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 های توسعه و عمران شهری طرح و برنامه تهیه :جلد پنجم

 ضوابط و مقررات شهرسازي  و ساختماني :جلد ششم
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 امین مسعودی ـ مهین دخت امیری :ریزی شهریمطالعات برنامه

 محمد ساالری راد ـ کاظم مرتضوی ـ سیده فاطمه حسینی مطالعات اجتماعی و جمعیتی:

 آرزو فیروزی ـ سینا شهاب  مطالعات اقتصادی و مالی:

 حمید شفیعی ـ جمال امینی ـ محمد تمنایی ـ رزیتا مجلسی  ترافیک: مطالعات حمل و نقل و

GIS  :یاسمین شهباززادگانفیروزه مدارا ـ علیزاده ـ  معصومه و تولید نقشه 

 مریم ثقفی  :آراییحروفچینی و صفحه
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 های توسعه و عمران شهر تهیه طرح و برنامه  صفحه 
 بازنگری طرح جامع پوالدشهر  أ 

 

 فهرســــت مطالــــب
 صفحـــه عنــــوان

 

 1 ................................................................................................ (شهر كالبدي توسعه طرح) شهر عمران و توسعه طرح تهيه -1-4
 1 ............................................................................................................پوالدشهر شهر اراضي از استفاده نوع نقشه -1-1-4
 11 ........................................................................................................................... آتي توسعه مختلف مراحل نقشه -2-1-4
 13 ........................................................................................................... رشه نواحي و مناطق تراكم عمومي نقشه -3-1-4
 11 ................................................................................................................................ پيشنهادي هايمحدوده نقشه -4-1-4
 11 ....................................................................................................................................... شهر ارتباطي شبكه نقشه -5-1-4
 22 ................................................................................................................................. هاخيابان عرض و بنديدرجه -1-1-4
 25 .................... شهر عمران شرکت به مربوط هايپروژه ساير و هاخيابان پروژه اجراي بنديمرحله نقشه -7-1-4
 21 ........................................................................ شهر در زميني رو هايآب دفع نحوه و هاخيابان شيب نقشه -8-1-4
 مسئااو   هااي سازمان ساير و پوالدشهر جديد شهر عمران شركت وظايف تفكيك به مربوط هاينقشه -1-1-4
 28 ............................................................................................................................................................................. شهر عمران در
 28 ................................. شهري خاص مناطق و شهر در شهرسازي و ساختماني مقررات و ضوابط کليات -12-1-4
 21 .......................... ...( و فاضالب آب، قبيل از) شهري تأسيسات زمينه در شهر آتي نيازهاي بينيپيش -11-1-4
 33 (غيره و نشانيآتش زباله، دفع سيستم گورستان،) شهري تجهيزات توسعه و ايجاد نحوه بينيپيش -12-1-4
 توساعه  و رشد امکانات و استعدادها از استفاده چگونگي زمينه در کلي، هايتوصيه و پيشنهادها ارائه -13-1-4

 35 .............................................................................................................................................................................. شهر اقتصادي
 و موجاود  وضاع  تفکيا   به فوق هاينقشه و هاطرح به مربوط نمودارهاي و جداو  توجيهي، گزارش -14-1-4

 35 .................................................................................................................................................................................... پيشنهادي
 31 ........................................................................................................................................ شهر عمران و توسعه هايبرنامه تهيه -2-4

 37 ...............................................................................................................................شهر مدت ميان عمراني برنامه -1-2-4
 41 .............................................. پوالدشهر شهرداري و جديد شهر عمران شركت مدت كوتاه عمراني برنامه -2-2-4
 42 ........................................................ شهر عمران در مؤثر هايسازمان ساير شده تفكيك مدتكوتاه برنامه -3-2-4
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 های توسعه و عمران شهر تهیه طرح و برنامه  صفحه 
 بازنگری طرح جامع پوالدشهر  ب 

 

 هافهرســــت جـــدول
 صفحـــه عنــــوان

 12 ........................................................................... پوالدشهر شهر پيشنهادي زمين كاربري سرانه و سطح: 41-1 شماره جدو 
 42 ............................... پوالدشهر جامع طرح در بازنگري طرح مدت ميان عمراني هايبرنامه و هاطرح: 42-1 شماره جدو 
 41 .............................. پوالدشهر جامع طرح در بازنگري طرح مدت كوتاه عمراني هايبرنامه و هاطرح: 42-2 شماره جدو 
 43 ................................................................. شهر عمران در مؤثر هايسازمان ساير مدتکوتاه هايبرنامه: 42-3 شماره جدو 

 

 

 هافهرســــت نقشـــه
 صفحـــه عنــــوان

 

 2 .............................................................................................................. نيشيپ طرح یشنهاديپ نيزم یکاربر: 41-1 شماره نقشه
 5 .......................................................................................................... نيزم از استفاده یشنهاديپ یبندمنطقه: 41-2 شماره نقشه
 1 .................................................................................................................... پوالدشهر یشنهاديپ نيزم یکاربر: 41-3 شماره نقشه
 12 .................................................................................................... پوالدشهر شهر یآت توسعه مختلف مراحل: 41-4 شماره نقشه
 14 ........................................................................................................... پوالدشهر یشنهاديپ ینساختما تراکم: 41-5 شماره نقشه
 15 .............................................................................................................. پوالدشهر یشنهاديپ یتيجمع تراکم: 41-1 شماره نقشه
 18 ............................................................................................................ پوالدشهر یشنهاديپ ميحر و محدوده: 41-7 شماره نقشه
 21 ............................................................................................ پوالدشهر یشنهاديپ یعموم نقلوحمل شبکه: 41-8 شماره نقشه
 22 ...................................................................................... پوالدشهر یشنهاديپ یارتباط شبکه مراتبسلسله: 41-1 شماره نقشه
 23 ................................................................................................................... یعرض مقاطع یشنهاديپ یالگو: 41-12 شماره نقشه
 27 .................................................................................................................. پوالدشهر یشنهاديپ معابر بيش: 41-11 شماره نقشه
 32 ....................................................................................................................پوالدشهر منطقه یآبرسان شبکه: 41-12 شماره نقشه
 31 ................................................................................................. پوالدشهر یشنهاديپ فاضالب یاصل شبکه: 41-13 شماره نقشه
 32 ................................................................................................................پوالدشهر منطقه یرسانبرق شبکه: 41-14 شماره نقشه
 34 ............................................................................................... پوالدشهر یشنهاديپ یشهرکالن زاتيتجه: 41-15 شماره نقشه
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 های توسعه و عمران شهر تهیه طرح و برنامه  صفحه 
 بازنگری طرح جامع پوالدشهر  ت 

 

 :پیشگفتار
توساط مؤسساه    1348باوده اسات. نخساتين طارح در ساا       پوالدشهر، تاكنون، داراي دو طرح جامع 

توسط مهندسين مشاور نقش جهان  1372و دومين طرح در سا  « گيپروگر»شهرسازي شوروي به نام 
عالي شهرسازي و معماري رسيد. با توجاه  به تصويب شوراي 11/12/1373ا پارس تهيه شد و در تاريخ 

رح، باازنگري و  مطالعاه دوبااره در سااختار شاهر،      سا  از تااريخ تصاويب آن طا    12به گذشت بيش از 
طي نامه « هاي توسعه شهري پوالدشهرانجام مطالعات و تهيه طرح»نمود. از اين رو، قرارداد ضروري مي

، از سوي شركت عمران شاهر جدياد پوالدشاهر باه مهندساين      8/12/1385/ص در تاريخ 1522شماره 
ين قرارداد، بازنگري در طرح پيشين و تدوين راهبردهااي  مشاور نقش جهان ا پارس ابالغ شد. موضوع ا 

 عمومي توسعه حريم شهر جديد پوالدشهر است.
آبااد و  های نجفبا آن که مدت انجام اين قرارداد يك سا  تعيين شد، بنا به اختالف بين شهرستان 
 -انبدليل وجود اراضی تحت تمل  شارکت عماران شاهرجديد فوالدشاهر در هار دو شهرسات       -لنجان
ی )باا وقفاه   -1311ی هيئت وزياران در ساا    پذير نشد. اين اختالف با مصوبهبرد مطالعات امكانپيش
بپايان رسيد. اين موضوع فرصتی مناسب بارای   -ساله( و با اعما  اصالحيه در مرز بين دو شهرستانپنج

محيطای نرارات و    نهادهای مديريتی پديد آورد تا با پاايش تیييارات جمعيتای، کالبادی، اقتصاادی و     
 های خود را اصالح کنند.  نگریآينده

و پس از آن ساا    1385پذير شدن نتايج سرشماری سا  گيری با دسترسطوالنی شدن فرآيند تصميم
همراه شد از اين رو اطالعات يادشده خريداری و در نتايج طرح اعماا  گردياد. اگرچاه طاوالنی      1312

برای مهندسين مشاور را در پی داشته است، ولی پاايش اقادامات   شدن مطالعات، بار مالی بسيارسنگين 
 صورت گرفته در طی اين دوره درستی نتايج کار مشاور را بيش از پيش نمايان ساخت.  

سازمان  25222/1هاي اي و نقشههاي ماهوارهشايان ذکر است اين مهندسين مشاور با استفاده از عكس
هاي ميداني خود را بر آن اساس انجام داد. در نباود  ايه كرد و برداشتبرداري، اقدام به تهيه نقشه پنقشه

مربوط به نقاط شهري، مباحث جمعيتي، نيروي انساني و مسكن پوالدشهر  1385نتايج كامل آمار سا  
 سامان يافت. 1385و برخي از نتايج سا   1375با استفاده از سرشماري سا  

نگااري و مراجعاه   هاي سااير نهادهاا و ادارات، باا ناماه    عات و دادهساير اطالعات شهر، با استفاده از اطال
 ها، به دست آمده است.مستقيم به آن

هاي توسعه و عمران پوالدشهر اسات كاه در   ها و برنامهگزارش حاضر، ويرايش نهايی از تهيه طرح
 شود.يك جلد ارائه مي
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 های توسعه و عمران شهر تهیه طرح و برنامه  صفحه 
 بازنگری طرح جامع پوالدشهر  1 

 

 هر(كالبدي ش تهیه طرح توسعه و عمران شهر )طرح توسعه -1-4

 نقشه نوع استفاده از اراضي شهر پوالدشهر -1-1-4

كه ساهم   ه استدر نرر گرفت مترمربع 58/82معاد   1315سا   دررا  يشهر ن مجموع سرانهيشيپ جامعطرح 
هاا  و ساهم سااير كااربري    مترمرباع  23، سهم شبكه حمل و نقل معااد   مترمربع 5/11مسكوني معاد   سرانه
هاا در  ناحيه تراكمي تقسيم نموده و به توزيع كاربري سهطرح شهر را به ن ياه است. بود مترمربع 28/38معاد  

هااي خادماتي عماده در شاهر را داشاته و      فعاليت تجمعسعي در  پيشين جامعاست. طرح ها پرداختهسطح آن
 (.41-1 نقشه شماره) اختصاص داده است يمراتبدر سطوح مختلف سلسله هااين فعاليت اراضي وسيعي را به

-)با توجه به برداشت اراضي شهر مجددًا نقشه كاربري (ي)بازنگر پس از شروع مطالعات طرح جامع جديد

هكتار و سطح داير آن  1142تهيه گرديد. بر اساس اين نقشه سطح شهر در حدود  (1381هاي ميداني در سا  
 هكتار بوده است.  341د محدوده حدو ايندر  نيز اراضي مسكونيسطح هكتار بوده است.  1212معاد  

 د پوالدشاهر يا شرکت عماران شاهر جد  تا زمان حاضر توسط  يتیييرات نيشيجامع پپس از تصويب طرح 
كماكاان   ،يخدماتهاي مختلف به ويژه انجام گرفته است. همچنين بخش قابل توجهي از اراضي شهر در كاربري

 ريازي، هااي ناوين برناماه   نگارش  و اكمهااي حا  تاند. با توجه به وضعيت شاهر، سياسا  به مرحله اجرا در نيامده
 از: ندريزي استفاده از زمين در طرح جامع جديد عبارتهاي اعما  شده در برنامهسياست
 بندي عملكردي(ها )منطقهبندي كاربرياعما  روش منطقه. 
 فاده قابليت اسات  يدارا كنون اجرا نشده وكه تا جامعهاي پيشنهادي طرح تثبيت آن بخش از كاربري

 هستند. در آينده
 هاي كالن و عمده در محدوده شهر.تعيين كاربري 
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 های توسعه و عمران شهر تهیه طرح و برنامه  صفحه 
 بازنگری طرح جامع پوالدشهر  2 

 

 
 : کاربری زمین پیشنهادی طرح پیشین41-1نقشه شماره 
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 های توسعه و عمران شهر تهیه طرح و برنامه  صفحه 
 بازنگری طرح جامع پوالدشهر  3 

 

 هايگيري كاربرتر شدن شكلتأمين نيازهاي فعلي و آتي شهر و نيز هرچه اجرايي به منرورهاي مذكور سياست
در طارح جاامع شاهر     هاا و كاربااست آن  يااد شاده  هريك از موارد در نررگرفته شده است. در ادامه به تشريح 

 شود.پوالدشهر پرداخته مي
 

 هايکاربر يعملکرد يبندمنطقهروش  اعمال -1-1-1-4
توان گفات كاه روش تثبيات كامال     مي جهانريزي شهري در ايران و ساله برنامهچهل هاتجربهبراساس بررسي 

 كالبادي  ريازي است. فروپاشي نرام برنامهكارآيي خود را از دست داده ، رهامعين در شه ايها براي دورهكاربري
هااي خااص و   تملاك زماين   باراي هااي دخيال در عماران و توساعه شاهر      دن ساازمان کراز يك سو و محدود 

هااي خادماتي و   هايي كه در طرح داراي كااربري توافق سودمند با مالكين زمين ناپذيريو نيز امكان ناپذيرتیيير
 آيند.ريزي جامع به شمار ميترين موارد نقض روش برنامهاز جمله مهم ،شوندارزش افزوده باال مي با

هااي  بندي عملكرد كاربرد اراضي براين اساس اساتوار اسات كاه شابكه    شرط و اصل پايه در روش منطقه
نياز   ابناد ييما  يتجلا هاا  هاي اجتماعي كه به صورت كاربريشهر داراي سلسله مراتب است و در مقابل فعاليت

 ، دريشاهر  منطقاه  و خادمت شاهر   هااي در توان شبكههاي ارتباطي را مي. شبكههستندداراي سلسله مراتبي 
 منطقاه  و شاهري  ساطح  هااي توان كااربري ها را نيز ميگرفت و كاربري و در خدمت محله درنرر برزنخدمت 
توان خردترين عناصر فعااليتي  ست. بنابراين مياي دانمحله سطح هايو كاربري سطح برزنهاي ، كاربرييشهر

هااي شاهري( را در   ترين عناصر فعاليتي )كاربريو كالن يو مراکز محل اي( را در حو  شبكههاي محله)كاربري
 تعيين نوع خرد يا كالن بودن آن فعاليت مؤثر است.  هاي شهري قرارداد. به عبارتي شدت فعاليت درحو  شبكه
ريازي شاهري   ريازي و طارح  معيارهااي برناماه  »عنوان  با ،تحليل و استنتاج ،ارش تجزيهطور كه گزهمان
ريازي  عملكردي برناماه  شهر به صورت سلسله مراتب ،آورده شده است، در تقسيمات كالبدي جديد «پوالدشهر

، تقسايمات كالبادي و طراحاي    زماين  يساه موضاوع اساساي كااربر     ،شود. در اين روش تهيه طارح جاامع  مي
شاوند. شاايان ذكار اسات كاه شاهر       بندي عملكردي شهر منجار ماي  ها در تلفيق با يكديگر به منطقهرسيدست

هاا در سلساله   کشاور دارد و آن وجاود بارزن    ير شاهرها يبا سا يتفاوت يمات شهرينقطه نرر تقسپوالدشهر از 
وسعه آتي آن و رعايات  ت ها و امكاناتيتدمحدو. با توجه به ساختار موجود شهر و است يمات شهريمراتب تقس

توان شهر پوالدشاهر را  شهر مي يشکلهاي اصلي و ساختار عوامل مهمي چون آستانه جمعيتي، مساحت، شبكه
 ريزي تقسيم نمود. برنامه برزنكالبدي را به چند  منطقهكالبدي و هر  منطقهبه دو 

ياين تقسايمات كالبادي    و تعشاهر   توساعه  يسااختار  يدر الگوشبكه معابر اصلي  يبا توجه به طرح کل
بندي و نحاوه اساتقرار كلاي    توان نقشه منطقهدر اين بند مي ،گفتهپيشنهادي و براساس مجموعه مباحث پيش

 (.41-2د )نقشه شماره ه نموائو محلي را ار برزن -يو منطقه شهر عملكردهاي شهري
 

 (اجراقابلیت اراي )اجرا نشده و د نیشیجامع پطرح هاي پیشنهادي كاربري تثبیت -2-1-1-4
هااي  آن به ويژه در خصاوص كااربري   هايمصوب است كه بخشي از پيشنهاد جامعشهر پوالدشهر داراي طرح  

 .اندخدماتي اجرا نشده
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ها كه باه لحاا    به ويژه آن دسته از كاربري، شهر پوالدشهر پيشين جامعهاي پيشنهادي طرح برخي از كاربري
براسااس  ز يا ن و اناد تاكنون اجرا نشاده  و خواني دارندر طرح جديد سازگاري و همگزيني با ماهيت و ساختامكان

هااي اشااره   در طرح جامع جديد تثبيت خواهند شد. كااربري  ،ها قابليت اجرا دارندمطالعات و تعيين نيازمندي
 ند:در شهر پوالدشهر به شرح زيرشده، 

 

 يسازآماده داراي طرح مصوب (يها)محله ياراض -الف
 يسااز آماده يهاطرح ،پيشين جامع پس از تصويب طرح ،استان اصفهان ون ماده پنجيسيکماساس مصوبات  بر

ب يه و به تصاو يته ير بوميو غ ين بومين مشاوريتوسط مهندس شهر Cو  A ،Bگانه سه يهااز برزن ييهامحله
-تاأمين  ،بر اسااس مصاوبات مربوطاه    ،اندافتهياستقرار شهر  يقسمت غربدر  غالبًا كه ياد شده. اراضي انددهيرس

اراضاي تثبيات   ايان  كاربري  بازنگريخواهند بود. در طرح  در منطقه يك شهر پوالدشهر مسكوني ياراضكننده 
. بديهي است به جز كاربري اين اراضي، ضوابط حاكم بار  شونديمهاي تثبيت شده آورده شده و با عنوان كاربري

هاا و  د بود. همچنين امكان اعما  تیييراتي در شبكهنع ضوابط جديد خواهنحوه ساخت و ساز در اين اراضي تاب
هاي خدماتي موجود در برخاي از  كاربري در اين طرح بعضيهاي اين اراضي در طرح جديد وجود دارد. تفكيكي

باه  . با توجه به مقياس طرح جامع و شوندشان تثبيت شده تلقي ميكونيها نيز همانند كاربري مساين مجموعه
 1: 2222مقيااس اجراياي    باا در طارح تفصايلي    شاهر  اين مرحله، نقشاه  در كافي موقعيت اراضينادليل دقت 

 .شدبازبيني خواهد 
 

 اندكه تاكنون اجرا نشده نیشیجامع پخدماتي پیشنهادي طرح  هايكاربري -ب
بنادي  زير قابل طبقاه  دسته اصلي دوكه به  استهاي شهري گيرنده طيف وسيعي از كاربرياراضي مذكور در بر

 هستند.  
 هاي اجرا نشده ولي داراي قابليت اجرا كاربري 
 هاي اجرا نشده و بدون قابليت اجرا كاربري 

هاي دسته )الف( با توجه به مساحت، كاركرد و موقعيات خاود كماكاان در طارح جدياد حفاو شاده و        كاربري
 وموقعيت يا كاركرد نامناسب تشخيص داده شاده  ( به لحا  مساحت، بهاي دسته )كاربري. ندشواجرا د بايمي

ها به لحا  موقعيات و حتاي   به دليل مقياس طرح جامع احتمااًل برخي از اين كاربري. انداز انتفاع خارج گرديده
كليه اراضي ماذكور ماورد    1: 2222برخوردار نباشند لذا در طرح تفصيلي و در مقياس  نوع كاربري از دقت الزم

 شوند.يين تكليف واقع ميبازشناسي و تع
 

 هاي عمده شهريتعیین كاربري -3-1-1-4
و  پوالدشاهر  هاي شهري كه نياز به سطح كالن و قابل توجه داشته و عملكردي در ساطح شاهر  برخي از فعاليت

 گردند.خواهند داشت در طرح جديد به صورت مكان مشخص تعيين مي اصفهان يشهر مجموعهغرب 
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 بندی پیشنهادی استفاده از زمیننطقه: م41-2نقشه شماره 
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 شهر  يخدماتي مركز -تجاري  منطقه -1
هاي اجتماعي، اقتصاادي و اداري در  و محل تمركز فعاليت پوالدشهر شهر يخدماتترين كانون اين منطقه اصلي

نقاش  ترين محل حضور شهروندان و گردشگران در شهر پوالدشهر بوده و اصلي منطقهاين ن يهمچن. است شهر
 گذران اوقات فراغت بر عهده دارد.مهمي را در 
 :استهاي فضايي اين محدوده و محورهاي آن به شرح زير برخي ويژگي 

  ها، مركزيت خاصي به لحا  پوشش دادن به نيازهاي گوناگون شهر نرير ادارات، بانك گفتهپيشپهنه
 بازار و بازارچه و تردد و رفت و آمد پياده و سواره دارد. 

 ر از چناد  يا از شاهر انجاام نشاده و غ   يا متناساب باا ن   ين منطقه ساخت و سازهايدر ا ،حا  حاضر در
 در آن صورت نگرفته است.  يگريو ... اقدام د )ساختمان شهرداري( يساختمان ادار

 هاايي  باراي فعاليات  ز يا ن يو محورهااي  خواهد بودنقش اجتماعي ن منطقه در شهر، ين نقش ايترمهم
مادنرر قارار خواهاد گرفات کاه       توسط شهروندان روزان اوقات فراغت در هنگام چون قدم زدن، گذر
 .مرکز شهر خواهد شد يشهر يموکو  به طرح طراح

 يرا بارا  ييل بااال يگرفتاه اسات کاه پتانسا     جااي ن منطقه ياز ا ييهاکانا  آب سوکرا در د  قسمت 
 جاد کرده است.يدر آن ا يو فرهنگ يحيتفر ياستقرار و توسعه فضاها

 ن منطقه قرار گرفته اسات،  يشهر که در ا ياصل طو  محور ،يمتوال يدهايو د ه لحا  كيفيت فضاييب
 است. يبصرواجد ارزش  د به تپه ماراماضهيل ديبه دل

 و   ... 
در مجموع و با شناخت نسبي حاصل از مطالعه اين محدوده در طرح جاامع جدياد باه عناوان مركاز       

 يخدمات شهرده از اراضي و ضوابط و مقررات آن بر اساس ضوابط منطقه شهر شناخته شده و نحوه استفا ياصل
 . خواهد بود است،تهيه در دست  يا طرحي كه به همين منرور

  پوالدشهرتفريحي  مجموعه -2
تعيين شده باود  پوالدشهر تفريحي  مجموعهمكاني به عنوان شهر،  يمحور اصلدر شما  ن، يشيدر طرح جامع پ

شاده   تيا و استقرار در دامناه تپاه مارماضاه، تثب    موقعيت فضايي ممتازبا توجه به يد نيز كه در طرح جامع جد
 ه شده و در دست احداث است. يته هكتار 32با مساحتي حدود  مجموعهاست. طرح اين 

 

 پارك و فضاي سبز شهر -3
باا    فضااي سابز   ها مشخص گرديد شهر پوالدشهر به لحاگيريطور كه در مطالعات وضع موجود و نتيجههمان
 شهر عالوه بر يك پارك مركزي سبزينگي در به وجود آوردن پيوستگي فضايي منروربه. ستيمواجه ن يکمبود

شهر به پارك و فضاي سابز اختصااص يافتاه اسات.      سراسر گسترههايي در مكان پوالدشهر(، يحي)مجموعه تفر
در قسامت  اسات.   اي سابز اختصااص يافتاه   نيز به فضا  اطراف کانا  سوکرا يفرهنگ -يستيتوربخشي از محور 
  اصفهان نيز گستره وسيعي براي ايجاد فضاهاي سبز و تفريحي در نرر گرفته شده است.سمت ورودي شهر از 
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 شهري مجموعه ورزشي -4
در آيناده  دار اسات،  اصفهان عهده يکه در طرح مجموعه شهر ينقششهر پوالدشهر با توجه به جمعيت خود و 

د يا باا توجاه باه خواسات شارکت عماران شاهر جد       يك مجموعه ورزشي وسيع و مناسب دارد.  نزديك نياز به
كه ايان فعاليات چناد منراوره ورزشاي       يياز آنجاورزشگاه بزرگ شهر و  يبرا ينين زميبر تأم يپوالدشهر مبن

امع در طارح جا   بار ايان اسااس    نادارد، نمايد و بافت موجود شهر قابليت تأمين آن را سطح وسيعي را طلب مي
همجوار به وسعت  اراضي ،شهر فعليجنوبي و در محل ورزشگاه در قسمت  سطح شهر يخدمات ياراضجديد در 

كاه در مجماوع ورزشاگاه شاهر مسااحتي در       ،در نرر گرفته شده است ورزشگاه شهرتوسعه براي  هكتار 8/15
   هكتار را به خود اختصاص خواهد داد. 5/23حدود 

 

 ار و فعالیتمجموعه مختلط مسکونی، ک -5
هاي نيماه  هاي كارگاهي كه به صورت میازهآيد در شهر پوالدشهر فعاليتطور كه از مجموع مطالعات برميهمان

ود هاي ناسازگار با خا داراي توزيع و پراكنش نامناسب و نيز تداخل زياد با كاربري ،صنعتي و صنعتي رواج دارند
كاه   هاا طرح بازنگری خارج نمودن تدريجي آن دسته از فعاليتيكي از اهداف  به ويژه كاربري مسكوني هستند.

... بوده به مكاني مشخص و تحت كنتر  و درعين حا  در دساترس اسات.    هاي صوتي، دود، بو وداراي آلودگي
که با نزدي  شدن باه ناواحي    شده استاختصاص داده  بدين منرور مكانی در قسمت جنوبي شهر به اين پهنه

نحاوه اساتفاده و   شاود.  ضاهاي کار و فعاليت کاسته و به ميزان کاربري مسکوني افزوده ماي مسکوني، از شدت ف
هااي مسائو  و نياز ضاوابط و     ضوابط و مقررات حاكم در اين منطقه بر اساس ضوابط خاص هر يك از دساتگاه 

د شاكل خواها   ،شاود هااي عملكاردي آورده ماي   كه در بخش ضوابط و مقررات حوزه ديجد مقررات طرح جامع
 گرفت.  

 

 مسافربري شهر  پايانه -6
 يبارون شاهر   يانه مساافربر يدر مکان استقرار پا يبازنگر شهر پوالدشهر با توجه به حجم جمعيت خود نيازمند

، براي اين كااربري در نرار گرفتاه    جنوبي شهر و در ورودي اصلي شهر قسمتدر  يزمين. براي اين منرور است
اراضي شمالي و اسكان جمعيت در اين قسمت از شاهر، نيااز باه سااخت      همچنين با توسعه شهر درشده است. 

اي در قسمت شاما   پايانه مسافربري جديد احساس خواهد شد كه اين كاربري در پهنه استقرار خدمات دروازه
 شهر احداث خواهد شد. 

 

 ـ تجاري و گردشگري يشگاهيمجتمع نما -7
 ين به کااربر يشيطرح جامع پ يکارگاه -يصنعت يت جنوبيسا ير کاربرييات موضوع تیيب کليبا توجه به تصو

ذوب  -محور اصافهان  يهکتار در قسمت جنوب 138در حدود  ينيزم جديد، در طرح پشتيبان آنو  يشگاهينما
عاالی  بنادی باه مصاوبه شاورای    اين مجتمع با توجه به ضارورت پاای  افته است. يت اختصاص ين فعاليآهن به ا

های شهری( در قالب کاربری تجهيزات شهری قرار )تدقيق تعاريف و مفاهيم کاربری شهرسازی و معماری ايران
 گرفته است.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 های توسعه و عمران شهر تهیه طرح و برنامه  صفحه 
 بازنگری طرح جامع پوالدشهر  8 

 

 شهري تجهیزات كالن -۸
-هاي ناسازگار يكي از كااربري كاربري  يابيشهري گورستان است كه طبق ضوابط مكاناز جمله تجهيزات كالن

 شود.هاي ناسازگار با بافت شهري محسوب مي
واقاع شاده اسات و باه لحاا  توساعه        يمحدوده شهرشهر پوالدشهر در داخل  گورستان حا  حاضر،در 

اي واقع در ميان دو کوه به است. در طرح جامع پيشين، محل گورستان شهر در نقطهنيز با مشكل روبرو  ييفضا
باد، حفاظت باه  اي است که از نرر جهت غالب ارن پيشنهاد شده بود. اين نقطه به گونه گري و کوه هاي کوهنام

هااي زيرزميناي، فاصاله تاا شاهرهاي پوالدشاهر و       هاي ساطحي، جهات آب  هاي پيرامون، جهت آبوسيله کوه
هکتاار   1122رسد. مساحت اين اراضي حادود  آباد و نداشتن ارزش کشاورزي و مرتعي، مناسب به نرر مينجف

از ايان رو در   ميليون نفار را دارد.  8/1ود سپاري حدمترمربع براي هر آرامگاه، ظرفيت خاک 1است که با سرانه 
 .  شوديت ميتثبپهنه ن يز اينطرح جديد 

را  شاهر  يغربا شاما   پهناه تاوان  يما   هساتند، درخصوص ساير نيازهاي تجهيزاتي شهر كه در آينده مورد نياز 
اساتقرار ايان    باه منراور  . اين پهنه بهترين شرايط را در نرر گرفتها گونه فعاليتگيري اينمناسب براي شكل

بار شاهر نياز   ميدان ميوه و تره. همچنين هاي طبيعي، زيرساختي و ارتباطي داراستها از نرر جنبهگونه فعاليت
 (.41-1)جدو  شماره  پيشنهاد شده است C1در قسمت جنوبي محله 

 دهد.را نشان مي پوالدشهر يشنهاديپ زمين يکاربر 41-3نقشه شماره 
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 : کاربری زمین پیشنهادی پوالدشهر41-3نقشه شماره 
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 : سطح و سرانه كاربري زمین پیشنهادي شهر پوالدشهر41-1جدول شماره 

 كاربري رديف پهنه كاربري

 پيشنهادي )موجود، مصوب و پيشنهادي( وضعيت موجود )محدوده مطالعاتي(

 75178: 6831برآورد جمعيت 

 614344(: 6041نگري جمعيت افق طرح )آينده 14444(: 6041نگري جمعيت افق طرح )آينده 644444(: 6041طرح ) نگري جمعيت افقآينده

 استاندارد سرانه

 )مترمربع(
 كل شهر منطقه دو منطقه يك

   
 سرانه )مترمربع( سهم )درصد( سطح )مترمربع( سرانه )مترمربع( سهم )درصد( سطح )مترمربع( سرانه )مترمربع( سهم )درصد( سطح )مترمربع( سرانه )مترمربع( سهم )درصد( سطح )مترمربع(

 مسكوني

 54کمتر از  45.18 83.21 2147381 17.13 87.51 7284537 52.77 81.15 5277132 14.57 13.71 7523843 مسكوني 1

 - 2.75 5.87 1775185 4.44 4.44 4 17.74 3.74 1775185 - کار و فعاليت -مختلط مسكوني 8

 - 4.57 8.37 212172 17.74 1.14 373273 4.34 4.77 34744 4.85 4.43 17371 اداري -تجاري -مختلط مسكوني 7

 مراکز کار و فعاليت
 4/8کمتر از  1.34 4.22 838444 1.45 4.52 18487 8.14 1.11 847734 1.57 4.55 21413 تجاري 5

 /.134 >    > 4.11 4.71 73413 4.12 4.42 14141 4.21 4.52 21514 4.31 4.81 57314 اداري و انتظامي 4

 خدمات رفاهي و عمومي

1 

 آموزش عمومي

 4.11 4.44 7841 کودکستان

773514 8.17 7.73 817441 8.43 5.52 111581 8.15 5.13 <    <4 7 

 4.14 4.17 73443 دبستان 3

 4.27 4.84 53321 راهنمايي 2

 1.23 4.44 143147 دبيرستان 7

 4.47 4.47 4112 ساير آموزشي 14

  4.47 4.44 15134 4.44 4.44 4 4.14 4.42 15134 4.45 4.41 8453 ايآموزش فني و حرفه 11

  4.47 4.44 14144 4.44 4.44 4 4.14 4.42 14144 4.17 4.41 14344 آموزش عالي 18

 1 1/4>    > 1.52 4.31 871574 8.87 1.41 173127 4.77 4.45 72241 1.14 4.75 11411 درمانيبهداشتي و  17

 /.4/47>    > 4.31 4.77 181485 4.58 4.17 84444 4.71 4.47 74717 4.11 4.12 74714 مذهبي 15

 5/4 4/34>    > 4.41 4.81 21275 4.58 4.17 84118 4.43 4.71 41328 4.81 4.42 14153 فرهنگي 14

 1 1/4>    > 7.74 8.47 171241 7.12 1.53 174422 5.51 8.57 551815 8.17 4.32 141134 ورزشي 11

 /.4/48>    > 4.58 4.88 13111 4.11 4.44 1578 4.11 4.77 14185 1.42 4.78 18472 جهانگردي و پذيرايي 13

 کاريفضاي سبز و جنگل
 2بيشتر از  72.41 17.47 1428458 57.27 84.71 8177181 75.52 12.72 7552581 12.13 2.17 1122514 پارك و فضاي سبز 12

 - 2.51 5.74 1745431 4.44 4.44 4 17.45 3.54 1745431 85.75 3.87 1547544 جنگل کاري 17

 تأسيسات و تجهيزات شهري

ي رفت و آمد با شبكه 4.14 4.42 87784 4.44 4.44 4 4.85 4.17 87784 4.3 4.81 54812 حمل و نقل و انبارداري 84

 4.42 4.74 78114 4.44 4.84 77442 4.47 4.77 47447 4.32 4.87 54817 پارکينگ 81 74بيش از 

 1 8>    > 1.37 4.27 831122 4.51 4.81 83547 8.57 1.73 857837 5.87 1.83 853512 تأسيسات شهري 88

 8/4 4/4>    > 4.33 4.77 188757 4.83 4.18 14733 1.43 4.47 141711 4.15 4.17 73435 تجهيزات شهري 87

  - - - - - - - - - - 4.41 72247 گورستان 85

  74.42 12.47 4118711 53.87 81.24 8277777 83.37 14.74 8332737 73.81 11.44 8154545 شبكه معابر 84 شبكه ارتباطي و معابر

 اراضي فاقد فعاليت
  - - - - 51.87 2412275 وبه و متروکهاراضي باير، مخر 81

  - - - - 1.43 1831118 در حال ساخت 83

 6هاي پيشنهاديپهنه

  7.87 1.17 481411 2.32 5.41 481411 4.44 4.44 4 - خدمات سطح محله و برزن 82

  18.88 1.82 1745537 88.85 14.87 1775475 1.84 7.51 117754 - خدمات سطح شهري 87

  1.44 4.45 112353 4.44 4.44 4 1.17 4.77 112353 - ات سطح فراشهريخدم 74

  7.14 1.24 434244 7.74 1.44 841432 7.34 8.41 735383 - ايخدمات دروازه 71

  1.47 7.77 1445447 4.44 4.44 4 14.45 4.24 1445447 - خدمات نمايشگاهي 78

  618.61 11.93 84164161 967.31 11.33 69176194 651.71 13.37 65171988 671.69 13.36 61631691 ي شهريهاجمع كاربري

 هاي غير شهريکاربري
 1  2>    > 4.12 4.74 142744 4.83 4.18 14783 4.77 4.41 77485 1.37 4.41 77713 کارگاهي -صنعتي  77

  - 4.73 114488 - 4.44   - 4.15 114488 - 4.13 174811 کانال آب 75

  4.13 4.59 990059 4.95 4.69 67191.717 4.18 6.67 943707.3 6.58 6.61 984653 ي غير شهريهابريجمع كار

  618.35 644.44 86687897 961.68 644.44 69115705 634.79 644.44 63615553 614.37 644.44 61061845 هاجمع كل كاربري

 
 

 

                                                           
 شوند.ها مستقر ميسازي و موضعي در اين پهنههاي آمادهطرحها به فراخور ها در گزارش ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي آمده است كه بر اين اساس كاربريهاي قابل استقرار در اين پهنهكاربري - 1
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 نقشه مراحل مختلف توسعه آتي   -2-1-4

توسعه دروني خواهد بود. مراحل توسعه در اين شهر به  وتوسعه بيروني  از يقيتلف پوالدشهر شهر توسعه آتي در
  است:كه نحوه آن به شرح زير شود دو دوره تقسيم مي
 با اولويت او .   پوالدشهريمنطقه مسكوني اجرا نشده  هايزمينالف( توسعه در 
 .دوم تبا اولوي منطقه دو پوالدشهر هايزمينب( توسعه در 

 او  و دوم. اولويت( توسعه از طريق افزايش تراكم ساختماني در ت
 .(41-4و دوم )نقشه شماره  خدماتي تعيين شده در طرح جامع جديد با اولويت او  هايزمين( توسعه در ث

 هاي خالي داخل محدوده موجود )منطقهها و زمينمرحله او  توسعه مسكوني شهر در برزن :مرحله اول توسعه
 صورت خواهد گرفت. يك(

هاي هاي شركت عمران شهر جديد در زمينه تأمين خدمات رفاهي محلهگذارياي از سرمايهقسمت عمده
 پيشنهادي و خدمات سطح شهر در اين مرحله انجام خواهد گرفت.  

هاي مساكوني و خادماتي شاهروندان    مشي طرح در مرحله او  توسعه شهر، تأمين نيازمنديبنابراين خط
هاي خالي كه توسط ساخت و سازهاي مسكوني و خدماتي و نياز افازايش تاراكم سااختماني در حاا       در زمين

 گيرد.  پرشدن است، صورت مي

-بارزن ، Gو  Dهااي  برزنگيرد. احداث اين مرحله از توسعه شهر در برنامه دوم صورت مي :مرحله دوم توسعه

خدماتي تعيين شاده در طارح جاامع     هايكاربريتوسعه  ( وFو  Eهاي هاي در اختيار طرح مسكن مهر )برزن
شاركت  تواند توساط بخاش خصوصاي و    هايي است كه مياز برنامه ،گيرندمنطقه دو شهر قرار ميكه در  جديد

هاي منطقه يك نيز همچنين توسعه از طريق افزايش تراكم ساختماني در برزن صورت گيرد. عمران شهر جديد
 د يافت.  در اين مرحله ادامه خواه
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  : مراحل مختلف توسعه آتی شهر پوالدشهر41-4نقشه شماره 
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 نقشه عمومي تراكم مناطق و نواحي شهر  -3-1-4

 منااطق شده است.  يبنداد گروهيکم، متوسط و ز يدسته کالن تراکمسه در قالب  پوالدشهرشهر تراکم مناطق 
 يسااختمان شوند. تاراكم  ريزي ميمحله برنامه 52ناحيه مسكوني ويژه كه شامل  كي برزن، 7 مذكور در مجموع

ها، با نزديك شدن باه محورهااي خادماتي مركاز بارزن و      مناطق شهر پوالدشهر، متأثر از ساختار كالبدي برزن
هااي  براي تراكمجا كه دامنه در نرر گرفته شده يابد. از آنها، كاهش ميمركز شهر، افزايش و با دور شدن از آن

 242و  182، 122بنادي عماده   درصد است، سه طبقاه  182درصد و متوسط تراكم  242تا  122ساختماني از 
 .(41-5شود )نقشه شماره هاي ساختماني در نرر گرفته ميدرصد براي توزيع تراكم

بار   يهاا، مبتنا  زنمتأثر از ساختار كالبدي بر ي،ز همانند تراکم ساختمانين پوالدشهرشهر  يتيتراکم جمع
بار اسااس    تقسايمات بااال   يتا يجمعتعريف شاده اسات. تاراكم     ناحيه ويژه مسكوني يكو  كالبدي برزن هفت

اناايي ساكونت   . بر اين اساس پوالدشاهر در اراضاي مساكوني خاود تو    انددست آمدههپذيري بمحاسبات جمعيت
نفار   352222باه حادود    ،كاربري مختلط با يهاست كه با احتساب تقريبي پتانسيل زميننفر را دارا 328222

 (.41-1و نقشه شماره  41-2خواهد رسيد )جدو  شماره 
 

 هاي شهر پوالدشهرهاي عمومي و تراکمي پیشنهادي برزن: ويژگي41-2جدول شماره 

 ويژگي
مساحت 
 )هکتار(

 تعداد واحد مسکوني )نفر در هکتار( -تراکم ناخالص جمعیتي )نفر( -جمعیت 

پیشنهادي طرح  موجود پذيریجمعیت ودموج مکان
 پیشنهادي موجود پیشنهادي پیشین

A  12222 5122 152 122 122 33222 23122 222 برزن 

B  11722 1522 152 142 112 55222 27722 317 برزن 

C  17322 122 182 142 32 57222 2822 315 برزن 

D  11122 - 152 142 - 13222 - 417 برزن 

E  18822 - 242 142 - 12222 - 212 برزن 

F  15122 - 242 142 - 52222 - 228 برزن 

 1222 - - - - 32222 - 1324 ساير نقاط شهر

 156555 12755 115 - 35 355555 54155 3113 مجموع
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  : تراکم ساختمانی پیشنهادی پوالدشهر41-5نقشه شماره 
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  : تراکم جمعیتی پیشنهادی پوالدشهر41-6نقشه شماره 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 های توسعه و عمران شهر تهیه طرح و برنامه  صفحه 
 بازنگری طرح جامع پوالدشهر  11 

 

 هاي پیشنهادي  نقشه محدوده -4-1-4

   .ميحرو  يقانونمحدوده  :از نددر طرح بازنگري دو محدوده اصلي تعريف شده عبارت

« هاا ن آنتعاريف محدوده و حريم شهر، روستا، شاهرك و نحاوه تعياي   »با استناد به قانون  :شهرمحدوده  ـ  الف
 و جامع طرح دوره در آتي توسعه و شهر موجود كالبدي حد از است عبارت رهش محدوده، 1384ماه مصوب دي

 .است االجراء الزم آن در شهرسازي مقررات و ضوابط كه شهر هادي طرح در مذكور طرح تهيه تا
 و معاابر  توسعه و احداث جمله از عمراني هايطرح اجراي بر عالوه و شركت عمران شهر جديد شهرداري

 هرگوناه  احداث بر نرارت و كنتر  ،خود قانوني وظايف چارچوب در زيربنايي تأسيسات و شهري خدمات تأمين
 .دارند عهده به نيز را شهر محدوده داخل در عمران و توسعه به مربوط اقدامات ساير و تأسيسات و ساختمان

ا دچار مشكل تداخل تقسيمات كشوري بود، باه طاوري   محدوده توسعه پوالدشهر و محدوده شهر، از ابتد
آباد و هسته اولياه آن  كه بخش كوچكي از آن در محدوده شهرستان فالورجان، بخشي ديگر در شهرستان نجف
و  A1 ،A2 ،A4هاي در شهرستان لنجان جاي داشت. اين تداخل مشكالتي را براي توسعه شهر و ساكنان محله

A1  هاا باه   هاا، ارجاعاات اداري و انتراامي آن   ها از ميان اين محلهعبور مرز اين شهرستانايجاد كرد، چرا كه با
 ساماني كشيده شده بود.  نابه

گاذار و از جملاه،   طرح جامع پيشين پوالدشهر، حل مشكل تقسيمات كشوري را بر عهاده مراجاع قاانون   
جاامع پوالدشاهر در تااريخ    شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گذاشت. ايان شاورا ضامن تصاويب طارح      

االجرا است، لكن فعاًل تا تطبياق آن  هاي طرح در تمام محدوده آن الزمكاربري»، مقرر داشت كه 11/12/1373
با ضوابط تقسيمات كشوري، بخشي از محدوده كه داخل شهرستان لنجان قرار دارد، به عناوان محادوده طارح    

 «.گرددجامع شهر پوالدشهر تلقي مي
باه تصاويب مجلاس     1372ها كاه در ساا    قانون شهرداري 11تبصره در ماده  3ق يك بند و قانون الحا

 شوراي اسالمي رسيد به لزوم محدود شدن محدوده قانوني و حريم شهرها به شهرستان متبوع حكم داد.
آباد به تشكيل كارگروه شهرسازي و معماري اساتان  هاي فرمانداري شهرستان نجفدر اين ميان، پيگيري

منجر گرديد و در اين مرحله مقرر شد كه پيشانهاد اصاالح محادوده طارح جاامع شاهر        27/7/1382در تاريخ 
آباد و لنجان به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران براي هاي نجفپوالدشهر بر اساس مرز مصوب شهرستان

بااد نياز منجار باه تصاويب      آهاي نماينده محترم شهرساتان نجاف  اتخاذ تصميم ارجاع گردد. همچنين پيگيري
ريزي اساتان  آباد و لنجان و سپس شوراي برنامهدو شهرستان نجف 5اصالحات فوق در كميسيون مشترك ماده 

 مجلس شوراي اسالمي(. 1/12/82مورخ  3111گرديد )نامه شماره 
اصاالح  به لازوم   1382از سوي ديگر ماده پنج آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب سا  

 يابي مصوب شهرهاي جديد تأكيد دارد.حدود بخش يا شهرستان بر اساس طرح مكان
جناوبی   کنارگاذر حاريم  باه   جناوب  به حريم کنارگذر غرب اصافهان، از  محدوده شهر پوالدشهر از غرب

 هكتار است. 3114ه شهري پوالدشهر دمساحت محدو شود.محدود مي يکشاورز ياز شرق به اراض ،پيشنهادی
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ضرورت تعيين، تدقيق و حفاظت از حريم شهر به منرور هدايت و كنتر  تحوالت كالبادي شاهر و    :ميحر ـ  ب
كالبدي شهر، سامان بخشي به اسكان و استقرار جمعيات و فعاليات و حفاظات از     -حفو هويت تشخص فضايي

 گستره زيست محيطي پيرامون شهر الزامي است.
مااه  مصوب دي« هاحريم شهر، روستا، شهرك و نحوه تعيين آنتعاريف محدوده و »با استناد به قانون  

1384: 
حريم شهر، بخشي از اراضي بالفصل پيرامون، شامل اراضي مشمو  حفاظات از هرگوناه سااخت و سااز     »

ريزي شده شهر و همچنين اراضي، مستحدثات يا نقااط  بلندمدت و برنامه رويه و خارج از ضابطه براي توسعهبي
ها و شاهر،  هر نوع وابستگي به شهر است كه تنريم رابطه كالبدي، اقتصادي و اجتماعي بين آن روستايي داراي
 «.ضروري است

س رشته كوه أس رشته كوه پنجي، از جنوب به خط الرأبا اين تعريف حريم جديد شهر از غرب به خط الر
حريم پيشنهادي پوالدشاهر   مساحت شود.محدود مي آبادشهرستان نجفبه محدوده و شما  اشترجان، از شرق 

 .(41-7)نقشه شماره هكتار است  7842
هکتار خواهد شد، که بر اين   4728 مساحت خالص حريم شهر معاد   ،ی شهر از حريم شهربا کسر محدوده

 ی شهر بدست خواهد آمد.برابر محدوده 5/1 اساس
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 پیشنهادی پوالدشهر  حريم: محدوده و 41-7نقشه شماره 
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 شهرارتباطي  شبكهنقشه  -5-1-4

 شبكه پیشنهادي -1-5-1-4
، نقشه شابكه  سعي بر آن بوده است كه با توجه به نقاط ضعف شبكه موجود ي،بيني شبكه ارتباطي اصلدر پيش

جه به مراكز شهري با تودر شهر پوالدشهر . ه شوديارتباطي شامل اصالح وضع موجود و پيشنهاد معابر جديد ته
. از طراحاي  خواهاد شاد  گاذاري تاأمين   و نحوه استفاده از اراضي احتياجات ارتباطي با حداقل تخريب و سرمايه

 :اهداف كلي زير مدنرر بوده است پوالدشهرشبكه شهر 
 ها و امكانات واقعي موجود و بالقوه شهرتأمين نيازهاي عبور و مرور بر اساس ضرورت.  
  كاه جوابگاوي نيازهااي آيناده      نيشيطرح جامع پاز معابر موجود و معابر پيشنهادي استفاده حداكثر

 نيز مناسب تشخيص داده شود. يکالبدشهر بوده و از نرر موقعيت 
   با توجه به محدوديت امكانات مالي و اجرايي و براي افزايش قابليت اجراي طرح حداقل سطح ممكان

 ده است.براي شبكه پيشنهادي آينده در نرر گرفته ش

اصلي شهر از يك رشته معابر شرياني درجه يك و درجه دو كه با توجاه باه معاابر اصالي      ارتباطي هشبك
 يهاا اباان ي، خ. معاابر شارياني درجاه ياك    شوديمشكل گرفته است، تشكيل  نيشيپموجود و پيشنهادي طرح 

شاايان ذکار اسات    نناد.  کيما  يرا بااز  يشاهر  کنارگاذر هستند که نقش  ي  عبوريان ترافياطراف شهر با جر
موجود شهر پوالدشهر به علت عرض زيااد و پيوساتگي شابكه معاابر در ايان       يمشكالت ترافيكي در معابر اصل

   آيد.بخش به وجود نمي
 

 نقل عموميوهاي حملسیستم -2-5-1-4
گااني  نقال هم وهاا و سيساتم ماورد اساتفاده در حمال     توجه به الگوي شبكه معابر در طراحي خطوط، ايساتگاه 

هااي  )باه جاز تاكساي    يونقال عماوم  ساتم حمال  يپوالدشهر از اهميت زيادي برخوردار است. در حا  حاضر س
نقال عماومي   وخطوط حمال  يگيري از شبكه طراحي شده در راستاي طراحگردشي( در شهر وجود ندارد. بهره

 نقل عمومي گردد.وملهاي حتواند باعث افزايش كارايي آن و در نتيجه جذب بيشتر مسافر به سيستممي
ين عبور غيار  ترکمهاي با طو  بلند كه با نقل عمومي )اتوبوس( در مسيروبر اين اساس يك سيستم حمل

كناد، در  بندي شرياني عمال ماي  هاي با طبقهپخش كننده و بيشترين استفاده از مسيرو ضروري از معابر جمع 
هااي زمااني   فاصاله پخش كننده با سار و هاي جمع امل مسيرتر شهاي با طو  كوتاهكنار سيستمي كه در مسير

ان ذکار  يشاا  آورد.كند وضعيت مناسبي را به وجود ماي ون و تاكسي( عمل مي همچونتر )كوتاه و ابعاد كوچك
ز توساعه شاهر   يو ن يتيبه حد جمع يابي( مستلزم دستريلي - )اتوبوس ينقل عموموستم حملياست استقرار س
 . آن است يشمال ياضپوالدشهر در ار

ونقل عمومي پيشنهادي پوالدشهر شامل دو خط اصلي رفت و برگشتي است. قسمتي از خاط  شبكه حمل
شماره يك كه در منطقه يك قرار دارد با رسيدن جمعيت اين منطقه به حد مناسب قابل احاداث باوده و اداماه    

خواهاد شاد. احاداث خاط     يري آن احاداث  پذآن به همراه توسعه شهر در اراضي شمالي )منطقه دو( و جمعيت
 .(41-8)نقشه شماره  شماره دو مستلزم توسعه شهر در اراضي توسعه است و در اولويت دوم قرار دارد
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امكان ايجاد خطوط  ونقل براي آن،حمل مكملبا توجه به امكان عبور خط مترو از پوالدشهر و لزوم ايجاد شبكه 
دليل عرض مناسب شبكه معابر و ساختار طاولي و  جود دارد. اين امر بهونقل ريلي سبك به صورت تراموا وحمل

  پذير است.شيب مناسب شهر پوالدشهر امكان
 

  هاابانیو عرض خ يبنددرجه -6-1-4

ساعي بار آن    يبازنگربندي آن و نوع كاربري اطرافش متفاوت است و در طرح ها با توجه به درجهعرض خيابان
ثابت از حداقل و حداكثر عرض استفاده شاود تاا در طارح تفصايلي امكاان بررساي        شده است كه به جاي عدد
 بيشتر وجود داشته باشد.

 .اي شبكه ارتباطي استفاده شده استاز درجه بندي زير بر
  متر  122تا  82شريان درجه يك با عرض 
  متر  82تا  12شريان درجه دو با عرض 
 متر  12تا  52هاي جمع و پخش كننده اصلي با عرض خيابان 
 متر   52تا  32هاي جمع و پخش كننده فرعي با عرض خيابان 
 متر  22از  ترکمهاي محلي با عرض خيابان 

را دقيقًا مطابق با عرض  ارتباطيتوان عملكرد شبكه ها تقريبي بوده و نميالزم به ذكر است كه اين عرض
 ر مناطق توسعه يافته تعيين نمود. بخصوص د

ها تقريبًا صافر باوده و وظيفاه    هايي هستند كه خاصيت دسترسي به آنني درجه يك راهشرياهاي خيابان
 ها برقراري ارتباط مستقيم ميان مناطق مختلف است.اصلي آن

گردند. دسترسي به ايان  شرياني درجه دو براي ايجاد ارتباط ميان مناطق مختلف طراحي ميهاي خيابان
ها در دوره طرح به صاورت همساطح باا چاراغ راهنماايي باا       هاي آناطعها به صورت نيمه كنتر  شده و تقراه

تنهاا   هااي خياباناند. اين بيني شدههاي با شرياني درجه يك پيشقابليت غيرهمسطح شدن در آينده در تقاطع
كنناده  هاي جماع و پخاش  هاي درجه يك از يك سو و از سوي ديگر خيابانمجاز به اتصا  با انشعاب از شرياني

 لي و فرعي هستند.اص
 ز، تجااري ياا خادماتي احاداث شاده و ا     كننده اصلي در داخل مناطق مسكونيو پخش جمعهاي خيابان

هاا باه حجام متوساط باار و      شوند. اين نوع خيابانها متصل ميشرياني درجه دو منشعب و يا به آن هايخيابان
ها تقريبًا از سهم مساوي برخاوردار  ر آنداده و خاصيت دسترسي و جابجايي د خدماتمسافر در سرعت متوسط 

 .شودهاي راهنمايي كنتر  ميها به صورت همسطح و به وسيله چراغهاي اين راهاست. تقاطع
هاا از  تاأمين دسترساي باوده و ايان خياباان      ،هاي جمع كننده و پخش كننده فرعيوظيفه اصلي خيابان

 .گردناد كنناده اصالي متصال ماي    هااي جماع و پخاش   و از سوي ديگر به خياباان  يمحل هايبه خيابان سويك
و در طراحي سعي شده است در ايان ناوع ارتباطاات از     استها در اين خيابان سه راهي ترين نوع تقاطعمناسب
 استفاده شود.   ترکمهاي چهار راه تقاطع
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باه   دبايا داده و مي اتخدمي عمدتًا به عابرين پياده و يا به وسيله نقليه فقط در نقش دسترسي هاي محلخيابان
ها محادود گاردد.   كمك تمهيداتي در طرح تفصيلي آينده حركت وسايل نقليه موتوري و ترافيك عبوري در آن

ها، تنگ نمودن موضعي معابر و ياا ايجااد   بست ترافيكي كردن كوچهتوان به تمهيداتي از قبيل بنميباره در اين
 .كرده ها اشاراختالف ارتفاع يا پلكان در گذرگاه

مقااطع   يالگاو  41-12ه شاه شامار  نق و عرض معاابر شاهر   وعملكردي  مراتبسلسله 41-1نقشه شماره 
 د.  ندهرا نشان مي يعرض

 
 نقل عمومی پیشنهادی پوالدشهر و: شبکه حمل41-8نقشه شماره 
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 دشهر مراتب شبکه ارتباطی پیشنهادی پوال: سلسله41-9قشه شماره ن
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  : الگوی پیشنهادی مقاطع عرضی41-15نقشه شماره 
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شرکت عمران هاي مربوط به ها و ساير پروژهبندي اجراي پروژه خیاباننقشه مرحله -7-1-4
 شهر

بندي توسعه آتي شاهر  متأثر از مرحله دبايمي شرکت عمران شهرهاي بندي پروژهبندي و يا همان اولويتمرحله
كاالن و خارد    يهاا پاروژه  شاامل  ،دنا کنيما اجرا  شهر شهرداري درا ي شرکت عمران شهرهايي كه باشد. پروژه

. بديهي است سطح برخورد با اين استهاي كالن معطوف به پروژه يبازنگرانترار از اين بخش در طرح  .هستند
 موضوع در طرح تفصيلي بسيار خردتر خواهد بود.

بوده به دو دساته اصالي    شرکت عمران شهر كه مختص به دشهرپوالهاي كالن پيشنهادي در شهر پروژه
 :شوندميبندي تقسيم

 هاي ارتباطيشبكه االف 
 هاي خدماتيكاربري اب 

 شود.در ادامه به شرح هر يك از موارد مذكور پرداخته مي
 

 هاي شبكه ارتباطي  بندي اجراي پروژهمرحله -1-7-1-4
پيشانهادي طارح    تثبيت آن بخش از شبكه ،هاي طرح بازنگريسياست زا يکي ،بر اساس مطالعات انجام گرفته

 معاابر  شبكه يهاقسمتها برخي از . عالوه بر ايندقابليت اجرايي بااليي دارنو كه اجرا نشده  ن استيشيجامع پ
 جديدي پيشنهاد شده است.  اصالح شده و در برخي موارد شبكه ،ديجد يازهايبا توجه به ن

شارکت  با توجه باه تاوان ماالي     ،يد شهريدر قسمت توسعه جد ي پيشنهاد شده احداثيهاتمامي شبكه
مراکاز   يارتباط ي، محورهاترين اين معابر. مهمنددار را شهرداري، قابليت ايجاد در كل دوره طرحعمران شهر و 

ه حائااز  . نكتا هساتند  يد شهريها در قسمت توسعه جدحدفاصل برزن يو محورها يها، محور مرکز شهربرزن
 هستند.هاي مطرح شده داراي اهميت اجرايي و اولويت بسيار باال اينكه پروژه بارهاهميت در اين

شارکت عماران   نيز مورد توجه قرار گرفتاه و   پوالدشهرهاي اصلي ترافيكي شهر ها و گرههمچنين تقاطع
 اصالي ورودي  يهاا به ويژه گاره و  هانسبت به اصالح هندسي و ترافيكي اين تقاطع بايستشهرداري ميا ي شهر
 .کنداقدام  شهر

 

  شرکت عمران شهرهاي متعلق به بندي اجراي كاربريمرحله -2-7-1-4
هااي مشاترك باا    هاي اختصاصاي و پاروژه  در دو بخش پروژه پوالدشهر شرکت عمران شهرهاي متعلق به پروژه

 ها عبارتند از:ه تفكيك كاربريهاي پيشنهادي بترين پروژه. مهمشونديمها معرفي ساير دستگاه

  يکارسبز و جنگل ي، فضاپارك -الف
  شهر )تپه مارماضه( يحلقه مرکزپارك اصلي و مركزي واقع در. 
 يغربحاشيه كنارگذر  فضاي سبز. 
 رشه شرقواقع در جنوب  يکارجنگل. 
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  کانا  سوکرافضاي سبزحاشيه دوطرف. 
 ...   

 

 ها ساير پروژه -ب
 به جز كاربري فضاي سبز و پارك عبارتند از:  پوالدشهر شرکت عمران شهرمتعلق به هاي ترين پروژهمهم

 مياراث   ساازمان  با مشاركت اطراف کانا  سوکراواقع در ( ي)مجهز سبزراهفرهنگي  ا محور توريستي
  و گردشگري. فرهنگي

 شهر هايورودي در واقع شهريدرون و برون مسافربري هايپايانه. 
 سازمان صانايع و  با مشاركت  کوه فشارچه و جاده نجف آباداهي واقع در مجاورت منطقه خدمات كارگ

 .معادن
  شهر با همكاري سازمان تربيت بدنيمجموعه ورزشي. 
 واقع در جنوب شهر ا تجاري و گردشگري مجتمع نمايشگاهي. 
 هاتجهيزات شهري با مشاركت ساير دستگاه مراكز. 
   ... 

 

 زمیني در شهر هاي رونحوه دفع آبها و خیابان نقشه شیب -8-1-4

هااي شاهر در ايان    ترين ويژگاي هاي وضع موجود و مهماصلي آن براساس بررسي هايجهتدر مبحث شيب و 
هااي  مشااهدات مياداني و نقشاه    ،هاي طبيعاي موجاود  زهكش ،هاي ارتباطي جديدخصوص و با توجه به شبكه

. دهاي سطحي مشخص گرديدفع آب هايجهتترين بهينهتوپوگرافيكي شهر كه داراي كدهاي ارتفاعي هستند 
در تعياين   باودن، نااچيز  با وجود است و ميزان آن  يشرق شما  -يغرب شيب عمومي شهر )شيب غالب( جنوب

 اند. نقش بارزي داشتهها جهتاين 
هااي ساطحي شاهر از    شود كه در بخش مطالعات و طراحي دفع آببا توجه به شرايط حاكم پيشنهاد مي

هااي باا عارض بيشاتر از     هااي ساطحي در خياباان   سيستم مختلط جوي و باغچه استفاده شود و براي دفع آب
 .(41-11)نقشه شماره  بندي و كانيو استفاده گرددسيستم جدو 
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 : شیب معابر پیشنهادی پوالدشهر 41-11نقشه شماره  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 های توسعه و عمران شهر تهیه طرح و برنامه  صفحه 
 بازنگری طرح جامع پوالدشهر  28 

 

و سـاير   شركت عمران شهر جديـد پوالدشـهر  ظايف هاي مربوط به تفكیك ونقشه -9-1-4
 هاي مسئـول در عمران شهرسازمان

 

، يشاهردار  ،ديا ساازمان عماران شاهر جد    ند ازعبارت پوالدشهر در عمران شهرموثر  هايتأثيرگذارترين سازمان
مسكن باه   هايتعاوني پوالدشهربدني و در مورد خاص تربيت  عالي، بهداشت و درمان،آموزش آموزش و پرورش،
 شاهر د. به عبارتي در شومورد نرر مشخص مي يهاعملكردمحل استقرار  ،يبازنگر ساز. در طرحعنوان مجموعه

هاا و ادارات  . اين عمل امكان انتخاب مكان باراي ساازمان  ابنديياستقرار م و شهريبرزن  -ايعملكردهاي محله
هااي  ساازد. عاالوه بار كااربري    و منعطف فراهم ماي هم به صورت سيا   به صورت ثابت وها را هم تيفعال يبرا

است كه ايان دو   شدهپيشنهاد  يبازنگرهاي كالن نيز توسط طرح برخي فعاليت نيشيجامع پتثبيت شده طرح 
 .  شوندهاي عمده پيشنهادي را شامل ميها و كاربريدر مجموع فعاليت

 :رندو مشخصاتي به شرح زي هاهاي پيشنهادي داراي ويژگيپروژه
 شارکت عماران    هاا باين  است و برخي پاروژه  شرکت عمران شهرها فقط مربوط به برخي پروژه

 .نديا حتي چند سازمان ديگر مشترك اشهرداري و يك  شهر،
 پارک و جنگلفضاهاي سبزند از عبارتجديد پوالدشهر  شرکت عمران شهرهاي مختص پروژه ،-

. همچناين  ، مجتماع نمايشاگاهي و ...  يمساافربر  پاياناه  ،، كليه شبكه معاابر پيشانهادي  يکار
خادمات كارگااهي   فرهنگي و نيز اراضي اختصاص يافته به  -توريستي محورهايي چون كاربري

از جملاه   نارگاذر هااي اداري و حارايم ك  ساايت  مجموعه ورزشاي  تجهيزات شهري،غيرمزاحم، 
 ند.توانند اجرا شوها ميهايي هستند كه به صورت مشترك با ساير دستگاهطرح

هااي  تربيت بدني، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ارشاد اسالمي نيز بار حساب پاروژه    يهاسازمان
 ياطالعات و علاوم مخاابرات   يفناوردانشگاه  پوالدشهرها گردند. در شهر دار اجراي آنتوانند عهدهپيشنهادي مي

زي در توساعه شاهر خواهاد داشات.     هاايي اسات كاه نقاش باار     با اجراي طرح توسعه دانشگاه از جمله دستگاه
 توانند توسط بخش خصوصي اجرا گردند. ها نيز ميهمچنين بخشي از پروژه

 

 يدر شهر و مناطق خاص شهر ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازيات یکل -15-1-4
 

ت طارح باه   تر از آن و با توجه به حجم قابال توجاه آن ضاوابط و مقاررا    نرر به اهميت اين بند و استفاده آسان
باا   شهر پوالدشهر در طرح جامع يبازنگر هاي طرحگزارش چهارمصورت يك جلد مجزا تدوين شده است. جلد 

اين موضوع را پوشاش  « يدر شهر و مناطق خاص شهر ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازيات يکل»عنوان 
 .شودميلذا از تكرار آن در اين قسمت خودداري  ،داده است
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و  از قبیـل آب، فاضـالب  ) بیني نیازهاي آتي شهر در زمینه تأسیسات شهريپیش -11-1-4
... ) 

هاي زيساتي  زيربناي توسعه مجتمع ،آب، دفع فاضالب، برق، تلفن و گازجمله تأمين بعضي از خدمات شهري از 
ريازان و  رناماه و ب هستندها آيند. اين خدمات حداقل نيازهاي ضروري براي تداوم حيات سكونتگاهبه حساب مي

ميزان كمي  يبازنگرها دارند. در مطالعات طرح هاي خود به آنمتخصصان امور شهري توجه خاصي را در برنامه
 يهاخانههيتصفآب و فاضالب و  يهابه شبکهو در اين قسمت ميزان نياز  شدهو كيفي تأسيسات شهري بررسي 

 .شوديمبرآورد  مربوطه
 4154در وضاع موجاود حادود     سااالنه  يمصرف ميزان آب ،عنوان شد ومدجلد  كه در گزارش طورهمان

 مصوب، يو بر اساس تراز جامع آب و انرژ 1422در سا   متوسط مصرف سرانه آب . ميزاناستهزار مترمكعب 
 352 يتا يجمعظرفيات  رسد و با توجه به ياد به نرر ميز يکم ،ن مقداريد که ايرسخواهد تر در روز يل 252 به

  هزار مترمکعب در سا  را به دنبا  خواهد داشت. 32222 در حدود ي، رقميهزار نفر
 بر اساس تراز جامع آب و انرژي، 

 74  درصد براي تأمين مصارف شرب و بهداشت 
 12   درصد براي تأمين مصارف صنعتي ا كارگاهي 

 11 .درصد براي تأمين مصارف سبز و محيط زيست صرف خواهد شد 

 اين مقدار آب در طرح جامع، به نحو زير تأمين خواهد شد؛ بنا بر تراز فوق، تأمين
   رود(هاي سطحي )زايندهدرصد آن از محل آب 17معاد 
   هاي زيرزمينيدرصد آن از محل آب 15معاد 

   هاي بازيافتيدرصد آن از محل آب 18معاد 

 ير انجام داده است؛بيني استحصا  اين مقدار آب را به شرح زمطالعات شركت مهندسين مشاور آبسو پيش
ـ  هااي  هاي موجود و چااه هايي كه در آينده احداث خواهند شد. پتانسيلهاي موجود و يا چاهق چاهياز طر الف 

مورد استفاده نشان دهنده اين واقعيت است كه بدون در نرر گارفتن كيفيات آب، مقادار آب قابال حصاو  از      
 اين مقدار باشد.تواند به مراتب بيش از هاي زيرزميني ميسفره آب

 هاي سطحي و از طرق:از آب ب ـ
 ها و خطوط لوله موجود.علي و با استفاده از تونلشيخخانه باباتصفيه 

 شهر در حوالي چمگاردان و  رود در محلي باالتر از زرينهاي احداثي فلمن در حاشيه زايندهچاه
 كشي از مسيرهاي مجاز.احداث تأسيسات پمپاژ و كلرزني و لوله

علي و امكان انتقا  آب بيشتر به آن، امكان تأمين آب پوالدشهر در خانه باباشيخا توجه به ظرفيت تصفيهب
 خانه وجود دارد.تصفيهاين حد يك متر مكعب بر ثانيه از 

بيني شده كه اين مقدار عمدتًا از بازيافات و پسااب   درصد از آب مصرفي از طريق بازيافت پيش 18حدود 
 هاي پوالدشهر برگشته و به مصارف فضاي سبز شهري خواهد رسيد.بتصفيه شده فاضال
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متر از سطح درياا اسات و در نتيجاه امكاان      1722علي خانه باباشيخالزم به يادآوري است، تراز خروجي تصفيه
جاويي در مصاارف   دارد و از لحاا  صارفه   وجود بدون پمپاژ و به صورت ثقلي ،اي از شهرتأمين آب بخش عمده

بسيار با اهميت است. وجود سيستم انتقا  آب موجود تا خروجي تونل شماره دو كه در شما  اشاترجان   انرژي
، رساني دارد كه عاالوه بار پوالدشاهر   متر مكعب بر ثانيه در آب 12، ظرفيتي حدود استو در نزديكي پوالدشهر 

 .رساني کندآبساير مناطق در محدوده را نيز تواند مي
 د.دهيمپوالدشهر را نشان  يامنطقه يرسانشبکه آب ،41-12نقشه شماره 

 
 : شبکه آبرسانی منطقه پوالدشهر 41-12نقشه شماره 
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. ضاريب برگشات پسااب در شاهر     مجازا اسات   آوري فاضالبشبكه جمع يداراشهر پوالدشهر در وضع موجود 
مقادار   يهزار نفر 352ت يعجم يبرادرصد در نرر گرفته شده است. با احتساب اين ضريب  12پوالدشهر برابر 

شاهر و خاارج از    ي. در حا  حاضر در قسمت شارق مكعب خواهد بود هزار متر 28822فاضالب توليد شده برابر 
شاهر   يساات ياز تأسيا ن يرسد جوابگوي  فاضالب قرار دارد که به نرر ميولوژيه خانه بيآن، تصف يمحدوده قانون

پس از توسعه شهر در منطقه دو، به دليل جانمايي مناساب ايان    خواهد بود.در توسعه مرحله او  )منطقه يك( 
نقشاه شاماره   تصفيه خانه نياز به توسعه آن در اراضي اطراف و گسترش و پيشرفته كردن تجهيازات آن اسات.   

 دهند.يمشهر پوالدشهر را نشان  يشنهاديشبکه فاضالب پ 13-41

 

 دشهر : شبکه اصلی فاضالب پیشنهادی پوال41-13نقشه شماره 
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 رسانی منطقه پوالدشهر : شبکه برق41-14نقشه شماره 
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)گورستان، سیسـتم دفـع زبالـه،     بیني نحوه ايجاد و توسعه تجهیزات شهريپیش -12-1-4
 نشاني و غیره(آتش

هااي ناساازگار يكاي از    ياابي كااربري  گورستان است كه طبق ضوابط مكان ،تجهيزات شهرين يترمهماز جمله 
شاهر پوالدشاهر در داخال     گورساتان  حاا  حاضار،  شاود. در  ناسازگار با بافت شهري محسوب ماي  هايكاربري

است. در طرح جامع پيشين، محال  نيز با مشكل روبرو  ييواقع شده است و به لحا  توسعه فضا يمحدوده شهر
بود. ايان نقطاه باه    ارن پيشنهاد شده گري و کوههاي کوهاي واقع در ميان دو کوه به نامگورستان شهر در نقطه

هااي ساطحي، جهات    هااي پيراماون، جهات آب   اي است که از نرر جهت غالب باد، حفاظت به وسيله کوهگونه
آباد و نداشتن ارزش کشاورزي و مرتعي، مناسب باه نرار   هاي زيرزميني، فاصله تا شهرهاي پوالدشهر و نجفآب
مترمرباع باراي هار آرامگااه، ظرفيات       1نه هکتار اسات کاه باا سارا     1122رسد. مساحت اين اراضي حدود مي

  ميليون نفر را دارد. 8/1سپاري حدود خاک
ناحيه اصفهان، اين نقطه جزء مراتع متوسط است که احداث تأسيسات و تجهيزات شاهري  جامع در طرح 

 در آن به صورت مشروط، مجاز است. به اين معنا که با رعايت ضوابط مربوط به احاداث حاريم سابز، جانماايي    
 گورستان در آن بالمانع خواهد بود.

کاارگيري معيارهااي   و باا باه   (GIS)هااي جیرافياايي   در طرح مجموعه شهري اصفهان، باا تحليال داده  
هاي سطحي و شيب زمين، ها، فاصله از آبگوناگون همچون فاصله از شهرها، کاربري موجود زمين، فاصله از راه

ن پوالدشاهر، صاحه   يشا يبار ديگار بار انتخااب طارح جاامع پ      مناطق مختلف محدوده مجموعه شهري اصفهان
ن مکان با ايان مالحراات صاورت گرفتاه اسات کاه       يگذاشته است. در طرح مجموعه شهري اصفهان، انتخاب ا

هاا را پاساخ دهاد. از    هاي مجااور آن بتواند نيازهاي مشترک و درازمدت شهرهاي پوالدشهر و نجف آباد و آبادي
در حدفاصل اين دو شهر جاي دارد و طبق آخرين تصميمات استاني قرار بر آن است که که اين اراضي  ييجاآن

اي اختصاص يابد، اين انتخاب، درسات و منطقاي باوده و    اراضي مابين اين دو شهر به خدمات مشترک و منطقه
ن باا  يهمچنا  .شاود يت ما يتثبپهنه ن يز ايناز اين رو در طرح جديد  شود.يابي گورستان در آن توصيه ميمکان

دان( متوقف و به فضاي سابز باا   يهر )مزار شهش يوبند، استفاده از گورستان جياز گورستان جد يبردارآغاز بهره
 استقرار عملكردهاي فرهنگي با حفو گلزار شهيدان تبديل خواهد شد.  

ه زرد کاو واقاع در دامناه رشاته    شاهر  يغربا  ياز اراضتوان يم ،زباله يآوردر خصوص استقرار مرکز جمع
هااي طبيعاي،   ها از نرر جنبهاستقرار اين گونه فعاليت به منرور. اين پهنه بهترين شرايط را مطبخ استفاده کرد

منرور تباديل  ن لزوم ايجاد واحدهاي صنعتي بازيافت زباله و کمپوست بهيهمچنزيرساختي و ارتباطي داراست. 
اي شهر پوالدشهر ضروري است. الزم به ذكر است اين اين ذخيره به مواد قابل استفاده ديگر در چرخه زيست بر

هاي اقتصادي ا اجتماعي نيز تأثير به سازايي  هاي زيست محيطي، در توانمندسازي عرصهاقدام عالوه بر حفاظت
هاي منطقاه غارب مجموعاه شاهري     اي شهرداريهاي منطقهدر اين زمينه اقداماتي در چارچوب همكاري دارد.

 شود.ت كه ضمن تأييد اين اقدام، تقويت آن توصيه مياصفهان انجام شده اس
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. اسات  آوردهپوشش خاود   زيرشهر را کل وجود دارد كه  پوالدشهرنشاني در شهر در حا  حاضر يك واحد آتش
دليل نامناسب بودن جانمايي اين مكان و استقرار آن در پهنه مركزي شهر و در مكان ميدان اصلي آتي شاهر،  به

در مرحلاه دوم توساعه پيشانهاد    احداث شاود.   Dو يا  Cهاي اين واحد در يكي از مركز برزنشود مي پيشنهاد
نشاني از نرر قطعاه  هاي آتشاين ايستگاه د.ناحداث گرد هاي توسعهدر مركز برزن مجهز ديگر واحد دوشود مي

 .ن را به خود اختصاص دهنديزم متر مربع 5222 حداقل ستيبايم تفكيكي آن
 دهد.را نشان مي پوالدشهر يشنهاديپ يزات شهريت تجهيمحل استقرار و موقع ،41-15 نقشه شماره

 

 پیشنهادی پوالدشهر  شهریتجهیزات کالن: 41-15نقشه شماره 
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اسـتفاده از اسـتعدادها و    ينه چگـونگ ی، در زميکل يهاهیشنهادها و توصیارائه پ -13-1-4
 شهر يامکانات رشد و توسعه اقتصاد

 

و ايجااد   استعدادها و امکاناتهاي كلي در خصوص نحوه استفاده از ها و توصيهش از مطالعات سياستدر اين بخ
كاه توساعه فراينادي پوياا و     ييشاود. از آنجاا  ه ماي ئا ارا پوالدشاهر شرايط مناسب رشد و توسعه اقتصادي شهر 

كه براي اين. نياز داردي هاي مختلف اقتصادها و عملكرد بخشهماهنگي و توازن در سياست بهچندبعدي است، 
 .  استفاده کنندمنطقه  استعدادها و امکانات ازها از اثربخشي مناسبي برخوردار باشند بايد اين سياست

آهان اصافهان،   ذوب يشهرکرد و مرکز صانعت  ا ر جاده اصفهانيشهر پوالدشهر به لحا  قرارگيري در مس
برتار صانعتي كشاور باا      يهااز قطب يکيبه عنوان  صنعتي اشترجان و همجواري با شهر اصفهان وجود شهرك

 دسترسي آسان به صنايع مادر، از شرايط مناسبي براي رشد و توسعه اقتصادي برخوردار است. 
فعاا    منراور باه هااي كلاي   راهكارها و سياست ،شهر پوالدشهر استعدادها و امکاناتسان با توجه به بدين

سطح رفاه  و که در راستاي ارتقاء رشد اقتصادياهم اين راهكارها  .شوده ميئارا استعدادهاشدن و شكوفايي اين 
 عبارتند از: ساكنين منطقه حائز اهميت هستند،

 هاي اقتصاديهاي حضور فعا  آن در عرصهتوجه به بخش خصوصي و ايجاد زمينه. 

  اسيمقکوچ  يهابنگاه توسعهايجاد شرايط الزم براي رشد و. 

 تشكيل سرمايه گذاري و جذب وسرمايه اداري،و انع قانوني حل مو تالش براي حذف و. 

  بازرگاني و تقويت زيربناهاي الزماستفاده از الگوهاي مدرن. 
 ايجاد و انباشت  منروربههاي اقتصادي ها و گسترش و تقويت پيوند ميان بخشتنوع بخشي به فعاليت

 .ارزش افزوده
 دانش پايههاي تأكيد و توجه به فعاليت. 

 هاي باال در زمينه ساخت و سازخصوص وجود ظرفيتهاي ممتاز شهر بهفاده از قابليتاست. 

 هاي عمران و توسعه شهرهاي خدمات اداري و صرف آن در فعاليتکنتر  و تحديد هزينه. 

فـوق بـه    يهـا نقشـه  هـا و مربوط به طـرح  ي، جداول و نمودارهايهیگزارش توج -14-1-4
 يشنهادیک وضع موجود و پیتفک

 

به شارح زيار    شهر پوالدشهر در طرح جامع يبازنگر مطالعات مربوطه و ابزارهاي بيان نوشتاري و تصويري طرح
 است:
  : هاا جادو  توجيهي،  هايشامل گزارش که بررسي و شناخت وضع موجود شهر )بخش او (جلد او ،

 است. صفحه 121در قالب  مربوطه ري، تصاوهانقشه
  هاا جدو توجيهي،  هايشامل گزارش ( کهدومع موجود شهر )بخش : بررسي و شناخت وضدومجلد ،

 است. صفحه 88در قالب  مربوطه تصاوير و هانقشه
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  و  هاا ، نقشههاجدو توجيهي،  هايگزارششامل که ها يل و استنتاج از بررسيه و تحليتجز: سومجلد
 است. صفحه 13در قالب  نمودارهاي مربوطه

  ي هاا نقشه ها وجدو توجيهي،  هايشامل گزارششهر که  ل و ترافيكونقمطالعات حمل: چهارمجلد
 است. صفحه 18در قالب  مربوطه تصاوير و

  وهاا  جدو توجيهي،  هايگزارششامل شهر که  توسعه و عمران يهاها و برنامهه طرحي: تهپنجمجلد 
 است. صفحه 41در قالب  مربوطه يهانقشه

  تاوجيهي،   هااي شاامل گازارش  اي عمومي توساعه حاريم کاه    : مطالعات و تدوين راهبردهششمجلد
 است. صفحه 18در قالب  مربوطه هانقشه و هاجدو 

  شاامل  که  يدر شهر و مناطق خاص شهر ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازيات ي: کلهفتمجلد
 است. صفحه 122در قالب  مربوطهر يتصاو و هاجدو توجيهي،  هايگزارش

  توجيهي هايشامل گزارشکه  هاي اجرايي مرتبط با امور شهرينامهانين و آيينگزيده قو: هشتمجلد 
 است. صفحه 54در قالب  مربوطه يهاجدو  و

 

 توسعه و عمران شهر هايبرنامهتهیه  -2-4

هاای مااهوی   ژگای يکای از و يزی و اجرای طرح توسعه و عماران شاهر   يرمات برنامهيد بر عملی بودن تصميکأت
 اتيا عمل يسازمانده ،هاي توسعه و عمران شهر، نوع اقدامات اجراييدر تدوين برنامه راهبردی است.زی يربرنامه

 .  شوندتعيين مي يي،مسئو  اجرا ينهادهانيز نحوه نرارت و  و
هاي شهري و نيازهاي ضروري شهر در وضاع  بر اساس نرام جديد كاربري اراضي و شبكه راهدر اين طرح 

دساته اصالي    سهبه  جديد هاي پيشنهادي طرح جامعمجموع برنامه .شودميارائه  هاديهاي پيشنبرنامه موجود
 بندي هستند.قابل تقسيم

. ايان  كن داراي تجلاي كالبادي آناي نيساتند    شاوند ولاي  هايي كه منجر به توسعه شهر ماي برنامه :دسته نخست
ده و گيرند داراي تجلي كالبادي نباو  ، اقتصادي و فضايي جاي ميهاي محيطي، اجتماعيها كه در سيستمرنامهب

 . شوندبيشتر موضوعي محسوب مي

شاوند. برخاي از ايان    هاي توسعه بيشتر داراي تجلي كالبدي بوده و به مساتحدثات خاتم ماي   برنامه :دومدسته 
( دارند و در مطالعات هاي مربوطخاص )وزارت خانه بخشي محسوب شده و مجريان هاي توسعهها و پروژهبرنامه

شود )مانند گازرساني، فاضالب شهري، احاداث مراكاز پسات و    پرداخته ميها بدان ترکمشهر  جديد رح جامعط
شوند، پيشنهادي طرح جامع مطرح مي هاي كالن و عمدهها كه تحت عنوان كاربريبرخي ديگر از اين پروژه .(...
جدياد طارح جاامع     هايهادپيشان  و برخاي ديگار   جاامع پيشاين  تثبيت شده از طرح  هابرخي از اين پيشنهاد)

هاي مذكور . پروژهايست در طو  دوره طرح اجرا گردندبتوسعه شهر محسوب شده و مي هايت( از ضرورهستند
هاي . در اين بخش طرحاند( آورده شده4-2شهر )طرح توسعه كالبدي بند  در بخش تهيه طرح توسعه و عمران

 .شوندي ميبندطبقه هاي مذكورمدت پروژهميان مدت و سپس كوتاه
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هاي پيشين فهرستي از پروژه هايو حتي شايد در تلفيق با برخي از پيشنهاد ياد شدهعالوه بر موارد  :سومدسته 
 هاي تفصيلي موضعي در اين طرح شناسايي و پيشنهاد گرديدند.موضعي با عنوان طرح

توانناد  ح پايه تفصيلي شهر هار ياك ماي   در مرحله بعدي طرح جامع و پس از تهيه طركه  يادشدههاي پروژه   
  :اي خاص باشند و در حد تفصيل مورد بررسي قرار گيرند عبارتند ازپروژه
 سازي برزنآماده هايطرح D کار و فعاليت - مسكوني مختلط هاحيو ن. 

 توريستي ا فرهنگي واقع در اطراف كانا  سوكرا طرح طراحي شهري محور. 
  (و ... از اصفهانمبدأ اصلي به ويژه هر )ساماندهي مبادي ورودي شطرح. 
  تقاطع محور هاي مهم شهر بهسازي تقاطعطرح(R3    آهان ذوببا كنارگذر غرب و بزرگراه اصفهان ا 

 .(و ... در گردنه گاوپيسه
 و فضاي سبز با حفو گلزار شهيدان به پارك جنوبي تبديل گورستانسنجي امكان طرح.  

 گاه بزرگ پوالدشهر.سنجي و توسعه ورزشطرح امكان 
  و... 

 

 مدت شهرعمراني میان  برنامه -1-2-4

مرباوط   قسنتگونه كه در . هماناستبه دو برنامه پنجساله قابل تفكيك  پوالدشهرريزي طرح جامع دوره برنامه
لطماات  برناماه پنجسااله   عادم تهياه    شاد، از نرر پرسنل و وضعيت مالي اشاره  پوالدشهربه وضعيت شهرداري 

فواصال تاأمين اعتباار ماالي و      است. و شهرداري وارد ساخته ، شركت عمران شهرتصادي بر پيكره مالي شهراق
خاود از دياد   به وجود آمده، مدت و بلندمدت ها و تأخيراتي كه در اين بين به دليل نبود برنامه ميانپرداخت آن

. اسات ريزي شهر برنامه زمينهلندمدت در مدت و ب. اما طرح جامع داراي دو دوره مياناستاقتصادي قابل تأمل 
شاركت عماران شاهر و    هاي عمراني كه به اجراي طرح جامع شهر توساط  برنامهاز حداقل آن بخش گنجانيدن 

و براي شاهروندان  نبوده دهد كه اجراي آن خالي از منفعت را به مسيري سوق مي ايشان، داردشهرداري ارتباط 
 دهاي مهمي به ارمیان خواهد آورد.دستاور طرح، در دوره طي پوالدشهر

اي و فضاايي شاهري، برناماه    كالبدي انترام، عالوه بر ساماندهي و ايجاد پوالدشهرريزي طرح جامع برنامه
و اقتصاادي   كالبادي اي اسات  امهرنشهر و بتوسعه  به منرورمنسجم و جامع در خصوص ايجاد راهكارهاي الزم 

فاقد آن بوده و در گسترش دهه آتي به همراه افزايش  پوالدشهراضر حا  ح شهري كه در استقرار خدمات براي
 شود. تعداد جمعيت شهر نياز به چنين خدماتي احساس مي

 ،گيارد هاي عمراني عمده پوالدشهر كه عمدتًا توسط شركت عمران شهر جديد انجام ميها و فعاليتپروژه
ساطح مياان   هام ، احاداث تقااطع غيار   کار و فعاليت - مسكوني مختلط هاحينو  Dسازي برزن آماده شامل طرح

در محل تقااطع   R4محور احداث زيرگذر در  با كنارگذر غربي،و حوزه خدمات شهری  Fمحور جداكننده برزن 
احداث شبكه معابر در منطقه دو )توساعه آتاي(، احاداث كنارگاذر جناوبي، احاداث مجتماع         با كنارگذر غربي،

خاناه  توساعه تصافيه   ورزشاگاه بازرگ پوالدشاهر،    هتوساع قع در جنوب شهر، وا ا تجاري و تفريحي  نمايشگاهي
هااي دامناه   كااري جنگال شهر، حاشيه جنوبي  تفريحياحداث مجموعه جنگلي ا  ، پوالدشهر بيولوژيك فاضالب
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توريستي ا فرهنگي واقاع در اطاراف كاناا      احداث محور ،پنجي با عنوان حوزه سبز پيراشهريشرقي رشته كوه
هاي فرهنگي، فراغتي و تفريحي با غلبه فضاهاي سابز و بااز   احداث مجموعه در قسمت توسعه آتي شهر،سوكرا 

هااي حفااظتي و   ساماندهي صنايع و خدمات شهري است كاه در برناماه باا هادف    مطابق با منطق اقتصاد فضا، 
از شهر خواهاد باود. ايان    ام حركت مورد نيسازي و ساماندهي نرسازي و آرامها و همچنين ايمنكنتر  آالينده

)جادو    است پذيرتفكيك« تیيير و ساماندهي»و « توسعه و ساخت»در دو حوزه هاي عمراني ها و فعاليتپروژه
 (.42-1شماره 
ترافيك شهري، ايجاد و نگهداري فضااي سابز    مشكالت عبور و مرورهايي كه به حل حا  حاضر طرح در

شاهري و   غسالخانه، كشتارگاه، تأسيسات حفاظتي، بهسازي محيط نشاني، گورستان وتجهيز شده، احداث آتش
هاي عمراني ساليانه شهرداري شهر قارار  مجموعه هزينهامثا  آن در فضاهاي ساخته شده شهر كه در فصو  زير

يابد. ايجاد اماكن ورزشاي، تأسيساات فرهنگاي و توريساتي،     به مديريت شهري و شهرداري ارتباط مي ،گيردمي
هاي هاي سطحي، ايجاد ساير تأسيسات و تسهيالت شهري و بهبود امور شهري نيز در سرفصلفع آبهدايت و د

برنامه عمراني شهرداري گنجانيده شده اما به طور عام تأمين اعتباارات ماالي در خصاوص تأسيساات ورزشاي،      
، ارتباطاات و  رسااني، گازرسااني  رسااني، بارق  هااي ساطحي و فاضاالب و آب   آموزشي، فرهنگي و توريستي، آب

مادت  هاي عمراني كوتااه مخابرات و امثا  آن متوليان خاص خود را در شهرهاي مختلف دارند كه در قالب طرح
نمايناد. عماده   ساله به تأمين اعتبارات در قالب اعتبارات استاني به موقع خود اقدام ميمدت پنجساله و ميانيك

در قالب وظايف فعلي به عهده دارد به  شهر )منطقه يك( پوالدشهر در بخش ساخته شدهخدماتي كه شهرداري 
 شرح ذيل قابل ارائه است:

 .تنريف محيط شهري 
 نشاني.، آتشيسات جمع آوري و دفع زباله شهريتوسعه و بهبود طرح تأس 
 هاي محيطي در شهر.رفع آلودگي 

 هاي سطحي.بهسازي سيستم دفع آب 

 ز.كنتر  امور ساختماني و صدور مجوز ساخت و سا 

 جامع. كنتر  توسعه شهري از طريق طرح 

 اي و شهري، فضاهاي سبز حاشايه  ناحيه ااي  هاي محلهها و فضاهاي سبز عمومي )پاركاحداث پارك
 .معابر و فضاهاي سبز نواري(

       توسعه معابر، احداث معابر جديد مصوب طرح، طرح تعريض معاابر و اجاراي فضااهاي شاهري چاون
   آن.ها، ميادين و امثاتقاطع

  شاهري، مساافربري، بااربري،    درون شاهري، پاياناه   عبور و مروراجرا و توسعه و تجهيز سيستم شبكه
 .هاي عموميپاركينگ

 خدماتي اهاي تجاري هاي درآمدزا و توسعه مراكز خدماتي چون مجتمعاجراي طرح. 

هااي  بار عهاده ساازمان    در طو  دوره اجراي طرح، عمليات اجرايي در زمينه تأمين خدمات عماومي و رفااهي  
 مسئو  به شرح ذيل خواهد بود:
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   توسعه فضاهاي آموزشي و احداث فضاهاي مورد نياز در سطوح كودكستان تا دبيرستان و مراكز كاار و
 دانش توسط آموزش و پرورش شهرستان لنجان در شهر طبق طرح پيشنهادي.

    ت و درماان شهرساتان و بخاش    احداث و توسعه فضاهاي درماني ا بهداشتي توسط اداره كال بهداشا
 خصوصي.

 هااي شاهري( توساط    هاي ورزشي مراكز بارزن و محلاه  ، زمينتوسعه و ايجاد مراكز ورزشي )ورزشگاه
 گذاري بخش خصوصي.سرمايهو  و با همكاري شهرداري و شركت عمران شهربدني سازمان تربيت

 ر امور اداري و انترامي )فرمانداري هاي مسئو  دايجاد و توسعه مراكز اداري و انترامي توسط سازمان
 .شهرستان ا سازمان انترامي شهرستان(

     ايجاد مراكز گذران اوقات فراغت و مراكز فرهنگي، تأسيسات پذيرايي ا تفريحي و گردشاگري توساط
و تشاويق بخاش خصوصاي در     شاهرداري و شاركت عماران شاهر     همكااري  با و اداره ارشاد اسالمي

 مراكز. گذاري و احداث اينسرمايه
 تلفان ا گااز( باا توجاه باه         اهاي زيربنايي و تأسيسات شاهري )آب ا بارق       توسعه و تجهيز شبكه

هاي مسئو  در اين امر و پيگيري شركت عمران و شهرداري در همااهنگي اجاراي   هاي سازمانبرنامه
 ها.اين برنامه
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 در طرح جامع پوالدشهر  میان مدت طرح بازنگري هاي عمرانيها و برنامهطرح: 42-1جدول شماره 
 هدف سازمان اجرايي هاي عمرانيها و برنامهطرح حوزه اقدام رديف
 شهر و توسعه آتيو فعاليتی تأمين نيازهاي سكونتي  شركت عمران شهر جديد پوالدشهر کار و فعاليت -ناحيه مختلط مسكوني و  D سازي برزنآماده هایطرح توسعه و ساخت 1
 سازي و ساماندهي نرام حركت در سطح شهر و ارتباط آن با پيرامونايمن شركت عمران شهر جديد پوالدشهر با كنارگذر غربيحوزه خدمات شهری و F هايسطح ميان محور جداكننده برزناحداث تقاطع غير هم توسعه و ساخت 2
 سازي و ايجاد دسترسي به باغستان امام و پهنه سبز پيراشهريايمن ران شهر جديد پوالدشهرشركت عم در محل تقاطع با كنارگذر غربي R4احداث زيرگذر در محور  توسعه و ساخت 3
 ر كنار توسعه مسكونيد توسعه نرام حركت در سطح شهر و شركت عمران شهر جديد پوالدشهر احداث شبكه معابر در منطقه دو )توسعه آتي( توسعه و ساخت 4

 ركت عمران شهر جديد پوالدشهرش احداث كنارگذر جنوبي توسعه و ساخت 5
انتقا  سفرهاي عبوري اصفهان ا ذوب آهن از پليس راه تا گردنه گاوپيسه باه ايان    

 محور

ه اصافهان و تیييار نقاش    هاي خدماتي به منرور تأمين خدمات منطقايجاد فعاليت شركت عمران شهر جديد پوالدشهر احداث مجتمع نمايشگاهي ا تجاري و تفريحي واقع در جنوب شهر توسعه و ساخت 1
 عملكردهاي خدماتي شهر به سمت شهري با

 توسعه ورزشگاه بزرگ پوالدشهر توسعه و ساخت 7
 -شركت عمران شهر جديد پوالدشهر 
 هاي ورزشي و توسعه روانگسترش فعاليت اداره تربيت بدني شهرستان لنجان

شركت عمران  -شركت آب و فاضالب  توسعه تصفيه خانه بيولوژيك فاضالب پوالدشهر توسعه و ساخت 8
 شهر جديد پوالدشهر

 آب و خاك شهر و محدوده بالفصل آن كنتر  زيست محيطي آلودگي

 ايجاد فضاهاي گذران اوقات فراغت براي شهر و پيرامون آن شركت عمران شهر جديد پوالدشهر تفريحي حاشيه جنوبي شهراحداث مجموعه جنگلي ا  توسعه و ساخت 1

 شركت عمران شهر جديد پوالدشهر هاي دامنه شرقي رشته كوه پنجي با عنوان حوزه سبز پيراشهريكاريجنگل عه و ساختتوس 12
قدرت پااليندگي محيط زيست طبيعي در فيلتراسيون آلاودگي ناشاي از    حمايت از
 هاي صنعتي )كارخانه ذوب آهن(فعاليت

 به منرور رفاه عمومي شهروندان ايجاد فضاهاي تعاملي فرهنگي ا فراغتي شركت عمران شهر جديد پوالدشهر قع در اطراف كانا  سوكرا در قسمت توسعه آتي شهرتوريستي ا فرهنگي وا احداث محور توسعه و ساخت 11
 ايجاد مراكز تفريحي و تعاملي اجتماعات محلي ان شهر جديد پوالدشهرشركت عمر هاي فرهنگي، فراغتي و تفريحي با غلبه فضاهاي سبز و باز مطابق با منطق اقتصاد فضااحداث مجموعه توسعه و ساخت 12
 هاي مختلف اقتصاديتجديدپذيري و تبديل مواد براي استفاده در فعاليت بخش خصوصي -شهرداري پوالدشهر  ايهاي منطقهبا همکاري طرح بازيافت زباله شهر تیيير و ساماندهي 13
 ساماندهي كالبدي فضايي و زيست محيطي صنايع و خدمات شهري شركت عمران شهر جديد پوالدشهر يع و خدمات شهريساماندهي صنا تیيير و ساماندهي 14

 زاييهاي اعتباري ا مالي به منرور تقويت مشاركت مردمي در اشتیا طرح تشكيل صندوق تیيير و ساماندهي 15
 -شركت عمران شهر جديد پوالدشهر 

 شهرداري پوالدشهر
 هاي اقتصاديهاي حضور فعا  آن در عرصهش خصوصي و ايجاد زمينهتوجه به بخ

اداره كار و امور اجتماعي شهرستان  اي در آموزش نيروي كار جوانطرح تقويت و احداث مراكز فني و حرفه توسعه و ساخت 11
 لنجان

 هاي اقتصاديآموزش نيروي كار متخصص براي ورود به عرصه

 هاي شهرافزايش مشاركت شهروندان در فعاليت شركت عمران شهر جديد پوالدشهر هاي شهريايجاد سازوكارهاي مناسب همكاري مستمر و فراگير شهروندان در اجراي طرح برنامه تیيير و ساماندهي 17
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 و شهرداري پوالدشهر شركت عمران شهر جديدبرنامه عمراني كوتاه مدت  -2-2-4

گيارد،  انجاام ماي   و شهرداريكه توسط شركت عمران شهر پوالدشهر  هاي عمراني كوتاه مدت پيشنهاديبرنامه
طارح   ،Cو  A ،Bگانه هاي سههاي مراكز برزنطرح اصفهان،سمت از  شهر اصلي ساماندهي وروديطرح شامل 

 در اراضاي خاالي منطقاه ياك و     هاا ، تكميل سلسله مراتب شبكه دسترسيشهر هاي سطحيهدايت و دفع آب
و فضااي   باه پاارك   جناوبي  تبديل گورستان طرحو  طرح احداث گورستان جديد شهر ،زيساآماده داراي طرح

 است. سبز با حفو گلزار شهيدان
مركز اصلي شهر، پاارك اصالي و    طراحي شهري هايطرح ،ارتقاء كيفيت زندگي شهر به منرورهمچنين 

در منطقه يك  اف كانا  سوكراتوريستي ا فرهنگي واقع در اطر  محور مركزي واقع در حلقه مركزي شهر و طرح
 (.42-2)جدو  شماره  در اولويت اجرايي قرار دارند پوالدشهر

 

 طرح بازنگري در طرح جامع پوالدشهركوتاه مدت  هاي عمرانيها و برنامهطرح: 42-2جدول شماره 
 هدف سازمان اجرايي هاي عمرانيها و برنامهطرح رديف

1 
ساامت از  شااهر اصاالي ساااماندهي وروديطاارح 
 اصفهان

شركت عمران شهر جديد 
 پوالدشهر

ساماندهي ورودي اصلي شهر و هويت بخشي باه  
 آن

شركت عمران شهر جديد  Cو  A ،Bگانه هاي سههاي مراكز برزنطرح 2
 پوالدشهر

به منراور رفااه عماومي    خدماتي ايجاد فضاهاي 
 شهروندان

 هاي سطحي شهرطرح هدايت و دفع آب 3
د شركت عمران شهر جدي

 پوالدشهر+ شهرداري 
هااي زيرسااختي و زهكشاي در    رفع محادوديت 

 سطح شهر

4 
ها در اراضي تكميل سلسله مراتب شبكه دسترسي
 سازيخالي منطقه يك و داراي طرح آماده

شركت عمران شهر جديد 
 پوالدشهر

ر كناار  د توسعه نراام حركات در ساطح شاهر و    
 توسعه مسكوني

5 
و فضااي   پاارك  باه  جنوبي تبديل گورستان طرح

 سبز با حفو گلزار شهيدان
 پوالدشهرشهرداري 

خارج سازي گورستان از محدوده شاهر و تباديل   
آن به پارك و فضاي سبز با استقرار عملكردهااي  

 فرهنگي 
 خارج سازي گورستان از محدوده شهر  پوالدشهرشهرداري  طرح احداث گورستان جديد شهر 1

 طرح طراحي شهري مركز اصلي شهر 7
شركت عمران شهر جديد 

 پوالدشهر

و  ايجاااد فضاااهاي تعاااملي فرهنگااي ا فراغتااي   
به منرور رفاه عمومي  خدماتيفضاهاي  همچنين
 شهروندان

 پارك اصلي و مركزي واقع در حلقه مركزي شهر 8
شركت عمران شهر جديد 

 پوالدشهر
باه   ايجاد فضااهاي تعااملي فرهنگاي ا فراغتاي      

 منرور رفاه عمومي شهروندان

توريستي ا فرهنگاي واقاع در اطاراف      طرح محور 1
 در منطقه يك پوالدشهر كانا  سوكرا

شركت عمران شهر جديد 
 پوالدشهر

باه   ايجاد فضااهاي تعااملي فرهنگاي ا فراغتاي      
 منرور رفاه عمومي شهروندان
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 هاي مؤثر در عمران شهرمدت تفكیك شده ساير سازمانبرنامه كوتاه -3-2-4

باا كنارگاذر غارب و     R3ساطح محاور   احداث تقاطع غير هام  توان بهميهاي عمراني كوتاه مدت شهر از برنامه
اداره کال راه و   وشركت عمران شاهر جدياد پوالدشاهر     آهن در گردنه گاوپيسه توسطذوبراه اصفهان ا  بزرگ

 اصافهان  اه علوم پزشكيايجاد مراكز بهداشتي و درماني و خدمات اجتماعي توسط دانشگترابري استان اصفهان، 
ره احداث فضاهاي آموزشي از پيش دبستاني تا متوساطه توساط ادا   ،و سازمان تأمين اجتماعي شهرستان لنجان

اي از طرياق ساازمان آماوزش فناي و     حرفاه  -مركز آموزشاي فناي   ، احداثآموزش و پرورش شهرستان لنجان
اداره تربيات بادني    هر جدياد پوالدشاهر و  شركت عماران شا   و احداث ورزشگاه مخصوص بانوان توسط ايحرفه

 (.42-3اشاره كرد )جدو  شماره  شهرستان لنجان
 

 آموزش و پرورش شهرستان  الف ـ
 هاي مورد نرر در شروع احداث ساختمان مراكز آموزشي در شهر كاه در  تهيه برنامه اجرايي و اولويت

اي كار و دانش و تجهيز اماكن خصوص احداث مراكز آموزشي كودكستان تا دبيرستان و مدراس حرفه
 آموزشي مورد نرر است. 

    جلب نرر خيرين مدرسه ساز از طريق دعوت از متمكين شهر در جلساتي در شاهرداري و آماوزش و
 پروش براي ساخت مراكز آموزشي در شهر.

  .جلب نرر بخش خصوصي در احداث و تجهيز مدارس غيرانتفاعي در شهر 
 

 سازمان تربیت بدني  ب ـ
 هاي ورزشي شهري در طرح جامع )كاربري شهري( و برآورد ميازان نيازهااي آتاي در    سايي زمينشنا

 طرح جامع و سپس طرح تفصيلي شهر )مراكز محله و ناحيه(.
     گنجانيدن اعتبارات الزم براي ساخت فضاهاي پيشنهادي ورزشي شهري در طارح جاامع و از طرياق

 )پنجساله او (. هاي پنجسالهاعتبارات ساالنه استاني در طرح
 گذاران بخش خصوصي در مشاركت با اين سازمان در تهيه فضااهاي ورزشاي خصوصاي    جلب سرمايه

 هاي ورزشي در طرح جامع(.شهري )مشاركت در ساخت با همكاري صاحبان زمين

 فرمانداري شهرستان  پ ـ
 هاي مستقر در شهر. نهاي اداري در طرح جامع با توجه به نيازهاي ادارات و سازماتهيه طرح مجتمع 
      جلب نرر مسئوالن استان در تخصيص اعتبار براي ساخت فضااهاي اداري در طارح جاامع و ساپس

تفكيك و واگذاري به ادارات نيازمند به فضاي اداري و ايجاد امكانات و تسهيالت براي ماردم شاهر در   
 مراجعه براي انجام امور اداري.
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 ي شهرياسیسات زير بنايهاي تهاي مسئول در تامین نیازسازمان ت ـ
  هاي آبرساني شهري و شناسايي مخازن و منابع آب مورد نيااز جمعيات تاا انتهااي دوره     اجراي طرح

 رساني. هاي آبريزي طرح با تأمين اعتبار الزم براي تكميل مطالعات و اجراي طرحبرنامه
 رسااني  ه افات در شابكه آب  رسااني و كااهش بهينا   تامين اعتبار براي رفع مشكالت موجود شبكه آب

 موجود. 
 هااي توساعه جدياد شاهر در طارح      رساني در بخاش تأمين اعتبارات براي طراحي و اجراي شبكه آب

 جامع.  
 آوري هاي سطحي پاس از تصاويب طارح مطالعاات فاضاالب و جماع      اجراي طرح فاضالب و دفع آب

 هاي سطحي پوالدشهر. آب
 

 هاي مؤثر در عمران شهرت ساير سازمانمدهاي کوتاه: برنامه42-3جدول شماره 
 سازمان اجرايي هاي عمرانيها و برنامهطرح رديف

سازمان تأمين اجتماعي  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  درماني و خدمات اجتماعي -احداث مراكز بهداشتي 1
 شهرستان لنجان

2 
-در برزن احداث فضاهاي آموزشي از پيش دبستاني تا متوسطه

 اداره آموزش و پرورش شهرستان لنجان لفهاي مخت

 ايسازمان آموزش فني و حرفه اي در حوزه خدمات شهريحرفه -احداث مركز آموزشي فني 3

 مخصوص بانوان مجتمع ورزشياحداث  4
اداره تربيت بدني  -شركت عمران شهر جديد پوالدشهر 
 شهرستان لنجان

5 
ر غارب و  باا كنارگاذ   R3ساطح محاور   احداث تقاطع غير هام 

 آهن در گردنه گاوپيسهذوبراه اصفهان ا بزرگ
شركت عمران شهر جديد پوالدشهر + اداره کل راه و 

 ترابري استان اصفهان
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