 
 

  اين فروشگاه در مجموعه پارك شهر جهت تامين مايحتاج ساكنين شهر ساخته شده است.فروشگاه رامشار:
 متري و در مجاورت درمانگاه شهيد ميرحسيني ساخته و به بهره 45 اين مجموعه در محور *مركز مخابرات:

 برداري رسيده است.

شهر جديد رامشار در استان سيستان و بلوچستان و شهرستان زابل، به پيشنهاد مطالعات طرح منطقه اي سيستان و 

  شوراي عالي شهرسازي و معماري شكل گرفت.1369بلوچستان و مصوبه 

 هكتار از اراضي اين 1000 حدود 74 به اتمام رسيد و از سال 72 تا 70مطالعات راهبردي اين شهر در سالهاي 

شهر در دستور كار شركت عمران شهر جديد رامشار قرار گرفت و مطالعات طرح جامع آن توسط مهندسين 



 به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيد و در سال 79مشاور شهروخانه تهيه شده است كه در سال 

  نيز طرح تفضيلي نواحي يك و دو شهر جديد نيز پيش بيني گرديد.83

از آنجا كه طرح جامع شهر جديد رامشار محدود به چهار بخش اصلي مطالعاتي(جغرافيائي،زيست محيطي- 

اقتصادي،جمعيتي- اجتماعي وشهرسازي) و دانش طراحي شهريبه دليل نو بودن آن در زمان تهيه طرح مزبور در 

 شركت عمران شهر جديد رامشار با هدف 84روند مطالعات،تحليل و تصميم گيري حضور نداشته است در سال 

ارتقاء كيفيت محيط شهري تهيه برنامه راهبردي طراحي شهري شهر جديد رامشار را با تاكيد بر دانش طراحي 

 شهري به عنوان مسئول ارتقاء كيفيت محيطي در دستور كار خود قرار داد.

 فعاليتهاي صورت گرفته در شهر جديد رامشار:

*احداث مسجدالنبي: در امتداد محور اصلي شهر و در جوار ميدان ورودي به عنوان يك نشانه به هنگام ورود به 

 شهر عمل ميكند.

 كالسه: اين مدارس در محله يك از ناحيه يك ساخت آنها انجام شده است كه 12 كالسه و 6*احداث مدرسه 

 متر مربع ساخته 3490 كالسه در مساحت 12 متر مربع ساخته شده و مدرسه 1311 كالسه در مساحت 6مدرسه 

 ومورد بهره برداري قرار گرفته است.

  متر مربع به بهره برداري رسيده است.1044*سوله ورزشي:اين مجموعه ورزشي به مدت يكسال ودر مساحت 

 آغاز گرديد كه مساحت كل  اين واحدها 77 واحد استيجاري در اسفند ماه 96*واحدهاي استيجاري: ساخت 

  متر مربع ميباشد.7341

 متر مربع ميباشد و در مجاورت خيابان اصلي شهر محور 1350*ساختمان درماني شهيد ميرحسيني:  مساحت آن 

  متري قرار دارد.45

 متر مربع 441: در جوار ميدان ورودي شهر طراحي و ساخته شده است و مساحت آن 115*ساختمان اورژانس 

  به بهره برداري رسيده است.84كه در خرداد ماه 

 متر 471 به پايان رسيده است ومساحتي حدود 83*ساختمان پاسگاه انتظامي: ساخت اين مجموعه در آبان ماه 

مربع را دارا ميباشد و در محور اصلي شهر و در نقطه مقابل ساختمان اداري شركت عمران شهر جديد رامشار 

 ميباشد.



*مخزن نيمه مدفون و مخزن هوائي: جهت تامين آب شهر جديد رامشار طراحي و ساخته شده است كه مكان 

  متري ميباشد.45اجراي آن در انتهاي محور 

  متري و در مجاورت ساختمان اداري واقع شده است.45*مجموعه تفريحي و پارك شهر: در محور 

 *فروشگاه رامشار: اين فروشگاه در مجموعه پارك شهر جهت تامين مايحتاج ساكنين شهر ساخته شده است.

 متري و در مجاورت درمانگاه شهيد ميرحسيني ساخته و به بهره 45*مركز مخابرات: اين مجموعه در محور 

 برداري رسيده است.

*واحدهاي ويالئي مشاركتي: در محله يك از ناحيه يك در دو فاز يك و دو ااجرا شده كه فاز يك آن اتمام و 

 درصد پيشرفت داشته است.95فاز دو 

 *نصب توربين بادي در اراضي شهر جديد رامشار و محور اصلي زابل به زاهدان.

 *اجراي جدول گذاري محورهاي اصلي شهر.

  متري شهر45*آسفالت محور 

***** 

 پروژه هاي در دست اجراي شهر جديد رامشار

 متر مربع، سالن آمفي تئاتر با زير بناي 600*مجتمع اداري،فرهنگي،رفاهي: شامل ساختمان اداري بازير بناي 

 درصد 90 متر مربع ميباشد كه تاكنون 212 متر مربع و رواق با زير بناي 221 متر مربع، رستوران با زير بناي 538

 پيشرفت فيزيكي داشته و در مجاورت مسجد النبي واقع شده است.

*پروژه خط انتقال آب از چاه نيمه سوم به شهر جديد رامشار: اين پروژه به عنوان بزرگترين و مهمترين پروژه 

  درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.60هاي اجرائي شهر ميباشد و تاكنون بيش از

  درصد پيشرفت فيزيكي داشته است و در محور اصلي شهر واقع شده است.90*مجتمع تجاري: تاكنون 

 هكتار از اراضي شهر جديد 15*ايجاد كمربند سبز باد شكن: به منظور جلوگيري از حركت شنهاي روان 

 رامشار به اين امر اختصاص يافته و تاكنون يك هكتار آن كشت نهال صورت گرفته است.



*احداث هايپر ماركت ساختمان: اولين هايپر ماركت ساختماني كشور توسط بخش خصوصي در اراضي شهر 

 جديد رامشار احداث كه شامل قسمتهاي مختلفي ميباشد

*احداث مجتمع  رفاهي تفريحي: اين مجتمع توسط بخش خصوصي در اراضي شهر رامشار و در حاشيه جاده 

 زابل به زاهدان  واقع شده است كه مشتمل بر پمپ بنزين، مسجد، هتل، بازارچه و..... ميباشد.

*اخداث ساختمان پليس راه: ساختمان پليس راه زابل به زاهدان نيز در اراضي شهر جديد رامشار واقع شده است 

 كه با اتمام ساخت آن پليس راه از محل فعلي روستاي لوتك به آن مكان منتقل خواهد شد.

 شهر جديد رامشار و مسكن مهر 

دولت با هدف تامين مسكن اقشار نيازمند و محروم جامعه و خانه دار شدن آنها حركت بزرگي را در قالب 

مسكن مهد آغاز نموده تا ديگر در جامعه دغدغهداي به نام مسكن براي افراد جامعه وجود نداشته باشد يكي از 

مكانهايي كه در حال حاضر مسكن مهر اجرا ميشود شهر جديد رامشار ميباشد كه پس از انعقاد قرارداد في ما بين 

بانك مسكن استان سيستان و بلوچستان، شركت عمران شهر جديد رامشار و انبوه سازان ساخت واحدهاي 

  آغاز گرديده است.88مسكن مهر از سال 

واحدهاي مسكن مهر رامشار به دو صورت ويالئي و آپارتماني اجرا ميشود كه يك فاز ويالئي آن براي اولين 

 بار در كشور اجرا ميشود.

از مزيتهاي اين واحدها ميتوان به مقاومتباال در زمان بروز زلزله،عايق برودتي(سرما وگرما) وصدا،كاهش مصرف 

 سوخت وانرژي و طراحي زيبا و شكيل اشاره كرد.

 منطقه ويژه اقتصادي سيستان(رامشار)

امروزه كشورها براى تأمين سرمايه الزم جهت ايجاد زيرساخت هاى اساسى رشد و توسعه اقتصادى، كسب 
فناورى هاى نوين، ايجاد اشتغال و مواردى از اين قبيل، ناگزير از برنامه ريزى براى جلب و جذب سرمايه هاى 

 داخلى و خارجى هستند. 

سرمايه گذارى خارجى البته به دليل اينكه مى تواند توأم با ورود فناورى هاى روز در حوزه هاى مختلف و 
 افزايش سطح بهره ورى نيروى كار و سرمايه باشد از اهميت بيشترى برخوردار است.



ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادى يكى از مهمترين راهكارهاى كشورهاى مختلف دنيا در چند دهه اخير براى 
 نيل به اين مهم بوده است. 

در كشور ما نيز مناطق آزاد و ويژه اقتصادى از آغاز دهه هفتاد شمسى با انتظاراتى مشابه از ايجاد مناطق آزاد و 
ويژه در ساير كشورها شكل گرفته و در مجموع با كاميابى ها و نيز در مواردى عدم تحقق تمام و كمال اهداف 

 و انتظارات روبرو بوده اند.

 قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى در آستانه 44با اين همه كشور ايران با ابالغ سياست هاى اجرايى اصل 
 درصدى 40-30 درصدى تصديگرى دولت با سهم 80-70انقالبى اقتصادى و برعكس شدن جايگاه سهم 

 بخش خصوصى قرار گرفته است. 

مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور به بركت پشتيبانى و حمايت قاطع دولت نهم حركت اساسى خود را براى 
تبديل شدن به كانون هاى جوشان توليد، ترانزيت، صادرات و صادرات مجدد آغاز كرده و در زمينه افزايش 

 ظرفيت هاى دانشگاهى، خدمات گردشگرى و توريسم نيز گام هاى استوارى را برداشته اند. 

دولت با هدف رويكرد اقتصادي و رونق بخشيدن به چرخه اقتصادي استانها تصويب مناطق ويژه را داشت كه 

منطقه ويژه اقتصادي سيستان يكي از آنهاست و دولت مصمم است كه هر چه سريعتر عمليات ساخت منطقه 

 ويژه را اجرائي تا هم براي مردم سيستان ايجاد اشتغال وهم صادرات به كشورهاي همسايه فراهم شود.

 كيلومتري محور زابل به زاهدان قرار دارد كه شركت عمران شهر 40منطقه ويژه اقتصادي سيستان در فاصله 

جديد رامشار به عنوان سازمان مسئول آن ومنطقه ويژه به صورت منفصل در نظر گرفته شده است كه سايت 

هزار هكتار قابل 3000هكتار پيش بيني شده كه تا 1000ناحيه يك آن در اراضي شهر جديد رامشار به مساحت 

  هكتار پيش بيني شده است.5افزايش است و سايت ناحيه دو آن در جوار مرز بين المللي ميلك و به ميزان 

 سال پيش وجود داشته كه امروز به فضل الهي و تالش مسئولين به 14فكر ايجاد منطقه ويژه اقتصادي سيستان از 

 ثمر نشسته كه بركات آن در آينده براي مردم محروم منطقه خواهد بود.

چرا كه  مردم منطقه سيستان سالهاست با مشكل خشكسالي روبرو هستند يكي از اهداف اصلي منطقه ويژه 

هزار فرصت شغلي در منطقه ويژه 14اقتصادي سيستان ايجاد فرصتهاي شغلي است كه در چشم انداز طرح،ايجاد 

اقتصادي پيش بيني شده است ضمن اينكه با فعاليت منطقه ويژه رونق اقتصادي و استفاده از قابليتهاي منطقه نيز 

 محقق خواهد بود.



با توجه به موقعيت مناسب منطقه ويژه اقتصادي سيستان و نيازمندي كشورهاي همسايه افغانستان و پاكستان به 

كاالهاي ايراني  وترانزيتي، جاذبه هاي خوبي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي باشد كه يكي ديگر از 

 اهداف منطقه ويژه تالش در جذب سرمايه گذاران خارجي ميباشد.

با توجه به قرار گرفتن منطقه ويژه در اراضي شهر جديد رامشار موقعيت بسيار عالي جهت ترقي بيشتر شهر 

 بوجود آمده است تا شاهد قرار گرفتن شهر جديد رامشار در جايگاه اصلي آن باشيم.

 مزيتهاي شهر جديد رامشار.

 *احداث منطقه ويژه اقتصادي سيستان در اراضي شهر جديد رامشار

  مگا وات توليد انرژي500*احداث مزرعه بادي با 

 *احداث شعبه بين الملل دانشگاه زابل در شهر جديد رامشار

 *احداث شعبه بين الملل دانشگاه چابهار در شهر جديد رامشار

 *احداث كارخانه توليد روغن موتور

 *احداث مركز عالي رانشگاه پيام نور

 *احداث مركز بزرگ فرهنگي كشور

 علت انتخاب نام رامشار

اگر بخواهيم علت انتخاب نام شهر جديد رامشار را بيان كنيم بايد بگوئيم در انتخاب نام شهر جديد رامشار آنچه 

 كه هويت اين سرزمين را بيان ميسازد در نظر گرفته شده است.

رامرود كه در فاصله نه چندان دور از اراضي شهر جديد رامشار قرار داشته دير زماني شهرهاي باشكوهي 

 همچون رامشارستان را در كنار خود شكل ميدهد.

با تغيير مسير رود هيرمند و خشك شدن رامرود طومار زندگي ساكنين شهر در هم ميپيچد تا آنكه اين شهر در 

 قرن چهارم هجري در زير شنهاي روان مدفون ميگردد.

 به يادمان رامشارستان، نام رامشار براي شهر جديد برگزيده شده است.
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