 .1برنامه اصفهان22+
اولين برنامه پنج ساله توسعه عمراني ،اجتماعي و فرهنگي شهرداری اصفهان تحت عنوان «اصفهان »22+طي
سالهای  9731-9731تدوین و به اجرا درآمد .در این برنامه  22طرح و پروژه کالن شهری در سه محور
حمل و نقل و ترافيک ،فضای سبز و فرهنگي -اجتماعي طي جلسات کارشناسي با دریافت نظرات مدیران ارشد
شهرداری تعریف گردید.
در این برنامه سعي شد با اجرای پروژه های فرهنگي و اجتماعي (مانند احداث فرهنگسراها ،سالنهای مطالعه،
ایجاد فضاهای ورزشي و مراکز تفریحي) ،پروژه های حمل و نقل و ترافيک (مانند احداث پلهای مختلف ،ایجاد
تقاطع ها ،اجرای رینگ درون شهری و برون شهری و احداث پارکينگ) و پروژه های فضای سبز و حفظ و احياء
محيط زیست (مانند اجرای پروژه باغ گلها ،کمربند فضای سبز و تأسيس پاركهای مختلف در سطح شهر و ارائه
خدمات جمع آوری زباله به صورت مكانيزه و تفكيک و بازیافت آن) مقدمات ایجاد شهری سالم و با طراوت که
کليه مظاهر انسان زیستي را در بر داشته باشد ایجاد گردد.
هر چند که تعدادی از پروژه های این برنامه به اجرا در نيامد و یا تكميل و احداث آنها به دومين برنامه پنج
ساله شهرداری اصفهان «اصفهان  »51موکول گردید ،ليكن برنامه «اصفهان  «22+سرآغاز برنامهریزی و مدیریت
متفكرانه کالن شهر اصفهان بود که ثمرات و دستاوردهای با ارزش و گرانبهائي را در عرصه های فرهنگي،
خدماتي،زیست محيطي ،ترافيكي و عمراني به همراه داشت.
در ادامه پروژه های این برنامه به اختصار مرور مي گردد.
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 )9مجموعه پلهای غدیر
 )2فرهنگسرای نور
 )7باغ گلها
 )4تقاطع غير همسطح قائميه
 )1تقاطع غيرهمسطح شهيد ستاری
 )6تقاطع غيرهمسطح شهيد خرازی
 )3سالنهای مطالعه
 )5تقاطع غير همسطح الله
 )1فضاهای ورزشي
 )91آکواریوم و موزه تاریخ طبيعي
 )99احياء و بازسازی ميدان امام حسين (ع)
 )92احيای بافت تاریخي چهارباغ عباسي
 )97کمربند فضای سبز
 )94تفكيک و بازیافت مواد زائد جامد از مبدأ
 )91پارکينگهای چند طبقه
 )96رینگ سوم ترافيک شهری
 )93اصالح سيستم حمل ونقل وترافيک
 )95پارك بزرگ جنگلي ناژوان
 )91کتابخانه امام خميني(ره)
 )21نماد و درآیگاه شهر
 )29تاالر بزرگ شهر
 )22مرکز علوم و فنون قرآني

