 .1معرفی برنامه اصفهان 09
پس از طی دو دوره پنج ساله در تدوین و اجرای برنامه های توسعه شهری در شهرداری اصفهان و با ایجاد
بلوغ سازمانی نسبت به جایگاه برنامه ریزی ،سومین برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان از طریق تشکیل شورای
عالی برنامه ریزی ،کمیته های تخصصی و تلفیق و زیرکمیته های تخصصی ،در قالب  8هدف عالی 73 ،هدف
میانی 611 ،طرح و  6371پروژه شهری تدوین گردید.
از مهمترین اسناد باالدستی این برنامه می توان به قانون برنامه چهارم توسعه کشور ،سند چشم انداز بیست
ساله کشور و استان ،اصول و راهبرد های طرح تفصیلی و استراتژی توسعه اصفهان  6767اشاره نمود.
 1.1اهداف کالن برنامه اصفهان 09
 )6توسعه فضایی متوازن و متعادل شهری
 )6ارتقاء جایگاه ملی و بین المللی شهر اصفهان
 )7احیاء ،حفاظت و بهبود محیط زیست شهری
 )7ارتقاء فرهنگ شهروندی
 )5توزیع عادالنه و ارتقاء کیفیت خدمات به شهروندان
 )1بهبود عبور و مرور شهری
 )3ارتقاء هویت اسالمی شهراصفهان
 )8ارتقاء توانمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری شهرداری

 1.1اهداف میانی اصفهان 09
 )6زمینه سازی در جهت تحقق مدیریت واحد شهری
 )6بسترسازی در جهت نیل به شهر نمونه و پیشرفته اسالمی
 )7احیاء ،حفظ و تقویت ارزش های فرهنگی ،تاریخی ،اسالمی و ملی شهر اصفهان
 )7ارتقاء فرهنگ عمومی و هویت اسالمی شهروندان
 )5تدوین ،تبیین ،نهادینه نمودن و ارتقاء فرهنگ و حقوق شهروندی
 )1بهبود کیفیت و توزیع متناسب و عادالنه خدمات در سطح شهر
 )3بهبود و توسعه زیرساخت های شهری
 )8کنترل و کاهش آلودگی های محیط زیست شهری
 )9افزایش خدمات ایمنی شهر و شهروندان
 )61افزایش سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای درون شهری
 )66ساماندهی مشاغل و فعالیت ها و کاهش معضالت اجتماعی شهری
 )66هویت بخشی به سیما و کالبد شهر و تثبیت هویت و شخصیت اصفهان
 )67ارتقاء عملکرد فرهنگی و تفریحی عرصه ها و محورهای طبیعی شهر
 )67جذب مشارکت های مالی و اقتصادی داخلی و خارجی (حقیقی و حقوقی) و همیاری های مردمی
 )65توسعه کاربرد و دستاوردهای فناوری اطالعات و ارتباطات جهت نیل به شهرداری الکترونیکی
 )61افزایش سرانه خالص فضای سبز و مدیریت پایدار منابع زیستی و حفاظت از فضاهای شهری
 )63ارتقاء جایگاه عابرین پیاده ،جانبازان و معلولین در ترددهای شهری و توسعه حمل و نقل غیرموتوری
 )68بهبود و توسعه تعامالت کارآمد با شهرهای بزرگ دنیا
 )69کاهش تقاضای سفرهای درون شهری

 )61بهبود مدیریت و ایجاد تنوع و نوآوری در سیستم های حمل ونقل درون شهری
 )66ساماندهی و کنترل پراکنده رویی و مدیریت اسکان و ساخت سازها در شهر و محدوده حریم آن
 )66افزایش امکانات و توسعه فضاهای تفریحی ـ ورزشی ،فرهنگی ـ مذهبی و گردشگری
 )67بهینه سازی رابطه ظرفیت بافت با پذیرش عملکردهای مختلف مسکونی ،فرهنگی ،خدماتی و غیره
 )67مدیریت توزیع جمعیت و کاهش نرخ مهاجرت بویژه در بافت های حاشیه ای و محروم
 )65حفظ و ارتقاء منظر ،زیبائی و ویژگیهای زیبا شناختی شهر
 )61افزایش بنیه اقتصادی ـ مالی در مناطق شهری محروم و استفاده بهینه از ظرفیت های شهر
 )63افزایش تعامالت و مشارکت های فکری ،فرهنگی و خدماتی شهروندان
 )68ایجاد بسترهای مناسب در جهت ارتقاء کیفیت و کنترل و ارزیابی ساخت و سازها و پروژه های
شهرداری
 )69اصالح ساختار و تشکیالت و بهبود روشها و فرآیندهای کاری
 )71تحول و بهبود در مدیریت منابع انسانی
 )76ایجاد و تقویت منابع درآمدی پایدار
 )76جذب منابع مالی و درآمدی از محل اعتبارات و تسهیالت بانکی ،دولتی و بین المللی
 )77تقویت و بهبود مدیریت منابع مالی (درآمد ـ هزینه )
 )77نوآوری و بهبود روش های تأمین اراضی مربوط به اجرای طرحهای عمرانی
 )75تأمین ،توسعه و نگهداری آمار و اطالعات بهنگام شهری
 )71تقویت و بهبود نظام مطالعات ،پژوهش و برنامه ریزی در شهرداری
 )73توسعه ،نگهداری و بهبود وضعیت تجهیزات ،تأسیسات و مستحدثات خدماتی و حفاظتی شهر

